
. O,S �omícios de limbó e'·· Roeio;.;;tão dettlrpados I - eram pessedistas. Os udenistas
Ia nao foram com intenção. 'de virar casaca. Se Nerêu Ramos presidiu a êsses
meetings, acompanhado de sua espôsa, é que não tinha senão propósitos pacíficos

De que arraial era"), pois, os desordeiros 1

•

I D��o��!o(�. ��sin�,!o!i_
III!��������������������������

xado decreto tornando exten-
- sivos aos servidores do Dístrí-

Defllara"o-es do I1hanceler Lea-o Veloso to Federal, o abono de emer-
U \I U" . gêncía concedido aos servido-

Londres, novembro (S. L) -

.

CreIO numa paz d�radoura, res civis e militares da União.

? M�nistro, d�s R�lações Ext_e- firmada em bases mais concre- Rio, 24 (A. N.) ._ Foi baixa
riores do Brasil, SI

..
Pedro Lea.o tas do q�e n� passado, conror-. do decreto incorporando ao pa-

Velloso, .em :ntrevIs�a. exclusí- m_e as .dIS�OSI�?eS da Carta dei trímônío Nacional. 6.444 ações Esta-O sendo
•

I dva .ao dIret<;>I do SeI_vIço Il?-te- i Sa,? FIar:c:sco . da Emprêsa Sul-Brasileira de lU ga OS
rall.ado de mformaçoes, � jor-: Na hIP?tese futura, e pen- Eletricidade de. Satna Catarí-
nalísta Conrad wrzoos., d,ec"al'ou so qll:e muito r.emota, de �utro na, no valor nominal de mil Nuremberg, 24 (U. P.) - Reich Raeder, chefe da Mari

q�e ,� mudança do governo dO, confllto� .mundIa.l: o Brasil - cruzeiros cada uma, pertencen-
São os seguintes os 20 grandes I nha de Guerra até 1943. Karl

BI�S�1 em nada m�dou � su� prosseguindo, aful'D:0u o Chan- tes a Berliner Handels Ga5ell-
criminosos de guerra sentados Doenitz, comandante da frota

politíca externa, cujas díretrí- celer Velloso - devido aos pro- schaut _ Berlim
no banco dos réus, no julga- de submarinos, comandante

zes são as mesmas. gressos do poder ofensivo das
.

. _

mento aqui iniciado: Herman em chefe naval e sucessor de

Nesta entrevista reproduzi- armas modernas. estaria na A fábrica de calçados "PELUSO.. Goerin, chefe da Lufwaffe e Hitler por ocasião do colapso
da através da Organização In- primeira linha de combate, na acaba da intltalar uma ca.a de sucessor de Hitler. Joachim alemão e Hans Fritzche, chefe
formativa das Nacões Unidas, defesa do setor do Atlântico ��!�d��·tesPr;� senhoras. na rua von Ribbentrop, ministro dos dos serviços de rádio.

uma agência íntormatíva dos

I Sul
e deste Hemisfério. A nos- Esteriores, de Hitler. Rudolf

Govêrnos Aliados e publicada sa atitude na última guerra é "xigênfll"a dJ·spensada Hess, ,vice-fuherer 3:té o dia de

com grande destaque pela im- uma garantia de que cumpri- Jj. U
.

. seu voo para a Grã-Bretanha.

D
. '

prensa londrina, o Chanceler remos o nosso dever, em nome
_

RIO, 24 (A. N.) - A comis- Alfred Rosenberg, lider "espi- elxou a casa
Velloso declarou: dos mesmos ideais dernocráti- sao de controle dos acordos de ritual e ideológico" do partido
"A colaboração íntima com cos de hoje" - concluindo, ex- Washington co:r�ll�n.icou ter si- nazi. Hans Franj, governador de saúde

os Estados Unidos não sofrerá pressou o Ministro do Exterior do.s1!sp�nsa, defl�lltIvamepte.' a geral da Polônia ocupada. Wi

a mínima alteração, porque é -'� -q"qc:il. o Chanceler Pedro I exigencia de guia de transito lhelm Frick, ministro do Inte-

uma tradicão de cêrca de cen- Leão Velloso. para artefatos de borracha rio rior até 1943 e posteriormente
to e cinquenta anos. Além dis-

mercado interno, bem como a chefe dos protetorados euro-

so, sem falar na política de obrigação de apresentar ôs péus, Fritz Saukel, chefe do

fraternal solidariedade com as Comprar na CASA MISCE pneumáticos usados na ocasião recrutamento de trabalhado-

nações do continente ameríca-
LANEA é !I'lb�, t"conomizar,. de adquirir novos· res nos países ocupados. AI-

B
.

t
bert Slez ministro de Arma-

���ejo J:s��tI�e�la�' �:s��sV;�� Levada para a Ru'sSI·a a garotl·nha mentos. Walter Funk, mmis-

1has relacões de amizade entre
tro da Economia e presidente O

· •

das quais .não pode deixar de 0- f·lh d H-ti
do banco do Estado, depois de nazismo aln a age

�:t��a�a� �/:��n�:es���Oasil�� que se sup e,. I a e I.er ������!n�lfI�I:rpl��t����e �í� na América Latina .

mocracias grandes e pequenas,

I
�ondI�es, 2� (U. P.) -:- NotICIaS procedentes de Berlim sem Banco do Estado até 1939. Nova Iorque, 24 (U. P.) -

na última guerra mundial, o confirmação ate ago!'a, �flrmam que os russos encontrm:am ,uI?a Franz von Papen, ministro de O senhor Luiz Quiritaml!n, em
seu mais franco concurso. Es- menma que se supoe Iilha de HItler e Eva Braun, pOIS varias Estado e embaixador nazi. baixado!' do México na Colem
tá disposto a continuá-lo ago- f,otografias dela, só ou eI? companhia de Hitler e Eva, foram Constatin von Neurath, mi- bia, declarou a imprensa que "o
ra na organização da paz, aescobe:·t�s Junto dos �bJetos de uso pessoal de Eva Bra:l�n em nistro dos Estrangeiros até nazismo está em atividade sub

cujas bases ficaram estabele- sua residência em Baviera. A menma, que se chama OSChI, tem 1938 e em seguida protetor da terranea na América Latina
cicias em São Francisco. Está cêrca de 4 anos de idade e foi levada - ainda segundo rumo- Bohemia e Morávia. Baldur cJirigido pela falange e.span�
disposto a prestar o seu COD- res �orr�ntes - para a Rússia, afim de se prosseguir nas in- von Shirach. primeiramente 1101a, sendo seu principal ob-
curso inclusive para a solução vestigações a respeito. líder da juventude de Hitler e jetivo sabotar a vitória dos

dos graves problemas econôrní-
----- -- em seguida' "gauleiter" em ,A.liauDS sôbre o nazi-fasCISlTIO

cos e sociais que a g'uerra sus- Par!! transportar nosso carva-o Viena. Seys Inquart, antigo de Hitler e Mussolini, consegui�
citou. Conforme iá o demons- li chanceler da Áustria e "gau- da nos campos de batalha.
tramas com relação à UNRRA, leiter na Holanda. Julius Stri- ('oncluiu aquele diplomata di-
não mediremos sacrifícios pa- Rio, 24 (A. N.) - Está sendo esperado na Guanabara o cher, principal flagelo dos ju- zendo: "O í'ascismo, derrotado
Ta colocar à disposição das Na- navio "Spruceday", o primeiro dos adquilidos no Canadá pel&, deus. Wilhelm Keitel, chefe nos campos de batalha ))re�isa
cões Unidas os recursos de que Cia. Siderúrgica Nacional, para transporte de carvão de Santa do alto-comando. Alfred Jodl,. ser totalmente vencidô tam-
(lim(H:\enYl(l<;" Catarina para os fornos de Volta Redonda. chefe de operações do exército. bém, no campo político" �

... ,·--------��__..�MW �

I O ���L�i�nte!Oà n!�b��,��e:�i�!��,�
senhoras, senhoritas, ferroviários, pessoal da Siderúr

gica. Êxito, sem precedentes! Oradores: Nerêu Ramos
(uma consagração! I, Antônio Hülse, dr. Ilmar Correia,
Padre Agenor Marques (aclamado, falou duas vêzes),
Francisco Neves, dr. Armando Calil. Pormenores, dare
mos oportunamente.

10 grande comício promovidO
pelo P. T. D., em Itajaí

Realizou-se, dia 23 do cor- Leoberto Leal e dr. Henrique
rente, às 20 horas, na Praça Stodieck cujos discursos rece

Lauro Müller em Itajaí, o beram vibrantes aplausos da

grande comício promovido pe- multidão. Os oradores de Ita
lo P. T. B., pró, candidatura jaí foram os srs. Coronel José

Propril'tario e Diretor-Gerente: SIDNEI NOCETI - Diretor: BARREIROS FILHO I General Eurico Gaspar Dutra, Eugênio MUller, dr. Paulo de

,
.-------_

I
à Presidência da República. Malta Ferraz, José Bahia, ab-

Ano XXXI Floria:1ópolis Domingo, 25 de Novembro de 1945 I H 9540
1 A convite do promotor do don Fóes, ex-Prefeito daquela

�. I comício, coronel José Eugênio adiantada comuna, e Osvaldo
-- -'-- --_ .-- -'--- ----.--.

------- - I Müller, falaram, também, re- Silva, que foram vivamente

V
-

di'
r i presentantes do Partido So- aplaudidos.

ao se ec �rar rim grevo ReUDldos em Paris ICial. Democrático de Florianó- C? comício decorr�u na

II .,
.

II Rio, 24 (A. N.) _ Acabam poll�, qu� fo�am, a. pr?fessoral.ma�or
?rdem e em mel(� daOS

de reunir-se. em Paris os re-
Mana O�ImpI� da SllveI.ra, que mais vIbran�es aclamaçoes a

OS opera' rl·os ai ""ma-es presentantes de 48 so�ü�dade.s pronuncIO� VIbrante .dISCurS�, ge�era� Eunc� �aspar Dutra,
III da Cruz Vermelha Brasileira sendo muito aplaudida, dr. o general da vitória.

,

em nome de nacões da Amé-

.

Berlim, 2� �U. P.) -.:: DeP9is ;le doze anos de dominação na- rica e da Europa:Na importan
zísta, os operarios alemaes vao a greve. Milhares de trabalha- te assembléia foram eleitos
dores da General Eletric Corporation resolveram fazer parede. presidente do Conselho de Go

prote�tar:do contra a nomeaçã_? de Fritz Junge para gerente vernadores, o presidente da
das fábricas Thyssen. Os alemaes exigem a demissão daquele Cruz Vermelha dos Estados
elemento, que acusam de ser nazista. Tal movimento grevista Unidos da América do Norte,
conta com o apoio de várias correntes políticas inclusive os e para vice-presidente, os pre
socialistas e comunistas. sidentes da Cruz Vermelha

Brasileira, Inglesa, Francesa e

Chinesa a insigne honra confe
rida ao nosso país, na pessoa
do presidente da Cruz Verme
lha Brasileira, general Ivo Soa
res, foi comunicada telegrárí
camente pelo presidente da

OLiga de Sociedades da Cruz
Vermelha.

O MAIS ANTIGO DIÁRIO DE SANTA CATARINA

Comício do P.S.D. na Trindade
Realizou-se ante-ontem, à noite, na praça Santos

Dumont, um animado comício do Partido Social De

mocrático. A praça daquele aprazível lugar estava

literalmente repleta. Falaram, com grande aplauso, os
snrs. Dr. João Bonassis, dr. Rubens Ramos, operaria
João dos Passos Xavier, Clito Dias, Gustavo Neves,
chaufeur Ferrari, Barreiros Filho, e outros.

Comício esplêndido, a que correspondeu o bravo

povo da Trindade!

desenvolvimento da
.

Televisão
Londres, 24 (B. N. S.) - Pelo sr. Maurice Gorham, um

dos diretores da B. B. C., foram anunciados detalhes dos pro
gramas de televisão ingleses, segundo informou o "Daily
Sketch". Gorham que já dirigiu os programas ligeiros da
B. B. C., e foi um dos primeiros chefes de programas da pode
rosa estacão, sempre foi um entusiasta da televisão. "Não está

longe atempo", disse êle, em que "teremos programas de tele
visão para tôdas as partes da Grã-Bretanha". lVIaurice Gorham,
está planejando programas que incluem noticias esportivas e

noticiário local em geral.

Rio, 24 (A. N.) - Em vir
tude das melhores satisfató
rias em seu estado de saúde, o

general Góis Monteiro, minis
tro da Guerra, deixou a Casa
de Saúde onde se encontrava
recolhendo-se à sua residência:

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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! Por ENFLO I
......... .........

EQUÍVOCO

Imagine você que a Zezé
esteve na França. Quando ia
atravessar uma rua foi atro

pelada. Um guarda apareceu
correndo e perguntou, vendo

que ela era estrangeira: "Par
le vous français?". Não senhor:
"Chevrolet-coupé" .

• * •

-

�VUCFSABIA .....

· .. que, segundo uma esta
tística recentemente publica
da, o consumo de maçãs nos

Estados Unidos é de cêrca de
62 milhões de unidades por
dia.

que, quando os espa
nhóis chegaram ao Perú, os

Incas não possuiam equinos
nem bovinos, sendo a lhama o

seu único animal de carga.

· .. que em Roma e na Gré
cia antigas sómente as mulhe
res usavam guarda-chuvas,
sendo considerados ridículos e

efeminados os homens que o

fizessem.
*

· .. que os dois mais novos

estados dos Estados Unidos
são o de Novo México e o de
Arizona, criados, respectiva
mente, a 6 de janeiro e a 14 de
fevereiro de 1912.

,y,

MACIE�, FONSECA & eiA, ..

Conta Própria

Cereais em grosso
Manteiga, queijos, xarque,

banha e salgados

Comissões - Consignacóes

•

Caixà Postal: 3794
Telefone: 23-1598
Telegramas: LEICAM

Recebemos à consignação: manseiga, queijos, salgados em geral, marno n e ,

alhos e todos os produtos de lavoura ligados ao ramo de cer e ais, Fecula.
caçãc, carnal ão. Contas rapidas, preços reais do mercado. Fazemos finan-

ciamento até 80% sobre o v alor da mercadoria embarcada.

Amplas informações bancárias.

Num dos seus comentários,
sôbre o controle da energia
atômica, escreve George Gret
ton que com a solução do pro-

FILIADO AO REI DOS AVIAMENTOS blema do controle da energia
atômica - que poderá ainda

MATRIZ: - Rua Senador Paulo Egídio, 25 tardar um certo tempo, mas
FILIAL: - Av. Rangel Pestana, 2114 - S. PAULO que está bem encaminhada,

* IIIIIi * segundo tudo indica - pode-
remos afirmar que foi supera
da a maior crise do após guer
ra nas relações das grandes po
tências amantes da paz.

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

Rio de Janeiro

RIO DE ]ANEIRO--BRASIL

o EST A DO-�'
Diário Vespertino

· .. que o maior navio do
mundo que já atravessou o Ca-
nal do Panamá foi o couraça
do "Hood " , afundado em

águas do Oceano Atlântico; e

que aquela belonave britânica
pôde atravessar o canal tendo
irma margem de apenas 30 po
legadas de calado.

x

· .. que é possível aos pei-jxes permanecer vivos depois
de terem sido congelados; que,

I

na Sibéria, há rios que gelam
por completo no inverno, se- ':--------------------- • _

pultando os peixes; e que ês
tes, apesar-disso, voltam à sua

vida normal na primavera,
após o degêlo.

UM CORTE DE CASEMIRA,
PRÓPRIA PARA O VERÃO!
Temos também linho
puríssimo, a Cr.$25,OO
o metro.

TROPICAIS, ALBf�NES
e quaisquer tipos e pa
drões de casemiras.

Enviamos amos

tras por via aérea
e a rn e r c ad o r Ia
pelo REEMBOLSO
POSTAL.

o DAS CAS I MIRAS

para a l'es

f
ppdlda a Antônio Hoepers, de Gua
"X� 'o�npuo;),oAIBs op ogóU;}SI-

Notícias resumidas
o Premier Inglês, Major

Clement Attiee, fazendo uso
de sua linguagem simples, cla
ra e precisa, repetiu em linhas jgerais, os termos da oração !que pronunciou perante a Câ- �
mara dos Comuns, antes de 1
sua partida para Washington,
acentuando que, antes e aci
ma de tudo, é um "grande en

gano pensar constantemente
na guerra ou na prevenção da
guerra", pois é lógico é "pensar
sobretudo no melhor meio de
criar a paz".

*

Admite-se em Londres, que
as conversações que se proces
sam entre Attlee, Truman e

Makenzie King, estão ainda
em face preparatória. Como se

sabe, o seu objetivo foi defini
do como o "de considerar as

oportunidades existentes para
a internacionalização da ener

gia atômica e o de analisar de
que maneira poderão ser aper
feiçoadas estas oportunida
des" .

*

SRs.DENTISTAS
-, ,_'" "

U»JU::vt(.�. / '

t,-"IOIlO�
. POS1""

PRE(:ÔS ,MODICÓS>/
SORllMENTO INCOMPARAVEl

foli(i#rrSTA�PRE'OS'
����Ã�18mnSETTI
(JmdI-<-"i·<J#<.�(i$2f�

.

csu.liNADIO 13h35 ·CAIXA Z�I· S. PAUlO'

40s sofredores

R E I

Ora. L. GALHARDO-Ex·
médica do Centro Espírita
Luz, Caridade e Amor, co

munica a mudança do seu

consultório para a Rua
do Senado, 317-2° andar,

. Rio de Janeiro, onde passa o

oferecer- os seus préstimos.
Escreva detalhadamente
nome, ido.da, endereço e eri

velope se 1 ado
posro

. Redação e Oficinas li

I rua João Pinto n. o 5
Tel. 1022 - Cx. postal 139 \i

"

&.SSINATURAS
Na Capital:

ADO Crt
Semestre CrI
'I'rimeatre Crt
Mês CrI
Número avulso Cr$

No hlter'or:

lO ,OI) j40,30 {

j20,00 \

7,00 ::
O,401.i

811,00 ;
45,00 1
25.00 �\lr
0,50

.

