
Amanhã, dia 19, é a Bandeira NiJi:ío'ôãfQúe (em� a sua data. a ela nos curva

mos, guardando um minuto' de trégua na luta política, para que - cubra todos os

brasileiros como irmãos, na mesma reverência patriótica.

WASHINGTON, 17 (C. P.) - Os representantes das vin

te e uma repúblicas americanas realizaram uma sessão de ca

ráter inteiramente extra-oficial, durante a qual foram consi

derados os planos para a Conferência do Rio de Janeiro. En

uetanto, a United Press obteve em fontes auotrizadas infor

mação de que houve geral acôrdo no sentido de qçue a Confe
rência deve incluir todas as vinte e uma repúblicas e que, a

mesma deve ser inaugurada na segunda quinzena de março,
em data que será exatamente fixada pelo govêrno do Brasil,
de vez que esta é a República promotora desse conclave dos

países filiados a União Panamericana.
Em face desses acôrdos, todos os delegados se comunica

Rio, 17 (E.) - Estiveram I ão com seus respectivos governos, solicitando instruções e3-

na redação dum vespertino ca- pecíficas, autorizando-os a aprovarem oficialmente essa de
rioca alunos do curso secundá- cisão, ao se realizar, no próximo dia 21 de novembro corrente,
rio para comunicar o seguinte: a reunião da Junta Diretora da União Panarnerlcana.
"Fomos à presença do minis- A fórmula hoje adotada foi apresentada pelo delegado

tro da Educação pleitear que a
e quatoriano, sr. Galo Plaza, que, na reunião de 18 de outubro

idade para o e?tudante. poder último solicitou fosse fixada, na reunião de novembro, a nova
valer-se do �rtlgo 91 seja, a de (lata para a Conferência do Rio de Janeiro, no que, aliás, con-

.Retl-rou as afl-rmocões 15 anos e nao a dl':e 19, como
tou com o apóio do Brasil, Cuba. Costa Rica, Colornbia e tô das

atualy?,ent.e. �os 1<>, anos, 0 es-:
as demais nações, inclusive os Estados Unidos.

eh 11 col�r, ja dispõe de madureza Na reunião a Araentína esteve representada pelo sr. Luiz

apu epec tSUdf!Clente pard'a, l?roce<!er a �s- Lutí, e 01 sr. Ellls Bri�gs representou os Estados Unidos.
u os secun anos nao sena-

F' b
'

d
. -

di da mré
.

Bl'ENOS AIRES, 17 (U. P.) - O govêrno argentino, em d O f L ítã d
OI tam em aprova o na reumao o a lamento a proxi-

os. pro essor ei ao a .-

d J t D' t d 20 21 d b dcomunicado formal, reiterou suas afirmações de "completa e Cunha ficou de responder-nos
ma reumao a un a Ire c:ra, e

,

para e novem 1'0, e

absoluta" concordância com as promessas feitas por ocasião d f' ití t
,. vez que um dos membros nao poderia comparecer na data an-

e mI Ivamen e, na proxlma .
A.

da assinatura da Ata ele Chapultepec, em princrpíos elo ano semana".
tenor. Ao mesmo tempo, chegou-se a acordo l!-0 sentl�lo de que

corrente. O comunicado, que, aparentemente, foi preparado I
todos os governo� �l:bmeterao .�uas observa.çoes e minutas de

para ser apresentado a outros governos, revela que o rz: Dom"lngo O plel·to
tratados aos e�cl'ltonos da Ulllao Panamencana, antes de 31

no militar da Argentina desenvolveu, suas atividades de con- , de dezembro víndouro.

trole à propriedade estrangeira, fechando escolas alemãs e . -O-J-'r-O-C-E-'N-T-1'-"\.-S-'-r-l-�-,J-A-S-,-E-r-JE-'-[.-n--.--h--b----------japonesas e eliminando as sociedades dessas duas nações, "a LIsboa, 17 (De Adolfo
_ d.a ' OIS a eas corpus

fim de que não houvesse dúvida quanto à execução de suas pro- r�sap .cor�espo�dent��a18DI�I-
TOR.\.IS ]<'ORA1U UESrA-

I
-

messas no sentido de evitar e extinguir todos os centros de ins- e. I��S --. J!lar: a
_

e ('HADAS
para Antonio Bento

viração nazi-fascista ou totalitária." no:re_:n 10, .lea izar-se-ao as O Tribunal Regional ele Jus-, •
t

eleições gerais em Portugal, as tiça Ejleitora.l cO,mpletará 11.a O esquartejadorprimeiras desde há 20 anos, -

d
apesar de não haver oposição

manha de hoje a 1 emessa e OI, Ielo, 17 (E.) - O advogado
aos candidatos do govêrno. toçentas urnas, faltando-lhe de Antônio Soares Bento o

120 membros da Assembléia apenas enviar,246, para o to_tal autor do "crime das malas",
Nacional serão eleitos. A oposí-

de 1.046 - HUl�lero,.de secçoes impetrou no Foro Criminal, si

ção, que compreende os grupos
de �odla Santa Catall:la. multaneamente, perante o juiz

R blí S· I' t
E gn-ande o movimento uo Oliveira Castro, da na Vara,'

ep� icanos, ocia ,IS a e Co- T. R .. Desde cêdo ali afluem
munístas, abst�r-s�-a d� :rotar caminhões cedidos pelo Govêr ..

e o presidente do Tribunal de

Porque o Príme 1'0 Ministro Apelação, duas ordens de "ha-
. . ,....

.

,

1 -, �.' no do Estado, a pedido do Pre-

Ollvelra. Salazar, negou-s.e_a I sidente dr. :Uecleiros Filho.
beas-corpus", destinadas ao

t f d t d l-mesmo
I
fim, isto, é, obter a li-rans e.n� a a. a as � eiçoes. Uma agência postal foi insta-

A OpOSI d O d to � berdade provisória do acusado,
_ç�o� pe �u � I�men, Ilada no próprio T,ribUl,lal e seis sob o fundamento de que, condas eleições pala tOlna� pOSSI- ostalistas auxiliam devotada-

vel um novo censo eleitoral e
p

t o t -al alhos
trariando o artigo 10 do Código

dar aos grupos da OPOSiÇãO!
men e s 1). de Processo Penal, o inquérito

tempo para se prepararem pa- R t- d I
instaurado no delegacia do 6°

ra �an:panha. O eleito�ado de- e Ira a gera Distrito não foi enviado à Jus-

posítará se,us votos u.mcamen- Chungking, 17 (De Ge01'0b'e
tiça dentro de prazo ímprorro-

t f d d d to do gávl de dez dias, a contar da
e. �,avol os can ,1 a .s

o :

Wang', da Uníted Press) - Cir-
êrno u d de execucão contra os autores do

governo e e uns pO�lCOS in

�'I
culos militares informam que homicídio de Irene de Freitas.

p��dentes. Espera-s,e. que o go- as tropas soviéticas iniciaram

Vel,n? _r:ceba o ap�)lo de seus
a retirada geral da Mandchuria O P: R. P. APOIA A CANDIDA-

paltI,dal�os e tamb�I? dos gru� e que aviões de transporte nor- TURA DÚTRA
. pos realistas e católicos. t _ ricanos com tripulacões I

.' .

um
\ e} .ame t-' l'ontos p'a ai

O Superior Tribuna! de Jush-
C

c 1Inesas, es aopr. .

alçados para senhoras. últi-
conduzir rumo a essa região ça E�eItoral reglst�u ontem, como

mos modelos. preços ao alcançe fôrc"as do 0bovêrno central, na candIdato do Parbdo de Repre
de todos "Pelu�o" vende na média de 1.500 soldados diaria- sentação Popular á Presidência

'\',,\�,11 ["-(','j'()l'\. l-I (1�. 'r'.,) TI" t 'J T] ] 1 a,
.rua "riradentes ]9. t\

�
"', ,.

._

l
-

4:X1S e a j)OSSl,�: 1Ca(; ce men e.
_. da República, o ilustre general

Junta D1J'etol'3. da. Flllao Pall-.\nWl'l('an<1 ser ehefJada. ])1'e\-e-1 Nomeado o emb A informacao dIZ que os so- E' G D t b'
lllt'lltf" prw Ulll l'P pn'sentante lati 11 o-americano, o qne se daria'

.

•• I viéticos
estão se retirando em ur��od adspapf .ud ra, �alm Dem

})ela lll'iElpil'a \ L Z c!e,"rle ljUP foi fU1lClacla aClllela 01'2alliza\à'l.! S Dantalil três direções, para o norte da canOl, �to o arlI o. Socla e-

A eleic:ão da no\'a Junta j)iTetol'a sPl'á efetuada no dia :!O eles- ouza � Coréia, Porto Arthur e Vladi- mocrahco e do Parhdo Traba·
te mês. Existe pl'olll111ciac1a inc-lina(;ão em favor do I'lllbaixa-I París, 17 (U. P.) - O em- vostock. C h e g a m notícias Ihista Brasileiro.
dor brasilPÍl'o, 51'. Carlos �Jartins Pen�ira de Sousa, que p08si-, baixador brÇ),sileiro Sousa Dan- igualmente de violentos com- ------------

Yelmente seria desigllado presidente da mesma. Pa'l'a vic-e-p1'p-! tas foi nomeado presidente da bates em vário setores da zona ac!b�brà�a ��s�:II��d:��'Pc:��S�;'''
Fil\l:'llte8 Hà.o ll1Pl1('iollaüos os ]]omes r10s sds. Juan Cal'los Brêlll-: Câmara de Comércio Franco- de guena entre os COlTIUnÍstas calçados para senhoras, n� rua,

