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-o Brasil comemora, hoje,
de Deodoro da

Rui Barbosa. E

a

Fonseca,
outros ainda, de

fundacão
,

na história,
Benjamim Constant, Silva
mas de igual

. Tal da la incluiu,
os nomes

Jardim _e

Bocayuva,
menos vulto, patríotismc.

Nova Iorque compra Criminosos

grNaovlaityeOI'kbra(sSi, 'Ie,Hir,)3 A
de guerra I ���:f'��:tÓ�ic:�a 1'; \lain (j d' sua

EVITE ·ABORRECIMENTOS R 14 (A N) O Ieit
primeira compra de grafite Nuremberg, 14 (U. P.) - Os com pedidos que podem ser evita. 10, ,.

- pre ei O

brasileira efetuada no após- Estados Unidos, França e a. dos. Contribua para a Caixa de Es- Azevedo visitou a comissão' de

guerra pela Indústria parti- Rússia, pediram ao Tribunal molas aos Indigentes de Florianó- planos da cidade, importante
para o julgamento de crímes orgão técnico da Secretaria

cular dos Estados Unidos, de- N b' dve-se aos esforcos do Bureau de guerra, que transfira as O ga Inete O Geral de Viação e Obras Públi-

Comercial do" govêrno brasi- acusações de Gustav Krupp
L

caso O prefeito foi recebido pelo
1

. para seu filho Alfredo Krupp, a ml·DI-stro ea-o engenheiro José de Oliveira
erro.

d
.

t R' h f dacuele serví
A revista "Brasil" publicada espei o do atraso que tal coí- R' 14 (A 1I.T) __ O h'

_

eIS, c e e aque e serviço que
, .. T 'A I '1 t '

I
10, .• v , ernuai se achava acompanhado do

mensalmente pela Associação �a possa sigru icar.
. ng.a �l- xador Leão Veloso, ministro

Brasileiro-Americana de Nova la, por sua vez, contínua 111SIS- da R 1
-

Exteriores, assi-
arquiteto e demais auxiliares,

York, diz que esta e'xportação I
tindo no julgamento à revelia I nO�l �o�����a designando os

onde teve oportunidade de to

marca um período importante de G,ustav Kruppê_. que se en-I cônsules Barroso Lintz e Ge
mar conhecimento dos diversos

da d
-

brasileira ,contra doente e nao pode com- , , planos de melhoramentos em
pro uçao , pOIS,

parecer ao Tribunal. O conse- r�ldo EulalIo .do Nasclmen�� � elaboração ou execução, O mi-
até esta data, o suprimento de

lho de defesa, por outro ladO.' Slh'a,. l:espectIyament:, oficial nistro Azevedo ficou ótima
grafite era completamente solicitou a retirada das acusa-

e auxiliar de seu g�blllete, • mente impressionado com o
consumido pelo mercado inter- -

t G Rio, 14 (A. N.) - O ernbai- vulto dos trabalhos realizados
no do Brasil. çc:es con ra ustav Krupp e a -

R'eSeI"V"'S quase limitadas de nao inculpação de seu filho,
xador Leao Veloso, ministro e em realização, na comissão

�

I d
,- das Relações Exteriores, man- de I d id d

grafite cristalina da melhor a egan o que se ISSO nao for P anos a CI a e,

f'eit h
â

um at dou apresentar cumprimentos
qualidade poderão ser eXpOI"-

ei o avera um a raso de trín-
t de boas vindas ao sr, José

tadas de Itapecerica, no Estado §l dias no julgamento,
• Aguilar Y Maya, Procurador

de Minas Gerais, segundo Camisas, Gravatas. Pijam es Geral ela República do México,
.anuncia o Bureau Comercial Meiasda. melhores. pelos me- pelo primeiro secretário Car
Brasileiro. Dores preços .6 na CASA MIS- los Martjns Thompson Flores,
A grafite, que todos os dias CILANEA _ Rue C. Mafre, 9 instrutor diplomático.

usamos nos lapís com que es

crevemos, tem também muitas
outras aplicações, principal
mente industriais, na manufa
tura de cadinhos ou moldes,
eletrodos para arcos voltáícos,
aparelhos eletroquímicos e ain
da como lubrificante,

Montevideo, 14 (U, P,) - O
dirigente comunista brasileiro
Luiz Carlos Prestes prometeu
comparecer, desde que suas

ocupações o permitam, ao ato

que será efetuado nesta capí-
WASHINGTON, 14 (U. P.) - Será conhecido, até sexta- tal, no dia 24 do corrente, pró

feira, o resultado da conferência de 'I'ruman, Attlee e Macken- rompimento de relações diplo
zie King, sôbre a bomba atômica, Informantes autorizados, 1'e- máticas com a Espanha de

velaram que hoje terminarão as conferências, no que se refe- Franco.

re à energia.IOs resultados a que chegarem os conferencistas O--s----t--·-d---d--- Rio, 14 (A, N.) - O ministro
serão publicados, entretanto, sómente quando terminar a con- ecre arla O O da Agricultura recebeu, em au-
f'e rência. Alguns observadores são de opinião que prevalece- •

B I-V' diência, a Missão Comercial
lá nos entendimentos a opinião referente ao conhecimento da mio. u cao laDa Extraordinária do Chile, cujos.bomba atômica pelsa nac:ões aliadas, Bahia, 14 (A, N,) - Após membros foram apresentados

Dparl·ca-o da VI-r'gem Marl·a �����e�Pi�ts:l'�e����s a������ �e�' ��c��n���oa,aâ��?en.t��â:i��=,
ram suas funções o novo pre- tituto de Fermentação, O che-

I feito da capital. desembarga- fe da Missão, sr. Hector Mar
NO\TA IORQ'CE, 14- (C. P.) - A l)olú.:ia tomou ]lroyidên- dor AdaIício Nogueira bem co- .c;hant, declarou ao novo tilu

das para isolar a parte de l)l'onx. onde segundo o menino Jo- mo os Secretários da Seguran- lar da Agricultura que o Chile
seph, de 110ye anos de idade, a Virgem Maria lhe prometeu ça Pública, Educação e, Saúde, deseja vender ao Brasil vinh�s
álJarecer esta noit,e, pela l7a, e última vez, As autoridades Fazenda e Viação e Obras Pú-· de boa qualidade e a preços
acreditam CJue mau; de 20 mil pesf:\oas l'eunir-se-ão em Bronx, blicas. Falta apenas a nomea-I acessíveis. Nesse sentido infor
diante do altar e1'g1ldc1o no local onele se afirma ter aparecido ção do Secretário da Agrícul- mau que já se achava em can

a Virgem :\'Iaria, A O'ec1nlidade popular está aumentando, uma)
tura para completar o Seén:ta- tacto com o comércio importa

vez que muita gente já está .atribnilldio qualidade
..
s milagrosas riado do govêrno presidido pe- dor

para. o estabelecimento das
êl'O menino Joseph. cntTe ;:(s quais a ele curar os enfennos, lo ministro Bulcão Viana. negociações.
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Trigo argentino para São Paulo 10 aD.iv�rsário dar
SÃO PAULO, 14 (A, N.) - Está inteiran�ente removida a!RePUbllca aUSlrl8C8

• õb
-, A ]2 de novembro de 1918 is

ameaça que pesava 80 re a população paulista, com o propala- to é no dia imediato ao da' as-
do racionamento do pão, Por êstes dias, estarão a caminho de I sinatura' do armistício que pôs
São Paulo 600 mil toneladas de trigo argentino. Influiu para têrmo à primeira Grande Guer

c.ssa .

solução a mudança do go.vêrno, que susteve os planos de Ira, . i�l,pl�nt�;-a:s� .� Rep�b. lica na

um "trust " que estava "reaulamentando "

a importação do
Aust ria, nesap�reCla para sempre

"

1::> a velha Dinastia dos Habsburgos.
'produto, ASSIm, dispondo agora de estoque sutictente para o Reerguida dos enormes danos
consumo até 15 de dezembro e com a chegada daquela partida que a Juta ,mal sucedida' lhe cau

já não haverá necessidade ele restrição do consumo, Quando sara,. como al�ada da .Alemanha
ao propalado aument.. o do pr co do ;-

q 1 I it _

v encida, a naçao austr iaca não
- e. pao ue venl senc o p eI ea tardou a tornar-se alvo dos so-

do pelos industriais foi incumbida uma comissão composta de nhos ambiciosos de Hitler, cujos
três membros para promover os necessários. estudos afim-de agentes a transformaram, afinal,

apu.rar O verdadeiro cust do produto, opmando, afinal, sôbre a

I
n_? seu p�i!D�iro campo de expan

necessidade ou não do aumento. sa,o to!ahtana. e a levaram a do-

_________________....;. mInaçao naztsta. por obra' da
. t rarcao do quintacolunismo. Ar-

Aínda O abono de emergência I rast�da ao conflito defl�grado
em 1939, como caudatana do

RIO 14 (A, N,) - O Ministro da Fazenda baixará ainda t Reieh, a Austria conheceu, de
,

, -

'
, , .

r
novo, os horrores da guerra, des-

esta semana, Instruções paro o pgamento do abono prOVISOrlO ta vez, mais cruel ainda, porque
decretado pelo Govêrno para o funcionalismo civil e militar, Es- não escapou ao flagelo da inva

sas instruções deverão conter certos pormenores não previs-I são inimiga, A paz, ent�e�anto
tos no decreto-Ieí Tecem-promulgado mas dentro das normas chego?, esta!lcll!nd� essa serre de

,

' calamidades: e, hoje, o povo aus-
nele substanCIado, tr íaco está de todo entregue ao

trabalho de reconstrucão e reno

"ação de sua pátria.
•

É em meio a esse labor imenso

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

A conferência da bomba atômica

Sôbre a L. B. A.
Rio, 14 (A. :.\1'.) - Esteve

r'eunido o Conselho Deliberati
vo da LBAj sol, a presidência
do ministro do Trabalho, Car
neiro Mendonça, que comuni
cou haver a .sra, José Lin,ha-
1'e5, E'specialmente convic1a..da,
;-1ceitaclo a presidência daquela
instituição. Acreseentou o mi
nistro LJlle seria t'xtempol'anea
qualqller solução imediata dos

problemas em estudo sô])rE' a

Teorganização da Legião, os

quais sómente serão aj)}'ecia
dos depois que a sr<t, Lil1]Ja�'ps
assumir a ]Jl'esic1ê'lcj,'.

Também aPrefeitura Polítici;l de
do Distrito Federal entendimento

�

,

Rio, 1·1 (A, N.) - A Pref,"i-
tura do Distrito Federal conce
derá o abono dos vencimentos
ao funcionalismo de acôrdo
com o decreto do Govêrno Fe
deral. Neste sentido o prefeito
Philadelpho Azevedo declarou
à imprensa ter ôntem mesmo,
ao tomar conhecimento da de

liberação do govêrrio, dado

instruções ao sr. Josino ele Me
deiros, secretário da adminis

tração, para que entrasse em

entendimentos com o sr. A1'
marido Vidal, secretário das

Finanças, a-fim de serem to
madas providências' necessá
rias ao pagamento dos servi
dores públicos municipais,
A fábrica de calçados "PELUSO"

ccaba de in.talar uma ca.Q de
calçado. para senhoras, na rua

Tiradente. 19.

S. Francisco, 14 (U. P.)
Sutan Stahar, novo presidente
da República Indonésia, saiu
de Batávia, seguindo para Su

rabaia, afim-de tentar por à
luta naquela importante base
naval. A emissora de Melbour
ne informou que o novo presi
dente realizará uma política
visando entendimento comple
to entre os indonésios e as au

toridades holandesas,

Furiosa batalha
Shangai, 14 (U, P.) - Está

se desenvolvendo com Iuria
tremenda a batalha de Paotow,
entre comunistas e nacionalis
tas chineses. As fôrças, de
Yunã também estão atacando
os soldados de Chung-King.
em Kiwiusi.

Não partiCiparão da guerra civil
'WASHINÇ-TON, 14 (U, P,) -- o secretário da Guerra, Ro

bert Patterson, declarou, hoje, que as fôrças norte-americanas
na China ajudarão o govêrno central a evacuar mais de ., ..

1.000,000 de japoneses existentes na Chíua, acrescentando que
as mesmas não participarão da guerra civil, a menos que se

jam. atacads.
Disse ainda o sr. Petterson que tropas dos Estados Unidos

I protegerão as vidas e as .proprtedades norte-americanas
na C 11Í'na. acrescentando que se as mesmas forem atacadas, "é

1
ele se esperar que reajam com vigo e com êxito".

Declarou que a Rússia, Grã-Bretanha e Estados Umidos,
que reconheceram. o govêrno do generalíssimo Chiang-Kaí
Shek, estão cooperando com o govêrno chinês 110 desarmamen
to e na evacuação dos japoneses.