CrI
CrI
r.r'

C,$

Ano

Semestre
Trimestre

Número avulso

FIOEINE
A prisão de ventre é um grande mal, perturba o fun
cionamento do organismo em geral. mas se usardes
FIDEINE BERGAMO adquirireis um grande bem. O
figado volta a sua função normal, o estomago, os intes
I inos todos os orgãos ganharão em equilibrio salutar.
Em sua farmácia ou com o depositário S. M. BANDEIRA,
Rua Paisandú, 219 Caixa Po'sta{, 572 - Porto Alegre

Est- do Rio Orande do Sul.

t\ FJ1BRIC/t DE JHJVEIS H RASIL
agora rnol hor aparelhada para servir

aos seus i n
ú

mcros clientes, apresenta,
em suas lojas. novos modelos para 1945.
Despachamos e engradamos gratuita
mente para o interior. Peçam catálogo.

U.J. B.

Anúncio. mediante contrito.

Os originais. mesmo não pubtí- i

cstlos. não serão devolvido•.
A direção não se responsabtltsa :,
pelos conceitos emitidos Doa I'artigos assinados

Prezado leitor
A sua sugestão nos é

sumamente grata. Diga
nos, por obséquio:

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

- Qual das nossas

secções mais aprecia ?

ii

--------------....
;:

I NOSSAS SECCõES

! Dirrcõo de A. Domusceno :

\',da �I i litar

):'oras Ruraes
Crônica da Semana
Economia e Finanças
"ida Bancária

pg. 3

I
!'>

5

5 'i
Jm-ispt-udencia (j

I
,
,

ijl�
I Ai

Xotas Científicas
Covêrno do Estado
Fatos Políticos
Xatas Locais

"

S

1·8

Dirccão de D. S. Lino :

Xoticiár-io Estrangeiro
Sotícias do Pais

Pelos Municipios
Estatística

Esportes
Ivo-as na "Prefeitura
Vida Escolar

1 .,

2

5

r,
J

Direção de E. -Flores:

2

2

�[agazine
Concursos
Vida Social 3

5
/,

Nem todos· sabem

Religião
.

Rcportaacns de:

D. F. de Aquino pg. div.

QUEi:XAS E RECLAMAÇõES I'�'RI:ZADO LEITOR: Se o que tb e

interessa é, realmente, uma providencia
IIpara endireitar o que estiver errado ou

Ipara que ale u rna falta não se reprta ; e

.:\" r,\0 o t'�cândalo que a sua reclamação
ou queixa poderá vi r a cansar, e nc anu

nhe-a 'i 5ECC\O RECLA:\rAçüFS,
de O r:STAlJO, que o' caso será levado

sem demor-a ao conhecimento de quem

de direito. recebendo v. S. uma informa-

I
(

Ç;-IO do resul tndo. embora em alguns ca

sos não sejam publicados nem a rec'a

rnac ào nem a provicléncia tomada.

Achados e perdidOS
Acham-se à disposição de seUS·'

legJtill10s donos, nesta redação, o�'

'iel-(uintes documentos:
:_ Certidão de nascimento expe

dida ti Antonio Serpa.
- Cadeira Social do Clube 15

de Outubro, com fotografia de uma

....-nhoru, tendo ao colo uma crian
ça.

- Certificado ele reservista de
la cutegoria, n. 259057, expedido a

.\I:mlJe.i (�an1Ílio de Lima, com car

tas, fotos, ele.
- CIIl recibo passado pelo sr,

Ti t» Peixoto aos srs, Vilor Hab '"

�rer("[il{'s Al lct. referente à vendê
de lllll caminhão.
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Damos irucio, neste número, I Fpolls. -- Joinvile
fi publícaçao de uma coluna I Idominical de enxadrismo, aten- I Saídas - 2 horas damadrugada I

dendo, assim, à solicitacão reí- II

ta pelo "O Estado". Âdverti
mOS, desde já, que não nos su

pomos, em absoluto, entendi
dos no assunto. Somos, apenas,
estudiosos e admiradores do

jôgo-ciência, cujos segredos
tentamos pouco a pouco pene-
trar. Não quisemos, porém, que Comprar Oh CASA MISCE

ficasse inaproveitada a opor- LANEA é aab s I economizar •.

tunidade que êste matutino
ofereceu para o estabelecimen
to do que supomos ser a única
coluna de xadrez do periodis
mo barriga-verde.
Santa Catarina tem produ

zido enxadristas de nomeada.
Mau grado isto, a arte de Cais
sa hão tem entre nós, atual
mente, a difusão que merece.

- Vá-se ao "Blonden" de La

guna, visite-se o "Ponto Chie"
de Blumenau ou procure-se o

"Clube 12" de Florianópolis 8

encontrar-se-ão ainda, curva

dos
_ sôbre o tabuleiro, atentos

e cuidadosos às diabruras de
um cavalo ou aos perigos de
um peão passado, os amantes
do [ôgo-ciência. Êles são pou
cos, porém, e é necessário que
se multipliquem.
Ê dêstes poucos que quere

mos auxílio, é a êstes poucos
que pedimos colaboração. Ve
lhos mestres do enxadrismo,
iniciados nos segredos mais re

cônditos do mais intelectual
dos jogos, há-os espalhados pe
lo nosso Estado. Que colaoo
rem conosco! Que nos conce

dam alguns minutos de aten

ção! E estaremos cooperando,
nós e êles, para a marcha
avante do xadrezismo catari-

tranhar, não se encontrem en

tre os nossos jovens, entre os

estudantes catarinenses, en-jxadristas de valor. Vontade de

aprender, de devassar as intri
cadas sendas do nobre [ôgo,
êles têm. O que êles não têm, é
o material necessário, os devi
dos recursos.

Foi, por compreenderem isto
e quererem auxiliar a êstes,
que sabem quais os movimen
tos do Bispo, da Dama, da Tor

re, mas que não sabem como

iniciar uma partida, o que é
um gambito, e muito menos

como res-olver um simples pro
blema, porque lhes falta a de
vida orientação; foi, por perce
berem que a nossa geração mo

ça sabe jogar o xadrez com a

mão mas não o sabe jogar com
o cérebro, também porque não

dispõe de recursos; foi, pensan
do nisto, para sanar êstes ma-

O XADREZ EM SANTA CA- les, aue os dirigentes do "O

TARINA Estado" resolveram criar esta

seccão.
Santa Catarina, no setor do Seu objetivo é, por conse-

enxadrismo, encontra-se ainda, guinte, por ao alcance da mão I'forçoso é dizer, em estado em- dos futuros enxadristas barri-

orio:_:tário. .
gas-verde, os meios de se C011- ---------------�--------------

Nao temos por aqui, como sagrarem. - E, para que êste Oacont�ce nos de�ais centros fim seja alcançado, tôdas as S
do pais, �em cluoes. d� xadrez,

I possibilidades, todos os recurr
nem secçoes enxadrístícas, nas sos todos os esforcos serão cm-

;páginas de nossos jornais pr�o'ados.
o

fato lamentáyel pois, não �e Q�e outros jornais catarí-

pode ne?;ll;r, estes fatores s.ao nenses imitem o exemplo do

primordiais para que os pn!l- "O Estado". é o que se deseja
eípíantes possam progredir, sinceramente.
possam compreender a fundo Florianónolis, Novembro de
"0 único jôgo que nobilita o 1945.

.L

�-Dmem".
Assim, por isto, não é de es-

:1 ��ADREZ: r

nense.
*

Esta coluna poderá fazer

muito, com o tempo. Tudo de

penderá da acolhida que tiver,
por parte dos interessados.
Por ora, solicitamos a rodos os

que quiserem colaborar conos

co, que nos escrevam, reme

tendo, para organização de
nosso fíchário, seu nome, en

derêço e pseudônimo pelo qual
serão conhecidos nesta seccão.
Tôda correspondência será

-

re

metida para: Secção de Xa
drez - Redação de "O Estado"
- C. Postal 139, Florianópolis.

*

Esta secção tratará, a prin
cípio, das dificuldades que
mais afligem aos novatos, co

mo sejam os finais de parti
das, as aberturas, os roques,
etc. - Na próxima semana ta

.laremos das Notações, Nomen
elatura, Peças e Problemas.

Tejemos prazer. além disto,
e� responder a qualquer ques
tão ou em esclarecer qualquer
dúvida relativas ao enxadris
mo - dentro de nossas possi
bilidades. As respostas serão
dadas por esta secção.

*

____u o

ViaGEM s I

Joinvile -. Fpolis.
Saída. -; 9 hora. da manhã

Informações nesta redação

Apresentar-se... deslumbrar .. -

e triunfar!

Ventura só reservada

iI, mulher que sabe usar

.,.AN ESS, o baton que

faz seus eneantos reauor.

•

Uma requintada gama de

t.Jt.alidades da ilUima moda,

re�adas por uma base exclusiva de

"ereme veludo", que suaviza,

protege e embeleza os labioso

ÚI$(/NIA",

Não sofra de í nsónta. perda ct=

memórta. dores de cabeça. rn�11_1

hurnor. es:�otall1ento nervoso por

excesso de trabalho OLl de divcr-

sões.
Se: V. se cansa ao mais ! eve es

forço físico ou mental, 52 V. sente

as suas energias descrescerfn"l e

dorme mal, j embro-se que POd2
ser consequência do CÉREBRO

CANSADO. Comece a tomar

imediatamente os FOSFATOS

DE .HORSFORD.
FOSFATOS DE HORSFORD

contêm em sua fórmula: sáís de

lVlagnésia, Cálcio. Sódio, Ferro e

todos os fosfatos índtspensávers
ao perfeito func.i.cl1:amen.to do c:':

rebro e dos ilPi".'03. Corn i.rn

vidro apenas, os F'OSFATOS D1'�

HORSFORD de\.�olvem a saúde.

a virattdadc e o prazer de viver.

, F9SFATOS<"":",·

H O 8·S.F O R·:O,
ST.I,.NDARD

t 0015 PEÕES 8

Baton para os labios

11 famosa marca americana!

.""" (

•

criação ao mesmo tempo da arte e gi,Q, meneia!

* L'se lambem o põ e "rouge" aveludado e atomizado

VAN ES:-;, que tornarão irresistivel a sua cstis ..

McC

��1}JlJ!!!: .. · · E IT O I

'!J P�d�d.��"��'
Honno Vlv08 n.' 1 pata 011 ...i08 pequeDo" ou fiacidOl!
Honno Vi".,. D.· 2 a 08 seioe qrandee. volumoso.

Inofensivo à saúde F6rmula de absoluta confiança
.._.._ ... '.r.....�-.

............ " - Baa Blumenau: ,.,.,..._

...it.. • 00IfM ... I\aiai: ,____ .s..t.

lIIow_i..,...

'I-DR. HENRIQUE
STODIECK

(Membro dOIl Institutoll de
Direito Social Brasileiro e

, Paulillta, lente da Faculdade

I\
de Direito de Sta. Catarina).

-- ADVOGADO --

Praça 15 de Novembro. _. 1.
'<;lla 3-CaÍ1ta Postal -- 86.

celebratn
soviética A::i (\�f

._'" « \J' Se a

:_)-, :t Natureza Falha
a

•

jcrpones
revoluçã

Tóquio, 2:: (S. F. L) - Pel primeira vez o aniversário da

Revolução Soviética foi celebrÁda. pelos japoneses. Três mil

pessoas responderam ao convite de vinte organizações demo

cráticas que estavam organizando o Congresso Nacional de

Homenagem à memória das vítimas da emancipação do Japão.
O chefe comunista Tokuda salientou,.em discurso, a necessidade

de uma união ele tôdas as forcas democráticas afim-de evitar a

volta ao poder elos partidos d� regime de opressão.

iM,E.NAGOL
REGULAI

CASA MISCELANEA distri

buidora dos Rádios R. C. A.

Victor. Válvulas e Discos.
9
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Lira Tênis
magistrandas

Clube - Amanhã,
do Instituto Colégio

os sócios do

26, segunda-feira, Soirée em

Coracão �e Jesús, Sómente
,

Lira e os convidados ..

homenagem
terão ingresso

,

as

ANIVERSÁRIOS
Fizeram anos ôntem:

o sr. Mustafá Ipê e Silva, al
to funcionário da Alfandega
desta capital;

.

a sra. d. Haydée do Nasci
mento Machado, espôsa do sr.

Arí Bittencourt Machado, den
tista;

o sr. Walter Lange, alto
funcionário do Banco do Bra

sil, nesta capital;
a sra. d. Nair Caldeira Gon

zaga;
a srta. Maria Cordeiro Du-

tra'
o' sr. Joaquim Neves;
o sr. João Jacques Boiteux;
a srta. Diná Corrêa;
o sr. Feliciano Marques Gui-

marães;
o menino Dorí Mafra;
o sr. Manoel José Nicollelli:
o rev. pe. Clemente Rehm,

diretor da Congregação dos

Operários de N. S. do Bom
Conselho e grande amigo dos

pobres.
Fazem anos hoje: Io sr. Cristóvão Nunes Pires;

o sr. dr. Vital' Fontes, com

petente engenheiro;
a menina Heloísa, filha do

sr. Tenon V. Bonassis, funcio
nário da Penitenciária do Es
tado;

o jovem Adí Silva;
o sr. João Caldeira de

An-Idrade, funcionário da D. R C. I.

T.;
a sra. Idelfisa Santos.
Fazem anos amanhã:

o menino José-Alfredo, fi
lho do sr. Eugénio Beirão;

a srta. Laura Cardoso. dile
ta filha do sr. Manoel Felix
Cardoso, funcionário da Casa

Hoepck;
a sra. Maria-José Rilla, es

pôsa do sr. Manoel Roberto
Rilla;

o menino Estefano, filho do
sr. Nicolau Estefano Savas. do I
'comércio local;

.

o sr. Francisco Lelís de As
sunção;
a sra. Ilca de Sena, Pereira

Valente.
Completo omonhã .uo quarto

primavero o inteligente menifto
Homilton, filho do n. Armando
Sobino. func. do Banco do Bralil,
e de d. Ivone Silveira Sobino.

Enfermos:
Na "Casa de Saúde São Se

bastião", foi operado pelo há
bil cirurgião, dr. Roldão Con
soni, o nosso estimado conter
raneo, sr. José Glavan.

Nossos votos de pronto resta
belecimento.

Viajantes:
DR. WILMAR DIAS

De sua viagem aos Estados
Unidos, regressou ôntem a es

ta capital, o nosso presado
conterraneo dr. Wílmar Dias.
lente do Instituto de Educação

I

e da Escola de Comércio, e co

nhecido causídico do nosso fô
roo

O distinto professor esteve
no país do norte em missão de
estudos, havendo feito estágio
durante mais de um ano na
Universidade de Chicago, na
qual assistiu cursos de aperfei
çoamento sôbre as disciplinas
que leciona.

Clubes:
.. Ontem á noite. 110 Lira Te
nis Clube. o Ubiratan realizou
a sua "Festa prâmaveríl''. ten
do do a mesma sido concorr+,
díssima.

Sapataria Jurity
CAPITANIA DOS PORTOS
DO ESTADO DE SANTA

CATARINA
EDITAL

I De ordem do sr. Capitão de
Fragata da R. Rm., Plínio da
Fonseca Mendonça Cabral, Ca-
pitão dos Portos dêste Estado,
faço saber a todos a que o pre
sente edital virem e que inte
ressar possa, que, encerrar-se
á a 5 de dezembro próximo

)!! I vi�d�u:o, n� Comissão de Dis·
tnbmçao ae Donativos, aos
herdeiros habilitados dos nau

fragas do "BAHIA", "VITAL
DE OLIVEIRA" e "CAMA-

.

I
QUAM". instalada na Direto-

1 ria �o Pessoal do Ministério do..

I Marinha, o relacionamento
Conforme foi amplamente divulgado , realizou-se no dia para divisão.

! 23 no campo de pouso da Base Aérea a experiência feita por Para melhores esclarecimen-
I I um <l:vião da CRUZEIE.'O DO SU�, com o �im de pegar em ple- tos, deverão os interessados
no voo. um volume contendo ate cem quilos de carga. comparecerem na Secretaria

Foi deveras impressionante a experiência. a que a?sistimos. desta Capitania dos Portes.
Entre as pessoas presentes o nosso repórter assinalou os com a maior brevidade possí-

seguintes senhores: Mário Noceti, gerente da Seção ANTO- vel.
U

SHEL da importante firma Hoepcke, Erasto Macedo, alto run- Capitania dos Portos do Es
cionárío do Consulado Americano, Heitor Bittencourt, Diretor tado de Santa Catarina

-

Flc
da Reinisch S. A., Joél Mama, Clovis Viegas, Arnaldo Oliveira, ríanópolís, 24 de novembro de
destacado Representante Comercial, Walter Stodieck, Ubaldo 1945.
Abraham, João de Deus Machado, Oswaldo Machado, chefe da Nelson do Livramento Coutl
nrma Machado & Cia., João Alcântara da Cunha. chefe do D. nho - Escriturário da classe
Correios e Telégrafos, Hugo Schnoor, Professor José Martins, "G" - Secretário.

� -

Jacob Jorge, Pedro Alcântara Pereira e José Cândido da Silva

1- Agentes Fiscais do Impôsto do Consumo. Hermann Beck,
Sebastião Vieira, func. do Banco Inca, Alcino Millen da Silvei
ra, dr. José Ferreira Bastos, Jorge Tolentino, Jacob Scheidt,

I
Arão Cunha, gerente da Seção de Fazendas da Casa Hoepcke.