CP, do Paraguai, P dr. ('/;:Is'o YeJü,sqllez. I Brasileira. 'e nacionalistas chineses. Tiradentes 19,

o MAIS ANTIGO DlÃRIO DE SANTA CATARINA

Proprietario e Diretor-Gerente: SIDNEI NOCETI - Diretor: BARREIROS FILHO
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As descobertas materiais
morais do

os progressossuperam
homem

Washington, 17 (De Merrí
man Smith, correspondente da
United Press) - O primeiro
ministro britânico, sr. Clement
Attlee, declarou, hoje, perante
a sessão conjunta do Congres
so norte-americano, que a úni
ca sobrevivência da civilização
na éra da bomba atômica, des
cansa em que as nações do
mundo aceitem o princípio da
fraternidade cristã entre os Acôrdo geralhomens.
O novo líder socialista do go- Washington, 17 ('U. P.)

vêrno britânico, em seu espe- Um func. diplomático infor
rado discurso, declarou igual- mau que a conferência 'I'ru
mente que as descobertas ma- man-Attlee chegou a um acôr
teriais feitas pelo homem supe- do geral quanto a medidas pa
raram seus progressos morais. ra o contrôle internacional da
"A maior tarefa que enifren-I bomba atômica. Uma comuni

tamos - disse - é evidenciar cação a respeito talvez seja pu
perante todos os povos, antes: blicada nos fins da semana.

que seja demasiado tarde, que termos gerais. Não mencionou
a nossa civilização poderá sub- especialmente a Rússia, nem

sistir sómente com a aceitação deu detalhes do plano para en

e prática, nas relações inter- tre os. aliados orientais e ocí

nacionais e nacionais, do prín- d�ntals. No entaJ?-to.' rendeu

cípio cristão de que uns e ou-l t.nbut� ao genera:lss�mo Sta-

tros somos irmãos" lín, alem de referência que fez

.

.

I
ao falecido presidente Roose-

O discurso de Attlee esteve I velt e ao ex-premier britânico,
baseado principalmente em senhor Winston Churchill.

Piei leiam a redu�ão
de idade

de

Sete mil civis assassinados
MANILA, 17 (U. P.) -- Durante a sessão do julgamento

do general Yamashita, este foi acusado de assassinar 7.000 ci
vis e violar 37 mulheres, durante o massacre na província de

Laguna. Uma das testemunhas, José Haballa, declarou que
havia sido ferido 7 vezes a baioneta e afirmou ter visto numa

casa 500 cadáveres, todos êles ele vítimas dos nipões que, pos
teriormente os queimaram.

Em pleno gozo de direitos
BUENOS AIRES, 1.7 (U. P.) - O govêrno baixou um de

creto reconhecendo o pleno gozo dos direitos políticos aos ci
dadãos argentinos que, voluntariamente, 'prestaram serviços
nas fôrças armadas elas Nações Unidas.

Dispõe ainda o mesmo decreto a concessão de uma pen
são de 100 pesos mensais às famílias e aos dependentes dos

(lHe mor-reram em serviço e aos combatentes considerados in

capazes para o trabalho, caso solicitem.

Será chefiada por
latino-americano

Um telegrama do sr. gral. Comt. da
5a. R. M. ao dr. Ivo d'4quino
Ao deixar o cargo de Interventor Federal, em Santa

Catarina, e em resposta à comunicação que disso fazia ao

sr. General Ary Pires, Comandante da 5a Região Militar,
agradecendo-lhe o apóio e prestígio dispensados, recebeu
o dr. Ivo d'Aquino, dêsse digno e ilustre militar o seguin-
te telegrama: I

((Curitiba, 10-11-45
Dr. Ivo d'Aquino.
N° 334 -- Momento ilustre amigo deixa altas fun

ções públicas superiormente exercidas êsse Estado, sinto
me bem em agradecer-lhe reitercâas provas considerações
e apreço me dispensou e tributar-lhe r teus melhores votos
felicidade pessoal e pleno êxito suas atividades cidadão
seio comunhão catarinense. Cordiais saudações (a) Gen.

Ary Pires - Cmte. sa R. M.".

Conferência do Rio de Janeiro

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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OTIMISMO
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- Vamos ver que filme pas

sa hoje no Ritz",
"* �:f: :){:

-

�VUtESABIA .....

I
(
\
\

· .. que, ao nascer, o filhote
do elefante pesa de 80 a 100

quilos, .

· .. que a Rumânia foi o últi
mo país ocidental a adotar o

calendário gregoriano, o que
só fez em 1919.

· ..que no Museu Nacional
de Washington, nos Estados
Unidos, encontram-se repre
sentadas 120.000 espécies de
insetos.

· ..que, no Território do
Alaska, sé podem votar nas

eleições presidenciais norte
americanas os cidadãos que
sabem ler e escrever o idioma
inglês.

· .. que nos Estados Unidos,
os salários dos senadores fede
rais e dos membros da Câmara
dos Roepresentantes é de 10.000
dólares por ano.

· . ,que os icebergs, inúmeras
vezes, levam muitos anos para
se derreter, tudo dependendo
de seu tamanho e constituição;
e que os geógrafos têm assina
lados casos de icebergs que le
varam mais de 200 anos para
se derreter completamente.
·...".__-......_"'w."...,.._w..._ ...w.....w...w...w_,..__..-
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Complemento perfeito de seu perfume

favorito - suave, persistente, adorável.

à rua Trajano n. 11, xvisa à sua dis-

a 5ma de Santa, Catarina f:m!:J�!�;\Ji:t�',�i�:>:�,�!�;Aliviada em Poucos Minutos :EXXllES DE ADlUISSÃO I ral, for.ne�endo orçamento grátis ,eEm poucos minutos a nova rc�eita -

,

'd li . sem C01LJprOllllSSO para seus ::erVJ-Me�daco - começa a ctrcular 110 sanzue. De ordem do senhor Diretor e, de courorrní a e conl o a1-
os

.

aliviando os acessos e os ataques da. tis/na b d 1 Ç) ro ç .

ou bronquite. Em pouco tempo l' POSSiH'1 I Ligo 22 do Decreto-Lei n. 6.141, de 28 de dezern 1'0
,

e
..,' ':<0, Possui também oficin.!!. especiali-dormir hem, respirando livre e fatilm"flk LOI'l10 público que, 110 próximo dia 10 de dezembro, as 1 t 110- para coasertos de aparelhos eletr�.Me�daco alivia-o, mesmo que o l11uI �t'i� 1 t d t dantigo, porque díssotvo e remove o 1Il11('lh ras serão abertas as inscricões aos exames de adnüssão ao 1 o cos en so alllb�lI?- 0d e mo ropes e dIe-que obstrúe as vias respiratonus. millando '

, " . : .' '

..
' na1nos, esta 1 lZa ores, erros

a sua energlu. arruinando sua saúde. f,,- ano do Curso Comercial Básico, devendo, as u:;felldas 1nSC11-
engomar, fogareiros, aparelhos má-zendo-o sentir-se prem:ltUl'<.lillPnte velho. 1 di 10 1 1 dezembro -

dMandaco tem tido tanto' éxíto qu .. se (JI�- cões ser enoerr ac as e111 o la c o llleS1110 111es c e , dicos e outros, com exceçao e apa-
rece coIT1 � garautla de dar ao �)aCientl' ÁS 19 hor as.

'

relaos de rádifl.
resprracao 1"'I'e e racíl rapidamente e Com- . _

]fleto .all\'lo rio solrtmento da aSII1" em pou- Tudas as infonnacões serão prestadas pela Secretaria des-
cos dias. Peca Mendato, hoje mesmo. em .•

"

'd H 'I' L 4r t do Oqualquer farmácia. A nossa garantia é a ia Academia de Comércio, a Avení a erci 10 . UZ I, o S S
sua maror proteção, dias úteis, das 8 às 10 horas e elas 17 às UI horas,

.Mend aeo A:"�:1�:,m Secretaria da Academia de Comérci.o de Santa Catarma,

A b cm Florianópolis, 10 de novembro de 1945.
gora tam em a Cr $ 10,00 Flávio Ferrar], Secretário

RI f A

PRÊMIO MAIOR CR $ 6.250,00

Tenha os t2JseuS �intestinos
reguladOS " I

o um re\oglo .

com _

Use para isso

PH.UU�,S
Informa-se que a rifa, do barco

r'«Cc:>rllário» ficou tranaferida paro
o dla 5 de dezembro, quarta·feira,
pela Loteria Federal.

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

ladwat
,

. 10 e Inulansivas
_ d� n!�i\Q 58gn

La1:atlv!>, .. OIgani�I1IG
liãu vICum oA TOSSE ::-�

É PERIGOSA E�'�IPINCÔMODA!
\ I:� \ ,PJPara bronquite \ ���ttosseecoqLletuCI1�, � '

..

/
use o xarope balsâ- _

'fJ
rnlCO que acatma e II (,.

...

facilita a expecto- 1Jt':,._ - \ I r
raçao. a" ,}
PEITORAL DE===

ANACAHUITA .-;
."w:n:Ud VmJ'()�t-

4 mais preferida, é inegáveL
2 sorteios mensais 4 e 18

Ag3Dcia. I!I R�pr••entaçõ.. em G.ral
Matriz: Florian6poU.
Rua João Pinto, n. 5

d Caixa POlltal, 37Muitas bonificações e mé ico grati� Filial: Cruciúma
Rua Floriano Peixoto, ./n (EdU.

'li Tudo isto por apenas Cr$ 1,00
l ����,�i::'-;o�el���:�;�i:" a;:����!:.

J ri5_ I-= �� �o EatQà�

lal

o ESTADO"
Diário Vespertino

Redação e Oficinas à
rua João Pinto n.? 5

1'eI, 1022 - Cx .. postal 139

&38INATVRAS
Na Capital:

Ano Cr.' '1�,OO
Semestre Cr" 40,00
Tr'imestr.. Cr' 20,00
Mês �rl 7,00
Número avulso Cr$ 0,40

No ln1oer'toU' ,

Ano Cr$ 80,O�
Semestre Cr$ 45.0Q
Tr-imestre r:rS 25.00
Número avulso c.s 0,50

Os orrgtnars. mesmo Dão publi·
CllotoA, não serão devolvido•.