V'isitou a comissão ; Geólogos
atividade

em

Rio, 14 (A, N,) - Um grupo
de geólogos da Universidade
de São Paulo e outras institui
ções culturais, vem trabalhan
do no sentido de organizar
uma Sociedade Brasileira de
Geologia, de âmbito nacional,
visando congregar todos os es

pecialistas que desenvolvem.
suas atividades no país, já
tendo para isso conseguido
uma doação particular feita
por intermédio do professor
Jorge Americano, reitor daque
la Un íversidade, e grande ani
mador da idéia, Os organiza
dores do novo, órgão cientifi
co têm recebido o apôio de ex

pressivas figuras da geologia
'nacional. Já no próximo mês
de dezembro, na capital pau
lista, deverá ser convocada
uma reumao ampla, afim-de
ser estruturada a organização
do no", � órgão,

Vai a Montevideo o
sr, Luiz C. Prestes

Vinhos chilenos,
bons e baratos para
o Brasil

•

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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r··M···i·G··ii·Z···I·N··EOOO, LevantaI!lento aer�fotogra�étrico da
I N II i reqroo petrolífero bohicmo
I Por. ENFLO. Rio, 13 (E.) - Vão entrar Esclareceu, também, o pre- Mac Naughton, quando fizera

..... ! em nova fase as pesquisas de sidente do Conselho, Nacional um amplo reconhecimento geo-.... •..........
petroléo em '!laSSO sub-solo. do Petroleo que o trabalho tem lógico da Bacia do Paraná, sa-

HOYIEM FELIZ Retardados os trabalhos em em vista o aproveitamento dos lientára, no relatório que teve
virtude das diíiculdades prove- filmes para a eventual resti- o en sejo de apresentar, a ne

nientes da conflagração mun- tuição, qU'3 é uma operação téc- cessidade de fotografias aéreas
dial, o Conselho Nacional do nica a que se tem de proceder para pesquisas de petroleo, vis
Petroleo resolveu, agora, man- nas faixas que se revelarem to proporcionarem. "grande
dar fazei' o levantamento ae- mais interessantes para o

eS-1
auxílio ao geólogo na inter-

I rofotogramético da região on- tudo acurado dos detalhes. Dis- pretação das condições geoló
de estão sendo realizadas as se que o geólogo americano gicas".
operações de' prospecções.
Em declarações à imprensa,

o cel. Carlos Barreto disse:
"Está sendo feito o levanta ..

menta aerofotográfico da re

gião onde êste Conselho reali
za os seus trabalhos. Trata-se
de serviço técnico da mais alta
significação e que deveria ter

I sido adotado antes do início
I das investigações que se vêm

O professor - Não acredito processando há sete anos na

que saibas o que quer dizer ce- Baía.
libatário. E adiantando detalhes: "Es-

O aluno - Sei, sim - Papai tamos empregando aeronaves
diz que celibatário é o homem devidamente aparelhadas para
mais feliz do mundo, . . vôos dessa natureza, com câ-

* * * m a r a s aerofotográficas de

.MAETERLI�CK _ �I:.1Urice Mae- grande precisão. Assim, breve
tcr inck, escritor e filósofo, b-Iga, mente, os engenheiros pode
mascido em 1862, é hoje o patriarca rão díspôr, para os seus traba
da literatura da Bélgica. Como filó- lhos, de fotografias aéreas desofo, produziu obras de valor, com')
"O Tesouro dos humildes", "A vi- larga área, que vai de Salva-
da das abelhas", "A sabedoria e o dor até Geremoabo, naquele
destino". Teatrólogo notavel, es- Estado. A região mede cêrca
(TeVeU "O milagre de Santo Antó- de 30.529 quilômetros quadranio", "A princesa Maleinc" e mui-
tas outras peças, além de "Pelicas dos, compreendendo o chama-
et Mélisande", sôbre a qual Debus- do recôncavo baiano que é a

sy compôs a sua famosa ópera. Em zona produtora de petroleo e
J941, a igreja católica incluiu 110 onde estão sendo feitos detaIndex a obl'a de Maeterlinrk consi-
derando-a perníciosa. Este arro, por

lhados estudos geológicos e

ocasião da abertura do ano escolar síscímos ".
da Universidade de Rhode Islaud,
nos Estados Unidos, foi-lhe conf'c
rido o tituJo honorario de doutor
em letras.' Durante a cerimônia, f'a
Iou o presidente da Universidade,
:Mr. Carl Woodward, dizendo tex
tus.lmente: "Ao afirmai' que a maior
beleza que encontr-astes no mundo
f,oi o .homem e a suu verdade, Mae
terlinck, definistes um ideal 1110ral
<rue constitue o objetivo supre.no de
11 ossa instituição".

� C'

* * *

vl)eÊSABIA 1.••
. . . que a antiga língua egíp

cia, falada no tempo dos fa
raós, extinguiu-se inteiramen
te; e que, hçje em dia, a língua
falada no Egito é o árabe.

*

... que o ouro na União Sul-
Africana, não é encontrado em

pepitas à flor da terra, mas

sim explorado em longas gale
rias subterrâneas, de onde é
extraido na proporção de uma

onça por tonelada de pedra tri
turada.

Atécnica moderna acaba de substituir a pena de

o

escrever por urna esfera de aço.

"
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rua João Pinto n.? !5
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ASSINATURAS
Na Capital:

Ano CrI
Semestre CrI
Trimestre Cr'
Mês CrI
Número avulso Cr$

No llllertor:

Cri
Cr,

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

0,40,

80,00 I;
.5,00,\

E' reunir o útil ao cqrc d dve l.

Distribuic;lores no Paraná e Santa Catarina

Ano

Fiuza Lima & Irmãos
Rua Conselheiro Mafra n, 35

Florianópolis

CrI 25.001;
c-s 0,50

'Clube 12 de Agosto
PROGRAMA PARA OS �IESES DE NOVEMBUO :t..

DEZEMBRO DE 1945:
NOVEMBRO

AnúnciOl mediante contrato.

Os originais, mesmo não pOO11-
caliloll. não serão devolvidos.

Dia 18 SOIRÉE, com início ás 21 horas.
Dia ::5 COCKTAIL DANÇANTE, com início ás 10 horas.

,

DEZEMBUO
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 números de canto e musica, e, em seguida,
dança.
constantes deste programa, feitas pelo Clube .

I (A CEIA DE NATAL será ás expensas do sócio, abrindo o

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

22 horas.
OBSERVAÇÕES

A direção não se responsabilisa
pejos conceitos emitidos nOI

artigos assinados

Prezado leitor
A sua sugestão nos é

sumamente grata. Diga
nos, por obséquio:

- Sôbre que assunto
desejaria Iêr algo, diària
mente, neste iornal?

- Qual das nossas

secções mais aprecia ?

I Direção ��SS:'�.��,�Ç"ES
Yida :\Iilitar
Xotas Ruraes
Crônica da Semana
Economia e Finanças
Vida Bancária

Jurisprudência
� atas Cienti f ica s

Covérno do Estado
Fatos Politicas
Xotas Locais

I
pg. 3 I

,

� I
5

!(i

� kS

]·8 I

Dírccào de D. S. Lino :

?\ oticiárío Estrangeiro
Xoticias do Pais
Pelos :0funicipios
Estatística
Esportes

I ,

2

5 r
I")..'otas da Prefeitura

Yida Escolar

Dirrctio de E; Piores:

Magazine
Concursos

'-ida Social

2

2

3

5

I)

Xem todos sahem

Religião

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
Não serão vendidas nem reservadas mesas, para as festas

_

o de rigor, permitindo-se o branco.BREVEMENTE
Importação direta de todo
material e aparelhos de
rádio, amplificadores e

transmissores para ama

dores. Preços excepcionais.
Empresa Importadora
Ltda. Florianópolis.

... que a manutenção do Se
nado e da Câmara dos

Repre-Isentantes dos Estados Unidos
custa anualmente àquela na- Ição a soma de 9 milhões e 142
mil dólares. --------------=

*

PEÇA ESTE LIVRO!... que o desenho padrão das
cartas de baralho, foi criado
em 1392 por Jacques Gringon
neur, pintor da côrte do rei
Carlos VI, da França. I

x I
... que as águas do rio Dar-Iling, um dos maiores da Aus

trália, são mais salgadas do
que as do mar; e que isso se

verifica porque aquele rio nas
ce nas planícies desérticas do
centro daquele continente, as

quais são revestidas de espessa
camada de sal.

.

x

... que os caravaneiros àra
bes, desesperados pela sêde,
muitas vezes sacrificam os ca-

.

melas para beber a água que
estes animais conduzem em

sua coisa estomacaL

DOENCAS DAS AVES
E REMÉDIOS

��
_"j.j.,,'tI�

108 paginas - 50 gravuras _ Cr. $ 6,00
,

contra reembolso postal
LZf \, iS Cflf\lIC,4S I:JHASILEIIlJ1S LIdac POli. I, 74 - JABOTICA8Al _ E

'

• S. Paulo

Rrportaqcns de:

D, F, de Aquino pg. di v.

Rua

CONTA CORRENTE POPULAR ,I

B���;io�ffit;t�i�;iei!��r;�o�. !CAPITAL:' CR$ 60.000,000,00

I'RESERVAS: CR$ 12.500.000,00 I

Trajano, 23 • Florianópolis

QUEiXAS E RECLAMAÇõES
PRF,ZADO J,ET'I'OR: Se o que lhe

interessa é. realmente, lima provid ência

para endireitar o que estiver errado ou

para que ateuma falta tÜO se repi ta ; e

::.'\..;\0 o escândalo que a sua reciarnacão
ou queixa poclerá "ir :, causar, encanu

nhe-n á SECÇ;\O RECLA:-rAçO:;:S,
de O ESTADO, que o caso será levado
sem demora ao conhecimento de qucna

de direito, recebendo v. s. uma in{Qrn1a·
Ç;�lO do resultado. embora em alguns ca

sos não sejam puhlicados nem a recla

rnaçâo nem a providencia tomada.

-FARMACIA ESPERANÇA
Achados e perdidos
Acham-se à disposição de seus'

legítimos donos. nesta redação, 0',

scguin tes documentos:
- Certldão de nascimento expe

dida a Antônio Serpa.
- Cnrteira Social (lo Clube 15

de Outubro, com folografia de uma

senhora. tendo ao colo uma crian
ça.
- Certificado de reservista de

1a categoria. n. 259057. expedido 2

Muuoel Cnrni lio de Lima, com car

tas. fotos, etc.
- C111 recibo passado pelo sr,

Tito Peixoto aos srs. Vitor Rab e

ii crcules Allet, referente à vendo
de um caminhão.

--Is-enção de salvo-conduto, ex

pedida a Antônio Hocpers, de Gua.
ratwglletá, nesle E�tado.

'0 Farm.�.tlco NILO LA tIS
tlaje e aJlIlJUl1lA ...n a na .1'01:"""

-...- ..-•.u e anr..,...mr.. - Hoftl_�dH - ....,._

t.J'UIroa .. IIorraelaa.
......_ a IDIlIIa o......"bflla .e ............. -�

I R. H. BQSCO LTDA.
I ITAJAI - $. CATARINA

COMISSÁRIOS DE AVARIAS SEGU.ROS DE:

Reprelentaçõel Tran.portel Marítimo.; Ferra.

Consignações •• Conta Própria narlOl, Radoviário., Aéreol.
Rua Pedro Ferreira, S Cascai, Fôqo, Acidentei do

2' Pavimento Trabalho, Acidentei Pel.oail,
CAI.A POSTAL, 117 RelPonaabHidade Civil e V;da.

Teleorúfico « BOSCO»Endereço
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NO DlA DA PHOCLANIAÇÃO DA
REPúBLICA - HOJE, 15 DE NO
VBMBHO, SElE APH.ESENTADO

C.iVI GHANl}!E FILME NO
"CLNE RITZ"

"LILI, A TEIMOSA"
Del ic iusus e alegres m e lud ias en

feitam as cenas de movimentada
,

comédia e romantice idilio ele "Li
li, a Teimosa" que, com Judy Gar
land, Van Hef'Ii n e Marta Eggerth
nos papeis principais, constitue
um dos mais interessantes espetá
calos da presente temporada.

O argumento desse filme que of'e
rece um novo veiculo ele triunfo
para Judy e Marta, desenrola-se
em torno de uma perseverant.. jo
vem que a todo o transe pretende
tornar-se uma estrela teatral e um
teimoso empresário que se nega a
reconhecer naquela simples ama
dora, o talento necessário para bri
lhar á luz das ribaltas.
A partitura foi adaptacla pe.o

rnaex.r-o Roger Eue ns e a direcão
musical da pc l iculu foi confiadã a
'George Stoll. .

. Um f ilm« Hlll:.II·CJ COnIO poucos.
Bonito do princípio ao fim. Cheio r:d,de música. Cheio de romance. 1'0- ......._1 ...
du c n c un tad or. 0.'; intérpretes mais
simpáticos do mundo, É assim, que
Norrnan Taurog dirigiu para a
Metro e que lá hoje tornará festiva
� téla do Cine Ritz apresentando
juntos �udy GarIand, Van Heflin e
Marta Eggerth. Judy Garland é Li
ly, a teimosa Lily que tantas e tan
tas fêz, mesmo para desespero de
Van Heflin, que conseguiu apare
cer folum palco ; Marta Eggerth é a

caprichosa estrela de operetas, de
um coraçao de ouro que aplaude a
vitória de Lily. Van Heflin artista
sempre correto e simpático -- é o.

galã - e marca no filme. mais um

desempenho desses a que já acos

tU!l_lou o seu grande público, que
ahas cresce e crese dia a dia.

.
Imaginem que como "players".

SImples "players", apresenta Fay
Bainter e .Sspring Byington. E duas
belas orquestras animam-lhe ainda
várias sequências: orquestras de
Tornrny Dorsey e Boh Crosbv. E
que cenários!
HOJE NO CINE ROXY, O LANCA
i\fENTO DO SENSACIONAL s1:
RIAlDO: O FANTASMA VOADOR

15 eletrísantes episódios, basea
dos nas famosas histórias em qua
drinhos de Leon Falk e Ray Moore.
TOM TYLEH, JEA..�l'In BATES e

ACE, o cão sátbio ...
NO MES:UO PROGRAMA: ARSE

NE LUPIN
Novas �ve?tura<s do. famoso ga- Comprar na CASA MISCE.

tuna romântico, que roubava para 1 •

pobres e desprotegidos, tirando. tu- LANEA é 19b", I economizar ..

do. que podia dos ricos ... Um pro-

BIrSpERIE I" II1-IS·-grama sensacional, começando des- IL '". de ás 14 horas,
A MAIOR BNRBARLDADE DA DO S'EO FlslDOBLSTóRIA!
Fiquem em dia com o trágico

momento que o mun-do atravessou ...
assistindo amanhã no imperial, a

"Avant-Prerniere" na audáciosa Iapresentação da Paramount. "1\
Quadrilha de HitJer", cuja crítica'
'cio Cine Heporter n? 486 passamos
a transcrever:
"A QUADRILHA DE HT>LER"
Narrando a vida dos lideres Na

zistas, desde quando assaltaram o

poder de Hidenburgo, o. filme mos

tra episódios interessantíssimos
O Tribunal Regional Eleito- desde o "putz" da' cervejaria de

ral, em sua última sessão, res- lVIunich até a previsão tDtal de Hi-
Acham-se retidos na Esta- pondendo a consultas dos Jui- tler. - O desenrolar ,d'a ação segue

ção Séde, telegramas endeTeça-, zes eleitorais de Caçador e fielmente e o relato da vida dos in-
� - ventores do N'azism'o e os seus in-

dos para: João Alt; Dacia Luz; �aguna, dec,idiu que o Juizo térpretes se apresentam tão bem
CeI. Manoel Passos Maia; Da- competente para conceder 1'es-) caracterizados que o público até es-

miano ponto dos automóveis; salva é o da Zona em que est$.- quece que está assistindo uma ohra

José Correa; Cristoval para inscrito o eleitoT. A ressalva de ficcào e passa a observá-la

('0-1A 'd'd Lindo .apato em búfalo bran- mo se> fosse um documentári,o, ta!
rlindo Régis Miranda; An tó- podera ser conce 1 a por 'via

a realidade de tudo. Es.cusado,. , ,

d' t· co. -sal to carioca Cr$ 90 ,001110 Silveira Unici; Delite Ben- telegrafica, deven o ser c1e11 1- Em pelica, azul, preto, havano, portanto, se torn'a <:Iizer da inter-
vindo Fonseca; Juracy San- ficados dela tanto o Tl'ibunal Por Cr$ 80.00 pretação, realização e apresentação
tos; Capitão Costa Araujo; An- Regional como o Juiz da zona deste filme, ,poi'quanto tudo nêle é

tônio Bento Furtado lVIcnd: em que o eleitor irá votar. homogeneo e p{!rfeito. - Trata-se,
pois, de um filme que, realizando

Silvio Peluzo; Arlindo Régis O SL Desembargador Presi- bol1J. programa pa'ra qualq:uer pú-
de Miranda; Tato Cia. de Co- dente do Tribunal Regional LEIAM A REVISTA blico, será visto com ,prazer por

média; José Béria; Dr. Zany Eleitoral recebeu o seguinte te- todos que queiram conhecer cer-

Go O VALE DO ITAJAt
'

tos detallhes sôbre Hitler e sua po-
nzaga; Roque Zambrano; legrama: _ lítica de efeitos tão desastr·osos e

.Antônio Miguel; José Ribeiro Rio, 13 - Para os devidos
•__ oU danosos para o mundo inteiro. Sob

dos Santos; Georgina Silva fins comunico a V. Excia. que
.. n Oi

todos o.S .pontos de vista, êsse mo-

ArauJ'o,' Tuffy Aidar,' Antônio for,am registrados definitiva- d' d b F' d' numental hlme mere-ce a cotaC30:

H
� OIS ezem ro._ - lCa· �spen- Excepcional.