I
Martinho Calado, alto fu.nc. dos Correios e Telégrafos, Eurico

I
Hosterno, enc. do Esc. Interamerícano, Otávio Marques Guima
rães, Nelson Maia Machado. func. público estadual.

O avião, tripulado pelo Cte. Dorival Pinheiro Barns, Co
Piloto Auriphedo Simões. Rádio Telegrafista Lec Hens Kley,

I
Comissário Paulo Renor Silva, levantou vôo.

I Previamente tinham sido colocados, em local próprio, dois
pequenos mastros cada qual com uma peauena bandeira.

I Presa às bandeiras por um gancho apropriado, estava uma
I corda que ficava, no ar, atravessada de um mastro ao outro,
pousando sua extremidade em terra juntamente com o volume
da carga a ser transportada.

Passando pouco acima dos dois mastros o avião pega com

um gancho, colocado logo abaixo do trem de aterrissagem, a

corda que imediatamente se desprende das bandeiras, elevan-

I.do-se elegantemente no ar o volume com a carga, que em se

guida, é recolhida para bordo do avião.
É um servioo de real utilidade e a Cruzeiro do Sul é

a primeira companhia a estabelecer no Brasil, 'sendo de notar-

se, como salientou o sr. dr. Paulo Sousa Reis, alto funcionário
da Cruzeiro e organizador dêste importante serviço, o fato da
Cruzeiro estar fazendo-o, não com aviões próprios como acon

tece nos Estados Unidos. mas, sim, aproveitando os próprios
aviões de passageiros.

De ordem do sr. Delegado
Fiscal do Tesouro Nacional,

I
neste Estado e à vista do que
propôs o Departamento Admi
nistrativo do Serviço Público,

De ordem do sr , Irmão Provedor, tenho a honra de con-
- convido 'a todos os portado

vidar os senhores Irmãos e Irmãs. p= r a comparecerem no dia 25 res de certificados de habilita

do corrente (Domingo) às 15,30 na Sacristia da Catedral Me- ção ao coucurso de Coletor ou

tropol itana. a fim de revest ido s de b31an';··"u� e fitos. tom ar em
de Escrivão, residentes neste

parte na Procissão solene de SANTA CATARINA, excelsa pa Estado, que desejam ser admí-

droeira da nossa Arquidiocese.
- tidos como auxiliares de Cole-

-

Consistorio em 22 de Novembro de 1945. torias a, no prazo máximo de'

JOSE' TOLENTINO DE SOUZA. (15) dias, contados desta data,
(Adit. Secretário). comparecerem a esta Delega-

-------------- ------� I cia, no seu horário normal mu-
nidos dos respectivos certifica
dos, a-Iim-de tratarem de as

sunto do seu ínterêsse. Ficam.
convidados, também. a compa-
r e c e r na Delegacia Fiscal,
para o mesmo fim, os candída- •

tos que embora não aprovados
no concurso de Coletor ou Es
crivao. hajam obtido média
aritimética igualou superior a
50 pontos nas provas de Legis
ração Tributária e de Fazenda,
Prática de Serviço, CO!ltab:m
c1ade e Matemática.

A demonstração da
«Cruzeiro do Sul»)Rua Tiradentes 19

Apresenta seus últimos mo
delos em calçados finos

para senhoras

.Em fina camurço preto, azul.
e bronco. salto 4. 4 e meio

5 e 6 por o-s 95.00

Finíssima tela azul. pl'8ta,
branco II boedô , guarnições em

ccamurço, solto Anabela 6 e

melo por Cr$ 106,00

Lindo .apato em..:pelica, preta.
azul, bordã, lIolto 4.1/2. 5.12

e 6.1/2 por Cr$ 98.00

Em paltco, marron, preto azul
e búfalo branco salto 4. '6 e 7

Por c-s 9800

Em camurça bordô , preta, e

búfalo branco, lIolto rampa
2.1/2 Por c-s 96,00

Lindo lIapato j!m búfalo bron
co. salto carioca Cr$ 90,00
Em pelica, azuA. preto, hova.na,

Por o-s 80,00

REUMATISMO? Tor

ceduras ? Nevral

gias? Alivie êste

seu mal com

Pronto Alivio

Radway.

Irmandad·e do Senhor Jesús dos Passos e

Hospital dA Caridade
• • •

f,ONVITE

Agradecimento e Missa
Adelaide da Silva Ltnhares

Filhos, genros, noras. netos e irmã, con
vidam a todos os parentes e pessoas

amigas para assistirem a missa de 70.
dia que mandam celebrar na Catedral

.
e tro po Ii to rrc ,

às 7,3ll horas, do dia 26 do corrente,

p�lo descanço eterno de sua alma.
Por ês te ato religioso agradecem a todos que com-

!pnrecerem. 2 vs. 1

I

Ministério da
Marinha

Uma retificacão
Entre oa pessôol que recepoío

nOl'om o s r; dr. Yeddc Fiuza. oan
didoto à presirl�ncia da Repúblio;:a.
pelo Partido Comunista do BraaiI.
fizemo» constar o nome do sr_ Jo
.é Tolentino. 08 inn. de Jorge To
lentino
Rettficomo•. assim. Q nctícia an

terior.

TENHA OS SEUS INTESTINOS
REGUL.llDOS COMO UM RELÓGiO

Laxativas, da eleito seguro e inofensivas
Não viciam o organismo

Ediíal n. 2
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'" ESTAOO-Domingo, 25 GrlII Novembro d. 19"5 5

Tu podes. se quiseres·E�onomia e Servivo de Aprendi-I
.

A «c;aixa de Esmolas», uma das coisee mais senas e FInanças zagem Industrial
znars socialrnen te benéficas que, em matéria de instituições, ...... (SENAI)
entre nós existem, -- oferece aqui um «coupon» de inseri Aumento nas exportações de ma- Edital
ção para os que quiserem dar-lhe aiuda. Não se pode di- deira norte-americana - Os Esta- De ordem do sr. Delegado
zer todo o bem que merece seja dito da CAIXA, mas L'nidos, através da Administração Regional nos Estados do Para

pode-se substituir o bem-dizer pelo bem-fazer.' E' isso o da Economia Estrangeira, proje- ná e Santa Catarina, comuni
de que precisam os pobres socorridos Dor ela. Leitor, mãos I tam enviar êste ano, para as Ilhas co a quem possa interessar que
à obra de caridade. Preenche o coupon e ampara, assim, I Britânicas, sub o Lei de Emprésti- estão abertas, até o dia 20 do
o teu próximo. Dá-lhe quanto puderes. Imo

(' Ar-rc nuumcn to, vinte e cinco corrente, na sede da Inspeto-
nulhócs de pés de madeira de car- ria de Ensino de Florianópolis,

CAIXA DE ESMOLAS AOS INDIGENTES DE valho para a construção de móveis. à Rua Marechal Guilherme n.

FLORIANóPOLIS I A Inglaterra, sob a Lei de Emprés- 23, as inscrições para provas
timo c Arrendamento, deverá ad- de selecão de candidatos aos

quir-i r, também, W-( milhões de pés cargos de: instrutor de marci
<1(' madeira sob a forma de 30.000 neíro, instrutor de mecânico
casas pré-fabricadas. Setenta e (ajustador-torneiro) e ínstru
seis mil hôcs de pés enviados para tal' de ferreiro.
os Países Baixos, onde serão em- Informações sôbre as condi-I
pregados na Construção de canais, ções das provas e a natureza

reparação dr diques, obras contra das funções do cargo a preen-
inun duçôcs, etc., etc. cher serão prestadas aos inte-

,� . * ressados, na séd � da referida
Os Estados Unidos adquirem Inspetoria de Ensino, todos os

Brevemente, sumariaremos, nesta ('011111a, os nomes das óleos da Argentina - O s r. Leo T. dias úteis das 12 às 18 horas.

firmas ainda não contribuintes, e das que já o são, Crowlc y, Administrador da Econo- Milton Marques de Oliveira

I
mia Estrangeira, do Govêrno nOI"- Inspetor de Ensino

O coupon supra deve ser remetido à Diretoria da CAIXA. te-americano. anunciou, agora, que
ou à redação de O ESTADO. foi firmado, em maio findo, um AOacôrrlo com a Hepúb lica Argentina,

pelo qual a United States Commer
cia! Compuny adquirirá todo o ex

cesso exportável de óleo vegetal e �o pi-opõstto de molho .. aten

de sementes e seus produtos, para
der às necessidades (lo pühlíco,

entrega CIlI 1945 e 1946. Grande temos o prazer de informal' que,

parte das aquisições rrorte-amer i- li par-tu- do próximo dia 26 do

Autorizo a minha inscrição como sócio contribuinte
dessa CAIXA com a mensalidade de Cr$,-----

Florianópolis, de ------ de 194--

canas, que não afetarão os forneci
mentos .normuis aos demais países

I americanos, destinar-se-á ao supri
mento da Europa, onde há escas

I sez dos referidos produtos.

Dr. Artur Pereira Iclin�o q!!!�!��ultO. ·1Doençcu do. crionçcu
Laboratório de Análi.e.

Iclínica••
Con.ult6rio: ruo Felipe Sch.
midt e •

21 [alto. do Co.o Pe
roi.o]. do. 10,30 á. 12 e da.

IS à. 18 h.. IRe.idincia: rua ViIc. de Ouro
Preto. 64.

IFone: 769 [manual]

Público
..\'0\'0 HORARIO DA UNHA

C'IRCL'LAR

cot-rentr-, segunda-ren-a, faremos

aumentar o número de viagens
diárias na linha CIRCULi\Jt.
Passai-á

naquela da ta,
abaixo:

6,40
7,00
7,30
R,OO
8,30
9,00
9,30
10,00
10,30
11,00
11,20
11,45
12,00
12,20
12,40
13,00
13,20
13,40

a vígorar-, também,
o novo horário

J<OlYNOS
JL tjff}_!1ffi.

O 8ft! 50R[(150
.. ,

Virilidade!
forca!
'Vigarl

Com o tratamento pelo reputado pro
duto OK,A-SA, - Á base de HormülIlol
(extratos glandulares) e Vitaminas se l_e
clonadas. OKASA P. uma medtcaçào
racional e de alta eficRcia tora peutica,
em todos 08 casos ligados diretamente
a perturbações da" glândulas sexuae..

OKASA combate vigorosamente: Ira

q ueza sexual em todas as idades, 80b a

Iôrrna Ile i'.•uttciêncía glandular ou vita
.nina l, senilidade precoce, fadiga e perda
de memoria no homem; frigidez e todas
as perturbações de origem ovariana,
idade crttíca oue.idade e magreza, !la·
cidcz da pele' e rugosidade da cutis, na

. _Tr, "4. (nnnortado diretamente
"".loüa .Juventude,

Peça fórmula
"la "ouro"

T)roO'a
·;.'iOI

14,30
15,00·
15,30
Hl,oo
1(),30
16,50
17,10
17,30
17,50
18,10
18,30
19,00
19,30
20,00
20,30
21,00
21,30
22,00

14,00 22,30
Florianópolis, 23 de novembro

de 1945.

OSVALDO p. MACHilDO

Dtretor-gerente

e Lãs

IlU"'INE ,

o seu sprriSo usando

/loE�{ ,;pENTAl
o Ctn I , 'P'U'ItNTJ99ETlfI' •

lilllpa mais....grada mais ... rende mais ...

GRATIS!
Ouer recebn otima .urpresa

que o fará feliz e lhe .erá de va

lio.a utilidade? E.creva a Soares,
à. Caixa Postal, 84. NITERÓI -- E.
todo do Rio

Calceiras
Precisa-se poro eerviços de cor

regoçÔo. Trotar à Praça 15 «e
Novembro. 11. 3v-Z

I MISSA

Nome por extenso

lU.
JS·
ipio.

t
Francisco Freitas, se

nhora e filhos, convi
dam a seus parentes e

pessoas amigas para assisti
rem a missa do primeiro a

niversário de falecimento de
sua inesquecivel filha DILZA

FREITAS, que será rezada
dia 28 às 7 horas, na 19re;a
de São Francisco.
Antecipamente agradecem

aos que ccmparecer.

Urs. Ald.o 1Ívila Ida Luz
E

Leoberto Leal
ADVOGADOS

Rua Felipe Schmidt, 21

(Sobrado)
Florianópolis

C'ONTRIBUA
para a Caixa de Esmolas aos Indi�
gentes de Florianópolis.

J f\ (-{PBJLLl
!Ioja - Telefone 1514 (rede interna)
�carpelli}) .--- Florianópolis

Local onde deverá ser cobrada a mensalidade ---

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

BRONOUiTE
ESCRITÓRIO JURíDII;O COMERCIAL

(Com um Departamento Imobiliário)
Vendas de pinhais, fazendas e empr êsas
Diretor: dr. Elisiário de Camargo Branco

ADVQGADO
Rua Frei Rogério, 54 - Fone 5·'" - Caixa Postal 54

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

Estabelecimento Grálico Brasil
DE

NICANOR

I
SOUZA

Trabalho. ComC>l'ciou.
Impl'ess<io o côre.

Compo.ição de livro. e

Jornau.

Té.e. e Memorai.
Doublé. e tricromio.

Revu.:a•• Avul.o. • Caixas -

E.tojo., etc.

Aceita encomendas para o interior do Estado

Rua Tiradentes n°. 10 _•. Florianópolis •.- Santa Catarina

Crédito Mútuo Predial
Proprietários - J_ More:ra & Cia.

4 mais preferida, é inegável.
2 sorteios mensais 4 e Ir

PRÊMIO MJlIOR CR $ 6.25C

Muitas bonificações e médic.

Tudo isto por apenas Cr$
�---- I

I
I

c
•

CASA
ORI

Rua Conselheiro Maft
Caixa Postal

s

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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finamento, envolvente e

domi-I
das da noite, a cintura é me

nador. Notamos maior volume nos marcada e as guarnições
nas salas. Voltam os paneja- bordadas predominam. Alguns
mentos, franzidos e "godets dos modelos de sugestão tran
en forme". cesa preconizam uma amplitu-
Belíssimos conjuntos prima- de desmesurada das mangas,

veris em duas peças. Mangas amplitude que parte dos om

amplas em estilo balão e "ra- bros e só diminue nos pulsos.
glan". Cinturas finas e aperta-I A tendência da moda ameríca
das por largos cintos em for- na evita êsses exageros. Numa
ma de cartucheiras. Os plíssa- como na outra as nossas leito
dos, as franjas, os babados re- ras encontrarão uma grande
tornam. Para os vestidos de variedade de formas que anu

passeio e os destinados às sai- Iam a monotonia. Não devem
contudo esquecer-se de anali
sar a sua silhueta pessoal e es
colher os modelos de acôrdo
com a sua personalidade,

o ��T.gO Domingo.,. 25 Q. Novembro a. "45

amável mocidade ...
Tu és meio-mulher e és meio-so-

nho!
.

.,VIDA

FIlliEMIN N

Se êle quisesse ...
Tagore

Moda inconstante ...

Programa
da semana

VENDE-SE: U�a c�.���!na
nov I. Tra tar à Av. Her cí.io
Luz, 33. 5 v 1

CRONICA FEM.ININA
o PRESTíGIO DAS M.ODAS FE

lVIININAS INGLESAS
- Yivianne Poitirers - (Ex

clusividade do CEC para "O
Estado").
Paris - Paralisadas durante

os varres anos de guerra, em

virtude do racionamento britâ
nico que atingiu os próprios
vestuários femininos, ressurgem
novamente em todo o seu es

plendor as famosas modas femi
ninas inglesas.
Quasi todo o estoque de vesti

dos exibidos no primeiro inver
no de após guerra na Grã-Bre
tanha, foi adquirido por casas

de modas dos Estados Unidos
prestiglando dessa forma os f'a
iIllOSOS costureiros britânicos. A
lém dessas importantes aquisi
ções, os costureiros americanos
fizeram grandes- encomendas pa
ra serem entregues ainda êste
ano. Segundo declarações de vá
rios proprietúrios de cas: s de
modas dos Estados Unidos, ..

as

mulheres americanas querem
adquirir vestidos de fabricação
inglesa". E prosseguindo: "Mes
mõ antes da guerra, os america
nos admiravam o estilo e a qua
lidade dos vestidos confecciona
dos na (irã-Brctanha, o mesmo

acontecendo com as roupas de
homem,"

Na França é idêntico o fenô
meno. Ditadora mundial de mo

das Paris volta atualmente seus

01h;s para Londres solicitando
suas remessas urgentes de mo

das masculinas e femininas,
Esse prestigio que vão adqui

rindo as modas britânicas na

própria França, constitue sem

dúvida uma demonstr-ação real
do seu verdadeiro valor e ex

cepcíonal bom gosto.
xxx

O QUE TôDAS AS DONAS DE CA-
SA DEVEl'\i SABER A ferrugem das tesouras, além

Contra os mosquitos - Coloca-�e de enfeia-las. prejudicam o corte.

nos ap'Osentos uma p�uena .vas1' Para evitar a ferrugem. passe na"

lha sôbre um fogareiro e de1ta'Je suas tesouras. de vez em quando.
de'ntro da _vasi�ha um �)�dadço , : um pouco ele vaselina,
: fora Cristalizada, rjení.an o qu

can - -
.

fl mar-se -

esta se evapore sem 111. a
.

"

.

