
-- Onde, como e quando Nerêu Ramos e Ivo d'lquino afronta�a� _

o ,Exérci!o
Nacional? Pois se êfes fazem a propajanda de um General de D!�lsa.o a PresI
dência da Repúblíca, com que lógica poderiam insultar-lhe a noblllsslma classe,

.

de que' êsse mesmo General é expoente 1
-----------------------------'-----------------------------.
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Não .atenderá O
apêlo do Vaticano Proclamação aos Interventores
Roma, 16 (U,P .) - O "pre-

mier" italiano não está disI,>0S- e Governadoresto a atender o apelo do Vatíca-
no no sentido de que não se- Rio, lU (A, Xl - o professor lha dos seus candidatos, E nada

S 'J) 'I'" "11'111'stl'O ela Iusti obsta que a revelem sem ir é claro.[am executados os criminosos . all:pulO o 1<1, -, • •
-

ça expediu hoje, aos srs. Inter- à propaganda sob qualquer f'orrnu
de guerra fascistas. O "pre- ,'('�lores feclel"ais, nos Estados, c ou modalidade. O que rues (' vedado
míer" acrescentou que já ti- aos Govcrnudorcs dos Territórtos, no cxercicio das funções públicas,
nham sido aprovadas 22 sen- a segui�te proclamação: (, usar de sua posição ou prest igio
tencas de morte e que até ago-] ,Al�tonZ()u o sr. presJ�lel1te da l+c- em pro vcito de uns candidatos e

"
. púhlica, C111 decreto-lei CUJO texto ern detrimento de outros. Sem dú

Ia a �alor �ar�e dos condena- transmitirei, a que, sem prejuízo virla o ser chefe de partido, ainda

Vai- reall·zar um dos nao havia sido executada. de suas Iunçócs legais, possam os que modesto membro de diretório
São Paulo, 16 (A, N,) - De- juizes vi l a licios. nas comarcas e local, é contra indicado- para o

verá ser posto em circulação CrUZel'rO
Comprar n", CA,:::iA lVHS(..ll" termos, responder cumuladamcnte exercício illlPar�lI'ul dei) gloyérno.LANEA é 8ab", f economizar.. pelo expediente das Prefeituras neste momento. _, as PO( e o lOl11e1l1,ainda hoje nesta capital o tra- Xlunicipais. 1;) dias antes e ii dias na dignidade de seu procedimento,balho intitulado "O futuro do Nova Iorque, 16 (U, P,) - O

F d do depois de 2 de dezembro. O pensa- desejar a vi tót-ia do partido de suas

Brasil", de autoria do sr. Hum- gigantesco porta-aviões "Fran- oram con ena s 1111'Mo que o inspirou é o da irnpar- j)1'd'erências e não ser, com isto,
phrey Harcout - Rívíngton, klin Delano n.'0osevelt", de 45 Lunemberg 16 (U P) cialidacle do guvêrno no pleito e lei- �111l1 j)eellllatúrio nem perseguidor

, '.

toral que se aproxima. :\Iais lima -, as l en l,m110!) nos atos prcparato-membro da "Royal Economie mil toneladas, zarpará dos es- Chegou ao fim o julgamento vez convém lembrar a Y. Exciu. o rios e nas eleições de 2 de dezern-
Society" e da "Royal Geografi- taleiros de Brooklín para Nor- dos 45 criminosos de guerra empenho em que devemos todos b ro, a linha dágua da imparcial i
cel Society" de Londres, O folk, onde receberá os aviões dos acampamentos de concen- estar paru que a escolha do Iuturn <fade acima de opiniões próprias.

,

d tri 1 tes aé t d C
.

t 1 I 1 I:: H imparcialidade objctivamontr-SI' Rivington e um gran e e npu an es aereos, an es e tração de Belsen, 'Owíecín e .ovcrno rcprcsen e a \'UH ar c rea.

seguir para seu cruzeiro do
- da Nação sobcrunu. A imparcial i- possi vc l e para cuja realização nãode artigos em jornais de proje- Auschiwitz. Joseph Kramer, a elude oficial" nào pode resumi r-sc poder-ia deixar de contar com o

ção internacional. mar de Caribe. "besta de Belsen" e a linda em palavras vãs, nem tão pouco apó io decidido de V. Excia. (a.) A.
Ilma Gress, além do dr. Fritz exceder-se em preocupações cxa- Sampaio Dória, ministr'O da Justiça,

Nova crl·se POII'II·ca na F'rança Kelin, Peter Hungantner, geradas, Ela consiste objcl ivamcn-

A- d d(,' ('111 duas normas: probidade ad- ln a o b.sastreFran Hoesler, Juana Borhann min ist raí iva e liberdade de votos. U
e muitos outros foram consi- A probidade admi n ist rativu está eru d M

·

París, 16 (U, P.) - O gene-jfÔrçO para solucionar o que êle derados culpados, como assas- nào dis[lendl'r o govêrno central. O « aruler»
ral De Gaulle ainda não conse- mesmo criou, Entrementes, os sinos, espancamento, cruelda- est adua l, ou municipal. recursos Edcha _ Uruguai _ (S. F .

.

I' t
.,

t d tíd t
., públicos ncn: direta ou indireta-guíu resolver o impasse que se SOCla IS aS,]a om.a.ram sua e- des come 1 as con ra os prrsio- L) _ A tripulação e os passa-'

t mente ('III beneficio de qualquer -observa na formação do novo cisao de so par iciparem num neíros. Diante do Tribunal, em '

t' geíros do hidro avião "Lionelpartido. A lihcrrtad« cm voto es a
°abinete francês. Os comunis- govêrno triplice, Essa declara- Luremberg juntou-se grande na �Iusl\n('ia de qualquer corl'upç'iio de Marnier" telegrafaram àtas continuam firmemente re- ção significa que só concordam massa popular a espera do ve- nu cOlllpn'ssllCl, ('ontnl os l'kitores, Embaixada da Praça, no Rio
.solvidos a não participar no go- com um govêrno onde e�tejam redictum dos juizes. No inte- sei:l por açiio CHI olllissúu da po!i- de Janeiro, solicitando-lhe fos
vêrno, a menos que lhes seJ'a representados os com,umstas e rior do edifício aSboalerias es- l·ia. sek �or pl'unll'sssa de nlllt'l-

se intermediária de suas senti-!H'IlS ou anll'aças elt' perseguie()('s.entregue uma das três mais os delegados ,da movlment? P_?- tavam patrulhadas por solda- Jú llluito se alcanca com a institui- das condolências à família de
importantes pastas, que são a pular republlcano. A confusao dos britânicos. O povo reunido C<lO do mto sl'eTl'lo, .:\fas poderia seu infortunado companheirodo Exterior, Interior e Guerra, é tanta que o vespertino "Libre diante do Tribunal não escon- ,;pes:lr ell\le. o p(lcler pl!lJJICO IIID- de viagem Pedro Luiz do Ama-
Na-o obstante os insistentes ru- Soir", antes de qualquer infor- dia sua satisfação a medida cuJar pOl' IIlil maneira" a dignidadl' I T

.

I F-
- civil',1, ,\SSl'l.wr'ill:1S est,ls duas I11l'- l'a elxelra no qua a rançamores sôbre a possibilidade de mação oficial, noticiou em edi- que os carrascos nazistas .iam did,ls b:'lsi('as. CI illais plJUCO é. Islo perdeu um grande e dedicado

solucão do caso, uma vez que ção ,extra: "D� G�mlle deixa o sendo um a um condenados, de tl'l' () IJltel'\'l�llt{)r wcretarill Ol! amigo, No mesmo sentido soli
De Gaulle não está disposto a govern�". "s e r a" convocada pagando dessa forma os crimes prefeito, ()piniiio definida na lula citaram também à Embaixa
atender o pedido dos comunis- ao,m.anha a A�semblela, p�r,a �,�e- q'ue cometeram contra a h'l- partidúrin. n:l<I illlporta. () (fUl' im-

da que transmitisse ao diretor' f d
,.

..

manl'dade, ' Jlort,l l IlÜO Sl'l' ('OITu]Jtor ou opres-tas, seguem os entendilnentos ",e1 o novo cne e o govel110 .

SOl' do ('ielad:III, Ci<lI'I) que n;lo h:1S- e pessoal de "O Globo" a men-
entre o chefe do govêrno e os I t,lIl1 c1l,,'I;ll'a�'f-)l'S dl' pl'iocipios. Aci- sag'em do seu pesar, pela
demais PaÚidos, Na manhã de \ III:! cll'slas pl'l'\HlL-l'l'lll li o!Jsel'"ún- perda de seu companheiro Pe-
hoje De Gaulle e os lideres do Alacara'"o por terra 'e ar

I �;:��II:·l::tI('f\\\I�('i0cl��.\I:i,IS{)�II�ll;1l:����1 l'�'IC;:;� dro TeiXeira, morto no exel'cÍ-
Par�ido Socia�ista, srs. Vice�t I \'�·a. o (fUl' ('l'\'('I" l; a _C[)ITesj)on,dC:-�l- cio de seu dever profissional
Aun?l ee DanIel Meyer COl1fe-j , . T' ,'la l'sala l'J1ll'c ,I ,I�'UO Oll OllllSS:1O e cujas qualidades de inteligén-
renClaram.

I
Shangal, 16 (l. P,) Os norte-ameri('anos realizarão cios !JOllll'11S ;)lliJli('()� l' os pl'ind- cia, cultura e espírito puderam,

• ! 1 t (
.

1
.

f pios qll( ac!oll'1Il na IllOI',iI !>ollllca todos apreciar durante a curtaa aqlles (e erra (' ar ('011 l'<l mi COlllU111stas c 11l1eSeS, se en'elll
ou I1fl elil'\'itCl, P()dl'1I1 (I fnll'I'\'l'lltill'.París, 16 (U, P.) - De Gaul- novamente atacados. Essa informação foi fornecida pelo comte. seus SC'l'l'C'!:'II'ios (HI os [l]'efl'ijos ,i:'1 mas indelével convivência da

le está tentando um último es-J ilGl'te-amPI icallO no nor!e da China, general \VendlllPYl'l'. ter 1'l':ili7..lelll ('111 l'flilC'il'tl('ia <I (',('fJ viagem.

Trabalhou contra
a França
Paris, 16 (U. P,) - Chegou

à capital francesa otto Abentz,
o outrora famoso embaixador
da Alemanha na França. O di
plomata nazista veio de Stras
burgo, tendo sido recolhido à
prisão de Cherche Midi, espe
cialmente preparada para re

cebê-lo. Nas acusações contra
Otto Abentz, figuram não só
atividades de espionagem como

outras atividades exercidas
contra o povo francês. O julga
mento do ex-diplomata nazista
começará brevemente.

Homenageado
Rio, 16 (A. N.) - O Inter

ventor do Estado, desembarga
dor Abel Magalhães, foi ontem
homenageado pelos alunos,
professores e elementos da ad
ministracão da Faculdade de
Direito de Niterói sendo sauda
do no palacio do Ingá pelo sr,

Sousa Leão. Agradecendo, o

chefe do govêrno fluminense
reafirmou sua confiança na vi
tória dos princípios democrá
ticos,

Importante
trabalho

1945 H. 9533

PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO
o PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO, em Santa

Catarin,a, apresenta e recomenda ao sufrágio do altivo

e livre eleitorado catarinense, como seus candidatos
às próximas eleições de 2 de dezembro:

PARA SENADORES FEDERAIS:
Nereu de Oliveira Ramos e Ivo d'Aquino Fonseca

PARA DEPUTADOS FEDERAIS:
Nereu de Oliveire Ramos, Aderbal Ramos da

Silva, Alterxiiro Lobo Guimarães, Hans Jordan, Ivo

dAquino Fonseca, Orlando Brasil, Otacilio Vieira da

Costa, Roberto Grossenbacher e Rogério Vieira.

São, todos, nomes amplamente conhecidos em

todo o Estado, pelas suas qualidades pessoais, pelo seu

prestígio, pelo seu paeeàde e, especialmente, pelos ser

viços prestados a Santa Catarina.

São, porten to; uma garantia de que Santa Cata
rina ficará dignamente representada no Senado e na

Câmara federais, e de que, qualquer dêles, pelas suas

convicções, afirmará e defenderá o programa social do
Partido a que pertencem e que sintetiza as aspirações
de todas as classes e das tradições políticas, morais e,
acima de tudo cristã." da coletividade brasileira.

A COMISSÃO EXECUTIVA
Nereu de Oliveira Ramos, Presidente,' Altamiro

Lobo Guimarães, Vice-Presidente; Rogério Vieira, Se

cretário; Pedro Lopes Vieira, Tesoureiro; Ademar Gar
cia Aderbal Ramos da Silva, Agripa de Castro Faria,
Aliredo Campos, Alvaro Soares Machado, Atílio Fon

tana, Carlos Sperençe, Carlos Zipperer Sobrinho, Er

nani Cotrim Filho, Frederico Hardt, Gasparino Zorzi,
Heitor Liberato, Ivo d Aquino Fonseca, Jairo Calado,
João dos Passos Xavier, Pedro Russ, Pompílio Pereira

Bento, Roberto Oliveire, Valério Gomes, Vidal Ramos

Junior e Vitor Buhr.