>

enes; _Arnaldo Rabello; João mente mais os seguintes Par- sada remessa lIsta de to<ios os, Esta maravilhosa e incomp:.lr{Jvel
Costa; Tobias Lino; Dil Bran- tidos Políticos: Partido Liber- eleitores da Zona às mesas re-: pelkula da Paramount será apre
co; Agência de Transporte Ar- tador, Partido Comunista do ceptoras de votos bastando a �.ent'ada ailTIa�h,ã, ga .feira, em

vo; Adélia Maia; Dr. Plácido Brasil, Partido Republicano remessa da lista de eleitores da .Avant..,Preml€'le, no. Cl11e .Impe- D:rao L. GALHARDO-E:&-
01'

.

dOI'
.

p' t p t'd d R t·
- .

t
nal - o elegante cmema dia Rua médica dQ Centro EspíritalmplO e 1velra. rogre�sIs a, ar 1 o e epn�- respec lva secçao_ - LlS a de João Pinto.

Rio, 13 (A. N.) - Acometido sentaçao Popular, Partldo Tra- leitores da secção é a própria AVISO: lE&te filme é rigorosa- Luz, Carida.de e Amor, co-

de forte gripe, o general Góis balhista Brasileiro, Partido De- folha de votacão a que se refe- mente :proibido até 18 anos e im- munica a mudança do seu

Monteiro, ministro da .Guerra, mocrata_ CTistão. -:- Diretór!�s I re o artigo quarenta e quatro prÓjprilÜ' .p�r; �oas n,e__::vüs'<1s o,u consultório para a Rua
vem aguardando o leIto sob EstaduaIS de Partldos Pohtl- e modêlo dois das instrucÕ€s. que se unp_eS::.lOoam taviÍmente. do Senado. 3l1- 2° andar,
cuidados médicos. Entretanto,. cos podem sel' registrados pe-

'1·
- Fica assim modificada' se-

�
Rio de Janeiro. onde passa a

segundo últimas notícias, e li- i rante os Tribunais Regionais gunda parte item primeiro ar-
I Co·rreio Lageano oferecer os seus préstimos .

.
�ongeiro O estado de saúde do até as dezessete horas do dia tigo vinte um Instruções. Cor- Irando a',ulila na

Escreva detalhadamente-
llustre militar, já tendo passa- desesseis do corrente quando·1

dialmente (a) Wa 1 d e m a r

I: AGÊNCIA PROGRESSO
.

nome, ido.de. endereço e en-

do a crise aguda da enfermi- também terminará pedido re- Falcão, Presidente Tribunal i ve}ope 'IS hd.() pal"Q Gl l'eiJ-

dade. gistro candi.d.atos eleições dia Superior Eleitoral. I L v.' 6 ;ona.

Ij-V..........id-a-S-o-c-i-a-I-j �,�����t�:::��:1��:�1�i
do Tribunal Superior Eleitoral,
o qual nos declarou o seguinte:
"Foi com grande satisfação que

encontrei completamente em dia
o serviço do Tribunal Regional
no Estado de Santa Catarina. Não
posso esconder, também, rn i.n.ha
simpatia pe'lo apóio que vem sen

do dado pelo sr. Interventor do
Estado, bem como o auxílio pru
metido pelo comandante da Base
Aérea da FAB. Em algumas cun

su ltas furmuladas entre a popu
Iacão desta Capital, concretizei
rrren otimismo pelo que já v-ira no

'I'rbbunal Regional Eleitoral e ou

vira de seu digno Presidente."

X X X

Rio, 14 (A. N.) - Esteve
reunido hoje, em sessão extra

ordinária, o Tribunal Superior
Eleitoral, sôbre a presidência
do ministro Valdemar Falcão.
Foi concedido o crédito de 482
mil e 200 cruzeiros para mate
rial de expediente e despesas
com as eleições do próximo
dia dois de dezembro, a pedido
do Tribunal Regional Eleitoral
do D. Federal.

O prazo para o registro de
candidatos terminará depois
de amanhã, 16 do corrente. A
prova de nacionalidade e ida
de dos candidatos poderá ser

feita, entretanto, até o dia 30
do corrente.

O Tribunal aprovou a reso

lução a respeito das cédulas
impressas com as legendas
"Conselho Federal" que serão
válidas com a significação de
"Seu ado Federal".

O Tribunal concordou no

afastamento das funções judi-]
ciárias. até 31 de dezembro
dêste ano. dos desembargado
res José Vicente Sá do Espirí
to Sant.o e Binolola do Distrito
Federal.

-

Faz anos no dia de hoje o sr.

Miguel Daux, pessoa muito co

nhecida e estimada nos nossos

meios social e comercial.

Transc,Jrfe amanhã o natalício
da prendada srta. Maria Lnês Li-
ma.

x

O sr. Norberto de Azevedo;
/

o sub-orícíaí Joao Alberto 1Aragoni;
O sr. Osni Carlos Moreira;
a exma. sra. d. Albertina Di

niz, digna consorte do sr. dr.
Leopoldo Diniz Júnior, resi
dente na Capital Federal;
o sr. Hugo Freisleben, apre

cíado musicista;
a exma. sra. d. Alaíde Garcia

de Oliveira, digna espôsa do sr.

Aristides de Oliveira;
a exma. sra. d. Minervina

Cúneo, muito digna esposa do
.sr. Armando Cúneo;

o sr. Martinho Ghizzo, ca

pitalista residente em Tu
'barão;

a exma. sra. d. Zeferina do
Vale;

•
a exma. sra. Maria Apareci

.

da Sousa;
o menino Mauro Pereira, fi

lho do sr. Amâncio J. Pereira.
Fazem anos amanhã:
o sr. Antônio Nunes Pires,

sargento da Fôrça Policial do
Estado;

o sr. José N. Crag, sargento
do Exército;
a srta. Liete, filha do prof.

Trajano Sousa;
o Rev. Pe. Luis Adams, do

Ginásio Diocesano de Lajes; .

a gentil srta. Zenaide Rodri

gues, filha do sr. João Rodri
gues, funcionário do Banco do
Comércio, e aluna do Institu-

)
to de Educação de Fpolis.

O Tribunal aprovou a reda
ção dada pejo professor A. Fi
lho ao artigo 11, 'letra b. das
instruções para as eleições, fi
cando estabelecido que os can- ,

didatos a cargos eletivos pode
rão votar em círcunscrtcõas
diversas daquelas em que estí
verem inscritos, mediante res

salva, em igualdade de condi
ções com os funcionários civis
e militares, compulsoriamente
transferidos.
À consulta do Partido Co-

B R IT O
o",�Ualate indicado
nradentes. 'I

o PRECEITO DO DIA
O PERIGO DAS RECAÍDAS

A. recaídas, na gripe, são peri
goso.. Quose sempre devidas à fal
to de precauçõe., à desobediência
à. prescrições médicos e ao aban
dono do l.eito antes do tempo.
Quando atacado pela, gripe, co�

serve-se na cama. ate que o me

dico lhe' dê alta. SNES.
-

mnnista Brasílelro sôbre os

delegados de partidos creden
ciados perante o Tribunal Su
perior Eleitoral, resolveu que
esse 'número deverá ser limi
tado a 5 no máximo.

Telegramas
re.idos

Sapataria Jurity 'CINEMA
Rua Tiradentes 19

Apresenta seus últimos mo

delos em calçados finos
para senhoras

Em fina camurça preta, azul.
e branco, .alto 4, 4 e meio

5 e 6 por o-s 95.00

Finíssima tela azul, preta,
branca e bordô, guarniçõe. em
camurça, so lto Anabela 6 e

meio por Cr$ 100 .00

Lindo lOapato em pelica, preta
azul, bordô, 1OO1to 4,1/2. 5.ui

e 6,1:2 por Cr$ 98.00

Em pelica, marron. preta, azul
e búf1l1'0 branco .alto 4, 6 e 7

Por o-s 9800

Em camurça boedê , preta, e

búfalo h!'Onco .•alto ra:mpa
2.1/2 Por c-s 95.00

ffEMORROIDES'
tJ�e .f!p,c�f;t(1. .

",IIUIO "J dMeS
e euita 4$

iHffcrieS ,

A ação benéfica III. Po
mada Ma n Zan, prepara"
da especialmente para to
dós OB caBOS de Hemor

'''''''-JIII'''''
roides, é imediata. alivia
as dõres e os prurido••
acalma e evita as comptt
cações infecciosas dai ul
cerações e varizes hemor
roidais. A venda em t.ctu
as Farmacias em bilnacu
com canúla especial pua
facilitar a aplícaçãc,

MAN ZAN
PARA HEMORROIDU
Um produto De Wl"

San U o enol·
CONTEM

OfTO ELEMENTOS TONICOS;

ARSENIAIO, VANADA.
TO. FOSfO�OS. C",lClO

ETC

TONICO' DO CEREB·RO
TOHICO DOS MUSCULOS
01 Pálidos Dc.p.upew.dos,
E.qot.tdo., A"êmieoll, Mã••
Que criam M.gro.. Criança.
,.quític.. , I.eeberão • toni-
ficação g.t.' doo o.g."i.mo

Sanüuinol
Ue O.N.S.P. O' (99, da 1921

CONTRmUA
para a Cais. ele Es1ll4U aos In4&o
cen_ 4e FU"rillllópelia.

ESIIIá.c.. ...

Se. fígado de'fIe�é_
·

__

111ft 111m ilk bilis. Se a bílis Dão COITe Ji..
tTemence, OI :aIimenfas Dão ..�
e apodrecera, Q; piei iadaraa.�
�o. Sob�ém a prisão_ yellQe. V_.
sente-se abatido ecomoqtlCm�
Tudo é amargo e a -rida é _ aw-tfrie"
Uma simples encuação aio 1lOCali.

causa. Neste ca!JD, as PílTNs Carta .
extraordinariamente efieaz!=s_F:Jzemc-.
rer esse litre de bílis e ...� &!llfie-SC da

posto para tudo. São maV'es e. colu:uda.
especialmente indiadas para fazer a 1_
correr livremente. Peça as Pílulas Cartrs.
Não aceite outrQ produto. Preço:O. S3_

PROCURA-SE
REPRESENTANTE
SIA de São Paulo procura
npresentante para arte

fatos de pape', perfumaria
e cêra para soalho, etc ...

Os interessados se poderão

idirigir a G. Barcelos,
Hotel Laporta.

A08 sofredores

3
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ITu podes, se quiseres NOYAS RELIGIOSAS
I A «Caixa de Esmolas», uma das coisas mais sérias e - - •

O MELHOR PROCESSO PARA mais socialmente benéficas que, em matéria de instituições, . Catolicismo Oh! Jesús! Como descara-

COMBATER OS AFÍDIOS DO e�tre nós existem, -� oferece aqui uT? «coup_on» de inscr�- O SANTO 00 DIA tam e con�o sofrem os huma-

FUMO çao para os. que qutserern dar-lhe aluda. Nao se pode di- 15 de Novembro nos por amda desconhecerem

Um dos melhores processos
zer todo o bem que merece seie dito da CAIXA, mas STo ALBERTO MAGNO, BIS- tal lei e por te serem maus dís

para combater os atidíos, con- pode-se sub�tituir o bem-dizer p�lo bem-fazer
..

E' issc:_ o PO e DOUTOR DA IGREJA cipuícs desviando-se (;0 cami

siste no emprego de ínse tící- de que preciearn os pobres socorridos Dor ela. Leitor, maos Muitos séculos teve ê s tenho que, para sua propna fe

das líquidos ou em pó que
à obra de caridade. Preenche o coupon e ampara, assim, grande do Reino de Deus que

licidade, deveriam seguir. E is

con'tenham sulfato de n'icoti- o teu próximo. Dá-lhe quanto puderes. to porque deles se assenho 'ea-
esperar pelo reconhecimento

na. Também pode se empregar CAIXA DE ESMOLAS AOS INDIGENTES DE oficial de sua santidade, em- ra� a amb.ição? o orgulh?, a

uma mistura de pó de raiz de FLORIANóPOLIS bora os seus coevos já lhe tíves- vaidade, a inveja e o egoísmo,
uerrís que contenha 1 por �en- A to

. .

h'
. - , .

t ib
.

t sem dado o cog'nome de Magno
intoxícanoo-lhes os corações,

u rizo a mm a mscnçao como SOClO con rr um e '

1
.

t dto de rotenona, a qual tem da- dessa CAIXA com a mensalidade de Cr$ por causa de seu saber, cogno- para lança- os, mais ar e, na

do bons resultados no combate me merecido também, p e 1 a angústia, no desespero e n re-

aos afídios do nabo. Com essa Florianópolis, de de 194-- santidade de sua vida e ratifi- morsa.

mistura de derris-rotenona, cado por Pio XI, que não hesi- Vê Jesús, como, pouco a pou-
deverá empregar-se como dí- Nome por extenso tau em lhe conferir o título de co, foge dos lares, a doce. nar-
luinte, pó de tabaco ou de tal-I Doutor da Igreja. Nasceu em

mania que outróra neles impe-

co. As misturas pulver�lentas Local onde deverá ser cobrada a mensalidade Lauingen, no ano de 1193. Es- rava, c,e�endo lugar, a des��en-
com um conteudo de 0,<) a 1,0 tudando em Pádua entrou a- ças, a ódios e .r::ncOles, e aLo ('a-

por cen,t� da rotenona estão

I
ra a recém fundad� ordem �os I çando pont:fl�ar exc�u');�a-

dando ótimos resultados no
----

Dominicanos. R e c o m e n d a- ,men�e n�s rl:lstlcas habitações.
combate aos afídios de outras Brevemente sumartaremos nesta coluna, os nomes das do por seus dotes intelectuais e I dos irracionais.