Para resguardar o bnlho d?s tn- Quando os f'íos ele uma escova

potes ._- Para evitar que o po nos
"e tornarem excessivamente flexí-

1 ante e que os mesmos.
1

. .

tapetes se ev
'lh' suficiente veis, mergulhe-a, durante algum

perc�m (1) seu bsral] �in� que man- tempo. numa <olucâo de agua e
p'OIVllha- os com . .' . _ .

t : , brilho natural dos tapetes. I amornaco. O" tios ficarão nJo., co-
era o

has de
('omo eliminaI' as manc.

d I
m« ante" e a escova parecerá no-

, L'� m litro e
moío das roupas - '''1'L li

�- f1 \'êL

:I'!Ua I1101'na dissolvem-s-e I;) gra

;1�as< de sal amoniaco e a rne�ma
tid de de sal de cobre ordina- Quando fizer qualquer iras ...;a.

quan I a
man-

rio. Embebem-s� as roupas
_ <_ proceda da seguinte maneira: abra

chadas nessa 1111stllra e �X�O�l"p;
se

uma cova no meio da fannha. dei-
I

ao ar livre duraytedlilll1�asd� 12o�;r�; tando centro 0" OHF. () leite. a
Cnntra as queima COZ'l-

as dolorosas quelmadur� d�, gonlur�l ou manteig<L etc. Fata

nh'l basta fazer uma aphcaçao óâ!l"t uma e"p�éÍE: de creme com estes

urr:a pasta de bi-carbonato de. s . dlO ingredtente,; e só depois misture
e água fria. colocando-a raj)l a-

a farinha. Evitará, com isso, quen1'en"'te sôbre a queimadura.
Utilidade das folhas de tomate- a l11ébSa fique salpicada de gema

Foi provado que a folha do toma� de ovo.

teiro tem propriedades des�ru�lva�
sôbre numerosos insétos, pnnclpal- 0-.: ))ol()� e biscoito:, ficam mais
)·lle.nte contra os piolho.s das plan.-Ies PaI a leve,.; -;e db,olvennos o fermento
tas O processo mais sunp

cli�lÍnar essa praga é .coloca� algu- num pouquinho dágua, a:1te" de
l1HIS folhas do tomah�l!,o �obr� a juntá-lo �l farinha.

planta atacada, ou entao, fazen 0-
-- '-. __

se uma soluçã? para r:ga-la. ar as
ALTIVEZ ...

Processo rapldo p31 a la: .

" Se mio oodes ser meu

rendas - Consiste em mer::>l�lhal lnleirall1enle.
as rendas numa mistu;-a ?e leüe, � <te corpo, inteligellcia
cerveja trocando o lIqUIdo apus e cOl'ucão,

,
.

t . Depois espremem- com eSsa absoluta compl'eensa-oalguns Ilunu os.
- I

se as rendas com as 111aos e �:v�� que j'a= de dilas almas
vem-se num pano de 11ll1;0. ,l� lima sómenle ...

húmidas de"em ser pdssadas a
I

ferro. lMULHER

Mulher! nào és somente a obr�
. rima de Deus, és a obra. aqul.

fambém, dos homens, que te e!e
'Iam a adornar-te com tudo aqUIlo

_.

'há de belo dentro dos seus ter-
·((ue, _

.'

renos coraçoes.
Tecem bardos da terra os teus

véus com os fios de ouro, que a

fantasia aos sonhos vai bu�car; e os

, intores de gêniO imortahzam :n�
�rte as formas do teu corpo, que e

perfeito, d
E t e<fa-te o mar gran e as sua«

fina� ;[r01as, as minas �e outr? e

ta os seus ricos metals. os )ar- I�r�s de verão as suas fr�s�as :10- ELEITO POR l.'NAl\IJ.MID �DE

re, para que tuas graças mais I es- Afim de estar semlpre a

POSO,tos em seu lar, foi eleito, porplendam !
" d aclamação, o afamado aperitiv.uPor fim, cobre de glol'l.a o ('se- I KNOT.

jo dos homens a tua sempre 110va e
_.., _

Volta a Primavera trazendo
nos alegrias novas. A paz ben
fazeja e desejada envolve a

Terra no seu abraço repousan
te. Já se pode olhar o céu com

doçura, pelo prazer estético de
sentir a beleza das estrelas, de
"conversar com elas", procu
rando "ouvi-las e entendê-las"
sem que o nosso pensamento
seja obscurecido pela lembran
ça de sêres humanos que, per
to delas, semeiam a morte pa
ra salvar a vida do espírito de
mocrático das liberdades jus
tas. A Primavera reveste a na

tureza de uma volúpia estra
nha. O verde é mais verde nas

folhas, e nas flores o colorido é
mais rico. No abrigo carinhoso
das galhadas os ninhos se mul
tiplicam. A inquietude amoro

sa dos namorados toma rumos

de benéfico misticismo. Pensa
se em noivados, e, natural
mente o noivado, sendo, como
é, a ante-câmara do matrímôamor ...

Porque sacrificou êle tôda a sua nío, pensa-se neste, com pro
liberdade. se estava tão a seu gôs- jetos encantadores de reno
to. I� no país do Crescente. Ai !

_

é

I vação espiritual. Setembro. o
que ele sabe o gozo de a_o <;oraçao mês primaveril é, em todo oachegar-se da sua m âez inha, e '

'. ,

quanto mais doce que a liberdade, mun�o O �es que mais tl:;t0a
e sentir-se todo prêso entre os seus lho da ao juizes casamenteiros.
braços queridos t Os vestidos de noiva apresen-
;\l1te5. VI.VIa no �l1ndo. das ale- tam-se nesta estacão bem dife

grras perfeitas, e nao sab.la chorar. rentes dos anos anteriores. OEscolheu. porem, as lagr-imas, por- . ". ".
.

que se, quando sorria. ganhava 10- estilo pl�mcesa fOI completa-
go 'O anelante coração de sua mãe. mente banido, substituindo-o o
os seus gemidos. I?or minim? que grande estilo "império" tão 1'0-
fosse o seu pesarztnho, va12am-lhe mãntíco e expressivo. O cetimum duplo abrace de adoraçao e de

lto domí f-pena...
-

VO u a ommar na con ecçao,
Tago rr- e, embora não favoreça às noí

vas menos esbeltas, "voilá"! é
a moda ...
Antigamente, os noivos, além

da compra dos móveis e per
tences do lar, costumavam
presentear a futura "metade"
J com o enxoval completo. Hoje,
porém, os "malandros" andam

��:�s.� r:v�rs�,SC�-: !ui���!-lHOJE- SIMULTANEAMENTE BOJE IA Franca enviou-nos lima

exposíção
"

conjunta de arte, R1TZ, às 14 e 18,30 ROX}, às 19,30
.

perfumes, modas. Os modelos David O. Selzinick apresenta

:f���en�����;" :��� ��ití�:- DESDE QUE PARTISTE

I1',.•.mo apreciados pelas nossas ele- com Claudette Colbert, Joseph Cotten, fennifer fones,
gantes patrícias. O "charme" Robert Walker, Shirley Temple, Lionel Barrimore e

francês é inimitável. Tem um Monty Woolley .

"quê" todo especial de sutil re-

Se o pequerrucho quisesse, voa
ria agora para o céu. Mas, alguma
coisa o prende. Tanto gosta de me
ter a cabeça .no regaço de sua mãe,
e mirá-Ia, e mirá-la sem descanso!
Sabe um sem fim de palavras ma

ravilhosas. Mas, como neste mundo
sejam poucos aqueles que entende
riam o que êle diz. não quer nun
ca falar. O que êle deseja, é apren
der as pala vras dos lábios de sua

l mãe. É assim que toma êsse arzi
nho distraído de in-ocente!
Tinha um montão de ouro e pé

rolas, e veio a êste mundo como
um mendigo. Mcndiguinho nú, que
finge o desvalido, para pedir à
mãezinha os seus tesouros de

Conselhos
Para tirar manchas de gordura

ou de óleo: esfregue a pane mano

chada com um pedaço de cebola.

Terça-feira
S••lão datl Moça"

FILHO.:! DE rIO S'\M
Um filme que no. mo.tra a

juveuntude da América em

todo o seu e.p!endor

LEIAM A REVISTA
O VALE DO ITAJAí

Se não vodes ser meu

integralmente,
liem a mais leve
e minima restrição,
sem preconceitos,
um hesilacão
de conciência puro,
honestamente ...

Quarta-feira
Ritz, à. 7.30 hora.

«CololJllal pro;rama duplo»
George Formby em:

O PALHAÇO FAZ O ARTISTA
e Barbara Read em:

ILUSÃO DE MULHER

LA ESCOCESA - São fa
mosos no mundo inteiro os te
cidos de lã da Escócia, particu
larmente o "tweed", cuja con

fecção tem lugar não só nas

fábricas, como também em ca

sas particulares. Nas Terras
Altas, por exemplo, as modes
tas residências campestres
transformam-se em centros de

I fabricacão de "tweed". É ínte
ressante observar que os teci
dos escocesses nem sempre são
fabricados com lã da Escócia.
Muitas vezes a matéria prima
provém da América do Sul e da
Austrália, ou é a crina de ca-

l melo da China e até mesmo
cachemira. .

Se não podes qllerer-me como eu
.10nhei que me quizes,')cs,
com a emoção profunda,
de uma impetuosa pai.xão,
antes prefiro
Que não sejas meu!

Hildeth Favilb

Quinta-feira
Ritz: ài 5 & 7,3-0 hora.

«Se..õu chiclI»
Jon Holl e Louia. Albritton
em: DE TODO O CORAÇÃO
Um filme jovial. divertido,

delicia.o. 83tupendo.,.

----�--------------.....

'.Sdbodo, dia 1.
Em ua.vant·premiére·:
CONSPIRADORES

com Hedcly Lama.rr e Paul
Henreid

I
�.

Simultaneamente
ODEON, às 16,30, 18,30 e 20,30

IMPERIAL, às 19,30 horas

HOJEBOJE - Domingo

"1'he Prl80nf'r ()f Zellda ,

MAl!'( ASTOR . ;:};\V1D NIVEN
)lIAYMOND MASSf.Y . C. A UB1HY SMITH

���
David 'O. Selznick

�� JOHN CRO�,[WELL.....

',.

o ?dos os tempos - 100% Espetacular.
e da aventura, desafiando a todos
sua .espada invencÍvel.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



'-l' léSTa"O-Domfngo. 25 cte Novembro Cle "45
�--------------------_._-------- ---------------------

1

Procure na

A SOBERANA

.•05 produtos necessários ao seu

delicado .paladar.

.�
·.ÍJt Ul[J\' }'H.. [AL DE

MORITZ & elA.

"SALÃO ELITE"
Executa os mais perfeitos per
manentes, penteados dos mais

recentes modêlos.

Serviço de manicure e

1 massagens.

)lua Tiradentes, 12 - 'I'el, 1.081

JOALHERIA GRILLO
Rua Arcipreste Paiva, 17
Em frente ao Cine Ritz
Jóias - Relõg'íos ótica

A FILIAL: CASA GRILLO

'Teftl variado sortimento para
presentes e perfumarias.

"O PARAISO"

o Paraizo é o verdadeiro
UDER em sedas, linhos, tro
picais. Isto, porque vende o

melhor, pelo menor preço.
.

Rua Felipe Schmídt, 21

MEU FILHO

Oamísar-ía
Artigos para presentes - Blusões - Roupas
df\ Banho - Artig'os de Verão - Grayatas.

Especialista em C.A�IISAS
IlUA CONSELHEIRO MAFRA N. 3

Julio
GRANDE COMICIO

o Presente para o seu Noívo, Pai ou Irmão, tedes as
esí:í às suas ordens, na CAJUISAUL\. .JíTLIO,

a que tem o maior sortimento.
(ED. LA PORTA)

..� a2..�7At

IRONI8
A nossa vida, êste calvário duro,
Êste mundo de dias doloridos,
Que quando o corpo cai na vil monturo,
Não recompensa os transes já sofridos;

E se, daqueles dias já vividos,
Se busca o mais medonho, o mais escuro
Se vê que, por trabalhos rudes, tidos,
Nos atiraram o lodo mais impuro ...

Então cansada, a gente, quasi morta
Pinta outra cara e manda 'Um riso á porta
Embora com a alma tonta de agonia ...

E depois diz-se então que a vida é bela,
Quando lá dentro tudo se esfacela,
Porque se diz p01' simples ironia ...

LAUSIMAR LAUS

(Poetisa catarinense)

Livros Novos

NOITES nas vitrines

tIa

CASA MISCELÂNEA

À RUA CONS. MAFRA, 9

. .' ESQVECIDOS DOS DErS.ES
... tôrres e suspensórios de aço ao .a.!to, :�)llastras ?a ínfra- Ainda êste ano, será expos-

estrutura, que mergulham os corpos cilíndrícos, de CImento e to à venda o livro da autoria

D
-

DE AR A 'rjO ferro, na moleza profunda das águas.
. .,.'

do 110SS0 conterrâneo JCVE-R. JOAO L [ Uma renda de vigas nos trechos de praia: o vaZIO suoja- NAL MELCHIADES DE SOU-
ESPECIALISTA em moléstias cente no trAecr:o pênsil.

.' . ".

.

o
SA, cujo autor tem demonstra-

-

11
. - E o trânsito e o tráfego realizados, nesse. hífen de en.tle do o seu esforco em pról da li-·e operaçoe.s de o 10S't OUVIdOS, I

ilha e continente! É um sonho, em que a realidade põe os de- teratura da nossa terranarrz e gargan a
.

. A

1 I
.

.

.' .• • J o,. '> dos acordados, para crer. E apalpam o fato; para inscreve- o I?-a Ao criador de ESQUECIDOtons .. Rua � unes lUachad'tl, ..O
h' t' .ia das realízacões do govêrno de

.. Herc.l.ho Luz Honra pois DOe:: DEU�EN .IS 011
A

� ••.•
• .,.,

.� ;:, .;:,. desejamos que
. ao que fez. tanto,. a<_l <]ue se a�IanU;>l!-,n? tempo, d�ndo ao

ES-1 o seu esforço seja coroado de
tacto uma obra ciclópica. a cuja utllídade se associou a beleza pleno êxito.
monumental.

<,

A VIAGEM
Charles Morgan
'I'radução de Sergio Milliet
Edicão da Livraria do Globo
Pôrto Alegre

Char-les Xforgan. o grande ro

mancista de "Sparkenbroke" e "A
Fonte". atinge em "A Viagem" ao

pináculo ele sua carreira: Caiacte
res animados ele LIma rara vitalida
ele e beleza. prosa a um tempo su
til e pujante, natrat iva cheia de
contrastes dramáticos, tudo con
corre para fazer desse romance
uma obra memorável. Temos aqui
a história de Barbet Hazard. um

plantador de vinhas, e Thérese
Despreux, que se tornou uma fa
mosa estrela dos cafés-concerto
parisienses, na penúltima década
do século passado.
Barbet é um modesto virrhatei

ro que, sem temer a opinião esta
belecida, procede como bem lhe
parece. Thérese é brilbante, apai
xonada, impulsiva e sincera no
seu arnôr e nos seus ódios. Em
Barbet há algo do santo que se
indent'ifica com tudo que repre
senta a vída. Em Thérese há qual.
quer corsa ele pecado, egoismo e
vontade. Mas um e outro acima
de tudo, são humanos. E �o se
pode descrer do império de Bar
bet sôbre a natureza mais volun
tariosa ele Thérese, pois o que
ambos tem de comum é uma Qua
se inatingivel capacidade de dar a
si mesmos, espontaneamente, ill
mitadamente_

O cenário do romance é o da
bela França provinciana' dos vi
nhedos e lugares, por onde ser

pera o Charente, e o de Paris lu
rmnoso e inquieto, na época que
se_ sucedeu a queda do Sezundo Irn-
peno.

c

"A Viagem" é a vida uue Bar
bet e Thérese construiram- para si
mesmos. uma vida de plenitude
sentímentaj, ele fidelid;:ide ás vo
zes eternas do coracão.

_

O volume primorosámente tradu
zído para o português ))€10 bri
l�ante escrrtor paulista Sergio MilIiet. apareç;e na bem selecionada
"Coleção Nobel", da Livraria do
Globo, de pôrto Alegre_

.

.\.(·aha de receber grandes no-

o NATAL

vídades de todos os artíg'os para
GRANDE COMíCW

EXTRAÇAO DE {;ALOS
PRACA 15

Atende diàriamente das 2,30
às 3.30 horas. menos aos

sábados

CASA YOLANDA

Mat.riz: ReA 'fRA,JAN(�, 2

Filial: RUA F. SCRM [0'1', 2

Ponte Hercilio Luz

Especíalídade era sedas, linhos,
tecidos de algodão, camisas,
gravatas. meias. perfumarias,

etc.

Economize seu dinheiro com

pran-do em nossos estabeleci

mentos, que realmente são as

casas que mais barato vendem.

"CARIOCA"
Padaria. e Con.feitaria

TÕDAS AS TARDES grandes
novidades de pães frescos.

Peca PÃO PARTS.
Rua ÁI�a['o de Carvalho, 12

Tel. 1.226

Profissão de fé

R'efresc.a a velha tinta ressequida,
Ó minha pena d'aço, Ó meu ideal,
AC8S,t2, a luta 1;)0:: brasão da vida!

BARREmos FILHO

NOVOS e
USADOS

COMPRA 8

VD!DE I
Idiemoil por-'
tuquê., a.po·
rrhol , fl'ancM.
inqlê., etc.

Que importa a Natureza tôda em festa.
A doce luz do sol, que vem doirada

Enxugar êsse pranto que me resta
Como gotas de orvalho na alvorada?

A tarde calma à natureza empresta
O doce encanto de uma brisa alada,
E o rio imenso, que dormita à sesta,
Sob o lençol da espuma esbranquiçada .. -

Que importa a vida a palpitar no espaço,
A vida, a luz, a seiva em seu regaço,
A imensidão do céu azul, que importa?

- Se o céu do teu olhor já não existe,
Depois que tu sofreste e que partiste,
Eu tenho uma alma espedaçada e morta ...