Mentira,
mentira. • •

mentira,

E' processo imoral, inde
centíssimo, êsse de que lan

çam mão péssimos adver
sários de Nerê u Ramos.

Agora, além de men tir,
intrigam com o Exército
o ilustre político.
Dizem, escrevem que êle

e Ivo d'Aquino afrontam
o Exército Nacional. Tal

mesquinhez nem consciên
cia deve ter. Nem vergo
nha, nem brio de elemen
tar caráter. Se possuísse
cunho moral, por mínimo
que fósse, levaria o debate

político para outros pla
nos, que não êsses, os da
baixeza torpíssima de in
fames mentidores e vis,
perdidos intriguistas.

O Exército Brasileiro não
é composto de ingênuos,
para admitir tanta miséria

mal-assombrada, que nos

faz pensar em como pode
riam praticar a democra
cia os homens (serão mes

mo homens?) CNJe baixam
à degradação de, em poli
ticagem, confundir-se com

gente de má vida, na

relápsia da mentiralhada.

Pecúlio pago
pela «Arcesp»
Pelo sr. Vasco Gonum, Dele

gado-Procurador da, "Arcesp",
Associacão Brasileira de Via
jantes 'e Representantes Co
merciais, com séde em São
Paulo, foi paga ontem à exma.

sra. dona Debola Soncini a

quantia de Cr$ 25.000,00, re

lativa à liquidação integral do
pecúlio nO 316, que lhe coube,

i corno úmca beneficiária do só
cio Libório Soncini, tudo con

forme as disposições do Art>
70° do estatuto da referida As
sociação e consoante li conces
são outorgada pelo exmo. sr.

dr. Hercílio João da Silva Me
deiros, D. D. Juiz de Direito da
2a vara desta capital.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Volta Redonda promoverá a reforma Serviço de Aprendi-
da nossa men.talidade econômica zagem Industrial

Rio, (A. N.) - O minis- Iibera.Iísmo Ad a m S m i t h.
tro da Viação, Maurício Jop- Não foi êle quem proclamou
pert, concedeu à imprensa as que "se uma indústria neces

seguintes declarações, sôbre

I
sária à dfesa da sociedade não

sua recente visita a Volta Re- puder subsistir não há nada ra- De ordem do sr. Delegado
doada: "Regresso de Volta cional". Além das razões ale- n'2gional nos Estados do Para
Redonda com confiança no I gadas da defesa nacional e da ná e Santa Catarina, comuní
Brasil, por ver que alí se plan- independência econômica do co a quem possa interessar que
tau a estaca zero da nossa in- país a qualquer preço, sobre- estão abertas, até o dia 20 do
dústria pesada, que será o ver- vem ainda, a meu ver, um mo- corrente, na sede da Inspeto
dadeiro fundamento de nossa tivo va.llosíslsmo para fomentar ria de Ensino de Florianópolis,
independência econômica. Alí a ultimação de V; Redonda. É à Rua Marechal Guilherme n.

vi prontos para funcionar, o que o mercado brasileiro mercê 23, as inscrições para provas
alto forno e bem adiantado o do desenvolvimento de nosso de selecão de candidatos aos

parque industrial, tem capaci- cargos de: instrutor de marci
dade para absorver a produção neiro, instrutor de mecânico
da usina nas suas indústr>ilils' (ajustador-torneiro) e instru
de fabricação de material de tor de ferreiro.
guerra, nas indústrías de

pra-I I.nfOl·mações sôbre as condi

dução alimentares e nas indús- ções das provas e a natureza
trias químicas. Vale ainda sa- das funções do cargo a preen
lientar da repercussão da usina cher serão prestadas aos inte
no comércio de sucatas, na in - ressados, na séde da referida
dústria de mineração, na for- Inspetoria de Ensino, todos os

macão de técnicos nacionais e dias úteis das 12 às 18 horas.
na ·reforma de mossa nientali- Milton Marques de Oliveira
dade econômica. Inspetor de Ensino

(SENAI)
Edital

Rua Conselheiro Mafra rie, 135

ÚLTIMO RECURSO

preparo prévio para abasteci
mento ele carvão de que a usi
na possue já em estoque cêrca
de 20 mil toneladas. Bem sei
que muitos objetam contra
Volta Redonda o custo onero-

I,
so de sua instalação. C Ipreciso,

, r::::.=�=��ib!JilO-w:L.�I' todavia, considerar o fato de

.z!::""-",=,='=""-..-:zJ��-"';<;J�",,�---"'__-��- I que ela vai promover uma

_,."
'. � ,_ transfOl:mação profunda na

(Depois de ter tentado di- economia do nosso pa�s, e '::0-
versas vezes o suicídio) Se-

locar em seus verdadeiros ter

rá ue eu não morro desta n:os o pro�lel�a da �efesa na-

vez� I
cíonal. Dali vao surgir as cha-

•

�, ,J« * I pas para construção ele navios

I
aços para canhões, tanques e

- vasos de guerra. Trilho para

VU'/'SABIA ?.. I s�ender a n�ssa rede ferroviá-

jl'la, vergalhões para arranha
que '0 museu do mundo que 110S' ceus e pontes. Chapas galvani

sue o maior número de tesouros ar- zadas, folhas de flandres para a

tísticos é o de Florença, na Itália.
I indústria alímentfoia, tratores

que, nos Estados Unidos, hu apro-I e, o que mais importa, máquí
xirnadamente 85.000 mulheres ()Cll-,I nas para fazerem outras má-
panda cargos públicos. quinas. Não seremos mais uma

*
. Inação essencialmente agricola

que, no Egito, ao contrário da por outras palavras, nossa pró-
crença geral, não há apenas trús ou pria vida rural sofrerá os ím
quatro pirâmides, mas sim set cnt-i ; pulsos duma lavoura mecaniza
e que tôdas elas se acham erig�d:lS: da nos moldes modernos. Não
na margem esquerda do rio il\jiu, I devemos pois medir sacrifícios

;I< para conquistar os primeiros
que os Aztecas, os Mayas e os fwndamentos dessa tarefa na

Jncas, antigos povos autóctones da cíonal. Muito devemos esperar
América, c�nhecia:11 o lav�r e 'O

I
do encon_tro em Volta Redonda

uso dos metais precIOSOS, sahiani le- do carvao de. S. Catarina com

cer a lã e o linho, executavam Jll'i-Io minério de Minas Gerais e ou

morosos adereços de ouro c nrata'i tros Estados.
Jabr'icavam utensílios de cerâmica e

I
Afim de sentir ao vivo a ím

praticavam amplamente a agr icul- portâncía da Iprodução de Vol-
lura. ta Redonda para o desenvolvi-

* menta das nossas indústrias,
que o consumo de óleo comhusti- basta atentar nas cítras das

vcl em um carro a tiO quilómt-trus ] compras 'dos bens produtivos
à hora é sele vezes superior aq qur: I para nosso parque manufatu
consumirá outro carro à velocidade reiro, Em 1934 adquírtmos por
de apenas 40 quilômetros. impor taçâo do estrangeiro em

* máquinas e aparelhos, ferra-
que, em 1941, durante o le" ,)t) mentas e outros utensílios

em que o famoso maestro Ar: II I-O 175 milhões de cruziros; em
Toscanini foi regente da orqucsl r.i 1937, 950 milhões de cru
tia National Broadcasting Coo rpuru- zeiros; em 1938, um bilhão e

tion, esta gigantesca emissora nor- cem milhões de' cruzeiros. A
to-americana pagava-lhe 5.000 dé
lares por hora e mais o rclal i vo ,10

imposto sóbre a renda.

o
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Redação e Otiel nas a
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N. Capital:
Ano CrI
Semestre Cr$
Trimestre Cr'
Mês Cr'
Número avuls-i Cr$

Nu lDt.rtor:

Cr'
Cr,
f:r'

c.s

Anúncio. mediante contrato.

80,00
"5.00
25.00

0,50
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Ano

Semestre

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

'

0,40.

I Os originais, mesmo não publi-·
catios. não serão devolvidos.

A direção não se responaabthsa
pelos conceitos emitidos na.

artigos assinado.

Clube 12 de Agosto
PROGRA1UA PARA OS }[ESES DE "NOVEMBRO :ti

DEZEllIBRO DE 194;):
"NOVEMBRO

Dia 18 SOIRÉE, com início ás 21 horas.
Dia 25 COCKTAIL DANÇANTE, com início ás 10 horas.

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

tudantes que porventura desejarem realizar as suas festas de

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

início ás 15 horas,devendo se prolongar até ás 19 horas.

Dia �5 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.

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

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

22 horas.
OBSERVAÇÕES

Êste programa está sujeito a modificações, que só se ve

rificarão por motivo de fôrça maior.
Para os bailes estabe'i.ecidos nest�. 'programa, o traje será

Não serão vendidas nem reservad'ás mesas, para as festas

o de rigor, permitindo-se o branco.

AUTOMO]3i[ISTAS I
Atenção

" DR. HENRIQUE

(Membr�Td�D:���tos de
Direito Social Brasileiro e

Pauli.ta, lente da Faculdade
de Direito de Sta. Catarina).

:1 -- ADVOGADO --

/" Praça 15 de Novembro. n
' I.

i� laia 3-Caixa Postal -- '86.

Para o seu dínamo ou motor

de arranco o
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I ,I Aproveite a ocasião! IEU�{T() I)OR CSJYIJIlD,IJ)z.;I A ALFAIATARIA BRITO, à rua Tiradente� 17, acaba de Afim de l'sLIl' sempre a pllS-

I
receber .reduzido número

A
de cortes de los ('111 seu lar. foi deit(), por

LINHO BRANCO IRLANDES (Legítimos), al'laIlWl';'to, (l aJ'am:ldo <l]1criti,'o I
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Trtmestre

Número avulso

Prezado leitor
A sua sugestão nos é

sumamente grata. Diga
nos, por obséquio:
- Sôbre que assunto

desejaria lêr algo, diària
mente, neste iornal?

- Qual das nossas

secções mais'aprecia ?

�OSSAS SECÇõES

Direção de A. Damasceno:

Virla :lIilitar
1\ otas R uracs

Crônica da Semana

Economia e Finanças
Vida Bancá i-ia

Jurisprudência
Notas Científicas
Covêrno do Estado
Fatos Políticos
:\�atas Locais

Direçiio de D. S. Liuo :

Xoticiário Estrangeiro
:xoticias do Pais
Pelos Municipios
Estatística

Esportes
Xotas da "Prefeitura

Viela Escolar

Direção de E. Flores:

:'lagazine
Concursos
Vida Social

:\em todos sabem

Religião

Rl'pOJ:tO[lCIlS de:

D. F. de Aquino

pg; 3

1 ,

2

5

r,

7

3

2

3

5

6

pg. clivo

��::��\: :E�1��L1�:I��I���' ,
..

inter-essa é. realmente, uma providencia
para endireitar o que estiver er-rado ou

para que n lnuna falta nãn se repita; e

::\..:\0 o escândalo que a sua reclamaçâo
ou q uci x a :JOdtTÚ vir a causar, cncami-

11l1c" , SF.Cç,\() j{I';CI,,"IAÇü:;:S,
de () 1��rADO, que o "aso sera levado

sem dt'l';"ra ao conbcc in-ento de queru
de ,�irf'i[n, recebendo Y. :::I, lima in lorn-a

çar, do resultado, embora f'111 alguns ca

..:ns '1;.0 sciam puhf icadns nem a rcc!a.

mac..» nem a rrovidéucia tornada.

Achados e perdidOS
I Acham-se à disposição de

_

seus
. lcgiti nu», donos, nesta redação, oi
.

�egllinte'i docultlentos:
- Certidão de nascimento expe�·

!lida a .\nlónio Serpa.
- Carleira Sucial do Clube 15,

de Oulubro, com fQt()gra(,ia�de um;;;

\\enhol'a, tendo ao cole uma crian
ça.
-- CertiJ'ieado de' reservista de'

la ('atrgOl'i'I, n. �:in057. expcdido l!l

:\1<111,)('1 f;amilio de LinJlI, com car
l IS, fotos, clr.

('m rl'cil)!) ]l�lss,l(ln pelo sr,.
Tito Peixoto aos srs. VitOI' Rab e

; r (';'('\ll('s ,\1Il't, r'elerrn!e ii vendI'

I
d.e 11111 caminhão.

- fsenção de SiI I vo-conduto, ex'

prdida a .-\nlônio Hot'j)ers, de Gna'
rat\ngllctú, neste Eslad0.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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-V-id-a-So-c-ia-I I
Sapataria Jurity
RUã Tiradentes 19

Esportivo
O SELECIONADO BRAS!