.

1 t . . '.:,' '

.

< . '" ' '" -

• I E cantam sempre as aveSl-
P aDnas.. firmas ainda nao contnbuintes, e das que já o são. sua santidade, os superiores h t

.

t
.

ande err
evemos menclOn�r ao, l�e�- I

__ . mandaram-no para a Alerna- nas,
can �m S111 o,��

"

;e=
m� tempo que �s misturas 11-1 O coupon supra deve ser remetido à Díretoria da CAIXA. nha onde exercia a funcão de sel?-s melodlOs�S gOI�elos a a�

qUld�s que c(;mt�m rotenona ,e
I
ou à redação de O ESTADO.

.
.

professor. Entre seus alunos gna do seu �]Ver slmpl�s n�as
as misturas llq�ldas ou e� :po,! encontramos Tomaz de A ui-I pleno �e amor e de �edIca_ça?
que contem piretro, .tarr.bem

.

no, que deveria, mais ta;de, I E h�, fídelidade, �esus, eütl�
serv�m p�r� co:r_nb::ter plantas., G da Costa Pereira A:' Cl-;<Jt,_

,

brilhar como o sol entre as cs-I
as féras, n.os cov1�, e o amor

Um ínseticída Iíquído que con- i
- ue lU

"trelas aue brilham no firma- p.ela prole, predomma em. qu�-
tenha roteno:r:a, pode ser com-: Encarregam-ss, nos portos da Santos e Rio de Janeizoo, da I menta da Igreja, ElTI conse- I �l to�as as classes dos anIm�ls
post? do se�umte:, .

i' DESPACHOS DE IMPORTAÇÃO •• Prc'Jidenciar.do o desembaraço 'I quência de �m honroso convi-I inferiores ao ho�e�. Entre-

Po de raiz de derrís (4 ('r, de de merC<jdoria.. e seu reembarque po ro 08 porto" do nessa Estado. t t f" A-Ib t tanto nos lares civilizados so-
. _

I
e. rans enu-se er o nara a

f
'

' ,

r?t�nona) 9,5 onças; 0.1eo de, DESPACHOS DE EXPORTAÇÃO .. Para qualquer pórt.'> do País Universidade de Paris. Âi de- .ItlH esposas ou esposos Ul1Jlda-
ncmo enxofrado - 1 Iítros -i e do Eiltrangeiro. I . tr 1

-

1'1' ''1 _,,,_ jados e choram de fome e. e

22' Agua 50 g'a1ões I DE,SPACHOS DE: CABOTAGEM __ Receberidc a" m��c.�d"�l·a" em
mons 10U que nao ia nem 1J'''' frio as críacínhas esquecidas

, ,- �. •

,

� 9 O., ��. ��. � de haver discrepância entre a '�. -

Convem lembrar Que tcdas I São Paulo. Santos ou Rio e ent;regando-as no pô eto do delitino : 1
f'

.,.

O-.� xtr .,., por aoueles que tem a m13Sa,Q

b tâ
. .

d' d-' ou enviando-o.. para o interior e e a ClenCIa. '" SeUS e_ 1 <)·.....c- -
' , inha Ias

as su s ancias ln ica as agem. d :1 du
. .

neci t d-
ce ampara-las e encamn ',,-'::t

como inseticidas de contato, e,
En ereço; Rua Felipe Schrnidt n. 36 .•. Caixa POlita! n 12 .

i :�lal'.lO� c,onf le:lmen �S "a s
em sua vida terrena.

d lt d d I Fndereço telegráfico _. TREVO .•• Tslefonsli 1098 e 1342 li
ClenCla.:. pIO anas lneleCelam-

T . o· t J «' , , -

que, para arem resu a o, e- FLORIANÓPOLIS '. SANTA CATARINA.
.

IIh lT t· r d "P' d.
u plet-as"e paz, e�us a'1.a

vem entrar em contato dueto .-� o. qua I �ca. l:.�, �l �I d�� do, e vê como a �uerra se alas-

com os afídios. I
ClenClaS na mal�. ,exan ._c tra furiosa e pestilenta acam-

Por. conseguinte. é preciso ESCRlITÓRIO JURíDmO COMERCU.L I IVu nomeo�-� BISpO oe �a�:- ba�cando o mundo aos �eus �a-
pulvenzar completamente a (Com um Departamento Imobiliário) bor:a. GO\elnOU sua ,dlOc:�e pnchos e abafando cons:: ...en-

folhagem para obter os melho- Vendas de pinhais, fazendas e emprêsas �als pelo exemplo de sua VIda
cias para monopolisar á co�)lc.�a

Tes resultados. W. A. Diretor: dr. Elisiário de Camargo Branco �o que .pelas palav�s. Quand'� quanto constitue a beleza do

Schands, do Min. Da Arg, dos ADVQGA.DO ��nunclOu � seu ,blS?ado:, fOl
patrimônio moral da humani-

"E. U. A. (Da revista "Vitória", Rua Frei Rogério, 54 - l'on� 54 - Caixa Postal 54 �omente p�n� alarga: o �nculO dade. Enlutam-se, Jesús. cada

de São Paulo).
En:d2reço telegráfiieo: "EM.branco" - Lajes - Sta. Catarina de suas ativIdades. Morreu em

vez mais, os coracões e onde ha

! 1230. �. * ,., carência de pão há fartura de
i

16 DE NOVEMBRO sangue, inutilmente den-a--

11R t P 1 � ('
mado .

.,Pí-I 11" . lIu.o . a!ll_l"l'o. e ,om- Compadece-te. Jesús. do au-
! panlwll'o."i. Jlartlres !

da� guêlTeiro muita vez escra-
i l\!"sc.eu P�ulo em �aíD.o, na I

vo

Lo

da ambidã.o alheia, pobre
II \1 calabna.. Amda" mUlto

.Jo�.
-em

I silllUeta metálica do paineL
entrou para a Compa:lÜlla de: tenebroso e fumarento dos
,Jesús. Depois de_ co.ncl�i?os os: campos de batalha!

I
sec;s estudos na Indla, tOl man- \ Vê ainda Jesús como os
dado pal'� as missões do Japão;' homens se deixaam' SedUZIl' pe
,DurOl.nte .3� anos

. tra?.c�lh?u aI i la tentação do jogo, saborean-
:las condlçoes maiS dlilcelS. OS, do no exquesito e mesquinho
constantes perigos, porém, a I

prazel' de ruidosas orgias o que
�ue estaYa :�pO?w, o pesado! apenas representa um pre
Tardo dos mlll!SrerlOS sagrados! núncio de decadência moral,
e a falta de recursos materiais: em principescas tendas que
não basta ,�am a seu fervor a-! acoitam os espectros da mi
postólico; acrescentava muitas séria da deshonra da loucura
obras de penitência para alcan-I e do' suicídio.

'

çar os. auxílios do .alto de Que I Oh! Jesús! perdôa ainda aos

necessIta va para SI mesmo e
I que te esquecem, trocando-te

I a.s almas �ue lhe estav:;tm COl1-: pelo alcool, pelo ether e pela
Saida,1i - 2 hora. da.madrugada fIadas. AfInal consegunanl os

I morphina.I esbirros prender o zeloso mis"- Oh! sim, Jesúsl projeta Sô--

111 sionário. Levaram-no p a r a
I
bre a Lrnensidão da Terra, um.

Arima, G:lde ficou prêso du- facho de tua luz poderosa, que
i-ante algum tempo. CeTto de como um iman abençoado,
dar o s·eu sangue por Aquêle atraia, deslumbre e confunda

que primeiro verteu seu san- todos os homens no grande·
gue pelos homens, só achou ideal do progresso dentro da

palavras dI" agradecimento. lei deDeus, lei que é toda amôr,
Indo para a fogueira, foi acom- toda justiça e perdão.
panhado por dois catequistas e Assim seja.
seu criado, que. como tinham Gracas a Deus.

partilhado com êle os traba- j
�

lhos, deviam junto com seu

I
x x x

mestre receber a corôa do mar- Haverá hoje, às 19,30 horas,
tirio. Foram consumidos os I palestras doutrinárias nos se

seus corpos pelo fogo no dia �:uinte3 centros eS\Jíritas: C. E.

10 de novelnbro de 1622. Refira do A:rr..ôr, à rua Teresa
* * * Cristina. 21, no sub-distrito do

ESPIRITISMO Estreito. no C. E. Fé e Carida·-

SUPLICA AO MESTRE rlf> de .Jesú:,;. à 3,vf>niila Mauro

MENSAGEM MEDIUMNICA Vamo«.!'! ln e no C. E. José de'

Gracas a Deus. Nazaré, à rua JOIilé Boiteux,

Jesús querido! Projeta 3óbre s/n, nesta capital.
a imensidão da t-erra, um f8.�ho

de tua luz poderosa que, como
um iman abençoado, a�rala,
deslumbre e confunda todns os

homenS no grande ideal do

progresso, dentro da 1e: de

Deus, lei que é toda amôr, to-

da justiça e perdão.

Bolas rurais

Modas GUASPARI
TOSSE.
BRONQUITE Ternos e costumes sob medidas para homens e

senhoras. - Srnokings e Iackets.
ECOQUHUCHF.

Vendado'r por conta proprio P!ccido :Mafra..
Rua FeLf.pe Schmidt, 34.

(Ba,zar de Modas)
rOME SEMN!!

FLORIANÓPOLIS

Aparêlbos elétricos !-
A instaladora d.e Flol'ianópoÍl.�,

à rua Trajau@ n. 11, avisa ii sua dis
tinta freguesia que dispõe de (,pe
rários habilitados para executar

instalações de Luz e Fôrça em ge-\
ral, fornecendo orçalue1l.to grátis e

sem cOl11promis.so para seus .!:ervi-Iços.
Possui tambem oficina especbU- �

zada, com técnicos profissionai.s, I
para consertos de apaf'êlhos elétri·

I'
.

C0S, enFOlamento de motor..es e di-
Clinica Gera! de Ad1.ll1tcl namos, estahilizadores, ferros de

Dosnça.. d_ cll'iançaa engomar. fogareiros, apareLhos mé-
Laboratório da Anál_1I

I,
dicos e outros, com q;xceção de apa-

clinic_. relh()5 de ráàio.
COIUultório: rua Felipa Seb,·
midt. 21 [altoll da COlIIIJ Pa·

II
V.O.r.e,.- ...Iaele .'raiao ], da. 10 30 CÍII 12 • d«1It Ia

15 à. 18 hll. rRe.illâncill: rua Viec. à.,. O'lIrc ro;rca.Preto" 64.

II
III

_�__F_"n_._:7_69_[m_a_1l1.ll_1l_11_-: Vigôr!

VIAGENS
o ,-r;E'_r'OQ DOS mEc-iORES

FpolJs. - • .Ioinvile

Dr. Artur Pereira
e Oliveira Joinvile -. FpoUs.

Saídas -- 9 horas da: manhã

Informações nesta redação.

DOENCAS NERVOSAS
Com 0'3 p�ogressos da medicina.

hoje, as doenças nervosas, quando
tratadas em tempo, são males per.

I
feitamente remediáveis. O curandei.
rismo, fruto da ignorância, só pode
prejudicar os indivíduos afetados de

I
tais enfermidades. O Serviço Na·
cional de Doenças mentais dispõe
de um Ambulatório, que atende gra
tuitameBte os doentes !Iervosos in

I �'igentes, na Rua Deodoro 22, das 9
as 11 horas. diàriamente.

Clube dos p.... c·.·on;;.rl· "'S p,i,. eDro o trll.tame:1to pelo reputado pr�
.... !UI III .. duto OKASA. - A base oi.'! l'Iormõnlo.

lblicos Civis de Santa (e:<tratos glandulares) e VitamlnRS ',ele ..

Cioüil�as. OKA.SA é urna rnedlca9ào
Catarina ""_ciO'Oal e de alta e!icacia tera.pentlCa,

a V •- s o
em todos o. caêOS ligadO!! dlretament..
II. perturb1l.Ções das glândulas sexuaea

Comunica-lIs ao. srs. Qs�ociado. OIKASA combate vigorosameate: Ira-

Que." s<lxu81 em todas as idades. sob a

que o sr. dr. Saulo Ran'.08. pas.ou br:na li" ;�.u!íciência glandular ou vlla·

a fa20er parte do corpo médico do ilI[ililí. seoilldarle precoce. fadiga e perdll

Cl b de m'�mori.8 no Domem; fri'gldez e t.odall
u e, atendendo. na sua especic- a" ",""tu�b"çõea de origem ovanana.

lidade -- Cirurgia Geral. Ginecolo· idade critica, obesidade e magreza, fia-

gio, Obstetrícia e Traumatologia -- c,dn <la pele e :rugosidade na eutis, Da

mulb�r. OiKASA (linportado diretamente
às .egundas e .extas feira., das de '"oudc'es) propor"iona .Juventude,
13 à.. IS horas. na nos.a séde 110- S"u,Je, Força e 'lflg(l�. peça fórmula

cial. onde o. demais facultativos Hl'l',,:a" p'lra homens e ''''rmula "ouró'·

d P 1 F ' p�.r1l illul'lerea. em tod!lS 11.8 "oas Dro,;:a"
srs: rs. ou. o on�s.. Newton D rt�, e Farmllciaa !n!ormaçõe><" pedldo8
AVlla e .Agl'lpa F al'l?,. contin�Qrã.o

I
9� Diatr. [\ o·1atos ARNA. - Av.