A drreçâo nao se reenousabtltsa
pelos conoeítos emítidos nlll

artígoa asstnados

Prezado leitor
A sua sugestão nos é

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

desejaria Iêr algo. diària·
mente, neste iornal?

- Qual das nossas

secções mais aprecia ?

, I

\' QUEIXAS E RECLAMAÇõES
PREZADO LEITOR: Se o que !h.

interessa é. realmente, uma »ruvicl-mcia
t para endireitar o que estiver err-ado ou

\I
ua rn (ll1t' nl.nuoa falta não se '-cpit �l; e

r x ..\0 � t'scâJldal� que a sua rcclamat;à_O �� nu queixa pode-rá vtr a causar, e,,:anll' d.lI'
nh«.a á snccxo RI�CT,A:\IAÇ()E�, VI
ele () ES'r'_i\ DO, que o caso será levado

\C111 demora ao conhecimento de q uens

cy direito. recebendo v. s. uma informa
ç<i

o do resultado, embora em alguns ca

so) não sejam publicados nem a recla

mat<:tl.O nem a providência tomada.

Achados e.perdidos
�char.n·se à disposição de seue

Icgi timri s donos, nesta redação, o.

�('gllln�e i documentos:
, Certidão de nascimento expe'

d,da ", �,nlônio Serpa. �_ Cal,teira Social cio Clube 1,
de Oulub

1'0. com fotografia de uJ1l'
scnhorn. tendo ao colo uma crian'
ça.

- Cerl i ficado de reservista �i
1 a l'atcg�(ia. n. 259057, expedidor
�ran()y.l -'''milio de Lima, com �.
las. lotos, 'etc.
, . � I!l H'ei ho passado pe lo sr,
I tio I eixo to aos srs. ViLor Hab e

;lel'l'ul(,s Allet, referente à vendf
Ilc um caminhão.

-:-Isellç�'io de salvo-conduto, e�'
pedida a ,Antônio Hocpers, de GUll'
i'atlngucta. neste Estado.

·-,-/WTIIU'r.?IJI ,.)l'AS CIYlJ( 'IlJA.'1TR.\S

. Tti,das 'lS bebidas, il1c1uSI \ l' 'i)
fabl'll'ada.; em outros Este do';,
rei iraram suas ('andidatllr�lS.
par,t r('in�lT. nos lares i di!I':·
Il('llses. t'm vist;t da ('nlíssi'
ma vitória Ido :Ipcritivo h"\C)'�l'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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��)!O(/� P E R F E I T OI

�·IT�� V.i1Jc;5
Produto cientifico paro embelezar os seios
Hormo Viva. n." 1 pma otI ..ioe pequenos ou flacidOlO
Honno ViTOa n." 2 pma 08 lMIios <JIOD.de.. vo111JDO.oa.

Inofensivo à saúde - F6nnula de absoluta confiança.
"_'_"d 11--."-...............
........ • tia ". - ._Bl_ ,,_.....
.....t_ • o.. - .... ftaiai: ,,____ ...,.
IW-_iaIY.

SAMUEL GOLDWIN PROPORCIO
NA AO MUNDO O MAIS DESLUM

BRANTE ESPETÁCULO ...

De sua viagem ao norte do Produtor de grandes filmes, faz
Estado, retornou a esta capital o seu primeiro musical, depois de
O sr. Sidnei Noceti. diretor-ge- cinco anos. convertendo-o no mais

l'ente deste diário. alegr-e, .mais cintilante filme que

*
�a <;'.' fez I

..

I
Ele só faz grandes filmes ... "SO-

Para O Rio de Janeiro, se- ::\HA:'\DO DE OLHOS ABEHTOS"
;::uiu esta madrugada o sr. Joa- é fotografado em

.

lindíssimo técn�
(juim Sandoval Natividade d

color o «ue, conshtue um vereladel-.
(' d

.

a
ro d�safJO a qualquer outra produ

osta, a nossa :vfarmha Mer- tora,
Cante "Sl,:\,,}JA.'\'D(J DE OLHOS AREH-

A:\'rrERSÁRIOS

A data de hoje marca o na-

talício da gentil e prendada
srta. Yolanda Fleischman.

v

Transcorre hoje o natalício

da graciosa srta. Miriam, dile
ta tílha do sr. Martinho Cala
do, chefe do Tráfego Postal

dos Correios e Telégrafos, nes
ta capital.

Ocorre no dia de hoje o ani

versário da srta. Maria Anto

nieta de Din íz, filha do saudo

s�Leopoldo de Diniz.
�::.

Faz anos hoje a srta. Jucá
Brasinha, filha do sr. Euredia
no Brasinha e de d. Dor-alice
Brasinha.

Fazem anos hoje:
a sra. professora Izaura de

Oliveira Lobo Klaes;
o menino Paulo, filho do sr.

João Goulart;
a sra. d. Francisca Brasil;

\ a exma. sra. Maria Romana

:VIoreira, viuva do sr. Heron

Jdino Moreira;
a srta. Evelina H. da Veiga;
a srta. l\Iaria da Graça Sil

vêira:
o sr. Arlindo Pinto dá Luz;
Q jovem Carlos Alberto Nati

vidade.

Faz anos hoje o sr. tte. Ma
noel Clemente de Sousa, brio
so oficial da Fôrça P. do Es
tado.

Fazm anos amanhã:
a gentil srta. Heliete, filha

do sr, Rodolfo Rosa, comissá
rio de Polícia;

o menino José Valério, filho
do sr. José Valério Gouveia:
a sra. d. Adelaide Freitas;
a sra. d. Olga Vian da Luz;
o sr. Rud Bayer :

o sr. Otávio do Valle;
o sr. Eurico Soares de Oli

veira, func. do Tribunal de

Apelação:
o menino Milton, filho elo

sr, Alvaro Gevaerd;
a srta. Maria José Duarte

Silya:
a sra. d. Virginia Posito,

digna esposa do sr. Paulo Po
sito ;

o sr. Nelson Lopes de Al-

meida;
o menino Wilrnar Mertz ío,

filho do sr. Pedro José }Ieri
zío, do comércio de Brusque.
FESTIVA L
Revestiu-se de completo êxi-

�to o festival que levaram a

efeito no Teatro Alvaro de
Carvalho. sexta-feira última.
em benefício das missões no

Brasil.

VL\.TAXTES

CINEMA

DE LUTA -

POPl:LAH X 21

HOJE, 18 DE NOVE�mRO
ODEON -- 2 horas. - Matine ln
fantil.

PROGRAl"lA
1 - BRASIL ATUALLDADES

�ac. DFB.
2 - A VOZ DO �IUNDO - Atua

lidades.
3 - ESPíHITO

Sllor!.
'" -- A ClCNCIA

- .)[!Drt.
5 - HAPSOD[A PA.\fA:VIEH.fC.\

,\.\ - Short.
(j - AVE�TCRAS AQCATlC.\.S

- Sliort.
7 - A HA E A PHINCEZA

Desenho.
8 - (�ALA�TE PHOTETOJ{

Desenho.
9 - ABAIXO OS GATOS

Desen ho.
10 - iíOc ( de torcidas! - ,'i0 "'c

de lIargallladas !
A história ele uns espiões que

quizcram sabotar a estrada de es

quizer-arn sabotar a estreia ele um

fi hue anti-nazista!
ESPIõl<:S DO EIXO /

com Hicarclo COHTEZ - Fruriccs
FAmmR.
Preços: - Cr% 2,00 - 1,00

Censura: - "LIVlili" - Crianças
maiores de 5 anos poderão entrar.
nIPEHL\.L - 2 "horas. - :\IatI

n ée do barulho - "33 partes".
1 - FIDfE .JOH�AL Nac.

FEB.
2 - Uma engraçadrssima força

que começa em Hollywood e ... qua
si que nào acaba!

ESPIõES DO EIXO
com Ricardo CORTEl - Frances
.FI.A.R:\IER.

3 --- Um filme desenrolado em

No va-York nos (lias de 'ouro que
antecederam Pear l Harbour t

LAURA
com (;('I)C TIER.:-\EY - Dana A,\j-
DHEWS. •

4 - Dest cmirlos e resolutos, eles
ga nha vam a vida zombando da
morte!

O DEDO DO DESTI�O
com Hicharri ARLEN - Chcstcr
'fORHIS - Jcan PARKER.

5 - Duncan RENALDO - Neil
HA:\I1L"íC!:\' na continuação do ele
trizante e incomparável seriado:

CONTRA A 5a. COLUNA
9° e 10° Episódios

Preços : - Cr8 2,00 (énico).
"Imp. 10 (DEZ) anos".
HOJE Snll:LTA,\'EA:\IENTE
ODEON - 4 lj2 - 6 1/2 - 8 112
horas. DLPEnB.L - 7 % horas.

SESSõES ELEGA..."iTES
Cm filme diferente de todos os

outros! Embora possa causar re

pugnànciu. esse filme é baseado
cm fatos verdadeiros, contado em

tôclas as minúcias até onde a de
cê nciu e o decero púhl ico perrni
tell1 ...

A QUADRILHA DE HITLER
O melhor filme ele "bandidos".

com Robert \VATSO� - Victor
\'AHrO:\"f - Robert RYA� e um

!::rundp elenco.
X() progrnma: - 1) CI.:\'E

.rOHXAL BHASILEIRO - Dt ,..
2) - A CIE�CL\. POPLiU.H x. 2

- Short Colorido.
3) -, FOX AmPLAS NEWS 27

x 8b -, Mostrando a destruiçào
reita no .fAPAO pe las BOMBAS
AT{):\ffCAS: - A Rendição do' JA
r .,\\) - li fim da guerra no Pací
fico 1

Preços : ODEOX - Cr� 5,00 -

:uo ....:_ 2.00 - {Is ti % - Cr$ 5,00
( unico) .

.

j.\l.PEHIAL - Cr.S 3,60 - 2.40.
Censura: - RIGOROSAJ.)[ENTE

PROIBLDO ATÉ 18 ANOS E IM
PRóPRIO PARA PESSOAS NEH.
VOSAS oc QUE SE IMPRESSTD
N'A:\I FACIDIENTE.