IJEIRO
'Rio, (E.) - Voltaram a tra-

17 de Novembro balhar o Conselho Técnico de

B. ROQUE GONZÁLEZ DEi Futebol da C. B. D. e o prepa-
STA. CRUZ, MÁRTIR radar Flavio Costa, que dirtaí-

,

b

O chefe dos Mártires Rio- ra a equipe brasileira nos pró-
grandenses nasceu, como filho ximos jogos internacionais.

de uma nobre família, em 1550, Ao contrário das reuniões an

em Assunção (Paraguai). Bem teríores, a de ontem foi levada

cedo manifestou-se em Roque a efeito à portas fechadas e,

uma sólida piedade. Escolheu a depois de encerradas, o supe
carreira esclesíástica e, ordena- rtntendem;e da entidade deu a

do de sacerdote, iníciou sua vi- conhecer a lista dos jogadores
da missionária entre os índios convocados. Acrescentou que,
Guaicurús no Chaco. A obe- por sugestão do preparador
diência obrigou-o a aceitar o

I
Flavio Costa serão convocados

cargo de cura da catedral de trinta e três elementos, dos

sua cidade natal. Em 1609, o quais serão aproveitados vin

govêrno mandou-o aos' Guai- te e dois para os jogos que se

curús para pacificá-los. Depois aproximam.
entrou para o noviciado da ,;, ,;, *

Companhia de Jesús para de- OS CO.\TVOCADOS

dícar-se às missões entre os In- São os segnintes os jogado-
dios do Paraná e de RiJ

G1'an-I1'eG
convocados: guardiães:

de do SuL Fundou aí a primei- Oberdan, Caju, Arí e Rodri
ra redução das Sete Missões. gues; zagueiros Domingos, Au
Achando-se em Caaró, foi mor- gusto e Nilton ; zagueiros es

to pelos índios seduzidos pelo querdos: Haroldo, Norival e

cacique Neçum. Foi no dia 15. Sapolio: médios direitos

de novembro de 1628. Junto Biguá, Bauer, Procópio e Ivan;
com Roque sofreu o martírio centro-médios: - Danilo Rui
seu companheiro Pe. Afonso Avila e Tulio: médios e;quer�
Rodrigues, e dois dias depois, dos - Jaime, Noronha e Bigo
os revoltosos mataram o Pe. de; ponteiros direitos - Ade
João del Castillo, numa mís- mir, Tesourinha e Cláudio'
são vizinha. meia-direitas: - Ztzinho: Le-

lé, Otávio; centro-avantes SONHANDO DE OLHOS
18 DE NOVEMBRO

I
Heleno e Leônidas; meia-es- ABERTOS ...

S, ROIUAO, PRESBÍTERO E querdas: - Jair e Tim; pon- Porque aquilo tudo foi como um

MÁRTIR teíros esquerdos: Lima e Chi- sonho, tantas e tantas as belezas

Era êste santo natural de

I co.
que Samuel Goldwin reuniu para

• tí
o .' * * *

fazer o filme com o qual todos nós
An ioquia, e ai exercia o mi- sonhávamos há muito tempo! Um

nistério sacerdotal, quando. e_s-I A PARTE ,MÉDICA filme onde há música saltitante e

tava no auge a perseguiçao Para a direcão médica do se- viva, muitíssimo humor e ainda um

contra os discípulos de Cristo. lecionado bra�ileiro será CO'!l-
grande número de garotas gosto
síssimas, a quem deu-se o nome de

Na ânsia de enviar para o céu vidado o dr. Amilcar Giffoni, GOLDWIN GIRLS! E mdo isso

almas santas que louvassem a antigo colaborador do dr. Lei- sem falar na grande sensação da

De.us_; percor,ia, as cas�s dos I te . d.e Castro no Departamento BROADWAY que GOLDWIN levou

t do-os f M
.

d d F para HOLLYWOOD: DANNY KA·
crrs aos, exortan o-os a cons-Il e lCO a ederaçâo Metropo- YE! Esse 'I1-Ovo ator é realmente
tância na fé, e logrando que i litana de Futebol e atualmen- extraordinário. pois conquistou a

;
muitos aborrecessem a sua vi-I te chefe do Departamento J\Ié- critica e o público norte-arnerica-

I

da neste mundo para viverem! dico do Vasco da Gama. I no, tão difícil de contentar com

: venturosos na eternidade. Sa-j '* ,. * I �ntas cel.ebJ:idades �e aparecem ...

� bendo do que s: passava, o g�- i INCERTO, AI�'TIA Ó LOCAL \ V:I1���. 50 filme DAl\NY chegou e

! vernador da cidade, denomí- 1 DA CONCE�TRACÃO I Ele é l"11 artista diferente e um

i nado Esclepíades, mandou cha-! Não está assentado, �ail1da, o co�edia!1te perfeito, Nesse se� pri

.má-Io. Incomodado com as pa- 'local da concentração dos bra-
meu-o f'ilme ele t�m. oportunidade

,
1 t d R

- di.. de mostrar o esplêndido ator que

i
avras san as e ornao, ar e- I sl!eIros .. Como vem sucedendo é, apresentando vários números

I nou que lhe quebrassem os ha muito tempo, a C. B. D. curiosos e que provocarão intensa

\ dentes e arrancassem a Iín-
1
mamítestou preferência pela, hilariedad.e ....

I gua, e o enviou para o cárcere,' estância de Caxambú mas' ao' P.el?- �nmeIra .v�z. o poss-o públi-
; d 18 de uov

. - '. '
o

co Ira ver Dfu"l'�\ �A\E! Ele can-

on e morreu a e no. em-
.
que se informa, nao f'oí POSSl- ta, dansa, representa e é um verda ..

bro de 310. 've1, desta vez, obter as neces- deiro gênio da pantomima!
_ . sanas acomodacões para a O CINE RITZ está passando em

I HOR..\RIO DAS SANTAS MISSAS concentração. Os" srs, Castelo sua téla o "trailer" de SONHAN·

PAR..\ DOMINGO B I
.

C
- DO DE OLHOS ABERTOS. Procu-

Catedral: 6. _ 7. _ 8. _ 10 ho-
rance e nneu haves irão re vê-lo e diga então conosco:

raso
esta manhã a Caxarnbú para É do outro mundo!

Novena: às 19 horas. estudar a questão "in loco" e Que garotas. as mais lindas da

Em dias da semana: Missa: às 7 caso se torne impossível a terra, as mais esculturais, as mais

horas. -.
arrebatador-as !

I Igreja de S, Francisco: 7. _ 9 ho- con?entraçao 'naquela CIdade, Escolhidas a dêdo, elas dansam,
raso

sera a mesma levada a efeito

I cantam, em, ball,ados
suntuosos, l'i ..

Hospital de Caridade: 5,30 - 8 em local próximo, possível- cos. e originais!
horas. mente São Lourenco. �l11a f�s.ta para os nossos olhos e

Puríssimo Coração de Maria CAMPEONATO MUNDIAL I'
um.a �ellcl� para a noss'alma 1

(Parto): S horas. S()�HA�DO DE OLHOS ABER-

Igreja de St" Antônio: 7. _ 8 ho- Zurique, 16 (U. P.) - Seri TOS é um grande lançamento do

raso realizado em 1947 ao invés de CTNE RITZ. Domingo, isto é, ama-
,

,h- ,

Igreja de S. Sebastião: 6.30 110- 1950. O campeonato mundial n �. " ..

raso d
n

t bé I E� .
o ,l. Jll 11I111e alegre, rnusicas estu ..

Igreja ele Sta. Terezin ha: 8 horas.
e lU e o. "se ser a o terna pendas, com um colorido maraví

C I d B A' Q h da próxima reuniao na Fifa, lhoso. muito humor. en filTI, um
,ape a a 35(' erea: () oras.

Asilo Irmão Joaquim: 6 horas. que segundo consta apoiará �l, dêsses esp�táculos que o público
Saco dos Limões: 8 horas, proposta brasileira para que os �SsI�te maIS de uma vez. ficando

('l'n�s'l'o' 5 6 �,,)J) ('o' alu . . ..
' mteIramente arrebatado!

T' a . .'- ,- .">\.j -

]ogo� Se] a m I eallzados no HOJE NO' CINE RITZ: ARSENE
nos). - 8,30 horas. B 1
Capela de S. Luiz: 6.30 � 8 ho- raSl. LUPIN e o seriado FANTASMA

raso
VOADOR!

Capela do Abrigo de :\Iellores: 7 rua Chapecó. s/n., e às 10 110- Tal o succs�o aleancado em suas

horas (todos DS dias). ras, nos seguintes Centros: C. primeiras aprese'ntaçÕes no CINE

Trindade: Matriz: 8 horas. E. Amor e Humildade do Após- ROXY que a Empreza se viu na

..
---''--___________________ Tl·J·ndade· CII'I'cal'a dc)s Padl'es' 8 c(}n�i'l1�ênda de reprisá-lo hOJ·� no

", horas.
., ,

.

.

EtoloF"ruEa Mal. GUilhern:de 29, C. CINE 'RITZ.
"-

I
João Pessoa

.,(EstreitO):
7,30 ho- . oe, sperança e Can ade de ARSENE LUPIN é uma nova

ras (igreja). _ 9.30 horas (cape- Jesus. avo Mauro Ramos s ln., ayentllra do famoso gatuno elegan-
Ia I. I C. E. Juvêncio de A:'aújo Fi- te, cheia de intenso mist,ério e for ..

.

São .Tosé: 7.30 - 9,30 horas. 'o'ueredo rua Pedro Soares 16
teme,nte eletrisan.te... Vocês irão

, * * * b, ' , torcer á bessa !
A. E. Fé e Caridade, rua Fer- FANTASMA VOADOR <é um se-

nando Machado 51, C. E. José riado empolgante que tooa gente

Hoje, sábado, às 19,30 horas, de Nazaré, rua José Boiteux gostou como «J[uê !

realiza-se no C. E. Amor e Hu- s/n., C. E. Paulo de Tarso rua .

Não rpercam. �s primeiros episó"

mildade do Apo'stolo, sito à rua Castro Alves �1. do Estre'l'to e
d'\Os porqu-e sma'o a história não

- ficará completa. E note-se que vale
Marechal Guilherme 29, nesta ·C. E. Seára de Amor. rua na 3 pena �

capital, a sua habitual sessão Tereza Cristina 1.J.1 no Estrei- P lie hmbém no ClNE ROXY:

O presidente Green disse que os pontos apoiados pela Fe- doutrinária. to.
��

YOLA:\"DA.

�eraçã� �_merical:a .do '�rabalho incluem � p.osição americana A._manhã, .domi�gQ, às 15 hc- À noite, t.ambém de domin- CASA MISCELANEA distll"!-

as, �uvsLoes balcal1lcas Ála rece:nte conferencn d.e Londres e a Iras. haver:2, aUlas de Moral go, às 19,30 horas, no C. E. JQ- buidora dos Rádios C

rh!lCa dos Estados Unidos no concernente à ocupação do. Evangé�ica para cria.nças. no �é. d� .Nazaré, terá sessão d,ou-! 'Victoll", VM,vdss !' �i�c�� /II.

apao, . C, E. BeZ2r:'a de N!e:1êS2S. à �:mana" ,R '"
ue �,._;��e h�ií'.J �\.fafr a" 9

'.ÁXIVERSARIOS
Decorre hoje a data natalí

cia da menina Zenaide, filha
do sr. Asbel Solon da Silveira.

Deflue hoje o natalício
srta. Adir Caldeira.

Fazem anos hoje os srs. Al
varo Ferreira da Cunha, New
ton da Luz Macuco, Antônio
j F'leury Barbosa e Alberto Bar-

� , I
1 bato.

Transcorre hoje o aniversá
rio do menino Valdir Farias.
FALECnrENTOS
Dia 14, em sua residência, à

rua Frei Caneca, n. 126, fale
ceu a sra. d. Maria da Silva
E'reitas, viuva de Cândido Ge
raldo de Freitas. A extinta
deixa os seguintes filhos, to

dos maiores: Bráulio, Pedro,
Cândido, Oscar, Osvaldo, Alei
ra, Maria, Doralice. Olga e Ira-

cema.

O seu sepultamento
zou-se no dia seguinte,
mitério Público.

realí
no Ce-

·(}E�TILEZAS
Para o festival que será rea-Ilizado no Teatro Álvaro de:

Carvalho em benefício das
missões no Brasil, recebemos

ingresso.

BR ITO
o alfaiate indicado
Tiradentes, 7

o PRECEITO DO
OS PREDISPOSTOS À GRIPE
Há p<l5S0aS particularmente pre

di.postas , à gripe: os mal alimen
tado. esgotado.. portadores de

infecções crônicas e anomalia. de
nariz" e do garganta. taia como

'rinites, amidalite!l, faringites, des
'vi.,s do septo n-rso l , vegetações
od"nóide. e outro•.
Mantenha o organismo t>m con

diçõe. de reagir à. infecções. a Ii
'ment:1ndo-.e b arn evitando o can

saço excessivo (esgotamento) e

':Ilrando-se da. doença. crônica.,
_SNES.

--_._------

o mElHOQ 005 mELHORE S

da

DIA

Apresenta seus últimos mo

delos em calçados finos
para senhoras

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

5 e 6 por Cr$ 95,00

Finíssimo tela azul, pMta,
bronca a bordô, guorniçôea em

earnurçc , salto Anabela 6 e

meio por Cr$ 100,00

Lir.do sapato em pelica, preta
azul, bordô, solto 4,1/2, 5 1 2

e 6,1 '2 por Cr$ 98,00
.