Maria Matilde M. Hoffmann,
(poetisa catarinense, cuja sensi�ilidade emo

tiva desabrocha em versos de fmo lavor).

Clamando pelo 'bem, transfeita em malho,
Ó pena sem patrão, livre e bonita,
Percute a fina flor e o rebotaliho

D'alta ou da baixa corja que me irrita;

Pobre és tu, bem o sei, e nada valho

Senão pela altivez que em mim se agita,
E agride as almas feit�s de casca�o,
Vérmína humana, miúda e parasita.

Enrista, pois, a lança rnedíeva,
Veste armadura esbelta, espiritual,
E fulge sol a pino 'e em meio à treva!

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o Partido Social Democrático José Albino de Oliveira, João
convida a todos que se alistaram Amaro Luiz, João Dias, Julieta
neste departamento a virem com a Fiuza de Carvalho, João Jos« .-\1-
máxima presteza receber os seus ves, Josó Apulino da Silva, .r"ü"
títulos, conforme a rolar-ão abaixo. Cancio da Costa, José Gregúr i ) I�;\-

LETRA A
"

tista, Juracy de Lourdes Virira,
Antônio Hosa da Conceição, '\1- João Rufino oGularl, João Fc rua u

lino de Oliveira, Antonieta Jubaldu des de Aquino Filho, Juá» .J,)�e
Patricia, Alberto Jenrique Schutz, Vieira, oão Feliciano Alves. .Iua n u

Anisio Marcelino dos Passos, Ale- Luiza Vieira, Justina Sel vu, .[:)se
x andr e Vitalli, Antenal' Fcrrr-.ru Antônio Pacheco, João FranCISCO
Pinto, Artur Pereira, Ana Marti ns llamos, José Nascimento Furtado,
Andrade, Alaide Garcia Nocet: i, Justino Amorim, João Euea� da
Adenide Per re ira Marcelino, Antô- Costa, João Fer re ira de }Ielr., Jo.i»
n io Alexandr-e Martins Filho, Auro- Bento dos Passos, José Benjum.rn
ra Donat i lha da Silva, Anésio de da Si lva, Jorge Rodrigues, Jo....
Barr-os, Aldo Guilhon Gonzaga. _\1- Selva, José Siriaco da Silva, .Ioãó
ci nola Vieira Cardoso, Antônio

'I
Antônio de Souza, J,oão José da

Fi()renzaJ��), Ad e lai�le .

Catacina i\ia1'- Si] \'<1 J li ni.or, .J ur acy Teodoro Car
quer da Silva, Antônio RenJIgI.) de doso, Jose Antônio Pacheco, Jou
Medeiros, Artur Pereira e Ol ivci ra, quim :\[anoel Coelho, Joào Mar l i n s,
Ascendi n o André da Silva, Alcides lino dos Passos, Jandira Si lv a
.d a Pur'if'i cuçâo Goulart, Antni.. '\,,:!- J ulo i Bruciano Alves, João :\brc('
n oel de Oliveira, Arão Stcn.!el dos Santos ela Costa, Luizu :\hl'i'l
Are âo, Arucv ])'Avila Simas An- Florentino d e Jsús.
drad e, Agnes :\Iorsch Romer, Ada LETRA L
Luz da Silva, Arani Alves Vieira, Lohuicvr-r , José Pedro �Ietrpr, IO:{l>
Ana Mar ia Bruchaelo, Adelaide' ,li- Lean ir Angélica Tr-onche, T.lIei
v e ir a d e Souza, Alcidia Hégis Pe i- Duarte dos Santos, Leôncio Lour-e n-
xoto, Anali a Olinela Schmidi. An- co Vidal, Luiz Vital Pereir-a Lauro
1ônio da Silva Junior, Augusí inho Chaves. Laury Lisboa, Lui�a Srh
Jacinto Goulart, Alcides Gonçatves, l i chl i n g, Luiz a da Silva Bat-er-los.
Alcides Francisco Martins, Alzira Ligia :\rIaria Ssp ogan icx. Luiz Zdr-
Pirite da Luz, Alcides Manoel Pe- rino Fe runnd es, J�uiz Clonildo �[ar-
rcira, Anita Nunes Régis, Antônio tinclli, Lidi o Pinto Lima, Lcopol
.Joaquim da Silva, Amazilda Ma ri a elo Hass, Laudel ina Maria A'1rlré
de Oliveira, Ana .:\Iaria Diglacomo Lemos, Laudcli no :\Iililão dos San
Fr-anzon i, Alsizio Francisco dos los, Lúci.a Ki nceska Vieira, Luiz
Santos, Almerinela Melo Nocetti, Madeira, Lucio José dos Sar.t os,
Alice de Azevedo Rosa, Aricia C01'- Laudelina Gonçalves Luiz Kucli ne,
rlolin a de Almeida, Augusta Lop= s. LETRA 'M

LETHA B Migu el José D'AviJa, Mar ia C\ll-
B?anel�ges Xavier da Silva, ne1''' diria Lopes, Mar-ia Corrêa, Mar.ia

nadíno Costa, Beatr-iz Bernadrni, Amaral Ferrri, Mnoel Donato ela
Bento Alves Ouriques, Brau.icli na Luz, Marcos José Dutra, Maria Ca
Cunha Nazário, Ba1istina AnJ Ve- tarína elos Santos, Maria Joana
bel', Balbina Garrido Porteli rio Cordeiro dos Santos Mar-ia Virgina
Amaral,. Bertolino Teodoro da .'i 1I- da Silva, Maria Ze�aicle Santiago,
va, Bastilha Bosco Mendosa, Mar-ia ele Loureles Cunha Garcia,

LETRA C Maria de Lourdes Brito, Ma·ria Te-
Cânelido Guimarães Junior, Ceci- rezinha de Jesús Souza, Maria Car

Jio João Pacheco, Carmem de Ol i- doso Ribas, Maria Grisarei, �lariil
lveiTa S. Tiago Fernandes, Catarina Ribeiro, Maria Dutra Coelho, �laria
Fernandes d Souza, Corita Jovit-r Conceicâo Dentice Carpes, )Iarili�
da Rosa, Carlinela Souza e SilVil, Pacheco de Campos, :\iaria Panlo
Conceição Quint ela Silva, Cat"nem da Conceicã'Ü, Mário Alves Areias,
Maria Dentice Carpes, Claudina (Ie Maria Adir Areias, Maria Cipriano
Souto' Goulart, Carmélia Ram )s Rl- Bion, Mario Battistotte, Milton Ju
'bas, Cora dos Santos, Carmem Li- venal Filomeno D'Avila, Maria p('!'
nhares Golonia, Celina Doin Viei'ra, nandes Pereira OJioveira, Ma'ria Bo
Claudionor Dutra, Carlos Garrozi, natelli, Maria Fonseca Batista. :\[a-
Clotilde messe Brandão, Celina ria Paiva de Oliveira Bandein1,
'[encourt, ideney Santiago, Clotilde Maria Barcelos, Mauricia Bosa (le
Bittencourl Silveira. .Tesús Dinger, Maria Jullta Gucder"

LE1lRA D Maria Ad2.hv Pereira Raton, )la1'ia
Dietrich Freitenr Von Wangen- Pinheiro ele' Freitas, )[aria 1'a1ma

tein, Domingos Guilherme Vieira" de Haro, :\olaria Vieira Sittlwirü,
Daura Stendel Areão Danilo Assun-I Maria Emerenciana Costa, Maria
ção Lechunhuhl, Dora Cecilia da Julia Ramos Wendhausen, Maurilja
Luz, Dorvina Xavier da Rosa, Do- Hodriglles Linhares, Maria Perronc
rotêa Car,pes Martins, Dalila RaIl1- :\'[llnd, Maria do Carmo Schall�cr,
Jou Slchutz, Dalziza Soares, Dalmi- Moisés Custóelio elo Amaral. NIm'i'l
1'0 Livramento Moritz, Dorval ele Oliveira. )laria Rosa Teixei ra
Coelho Pinto FiLho, D.ialma. Araujo, Zanetti, Mári'a Pas'coal Aopôsto),o,
Domingos Francisco Ma-rtins, Dor- Ma.rina Gonzaga, Maria da Glôria
avI Bento Alves, Diva de Almeida, Raffs MaClll'ado, :.vIa·ria Souza Halll
Dalgiza Ataide, DorvaIína Loch, JOLl, Maria de Lourdes :ijerreta ;Vb-
J)jmpina Margariela üarneiro. ria das Dores ,Mello, Maria Fel'r'�irrl

LETRA E da Silva.
Elza Bemaclini, Etelvina Nazário

I
L--ETRA N

Linhares, Eno de Castro Gandra, Nolasco Laurindo Figueired,).
Erotides de :\<Ielo Gvaerd, Ema Va- '?«IiHa Frazoni Viegas, Natalia T'1-
sely, Elvira Szpoganz, Edith Paim mazia, Neli Teodora de Cas!ro,
C o s t a, Edgar Scheidt, Ecylrla j Nair de Oliveira, Nelly Silva, Nadir
Vieira de Castro Faria, Erotidcs Leal da Silva, Nadir BraulÍl}a h
Tolentino. Ele usa Bittencomt, Silva, Nelson Carneiro, Nadir Lo-IE�rand.ina X�vier ,Silva, �milia� L�- pes, N.e�tor Carneiro, Ne,l�on Morei-
lelt, Elida DIegoh Correia, J:o.rlll- ra, NezIa Lopes, Normella Souza
liano Peixoto, Eloy' Gertrudes da Lis,bôa, Noé Menelosa, Nadir de I
Silva, Euclides Antônio Ricardo./ Souza Aguiar, Nilton Gongalves,
Elias :\1anoel Cardoso, Edith A11tO- �ill()n Batista da Silva, ?«Iico��u
Bieta ela Rosa, Eulina da Silva -:\ri- SUl'dá, Nilza Vilain da Hosa, Nilza
]is, Elallsio da Cunha, Edith Nasci- Cardoso de Oliveira, Nicolau Va-
menta. lentim Ferreira, Nair l\.[arqlll's

LETRA G AIllJl10n, Norma :\laria Gerber.
Genési'a .:\Iaria Ferreira, Glad�!o- LETRA O

ne Paladino Filho, Gentil Fernan- Olinda Souza, Orlando da Silva
{Ies, Gladstone Paladino, Gerson Silllas, Otáyio Bené Lebarbenchon,
Dutra, Gilda Souza de Paula, {lené- Otlo Henrique Daniel Laeser, OI[1a
si'a Raulino Card'Üso, Graciliano Monguilhotl, Olinda Silllas Assun
Rosa. Aronso, QlIirino Goncal\'es da cfio, Ondina Fernandes da CO�t2,
Silva, Gcntil Miguel D'Avifa, Gentil Olivia de Oliveira Fllortado, Otili:!
Miguel D'Avila, Georgina T,abaliba Haincrt Da,col, Oscar 'Silva, Os\'a!-
Garrozi, Gilberto Miranda. do Agapito, Orlandina Bittencourt

LETHA H dos Santos, Osmarina Farias, 01'-
Higino Nascimento ele Andradc', nel' Zeni. Otacilio Fernandes, OPlll

Heitor Lessa de Souza, Horacílía pia de. Oliveira Alycs, Orlandin:l
Camargo Jaques, Herondina :\la- AI\'es (Toll\'êa, Otávio VaI' aBrasil.
chado, Hugo Coelho, Henrique (;,1\- Osni JOSl' Pereira, OSlllar Cruz,
sio Nunc's ele Ahreu Herminio Bri- Olga :\Iaria :\Iendes. Olegúrio \'n-
nhosa .. Hel'lIlinia :\Iaria da CUI'- ll'nÍ<' "ieira, Ol1dina Bra\'as�('s
de Souza Soare", Hélio Duarle. Souza. Olinda Silveira. ,{'('ição, Hilda Vi('ira :\Iacstl'i, lli'd.1 LETRA P

ILETHA 1 Pl'dl'o ZOlller, Paulino João ILI-
ho Spoganiez, Ilza Pereira e Oli- t,i.sta "Ieira, Pedro, Lau:ido l)s �''''<:-:.''''-'''

veira, Irm'�' f)emHria :\![arinho, I!'a- Santos, Pedro .To,sl' LUIZ :\Llrc;:d, _

ma Vieira :\lartins, ldelfoI1so {)(;n- l'l'dro José Heinerpedro, Pedn
.�·al.y�s, zidro Plantão de AzeYetl{), Llliz de Souza, Pedro Francisco !ln
Inana Oliveil'a de Almcida. [sall!';) Silva, Pedro HOlllalino Sil\'a Pedro
de Mir:mda Fel'reira, [saItil1<l Sil- .Illliüo Hoquc. Pedro :\Iu('io Pl'reira,
"eira, ISlIra Silva, lolanda :\[aria LETHA R

.

Hernadina Dornbuseh, IraCl'llld Haul Tiago dc Souza. Hoque hin-
Hibas. l\'o de Castro (;andra, Id" C'l'7,ski, Hutll :\Ieister. Huy de Cas-
Carmelll Yal('nte Cardoso, tI'O (��ll1dra. Romeu. Vieira' da CO.,la,

LETHA .J !lolllulo .:\'ocetti. Heinalclo :\Iullrll'l
Joúo Lef)C'adio de :\Ielo. .1.0,1') Lacerda. Pedro .Luiz.

C:ir<!oso. Jorge Carneiro. João -\1- LETHA S
J1l('id'l . .rll('l�lio Cosl«, José :\fall' ('J Saida :\Iaria Vieira. Silvia B«�()·
(IP Andrade ..Jessil' Liege Bustos. dona de Suoza, Silvin FUl'tadG de
.Jose' Felipe (ioI1c:alves .Iunior, Ji)�l' Olivpil'a, Se'ydeney Dias, SCI :1!'i1l1
.Jo:!o rirl('s..Io:'io [nacio de Oliveir:l .. !osi' da Cunha. Sehasliúo :\íili',;1\

Partido Social Democrático

Atécnica moderna acaba de substituir a pena de

Cópynghl da
The.flAVE :t(jlJ H/ARO? "'t: .

escre ver por uma esfera de aço.

" "

1 ... que um navio de ferro

pesa cêrca de uma quinta par:
te menos do que um navio de
madeira de iguais dimensões.

2 ... que o cisne é uma das
aves mais crueis e vingativas
que existem, pois quando outra
ave entra em seus domínios,
êle a persegue a bicadas e mui
tas vezes lhe dá a morte.
3. .. que um diamante de

mineracão recente, um marfim
de elefante subitamente refri-

I gerado e uma lata de leite em

pó em ignição estão todos su-··

jeitos a explodir tnstantanea-:

I
mente e com grande fragor.
4. . . que no Fairmount

Park, em Filadélfia, nos Esta
dos Unidos, acha-se erguida
uma estátua que simboliza e é

I

dedicada à liberdade religiosa;
e que êste monumento, único
de seu gênero no mundo, foi
oferecido ao povo norte-ameri
cano, em 1876, pela B'nai B'ri- .

th, uma famosa organização
internacional judáica.

5 _ . _ que muitas palavras de
uso corrente, como autoçiro,
celofane, etil, pirex, mercurio
cromo, teletipo, zipper, e outras
são marcas registradas e, por
tanto, de propriedade particu-·
lar de um fabricante; mas que,
não obstante, tais palavras já
se tornaram parte de tôdas as '

línguas do mundo, podendo ho

je ser encontradas em qualquer'
dicionário moderno.

6 ... que a invenção do papel'
é devida aos árabes, que come

çaram por fabricá-lo com algo
dão da própria Arábia e do Egi- .

to; que, depois, tendo invadido'
e conquistado a Espanha, veri
ficaram que o linho produzia
papel de melhor qualidade;
que, então, começaram a utili
zar aquela fibra em larga esca

.la, 'cultivando-a em tôda a pro
víncia de Valencia; e que, final
mente, foi Afonso o Sábio quem
intalou no reino de Castela a

primeira fábrica de papel eu - .

ropéia.

,
rRua Deodoro, 33

Florianópoli�

Livros novos e usados.
em diversos idiomas.

A tende encomendas de
obras editadas no Brasil

ou no estrangeiro.

E' reunir o útil ao agradável.
Distribuidores no Paraná e Santa Catarina

I Novidades todas a8

semanas

Fiuza Lima & Irmãos
Rua Conselheiro Mafra n. 35

Florianópolis

N�O HA' iGUAl..
_LU WI •••• ' jlt t4�

João Frederico Simas e Sra. Pedro Ciomes Caldeira e Sra.

participam aos parentes a

pessoas amigas o contrato
de casamento de seu filho

ISRAEL. com a srita.
Flori.bela Simas.

-<,
.

pcuticipam a seus parentes e

pessoas de suas relações o

contrato de casamento de sua

filha FLORISBELA. com o sr.

Iarael Gomes Caldeira. t
I

noivos I
-----

ISRAEL e FLORISBELA

Florianópolis, 20-11-45 Curitiba, 20-11-45

Manoel Venâncio da Silva
e Senhora

Júlio J. Broering e

Senhora
participam a seus parentes e

amigos que seu filho DULFE
ajustou núpcias com a senho-

rita Célia Broering

participam a liIeUIJ parentes
e amigolil o contrato de calila

menta de liIua filha CÉLIA
com o IiIr. Dulfe Silva.

Cambirela, 17 de I;lol7embro de 1945

ESCRITÓUIO JURÍDICO COiUERCIAL
Assuntos: .Jurídicos - COlllerciais - Hllrais e Informativos

Endereço Te]. ELTBHA::'\CO - LAJES - Santa Catarina

Consulte nossa Organização antes de se decidir pela compra oti venda

de imoveis, pinhais ou qu.alquer em presa neste estado

Diretor: - DH. ELISIA.RIO DE CAMARGO BRANCO
ADVOGADO

Rlla Frei Hogério, ii'! - Caixa Postal fi! -r- Fone 54

(�Ollles, Sih-ia �Iaria Ferreira

,)e-jvc!'ian.o Gonl:alvz CorrÔH. Si/.iEh:J.
Fr�lllcisea Ferrira, Sluslrino SOllZ::l.