_

Rio

a atender nos horanoa habltuai.iI '3, , lil!1 RJo.

e nas respectivas especia!izaçõs
", ,..,.-, ,.." _ � w:

Florianópoli., 9 da novemhro de CASA MISCELANEA dlstn-

1645. buidCfa dos Rádios R. C. A.
VITOR LIMA, Victor, Válvulas e Discoill.

Presidente na Diretoria Rua Cunselheiro Mafra. 9

CARLOS·ALBERTO e

MARClA·JACI
participam 0.08 amigOI! e pa
rentes da SSUII paill Alberto
Gonçalve. ·doll Santo. e Jací
Silva dos Santos, o nasci
mento de seu irmãozinho

JOSE'-ROBERTO
ocorddo no dia 29 de Outu

bro p. pasllado.
I COrreio' Lageano �"onda avul"a roa

AGÊNCH\ PROGRESSO

'lOv,- 6

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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18ervivo de Aprendi
I zagem Industrial

(SENAI)
Edital

De ordem do sr. Delegado
Regional nos Estados do Para
ná e Santa Catarina, comuni

ca que foi comparada a "L'Illl1l10- co a quem possa interessar que I
Iralisle", de Gidc, valendo-lhe o estão abertas, até o dia 20 do
Grande Prêmio da Academia Fran-
cesa; c "Les Hauts-Ponts ", história corrente, na sede da Inspeto-
de uma família da província du- ria de Ensino de Florianópolis, .

"ante um periodo de cinquenta à Rua Marechal Guilherme

n'l
1 ... que, �os _ aproxll��.da

anos, c que vem sendo publicada, 23, as inscricões para provas
mente �O? mIl.h?e� de súditos

em vár-ios volumes, desde 1932, d 1
-

d
�

did t r
do Império Britânico, apenas

com grande curiosidade do público
e s,e eçao .

e can 1 a os ao.s 76 milhões ertencem à ra a
e lou vor da crítica. :rambém escrc- ca�gos .de: Instrutor de �a�cI- branca

p ç
vc contos que, publicados regula"-I neiro, mstrutor de mecamco

.

lllcnt� e�n magazines, não. menos (ajustador-torneiro) e ínstru-
2 ... _que todas as aves, sem

c.on! ribuiram pa�a lhe granjear ('s- tor de ferreiro. exce.r:çao, quando pousadas
tima entre os leitor-es.

,

- A • nas arvores invariavelmente
"Si lberman.n " que a Livraria do Informações sobre as condi-

1
'

b
.

, ,. - co ocam a ca eca em sentido
Globo ora apresenta na sua "Cole- çoes das provas e a natureza .. '

'

ç�o. Tucano", é a .comovedur� his,- das funções do cargo a preen-
contrano ao do ve�to. _ ,

tona de uma
.

amizade nascl!,la_ a cher serão prestadas aos' ínte- 3 ..
: q�e a publicaçâo de tí-

sombra das violentas pcrsegurçoes d éd d . f 'ida tulo mais curto em todo o
anti-semitas. ressa os. na s e a re eu

do
é

1 d
.

O livro foi traduzido por Casemí Inspetoria de Ensino, rodos os 'Xmudn °Ne. o ylOrnka . teD:�mm�dtO
1'0 Fcrnandcs. dias úteis das 12 às 18 horas. ,e ova. ar .;m.eiramen e

Milton Marques de Oliueira consagrado as ciencias mate-

NInspetor de�E�:i:10__ m��l��Sque, nas aranhas os egócio urgente!
ovos permanecem semanas e

Por motivo de viagem vende-

até meses no corpo da fêmea; 'se o armaze,m de secos e �?
e que, se esta nunca fôr fecun- lhados Sito a Praça La�fo MHI

dada, não porá os ovos jamais, ler, 2, tendo grande num.ero �e
conservando-os índefínidamen- freguezes. Tratar na Atfaiataria

te no ventre. Pereira, à rua João Pinto, 16.

5 ... que, baseados na inter-
15 vs. 3

x x x

pretação das variações do mag- TERRE-NOnetismo terrestre, os sábios
da Carnegie Instiiution, de IWashington, nos Estados Uni- Compra-se um lote nas irne

dos, deduziram que, a uma I diações da linha Circular ou

profundidade de 200 a 250 qUi-I Agronômica. Informações na

lômetros, a condutibilidade ele- rua Tiraden tes ,« 14 - sob.

trica da matéria terrestre se 10 vs. fi

toma aproximadamente cem x x x

vezes mais forte. Guarda,., Livros
6. .. que já estão sendo fa

bricados nos Estados Unidos
novos modelos de motocicletas
completamente silenciosas e à

. RETIRARAU SUAS CANDI-. prova de pó; que a velocidade
DATURAS dêsses veículos ,é de 150 quilô

metros por hora, com o cón.su
mo de 1 galão de gasoliha nes

se mesmo tempo; e que o baru
lho e a poeira, os dois maiores
inconvenientes das atuais mo

tocicletas, foram assim compIe
tamente eliminados.

SILBER\rA�N

Jacques dr Lacrctellc
Tr-adução de Casemiro Fernan

des
Edíçüo da Livraria do Gloho
Pôr-to Alegre

Jacques de Lacr-etcl le, filho de
em diplomata Irancês, nasceu no

....éastelo de seu pai, cm Cormutin

41888), e durante os seus primei
tos anos viajou pelo Oriente. Pu
blicou, aos 32 anos, a sua prâmeira
novela, "La Vie Inquiete de Jean
Hermelin", c, cm 1922, '''Silber
mann ", obra que lhe firmou o re

nome literário. Foi arrugo de Ana
role Fr-anco c Marcel Proust, que o

2nÍmaram na sua carreira Iiter ària.
Dentre as suas outras obras desta
-cam-se: "La Yie d'un Homme " ..

I (1922), pr-ofunda novela psico lóul-

INsnnrro DE DIAGNOSTICO
CUHICO

DR. DJALMA
MOELLMANN

NOVOS e
USADOS

COMPRA e

VENDE
•

Com p:r-* 1.1CA1 u·a. 1lo8P1tt.l.I oru.rO�UlI

0lJ0nla lD>I6t!:lca <ml pnl, 1)'I(11at.l1a. o.<MUlIdi@ma. por.
tuquê., eapa.
nhoI, frCUlcê.,
inlllê., e to.

lU do 8IIItmI:I6 n4M"OlllO, .!)IIir'tillo JI'o!IiI.IU,
� <1<> nc.mam " ilII mu.l}1ti

.� r6ClWJ_, Dl!!\. i"4ULO TAVA.JUIIi

:1RomanclI, Poesia, Religião, Aviação, OUlrllO {i" R.t.<1101QC1a CUn1ca eom e dJl'

'Matemática, Ffsíco, Química, Geo. rl� ".....,"11 0m1�� (Il10 "'u·

.�ia. Mineralogia. Engenharia eí- .o�. �1aM Im HlCWm. • 1aSd.

'",iI. militar e naval, carpintcria""'I1bU<.oa.. lJ'iIiII Ul1i'Ai'!U� 00 ftjo l1e Ja.

.'D8IIenho, Seneamento, �etalurg.ia, �t1'O Gatlline'.AI d. Ralo X - J:Jact;-o.

'Eletricidede, Rádio, Máquina. Mo- 'ar,H�b ei1n1«:a - _.taboUmno ...

·tOl'U, HidrcÍulica, Alvenaria, A9ri','"
!I'IQ':q.m D<l<>dlBl&l - GIIblIwt<I

Ilultu.ra, Veterinária. Contabilidad. s. fIaIoWrapla - IAbont6rlo â lI1SarC»

..
_.

Dicionário•. etc. ..to. oOpJC ••ruw.. 0l1a.1G&. - a..........

Clínico�\�tSDYQ�.r Laboratório
� ��. -

t::: � flUA JOAO PINTO, 25 - F:me: 1448
� � (em frente ao Tesouro do Estado

RnÁTOnO PRTOt.UGIC�S Florianópolis
Dr. H. G s Medina Parm. Narba! Al\Jes de Souza

Farm. L da COSia Aviliil

Exame de sangue, Exame poro verifi<c:ação de concer,
Exame de urina, Exame poro verificação do gravi
dez, Exame de escarro, Exame poro verificação de I
doenças da pele, boca e cabelolS. Exame de fézes,

Exame da secreções,
}lutovaccinos e transfusão de sangue.

Exam 3 químico de forinhas, behidas. café. dguas, etc.

Of f FEITO SfGCOO
f IIIIOH"S'VO AS

CQIANÇAS li

Copynght da
The #4 VE roo H/AR/)? me.

Tôdas as hebiela" inch151H' 3<;

labricadas em outros E::; tado:; ,
retiraram suas cand idaturas,
pal'a reinaI" nos lares caturi
nenses, - em vj.s.ta :da cert'Íssi
ma vitória do aperitivo KNOT.

)Academia de Comércio I

de Sanla Catarina
DE

De ordem elo senhor Diretor e. de conformidade com o ar

:Ugo 22 elo Decreto-Lei n. 6.14!. de �3 de dezembro de 1943,
torno público que, no próxüno dia 10 de dezem.bro. às 11

hO-I'l'as, serão abertas as inscrições aos exames de admissão ao 10
ano do Curso ComercioJ Básico. devendo, as referidas inseri-

I

ções, ser encerradas em o dia 10 do mesmo mês de dezembro,
às 19 hOTas.

Tudas as informações serão prestadas pela Secretaria des
ta Academia de Comércio. à AyerJ.ida Hercílio Luz 47, todos os

{lias úteis, das S às 10 horas e das 17 às 19 horas.
Secretaria ela Academia de Comércio de Santa Catarina,

..
em Florianópolis, 10 de novembro de 1945.

,.. FlIiYio Ferra.ri, Secretário

Gráfico BrasilEstabelecimento
DE

NICANOR SOUZA
Trahalhos Comel'ciaa
[mpressô.o '3 côxelll

Co;mpoaição de liv'I'oll •

Jornoill I
Télle. e Memorai.

Doublé. e tricromioa
RevÚI:aa • Avul.o. - Co.UQ,.

E.tojOll, etc.

Aceita encDmendas para o interior do Estado

Rua Tiradentes n°. 10 .,.• Florianópolis ••• Santa Catall'ina

Deseja obter
emprego?

Procure então a nossa Gerên
cia e preencha a nossa "ficha de
informações úteis", dando tôdas
as indicações possíveis, que tere
mos prazer em recomendá-lo (a)
aos interessados na aquisição de
bons funcionártos (as),

x x x

Urgente
Precisa-se de um cozinheiro.

na pensão Particular da Base
Aérea Tratar com Benedito
Garcia na Cia. Dahna Concei
ção. Sv·2

* * *

Móveis
Vendem se, para sala, quarto

A cozinha, em perfeito estado
à rua Padre Roma n.v 90.
Preços de ocasião. 5 v. - 3

* * �,

Aceita uma escrita avulsa.
Informações nesta redação.

10 vs -10
* * '"

Ven�e-se
U'a máquina de escrever, portcí-

til. al.mã, em perfeito e.tado da
conaerveção e funcionamento. Tra
tor no Oficina Tecnica Royal. à.
rua Joãa Pinto. 5.•obrado.

•
Sv-l

* * *

o Fígado, o Baçl.', n coração
PUlmões li Péle. Produz Dôres de
nos O!'�os, Reuffiatji'mO, Cegueira,
bel,o, Aoemiti, e t\bürtos
lnofPDSiv,o till organismo. Agradável como Iicôr.
O ELIXIR 914 está Ilprj.vado velo D. N. S. P.
como auxiliar 00 tratttllleLto (Jt\ SUilis e Reu-
matismo da meSIDH origem. _

VALIOSAS OPINIOES
O ELIXIR «91%�,dada d sua

base, é ótimo auxiliar do tra
tamento da Sífilis principalmeD-
118 nos casos em que a via bo
cal é a única possível

(a) Dr. Benedito Talora.

_ f_")NiO ��A IS�O!. ..

\, '=.' -' ,

DE TÊM

Empregada - Urgente
Senhora d. fino treta nece•• ita

d. uma empregada com urgêncill.
Paga bem. Tratar à. Praça Pe

reira e Oliveirll, 14.
* :{: :{;

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

400,00. Aluguéis adeantados.

Informações fones 1022 e 1360
uo Caixas Postais 240 e 270.

* * :{:

Motor a óleo crú
VENDE SE um marca "Cli
max" - mil rotações - força
de 6 a 8 cavalos. possuindo

cota de oleo.
Tratar com Sidnei Noceti à

rua João Pinto. 44.
Telefone 1134.

I
•••

PESS.OAS

USADO COM BOM RE·

SULTAOO O POPU-

LAR DEPURATIVu

DO SANGUE

VENDE-SE
Cri 18.000,00

Um automóvel, rnarc� Che-
vrolet, tipo 1937, em perfeito

lestada de COll1servaçãô e fun ..

cionamento. Tratar com o sr.

I
Nagib Daux,,": �ine RITZ.

Maquina PFAFF
('familiar»

Vende-se em ótimo estado;
ver e tratar com Placido Ma·
fra - rua Felipe Schmidt 34
B8z'lr de Módas) Florianól1olis"

'" * *

VENDE-SE: �=ple�bílá:
sala de jantar por Cr$ 3.500,00<
Tratar à rua Artista Bttten-

court 24. .3 v 3

o E�tômago, flS

Cabeça, Dõrf'�
Queda do Ca-

Atesto que apliquei moitas
vezes o ELIXIR «91ft» obtendo
sempre os melhoreR resultad!J:§
DO tt"rtamente da Sífilis.

{aI Dr. Rafael BartoleUi

CLUBE 12 DE AGOSTO
A V I S O

A Diretoria do Clube 12 de Agosto avisa aos srlS. Con
socios que, por motivo de força maior deixa de realizar o

baile do dia 15 do corrente, conforme estava orogramado.