Em pelica, tnarTon, preta, azul
e búfalo branco ilIOltO 4. 6 <li 7

Por e-s 9800

Em camurça hordô; preto, e

húfalo bronco ••alto rompa
2.1/2 Por o-s 95,00

Lindo lIapato em búfalo bran
co. lIal to carioca Cr$ 90 ,00
Em pelica, azul. preto, havana.

Por Cr$ 80.00

Religião o ESTADO
CalolicÍimo DENUNCIADA A l'URA DE

CELES'fINO �rARTINEZ
Rio, (E.) - O grêmio das

Laranjeiras enviou um oficio
à F. M. F. comunicando' ofi
cialmente a fuga do médio ar

gentino Celestino Martinez,
A denúncia do Fluminense

foi encaminhada à C. B. D.

que se encarregará. 'de salva

guardar os direitos do clube
tricolor.

o SANTO DO DIA

TÊNIS
Realizar-se-á, no próximo

domingo, dia 18 do corrente,
a inauguração da "Quadra de
Tênis Comandante Régis", no

Estádio da Fôrca Policial.
Para isso, foi·organizado um

nrograma, patrocinado pela
.cAssociação Atlética Barriga
Verde", e que constará de um
c , Torneio de Duplas" e outro

"Simples", com participação
de clubes do interior e desta

Capital.
O Quartel, neste dia, será

franqueado ao público, COIU

entrada pela rua Nerêu Ramos.

A fábrica de calçados "PELUSO.
acaba de in.talar uma CQIIQ de
calçados para senhoras, na rua

Tiradentes 19.

CINEMA

Correio Lageano
Venda avulsa na

AGÊNCIA PROGRESSO !-L-EI-AM A REVISTA

-30-v.6- O VALE DO ITAJAI

Transmissão radiofô
nica simultânea

CINCINNATI, Ohio - (8. I. R.) - O sr. William Gn�en,

p::esidente da Federação Americana do Trabalho, composta de
varIos milhões de trabalhadores americanos, declarou, em dis
Curso aqní pronunciado, que sua organiz;ação apôia integral
mente a política externa di govêrno dos Estados Unidos.

ESPIRITISMO

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



4 ·lO "''';Y'UJlQ Sábado, 17 (li. Novembro de .,.!)

Notas rurais Tu podes, se quiseres Com uma pedra, milou o desafeto
__

A «Caixa de Esmolas», urna das coisas mais sérias e

ESTABELECIMENTO DE UM Imais socialmente benéficas que, em matéria de instituições, Rio, 14 (E.) - No dia 20 de

I
a autoria do crime, declarando

ENTR'EPOSTO INTERN'ACIO- e�tre nós existem, -� oferece aqui um «COUPOM) de inseri

I
agôsto próximo passa.d?,

.

foi que LAtaide era seu antigo de

NAL PARA CUIDAR DO EX- çao para os que qusserern dar-lhe e iuda, Não se pode di- encontrado, como noticiamos, saf'eto. Encontrando-o a dor-

CESSO DE PRODUÇÃO I
zer todo o bem que merece se ie dito da c

.. AIXA,
mas m�m terreno baldio da rua Tel- mil' numa vala da linha férrea,

AGRíCOLA pode-se substituir o bem-dizer pelo bem-fazer. E' isso o xeira Soares, nas proximidades julgou ser aquela uma boa

,
de que precisam os pobres socorridos Dor ela. Leitor, mãos do leito da Estrada de Ferro oportunidade para vingar-se do

�uebec -:- (S. r. H.) - Uma à obra de caridade. Preenche o coupon e ampara, assim, Rio D'Ouro, O cadáver de um inimigo, pois Ataide era mais
entIdade mternacional, para o teu próximo. Dá-lhe quanto puderes. homem de côr preta, já em forte do que ele. Tomando de
controlar o fluxo e o uso dos adiantado estado de decompo- uma pedra, deu com a mesma

produtos agrícolas, através dos CAIXA DE ESMOLAS AOS INDIGE:NTES DE sição, o qual foi, posteriormen- três ou quatro golpes na cabe-

,ea.nals comerciais mundiais, FLORIANóPOLIS te, identificado pelas autorida- ça da vítima, fugindo em se-

fOI proposta pelos quatro Iíde- Autorizo a minha inscricão como sócio contribuinte
des do 15° distrito como sendo guida. Partiu para a cidade de

res das organizações agrícolas, dessa CAIXA com a mensalidade de Cr$
de Ataide Matias, de 23 anos. Paraíba do Sul, onde ficou ho-

que s�rvem de assessores à De- Apurou a polícia que o infeliz misiado, por algum tempo, vol-
lega_çao�orte-Americana à Or- Florianópolis, de __ de 194--

fora assassinado a pedradas tando, afinal, para esta capi-
gamzaçao Agrícola e Alimen- por Benedito Rosa, de côr pre- tal.
tar das Nações Unidas. Nome por extenso ta, que se evadira. Ontem, o Acrescentou que, naquele
.Com surpreendente unani- comissário Nilton, de serviço dia, pouco antes do crime. ten-

�ldade propuzeram o estabele- Local onde deverá ser cobrada a mensalidade
na delegacia do 160 distrito, e tara matar outro desafeto, co-

cimento de um orgão contro- os investigadores José Freire e nhecido por "Chico".

l�dor universal, que armazena- Vilardo, prenderam o acusado A policia do 16° distrito vai
na o excesso de produtos agrí- na estação de Triagem. Condu- encaminhá-lo às autoridades
colas dos países produtores o Brevemente, sumarfaremos, nesta coluna. 0" nomes das

zido à delegacia da rua de S. do 15° distrito, por onde corre

qua� seria consumido pelas firmas ainda não contribuintes, e das que já o são. Cristovão, Benedito confessou o inquérito sobre o fato.

naçoes a bracos com escassez
de alimento.

J

O COUpOll supra deve ser remetido à Diretoria da CAIXA
Esses assesores declararam, ou à redação de O ESTADO.

'

em uma entrevista com os re-

presentantss da imprensa, que
acredItavam seria necessário
um contrôle mundial caso se

queira encontrar mer�ado3 pa-Ira a produção agrícola e ali
mentar nos países necessita
dos.
Um dos métodos para con- •

trolar o fluxo de produtos in
ternacionais seria o desenvol
vimento de um entreposto de
produção, similar ao estabele

c.ido nos Estados Unidos, para
lidar com o excesso de trigo em

1934 e 1935. Embora relacio-
nado a uma só colheita nos Es-
tados Unidos, o entreposto in
ternacional incluiria todas as

colheitas do mundo, em linhas
similares às estabelecidas pe
los norte-americanos.

I - ------------

. RETIRA.RAJl SUAS CA.NDT- II
DATURAS

.

DOENÇ�\S NERVOSA.S

! Tódas as bebidas, inclustve a�! I
Com 08 progresses da medicina.

Iabricudns em outros Esta-Io-, hnje, as doenças nervosas, quando
, f di j t cratadas em tempo. são males per.
; re uarat.n suas can II ,j ura> f feitameate remediáveis, O curandei-
I para remar nos la-c- catar.i- I

� .�,

I nenses, - em vista da

c�,.tÍ.'i"i-1
rismo, fruto da ignorância, só pode

1
ma vitória. do aperitivo KNOT. prejudicar os indivíduos afetados de

tais enfermidades. O Serviço Na-
cional de Doenças mentais dispõe
de alm AmJ1Jullatório, que atende gra

I r tuâtamente 003 doentes neevosos in

! I ,lig,ell1ltes., na Rua Deodoro 22, das 9
,

I às n ijuo�3.8, diàll'iament!i:.
.

I
�lru

Clir.ica Ga1'al &8 Ad'.:dt'()I' 11 II eARlOS�AlBERTO e I/-il---------------------D'08l'l;:a.1 dt'l1! c>!'ianç'':llI I' MARClA·JAel
ÂDVO'G \._DO-·SImportação direta de todo Lab,QlratC,,.io de Aná,jll18" participam aos amigaI! e pa- I' '.. r-,"

.

material e aparelhos de díniccJ.l, I
rentes de J1Ieu!I pais Alberto :

Ã..., ....

rádio, amplificadores e I'
Co�ultórlQl: rua FeHpoe Srt:fhl·

I I' Gon.çaive. ·doli Santo. e Iací I

transmissores para ama.
II m id t , 21 [alto'!! d.o COJlIlll rOl' Silva dos Santos, o nasci- I Dr. OSVALDO .8ULCAO VIANNA

I.·
roI.o], da,. 10.30 áll 1.2 • dra,. mento de seu irmãozinho Dr. J. J. DE SOUSA CABRAL

d�:�r��:ÇoIsmepx�;::���:is. R.tI'lidê,nci�: :�al�i:�'," dta O�ro JOSE'-ROBERIO I ESCRITÓR!O: Rua Fe'lipe Schmídt 52 - Sala 5
J P t 64 ocort'ido no dia 29 de Outu- I I· �

�;;;;::L;;;td;a�.;F;;lo;:r:i�a;n;Ó;p;O;lt;.s;.;;��I�;;;;;;;;;r;O;Im;.a;:;'l;r:s;;O�i:m�Q:'�;U.;Q�I;I;;;���;;;;;;��b;r;o�p;.;p;a;ii;a;a;d;e.;;;;;;�;;;�'�;;;;;;;_;;;:;E;d;l;.f;í;C;io;,;;;C;r�u�z;e;i;r;O;;;;,;;;;,;F;l;O;r;iQ;;;n;Ó;P:;;O�H;9;·;;;;;;;;;;;;;;;:�t

�.-

Emprega-se com vantagempa
ra combater es irregularidades
das funções periódicas das se

nhoras. E calmante e regulador
dessas funções.
FLUXO- ....EDATINA, pela !lua

comprovada dicAcia, é muito re

ceitada. Deve ser usade com

confiança.

IFLUXO SEDATINA enc"n!!'",,-�("

t'ID toda parte

• �_= w _

'Funcionará novamente, dUt'ante os mesês de dezembro e ja
neiro, o já tradicional CURSO DE ADMISSÃO dos professoree JOllé
Warken e Wo ldemiro Cascaes. (ambos de Coloqio Catarinenile). de.ti
nado a preparar candida'tos, de ambos os sexos, 008 exame. de ad

miaaão de todo. 08 estabelecimentos de enaino aecundário. taia cerno:

giná.ios, escola. normais. academia. de cere êrcío. etc.
As aula. corneçardo no dia 5 de de�embro e serão minidto

da. no período da manhã. da. 7 às 11 horas.
A regularidade das aulas !ii a longa prática dos professores

contituem a maior garantia da sua eficiência. No ano paaaado. a

percentagem de aprovação foi superior a 80.. de total dos aluno•.

Contribuição; O curso completo, inclusive taxa de inscrição.
no Ginásio.. que será feita pelo Curso. importa em Cr$ 200,00. (du
zentos cruzeiros), pagavais no ato da matricula,

Matricula: Das 8 às 20 horas, todos os di.as úteis, menos sá

bados, no Curso de Humanidades, à rua Trajano. 36. ou na residran

cio do. respectivos professores.
A matrícula, de número limitado de alunos, já foi iniciada.

Obs : Só se aceitam alunos para o curao complete.

Modas GUASPARI
Ternos e costumes sob medidos para homens e

aen.horo.s .
- Smokings e Jackets. I

Vendedor por conta propria Placido lYiafra.
Rua Felipe Schmidt, 34.

(Bazar de Modas)
FLORIANÓPOLIS

Aparêlbos elétricos ,.
A Instaladora de Flor íauópohs,

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 cervi·l,ços, IPossui também oficina especiali-

.

zada, com técnicos profissionais,
para coasertos de aparelhos etétrí
cos, enrotamento de motores e di-.
uamos, estabilizadores. ferros de I
engomar, fogareiros, aparelhos má- f
dJCOS e outros, com exceção de apa
relho. clt' r�ílJif'

VI.AG EMS ,

,
[

Saídas - 2 hora. <iamadrugada I
..

, "-

ODIN

�
Fpol.s. -- loinvile

JOinvile -. Fpol is. I
Saída. _. 9 hora. da manhã IInformações nesta redação

lHE RECOMC:NDI

Dr. Artur Perei:ra
e Oliveira

.

conrR� FtRlDQS ��ç€m€SOUÇlIW&R'S
.�lIIi_III'JI •

BREVEMENTE

\ - ,

FILHA I MAE I.AVO I.
Todas devem usar a

UI[1.ma .lN iIlU
(OU REGULADOR VIEIRA�

A MULHER EVITARA DORES
Alivia IS Cólices UteriniS

Curso de Admissdo

Sedas, CasiIlliras e Lãs

CASA S••TA
·

a(OSA
ORLANDO SC�\ RPELLI

Rua CODselheiro Mafra, 36 - loja e sobreloja - Telefone 1514 (rede intf rDé)
Caixa Postal 51 --- ElIld. Teleg�: «8carpellin __ - Florianópolis

-=
a=:m.
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1. .. que, ao contrário da

crença geral, apenas a metade
dos habitantes do mundo usa

calçados.
2 ... que, entre os esquimós,

não se verificam casos de cárie
dentária; e que, por outro la

do, entre os negros, é pratica
mente desconhecido o câncer
da pele.
3. .. que a maior jazida de

cristal de rocha do mundo es

tá localizada em Sete Lagoas,
no Estado de Minas Gerais,
no Brasil, dela se extraindo
mensalmente cêrca de trinta
toneladas daquele precioso mi

nério.
4 ... que, em consequência

de seu mau funcionamento, o

coracão de Mr. John Bullock,
um estalajadeiro de Devonshí

re, na Inglaterra, sibila forte-
mente em cada palpitação; e

De ordem do senhor Diretor e, de conformidade com o ar-
que, em certas ocasiões, êsse si

ligo 22 do Decreto-Lei n. 6.141, de 28 de dezembro de 1943, bilo assume proporções tão
torno público que, no próximo dia IOde dezembro, às 17 ho- grandes que é ouvido pelas pes
ras, serão abertas as inscrições aos exames de admis� ao 10 soas que passam pela rua, em
ano do Curso Comercial Básico, devendo, as referidas ínscrí- frente à estalagem de Mr. Bul
.ções, ser encerradas em ° dia 10 do mesmo mês de dezembro, lock,
às 19 horas. te à estalagem de Mr. Bullock.