LETRA V I
Yic{\ncia Digiacomo Silva, V;!Ó

ria Polli, VÍ1..'eiltina Ferreira Cal'ri
('u, Vallllor Quermou HHlIlloll, Van
da :\la1'ia- Kvh'asisehi Ligochi Yfil
I!lO!' Lopes de Carvalho. \Venceslau
Stuart, . V:lldomiro Stori, '.'ilmar
Bar·ccllos. Vicente Feijó. '.'almor

IFrallconi, Vildig�) Jaco]) Vil�di, \'i-
d n! Rosa de Jesus. .

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o IITaDO- Dominge', 25 CI,. NOVembro ele '9A5 9

fCINEM t1. -Irmandade Beneficente d� N:. SenhraoI-IorAS RELIGIOSAS1 PARA UM DOMINGO CO-
.

do Rosário e São Benemot• • •

MO O DE HOJE, UM FILME
C o N V I T ECatolicismo

I
seria ocioso repetir, seu nome

I

COMO O DE HOJE: "DESDE
A Mesa Administrativa desta Irmandade, tem .0 prazerti::ANTO DO DIA ligado desde cedo, á t,erra .

ca-
QUE PARTISTE ... "

de convidar aos seus Irmãos e demais fiéis, para assIstI�em a
O �

2() ue novembro tariuensa. Seu culto e antigo, Um filme que supera em

I Missa de 40 domingo que será celebr�da em sua Igreja, no
. SIOVES']'RE, ABAD1<� E no Estado, desde o povoamen- muitas coisas '!

... E O V�N!O róximo domingo,'dia 25 do corrente, a? 9 horas.
s.

('ON"ESSOR to. Sob sua especíalfssima pro- LEVOU". Um filme que e toda P
Aproveitando a oportunidade, convida a todos. os

. se�
Descendente ci�uma nobre famí- teção, O Estado desenvolveu-se.

uma história completa � ,s�m Irmãos para comparecerem em sua IgreJ�, no refendo dI�
as

lia italiana, f'oí SIlvestre mandado
Descendente de nobre estir-

falhas, episódio por epl.sodIO, de novembro, domingo, às 15,30 horas, afIm. d� que revdestl�_
ara Bolonha estudar direito. Mas

.

�

d Pa roeu-a
�entiu.se chamado para _o destad<?tpe e pOSsluIdoral dse tvasctateu�- detalhe por detalhe., � vida �e de balandraus, possam acompanhar a Procissão aeclesiástico, e a indignação

..

o pai ma mte ectua, an a a arr-
uma exemplar famI.lla ameri-

do nosso Estado, SANTA CATARI�A. .

_

não pôde impedir que o filho se na é considerada a Padroeira
cana tôdos os anseios de um

A Mesa Administrativa desde ja apresenta os seus agrade
fizesse padre .. �or caysa de sua

dos estudiosos.
lar tipicamente ianque .. Tôdas cimentos a todos os que comparecerem a estes atos de nossa

viela santa, fO! feito conego, e como
.

.

tal, fêz um bem irI_lenso do povo. Que os llltelectuaI� .

se va-
as amarguras dos que Ílc�ram religião.--rerto dia VIa o cadáver de um ho- lham de seu patrocínio nas
sem os seus entes queridos, Consistório em Florianópolis, 22 de novembro de, 1�45.iJlelll que er� célebre por sua for- lides estudiosas; que a mocí-
que partiram para a guerra. J. C. Cardoso, Secretárío

Jl]osura. Profundamente impres- dade se socorra de seu auxílio Tôda a paixão que nasce nos:ionado disse: "Eu sou o que tu
foste, o que tu és, eu o serei". Êste nas tarefas estudantinas e que peitos jovens, quando os s�usVensamento levou-o a abandonar os fiéis venerem ardentemente amados desejam ir para alem

I
tudo, propriedades, honras e dIS-

a, virgem e mártir, símbolo de combater o inin:igo traiçoeiro,tinções, e retírou-ss para um lu-
fe e de pureza, e estaremos a assassino e ladrão.aar ermo, perto do monte Fano.

tá construiu uma igreja em 110n· propagar uma devoção muito Temos vistos muitos filmes

I
ra de s. Bento e pôs os fundamen nossa, secular e histórica. de CLAUDETTE COLBERT, I
[Os para a Congregação dos Silves-

x I mas nada nos pareceu tão I
trinos. Seu zêlo e sua humildade

IGREJA PRESBI'rERIA.�A t t emprovocaram contra êle a sanha do �feito como nes a rama,
,inferno. Mas, confiado em Maria Hoje. às 19,30 haverá culto divi-

<;lue ela demonstra que ainda'santíssima, venceu. Entregou sua no com pregação do evangelho na
e a mesma francezinha quealma ao Criador no elia 26 ele no- Igreja da ma Visconde de Ouro sabe amar e sabe sentir.vernbro de 1267.

Preto, 61. Pelo reverendo Alcânta-! Temos admirado muitos27 de novembro
.

b j d tema V t JOSEPH COTn. LEOXARDO KDlrnA,
ra sera a ore 8 o o asan e

I trabalhos de _.._lUÁRTlIt de Piedade.
i TEN e o guapo gala Jamais'.'

nos empolgou tanto como nes-Leonardo, natural de Nan-
ESPIRITISMO lite filme. LIONEL BARRY-gasaki, era filho de pais que
DO ALÉM MORE. um cura que só dizpnto se distinguiram por suas

Não ficai com. o' pensamento I palavras sadias ás almas que
rírtudes como por sua alta 110-

fixo nas adversidades. Procu- 'merecem.breza. Ainda mocinho prestou rai cumprir os vossos deveres 7 MONTY WOOLY, engraça
.aos padres jesuítas encarrega- de .cristãos, e as vencereis ga- do e amigo. A jovem SHIRLEYelos de sua formação cinetífica

lhardamente. TEMPLE, que venceu nae literária, grandes serviços
Lucipaz .. transformacão de menina pa-,

como catequista, pois era do-
As adversidades são provas ra moça. A linda JENNIFERtado de uma inteligencia fóra

e são licões. Por isso deveis en- JONES e o explêndido ROdo comum. Entrou para a frentá-las com coragem, mas BERT WALKER.Companhia de Jesús. Mas, em-
sempre com o pensamento vol- Tôdos estão á altura de seusbora tivesse formação surí-
tado para o Alto. papeis.ciente, para receber a ordena-

Calix�o, O filme. que é de longa me-cão sacerdotal, preferiu o sim-
Se o cumprimento da 1�1 e tragem, encerra trechos lin-ples estado de irmão coadju- O amor. e o amor nada custa, I díssímos, em cenas de delicio-toro Por ter propagado a fé ca-

nem mesmo o menor esforço, o 80S idílios amorosos... Ou-

�
tólica, foi prêso. Três anos

que vos falta pa.ra cumprir a tras de, lágrimas saudosas
. ,_

passou no cárcere, durante o,
lei? - Apenas ISto; boa von- 'quando ele partiu. Em uma I

,

quais ganhou 96 pagãos para tade. carta sen.tida ela

escreveu:,
r

.o E' "OCIVO AOS ANIMAIS DO !ESTUCOStristo. Chegou o dia do supl í- Calixto "DESDE QUE. PARTISTE:', NA"
.

•'�ojOs' fÊolrealell mCOalilSdeqnUaadtoroS ca,at��� Lembrai-vos de q�l' a pacíên- querido, que a minha VIda nao I
"'w,.'w __ w, ..A"...,......... .... w'_.__.._A." ............._._W,.......,._

"

cia é a melhor aUXI lar no ra- é vida. Que falta-me o ar �or-I'
_... .... w __gueira. Êsses quatro cornpa- cíocínío, evitando sempre si-

que tu levaste tudo contigo,
I ., DO B�RULHO EVNT-llADO'RES

heiros foram: André Tocuan, tuações difíceis. É uma vírtu- que é o teu amôr, os teus ca-: A GAROTA �. _a primeira nobreza do país, de que santifica a alma. rinhos a doçura de teu olhar.
Joe E. Brown ��ll'bOca larga) e Vendem-.e doi. ventiladores elec-

oão Ixida Xoum, japonês, o L. B. "DESDE QUE PARTISTE", eu. .Iudv Canova tI'icos, 9Jall.dde•. pad�a cima �a ma-l J

t e o um oilcllante,

'oreano Cosme Táquea e o A felicidade que o mundo 'não vivo mais a vida dos ou- 2) _ Uma deliciosa opere_a. SQ ou. pare e. II n

't" barhea-

.

J O .. ,

.', ,
. A lOURA NO CAiUIN HO proprlO. para e.Crl orao ,

)ortuguês Domingos orge. terreno proporciona e efemera tros. Minha alma esta ai con- U-'1 .

"P" U· ll'll'l[ Singerrnan rias, cafea, etc. Tratar na rua Ai-
Time dêsse� quatro era o de tanto para o pbore como

parai tigo..
. Preco��)�r. 2.00 .:_ 1,00 _ "livre" 'mi�(mte Lamego IS.

erem recebld�, em suas casas
o rico, tanto pa.ra o en�e�'mo Os CINES RI.TZ e ROX. têm _ êreanças.1naiores de 5 anos po-

s arautos da fe. Morreram to- como para :o sadio. A íelicida- o aratíssimo prazer de decla- derão entrar.
.

S
os na segunda metade do mês 'de verdadeira é o resultado das Tal?' por nosso' intermédio que I IMPE�IAdL B 'lho '�EMORROIDI

1619 - . '. .
-

') hs _ Matinée o aru

I
1e novembro de.

acoes, que const�t�em o Ul1lCO se sentem orgulhosos em apre- I
� .

Programa Variaào
*

alimento do Espmto. sentar á culta nlatéia de Flo- 1 - Filme Jom,' DFR I

tJte C!�p'Cif;tt1
ATEDRAL METROPOLITA- NIariguinhas rianópolis um oortentoS{) tra- 2 _ A Vo, do Mundo. JomaL

A/,.U;,.,.,.I. ��""II.
NA ,. I. -

-"·d - 3 _ Espírito de Luta Short.
.. v... "� "v�c..I balho cmesco, que tao IUI aso

.1. _ A Ciência Popular n. :2
Hoje

sucesso alcanCDU uns centros -

Short. , ,,,itA AS
]<'esta de Santa Catarina

mais adiantados do mund.o: o 5 _ Fox Airplan !:\ew.'-: 27x

,oHSeC"utJ. .,

As 6 homs - Missa com

v� f·S.�' Jf'·�·.I:�I.O' I 'filme "DESDE QUE PAR'I'IS- g..",_-IornaL...... , I' 't' •

â . -
.

o-es .

I
E"

_

,._., d 1 _ 6 _ Aventura:,: Aquaelcas Short .

. ntIcos, oraçoes e pregaç . j/' \ ,
,.', I' I' j i T . E mal::> U!l1tgrao1n be .a1.hnça 7 _ Galante Protetor Desenho.

Às 7 horas - :i\Iissa de co-
mente compOlnen e OI rI .. au-

8 _ A Ciência Popular n. 5unhão geral das congrega- te desfile que já começOlu e Sho�t.
.

las de N. S. das Dôres.
TATWA Ai\10R E LuZ que durará indefinidamente. I 9 _ Abaixo 0-; Gato,; J?esenho.Às 8 horas Missa das Afim de ser procedida a elei- "DESDE QUE PARTISTE", 10 _ O Co;re de Pando,a·tiancas da catequese. Cânti- cão da nova diretolia para o hDje. nos CINES RITZ E RO-

11 _ �S�}���I'tO" de gargalhadas
'os e" orações. Pregação. período de 27 de 11 de 1945 a XY, simultaneamente, paTa Joe E. Broml (o boca larg_a) emÀs 10 horas - Solene Mis- 27 de 11 de 1946.

. que tôda Florianópolis possa. A G.-\ROT.-\ f; D� BA�nJHOa de, Pontifical, por sua excia. Conul'damos a todos os 11'- vêr êste admirável presente) com .!udv Canov.� ..

, (8

y

• 12 - Os 4 ultimo,; eph<?dlO�
·evma. O sr. ArcebiSlpo Metro- mãos Esoteristas a compare- que nos deu o cmema.

parte') do o-icrantesco senadO:
olitano. Será executada pelo cerem á nossa sede social na CIDADE' SORRISO c

CO'NTRA 01\ 5a COLrs.-\ôro da Catedral e pela 01'- próxima 2a feira. às 20 horas, O filme "PRISIONEIRO DE 9 _ io _ 11-12 @piSódios .(f�nalj.luestra Sinfônica a Missa Sal- à rua Conselheiro Mafra 34, 2°
I �.END�" bate�:',na �id�de S01:-

1 Preç%h�'$D2�&ca(UI���)w_ lmp.
e Regina - Stehele. andar. I 11S0, todos os lecolds de bl-I .

10 (dez) anos.
Às 16 horas - A imponen- Prestando assim o seu con- lheteria: como prova o telegra- I Simultal:.eamente.) OQ

e Procissão com a imagem de curso para o melhor desenvol-lma abaiXO:

I
Odeon: 11/2 q}/2 81/_ L.anta Catarina, para a qual vimento do nosso CENTRO DE. CURITIBA-22. �m1>_��la!de�a2n�:oram convocadas, por edital IRRADIAÇÃ MENTA�. . I' IMPERIAL - FPOLIS.

POi' arh��"�!� voIi�u ê'i! pab �a
a Cúria, e dev-erão tomar to- A Dzret�rza_ , Lançamento grande filme

I h1t,-iga e da aventui'_a. ae�fla�:(i?as as entidades e instituições Completando seu pnmelro i Prisioneiro de Zenda em Curi.- c. tôcios com seu eSI.)ll'lt,') : Ol-r:a_lt�.'atólicas da Capital. ano de fundação o TATWA tiba acaba bater tôdos Tecords co e audaz e H;a e"paCla ImenCI-estiYifladJe de Santa {'atarina AMOR E LUZ fará real1z�r ,bilheteria: virtude .s�cesso fil- veLpRr.';WNE[!RO DE ZE�DASanta Catarina, portadora uma sessão solene a 27 do COl.- me pedimos intenSifIcar grau- COl'!l Renald ColmaI' -:- M<;t0alenea dupla auréola do martírio "ente mês para a qual conVI- de propaganda. Sauds. Carrol _ Douglas Fa;rbanKs_ .Ir.virgindade, foi martirizada da a todo; os irmãos espiritua- IMPERFILl\'[S _Aventuras �moC!onante".

h t' com a", '. t d No programa.
os 25 de novembro do ano listas a abriL an alem Este fIlme sera apresen a o·

1 _ Notícia.s da Semana DFB.07 110 govêrno do imperador sua presença esta magna ses- l,hoje nos Cines: Odeon e Impé- 2 _ O Cofre de P':lndora'faximiano. são. hial. De"en/jII I CI)I��lCto.. n- __

.

A Comissão I '" F··x ",'�r ii'l "eVl� ..:.:,

R I f A
. Para nós, catarin.enses, a fes-I _.

c
-

Sil
- _.- < •.

AtualIdó.des. .

[a de Sa.nta .C'a.ra.nna possue

',ADE{t,�;. P:'€,.'._'.. _

,'r • " I'.

.

lt . 1 eh es " ..

� -

. ( "Informa'lIe que Cl riía do barco

'Im sentido hlstonco e cu _111 a '�V \
2 h" �l�.;ne·e r',,' � JI.... ')"".-<; n :c�:' _ I,:.j> < JV __ ..,_ ) _. _ v

.

U

I
L�. -, ael.. '.c - - - .'�"

C $ 50J (UillC «Corsário» ficou trCln.ferida para

[lJém do sentido religioso. A
I t -daça-' duo- 1) - l..-�na alim'ávei l·r,1é·iia mu- - A- r':' -

-

r.� c ·(!;)' _ 1_ '

• o 1.a ".' de de-ftmbro ..quarta-feira.,
h'ande mártir de Alexandrina: hE�tregora�d�:·n� i;:rgo Fcgun: siclrla flue ('onsti'L:2 ,....: .. ,. ':3"-1

� �-:' _.' ;)' �

;e7cr. ':"cce:ia Federal.
. '.

I
c ""ell. oc

a�IJ1'1(1� (, I '(nU l. _". Á _ .

�eve, por Cll'Cllllstanclas que de.s, .," c. cc •. c _ ••,

QUER VESTIR-SE COM CQNFORTO E ELEC;AHCIA ? -,PROCURE A

Alfai�u�a!rapi��l��i!�,!ot�ello I
CONTA CORRENTE POPULAR IJuros 5r,� a a. - Limite Cr$ 30.000,00

Movimentação com cheques ;

Banco do Distrito Federal S. A. ICAPTTAL: ("R$ 60.000,000,00

IRESERVAS: CR$ 12.500.000,00
Rua Trajano� 23 - FlorlitnÕpolis

-----

A açAo benéfla ti. Ps
mada Ma n Zan, prepara
da especialmente para to
do. 08 casos de Hemor

_.�"...r roides. é imediata, alivia
as dôres e os pruridol,

a,�. acalma e evita as compli
cações infecciosas das ul
cerações e varizes hemor
roidais. A venda em t.das
as Parmacias em bisnagas
com canúla especial para
facilitar a aplicação.

MAN ZAN
PARA HEMORROIOlS
Um produto De WIU

Máquina de e8Cr�Ver
Vende-se uma. po",tát.il, lT'.arca

Continentat 34ü W.
E.tado de nova, tendo sido uaa

da unicamente na ccrre.pondencia
particular de uma profell.ora 811-
todual.
Rua João Pinto, n' 18 (baixo.l.