II
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



6 n ",ST•.,C -Quinta-telra. 1S 12" Novembra de t!ll45

o DOMINGO ESPORTIVO NO Sanford, Hazan e Hélio. O único
ESTÁDIO DA F. C. D. ponto do Colegial teve como seu

Disputando mais uma rodada do autor o ponteiro Hamilton.
'vitorioso campeonato de amado- Em resumo, o jogo foi quasi que
res da Segunda Divisão, encontram- inteir.unentc, controlado pelo C:J1'a
se os esquadrões da' Associação I

va na do Ar, tendo seu adversário
Atlética Escola Industrial e C01'oa- atuado aquém das suas possibil íría-
dos F. C. j dos, muito indeciso frente ao

Precisamente às 9,30 horas foi "goal" de Peixoto.

(lad? iníci? .ao [ogo, sob as ordens Os qundros .jogarum assim. ror- ADIADA A la REGATA OFI-
do JUIZ Lúcio Carvalho, tendo 'Os mados: Caravana do Ar: Peixoto. . J
quadros confrontantes apresentado Waldir e Xloraci, Gato. Haroldo e I

CIAL DO ANO
as seguintes constituições: Coroa- Verzola ; Hélio, Sanford. Leonidas. Segundo apurou a nossa re-

dos: Martinelli, Lclé � H.an�lfo; 9L1!- Al1la�lii e .Raza?,. Colegial; Bitinho, portagem, a primeira regata
<lo, B�cudo .e Am�un; IndIO,. C�SI: h�I��. e Katcipis, PT�rrolle,". Boos e oficial do ano, que deveria ser
nho, Fonseca e Nilton. lndustnal. Scára ; Hamilton, Nilton, (rIJ, Du-

1·..J hoi f' + .ansferídaPucci.ni, Chico Branco e Aquino; duca e Lauro. i rea izaaa ,o)e, oi A�l<t 1-

Marciano. Ar i e Fabrício; Serapião, Todos ox elementos do "team ' para o proximo mes de de-
Mário, Agostinho, Nicolau e Menino. vencedor tiveram atuaçãu destaca- zembro.

'

Como podemos observar, o Co- das. :-.10 bando estudantil os melho-r
roados foi à luta sem o concurso de res Ioram Bitinho, Seara, Nilton,
um extrema esquerda, isto é com io L3UI'O. I'.atclpis e Boos,
elementos, para fazer frente ao pos- Sei quallnvde de arbitro da !.Jl1!i
sante conjunto invicto do líder do n.a () sr. A�::.o.pit'O Veloso agiu i nr-
certame. parei rlrncnte.

O 1° "half-tirne " finalizou com a

contagem de 2 x 1. pró-Coroados,
tentos de autoria de Indio, Fonseca
e Menino. No 2° "half-time " o pon
teiro Indio conquistou mais um

"goal" que veio assegurar a vitória
do Coroados, embora a forte reação
do adversário puzesse em constante
perigo a meta gu arneci da por }Iarti
nclli.
Justa e merecida foi a vitória do

quadro superiormente dirigido por
Adolfinho, pois durante todo o

transcurso do prélio hatalhou com

muito vigor e entusiasmo.
O juiz foi falho no dirigir a pug-

na, tendo prejudicado muito o

"tcarn" vencedor.
No conjunto vencedor todos, sem

excepção, atuaram bem, enquanto)que no do Industrial apenas Chico
Branco. Mário, Aquino. Fabricio,' No gramado da Vila Operá-
Ad. e, Nicol�t: sobressaíram-se. A Tia de Saco 0.03 Limões, teve
.assistência fOI numerosa. lugar, domingo último, o em-

Às 13.30 horas foi dado início '10 bate entre as equipes Bagé e

confronto entre as equipes do Pau- IPliI.anga, terminando empata-IIa Ramos x Bocaiuva, em disputa do por 1 x 1.
do certame amadorista da Primeira -c- 'C. -".

I
Divisão, tendo êsse jogo transcorrido

.a.. .t>. "' BASES DO CONCURSO t
dentro' da melhor ordem, {\cusan-

ADIADO "SINE-DIE" O FES- Os leitores que enviarem as

do no final a vitória do primeiro. 'rIVAL DO PAULA RA...1\10S melhores legendas anedóticas pa-

pela contagem de 5 x 3. E. C. ra o cliché acima serão premiados
O conjunto bocaíuvense atuou C f _ �,. t .,.

com ingressos para. ...s Cines RItz e

melhor que o adversário. Só que
on arme a.man ou-no,.) um Roxy.

seus dianteiros foram infelizes alto dirigente do clube da

I
- As anedotas serão recebidas

diante da meta de Édson. ,não seu- Praia de Y?ra, o festival e:_n at� sá�a�o à tarde, ?esta re�ação�
do pequeno o número de "shooís" comeffioraçaü ao Sr. aUIYerSa- As mesn,as devem VII' a.co�pan�a
.enviados à trave do jovem arqHeil-o. .

d
' .

h
-

'e
,. I das de um recorte do chche supra.

Foram autores dos tentos: Mim.
no esse gremw ao se I

aU-1
- Tô·da serfunda-feira serão pu.-

dico (2), Carioni. Ruhens. BI}ua. Z.
ará no dla 15 de dezem.bro, oUcadas as n:elhores aaedotas com

para o vencedor, e Vieira, Pacheco devi.do a sér!.as dificuldades, o nome ou pseudônimo do auto,.

e Med,inho, pará o vencido ficando, assim, transfe.rido "si-! O rd �REMWS dOs quadros jogaram assim forma.. 0.'" I s caILe t a ('s veacc ores pro

dos: Paula Ramos: Edson, Luiz e
ne- .oe .

I cura.r'íO seus ·ir1gress·Qs na geréncü
Lang: Quido, Capeta e Carlinhos;

li X X do Cine Ritz, à" segundas-feiras.
Bona, Carioni, l\Iandico. Fornerolli O GOLEIRO PEIXOTO i o.� pr�mios serão distribuidos

e Rubf'ns. Bocaiuva: Cândido, An- Na última .semana transcor- (nu1osegumte or�er:-l:
duras e Arí; André, Pacheco e reu O aniversário do j'Ovem! _ lugdar -. �t lllfgressos dPar;a as

Ad .;. J' ,,",f d' I SI' 'cl'
-

-I sessoes e qum a- elra e ornmgo.
_"1. uce" alme, l'"e In 10, C.ll..J. l, "plaver" Peixoto guarda-v"'- 20 1 1

. .

Odilio e Vieira. I" -,
�. t ug::.r - mgresso para qlll'n-

Elemeritos de destaque: AducC'Í la..<; do valoroso Caravana do 1 ta-fei, J. I
que foi o que mais St' esforçou. Arí., Ar, clube que atualmente está I �� lugar - 1 iNgresso p::w:a terça-liPacheco, Medinho. Vieíra, Edson. classificado em 2° lugar no fe��, melhore3 anedotas não elas-'Luiz, Eona, Fonlerolli e Ruhens. campeon"'to de amadores da 'f' d f

- .. ,

t' su" -- _

O sr. \\'aldemiro Melo. como juiz.
. .�. . SI lca .as ara0 JUS .somen.e a -

I �:falhou muito. Sua atuação !]1,ão agra-
cidade. pITblica.ção. �,. CA/l'\ AUTOM'OBILISTAS

I

dou aos dois quadros e, tampouco, Dotado Q'e gl-ande coraO'em e ATENÇÁO

�I, A :1'1.\....
1

.1"'( I� ir»
à assistência. 'l'd d'

. . b

,·'b Lel[lIn o interessante programa /Vir """v
agI 1 a e no segurar o

.

a- dos Cines RUz e ROliy na última

Ainda em disputa do certame Ião". �eixoto tem impressi<;>- pagmJ.. I
amador da Primeira Divisão,

.le-I
nado, VIvamente o nosso pu.- \

j"Srontaral1lCse, minutos após o 'térmi- blico esportivo com suas inter-

1�0 do �I�élio.. :ci;ua, {JS ag,:erridos venções seguras e eletrisantes, B R I T O('sq_uadro�s Cal a\ana do A! e

C�-I sendo consi.derado como um Ileglal, sallld'o com os louros da Vl- . . '.
."-

tória o primeiro, pelo escore de dos maiS perfeltos goleIros do I {) alfaiate indicado
3 x 1, "goa]s" conquistados por Estado. Tiradentes. -------------------

Embora. tardiamente o "Es-: "Campinas F. C." local, e °

tado Esportivo" cumprimenta I "Cruzeiro F. C.", do Estreito,
° magnifico "sportmen", al- saindo vencedor o "Campmas
mejando-lhe muitos sucessos F. C." pela contagem de 4 x 2
nos próximos embates pebo- A equipe vencedora estava
lístícos. assim constituída:

x x x
Alcindino; Dinarte e Aníbal;

Bento, Ocvaldo e Ciriáco; Gorí
nho, João, Arnaldo, Valdir e

Hélio.

* * *

Marcaram os "goals" Arnal
do (2), Valdir (1) e Gori
nho (1).
No segundo tempo da parti

da entrouTtamar no lugar de
Dinarte, passando êste para a

meia esquerda, Valdir para a

ponta esquerda, saindo Hélio.
Na partida preliminar. entT€

os 2°s. quadros, ainda venceu

o ""Campinas" por I) x 1.
P. P. !ltL

DE SÃO JOSÉ
CAMPINAS 4 X CRUZEIRO 2
Realizou-se domingo último,

11 do corrente, em Campinas,
uma partida amistosa entre o

OS JOGOS PROGRAMADOS
PARA HOJE

No estádio da F. C. D. serão
realizados, hoje, os seguintes
encontros:
Campeonato da Segunda .Di

visão - às 9,30 horas - Paula
Ramos x Bocaíuva. CamD8o-1
nato da Prímeíra Divisão (pe-'
nultima rodada) - às 1::>,30
horas - Avaí. X Colegial - às
15,30 horas - Paula Ramos x

Atlético,

Concurso sema nal
dos

ViDes RITZ e ROIY
I lEOCÁDIA e ALPIHÊO

j p��i��:�N�osDEpa����A e
•

amigoil \";Jus sua filha EDITE,
otualrnante em Porto Valho,
ta.rntó�,o de Guaporé, c n:le
exerce 011 funções de' chefe
do serviço de enEarmeil'Os da
Saúda Pubtrcc , contratou ca

..amenta com o D� Oldegat'
Franco Vi .. i�a.

3 v. -1
:1<: X X

EAGÉ 1 X IPIRANGA 1
ELEITO POR UNAlVIMID 1DE
Afim de estar sempre a pos

tos em seu lar, foi ele ito , flor
aclamação, o afamado aperitivo
KNOT.

DR.. HENRIQUE
STODIECIK

fMembl!'o dos Inatitutoli d..
Direito Social 'Brasileiro 11

Pauli!Jta, lente da

FaCUldOdel
da Direito de Sta. Catarina) .

-- ADVOGADO _.

Praça 15 de Novembro, n' 1,

fI.010 3 -CailtQ Postal -- 86.

Cine Odeon
H O J E A'. 2 horas
Matinée das Moças

Programa Extraordinario
Notícias da Semana D.F.B.
A Rã e a Princeza Des . Cal.
Um granfiníssixno drama

L AU R A
com Gene Tiet'ney. Dana Andrews.
Vincent Price e Clifftan Webb

Amor e aventurou em plena India
MiEterioaa:

LP.NCEIROS DA INDIA
com Gory Cooper e Fr emchet Tone

Preços Cr$ 2 00 e I 00
Impr, até 10 anos

A's 5 e 7.30 horas
Sessões Chies

verdadeiro desfile do inolvida
melodias. na voz maravilho.a.

do saudoso
Carlos Gardel

o rei de tango em:

CAVALGADA DO TANGO
Carla. Gardel o «a.tro» que

deixou saudades
No Programa:

Brasil J\tuolidades D.F,B.
A Voz do Mundo -Jarnal

Preços' Cr$ 360 240 e 1,50
Livre de Cenoura

Criança. maiores de 5 anos pode
rão entrar na �.iSÕO

* * *

Um
veis

Cine Imperial
A'. 2 e 7.30 hot'as

Aterta Garotada
Um aeriado completo pC.ra voces!
12 Episódios. com 28 partes. -- ín

teitinho. do principio ao fim:
G-MEN JUVENIS DO AR
I' ao 1.2 EpiliódioOl

com «Os Anjos de Cara Suja» e

Frankie Darro
Lu to.s ! Aventuras! Comédia e

Perigos
No Programa:

Fíime Joz'na, -D.F B -

Preços : Cr. 2.00 -ú rrico
Irnpr , até 10 orros

Visàte, sem compromissos, ,
I

LIVRARIA ROSA
Rua. Deodoro,' 33

Ftor ianópolia

Livr-os novos e usados.
em diversos idiomas.

A tende encomenda! de
obras editadas no Brasil

ou no estrangeiro o

Novidades todas as

semanas

LEIAM A REVISTA
O VALE DO ITAJA!

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

I QUER VESTlR·SE COM CONFORTO E ELEGANC!A ?
PROCURE A

Alfai!!a!tapir�I��i��,.�OI�ello I

Para
Afencão

'"

o seu dínamo ou motor
de arranco a

Of.CINA ENALDA
Conselheiro Mafra ne. 135

Sedas, CasiUliras e Lãs

CASA SIA.". a(os�
ORL'ÂNDO SOA RPELI�'1

RDa CODselbeiro Mafra, 36 - lOja e sobreloja - Telefone 1514 (rede intfrna)
Caixa Postal 51 --- Ead. Teleg.: «�carpellin __- Florianópolis

•Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Notas científicas :

D 1"8 or e 1"0 PENICILINA ARTIFICIAL

� � na �d:r�:l-:ar�t:�l��Sq�fs:�ns��
01"'•• ----.----,.----•••""_......_...-.....-_-,......- .._...-:.....-..- ........-..-,.....-_......,..........-.,....._ bre a penicilina. Agora mesmo

Lord Rayleigh, presidente da
Junta Administrativa do Colé
gio Imperial de Ciência, decla
rou que os cientistas dessa ins
títuícão estão ocupados em es

tuda;' meios de produção arti
ficial da penicilina, obtendo-a

por processos químicos em lu

gar de a extrair dos fungos.

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

Clniversidade do Brasil). Médico por concurso do Serviço Na
eíonal de Doenças Mentais. Ex interno da Santa Casa de Mi

let.\eórdia, e Hospital Psiquiátrico do Rio. Ex médico assisten-
te do sanatório Rio de Janeiro na Capital Federal.

CL1NICA M ...DlCA - DflENÇ AS NERVOSAS
- Consultório: Edifício Amélia Neto

Rua Felipe Schmidt. Consultas. Das 15 ás 18 horas -

Residência; Rua Alvaro de Carvalho nO 18 - Florianópoli.!.