'I'odas as informações serão prestadas pela Secretaria des- 5 ... que o govêrno da Ni-
ta Academia de Comércio. à Avenida Rercilio Luz 47, todos os carágua, num gesto único na

dias úteis, das 8 às 10 horas e das 17 às 19 horas. história das nações, decretou
S€cretaria da Academia de Comércio de Santa Catarina, I feriado nacional por dois dias

cm Ploríanópolls, 10 de novembro de 1945. quando Franklin Delano Roo-
Flá,,,!{) Ferrart, Secretário sevelt foi eleito pela quarta

vez presidente dos Estados Uni--

I
dos.
6. .. que, nos Estados Uni

dos, já estão sendo fabricadas

I garages residenciais cujas por
tas se abrem assim que o auto-
móvel delas se aproxima e se

fecham assim que êste acaba
de passar; e que, por essa ra

zão, o povo deu ali a tais gara
ges automáticas o nome de
"Abre-te Sésamo".

-�...." Organiza�ão Brando .Uni,. It
Devidamente registrada lIIob n .. 548 em 1918
Para aprender praticamente: Escriturcção

m,arcantil, calculee. carta8 e portuqllê. comer
ciais. dactilografia em. sua ca_o. com 4 livros
que emnnam como se eu e.tiv8sae ao lado do
aluno. Não duvide. é lieu porvir. Moços, moças,

! aproveitem esta oportunidade. Peçam prospe-
..!:=====:::::::::::... ctoa hoje para este eueso, que forno em 6 me-

. I
{NSTInITO DI. DIAGNOSTICO Hab i 1 i t ada se,,: Ficarão eapecia!ista. muito contíliderados no

NOVOS e CUNICO
I.
-------comércio, bancos, acharão emprego logo. E.cre-
va ao autor: Prof Brando, caixa 1376. São Paulo. O mais conhe

OR DJALMA cido que ensina bem ha mais !!le 30 anos: h.a.bilitou gerações de

C�!!��� MO'ELlMANN I�_a_lu__nos_:_o_p_e_rá_r_iQ_s_._:_:_�_:a__nJ_<!I�_:_�_ea_:_�_V_:_l�..·Ip_he_a_:e_e�_a..�_�_i..n_._tr...u_ç_íi..O_!'u_d_!'m_e:n_--.
VENDE

o emprestimo e arrendamento
para os países
WASHINGTON - (8. r. H.) - Funcionár ios da Adminis

tração revelaram a quantidade de material militar enviado
aos países lat.ino-arner-icanos, de acôrdo com a lei de Emprés
timo e Arrendamento, durante a guerra.

Anteriormente, os dados relativos ao Empréstimo e Ar
rendarnerio constituíam segredo militar cuidadosamente guar
dado e jarr.ais foram incluidos 'nos relatórios oficiais e periódi
cos enviadis ao Comgresso pelo Presidente.

O total, desde o início da vigência da Lei de Empréstimo e

Arrendamento, em março de 194], até o dia 10 de julho de 1945,
foi de 262.762.000 de dólares para tôdas as dezoitos repúblicas
americanas que receberam material de acôrdo com o mencio
nado programa.

O Brasil recebeu mais da metade do material enviado a

tôdas as repúblicas, seguindo-lhe Guatemala, Chile, México e

Perú. Em todos os casos os suprimentos se limitaram a mate
ríals exclusivamente militares ou para uso militar.

O total em dólares, para cada uma das repúblicas pode ser

.visto na lista seguinte:
Brasil .

Guatemala .

Chile .

México .

Perú .

Uruguai .

Colômbia .

Equador .

Bolívia .

Cuba .

Venezuela .

Rep. Dominicana .

Paraguai .

El �alvador .

Haiti .

•

americanos

154.286.000
21.089.000
20.663.000
20.313.000
13.996.000
5.618.000
5.285.000
4.847.000
4.3n.000
4.385.000
2.715.000
1.140.000
1.387.000
851.000
713.000
628.000Nicaragua

Honduras
Costa Rica

313.000
139.000

6. da Costa Pereira & Cía,
Encarregam-se, nos portos de Santos e Rio de Janeiro, de
DESPACHOS DE IMPORTAÇÃO •• Pro',idenciando o desembaraço
de mercadorias e seu reembarque paZ'.o os portos do nessa Estado.

DESPACHOS DE EXPORTAÇÃO •• Para qualquer pôrto do País'
e do Elltrangeiro.

DESPACHOS DE jjCABOTAGEM .- Recebendo 011 mercadorias em

São Pauto, Santos ou Rio e entregando-os no pôrto do deatino
ou e:illll.viando-o. para o interior.

Endereço: Rua Felipe Schmidt n. 36 .•• Caixa P".tal ri , 12
Fndereço telegráfico •• TREVO.•• Telefone. 1098 e 1342.

FLORIANÓPOLIS •. SANTA CATARINA

I

:1

•

Idiema ..
C<»m prltlcs o..,., ba.plU1iJ lIureJ)<WWI

Cl1iII:iua � mi praJ, pedjatrla. _.
... do� .IlerYllllG, al)U'al.bo pai»

1U'tIIo6n.:J do hcmvIm • da mulllc
......__�D1 PJlULO T.lVa.a.

por·
tuguê.. espa·
nhol, franch,
inqlê., "te.

'Romance, Poesia, Religiiio, Aviação, Ouno .,. Rad1oiOCla ClfD1ca com o dr.

...'VIatemática Fíllico. Química, Geo. â:a.n-' 11.. ",m-.u Campv.Jario (Do hu·

10g1a, Miner�loqia. "Enqenhario ci·· .�. �.!alIo .aGI mcwn\l • Id.d"

·,il militar e naval Carpintaria,

I
?ttitllJca, po;a;:& UmnlrS1dlló." d.o B.lo 1111 Ia·

De'.enho, Saneament�, Meta!urgiCl, M1rO. _. ,G�� ". Ralo :z: - &lectrD-

Eletricidade, Rádio, Máqui::a. Mo: >U'<"lo(IInI!.1., e!.í.lUcll - IIl1l1lbol.tJirDo IM.

tore., Hidráulica, Alvenaria, Aq:rl' !8J - !Ionl-qcm Il'IIlOOmal - Gallmw,ta

c:ultura, Veterinária. Contabilidad.1 N f"JldOt<!f!'!llpla - Ullklnw.rto &I m:ICr_

Dicionário •. etc. ..tc. '"':l1'i.'s • &IlilJ.1M cJ.fLn1ca. - a_ r-..do

Crédito Mútuo Predial
Proprietários -- J. Moreira & Cia.

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

PREMIO MAIOR CR S 6.250.00

l'v1uitos bonificações e médico graUs
Tudo isto por apenas Cr$ 1,00

. ·---m" lIIIll _

Copyroghf da

Ibe HAVE rOIJ H/ARO? Inç,.

Atécnica

"

LECXÁDIA e AlPHÊO
TOlENTlHO DE SOUZA

E' reunir o útil ao agradável.

Distribuidores no Paraná e Santa Catarina

Fitlza Lima & Irmãos

participom aos parentes e

amigos que sua filha EDITE,
atualmente em Porto Velho,
território da Guapo!'é, onde
exerce as funções de chefe
do serviço de enfermei:ta. da
Saúde Pubhca, contratou co

liamentc com o Dr 01degar
Franco Vieil!'a.

3 v'II.-I

10s sofredores
Dra. L. GALHARDO-E,.

médica do Centro Espirita
Luz, Caridade e Amor, co

munica a mudança do seu

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

oferecer os seus préstimoli.
Escreva detalhadamente'
nome, idade. endereço e eri

yelop>& selado para o reg· .

pOSM,

DESPERTE I BlllS
DO SEU FlslDO
f san..... c.._.......
Se" fígadQ dCft�Tmr�

11m 110-0 4e biJ.is.. Se a IDilis.não com: I»
�rernente. os alimemlOSmio sio ,dig��
e apodrecem. Os g� incham � estõ�

'o. Sobl'1e...em.'l prisão de 'J'e1!lln. Vd
sente--<te abatido e oomoqueenveAenad.
Tudo é amargo e a -rida é um martiria.
Uma simples e'f'acu.açio não tocará.

causa. Neste c:uo. as Pil.uw Carrer .
exrraord:n.mamente efi.::a.us.1Fna:mali'
t'er esse EtrQ de bilis e ..r!lCê tent<e-se da.

posto pan. tudo. São sua"'<e$ .e., contuda.

especi.alm<!uce indicadas I'an. hzer a oilia
COiTer livremenc.�. Peça as Pilu[3;; UrT:a'.
Nio acem� outro produtrl. Preço' -:r S )00'4

Rua Conselheiro Mafra n. 35

florianópolis

Academia de Comércio
de Santa Catarina

EXAMES DE ADMISSÃO

r,
'I IFABRICAi'liIES

AR,NO S.A.
DEPARTAMENTO

CEM8RA - CONSTRUÇÕES HHlRrO.MIECÃN�CAS
MA TR J Z: S Á O P" U l O - nt J O s é � ri)... �.A- C I O. 2 �.�

relEfONf: J·Slll - ri: 1'. 2'7·1i

PARANÁ - SANTA (AIARnfA
c, o. MlUiElLlLiElR, CURITiIBA. Canxa ipOf$trCI!, nJí8 • Tel. 913t

"

.
.-�;. ��,

_'

.

..
, .' (

ESCRITÓRIO JURÍDICO COMERCIAL
Assuntos: .Turidieos - Comerciais - Rur:lÍs e Informativo"

Consulte nussa Organização ante:;; de se decidi,!' peTa compra ou venda
de imoveis, pinhais ou qllla�qllleli' empresa neste estado

Dil'€tor: -- DR. ELISIARrn DE CAMARGO BRANCO
ADVOGAD,('

Rua Fre' Rogério, 54 - Caix;� lP'�,,,,�;,,1 ""t - FOlR1le ii4

Endereço Te'. EUBP.A1\iCO - LA.JT'S - \antrJ (.Jtnl'ÍIHl

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Seria possivel provar a inocência
L�ENEBURG .(S. I. P.) - Uma das mais graves acusações

conhecidas nos anais da justiça, paira sôbre as cabecas de Josef
Kramer, conhecido no mundo inteiro sob a alcunha de "Fera de
Belsen", e seus 45 colaboradores, entre os quais, 19 mulheres.
Todos os réus declaram-se inocentes.

Qual o tribunal que teria a audácia de absolver os mais
hediondos criminosos que apareceram neste globo? Aos réus
toram proporcionados os melhores defensores e os criminosos

gozam de um tratamento humano, pois o seu processo não
e um ato de vingança, mas sim, de justiça. Kramer - afirmou o coronel Blackhousa - não pode 3011;)-

Os desalmados assassinos alemães mataram deliberada- gar para a sua defesa, a desorganização do sistema nazista"

mente :2?0 mil pessoas no campo de concentração de Oswie- pois, no momento da libertação de Belsen 'pelos aliados, os �.'

Uil e, milhares de prisioneiros de Belsen foram induzidos, pe-
inazens estavam repletos de alimentos e remédios.

la fome, a praticarem atos de canibalismo. As acusações fei- Um dos preteridos "esportes" dos guardas dos campos

tas pelo coronel T. M. Blackhouse, promotor britânico revelam em Belsen e Oswiecin, era lançar cachorros adestrados e sel

que, jovens, mulheres grávidas, doentes e crianças, fo'ram exe-I vagens
sôbre as .mull::eres enfr�quecid�s, o que causava-lhes

cutadas em massa, no campo de concentração de Oswíecín na ..[ma enorme satIsfaçao e alegna canibalesca em contemplar
Polônia. Ás vezes, mil pessoas eram asfixiadas numa só Ieva quando os cães enfurecidos dilaceravam carnes humanas'ain-

45 fôrnos dos crematórios de Oswiecin. estavam. ativos durante da vivas e frementes.

o dia e a noite, sem cessar um só momento. Dos 45 mil judeus Sobressaiam em crueldade, durante tais espetáculos 110- I

gregos, enviados para Oswiecin, salvaram-se apenas 60, _ dis- jentos, as guardas, que soltavam gritos histéricos e seus cole-'
se o coronel Blackhouse, baseando-se nos documentos que caí- gas do sexo masculino erguiam gigantescos copázios de cerve

ram nas mãos dos aliados quando o campo de concentração foi ja brindando os mais ferozes e valentes cães.

ocupado pelos britânicos. Qual advogado ou jurista conseguiria provar a inocência;

Quando o exército britânico entrou em. Belsen, foram acha- dos sanguinários crrmmosos, em vista de tais fatos, bem pro
dos 13 mil cadáveres, que jaziam pelo campo inteiro. Reina- 'lados '?

da féra de Berlim? Deseja obter
emprego?vam numerosas doenças e a fome foi tão insuportável, que al

guns dos prisioneiros, perturbados mentalmente, praticavam o

canibalismo.
O coronel Blarkhouse constatou que 80(, dos libertados,

doze mil homens e vinte e oito mil mulheres, no campo de Bel
sen, sofriam de desinteria. Passadas seis semanas após <t ri

bertação, morreram naquele campo ainda treze mil pessoa".
apesar dos ingentes esforços dias médicos aliados.