5v 2
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IndicadorMédico
Dr. Polydoro s. Thiago

Clínica MédIca f'm Geral
Doenças do coração, pulmões, fígado, estômago, intestinos,

rins e demais órgãos internos, de adultos e crtanças
CONSULTÓRIO: Rua Fernando Machado, 16

CONSULTAS DIARIAMENTE: das 15 ás 18 horas
RESIDENCIA: Av. Trompowski, 62 - Fone Manual 766

ORe SETTE GUSMÃO
CBiJho'E DOs SERVIÇlOS DE TISIOLOGlA DO CENTRO DE SAUDE .. oo

HOSPITAL "NEMU RAMOS".
CurIlO de a;-erfelçoamento no Ho-"pital São Luiz Oonzaga, de São Paulo - &-elJta
�o do Instituto "Clemente Ferreira", de São Pauto - Ex-medico Lnteroo uo

Sanatorio de santos, em Campos do Jordão.
IlLflUCt:. GIlBAL - DIAGNóSTICO PBECOCliJ .... TRA'l'AMEN'l'O .ill!lPIIlCIALIZADO

DAS DOENÇAS DO; APAR:liLHO RESP-IRA'.rOBIO.
. OPERACaO DE J�COBOEtJS

IJON8ULTAS: D1àriamente, das 3 às 6 horas. CONSUL1.:iRLO: Rua Vitor lIlelreJ.... 1 r
l'lESID1lNCIA: Rua f!lsteve. J1ln1or. 136 - Te!. 74:1.

DR. MADEiRA NEVES
Médico e.pecialisb em DOENÇAS DOS OLHOS

<'-'Uno .. Apemlooamento • Looc'a Pranc. no &lo ó. Jancr.
_••UIi1'&a - r"Ja •.-., �_te ... lO,30QlI12 h., à tarde excepto o ••
......... "'14 ás 16 iaOru - OOl!f8ULT01U0I .- ''0li0 "a_ .. f......... -

_.. l."' - _IOI'IoIIa(lJJt. a.. rr-.....� .a.

DR. ROLDÃO CONSONJ
IJDtURGlA GI1KAL - ALTA CIRURGIA - JlOLlIiSTIA8 D� 8�NHORA8 - rA.BT08

Formado pela Facujdade <te Medicina da Universidade de São Paulo, onde foi
4.a1stente por vários anos dn Serviço Cirúrgico do Pl"ot. AUp!o Correia Neto.
Cirurgia do estômago e vias büíares, tntestínos (lelgado e grosso. t.lirókre, rms.
�ta, �a (itero. 0..-ir101 e trompas. Varícoceíe. aídrooeíe, orar-!zee .. b�r-nia

CONSULTAS:
C1U I" ft 119''lI., a Rua �'eU.pe Scnm zít, :&J r altos da Casa ParG.''I01 Tel l.l)�

RESIDtNCI.A.: Rua EsteTea Jónio!". 170: Te! 1(734

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

Universidade do Brasil). Médico por concurso do Serviço Na
eíonal de Doenças Mentais. Ex interno da Santa Casa de Mi
Ief:\córdia, e HospítalPsiquiátrico do Rio. Ex médico assisten-

te do sanatório Rio de Janeiro na Capital Federal.
CL1HICA M..DICA - DOENÇAS NERVOSAS

- Consultório: Edifício Amélia Neto
- Rua Felipe Schmidt. Consultas. Das 15 ás 18 horas
�idência: Rua Alvaro de Carvalho nO 18 - FlorianópolÍlS.

DR. ARAUJO
a-t.teJlte 40 Prof. San.... , 40 Rio 4e "..eirA

ESPECIALISTA
Doença. e oper-açOeg CIOS OLHOS, OUVIDOS, NARIZ e GARGANTÁ

C1nJrgla modft.""tla da GUELA DE LOBO, do LÁBIO LEPORINO (lAblD • .,."
da bOca fendido. de naacenQa)

-.&fa&o8copla. traqu...."'8COpla, bronccscopía ;,ara retirada d� corpoe eoiItMlnb'.....''''

CONSULTAS: 4.... 10 .. 11 iii eb. 11 la 11 hor..

Rua Nunes Machado n. 20 - Fone 1447

Dr. Newton d'Avlla J ORo 4.NTONIO MONIZ
OperaçÕM -- Via. Urinaria. -- Doen-
>OCd da. inte.tinos, reto • Clnl�.
.- Hemorroida.. Tratamento do

colite amebiana.
Fi.ioterapia -- Infra.vermelho,
Conault: Vitor Meirel_, a8,

tAtenda diariamente à. 11.30 h... ,

la teu-de, da. 16 ha .•m d,ant.
a.. ld I Vidal Rcunoe. 68.

J:'on.' 1M?

ot

_...... Or_............._ • ......_
.. iO.-.a. r_ • ..._ Ce _._._

CONSULTÓRIO: R. Joo.o Pinto 7 Dili
'1aIneIlS'l .... 18 .. 1'7 DOirU. &IaIDlIJII.

DR. ARMANDO VAURIO DE ASSIS
.,.. "",Ie•• d. Clinlea Infantil da .Milltênct. Munldpal • a...I&aJ

ele Caridade
CUNltA MtolCA DE CRIANÇAS E ADUlTOS

OO:!f;8ULTóRIO: R_ NlUle8 Machado, 'I' (�dtffclo 8. lI'raaalllco., .... 1.....
Con.uHa. doa 2 à. 6 hOfllll

RESIDENCIA: Rua Marechal Guilherme, 5. Fone 78.1

DR. lIÁRIO WENDJIAUSEN
Médico do Centro de Saúde e Dfretor do Hospital

"Nerêu Ramos"
CLíNICA MÉDICA de adultos e crianças

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

CONSULTAS: das 4 às 6 horas
RESIDf':lNCIA: R. Felipe Sch,midt, 38 - Fone: manual 812

DR. BIASE FARACO
IIIMI00 - chefe do Semço de 8ff1lJII8 do Centr'o d-e SaI1da

DOENÇAS DA PELE - StFILIS - AFECÇõES URO-GENITAIS DE
UlBOS OS SEXOS - RAIOS INFRA-VERMELHOS E ULTRA-VIOLETAS

CONSULTAS: das S 115 6 h. - R. Felipe Schmidt. 41
RES.: R. Joinvile. 47 - FONE 1848

Reasumiu .ua clínica

DR. SAVAS LACERDA
. Cllniea médieo-ei:nírgica de Olhos - Ouvidos. NllIIis - Gar«an'la.
Diploma de habilitação do Conselho Nacional de Oftalmologia.
CONSULTéRIO - fo'elipe Schmidt, 8. Das 14 àa 18 hera..
RESIDENClA - Conselheiro Mafra, 77.

TELEFONES 1418 e 1204

Deseja obter
emprego 1

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

x x x

Urgente
Pr ec.sa-se de um coziqheiro,

na pensão Particular da B .. se

Aérea TI atar com Beneditc
Garcia na Ciso Dahria Concei
ção. s-v.41* * *

Móveis '

-

��\�tsauq,?J' Laboratório Clínico
� �-

-,

�- RUA JOÃO PINTO, 215 - Fone: 1448
.� � � (em frente elO Tesóuro do Estado

RmíTOIm PÃTOUlGJCRS Florianópolis

I Vendem se, para sala, quarto
(O cozinha, em perfeito estado
à lua Padr e Roma n v 90.
Preços de ocasião. 5 v .. 5

* * *

Negócio urgente!
Por motivo de, viagem vende."se o armazem de secos e mo

lhados sito à Praça Lauro

Mül.ller, Z, tendo grande número de

freguezes. Tratar na Alfaiataria
Pereira, à rua João Pinto, 16

co!������,V�m,' I
dis ções d s hnh« Cir cu lar ou

IAgrooôrni ca . Informações na

rua T'irade n tes - 14 - s c b.
10 vs. 8

* * *

Empregada - Urgente
Senhora d. fino trato necelsita

de urna empregada com urgênc:ia.
Paga bem. TrataI" à Praça Pe

reira: e Oliveira, 14.
* * *

Dr. R. 8 S Medina Farm. Narbal AI1I8s da Souza
Farm. L. da Cost" AviJa

Exame de sangue, Exame poro verificação de cancer,
Exame de urino. Exame poro verificoção do gravi

•dez, Exame de escorro, Exame poro verificoçã-o de

doenços do pele, boca e cabelos, Exame de fézes,
Exame de secreções.

Jlutovoccmas e transfusão de sangue

Exam9 químico de farinhas, behidos, café. águas, etc.
CASA -- CR$ 400,00
Precisa-se de uma até CR$ I400.00. Aluguéis a-íeantadoe.

Informações f'one s 1022 e 13�O
Iii

uo Caixas Postais 240 e 270.
* * *

Motor a óleo· crú
VENDE SE um marca "CH
max" - mil rotações - força
de 6 a 8 cavalos, possuindo

cota de oleo.
Tratar com SIdnei Noceti à

rua João Pin to. 44'.
Telefone 1134.

•••

VENDE-SE
Cri 18.000,00

Um automóvel, marca Cbe
vrolet, tipo 1937. em perfeito
estado de conservação e fun·
cionamento. Tratar com o sr.

Nagib Daux, no Cine RITZ.
'" *.*

Maquina PFAFF I
(familiar) IVende·se em ótimo estado; :.... _

ver e tratar com Placido Ma
fra - rua Felipe Schmidt 34

��_Z'lf de Módas) FlorianótJo1 is

IDOENÇAS NERVOSAS
Com os progressos da medicina

hoje, as doenças nervosas, quando
tratadas em tempo, sãe males per· Ifeitamente remediáveis. O curandei.
rismo, fruto da ignorância, só pode
prejudicar os indivíduos afetados de Itais enfermidades. O Serviçe Na
cional de Doenças mentais dispõe
de um Ambulatório, que atende gra·

I
tuitamente os doentes BerVOS9S in
digentes, na Rua Deodoro 22, das 9
à" 11 horas. diàriamentc.

o magneto é um elemento vital
para o bom funcionamento de um

.10tor! WICO - magneto de con

fiança - oferece as mais nqlá
veis características.

AUTOMOBILISTAS
Afencão

'"

O seu dínamo ou moto:,

de arronco o

OFICINA ENALDA
Conselheiro Mafra ne. 135

Poro

Modas GUASPARI
Ternos e costume.s sob medidas para homens e

senhoras. - Smokings e Jackets.

Vendedor por conto propria Placido Mafra.
Rua Felipe Schmidt, 34.

(Bazar de Modas)
FLORIANÓPOLIS

I "A C.,A.,'I'S-Af!4�t.�� Fabricante e distribuidores dasafamado& con-.
IJ '11 '1'1 fecções "DISTINTA" e RIVET. Pos�ue um grCln-

de sortimento de casemiros, riscados, hrins
bons e baratos, algodões, mot'lOl'! e aviamentos

I_poro
alfai<:1tes, que recebe diretamente dos

melhore. fábr'icas, A Cosa "A CAPITAL- chamo o atenção do. Snr8. Comerciant•• do interior no sentido de lhe fazerem uma

visita antea de efetuarem .uoa compras, MATRI7.. em F1o:ria�6poli•. - FILIAIS 'em Blumenau e Lojelf.
------------ ---

I
I
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Notas rurais
o. FEIJÁo. "MUNG" No.S

ESTADo.s\UNIDOS

Washington - (S. I. H.) - En
tre os cercais colhidos este ano

'

nos Estados Unidos figura um

dO!Oriente: o feijão "rnung", princi
pal integrante dos pratos chineses.
e �c outras exóticas iguarias orien-Itais.
Não é, o feijão "mung", propr ia- t

mente, um "recem-chegado " aos!Estados Unidos; - novo, apenas,
como produto comercial, cujo uso]
já se está generalizando. Velho co-I

"1 mo fon tr de alimento para o ho
mem, na China, na Índia e no Ja

pão, chegou ás plugas americanas
há mais de CClll anos. Técnicos em

agricultura conhecem-no corno

"Phuseolvs Aureus", da familia das
leguminosas, segundo informações
da National Geographic Society.
Até () início tia guerra finda, o

feijão "mung
'

fora cultivado ape
nas, em algumas centenas de acres,
para experiência. pr incipalmcntc
em Oklahoma. Seus méritos como IUIll substituto da alfafa, e como ali-t
men to, tanto para 'O gado como pa- ,

rn aves, foi de pronto reconhecido.
Ma is de cem variedades, dif'erin

do em tamanho e altura, forma e

cor e semente foram plantadas. To-
j. -davia, como fonte de alimento de

consumo humano, era virtualmente
ignorado. As sementes para as igua
Tias provinham da China, até que
a guerra cortou as importações des
se pais.
Com o fim das importações, em

1942, aumentaram as necessidades
fie ovos legumes, criadas pela es

cassez de carne e outros alimentos,
cm conscquôncia da guerra. As re

feições em restaurantes aumenta
ram: as donas ele casas descobriram
o processo de comprar refeições
para toda a família, em restauran
tes orientais, adquirindo refeições
enlatadas ou acondionadas de for
ma a permanecer em geladeira.
Em virtude disso, os agricultores

de Oklahoma plantaram 75.fJOO
acres de feijão "mung", em 1944, e

cm 1945, dobraram suas plantações.
Atualmente, em todos os cantos do
estado a colheita está florescendo.
Além disso, foi aumentado o plan
tio no Texas, no Kaíisas, Míssourí,
Arkansas, Califórnia, Il linois e

Georgia e as áreas plantadas atin

girão proporções enormes, cm mui
los desses estados.
Os asiáticos comem os f'e ijôes

"rnung" cozidos. torrados e tarn

bérn cm forma (Ie Java.

Inferior. CII1 palavra, ao f'e ijâo e

á ervilha conhecidos dos america

nos, o "rnung " constitui ,entretan-
10, uma nova adição ás refeições.
]� rico em vitaminas B e C. Sua evo

Iução, de uma pequena proporção
de menús de restaurantes amcrica
�lOS a milhares de mesas, foi um

fenômeno ocasionado pela guerra.

o mosquito de ser o culpado
de propagar a febre amarela.

a febre amarela, está cheia de
acontecimentos dramáticos e he
róicos: J. Carroll quase sucumbiu
ao deixar-se picar por um mos

quito contarnin ado. Jesse W. La

zear morreu em holocausto à hu

manidade, provando com a pró
pria vida, que o mosquito propa
gava a febre amarela.

Os sáb.os imolados nesta tre

menda luta e as centenas de mi
lhare de mortos por febre ama

rela, cbrig-m-nos a apor r os es

forços da ciência para e.imir á-Ia.
Mate o mosquito, seu sinistro
emissário e mate as môscas que

propagam também outras enfer
midades graves.

o médico cubano Carlos l. Finlay
afirmou em 1881 que o mosquito
transmitia a febre amarela. Entre
1900 e 1902, os médicos do exército
norte-americano. Majo r Wa I t e r

Reed, l. Carroll, A. Agran10nte e

lesse W, Lazear, demonstraram em

Cuba que o mosquito propagava a

terrivel enfermidade. I·
I
I

onde lIS rriõscas e os mos

quitos encontram o meio
de vida que os multiplica
e propaga, Tenha sempre

prese te que êsses insetos
são portadores de ge"mes
per igosiesirnos,

ELIMINE OS FÓCOS
DE INFECÇÃO

A febre amarela é produzida
por um virus filtrável, inoculado
nas pessoas pela fêmea do mos

quito Aedes Aegyti. Manifesta-se
com uma elevada temperatura,
que decái para dar lugar a um

segundo ataque, febril, mais vio
lento. Tem tendência hemorrágica
com vômitos de sangue e ocasicna
a morte até 37° o dos casos.

A luta da ciência para vencer

• ® Impeça a e n t r a da de

môscas e rnoso u itios no

seu lar.
O Evite a formação de po

ças e limpe as valas_
6 Mantenha tampada a

lata de lixo.

;>

��J,SHELLTOI Não tonteia os insetos

MOTI-OS!
.

- :'AtlGIO· MEIICI.: PETROlEUM CO� II
, :' -' ."

!�. ' ," �) -=.,,: � '"

I , I' •

, ,
'.

rRn� ............... mm....................

COMPANHIA "ALIANÇA DA BAIA-
Fudada e. 1878 - Séde: I A I A
INCENDIOS E TRANSPORTES

Cifras do Balanço de 1944:

,-- UM MODELO PARAICADA NECESSIDADE - TÉCNICA·

I PERFEiÇÃO DE LINHAS - EFICIÊNCIA

As balanças que trazem a garantia
na propria mar�a. tradi�ã? do parque

industrial brasileiro.

Cr.
Cr$

CAPITAL E RESERVAS
Responsabilidades
Receta
Ativo

80.900.606,30
5.978.401.755.97

67.053.245,30
142.176,603,80

"

Evite esse li CCI!
Para bro nqui tr-. :()�
se e coqueluche. u�e

Sinistros pagos nos últimos 10 anos

Responsabilidades
98.687.816,30

76.736,401.306,20(

PEITORAL DE=-=

ANACAHUITA
-

v'

•.•• :0:•• (,pmpOS�
Diretores:

IDr. Parnphilo d'Utra Freire de Carvalho. Dr. Francisco
de Sá, Anisio Massorra, Dr. Joaquim Barr eto de Araujo
e José Abreu.

_-..
- - - - - -_ - -- ...,._,..- - - _ - - _ 4 -4"1_

vutrO$ afamCldos produtos COSMO»OLlTA:
I APARELHOS SANITÁRIO, EM FER�O ESMALTADO

I FOGÕES - AQUECEDORES - VALVULAS �UTO

\
MATlCAS PARA uESCARGA METAIS PARA AGUA.