DR. ARAUJO
"_I.ten te do Prof. Sanson, do Rio de J..etr..

ESPECIALISTA
Doença. e operações cos OLHOS. OUVIDOS, NARIZ" GARGANTA

ClrUrgla moder-na da GUELA DE LOBO, do LABIO LEPORINO (lAbio • c6u
da bõca fen'ÍldOll de nascença)

jJN>Mlufo""oPla. traqu,",,,'OCopia, bronccscopía j.ara retirada de corpos eIIu-anhoa, .tc.

nONSULTAS: das 10 àa 1Z e d". 115 .. 18 hor..

Rua Nunes Machado n. 20 - Fone 1441

Dr. Newton d'''vila I UR, �NTONIO MONIZ

Ot ,\RAGÁO
Operaçõe. -- Via. Urinaria. -- Doen-
110. do. inte.tino•. réto e onu.
- Hemorroida.. T·ratamento do

colite amehiana.
Fi.ioterapia -- Infra-vermelho,
Conault: Vitor Meirel_, as.

Atende diariamente à. 11.30 h.. .,
� tarde, doa 16 N. em diante

R..ld I Vidal Ramoa, 66.
F"oDa' 1067.

u- ......_ • ur1G.-aa. � • ......_..
.. 1OI'a».. r__ ••__ .. __r...

CONSULTÓRIO: R. loeio Pinto 7Dió
1AIb.a'- lIaa 1. .. 17 Iaoru. ...aID!IN.

DR. ARMANDO VALÉRIO DE ASSIS
e.. "note_ ti. Cliate. InfantU d. .lutstênet. Maaidpa' • 8...l&al

de Caridade •

IlO�8Ul���J��.���A��.d����oE8.�l2�, .... 1....
Con.ulta. da. 2 à. 6 horCl.

RESIDENClA: Rua Marechal Guilherme, 6. Fone 781

DR. :)IÁRIO WENDHAUSEN
Médico do Centro de Saúde e Diretor do Hospital

"Nerêu Ramos"
CLíNICA MÊDICA de adultos e crianças

CONSULTÓRIO: R. Trajano, 14 (altos da Confeitaria
"Chiquinho" )

CONSULTAS: das 4 às 6 horas
RESIDJ!'JNCIA: R. Felipe Schmidt, 38 - Fone: manual812

DR. BIASE FARACO
1ol6d1co - chefe do Sen1ço de 8IfIllI do Centro de 8ad�

DOENÇAS DA PELE - StFILIS - AFECÇõES URO-GENITAlS DE
,ümos OS SEXOS - RAIOS INFRA-VERMELHOS E ULTRA�VIOLETAS

CONSULTAS: du li 1s fi h. - R. Felipe Schmidt, 4t
RES.: R Joínvile, 47 - FONE 1641

Reasumiu lua clínica

DR. SAVAS LACERDA
Cltnica médico-cirúrgica de Olhos - Ouvidos. Naris - Garpnta.
Diploma de habilitação do Conselho Nacional de Oftalmologia.
CONSULTéRIO - Felipe Schmidt, 8. Das 14 aia 18 hsr...
RESIDJ!:NCIA - Conselheiro Mafra, 77.

TELEFONES 1418 e 1204

Dr. Polydoro S. Thiago
Clínica Médica �m Geral

Doenças do coração, pulmões, fígado, estômago, intestinos,
rins e demais órgãos internos, de adultos e críançae

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

RESIDENCIA: Av. Trompowski, 62 ---:- Fone Manual 766

ORa SETTE GUSMAO
CHEP"E DOS SERVIÇOS DE TISIOLOGIA DO CENTRO DE SAúDE I: DO

HOSPITAL "NERlllU RAMOS",
CUr.o de a::-ertelçoamento no Ho1lpital São Luiz Gonzaga, de Silo Paulo - Ex-esta.
Jrl6rio do Ínst!tuto "Clemente Ferreira", de São Paulo - Ex-médico Interno do

Sanatório de Santos, em Campos do Jordão.
IlLIlfIC.A GlIlRAL - DIAGNóSTICO PRECOCE'" TRATAMENTO IIl8PlIlClA,LIZADO

DAS DOENÇAS DO_ APAR:l:LHO RESPIRATóRIO.
.

OPERACAO DE JACOBOEUS
(lON8ULT.A.S: DiArIamente, das 3 às 6 horas, CONSUL"t'óRIO: Rua VItor MeireJee, 18.

RESID:t:NCIA: Rua Esteve. JG.n1or. 1311 - Te!. 742.

DR. MADEIRA NEVES
Médico eapechtlilta em DOENÇAS DOS OLH08

CUno .. Al)erle!oo&mento • Lonc'a PrAtica ao Rio de IaneJn

_••ULTU - Pela ...u: 4I1arIam_..... 10,30à.12 h•• à tarde e::rcaptoae•
....._ ... 14 ás 16 flor.. - OOl'rIlULTOaIOI JoAo ........ 'f. "'reCe -

� 1."1 - ae.tü.otat ... PneI..... o.a ,a.

DR. ROLDÃO CONSONI
J.mUROlA GJlRAL - AI.TA CIRURGIA· MOLlIlSTlAS DE SIIlNHORA.!!I - PARTOS

Formado pela Faculdade de Medicina da Unlvers!d'lde de São Paulo, ondf' foI

AJI8Istente por vários anos do ServlQo CIrúrgIco do ?rof. Allplo Correia N�to.
r.1!M1Tgh1! do estl\mAj!'O e TIas blllare!l. inte.t.ino9 �elgado e grOólSO. tlr6ld�, rIDa,.

�ta, bexlga, dtero, oTATi08 e trompas, Varicooole, hidTooele. Ts.rlzel • h6rnla.
CONSmJTAS:

... � lU II h0raA. li Rll1\ Fellpe �hmldt. 21 (altos da Ca8lll Paral,toO). Te!. l.fSiS,
RESID:t:NCIA.: Ru. EBte..-es Jdn1or. 179: Tel .)1764

Crédito Mútuo Predial
Proorretarros -- J .. Moreira & Cta.

4 mais prelerida, é inegável.
2 sorteios mensais 4 e 18

PRÊMIO MOIOR CR s 6.25000

Muitas bonificações e médico gTati�
Tudo isto por apenas Cr$ 1.00

____va_
-

Curso de Admissão

7

I Funcionará ncvomente, durante 08 mesês de dezembro e ja;
neiro, o já trodicional CURSO DE ADMISSÃO. dos pr::>fesllores Io •.e
Warken I.' Waldemiro Cascaes, (ambos do Colaqio Catarlnense). de.b-

nado a preparar candidatos, de ornbos os sexos, aos exomes
.

de ad
mi.aeio de todo. o. estabelecimentos de ensino secundário. tal. cerno =

!liná.ios. escola. normais, academia. de cowércio, etc.

Ali aula. começarão no dia 5 de deozemhro e serão mini.tl'a

das no periodo da manhã, dali 7 às 11 horas.
A regularidade das aula. e a longa prática dos professores

contituem a maior garanti0 da sua eficiência. No an.o posacido, a

percentagem de aprovação foi .uperior a 80.. do .total 0011 al�no•.. _

Contribuição; O curac completo, Iricluaive taxa de InlcrIçao

no Ginásio. que será feita pelo Curao, importa em Cr$ 200,00 [du-
zento. cruzeiro.), pagaveill !,O ato da matrícula.. ,. ,

Matricula: Da. 8 011 ao horas, todo. 08 dias utell. m6no� sa

hados, no Curso de Hurnorudcdes. G. rua Trajano. 36. ou na restderr-

cio do. re.pectiv08 profe••ores.
. , ....

A matrícula, de número limitado de aluno•• la fOI InICIada.
Obe : Só .a aceitam aluno. para o curao completo.

(310)

.EsrRITÚRIO .TURÍDICO COlUERCIAL
Assuntos: Juridicos - Comerciais - Rurais e Informativos

Consulte nossa Organização antes de se decidir pela compra ou venda

de imoveis, pinhais ou qualquer empresa neste estado

Diretor: -- DR. ELISIARIO DE CAMARGO BRANCO
ADVOGADO

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

Endereço Tel. ELIBHANCO - LAJES - Santa Catarina

COMPANIHA "��ÇA DA BAIA"
f.dada e. 117. - Sé4e: I A IA
INCENDIOS Il TBA..NSPOBTE8

Cifras do Balanço de 1944:

l5v'11

I

I

N�O HA' iGUAL
____ .......tll'� \

Elei�ões anteCipadas
Buenos Aires, (U. P.) _.

A campanha presidencial de
Peron, que está a toda a mar

cha, viu-se beneficiada pela de
cisão do govêrno de antecipar
a data das eleições, fixada an
teriormente para 7 de abril do
próximo ano e agora trocada
para 17 de fevereiro, segundo
declarou, o ministro do Inte
ríor.
Na noite de ontem õchance

ler Cooke havia afirmado à im
prensa que a nova data seria
fixada sem que fossem consul-]
tados os partidos políticos.
A primeira reação entre os

membros da oposição é a de
que o adiantamento da data
poderia resultar em claro be
nefício para Peron. Indicam
que sómente foi permitido aos

partidos pdaticos reiniciar
suas atividades depois de 30 de
outubro, apesar de que conti
nuam os mesmos sujeitos às
restrições impostas pelo Esta
do de Sitio,

Enquanto os peronistas de
dicam-se ativamente à campa
nha eleitoral, os partidos es

querdistas de oposição pro
curam garantir a formação da
Frente Democrática. A sorte
dessa frente está nas mãos do
Partido Radical, cujos repre
sentantes reunir-se-ão te ça
feira com os demais grupos,
para chegar a uma decisão fi
nal.
Os conservadores não parti

cipam abertamente na frente,
mas não ocultam sua decisão
de votar a favor da Frente De
mocrática ou pelos candidatos
radicais. '

CAPITAL E RESERVAS
, Responsabilidades
Receta

i Ativo

� Sinistrds pagos nos últimos 10 anos

Responsabilidades

c-.
Cr$

80,900.606,30
5.978.401.755.97

67,053.245,30
142.176.603,80

I .
.

� III .. ��
I "A CA.. I.A,�
I melhores fábricas,

visito anteR de etetuarem !lua'!!

................�a...�..I a. ,..mm..amRM..�..D ���·._�M.a'�E+Gamn�·�.mi&m#9�'mAAapm'..�a.�

A Casa "A CAPITAL" chamo o atenção dos
compra!l, MATRIZ em

MACHADO • ClÃ.

«

«

«

98.687.816,30
76.736,401.306,20

Aq3acia. e Repr••entaçõ•• em G••al
Matriz: Florian6poU.
Rua João PiRto. n. S
Cai::ra Po.tal, 37
Filial: Cre.ciúma

Rua Floriano Pei::roto. I/n {EdU.
Pr6prio).-Telegrama.: ·PRIMUS·
Aqant." '!lo. principai. municiopiol

do E.too."

Diretores:
Dr. Pamphilo d'Utra Freire
de Sá, Anisio Massorra, Dr.
e Jpsé Abreu.

de Carvalho, Dr. Francisco iJoaquim Barreto de Araujo

I
-

...:- aW - _."".
..

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

APENAS Cr$ 3,00
Com essa ínfima quantia Voeê

está auxiliando o seu próximo.
Contribua para a Caixa de Esmolas
aos Indigentes de Floritlnópelis.

Calçados para senhoras, últi
mos modelos. preços ao alcance
de todos "Peluso" vende DS!

rua 1'iradentes 19.

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

I Aproveite
J A ALFAIATARIA BRITO, à rua Tiradente s 17, acaba de

receber reduzido número de cortes de

I
LINHO BRANCO IRLANDÊS (Legítjmos).

Visite-a hoje mesmo!

a ocasião!

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

ADVOGr�DOS
Dr. OSVALDO BULCAO VIANNA

Dr. ]. ]. DE SOUSA CABRAL

ESCRITÓRIO: Ruo Felipe Schmidt 52 - Sala 5
Edifício Cru'Zeiro - Florianópolis.I -

Fabricante e distribuidores dos afamadc,9 con

fecções "DISTINTA" e RIVET. Possue um gran
de sortimento de casemiras, riscados, brins
bons e baratos, algodões, mor'1m! oe aviamentos
poro alfai'.ltes. que recebe diretamente daa

Snra. Comerciante. do interior n{) sentido de lhe fazerem uma

Florian6polis, - FILIAIS em Blumenou e Lajelt.

I
I

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Um a um, vão caindo os Prefeitos Municipais, e praza aos Céus que os nDVOS�
Prefeitos se inspirem na irrestrita imparcialidade que o sr. Interventor federal

prometeu ao assumir o Govêrno.
uurso de treInamento
Marinha Mercante dos·

na Academia de tiovêrno do Estado
bshidus Unidos o sr. Interventor federal no

tado assinou, entre outros, os

guintes atos:
Nomeando:Washington - (S. L H.) - Um representante do Depar-

Três órgaos governamentais tamento de Transporte do Es
norte-americanos endossaram crítórío de Assuntos Interame
a proposta lei que perrnítrna ricanos, o sr. Richard Par
um curso de treinamento de khurst, declarou que havia ra

quatro anos, na Academia de .zão para que os Estados Uni
Marinha Mercante dos l<:sta- dos ajudassem as repúblicas
dos Unidos, em King's Point, americanas desde que estas

NOTAS POLI li ,,-AS Long Island, Estado de Nova desejassem estabelecer ou am-

\.. York, para jovens latino-ame- nlia- frotas de navios mercan-

I ricanos, em número não supe- tes de sua propriedade.
Rio, 13 - Mais um.a sessão vameute ao servico eleitoral. ríor a vinte, na ocasião. O sr.

.