1
•

,�.:;

'I
IIrresistivel

será a sua cutis, se a sra.

usar VAN ESS porque estes pós

e "rouqes" - atomizadas - dão à

pele uma suauidade de pétalas, frescor

de orvalho, fragrancia de flores" ..

VAN ESS embeleza ... convida ... enfeitiça ...

pó de arroz e "rouqe"

* Use Lambem C) 1>a")[l VA. \f ES� ...", ri '/1'1'''''' to ne ·[i,

dades da moda e à base dr- "creme veludo",
que sua viza. protege e embeleza os labíos.

TOS" é a história mais alegre e II Imovimentada que já se filmou e ELEITO POR UNANIMID-IDE
nêla faz 'o seu "début", um "astro" Afim de estar sempre a pos
que tomou Hollywood 'de assalto: l tos em seu Iar. foi eleito, por
DANNY KAYE foi Tecebido com aclamação, o afamado aperitivo
grandes elógios pela crítica ianque, KNOT.
que consagrou-o como um "astro" I
expoente KAYE é um comediante ------_�__---

perfeito que possue ilimitados re-]
cursos de comicidade. Entre nós,
KAYE conquistará desde logo gran
de público. Também DANA AN
DREWS, CONSTANGE DOWLING
e DINAH SHOHE estão no elenco
dêsse filme espetacular que marca-Irá um dos maiores sucessos da
ternporada ! E... não esqueçamos
de mencionar também as deliciosas
GOLDWIN GIRLS !
GOLDWIN deu-nos em outros

tempos - WHOOPEE - O MEU IBOI MORREU (que vamos rever I I

brevemente) e GOLDW1N FOL-, HOJE os C[NES IRJTZ e RODXYE En"trl3qaram ltallta radG.ção dU4f1
LIES. Pois SAMUEL resolveu SlI- apresentarão H·SONHANOO chav>'jll. acha.da!) no lllll'qo Fagun"
perar-se a si próprio acima de to- OLHOS ABBRTo.S" que será a das
dos os seus "big-films"! "SO- grande diversão á'c dia... Ser-á a

NHA.l';"DO D� OLHOS ABERTOS". I mais grata par.')d:l de beleza e de!
Uma verdadeira orgia de cores, de II coisa.s e"p>k:ld·'·r·)s�1..o que .i lmais vi-I
onde se destacam as esculturais mos... EVTlI'E AOOJR:IR.EIC.l!MENTOS
GOLDViIN Gl.ilLS. escolhidas en.- Mu.ito rol(>�ià(). Muita música. co:m. pedidos qllle podem seu:- evih.

tre as :rn::lÍs pel'feítas moças ele HDl-: 'Muib\ <tl;ve::<'.). Muito r'oP1ancis- UThR, Contll'nJ)lil:l para a Canlta de EI1-I

lywood...
.

c: .. ,
liIlHl>IIlS all'JJ IJ!.d.ili:eu.tes di Floril1Jll\ck

Aviso
A gerêZl.clCl dos Ci1'l.all RITZ ao

ROXY aviaa. Q seuli froaquentade
reli que o Concurl30 qua eatã rea

lizando lIeTá 8ll11ca!'··:ado amanha.
impreterivalmenta, (til 10 hora. da
manhã. A apuração 11l9rlÍ feita u

rna hora apóliI o encerramento. En
treguem. pai., quanto ante.. , o

programa-cencurao que ali portei
ro. dos cinell RITZ a ROXY eiltao
di.tribui.ndo.

Chaves

Cateelres
Precíau-se para

regoção. Trata.�
Novembro. 11

ear�·iço.. de C01'

à PI'CÇOl iS 'lia
39-1REGULAi
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Copyngnl da
The HAVE roo H/ARO? Inc.

1. .. que, se bem que a ten
dência do idioma chinês seja
agrupar as palavras, nenhuma
palavra chinesa possue mais
de uma sílaba.

2 ... que, segundo averiguou
o naturalista inglês Edward
Red, uma tartaruga do mar

pode passar até 18 meses sem

ingerir alimento de espécie
alguma.

3 ... que, na parte setentrio
n da Finlândia, há uma pe
dr que serve de barômetro:
quando está para chover, ela

enegrece; e, quando o tempo
está seco, cobre-se de manchas
brancas.
4. .. que, segundo cálculos

.do dr. R. S. Underwood, do Co

légio Tecnológico do Texas,
existem cêrca de cem milhões
de bilhões de sóis entre as es

trêlas que estão brilhando ao

alcance dos telescópíos moder
nos.

5. " que, na Suíça, onde são
fabricados os mais famosos re

lógios do mundo, estao sendo
produzidos agora relógios de

parede desprovidos de mostra
d.or; e que, nesses relógios, é
bastante oprimir um botão pa
ra que um mecanismo de fonó
grafo, no interior dos mesmos.
anuncie a hora, os minutos e os

segundos transcorridos .

. . . 6 que, nos Estados Uni
dos, o fonógrafo de células fo
to-elétricas já está sendo pro
duzido em pequena escala; que
esse aparelho permite-nos e�

cutar três horas de música gra
vada sôbre uma uníca peli
cula, que pode ser guardada nu

,bolso; que suas qualídades de
som equivalem às ® cmerna:
mas cue, no entanto. seu lan

çamento no comércio, pelo
grande sacrifício que irá trs
zer aos materiais antigos, tem
sido propositadamente retar
dado.

COMBaTI O CEREIRO CIISlIH

Se V. verifica que esquece os

pontos dados em aula. se V. sente
suas energias decrescerem e se

Iadí g a ao mais leve esforço físico,
Jembre-se do seu cérebro. O
Cansaco cerebral é a causa vital
(le tõdas as perturbações cujos
srntomas são: insônia, perda de

memória, dores de cabeça. máu
humor, esgotamento nervoso

por excesso de estudos ou de
diversões, perturbações dos or

gãos das secreções. etc, Si V,

oomeçar a sentir um ou todos
êstes sintomas, recorra imediata
mente aos FOSFATOS HORS-

, FORD.

FOSFATOS HORSFORD contêm
<em sua rórrnula: sáís de Magné
sia, Cálcio, Sódio, Ferro e todos
QS fosfatos indispensáveis ao per
feito funcionamento do cérebro
e dos nervos. FOSFATOS HO
RSFORD produzem efeitos rá
pidos e excelentes com um

vidro apenas.
.!

'
.

FOSFATOS

�H?OR S fO·R'Di
,.; o' o"

a môsca de ser a culpada de

propagar a tuberculose.
0$ sábios Spillmann e Haushalter
provaram em 1887 que havia bacilos
de Koch nos intestinos das môscas
e seus excrementos.
Esta descoberta foi reafirrnada em

1904 por Frederick T. Lord. Em 1910
G. S. Graham Smith comprovou que
sob circunstâncias especiais. as znôs
cas transportavam os bacilos de Koch
do cuspo de enfermos aos alimentos,
dedos e lábios .das pessoas.

de desperdícios. Logo os disse
mina entre as pessoas .. :

A rnôsca está definitivamente
desmascarada e ocupa um lugar
destacado na lista dos sinistros
inimigo" da humanidade! Mate a

môsca l

Persiga-a onde a encontrar.
Colaborará assim com a Ciência
que se desvela por assegurar a

saúde de todos.
A tuberculose é uma das en

fermidades infecciosasmaisdisserni
nadas sôbre a terra. Para escolher
sua vitima não faz distinção de
sexo nem de idade. Calcula-se que
30% das mortes produzidas entre
os 15 e 60 anos, devem-se à tu
berculose pulmonar.

A môsca recolhe os germes da
tuberculose em fócos de infecção,
em objetos que estiveram em con

tacto com enfermos e em latas

ELIMINE OS FÓCOS
DE INFECÇÃO

• Colabore com os visinhos
na higienização dos ter
renos baldíos.

• Desinfete a lata de
lixo.

• Cubra as poças que te
nham água esta,gnada.

onde as rnôscas encontram
o ,meio de vida que as mul

tiplica. Uma só m6sca é o

sinistro veiculo que trans

porta rnilhõee de perigosos
micróbios.

Radiografia pulmo
nar onde se verifica
uma lesão causada
pelo bacilo de Koch,

o bacilo da tubercu
lose descoberto por
Koch, é um dos pio
res inimigos da hu
manidade.

Ç�SHELLI0 Não to nteia os Insetos

MIII ..OS!

II
I
I

I Do Dia 10 á 24 o Clube l:eservará os seus salões para os es

tudantes que porventura desejarem realizar as suas festas de

____������----�-----------------------------------
formatura.

FARMACIA ESPERANÇA Dia 25 FESTA DE NATAL, para a classe infa.ntil, com

(início ás 15 horas.devendo se prolongar- até ás 19 horas.
'0 l'U'maef\l.tt�o NILO LAU8 . Dia 25 CEIA DE NATAL, com inicio ás 22 horas, havendo
Bole • &lIIUIJllIlI ..... _�

___ ....__ • _......... _ B� _ ..__
durante a CEIA números de canto e musica, e, e.m seguida,

�............. dança.
___ • __.. .......,...... _ __ _ constantes deste programa, feitas p€lo Clube.

(A CEIA DE NATAL será ás expensas do sócio, ab rlndo o

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

22 horas.

LAc'rIFERO
PARA OS i'LE"'lES DE NOY.E]{Bl�O l.
DEZEJIBRO DE 194:5:

NOVEMBRO
Lactifero. Tônico estimulante do leite, O b en ef ício que o

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

com o depositário S. M. BANDEIRA, Rüa Paisandú,
2t9 - Caixa Postal. 572 - Porto Alegre

Est. do Rio Grande do Sul.

Dia 1 S SOIRÉE, com inicio ás 21 horas.
Dia ::5 COCKTAIL DANÇANTE, com início ás 10 horas.