Negócio urgente!
Cine Odeon Por motivo de viélgern vende-

A'. 5 e 7.30 hora. l'
se o armazem de secos e mo-

SESSÕES PO�ULARES lhados sito à Prsça Lauro Mül-
A movimentada hi.tQria de una ler J 2, tendo grande número de
ellpiõea que queriam sabotar a e9-1 freauezes Tratar na Alfaiataria
tréia de um filme ant-i-nazista: p'"

"

J
- .

ESPIÕES DO EIXO
. ererr a , a rua 080 Pin to , 16

com Ricard Cartaz e Frances I 15 vs. 3
Former X X X

Fnfrentando a morte paro que TERRENOnão sela interrompida a marcha I
do prog-reS90: IO DEDO DO DESTINO Compea-se um lote nas irne·

com Richard ArIen. Chelltor Morris! di. ções da linh a Circular ou
I} Jean Pork o e I ..

.
_

CONTR{\'A 50. COLUNA Agro, o rm , a. r nform açô e s na

com Duricon Reinaldo e Neil lua Trr adentes - 14 - sob.
Hanülton no 10 vs, 6

9' e la' Episódio x x x
No Programa:

Filme JOl'na. -D.F B -

Preçoe Cr$ 2,00 e 1,00
Impr. nté 10 anos

BASES 00 CONCURSO
Os leitores que enviarem as

melhores legendas anedóticas pa
ra o cliché acima serão premiados
com ingressos Rara. "s Cines Hitz e

Roxv.
- As anedotas serão recebidas

até sábado à' tarde. nesta redação.
As mesmas devem vir acompan'ra
das de um recorte do cliché supra.

- Tôda segunrta-í eíra serão IJti
blicadas as melhores anedotas com

o nome ou pseudônimo do autor,
PREMIOS

Os candidatos vencedores pro
curarão seus ingresses na geréncis
do Cine Ritz, às segundas-reiras,
Os prêmios serão dístribuídos

na seguinte ordem:
10 lugar - J ingressos papa as

sessões de quinta-feira e domingo.
20 lugar - 1 ingresso para quin

ta-feira.
S" lugar - 1 iagresso p�a terça

feira.
As melhores anoootas não clas�

sificadas farão jús sómenle à sua

p'l1bHcação.
ATENÇÃO

Leiam o interessante programa

Londres (B. N. S.) - O 110"0 aVIa0 de passageiros "Tu- dos Cines Ritz e RI)� y na última

dor-2", ora· em construção nas oficinas da cQ'nhedda firma iu-
página.

O Mucus daglesa A. V. Roe Ltd. pos-slürá decoraçôes intel·ioTes. que, de AUTOMOVE�S
acôrdo com o desenhista industrial Sr. Lonsdale-Hands, eomis-

.

sionado para êsse fIfi pela B. O. A. C .. constituirão mu anuncio POPULARES A Dili I IIIdpermanente de produtos britânicos. "0 illteT.iü!" de U111 aVia0 smo ISSO V' O
britânico de passageiros. - disse o referido desenhista - lie- ma�Ondmg'r�s.le's(a�· Nm·aSn·u) fatuAr.sel.frial's-!, _'

I

verá ser decorado conforme os estilos ingle':3€s C;ajl}azes de·� v

R
,.

d tjlustrar o espírito do pais. Kão desejamos que todo o espaço
de aU!0111óve_is de peque�as di-l ,'0 P10men e

destinado aos passageiros sej.a de metais cromados ou de H- mensoes estao anunCIando os' I

nhas aerodinamicas. A 'nova telldencia é altamente psicologi- seus primeiros modelos de após
ca. Devemos nos lembrar, antes de tudo, que muitos :j)assagei- guerra 'exibindo desenhos in-

1'OS estarão voando pela pliul.eira \-ez. sendo neeessario for- teiramente novos, informa o

necer-lhes um sentimento de solidez, segurança e conforto. comen��rista de assuntos a�
Em segundo lugar os aviões ingfeses deverão ao mundo va- tomoblllstIcos do "Sunday TI

rias particularidades nacionai.s e, no estado de �oisas que mes", �esta �ap'it3:1, �o desc.re
atualmente se yerifica em todo o mundo, quando as aerooa-I ver o Javelm, ultimo

.

tipo
ves britânicas estiverem dentro em pouco voando longe da � lançado pel� Jowett. As lmhas

pátria, devemos aprovei.tar todas as oportunidades para eXi-1 da carro�ena quebra.rn �odos
bir as mercadorias e gêneros que podemos produzir e a 110-3- os padroes convenclOr:_alS .e,
sa maneira de utilizá-los." embora o novo carro nao seja

Os passa.geiros ingleses ou estrangeiros apreciarão de- ex.travag�ntemente .

aerodinâ

certo a decisão do sr. Lon.sdaRe-Hands segundo a qual a qua- mICO, mUlto .se aproxlI�� do de

lidae e não apenas a "beleza dle vitri.ne", deverá constituir a
senho pecul!ar aos av�oes. O�

nota principal de tudo quanto diga respeito ás novas tenden- tro aspecto mvulga.r dIZ respel

das comerciais inglesas, inclusive a decoi"a'Ção dos seus a,,-i- to _ao motor. S�umdo o p�
ões civis. drao das suas umdades de 2 CI

lindros e 8. H. P., a Compa-
nhia Jowett a.dotou uma posi
ção horizontalmente oposta
para os quatro cilindros do
motor do "Javelin·'. A capaci-

Idade cale.ulada é de 40 H.' P.

paTa 1.200 cc."

Os ata'ples de"esperadores e violentos da
asma e bronquitl'> envenenam o organismo.
ln im:\m a energÍa, arruinaro a saúde e de
hilitam o cOl'at,:ao. Em �� miIlutolS� Mendaco,
noya fórmula médica. começa a circular
110 sangue. dominando rapidamente 03 am- Um automóvel, rr,arca Che ..

que8. Desde o prime'"o <lIa ('orneça a d�Ha- lparecer a tlificlIldarlP em respirar e'vol." vro!et. tipO 1937, em pertelto
o sono reparador. Tudo o que se faz

ne-l
estao'o de cOi!1ser"aça- � e fua-

cpssa,'io é tomar 2 pastilhas de Mendaco
Y ....

ás "e[eições e lica"á completa�ente livre clonamento. Tratar com o sr.
da asma ou bronq\llte. A açao e mUIto .

rapidli mesm.o que se trate de casos

rebel-I Naglb Daux, n,Q Cíne RITZ.
des e anti!(os. Mendaco tem tido tanto
êxito que se orerece com li garantia de '* '" *

da, ao paciente respiração livre e !adl ra- Ipidamcnte e completo alivio do so!rimento
da asma em poucos dias. Peça Mendaco,

M
'. PFAFFhoje D?es�o, em qu!'lquer lar_m»ci.a. A nossa

aqulna
·

garanlla e a 6ua maIOr proteçao.

MeDdaeo A:,,!:.::::.m (familiar)
Agora tambem a (r $ 10,00 Vende-Be em ótimo estada;

-�'�B-RTIT4rÕ"- ,�:z�; ��:��!�� F{�;::1��:[�
'" �, *

Laboratório Clínico
Concurso semanal

dos

Vines RITZ e BOX�
RUA JOÃO PINTO, 25 - fone: 1448
(Em frente ao Tesouro do Estado

Florianópolis'I Dr. H. G s Medina fumo Narbal Alqes de Souza
Parm. l, Ba Costa Avila

Exame de sangue, Ex,orne para 9'erificação de cancer,
Exame de urina, Exame ]para verificação da gra"i IIdez, Exame de escorro, Exame para verificação de
doenças da pele, boca e cabelos. E.xame de fézes. I

.
Exame de secreções.

Jlutovaccinas e transfusão de .ang·ue. I
Exame químico de fa.l'Ínhas, behidas. café. águas, etc. I

Caixa de Esmolas aos Indigentes
de Florianénelts

A Caixa de Esmolas aos Indigentes de Florianópolis, dis
tribuiu no dia 14 do corrente mês, por intermédio do Comissá
rio Snr. Fulvio Paulo da Silva, a quantia de Cr$ 11.310,00, a

229 indigentes inscrttos.
ALB1:RGUE NOTURNO - "SANTA CATARINA"
Foi o seguinte o movimento do Albergue Noturno San

ta Catarina durante o mês de outubro findo.
ENTlR.Al0AS

ADULTOS CRIANÇAS
Homens -- 29
�lulheres - 5

P I:
Homens - 223
Mulheres. - 45

Homens - 4
Mulheres - 2

R.NOI'l'lES
Homens - 6
Mulheres - 6

decoracào interior dos
,

britânicos
A novos

.-

aVloes

FARMACIA ESPERANÇA
te ".Jr1ll�iatlr.e1() NILO LA U�

80.)00 • ·amaslru! _.. " .................

__ ....-- e� - DI_IIJl!.'._ ._ ••'•••: ..

� "'1IIaIn1l'.
...._..... -- .....,......� ---

Cine Imperial
A's 7,30 hora.

Um filme tliferente de todo. oa V.Joutroa! Embora po..a ceusar ra-

!
enue -se

pugnancia. a,..e filma é ha••ado
em fáto. "erdodeiros. contado" em U'o máquina de eAcrs"ar, portá
todoa o. minúcias até, onde a de-I

til. a!8m�, em pe�.feito estado de

cência 9 o decoro publ C) per. c orvservraçoo e functonam"nto. Tra.-

rru tem , _

. ter na Of·cina Tecr>icc R"YIlL. à.

A QUADRILHA DE H1TLER lua João Prrrto , 5. sobrado.

eorn Robert Watson, lVictor Varco
ni é Robert Ryan
No Proqra.ma: EdU tCin. Jornal Brasileiro D.F.B. mprega a - rgen e

A Ciencia popular n . 2 Short CoI. Se d'
.

F A· I N "7 86 1\Jr t d
nhora a hno trato nece••lta

0::< rrp an eWIl <O li: ,"uO. ran o -' dA'
..l_ t

. -

"t . b b
....a uma empneqa a com urgencla,

a <ZOO. :rUIÇOO .61 o pe,CU1 OlTl a. P b T'
.

'P P
At

. A R d'
-

d J - t ago aro. ratar a raça ....
omlCO. en Iça0 o. opero o, reira ii! Oliveira, 14.
hm da guerra no PaCifiCO * * *

Preço. Cr$ 5.00 • 3,00
R!go�ollamente proibid .. até 18
onoa e impl'oprio pa.;o pe.soa.

RIE A
Informa-se que a rifa do barco
"Corsário» ficou transferida para
o d1G 5 de dezembro, quarta-feira.
pela Loteria Federal.

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 inte-ressados na aquisição de
bons funcienár ios (as).

xxx

Urgente
Precisa-se de um cozinheiro.

na pensão Particular da B ... se

Aérea Tratar com Benedita
Garcia na Cí2. Dahoa Concei

ção. Sv·2

o alfaiate indicado
Tiradentes

EVITE ABORRECIMENTOS
com pedidos que podem SI!Ir evita..
nos. Conbi.bll:1 para a Cai�a. de &;,.
molas aos h.aiigel!1ltes de F[odan�..

* * *

Móveis
Vendem·se, para sala, quarta

a cozinha, em perfeito estado
à rua Padre Roma n.v 90_

Preços de ocasião. 5 v .. 3
:;: * *

Guarda"" Livros
Aceita urna escrita avulsa.

Informações nesta redação.
io wro

* * *

:i: * *

CASA -- CR$ 400.00
Precisa-se de urna até CR$

400,00. Aluguéis adeantedos.
Informações fones 1022 e 1360
uo Caixas Postais 240 e 270.

* :i: *

Miltor a óleo crú
VENDE SE um marca "Cli·
ma,," - mil rotações - força
de Q a 8 cavalos, possuindo

cota .de 01eo.
Tratar com Sidnei Noceti à

rua João Pin to, 44.
Telefone 1134.

.1"11

VENDE-SE
Cri 18.000,00

VIJNDE-SIJ•• Uma mobília
Ij li completa de

sala de jantar por Cr$ 3.50n,OO,
Tratar à ma Artista Bitten-

�ou' t 24. 3 v 3

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Notas científicas

D 1"8 or e 1"0 A NEUROPATIA DIABÉTICA

II II pa���ad:��b��� �o�deSe!lVO� �

.