Parkhurst recordou
ordinária foi realizada, hoje, I A consulta Iormulada pelo P. Representantes dos três 01'- que as resolucôes aprovadas
pelo Tribunal Superior Eleito- S. D. sóbre o registro de candi- gãos - Corníssão Marítima dos I na Primeira Conferência das
ral, presidida pelo ministro datos, cujo prazo termina no Estados Unidos, Administra- Comissões de Desenvolvimento
Waldemar Falcão. Lida e apro- próximo dia 17, resolveu o T'ri- ção de Guerra e Escritório de Interamericano, assistida por
vada a ata da sessão anterior, bunal que o registro pode ser Assuntos Interamericanos, de- representantes de tôdas as re

o presidente comunicou que a feito por um membro do dire- clararam, perante o Comité da públicas americanas, recomen
remessa de material eleitoral tório estadual, devidamente Marinha Mercant e Pesca da davam a estimulacão de desen
pará o interior, contínúa a ser autorizado em. documento au- Câmara dos Representantes volvímento das marinhas mer
feita intensamente, por via aé- têntico, inclusive por telegra- dos EE. UU., que a aprovação cantes nacionais, paralelamen
rea. Assim é que, ainda hoje, ma assinado pela direção do da aludida lei contribuiria lar- te ao progresso econômico de
seguiram para os Estados do Partido. O professor Hane- gamente para a política de Boa cada país.
Ceará, Sergipe e Goiaz, 580.000 mann Guimarães propoz ao Vizinhança, do govêrno norte- ---------

sobrecartas, 4.400 votos em se, ,Tribunal a alteração das ins- americano. O Departamento de

parado e 435 exemplares de truções no sentido de ser dado, Estado também endossou a lei.

instruções. Tendo em vista o ao candidato a qualquer-cargo Dírigíndo-se à Comissão Ma
recente decreto do presidente eletivo o direito de votar uo rítima e a Administração de
da República alterando o 110- local em que se encontra, uma Navegação de Guerra, o Como
me de Conselho Federal para vez que lhe é facultado o direi- doro Telfair Knight frisou que
Senado Federal, o presidente to de fiscalizar o pleito. O pre- uma expansão do comércio en

encarregou o professor Sá Fi- sidente designou o professor tre os Estados Unidos e os paí
lho para redigir uma resolu- Sá Filho para dar o parecer ses americanos era iminente e

ção modificando os dizeres amanhã. Por fim o Tribunal que a maior parte desse comer

contidos nas sôbrecartas de decidiu que os membros dos cio deveria ser feita por via

Iconselheiros federais para se- diretórios partidários não po- marítima. Adiantou que mui-
nad!ores federais. O Tribunal dem ser mesários. tas das repúblicas latino-ame-
aprovou o projeto do ministro ricanas expendiriam suas pró-
Edgar Costa, destacando um p

- - prias frotas de navios mercan-

crédito de 1.990.000 cruzeiros rlsoes na tes e concluiu dizendo que tais
para os diversos Tribunais Re- Venezuela

frotas necessitariam, lógica-lgionais, à exceção do Tribu- mente, de um núcleo de pes-
nal Regional do Distrito Fede- soal de grande perícia e conhe-Iral. Pelo Tribunal foi concedi- Caracas, 14 (U. P.) - Anun- cimento.
do o afastamento dos serviços cio':!-se oficialme�te que fora� ------------
judiciários do presidente do I detId?s.

o dr. Guíonorno Petrí,
Tribunal de Apelação de Ala- ex-m!ms�:ro do TrabalI:0 e Co- SENSACIONAL
goas, que se dedicará exclusí- mumcaçoes

A

e do Intenor du-
rante o governo Lopes Contre-

DITZ Hoje, Sa feira, às_ 10 ras, e ex-governador do Distrito
K. horas da manha Federal na administração Me-

Cole..al Matinée dina Angarita; o engenheiroltl E.trada Rio - Baía - Nac. DFB Tomas Pacanins, ex-ministro20 Charles KOl'vin e Ela Raines em

ARSENE LUPIN das Obras Públicas, ex-consul
o mais astuto e destemido ga-

em Nova York tIlurante o govêr
tuna qu� jamail foi capturado no Lopes Contreras, ex-presi
pe!o� mOl. astuto� detetives.

'1
dente dos Estados de Aragua e30 InICIO do sensaCIonal e eletrl- Carab b d

. .

t
-

zante seriado O O, na a mInIS raçao
O FANTASMA VOADOR Angarita; dr. Ovidio Perez

com Tom Tyler - Jeannes Bates -I Agueda, ex-ministro do Fo-
. .Ace (o. cão sábio)

..
mento e do Trabalho e Comu-

10 EplsodIo; O smal da caveI!:'a. . - ,

Sensação, torcidas e lutas... nIcaçoes, e ex-co�sul na Vene-I
Impróprio até 10 ano. zuela, em Curaçao de Nova
Preços Cr$ 2.40 e 2.00 York, ex-presidente do Estado

de Bolivar durante o regime
ROXY Hoje, às 14, 16,30 .Medina Angarita, e o sr. Dioní-

e 19,30 horas sio Bolivar, comerciante. Se-
Judy Garland e Van Heflin dLILY, A TEIMOSA gun O os jornais locais, os qua-

com: Martha Eqgerth, Richard tro detidos são considerados
Carlson e Fay Bainter. i1!lplicados no movimento "10- de JesusNum romance ml:Ilical bGlnito como prsta". _

poucos! Não foram feitas declara-' .

Recebemos um gentilíssimo con-

Uma feita para os .entidos! -
. " A • I VIte para a festa de grau da. no-

Um espetacuia grandiollo e çoes OfICIaIS acerca dos

motI-,
vos profes.ora, do acatado esta-

imponente! VOS da prisão. Por disposição belecimento de ensino, que é o

Livre de censura da Junta Revolucionária, foi chamado �olégio Coração de JesuI.
No programa; adiada para data que será I A

_ para�mfa d� turma de nor-

Notícia. da .emana - DFB .
. mahstas e AntonIeta de Barro.

Noticiário Universal _ Jornal anuncIa�� oportunamente a 4a nome que, por .i só, já levaria �
PREÇOS: 360 e 2.43 às 14 e 16,30 Assembl1eIa Geral do Instituto solenidade a mais seleta asaistên-

3.60 único às 19.30 hora!! Pan Americano de Geografia e cio.
-

I·
H' t'
..

T' Gratos 1I0mos pelo convite.
Hoje, no ROXY, às 14 17 e 1630

IS ona,. _aSSIm como � erceI-

hora..' 'ra Reumao Pan Amencana de
Colosllal Programa Consulta sôbre Cartografia, as CASA MISCELANEA distri-

10 Estrada Rio-Baía. - Nac. DFB quais deviam efetuar-se nesta buiàcra dos Rádios R, C_ A.
20 Charle��t;;E �J��NRaines em capital entre 29 de, n.ovembro e I Victor, Válvulas e Disco!!.

Â mais extranha e audiciosa 11 de dezembro proxImo. Rua Cllnselheiro Mafra, 9
história dq mais destemido ga_

tuno do mundo.
30 Início do gigantesco e sensacio

nal seriado
O FANTASMA VOADOR

com Tom Tyler - Jeanne Bates _

Ace (o cão sábio)
l' Episódio: O Sinal da Caveira.
Ação, torcidas, lute9 e ·sensaçã.:>.

Impróprio até 10 onOil

Preços; �s 14 e 17 hora.2,40 e 2,00
aa 19.30 horas único 3,40.

Florlanópoua, 15 dle NOvemDrO de 1945

Calçados para senhoras, últ i
mos modelos, preços ao alcmçe
de todos "Peluso" vende na

ru .. 'T'irad ..ntes 19.

COMíCIOS PRÓ
OUTRA
Anteontem, em S José, cida

de, efetuou se um comício de
grande. proporções E' que en
tre outros oradore.. estava ins
cri to o dr. Nerêu Rcmoa, cujo
palavra. com efeito, trouxe prê-
50 a multidão de bralileiro•. que
lá fôra a ouvi-lo.
Ontem à noite, no Estreito.

igualmente a mas.a popular .e

adenllou para o «meeting» ali
realizado, em prol da candi
datura do General Eurico Gas
par Dutra, a qual se acha de
tal modo incrementada no âni
mo do povo. que é pOl9ível
prognosticar-lhe a vitória.

Novo filme
Hollywood, 14 (U. P.) - Jen

nifer Jones e Charles Boyer
aparecerão juntos em "Holuny
Brown" novo filme de Ernest
E.'u�itsch, da Metro, que come

çara a ser rodado na segunda
quinzena deste mês.HOJE HOJE

Á. 10 horas da manhã
«ARSENE LUPIN» e o início

do mqô,e.toso seriado;

A PRODUÇÃO AGRÍCOLA
HOLANDESA

O s!'. S. L. Mansholt, minis
tro da Agricultura da Holanda
declar�u aos jornalistas que �
seu paIS espera exportar certos
comestiveis nos fins do próxi
mo an� e �ue o povo deseja
consegUIr mstrumentos agrí
colas, f e r til i z a n t e s e se

me�tes para trabalhar e pro
dUZI!'. Acrescentou que o govêr
no holandês concede uma ver
ba anual de cêrca de trez�ntos
milhões de dólares como subsí
di? à agricultura para que os
alImentos se mantenham· em

preços ao alcance de todos.

ACÔRDO AERONÁUTICO
Foi concluido um acôrdo ae

ronáutico entre à Noruéga e os
Estados Unidos, pera qual os
dois países podem estabelecer
liI1:has �'egulares para passa
gell·os. lIgando os territórios
a�ericano e norueguês. O ter
mmal nos Estados Unidos será
Nova York ou Chicago.

FANTASMA
VOADOR»

PREÇOS; CR$ 2,40 e 200
Hoje às 10 hora. da manhã,

Instituto do CoraCão

PARA FERIDAS,
ECZEMAS,
INFLAMAÇOES,
c o C E I R A S,

R E R A 5,RITZ - Na próxima 5'-FeirCol
Ronald Colman e Greer Garson

NA NOITE DO PASSADO NUNCf=l EXISTIU iGU�L ESPINHAS, ETC. pj
-==:::::._--==-:-:_=_.-:!}

De acôrdo com o art. jo, item Ir. do decre-
to-lei federal 11. ] .202, de 8 de aJ)I'11 de
19.19:

i\ If redo Bortoluzzi para exercer o cargo de
Prr-Iei to Vl unici pal de Cresciuma.

T'orquato Tasso, Secretá rio da Pr-e Fc-i rurj
Xl unicipa! de Urussanca. para cxerccr, em c�
missúo, o cargo de Prefeito do mesmo muni

cípio.
Ede lberto Basil irlcs de Oliveira para cxer

cor o car-go de Prefeito Xluuicipal de Bom
Rf-tiro.

José Luciano Xu nes, ocupante (lo cargo de
Coletor. urovisório. referência T I I. da Tabela
Xumér-ica respectiva. para exercer, em ccnus

são. o carg-o de Prefeito Xl unicipal de Itaio.

polis.
Fernando Ferreira de- Vl elo para exercer o

carne de Prefeito )1 unicipa l de Rio L.. Sul.
Amaro da Silva Pacheco. ocupante do ccirgo,

de Fiscal Regional de Armas c Xl unicôe.: p:.

clr-âc J{, do Quad,'o Ú'nicu do Estado. para

exercer, cm comissão. o cargo de Prefeito .\! LI,

nicipal de Rodeio.
Creso de Jesus Tavares para exercer t... caro

go de Prefeito Municipal (h. Jaguaruna.
De acôrdo com os arts. 12 c 15, item T, do
decreto-lei n. Si2, de 28 de outubro de
1941 :

Saulo Carvalho para exercer, em comissão,
o cargo de Oficial de Gahinete, padrão J- dt
S,ecretaria da Jus�i�a, Educacão e Saú(l� (G�biuete do Secrctário), do Quadro (·IllCO do
Estado.

De acôrdo com o art. 169, do decreto-lei 11,

431, de 19 de marco de 1940, combinado
com O § 1 (\ do art. 3.1u, do decrete-lei n,

Q4. de 2 de março de 1942:
1 r ulda Comes de Melo para substituir o i:s�

criváo de Paz, vitalício, do distrito da sede da

município de Camboriú, comarca de Itajaí, du
rante o seu impedimento,

De acôrdo com o art. 15, item V, do rlecre
to-lei 11, ,:;i2. de 28 de outubro de ]941:

)lário Cândido da Silva, ocupante do cargo
da classe J..,. tia car-reir-a de Cuarda-Livros, do

Quadro única do Estado, para exercer, como

substituto. o cargo de Contador Geral, padrão
R, enquanto+durar o afastamento do res'u-ctivo
titular

Concedendo exoneraeão:
.-\ Zeferino Búrigo do cargo de Prefeito

Municipal de T'russa nga.
A Arno Oscar ,\1eyer elo cargo de

xr l1nicil�a! de Bom, Retiro.
_ 'f

I.

A Elias Angelnni do cargo, em comissuc, I �
Prefeito )[unicipal de Cresciurna.
A Olivério José de Carvalho Costa, lO· Te

nente da Fôrça Policial do Estado, do cargo.
em comissão, de Prefeito �rllnicipaJ de Jaguaw
r-una.

A Síldo Scoz (to cargo de Prefeito Vluni
cipal de Rodeio,
A Vitor Buhr do cargo, em comissão, de

Prefeito .\1.unicipal"de Rio do Sul.
A Ioflo Francisco de Assis do cal'go. em c�

mis.;;ão, de Prefeito J\Iunicipal de Itaiil}J, liso
Concedendo dispensa:

A Jubal Coutinho, 111 tenente da Fôrça Po
licial do Estado, das funções de Assi!:-itente
�lilitar do Secretário de Estado flos \q!ó.cios
da Segurança Pública,

Dispensando:
Samuel Deucher da função (le suh�delegado

de Policia do distrito de 1 tuporanga, 110 l11tmicí·
pio de Bom Retiro,

Concedendo dispensa:

iA Herculano Kuntz, da função de prlmeira

supl�nte, do sub-delegado de Polícia da. (}I.·stl'itGde Rocama do Sul, no município de f,aies.
Concedendo licenca:

De acôrdo com o art, 168,� do decreto-lei 11.

572, de 28 de outubro de 1941:
A Orlando Brasil, ocupante do cargo de

Cotltador Geral do Estado, parIrão R, de ses

senta (60) dias.

Ors.
Aderbal Ramos

da Silva
e

João Batista
Bonnassis

ADVOGADOS
I

r
......--....----------

Rua Felipe Schmidt
Sala 3, Telef. 16-31

34,

PARA DIFUSÃO CULTURAL
O Departamento de Eslado

Americano criou reeentemente
o Escritório Internacional de
Informacões e Assuntos Cultu
rais, org'anismo permanente
para a difusão de informacões
e difusão da cultura.

-

APENAS Cr$ 3,00
Com essa ínfima quantia "Vod

está auxiliando o seu próximo,
C6ntribua para a Caixa de Esmo1a!il'
aos Indill:!!ntés de FlorianóDo].jll.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