DEZEMBRO

t». OSVALDO BULCAO VIANNA OBSERVAÇÕES
Dr. J. J. DE SOUSA CABRAL Êste programa está. sujeito a modificações, que só se ve-

rificarão por motivo de fôrça maior.

I
ESCRITóRiO: Rua Fel ipe Schm:dt 52 - Sala 5

I
Para os bailes estabelecidos neste programa, o traje será

Edifício Cruzeiro -'- Florianópolis.. Não serão vendidas nem reservadas mesas, para as festas

... ,. o de rigor. permitindo-se o branco .

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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BRITO

APENAS .cr$ 3,10
Com essa ínfima quantia V.e!

estâ auxiliando e seu pró'Jlimo.
Contribua para a Caixa de EsmoI..
aos Indi.:elltel!l d� >P1eri••ó ...U..

8 ã O Pau I o (8. r. H) - O mente entre a Univeraírlade ele
Conselho Universitário ela I Sào Paulo e as instituições cul
Un iverstdade ele 8 ã o Paulo 'I turais norte-americanas".
anunciou que concederá o títu-l A concessão do título hono- I

]0 de Doutor "Honorts Causa" rár io é extremamente rara.

a dois eminentes cidadãos nor- Nos últimos onze anos, apenas
te americanos, nesta cidade.
São eles o sr. Cecil Cross, con- doze cidadãos foram agracia-
sul Geral norte-amricano, e o

dos pela Universidade de São

sr. Arnold Tschudy, diretor elo Paulo e todos, com exceção de

Escritório de assuntos Inter- tres, er�m .professores �e ou

Americanos, em São Paulo, tras universtdades. As tres ex-

A Universidade prestará, as- ceções for�m:. Dr, �rmando Isim. uma homenagem a doisl Sales de Ol ivei ra., anttgo go
norte americamos "em reco- I vernador do Estado de Sào
nhecimento aos seus relev�n-I Paulo; eh; Julio l\Ie�quit� Fi
tes serviços prestados ao m- lho, funãador da Universtdade
ter-câmbio c u 1 t u r al entre o ele São Paulo; e General João
Brasil e os Estados Unidos da Baptista Mascarenhas de Mo
América do Norte, especial- raes, comandante da FEB.

agora rrrelhor aparelhada para servir

aos seus i n
ú

meros e licn tes, apresenta,

"'\" em suas lojas, novos modelos para 1945.

� Despachamos e engradamos gratuita-
,� mente para o interior. Peçam catálogo.

U.J.8.

•
•

Faça chegar
da

à cozinha
A

sopro
-

renovaçaoo

E por que não ? I� na cozinha
que d dona de casa passa
boa parte do seu dia. E como

tôdas as pecas da casão a

coxinha também deve rene
til' a personalidade de sua

dona: simpatia. atração. ale
gria, senso prático, bom gôsto .

.Moderna e bonita, a cozinha
elétrica General Electric é,

acima de tudo, conveniente. A dis
posição racional d49 fogão elétrico.
do refrigerador, do lava-pratos, das
mesas e armários, da iluminação fluo
rescent.e, adapta -se a qualquer' ta
manho, forma " tipo de cozinha.
Torna mais leve e mais agradável
a lida cotidiana. Ponha-se de acôrdo
com sua época I' sua geração. per
sonaJizando sua cozinha segundo
seus desejos e necessidades: possua
uma cozinha elétrica C;;. E. t

• A GeneraJ EJectric te
rá o máximo prazer em

colaborar graciosamente
com Y. S. estudando uma

cozinha elétrica (;. E. que
se adapte ao seu orçamen
to e espaço disponível.
Tanto para novas constru
ções como para reformas.

Ouça "FESTIV41S 0.8" à.,
'IUS. [eiras 111). Rádio Nacíonai
do icio de Jane ro, 0.' ?O .. lO.
PilE-li onda. médias.Ó:980 kcsl e
PJU.-7, (ondas curtas, 3U.&5 m�

tr'J�)_ Um proq,.ama sempre novo

r 8empr� do agrado de todos,

• Maís uma oferto: da Cenerf},l Etecíríc :
_' R,tZ.4R FI!..">flNJ.VO" cnm Hrlena: R. San
çirordi, tõda» 0.." 'l1"Jl'ia.�·-fe,ra8 à.s 16 horaa
peía PRE 8. Rádio Nucion ü.

COZINSHA TÔDA ELÉTRICA

GENERAL. ELECTRIC

NÃO "VEJO" NADA ALf6I1E.

EU SOU 00 O CONTRA.I

Não seja do "Centre"!
Fcçe ') regime ENO -

"Sal de Frudo" ENO
loxant� e antiácido
ao deitar e ao levem
tar poro garantir o

�tJ bom h\JMor diário! DE F R U C TAIIIIS A L

o alfaiate indicado
Tiradentes, i

ESCRITÓRIO JVRÍDWO {�{rMEBCIAL
.À.liSll.ntos: Jurídicos - Come reiais -- Rurais e Informativos

Consulte "nossa Organização antes de se decidtr pela compra ou venda
de ímoveis, pinhais ou qualquer empresa neste estado

Diretor: -- DR. ELISIARIO DE CAMARGO BRANCO
ADVOGADO

RU8! Frei Rogér-io, õ4 - Caixa Postal 54 - fOO1l.e 54

Eadereço TeI. ELIBRANCO � LAJES - Santa Catartna

A graça
audaciosa de

SlACK RED.

BURGUNDY
•

ALERT
•

'IOUNG RED

lOLllPOP

SADDLE BROWN

J. W T,
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NOTAS RELIGIOSAS' Missas

DOMINGO PAROQUIAL
Às 6 horas - Missa com cân-

ticos, orações e pregações. A 'l'ERCElRA RE(�A'l'A DO pate verificado no jogo Bota-

s�nte I2a luta 5lue se tra�a pela Às 7 horas - Missa de co- CAllIPEONA'I'() DA }'LOTI- fogo x São Cristóvão, o Vasco

vIbraça? <:a �e que o anima, a munhâo geral das congrega-l LHA. DE "SNIPES" 1:;9 levantou o campeonato cario

predommancI3;_ da luz so�re a

I
das da Imaculada Conceição. Rio, ] 7 (E.) - Domingo úl- ca de futebol de 1945. Distante

treva m01?enta�ea que o m�a- Às 8 horas - Missa das i timo foi realizada a terceira do 2° colocado três pontos, o

d;. � sorn na nOl�e da sua eXIS- crianças. Cânticos e orações. regata da série de dezesseis do resultado da partida que terá
tência, como sornem fulguran- Pregação Catequética, ao evan- Campeonato de Pontos, pela a disputar na Gavea, hoje só-'
tes .as estrel.as que, nas noites gelho. flotilha de Snipes do Rio de mente influirá no fator moral.
radiosas, bnncam estonteadas

Janeiro. Invicto até a penúltima roda-
ao luar Às 10 horas - Missa paro-

.

"

, . Antes do sinal de partida o da do certame, o Vasco lutará
Feliz e O paralítico que tem quial, Cânticos sacros pelo co-

f, f 1" til d
" "Pachá", sob o comando de agora, por um sucesso que lhe

e; e IZ e o mu 1 a o que cre; 1'0. Homilia ao evangelho.
L' O" Si l

.

f' 1923 d FI
feliz é todo o sofredor resigna- Às 14 horas - Oratório res- UlZ tavío 2 va, teve avarra ugru em , quan o o a-

do que desabafa em soluços de tivo para as crianças da cate- na ma�treaçao e. abandonou. mengo foi o único a levá-lo de
,

Ih quese. O "Tonmha" tnpulado por vencida. E o Flamengo, que

brece�, ln: maguas que es so-
Luiz Carlos Alhadas (proprie- oficialmente ainda é o cam-

eAm f� ma.
. - Às 16,30 horas - Reunião da tário) e Alberto André cap-I peão da cidade, não quererá

e meus Irmaos remove di to' d C
-

d . .

b t' '1 . fé
'

di
. Ire na a ongregaçao e per, favorecido por uma raja- que se grande contendor o

o s acu os, a e,. como marm- N S h d D ,. " ..

b t
' .

d
'

te poderosa dissocia monta-
ossa en ora as ores. da a proposíto, fez a prrmerra I

a a a em seus 'p�opnos .. orru,-
nhas de O'ranito penetra no co-

Às 17 horas - Reunião de volta quase dois minutas à I nos ... O Vasco Ira de taixa a

ração dob ocean� e se alastra ��,��sd:: ���!sI:egadas de N. f�ente do "Vi.da Boa" que o

I
Gavea. . .

."
.

pelo azul do firmamento. víuha perseguindo. Bateu,. en-
I

A caI:1panha. va,scama, este

Abri as portas de vossos co- Às 19 horas _ Novena em tretanto, numa bóia e retirou- ano. fOI a. n�a:� G�staca.da .c

O

rações ao sentimento puro da honra de Santa Catarina e
se. fato c�e haver SIdo a �qUlpe ra

fié; ela nunca vem só; traz

em. benção com o Santissimo

sa-I
Depois a competição foi. I�O�'- vorecld� em alguns Jogos, co-

seu séquito maravilhoso, a es- cramento. mal;, e. terl11111�,U C?l11 a vítórta n�o. pOI exe��l�, quando :1:-
perança a caridade a paz e o _ ,

de VIda Boa tripulado por fr entou. no 1 etur no, o A�nen-
amor

' , Em preparaçao a grande Ies- Fernando Pimentel Duarte e ca. o Botafogo e o F'lumlneu-

Me�s irmãos, que esta fé. ir- ti':id�de de S�a. ,C,ata,rina, Pa- José Heitor Ferraz, v iudo a soe, não diminui� o feito notá

radiando de vossos coracões se droeira da Arquídíocese e do seguir: "Ley
"

com Carlos Al- vel dos cruzmaltmos, porque o

estenda a todos os vossos la{·es. Estado, está realizando, na Ca- berto Wanderley e Darke de Vasco possuiu sôbre as demais

Deus seja convosco. Ited�al" �s 19 horas um solene Matos Neto: "Icatú" com os eqt:ipes O' candida.tas _ao troféu

Graças! no, enario. irmãos Ch istlani : "Xaréu
"

a '\ �ntabem da co�sao, da. te-

Louvado sea o nome do Nos- Convidam-se os fiéis para as- com Gontran do Nascimento nacídade. do entustasmo. e da.

so Senhor Jesús Cristo, sistirem à esta novena em hon- Maia e Procópio Gomes Ribei- perseverança, Soube centro-

ICLÉ.A ra da excelsa padroeira Santa ro'; "Pipoca" com Jean Ro- lar-se nos momentos em que

(Do Mundo Espírita. 26-5-945) Catarina. bert Ma1igo e Geraldo Queiroz a sorte lhe pareceu adversa.