�sÁNTÃÉ�
. ���f.f;�;aa t���:����:c::ste I

��I��:;gD��i�i'i';,��B6� I �e���t�:,n:��õ�ra�d:ia���e�(Diplomado pela Faculdade Nacional de Medic�a da tue uma pel:turbaça� neuroló- PAíSES AMERICANOS

I
ro de estudantes possa dedicar-Universidade do Brasil). Médico por concurso do Serviço Na- gica �en�rallzada e e obser�a-I Washington _ (S. I. H.) _ se a e?tudos ou a ativi�ades de

eíonal de Doenças Mentais. Ex interno da Santa Casa de Mi- da, nao somente nas fases agu-] O reinício dos estudos no eX-I pesquisas no estrangeiro. Estaserxcórdía, e Hospital PSIquiátrico do Rio. Ex médico assísten- das do ,diabete co;n0 tam�em! do pelo Departamento de Esta- prática é de grande ímportân-te do sanatório Rio de Janeiro na Capital Federal. log? apos o .contr?le �a gllCO-; terior por parte de cidadãos I cia para a polít�ca de _relaçõesCL,NICA M ...DiCA - DOENÇAS NERVOSAS suna e �a .hIpergllceI?la e nos
i norte-americanos foi autoriza-I internacion�is ua naçao,. tor-- Consultório: Edifício Amélia Neto casos crorucos e benl�nos da
do como meio de concorrer pa- nando reciproca a confiança

- Rua l"7'clipe Schmidt. Consultas. Das 15 ás 18 horas - diabete. Ess� ne!-'opatIa se de-
ra que a vida retorne gradual-I de �1Uitos estud�ntes de �ai�esResidência: Rua Alvaro de Carvalho n? 18 - Floríanópolía. senvolve mais frequentemen�e mente à normalidade. amigos que reallzaram estucos

em p�cientes cuja id�de seJ� A partir de dezembro de nos Estados Unidos, a �esp€isupenor a 50 anos e e precedi- 1942 a concessão de bolsas ofi- to das dificuldades de viagemda ou acompanhada P?r acen- ciais' de estudo, viagem e ma- e das condições de vida duran

I
tuada p�:da. de pes�. SlI�tomas I nutenção a estudantes norte- te a guerra.

. d� deficíêncía de vItamu?-as � americanos nas r�públic�s. la- . O�se.r�a-se, todavi�, q\le as
sao frequent:�en�e assm�la I tino-americanas fora proibida, ínstituíções educacionais de

etc. dos. Essa deficiência de vita-
I em consequência da situação I' certos países não pertencentesmina parece ser causada pelo de auerra. ao Hemisfério Ocidental não se

metabolismo pel:turba�o e, p�r O Departamento de Estado acham em condições de rece-

MONIZ vezes, por uma.mfec.çao cron�� mostra-se an�ioso. por restabe-I bel' estudantes estrangeIr?S,ca 9u qualq�el o�t�,a �omp.ll lecer o intercâmbio cultural de presentemente, e que os meios
caçao. Uma ínsuíicíência .�Ie- cidadãos americanos com os I de transporte ainda apresentética deI?onstr�ve� constitue países vizinhos. esperando, tão tam incovenlentes.
fator de ímportãncía mas so-

mente em certos casos. A re

cuperação completa da neuro

patia é incerta e lenta, mas

se verifica após prolongado tra-
tamento com vitamina E e

contrôle da glícosuria e híper- I
I glycemia. .

I

IJDtUlWIA GIlRJiL - AI,TA CffiURGIA - MOLlIlSTIAS DJIl S.ilNHORA1'l - PARTOS
Formado pel'!. Faculdade de Medicina da.Universidade de São Paulo, onde foI •

AlIBistente por vários anos do Serviço ClMl.rglco do Prof. AlipIo CIl'I"reIa Neto.

IClrurglJo do estômago e vIas blHares. intestinos <leigado e grosso, tiróide, rins,

I...-ó.tata bexl«a. útero. ovArioa " trompas. Varlcocele, hidTocele. varl!r... .. h4irnla.
,

CONSULTAS:
... I" Õ b0l"as. 11 Rua Felipe SehmIdt, 21 (altos da Ca88 Pars._tao). Tal. l.lilJa.

RESIDflNCI.A.: Rua Este_. J1lnior. 17e: TeI. H7M .;... _

DR. ARAUJO
&.esletente do Prof. &n80n, do Rio de J"flÜ"Q

ESPECIALISTA
Doenças e operações cos OLHOS, OUVIDOS, NARIZ e GARGANTA

Ctruir"giB modecna da GUELA DE LOBO, do LABIa LEPORINO (lábio. Co6u

da bõca fe'lll:Udoa de nascença)
�f8S0l!COpla. t.raqu"'�scopia, oronccscopia I>Sr8 retirada de cor-pos estr-anhos,

CONSULTAS: du 10 b 12 e dI!. 11 b 18 bor..

Rua Nunes Machado n. 20 - Fone 1447

Dr. Newton d'''vila I UR. ANTONIO

OE ARAGÁO
Operaçõe. -- Via. Urinaria. -- Deeri
va- do. inte8tino., reto e onu.
-- Hemorroida.. Tratamento da

colite amebiana.
Fi8ioterapia -- Infra-vermelho,
Conault: Vitor Meirelu, 28.

Atende diariamente à.. 11.30 M. ••
II tarde, da.e 16 M. em diante

R_ld I Vida) Ramo., 66.
FODe� 10R"l.

�... 0J0W1II'8fI1II. UIbdea • u....,....
.. _tU.. p_ .....................

CONSULTÓRIO: R. Joéio Pinto 10ió
'"IaIJ1_W dU 1. .. 17 borU. JLII8IDalII.

DR. ARMANDO VALÉRIO DE ASSIS
... a.ntee. 4. CUnAca Infantil da Asalstênda Maniei,al • 8 .."ltal

de Caridade

()()UUl���q.���AM�!.d�����oE8.�L12�..... 1.'"
Con.ulta. da. 2 a. 6 hora.

RESIDENCIA: Rua Marechal Guilherme, 6. Fone 781

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

"Nerêu Ramos"
CLíNICA MÉDICA de adultos e crianças

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

CONSULTAS: das 4 às 6 horas
RESIDÊJNCIA: R. Felipe Schmidt, 38 - Fone: manual812

DR. BIASE FARACO
Ilfdloo - chefe do Sen1ço de 8UW. do Centro de 8alld.e

"OOENÇAS DA PELE - SlFILIS - AFECÇOES URO-GENITAlS DB
ülBOS OS SEXOS - RAIOS INFRA-VERMELHOS E ULTRA-VIOLETAS

CONSULTAS: du li la 6 h. - R. Felipe Sehmidt, ..
RES.: R. Joínvíle, 47 - FONE 1M3

Reasumiu .ua clínica

DR. SAVAS LACERDA
Clinica médico-Cirúrgica de Olhos - Ouvidos. NariI - Garpnta.
Diploma de habilitação do Conselho Nacional de Oftalmologia.
CONSULTéRIO - Felipe Schmidt, 8. Das 14 àa 18 h8r...
RESInENCIA - Conselheiro Mafra. 77.

TELEFONES 1418 e 1204

Dr. Poly_doro S. Th·iago
Clínica Médica em Geral

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

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

RESIDENCIA: Av. Trompowski, 62 - Fone Manual 766

ORa SETTE GUSMÃO
CBI!llI'E DOS SERVIçoS DE TISIOLOGIA DO CENTRO DE SAúDE Il DO

HOSPITAL "NERflU RAMOS".
CUrBO de a�rf�lçoamento no Hdspttal São Luiz Gonzaga, de Silo Paulo - Ex-ellta.
�10 do Instituto "Clemente Ferreira", de Silo Paulo - Ex·médico interno do

I
Sanatório de Santos, em Campos do Jordlio.

m.noC.!t GERAL - DIAGNóSTICO PRECOCE .IIi TRATAMENTO JIl8PJIlCIALlZADO
DAS DOJIlNÇAS DO APAR:IILHO RESPIRATóRIO.

OPERAÇÃO DE JACOBOEUS
OONSULTAS: D!àrIamente, das 3 às 6 horas. CONSULTóRIO: Rua VItor .u:eir�Jee, 18.

FtESIDflNCIA: Rua lilstev�. J1lnJor. 1M - Tel. 742.

DR. MADEIRA NEV'ES
Médico especialista em DOENÇAS DOS OLHOS

CUTItO oa Áperfeicoamento • r.oo..a PrAt1ca no RIo M .faná..
"••ULTAIJ - rela ........: �ea. Cu IO,30àd2 h., à tarde excepto 001
............ 14 ás 16 Iloru - OOl'rIlULTOJUOI ... JeAo :rtaa. III. '1', ......... -

"'ez 1."1 - __«bela: ... Pnef..... V-u.Jl.. 'L

DR. ROLDÃO CONSONI

LV�;RÃRi4mproROSÀ 1_!_S._Â_UD_E_D_Â_�_fU_TL_H_ER-..
RU;IO�i::�::,'i,33 II R. H. BQSCO LTOA.

Livros· novos e usados,

I ITAJAI _ S- CATARINAem diversos idiomas.

COMISSÁRIOS DE AVARIAS SEGUROS DE:
Repre.entaçõel Tranlportes Marítimo.; Ferra.

Consignações _. Conta Própria VlarlO., Rodoviários. Aéreo.,
Rua Pedro Ferreira. 5 Casco., Fôqo, Acidentes do

2· Pavimento Trabalho, Acidente. Pe..oai••
CAIXA POSTAL, lli' Re.ponsabilidade Civil e Vida.

Endereço Telecráfico « BOSCO»

Clube dos Funcionários Pú
blicos Civis de Santa

Catarina
aviso

Comunica-Ie ao••r.. associado.
que o sr. dr. Saulo Ramos. pa..ou
o fa2.er parte do corpo médico do
Clube, atendendo, na sua e.pecia
lidade -- Oirurgia Geral. Ginecolo
gia, Obstetricia e Traumatologia -

às .egundas e sexta. feiras. da,
13 à. IS hora•. na nO'lIa séde 110-

cial onde OI demais facultativo.
UI. drs. Paulo Fontes, Newton O·
Avila e Agripa F aria. continuarão
a atender nOIl horários 'habituaill
e na" respectivas especializaçõe•. I

Florian6poli., 9 de novembro de·
1645.

VITOR LIMA,
Presidente na Diretoria

A tende encomendas de
obras editadas no Brasil

ou no estrangeiro.

Esta a verdade)

Novidades todas as

semanas

"

e
Sapatos de todos os modelos e dos tipos mais
modernos, inclusive 8andolias para praia ao alcance
das SENHORAS e SENHORITAS, por verdadeiros

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

«Tamancaria Berretros»
RUA CONSELHEIRO MAFRA, 41

SEJA 'RGPRIASUA

Ha sofrimentos que
fazem envelhecer. E as

Senhoras. que dêles p a

decern, o sabem muito bem.

Taes são as Irregularidades
no funcionamento do deli

cada O:{ganlsmo Iemiruno.
como elltessos. faltas, pe
nodos dolorosos, que tornam

certas fases do rnes um pe-

sadelo para suas vitimas.
Defenda-se contra esses so

fnrnentos, que são evitaveis.

Use A SAUDE DA MULHER.

Regulador, tônico, anti-dolo
roso. o poderoso rernedio

traz no nome o resumo de
suas Virtudes. A SAUDE DA
MULHER e uma garantia de

saude e bem-estar.