Representante, nesta Capital :

STOD1ECK &. CI . r
-.

) '. PR JS DE NOV .. 1 - 5.°

BREVEMENTE -------------------------_.---------

I ���A�A!�!R�; à � T�d������ d�
I 'receber reduzido número de cortes de

I LINHO BRANCO IRLANDÊS (Legít!mos).

� I! Visite-a hoje mesmo 1

______________________�i � .__--------------------------------------..

I
,
I

J
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sua

como

para

século
que ascende, cada vez

suspenso de Semíramis,--presla «O Estado» a

suba até êle como um oerfume cultuai de

10 d"" d E 8 iUma das maIs

I EV��B���A�!�o�;�!��od= ��:������e��Lad�� I d�:�:,�� �!m�a:�as A

1'2sposa de HltleI, en�co�tIa-se t,OgI afias de ambos, da tamí- campanha britânica na Bir.
,

entre tOS tesoturo� peds::,oals des- ll� de Edva, de�de qubandO me- mânia foi descrita pelo general
_. _ ._-----�----�------------- caber os nes a cIGaa de e f3;gora -dnmta'de e an:-Igos, ,

em �otmo Arnold, chefe da Fôrça Aérea
FlorianÕpolb, 2S ele NovemDro de 1945 quardados no Q. " as orças e 'o os os prmcipais naZIS as, do Exercito dos Estados U '

americanas nEo teda�;'o, de guelr- sorrindo, dos, como "uma das mais dt�t�
ra e�rope�" ss: !�rIO pr�c a� C? di�1heiro �ncontrado in-] ceis e originais lutas de tod�
ma am?r Imortal a Hitler

I
cluía libras, mil dolares ame- guerra" - segundo informa o

em quasi ttOdas al,s suas frases, ricanos, mais de cem mil mar- correspondente em Washing_
� � * u,mta 0tU ra lh·e iquia que po- cos em notas de cem marcos, ton do "Daily Telegraph", Em

Rio, 24 (A, N,) - No T'ri- Rio, 24 (A, N,) -- O secreta- dera es emun aI: seu amor Numa bolsa usada havia suas declaracões o general Ar-
bunal Superior Eleitoral está ri? do Goy-êrno do, Estado do I p:lo "Fue�l'er", e

_ u�, par d,� mais cinco mil "reichsmarks". I nold diz que a c�mpanha foi
sendo estudado um projeto de RIO expediu aos diretores rias grossas melas de la, muito ser Ilevada a efeito sobre um do'

decreto-lei a ser submetido ao repartições dependentes da se-l zidas, enco��radas dentro das Pára homem peores terrenos do mundo pa�
presidente da República, con- cretaria do Govêrno, uma Cil'-I bot�s de Hitler., Eva �raun as , , ra operações militares, onde o

siderando feriado forense o pe- cular encarecendo às autorída- ,CO�Ia, embora IS�O nao possa e reflete' clima é particularmente noei-

ríodo de 3 a 15 de dezembro, des que assegurem plena liber- ser dado como certo, •
vo ao homem, A conquista da.�·

exceto para os tribunais de dade à propaganda dos parti-
Causou surpresa, entr�tanto, Brímânia, segundo o general

superior instância, ofícios de dos políticos, assegurada a 01'- que o pretenso
,

conquistador l'OI'tlllt' re t'lIIllPlIha!< til t'1lI Arnold, trouxe novas concep,
notas, registros e outros para dem pública e respeitados os

do mundo preferisse ter a p�n- flp,..('ohl'il'p,: no teu semelhante ções táticas, particularmente
todos os atos de registro civil. ditames da lei. ta _e,o calcanhar de suas mel�S lHo "'(J!lH'nÍ(' 0'.111(' plp tem em no que se refere á utilização do

serzidas ant b t si tIl' mau'? :'\<lO sabes qur-, as-

Os juízes, entretanto, que du- 'r, * '"
,

_ .

es que as su s, 1- poder aéreo, O poder aéreo brí-
t ,. S b t

<im , 1I1'lt' rh-spei-tas, tgualmcn-
rante esse tempo não tenham Rio, 24 (A, N,) - Em tele- UI] pOI novas" uas o as vie- It'. o tão só dpsejo de pXPÔl' aos tânico também foi objeto de
sido convocados para o serviço :grama dirigido às Confedera- ram de Varsóvia. O casaco e a� olhos tio mundo tudo o que (h' referências do general Arnold,
eleitoral, continuarão despa- -ções de Trabalho, Federacões c�l_ças que "':lsava qu:;ndo fOI mau t am hém ('III ti r-x ixre? em conexão com a campanha
h d S' di t do naí

• vítima do atentado a bomba. Exalllina tua conseíêncín. DI'- da Birmãnia, bem como com�,c an o. e In ica os o pais, o diretor
d f' pois, .'I·,2;lIe t.cu bruco, t.u Ivr-z j;í

* * * geral do D, N, T, recomendou n� ano passa �, o ereclam. a Il'PIIlUlO, e atira a pr-imr-irn pc- guerra na Europa, acresc&ji,

Recife, 24 (A. N.) _ Cêrca r às diretorias sindicais para pI,ova de que, nao escapara ln- 11m. tando O comandante estaduní-
aconselhare

'

d teíramente Ileso do ,atentado, Its('uta o JII('U consr-Iho. POJ" dense que a vitória no Ociden-
de 26 prefeitos J'á foram subs- _

m aos aSSOCia ,os ,a
na d Ess,as peças de suas índumen- 1]1H' não tnvci-tes o tr-u modo te foi o resultado da estreita

tituídos, neste Estado, por
o usar�m. a s,e_ e dos Sl�dl- t f t d

dI' 1"'O('('IIt'I', d('s{'obl'illt!O (' r-ou-

juizes de Direito. cat?� pala reuruoes de carater arras, oram encon ra as em "it!el'alHlo também o que (lp ligação entre a aviação bntã.

pOll,tI,co, lembrando que os dis-
Bavaria. O casaco tem man- bom ('."istp naqueles que não nica e a fôrca aérea estaduni ..

POSitIVOS das leis vigentes con- c!:tas, de s,angue e �s calças es- pl'ofl'ssam as mexmas iMias dense, através de uma coope
ferem a essas entidades tão só-

tao rompidas em diversos pon-
t uax? racão levada ao seu mais alto

t tos tendo sido aparentemente
SI' assim II fiz(')'('I'. com o I'S- aráUmen e o direito da defesa dos I'íl'ito vcrrlurlelram entr- hem in- ::.

interês.ses da classe, e jámais
cortadas depois da explosão, t cur-ionado, dl'sIWl'tm';Ís em n-u

I
----------,----

a qu,al�d�de de órgãos políticos Jóias, dinheiro, relógio de adY('l'�;íl'io a vontade de retr-l- I'Prova de hos-
part.idárfns Essa medida tem

ouro e de prata e outros obje- bun- o tr-u ,gesto, vendo qUI'

tos pessoais de Eva Braun fo-
lalllb('J1l ('JII ti, muito dI' UObl'(', -4 I-d dpor_fim evitar possíveis explo- hOlll I' yalioso (·xiste. pila I a e

r,a�oes por parte de grupos po-
ram encontrados, Um relógio Assim, ajudal'ás a 1ll0"iIlWIl-

lItI�os, na atual campanha
de ouro tinha 50 brilhantes 1m' ullIa rias fôrças mais lH'ces- Londres, 24 (B, N, S,)

eleitoral, tendentes a iludir as
cravejados, Eva tinha, também, sál'ias ao mundo de amanhã: a Uma nova prova da hostilida-'

I um broche de brilhante e um
hüa ,'oUÜI(II'. O ambiente lIe- de do povo britânico, famosa'

c asses, laboriosas, prejudican- par de boto-es de h
('('ssál'io LI (,OIlSp('IH:ão duma paz em todo o mundo, foi o fato de:

do ,os Interesses gerais dos as-
. pun os per- l'('al (' justa, I))'imordiahnputp,

�socrados, ('xi,!{I' I'ssa qualidade t'11l ('alia todos os 2,000 delegados à !,
Es'cola PrOfl·8�I·onal um III' IHís. Só assim a ]Iaz SpI'{i sembléia Geral das Naçõ' �

RITZ Hoje, Domingo, àsTI.
aJ pf('t h'a elll {'ada país 011 J;}sÍ<Hlo Unidas terem recebido ofereci-

14 horas e egrama,S retld",s Feml·DI·na I', IIIl1ito a('elltualllente, 1'111 ('a- menta de acomodações, por
Esplltáculo máximo de David O,

U lia família, quI' (' a base da so-
-

Zel.inick em
Acham-se retrdos na Estaçào l'il'f)adp Iminl'sal. parte de habitantes de Lon-

DESDE QuE PARTISTE Sede, telegramas para' Erne2- ,�o ato da abertura da
I

expo- Pl'O('lIl'a, hOIllI'm, ant(·s (lI' 1
dres,

com Claudette Colbert. Jennifer to Afo?so Cons, Mafr�, Cieo- s�çao anua�, �a E�cola P�ofis- mais nalla, fkal' em paz (,olltiO'() Quando Londres foi escolhi
Jone., JOlieph Cotten. Robert Wal- bra, Julio Poetzrcher Em<lio I slOnal Fen1lnlna, sabado, as 11 I!I('SIllO, Se!ll isto, U<lO POdf'I';1;.,

I da para sede da Assembléia -

ker, S:��: :�:�;� ����lleyBarry- Souza Soares Iate On'teno (�.� horas, o sr, dr, Luiz Gallotti, �:::��ais, ating-ir outros objl'ti- escreve o "Daily Herald" -

Um drama profundamente humano Arnoldo Luz, José Jaime V.i.�i: Interventor {ederal, fez-se re- Pm'a, ('I'iatlll'<l, I' refletp..o\ill- verificou-se que em consequên
e comovente ..• Uma realização gi- ra Rodrigues, Prefeito S, Joa- p�esent3;r pelo sr, 2 tenente da (' tl'mJ)o d(' emprestal'ps a cia da "Blitz" alemã, não ha-

gantesca • que IIÓ Zelllinick poderia quim" C,asa Oscar LI'ma paI'a
Plragual Tavares, tna ('nlabol'a�'ão Ú gnlllcliosa via na cidade hóteis em núme-

apresentar,'
oi)!'" da paz lIlulHlial. Vaze, an·

Livre de cen.ura
Eleuteno Morais, Nice Andra- tl'S de tudo, as pazes contig:o

ro suficien-te para abrigar to-

No programa:
de Leite, Hotel Ideal Naná lII{'''llIa (' ('stal'ÚS eontribllindo dos os VIsitantes, O chefe do

Notícia. da .emaRa - DFB Gualberto Ferreira Servidã�

Il'fkaZIlI('nte,
pat'a LI ('onstl'udi� Departamento da Conferência,.

Notícias do Dia - Jornal F fI' 1 O rs dI' UIII 1111111110 melllOl', dr 1'1111 d F
'

Ofi' 1
Preço. Cr$ 5,00 e 2,40

O 1, 9 Fundos Rua Rui Bar-
' • lIl�lIlllo onde (IS homens tel'üo

O orelgn ICe, ançou, en-

bosa, dr, Pelágio Parigot Sou- Aderbal Ramos 11°1' 1('111<1 as IIIPsmas normas dp tão, um apelo à Associação d�

ROXY HOje, Domingo, às z�, Hotel La Porta, João Albino da Silva "ida, I�S IIIPSIllOS estatutos, a ,Expansão de Viagens e Indús-

14 hora!! SIlva, 2° btl. Ferroviário, Itagi-
!11l'snw (',II'ta lIIag'ua, cuja I'ella- : trias e o resultado foi surpre-

b
e (:üo spnir<Í p1l1'<1 tôdas as J'pli- d t F d d'r' d �lo Cine Jornal Brasileiro _ DPB I a Fernando Machado 39 João João Batista I g}�es, pal'a tüdas as fa('çõps 1)0.

en en e, ora o e I ICIO o
r

2a Ann Dvorak e Er;ik P rt,oan em: I
Jozino Vieira, Casa Ho�pcke h1leas, para 1ôdas as soeiedadps. Foreign Office, formaram-se'

VIAGEM ��RIGOSA ,dr. Lázaro Bastos dr R' d' � Bonnassis Jesta ('m·ta I)l'sl1(' há muitos s{'- filas de pessoas interessadas
Um drama marltlmo repleto de '

C·- ,,'
' IV,a a

I
(III( 1

VIa orl" R b
' 'S ,'('III SI'IH o yotada I' SI' em atender o apelo, fOI'a as

emoções fortes ,ea I eIra, Archlme- ADVOGA DOS

I3 de Ch d 1 1'(:�I��llil';í 1I1'sta J)e(�llenina ha- muitas que faziam seus ofere-
o -- 20 e 30 epi.ódio. do lien.acio- S . Irar e li, La Porta Ho- ,"1, ,-\ JIIa a teu 111'0,"1'1110 ('()IIIO

1
.

d tIA Rua Felipe Schmidt 34 ," t 1 t 1 f N m
na serlO o com Tom Tyler. Jane e, rchimedes Chirardelli Salá 3, Telef. 16-31' a ti mesmo"., Clmen OS pe O e e one, 1.1 ,.

o F��t.;�SMAct�:g5R Ma):s�ic, Hotel, Archimede� 1
Pai'''; hOIllI'III, (' I'l'flete, único dia, o Foering Office re-'

40 Red Cameron, o másculo cow-
Chuardelll, La Porta Hotel, ==..

TIT\, cebeu 250 chamados telefôni-

Um ���-;:� ���i� �eC���ida8 e ����a��Ch��:��o, c���a�â���l A d·
-

d p. Cõíiiíéíó-CóüJ-úiiisfã ���t�aPâ���i���o d�e q��n��'e�í:i�
I ' s,ensaç�o. Majestic Hotel Ascánio Botti� U Iça0 e 1800 o p, Comunista, seccão de FIo-

tantes estrangeiros possam ter
mpropno ate 10 ano.

' LP' I'
, I' f" Ih t d' '1 na

Preço único Cr$ 2 40 lll, a orta Hotel, Arpus Deli- Convidado pela sra, profes- rlanopo lS, ?rá hoje, defronte' à a me ar es a la paSSIve .

, te Benvindo Fonseca, dr. Bra- sara Gilda Ligocki Lopes nara )sede do PartIdo. na Praça Quinze capital e, para isso, mostram-

RITZ
' '

t',
,

"

'I
de Novembro, um comício. às 20 d' t 'f' aS

.., Ho,ie.., 80Xll sllio Celestino, Cor;s�lheiro Ma- assl? l�, na, nOIte, �e sexta-fel- horali. em que falarão cemdidato. �� ldspo?das a sacn lcar su

J II fra 92 - (2), AntOnIO Oliveira ra ultIma, a audlçao realizada à deputação federal, por aquela Ja re UZI as rações,
Às 14 e 18,30 hrs. À!i 19 horail. 1° Piloto navio Ana e Floren� pelas alunas dessa pianista, no agremiação partidária.

Se.liões Chics tino Antônio dos Santos, Clube Doze de Agôsto, o sr, dr.

Quem d
-

? ,Rei-na c!lrolmao espetáculo máximo de DAVID Luiz Gallotti, Interventor fe- per eu I U

O, ZELSIFICK, o mago da cine- VENDE-SE uma casa com terre· deral, fez-se representar pelo
.. , Jerusalem, 24 (U, p,) - Foi

matog.l'afia moderna, ftpre.entando no .•ita à rua Duarte Schutel, 56. U t
.

t •
�

I seu aJ'udante de ol'dens 20.
ma car eIra, com regular quan· anunciado, oficialmen (: ollLenl

a .ua grandiosa produ<"ão depOl's ,nformaçõel ne.ta redação,'
- - ,sr, t

d" t t P'
,

T
la. precurar o lir, Ce.crino Ro- a' nOl'te nesta· capl'tal, que a

e « .. ,E co vento levou» e «Rebe�a» 8v-l enen e IragUaI avares, drigue. Lima.
DESDE QUE PARTISTE ordem de recolher em Tel Aviv,

com Claudette Colbert. JOlileph cidade .iudaica, foi nJf'tivada
Coti!en, Jennifer lones. Shirley pelas recentes irl'eg'ularidades
Temple, Robert Walker. Lionel P A R A F E R I DAS,

�ar�y.more MONTY WheeJey.
ali ocorridas e que a mesma

A .�lstorla dramática de urna fa- E C Z E MAS I

será levantada,
mdla americana que nos mostra

Tal cOITIunicacão venl a �)ro-
a. lt.1a. al�grias e !lua. tristezas.

'

I N F l A M A ç Õ E S, posito, em vista
o

do que não se
LIVre de cenilura

,

No programa: C O C E, I R A S I

registraram ontem quaisquer
Noticia. da semana _ DFB

turbulências em Tel Aviv,
Notícias do Dia - Jornal F R I E I R A S I

quando se tentou uma eXiJeri·
PREÇOS: R,itz ,às 14 hrs 5.00e 2,4) ência de suspensão do toqtie de

to�;�: 11�·3�r;,���c��i,�g NUNCR EXISTIU IGUl=Il ESPINHAS, ETC, :recolher entre as sete e de�\8-
I seis horas.

Hoje laz
grande
jardim

um

escritor,
do nascimento de Eça de Queiroz ..

nas letras
Ao espírito
pertuguêsas,
homenagem,

gentil
..

mais,

fi

Incenso ..

,NOTAS· POllTIC s

* "" •

Rio, 24 (A. N.) - O profes-
sor Sampaio Dória, ministro
da Justiça, esclarecendo os

boatos que circulavam dando
como certa a expedição de um
Decreto cassando os direitos
políticos dos membros do Go
vêmo deposto, disse que os
mesmos continuariam garan
tidos nos referidos direitos em

tôda a sua plenitude,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