Matoso: "Jeep
"

com Aires da Na equipe campeão as figu
Fonseca Costa Júnior e Raul ras máximas foram o guarda
Luiz de Carvalho e por último meta Rodrigues, o zagueiro
"Frevo" com Wamberto Já- Rafanelli. o dianteiro Ademir

come de Araújo e Nelson Bra- e o médio Berascochéa. Os de

cet. mais jogadores atuaram sem

LIQUIDA('Ã(I DE }'ll'I D'I: pre no mesmo plano.
ANO. • • O BRASIL PARTICIPAR.-\. DO

Rio, 17 (E.) - A fuga do CERTAME CONTINEN'l'AL
médio Celestino Martinez pa- DE' PUGILISMO
ra Buenos Aires causou, como Da Conf,deração Brasileira
'não podia deixar de suceder, de Pugilismo recebemos a se

alguma, embora pequena de- guinte nota oficial:
cepção aos dirigentes trícolo- A Confederação Brasileira
res, que ja comunic.aram o de Pugilismo tem a satisfação
ocorrido à F . .:\1. F., para a sal- de. comunicar, que. atendeano
vaguarda dos direitos do clu- a necessidade do Brasil figu
be. Não há, porém, da parte :10 rar entre os países partlcípan
Fluminense, nenhum Inter êsse tes do Campeonato Latino
mais pelo retorno daquele ;ô- Amricano de Box Amador
gado!'. O clube das Laranjeí (cuja realização de uma slgní
ras, ao qual está víncul ilo. ficação esportiva indtsf'arçá
tratará de ceder o "passe" ao vel e de consequências benétí
primeiro interessado. De acôr- cas para o Pugilismo Nacional
do com o contrato, o "pas:::e" e estimulada p€las demonstra
custará Cr$ 20.000,00, estando ções de simpatia recebidas de
estipulada, ainda, a ímoortâ»- figuras de destaque do Pugtlís
cia de Cr'S 50.000,00 a titulo de. mo Argentino e Uruguaio, re
multa, em caso de rescisão. . solveu, a despeito dos sacrífí-

- "Mas - disse o sr. Rei;;;. cios e adversídades. aceitar o

Carneiro, naquele tom de bom i convits da Federaçã-o Argentt
humor que lhe é tão peculrar I na de Box, assegurando assim
-- é poss�vei que façamos um I a presença dos pugilistas na··

descontozmho. se apaTeC8T a]-j ciOllais, nas lutas que serào

g�ml .inte!'essado: .. Você sabe .. : I realizadas, em Buenos Aires,
LlqUldaçao. de flln de an� ... 1110 decorrer do próximo mês,

Gr,ande, b�lXa de preç.o�...
. I a1)l'o'\-eitando também o ensejo

OS .TOhOI-l DE HO.TE � (l RIO para homenagear a entidade

I América x Botafog-o. pugílistica da Argentina pelo

I Flamel1'i!;o x Vasco. transcurso da data que marca..

O VASC (� I�Á _

D ii:: ]fAIX.\. A o meio centellál'io de brilhau
i C (A" iEA tes realizações nacionais e ln
.

Rio, 18 fE.) - Com o e111- i ternaciol1aís.

• • •

Catolicismo

}'ES'!'IVIOAH.E H.E SXNTA
('A'.rAIUXA., rUWEJ[ E llIAR
�'IR, PAJHW-EIRA lU. An
.qrlDl()('ESE .E DO ESTAj)()

No dia 25 do corrente, cele
brar se-á nesta Capital, com

rôda a solenidade, a festa de
;':'.fJ..:·;TA CATA.RINA, Padroei-
13. da Arquidiocese e do Esta
do.
Em preparação da grande

festividade, terá início, dia 16,
na Catedral, às 19 horas, um

solene novenário.
Dia 25, haverá missas às

6, 7, 8 horas e às 10 horas so

Iene Missa Pontifical, por Sua
Excia. Revma. o Sr. Arcebispo
Metropolitano. Às 16 horas,
Procissão com a Padroeira
Santa Catarina, para a qual
serão convocadas, por Edital,
tôdas as entidades e institui

ções católicas desta Capital.
Todos os fiéis são convida

dos, insistentemente, para as

sistirem aos atos religiosos
realizados em honra da gloriosa
Padroeira do Estado e da Ar

quidiocese, afim-de que Santa
Catarina, pela sua valiosa in
tercessão junto ao trono de
Deus, nos valha .na hora gra
ve por que atravessa a nossa

cara Pátria.

EVAN<iHISMO

A calequese e

seu trãbalho
A necessidade de trabalhar vem

do Santo Evangelho. A vida é tra

balho, é atividade.
O primeiro trabalho. porém, o

trabalho a que se refere o Evange
lho consiste nos desvelos. na de ..

dicação empregados em pról das
almas imortais ...
A Congregação da Doutrina Cris

tã, que tem sob sua direção o nos

so mui esforçado Vigário Geral,
Monsenhor Harry Bauer, cumpre
.em nossa paroquia, a sua grande fi
malídade.
Atinge a um total de 4.500, o

número de crianças que, semanal
mente, nos grupos Escolares e em

di versos centros catequéticos espa
lhados por todos os recantos da
nossa cidade, recebem os sãos en

sinamentos da doutrina cristã.
Estão empenhadas nesta árdua

tarefa as dedicadas Irmãzinhas da
Imaculada Conceição e Filhos de
:..\laria, que fazem parte da Secção
Catequética, anexa é Congregação
da Imaculada Conceição,
Mensalmente, reunidas as cate

-quistas no salão da Casa Paro
quial, são apresentados ao Revmo.
Diretor, pelas responsáveis. o mo-Ivimcnto dos diversos centros, estu
daáos outros assuntos referentes ao

bom andamento do ensino religio-!
.so e finalmente encorajadas por S.

Revm�. com _palavras .de animaçãü Ie conlorto, tao necessanos a quem
se entrega a difícil. ma:, sublime

Imissão de catequisar.
Que santo trabalho! Conquistar Ialmas para o Céu!
Pais católicos, porque não enca

minhais, vós mesmos, os vossos fi
lhos à doutrina?
Podeis ficar certos de que, COIl

Iribuir palra uma boa formação da
eonciência de vossos filhos. é ga
rantir-lhes um futuro mais féliz 1

(Da Secretaria da C. da Doutrina
Cristã) .

Florianópolis. 10 de novembro de
1945.

ESPIRITISMO

DO ALÉM
SER FELIZ

Graças a Deus.
Feliz, meus irmãos, é todo

aquele que tem fé; fé IaciocÍ
nada, fé compreendida e ex

traída da essência pura dos
Evangelhos de Jesús.

Sem fé não existe amoI', sem

fé não há perseverança. 'FeHz·
pois é o cêgo da matéria que
tem a embalar-lhe o coracão a

fé ardente e consoladora, Feliz,
porque vê com os olhos da ai

ma; feliz, porque alcançando o

porque do seu sofThnento,

fpf(fltlE nrNTro/
fli6KIiJlIJf iiI/MoIJllI:���:

de vitona .' .

l
. 'mpático é fator

, ccetne denta
U sorrISO SI

K lytlOS e um .m f·rmação. o· { ·ta higIene
a estaai. e a per elcomproV d� seU sorrISO dentes

que garante a beleza �'de a fortaleza de seUS
den-

O brilho, a 5au' .
c d um creme

d� boca,
t 'do" com o aUXIlio e

idade da

podern ser maIl
,. "', KolynoS• A hoatogene

lofo como e

t3.1 COClP �- •
.

ComposiçãO olerece
sua o

a quem o usa o mesrr;,s
sabor agradave1 e

,
.

�feitos beneh
mesmos --

, fim do tubo,
cos ate o

m centímetroBasta 11

escova
de J{olynoS na

ara lirnpar bem
OS

seca Protegendo-os
d�ntes. p

1�

_ bacterias reSU -

contra a-=:; '"'

d fermentaçao
tantes a

K lynoS
l'menIOS

a,

dos aI.. e1'1os e

mUICo m

cu�-

('ouiro maiS. .

�� llEALCE ti Pimpaf/a .

lIe seu PIJl'l'lpU
upando () tNE/lJE

"PENTl1l
IINTl9GÉTICO!

10 E�TADO Esportivo

* Ouca na Radio Nacional,
às 2a�. feiras, às 21,35, o

"Radio Almanaque KolynosU

limpa mais ... agrada mais ... rendp mai5 .• �

Sonhando de olhos abertos

l
I�- Uma cena do film'!! «Sonhando de olho. ab�rtos». qU3 n Cine
• RITZ el<ibirá heje. à3 14, lê 15 Jq 30 e 203') (-.0.:"3 e o RG!\:Y cn
. 19,30 h ora" ..

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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A «Sociedade dos
Amigos do Brasil»
Washington, rs. L H.)