--

I

I

"
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Não percais a clareza do vosso senso, Ó eleitores! Volai em Eurico Gaspar'.
Dutra, o General equilibrado, firme, sereno, que é, no Exército, um grande cheíe,

e no Brasil, o cidadão candidato à Presidência da República. '�Ij
------------------------------------------------__

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

NOTAS POLITICASDisse o novo

ministro O sr. Desembargador Presi-[ consoante os estatutos respec

Rio, 16 (A, N,) __ De acordo de�te do Tribunal Regíonal tivos, tudo nos termos do a�ti,
com as declarações feitas pelo EleIt�ral r�cebeu os seguintes go. q��tro, par�gTafo segundo ,e
ministro da Agricultura aos tele�Iamas. "telce�lO do �egl:ffiento. dos Tn
jornalistas, uma administra-I �10, 1� :- Co�o .melO_. amda b�:r:aIs Regionais e amda d,o
cão curta como a que lhe cabe- ma.Is faclll.tar dIstr�b1?-lçao m�- alt�go sétimo, parag�rafo ,pn
rá fazer à frente da pasta da t�nal destll�ado proxlm�s eleí- metro, das, �nstl'Uçoes sobre

Produção não permite que os çoes, C?�UDlCO a V, E�CI�. q�� Par�ldos Pol�tIcos, - Em Re30-

rumos até então seguidos se- o MI::lsteno da A�r.onautlCa ja l:rç�o d� h?Je T�'lbunal Supe
iam profundamente alterados. au.t�lIZOU b�ses m��Itares a ef'e- 1101 EI�ItOlal Íl.C��, decId�do �
Todavia não deseja o novo mi- t��lem, o tranSP?l te do mate- que I:a mcoJ?l?atIbllIdade emre

O ar. Irineu Bornhausen fêz govêrno municipal "dentro dOK nistro da Agricultura perma- 1'1,a1, e�eItoral ,des,tmado aos m�- fUnç�? I?�.sarIo e a �e membro
postulado. do E�tado Novo". necer inativo durante o perío- DlCIplOS d� difícil acess.o, -- FI- �e. Dlletol�o, do Partído ou Pre-

PROVA: do de sua administracão dan- cou tambem estabelecido que fi�Ito Municipal, devendo ser
Itojaí. 8 de janeiro de 1939 " V E' derá bt d díspe d f

'

Exmo. sr. dr. Nereu Ramos, MO. Interventor federal-Florianópolis do-lhe caráter de simples tran- . XCIa. po era o
. �r sacos e,..

nsa os .ex-o iicio os mesá--

Motivos de ordem particular me impedem de continuar a exer- sição. Tanto assim, que entrou lon� pa.�'a o ac�n,�IeIonan:,!-ento rios que estIv�rem lI�vestid?s
cer o cargo de Prefeito deste Municipio, razão por que venho solicitar em contacto com os diretores do referido material, mediante de tais encargos. Cordlalments
a v. exa. minha demissão, de diversos orgãos técnicos . e Ente,.ndimnto com � Diretoria I' (a) Wal?emar Falcã.o Presí-

Não veja nena atitude, sr. Interventor. o menor gesto de h"s- Rezío 1 1 C T 1 dente Tnb I S
tilidade ao vo..o govêrno nem à. voua pe.soa, pai. só tenho rrrot iv as aos mesmos solicitou a posição O"

b, �a c os .0rrelOs e e. e- t .

una upenor Elei--}'
para 8er grato a v. exia. pela. muita. atençõeli que aempre me di�- do andamento atual dos prín- gratos. -- Tnbuna� SUI?enor mal.

pensou. cipais problemas e das dificul- resolveu que a termmaçao do * * *

Pesao assegurar que, cerne delegado de v. exia neste municipio, dades que vêm impedindo o de- prazo par� apresentaça? de n.!iliO, 16 ,(A. ,N).-- Em reu-
não poupei esforços'para corresponder à. confiança de v. excia. e dar à. prova de d d d d d t iao ext.raord S

h senvolvimento normal dos seus .

1 a. e os cano 1 a os .+. _. .

mana o uperior
min a terra um govêrno honesto e profícuo dentro dos postulado. do d

.
. 1.

. b 1 El
E.tado Novo. trabalhos. De posse dêsses ele- po era ser feita ate o dia vinte 11. una ettoraí r e a I i z o u

Com a segurança da minha inalteravel admiração, queira v mentos, espera o ministro fixar do c�.rre.nte fic�:r:g.o ent�etantoJ
n::aIs. uma se?s�o, sob a presí-

excia. aceitar os meu. cordiais cumprimentos. as diretrizes novas, afastando o registro cOndICl?nado a apre- �enc�a. d� mlI;lstro Walaemar
IRINEU BORNHAUSEN

os entraves de maior vulto. se:r:taçao da aludida prova. -
alcao. _LIda e aprovada a ata

C h t t b Ih� t
Tnbunal Superior reconheceu da sessao anterior, o presiden-

ampao a coo ra OS ra a IS as N- ouve bém que a Comissão Executiva do te do Tribunal comunicou ha-ao Partido Trabalhista do Brasil é ve�' remetido para Minas Ge-
'

Londres, 16 (U. P.) - Os comunistas britânicos traçaram por causa do presidida pelo cidadão Paulo rais uma emissão de 125 mil

os 'planos de uma grande campanha de crítica ao partido tra- Baeta Neves. -- Tribunal Su- sobrecartas para as próximas
balh ista, demonstrando os êrros da política seguida pelo go- catarro ?' perior res�lveu hoje que as cé- eleições e �25 mil para .:::ião
vêrno Attlee. Os comunistas exigem uma maior unidade rus-I

- dulas eleitorais que contive- Paulo. Aqui o número de vo-

so britânica, ao mesmo tempo em que condenam a manuten-
EXPERIMEN�'E ESTE REMli:DIO rem os dizeres "Para o Conse- tantes atingiu o total de ....

Se v. S. sofre de aturdimento catarral Ih 1 675 000ção do segredo da Bomba Atômica. Os comunistas terão tam- ou de zumbidos nos ouvidos, ou se o ca-
O Federal" se entenderão di- .

. eleitores, ou seja o

bém como objetivo difundir o marxismo entre o movimento tarro obstroe a parte posterior da sua zeres "Para o Senado Federal" m�lOr contingente eleitoral cio
trabalhista em geral pois o mesmo necessita duma base teórica. garganta, certamente se alegrará ao sa- e assim serão apuradas acôrdo pais ..

ber que essa tão aborrecida afecção de- recente lei constitucional nú- FOI concedido registro do no
saparece prontamente com o simples tra- mero 13. Cordialmente (a) me do Brigadeiro Eduardo Go
tamento, durante alguns dias, de PAR-

MINT, o qual poderá adquirir em Qual- Waldemar Falcão Presidente mes como candidato à Presi-
quer farrnâcia ou drogaria. Tribunal Superior Eleitoral. d.ência da República pelos P;;-
Nota-se urna grande melhora logo no. X X X tidos Republicano, Progressís-

primeiro dia. A respiração se torna mais RIO, 15 _ Comunico para os ta, União Democrática. Nado-
facil e desaparecem, gradualmente, os d n I Partid
zumbidos dos ouvidos, a dor de cabeça, evi�os fins a V. Excia. que é o

a e ar 1 o Republicano. Nâo
a sonolência e a obstrução nasal. segumte O Diretório Estadual s� con?eceu do pedido do Par-
A perda do olfato e do paladar, a difl· d� Partido Trabalhista Brasí- trdo LIbertador do Rio Grande'"culdade de ouvir e o desprendimento do lelro que perante esse Tribunal d� Sul, no mesmo sentido. por'

muco nasal na garganta sAo outros sinto- Regional p"oderá requerer 1'e- n.ao estar subscrito IJela maio- "I

mas que indicam a presença de catarro, d
o qual deve-se combater com o tratarnen. gistros candidatos eleicões 2 na os membros do d�retório
to de Parmint. dezembro: Aristides L'argura, central. daquele partido.

O�acílio Nascimento e Walde-
.

O Tn�u��l concedeu legl.s
mIro Palhares. Cordialmente tIO ,�eflmtIvo aos partJcios
,(a) Wal<;iema1' Falcão Presi- Agrano Na?i�nal e Republlea
dente TrIbunal Superior Elei- no DemocratIco.
toraI. AI?-tes do encerramento dar'

x x x sessao, Mozart Lago congratu-I
Rio, 15 -- Comunico para os

lou-se coJ?? Tribunal pela m··

devidos. fins a V. Excia. que é dem e eflcIencia dos trabalhos
o segumte o Diretório Esta- que teJ? realizado e aproveitou
dual do Partido de Represen- o ensejo para formular protes
tação Popular que perante êsse to em nome do Partido Sodal
Tribunal Regional poderá 1'e- Democrático contra o vareja
querer registro candidatos elei- m�nto pela polícia especial na
ções dois dezembro: José Ma- nOlte de ontem da séde do Par-,
ria Card?s? da Veiga, Emílio ti,do Trabalhista Brasileiro. Pe
Sada, InacIo Paulo Dalri e Luiz dm que.o Tribunal assegurasse
de Souza. Cordialmente (a)

ao Par�Ido as garantias legais.
Waldemar Falcão Presidente O pl�esIdente disse que a recla-,
Tribunal Superior Eleitoral. m�ça? d.everá ser feita por es-

O sr. Desembargador Presi- cr�t?, aflm-de-que, em carater

de�te do Tribunal R'egional O�ICl�l, possa pedir as provi
EleItoral recebeu o seguinte te- dencIas reclamadas por ]\1[0-
legrama: zart Lago,

�io, 14.- Em Resolução de
hOJe o Tnbunal Superior Elei
toral decidiu o registro dos
candidatos para as eleições de
2 de d�zembro próxinlo pode
ser feIto perante o Tribunal
�egional pelo delegadb do Par
tIdo que haja obtido registro
desde que o mesmo candidato
tenha sido devidamente auto

l:izado .por qu.em �'esponda pela
I espectrva dlreçao partidária

Flcrlanópolb, 17 de Novemoro de 1945

o candidato da oposição
e o Estado Nevo

Zelam pela vida de Pétain
PARiS, 16 (U. P.) - O marechal Pétain foi transferido

da prisão de Portalet, nos Pir ineus, para a ilha de Yé, na cos

ta do Atlântico. Essa medida foi tomada afim-de evitar que
Pétain fosse vitimado pelo tremendo frio das montanhas.

Grande desastre
ferroviário

Aguardamcominte
resse as declarações
de Eisenhower

Ors.
Aderbal R.mos

da Silva

('OJIí('W PAIU LxxeXiUEX.
TO nos (',\.xnnu.'}'()s no

Po Co Bo
Realizal'-se-á hoje, àR 20

hOl'as. defl'onte a séde do Par
tido Comunista do Brasil, a

Praça 15 de .\Toyembl'o, 26,
nesta Capital, um grande co

l1líci� para apl'esentação do
candIdato apoiado 1)or êS!38
Partido à pre5lidência da Re
pública, e, bem assim, (los can
didatos à Senatoria e Câmara
elos Deputados, I'l serem Sl1-

fragados no próximo pleito de'
� ele Dezembro.

e

I
Washington, 16 (U. P.) - O

general Eisenhower compare
cerá hoje perante a Comissão

I
de Assuntos Militares no Sena
do para prestar esclarecimen
tos sôbre a unificação das fôr
ças armadas norte-americanas.

.. .______ As declarações de Eisenhower
estão sendo esperadas com

grande interêsse pois se trata
do homem que realizou a

I maior e mais coordenada ope

I ração militar da história.

João Batista
Bonnassis

ADVOGADOS Madri, 16 (U. P.) - Elevou
se a cem o número de vítimas
no grande desastre ferroviário
ocorrido perto de Alméria, na

Espanha. Informações mais de
talhadas indicam que o desas
tre ocorreu numa grande cur

va, chocando-se um cargueiro
com um trem de passageiros.
Tal foi a violência do choque
que um carro de terceira clas
se foi lançado no espaço, der
rubando cabos de alta tensão
que eletrocutaram inumeros
passageiros. Acredita-se que o

número de feridos seja de cêr
ca de 200.

Rua Felipe Schmidt 34,
Sala 3, Telef. 16-31

RITZ Hoje, Sábado, às
17 e 19,30 horas

ColoSlal Programa
lo Notícias da semana 45x40 o DFB
20 Charles Ko:rvin e Ela Raines em

ARSENE LUPIN

Lutas, torcidas e ação
Impróprio até 10 ano.
Preços Cr$ 2.40 e 2.00

LEIAM A REVISTA
O VALE DO ITAJAí

Calma em Tel-Aviv
Jerusalem, 16 (U. P.) - Já

voltou a calma a Tel-Aviv de

pois de uma noite agitada, em
que ocorreram inumeros 'dis
túrbios, causando a morte de
seis pessoas e várias dezenas de
feridos. As casas de comércio
abriram e as escolas voltaram
a funcionar. O movimento nas

ruas é hormal, embora as mes

mas continuem fortemente pa
trulhadas por soldados l;>ritâ-

A emocionante aventura do mais
a.tuto e destemido gatuno

gran-fino.
30 I' Episodio do sensacional se

riado com Tom Tyler. Jeanne
Bates· Ace (o cão sábio)
O FANTASMA VOADOR Baseado em famosa

peça teatral
Hollywood, 16 (U. P.) -- Mi

chael Curtig produzirá para a

Wal'l1er o filme "Lif With Fa
ther" baseado numa peça tea
tral que fez grande sucesso em

Nova Iorque. Rosaline Russel
aparecerá no principal papel
feminino.

Calçados para senhoras, últi
mos modelos. preços ao alcançe
de todos "PeJuso" vende na
rua 1'iradentes 19.

ROXY Hoje, Sábado, às
19,30 horas

lo Estrada Rio - Baía· Nac. DFB
20 Irina Baronova a lIensacional
bailarina num drama emocio

nante e profundo
YOLANDA

Musicas. bailados e romance.

30 Charles Korvin e Elo. Raines em

ARSENE LUPIN
O gatuno mais famoso do mun�

do, embrulhando os mais cele
bres detetives ingleses 9 francezes

30 lo episodio do senaQcional se

riado O FANTASMA VOADOR
com Tom Tyler - Jeanne Bates .

Ace (o cão sábio)
A mais fascinante e popular de
todas OI historias, agora uma

super séria.
Impróprio oté 14 cnos

Preçoa, Cr$ 2,40 e 2,00

nicos.

RITZ . Na próxima 55-Feira
Ronald Colman e Greer G!lrson

NA :NOiTE DO .l;'J\í:)SADO

CONTRIBUA
para a Caixa de Esmolas aos Indk
gentes de Florianópolis.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