Projetos para a organização
da mais completa biblioteca
sobre a cultura brasileira e a

portuguêsa, nos Estados Uni
dos, foram anunciados pela
"Sociedade dos Amigos do Bra
sil", rec-euternen te fundada. A
biblioteca será estabelecida em

Nova York.
O senhor José Famadas, di

retor de Assuntos Brasileiros
da Universtdade de Columbia e)secretário de mova sociedade,
declarou que as instituições li
terárias, científicas, artísticas e I
outras. assim como as ernpres
sas editoras ,tanto do Brasil
como de Portugal, cooperarão
com a referida Sociedade, a

qual foi fundada no dia da In
dependência do Brasil - 7 de
setembro -- e visa fortalecer
as relações culturais e incre
mentar os estudos sobre o Bra
sil, nos Estados U:nidos.
A comissão organizadora da

Sociedade dos Amigos do Bra
sil continuará a ter sua séde
no Instituto Hispânico de Co
lumbia, sendo suas atividades
imediatas entrar em contacto
com escritores, artistas, educa
dores e outros interessados ma

ampliação dos estudos sôbre a

civilização língua e literatura
brasileiras e portuguesas.

- Vejo outra vez o "seu" Clari
mundo .. Ial.mdo ao tt'ldone.
Ouço uma voz de mulher ...
- Depressa Da. Sabina ... quem
é esta mulhcr ? ..

- Não se aflija., é li mulher do
"seu" .Ioaqu.m do ern r.ório ...
"Seu" Clarrrnundo está f."zendo
encomendas ... l'.:xigiu Oleo de
Amendoim Guanabara, que tem
sabor muito delicado e não é
quente. Um processo especial
de refinação eliminou o excesso

de calorias do amendoim. É
puríssimo e de Iaci] d zestào.

- Vejo "seu" Clarimundo, em

plena rua, falando com uma

moreninha ...
- Não diga, madame Sabina! ...
Ele me paga ...
- Espere! Não é o que a senho
ra está per.sando ... E,e arranjou
roi uma boa cozmhe ira ... Que
beleza! As panelas, a louça, os
talheres, estão brilhando cumo

um espêlho! Também ela só usa

o Sabão e Saponáceo LETlzIA.
Com êstes produtos, lavar rou
pa e limpar a cozinha não é
trabalho, é uma brincadeira!

- Vejo o seu marido com um

ernbru.hínho na ponta dos de
dos ... Tem um ar suspeito ...
- Estou aflita _ .. O que será?
- Um momento, vou cheirar
o embrulho ... Ah! Já sei o que
é! É uma cousa muito gostosa ...

Sáo dois pacotes de Macarrão
LETÍZIA. A senhora está bem
servida! Este novo produto é
feito com o melhor e mais puro
trigo. Cozinhando durante 30
minutos rende 3 vêzes mais,
porque não desmancha e enche
a panela!siado? Friccione

Pronto Alívio

Radway e terá a

lívio imediato. Óleo Puríssimo Gu'anabarade Amendoim

Standard

LINIMENTO' SEDATIVO

I�S'l'I'J'LT'I'O BRASIL
HOL"\.NDA

Rio de Janeiro (S. H. r.)
No dia vinte e seis {oI oficial
mente instalada no Palácio
Itamaratí, sob a presidência
do Ministro das Relações Ex-
teriores, Embaixador Pedro
Leão Velloso, o Instituto Bra
sil-Holanda; fundado para fo
merrtar as relações culturais
ent.re os dois países. Usaram ela
palavra o Embaixador de Bar
ros Pimentel, presidente do
Instituto, o professor A. Car
neiro Leão, membro da Acade
mia Brasileira de Letras, o ::\lí
nistro Osório Dut.ra, ('hefe da
divisão cultural do Itamaratt,
o Ministro Sylvio Rangel de
Castro, recentemente nomea
do para representar o Brasil
ern Haia, o Ministro da Holan
da Kleijn Molekamp, -e final
mente o Embaixador Leão Vel
Ioso. A reunião despertou mui
to interesse, havendo uma as-

sistência numerosa e brilhante ------------

1com diversas altas autoridades, CONTA CORRENTE POPULAR 1
QUER VESTIR-SE COM CONfORTO E ELEGANCIA ?

diplomatas estrangeiros e re- Juros 51/� a. a. - Limite Cr$ 30_000,00 PROCURE A

�;�:1:1�:1!���.�;: Ba�:���Dit�!��t�!�o��!,�! S. A. I Alfai��a!tapir�l��i��,!OI�ello 1NOVOS e RESERVAS: CR$ 12.500.000,00 1USADOS Rua Trajanoi 23 • Florianópolis
COMPRA e

VENDE

ÓLEO
DE ALGODÃO

LETizlA

SA.ÃO E
SAPONÁCEO
LníZlA

MASSAS

ALIMENTíCIAS
LETíZIA

Curso de Hemorróidas e Varizes
Tratamento sem operação

Admissão

Para varizes (nas pernas) e hemorróidas inter
nas, use via bucal. Para hemorróidas externas,
use II pomada e tome juntamente o líquido.
Nilo encontrando em Formadas e Drogarias,
peça para a Caixa Postal 1874 - São Paulo.

Funcionará riovornérrte, durante 011 mellêll de dezembro e ja
neiro. o já tradicional CURSO DE ADMISSÃO dos profesaores Jo.é
Warken e Waldemiro Cascaes, (ambos do Colegio Catarinenile), de.ti
nado a preparar candidatos, de ambos os sexos, aos exame. de ad
milBão de todos 011 estabelecimentos de enllino .ecundário, tais como:
ginó.ios, esccloa normais. academia. de comércio, etc.

Ali aula. começarão no dia 5 de dezembro e lIerão ministra
das no periodo da manhã. da. 7 àll 11 horas.

A regularidade das aulas e a longa prática dbs professores
contituem a maior garantia da sua eficiência. No ano pauado, a

percentagem de aprovação foi superior a 80. do tatal dos eIunos .

Contribuição; O curao completo. inclusive taxa de inlcrição
no Ginásio, que será feita pelo Cura0, importa em Cr$ 200,00 (du
zentos cruzeíeee}, pagavei. no ato da matrícula.

Matricula: Das 8 àll 20 horas, todos os dias úteill, menos sd
bados, no Curso de Humanidades. à rua Trajano, 36, ou na residen
cio dos rellpectivo. profesllores.

A matrícula, de número limitado de o.lunos, já foi iniciada.
Obs : Só lIe aceitam alunas para o cwrso completo.

(310) 15v-12

Estabelecimento Gráfico Brasil•

Aceita encomendas para o interior do Estado

Rua Tiradentes n°, 10 ••. florianõpolis .•• Santa Catarina

DE

NICANOR

I

IdiGlma. por.
tuguê., e.pa.
nhol i francês,
ínçrlêa, etc.

Romance, Poeaío , Religião. Aviação, I
Matemática, Fílllica, Química, Geo- •

100'ia, Mineralogia. Engenharia cio
vil, militar e naval, Carpintada,
Desenho, Saneam'l:lto, MetaluJ:'gia,
Elebicidade; Ré.dio, Máquina. Mo
tore., Hidráulba, Alvenaria, Agri
r:ultu.ra, Vet<� 'ináriG. Co"tub�!i:h i.

l.íicirJnário., etc, etc.

SOUZA
Tése. e Memorai.

Doublês e tricromb.
Revi!l�ali • Avulllos • Caixa••

E.tojo., etc.

'I'robolhoa Como!>l'ciai.
Irnpreas âo a côres

Cornpoeícê.o de livro. e

Jornai.

GRIPE o TOSSE o BRONOUíTE

7
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Gomes, ao pisar solo catarinense, receberá também os nOSSO$,

damos, os adversários seus, mas sem pacluar com seus.'

que fazem aqui o canibalismo político pelo jornal,
pelo microfone e pelos ,comícios ..

o Brigadeiro
cumprimentes, que

seguidores,

Eduardo
lhe

As eleições em ICOMPROU A

Curaçao I
BASE NAVAL

Haia, (S. H. I.) - Segundo I Haia, (S. H. I.) - Segundo
despacho de Willemstad, nas despacho de Nova York, o jor
eleições para membros da As- nal "New York Times" anun
sembléia Legislativa de Cura- ciou que o govêrno de Curaçao
çao, o Partido Democrático ga- comprou os edifícios e espigões
nhou cinco cadeiras, enquanto da base naval norte-americana
que o Partido Católico apenas de Willemstad, avaliados origí
três. A Assembléia compõe-se nalmente em oitocentos mil
de quinze membros dos quais dolares. O govêrno de Cura
cinco são nomeados plo gover- çao pagou por aquelas instala-

o engenheiro Galena Planta, I Rio, 17 (A. :K.) - O Partido na.dor. ?uas out:-as ca?eiras ções a reduzida 9uanti3: �e
leader comunista e pessoa bas- de Representaçao popular i·e.a-

foram
.. ganhas ??I, :�ndldatos I ce�to e setenta-e-cinco mil do-

tante conhecida no sul catari- lizou uma convençao, hoje, I
sem rílíação pa�tl��I��. lares.

nense, figura como candidato a COE10 fim de selecionar os seus I
deputado federal, na chapa da candidatos e para escolher o ----

União Democrática Nacional candidato à presidência da Re-

(Rio Grande do Sul). pública, estando equilibradas
* * * as fôrças que apoiam o general

O C03IÍCIO CO)JUNISTA Dutra e o brigadeiro Gomes.
A serenidade democrática re-

* * *

velada ontem, pela totalidade Rio, 17 (A. N.) - A escrito-
dias oradores no comício

comu-I
ra Maria Celso, candidata à

nista, impressionou bem a as- Constituinte, entrevistada por
sistência. Não há dúvida que taí "Diretrizes" diz que como-rte
atitude respeitosa pareceu uma

,.Á .�- r<:;n"llua, O divórcio; de

lição aos turbulentos agresso - fenderá o ensino religioso pa
res que se valem da tribuna po- ra qu� s�j� adotado m;s. esca
pular para desabafos pessoais, las p�rmanas, secundárias e

numa espécie de obstrução ao superiores.
exame das candidaturas.

'.I< 01< ,�

Os comunistas não perdem
tempo em agressões: divulgam
as qualidades dos seus reco

mendados.

Florlanõpolb, 18 ele NOvemDro de 1945

NOYAS POLITICAS

* * *

Rio, 17 (A. N.) - Foram
constituidas várias comissoes

para a recepção do ex-presi
dente Washington Luiz.

* * *

Rio, 17 (A. N.) - O general
Outra trouxe excelente im
pressão de sua viagem a Curi
tiba.

o SR. AFONSO CAIUARGO
Na lista dos políticos udenis

tas que devem chegar hoje a

Florianópolis, consta o nome

do ex-presidente do Paraná, sr.
Afonso Alves de Camargo, de
posto pela revolução chefiada
pelos seus companheiros de
.. embaixada" , Sl'S. Oswaldo
Aranha, Flores da Cunha e ma

jor Eduardo Gomes.
Desde 1930, o sr. Afonso Ca ..

margo vem participando ele Ló
das as tentativas contra-revo
lucionárias. Em 1932, entretan
to, tomou parte na revolução
paulista, ainda contra os srs.

Gomes, Aranha e Flôres.
Será o sr. Camargo o crístão

novo da U. D. N. ou os outros
Ilustres aliados de agora?

'" '" *

* * *

Haia, (S. H. 1.) - Segundo
despacho de Amsterdam, fun
dou-se um instituto de crédi
to para recuperação nacional,
com um capital de trezentos
milhões de florins, para coorde
nar as medidas econômicas
oficiais destinadas a oriental
a restauracão econômica das
empresas comerciais da nacão.
O instituto adiantará um fun
do ás companhias e fábricas
cujas operações são essenciais
a recuperação nacional e que
careçam de outros meios para
a obtenção de créditos ou capi- r

tal. As operações bancárias se

guirão as normas habituais.
mas sem o objetivo básico de
financiar a compra de utilida
des ou procurar conceder apoio
econômico às companhias in
consistentes. O nome oficial
da instituição é "Companhia
Incorporadora de Emprésti-

I mos para a Recuperação Na
cional".

I

. ; Decretos assinados
i Rio, (A. N.) - O presidente

I
da _!tepública concedeu exone

raçao ao ten. cel, Felinto MüI
� ler do cargo em comissão de
i presidente do Conselho Nacio
'nal do Trabalho. Por outros

I
atos, foram ainda exonerados:
o diretor da Divisão de Fisca
lização, sr. João Mendes da Sil
veira Arruda; o diretor da Di-
visão de Organização e Assis
tência Sindical, sr. José Artur

RITZ HOje, Domingo, às da Frota Moreira; delegado re-

14 horas gional de Trabalho no Rio \
Colo..al Programa Grande do Sul, sr. Norival Pa- ,I

lO Cine Jornal Brasileiro - DFB ranaguá de Andrade; de dele- fi
Danny Raye, Dinah Shore. Dana d

.

Andrews, Constande Dowling e as ga O regional de Pernambuco ..
senaacionaes Goldwyn Gírls. num sr. Rubens Colares Cunha Bar
espetáculo deslumbrante num ma- reto; de delegado regional do

ravilhoso tecnicolor. Pará sr. Paulo Gomes de Oli-
SONHANDO DE OLHO� ABERTOS veíra: de delegado regional deDanny Kaye, o sensaclonal come- ,

.

diante que por si 66 vale por um

I
S�nta Catarma, sr. Raul Pe-

espatáculo completo. reira Caldas; de delegado re-

. Livr.e de censura gional de São Paulo, sr. Fer-
Crlanç�8 malore. d� 5 ano, pode-, nando de Almeida Nobre Filho.

roo entrar deVIdamente '

acompanhados. X X X

Praças Cr$ 5.00 e 2.40 O presidente da República
assinou decretos, no Ministério

ROXY Hoje, Domingo, às d�s Relações Exteriores, exo-
14 horas. nerando, a pedido, os srs. João

Coleese l Matinée
lO Notícias da semana 45x40 _ DFB

Neves da Fontoura e Lourival
20 Judy Garland Van Heflin, Mar- Fontes, respctivamente dos

tha Eggerth em: cargos de embaixadores enl
LILY, A TEIMOSA I comissão do Brasil em Portu-

Num romance musical bonito gal e no'México.
'

como poucos! I �- .u '=-30 Charles Ko t:vin e Ela Raines em
-

:

ARSENE LUPIN

IA emocionante aventura do mais Drs,
famoso gatuno do mundo. Ad b I R40 lo episodio do sensacional se-

er a amos
riado O FAN-TASMA VOADOR

.

da Silva
com Tom Tyler • Jeanne Bates·

Ace (o cão sábio)
Impr6prio até la anos

Preços Cr$ 2,40 e 2.00

Saudacão
..

à Bandeira
Salve, Bandeira! A sombra da esperança
Hoie desfraldas tIO teu pano inteiro,
Como um sonho feliz que traz bonança,
E desdobrado ao peito brasileiro!

Abre as asas da glória, que te alcança
Estandarte de um solo alviçareiro,
Orgulho de uma raça, que não cansa

Baluarte da fé, és o primeiro!

Hoje tremulas no beiral dos mastros,
Mais bela e luminosa do que os astros
Nos recantos da Patria, tôda inteira.

Salve, Bandeira! Ao grito de Vitória
Mais pura e altiva tu passaste à Historia
Tôda a bravura da alma brasileira!

MARIA MATILDE M. HOFFMANN

(Poetisa catarinense, que nos enviou gentil
mente êstes versos, de boa e 1ina lavra).

Rio, 17 (A. N.) - O "Cor
reio da Manhã" diz que foram
substituidos os prefeitos mu

nicipais em Pernambuco.
Depuração
Haia, (S. H. L) - Segundo

despacho aqui publicado o mi
nistério da Fazenda anuncia

Sombrias que a depuração monetária
_

será efetuada na forma já pro-

prevlsoes posta. Assim é q�e o gc:vêrn�
Haia (S H I) _ I f procura por em círculaçâo ate

. .. n armam '1 t t
.

ta mi
de Batávia que o Jornal hOlan-1 m:_

se ecen �s e cmquen 3: l1l:1-
dês "Het Dag1blad" prediz uma lhoes. de !�orms que constituía

possível fome em Java, em
o meio clIculante. da Hol�nda

consequência da grave escas-
em 1939. 'I'odavia, espera-se

sez de víveres sofrida e diz que
que a nova. mo�da ul�rapasse o

milhões de habitantes índoné-
vulto do dm�elro �xlstente no

.

d ld
. . - momento da mvasao

SIOS as a elas rurais serao
.

Rio, 17 (A. N.) - Os meios as primeiras vítimas. O jornalpolíticos aguardam com ansie- acrescenta que não pretendedade o decreto do govêrno, al- causar pânico, senão acentuar
terando a Lei Eleitoral vigen -

a gravidade da situação e
te sôbre a composição do tutu- acrescenta: "Os responsáveis
1'0 Senado, que voltará a ç:r

pelas desordens e pela ínsurreí-
renovado na terça par+ � I

va serão igualmente
era pela co�:t�,t�içá -� 18°'

_ esponsáveis pela pobresa e

pela fome, bem como pela ex

trema carência de roupas e ou

tras utilidades, pois dificultam
ao govêrno a solução do proble
ma.

Serviço telegráfico
Rio, 17 (A. N.) - O Sindica- Haia, (S. H. I.) - Informam

to dos Trabalhadores inaugu- de Hilversum que o serviço de
rou seu curso de alfabetizacão correios, telégrafos e telefones
de adultos, o qual conta com da Holanda anunciou o reiní-
100 alunos matriculados, es- cio em pequena escala das co- N F -Ih 28 dtando o mencionado curso sob i municações telefônicas com a O ar a arroupl a emprega os
a orientacão técnica do Servi-: Franca. Não obstante, tais co- Rio, 17 (A. N.) - Por decre-

ço. �e ,R:ecreação Operária do I m.un�c��ões serã? limitadas to. do pr�sidente d� �epública, .

Rio, .17 (A. N.) ::::- Afirma o
Ministério do Trabalho que I provísóríamente as chamadas for autonzada a RadIO Farrou- "Correio da Manha" que o sr.

for�ecerá. todo ma�erial es�o-Il.i�·ações oficiais. e a outras liga- pilha de P?r.to Alegre, a r�atar 1 Marcondes Filho tinha 28 em-
lar ínclusíve a cartilha especta- çoes de urgencia. I as suas atividades normais. pregados.
Uzada para a educação do
adulto,

Rio, 17 (A. N.) - Noticia-se
que o sr. Getúlio Vargas terá
seus direitos cassados, não po
dendo votar nem ser votado,
invocando-se para tal, as Cons
tituições de 1889, 1930 e 1934.

Os internados DO
centro de Java

RITZ • Na próxima 5'-Feira
Ronald Calmon e Greer Ganon

NA NOITE DO PASSADO

Haia, (S. H. I.) - Segundo
despacho de Batávia, espera
se que dentro de duas semanas
estará completamente termi
nada a evacuacão de doze mil
internados que se encontram
nos campos de internamento
de Java. A evacuação será efe
tuada por mar e ar. Do inte
rior de Java até Batávia a eva

cuação será feita por meio de
aviões, sendoque em Java os
evacuados serão embarcados
em navios, que já foram desti
nados a esta tarefa.

Contra a jogatina
Rio, 17 (A. N.) - A comis

são de legislação geral do ins
tituto dos advogados apl'esen-j·tau um parecer contra os jo
gos, condenando o decreto-lei
de 27 de outubro de 42, que
permitiu o funcionamento dos
jogos nos cassinos.

Importante 'insthuto:
de credito

e

João Batista
Bonnassis I

II ADVOGADOS
Rua Felipe Schmidt 34.

Sala 3, Telef. 16-31

Suspenso
o estado de
guerra
Rio, 17 (A. N.) - O Presi

dente da República baixou de
creta suspendendo o estado de

guerra em todo o Brasil. Os
bens dos súbditos dos país do
eixo, entretanto, continuam
sujeitos as disposições legais
em vigor.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


