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o IRRESOLUTO

Um ser irresoluto leva sua írre

solução à escolha de uma roupa
corno à de uma situação, à de uma

visita a fazer como à de uma via

gem a empreender, aos prazeres
como aos negócios.

Ouço sempre êste diálogo de

um funcionário do ministério das

finanças com a mulher, a propósi
to de seu guarda-chuva.

- Maria, tu me aconselha" a le

var o guarda-chuva?
-- Faze como tu quiseres. meu

caro.
- Pensas que vai chover?
- Não sei nada, meu amigo.
- Ora lá ! Vou levá-lo.
- Fazes bem, meu amigo.
- Mas se não chover, vai me

estorvar!
Ora essa! Então não o leves,

-- Mas se chover. irei molhar
me.

- Então, leva-o.
- És insuportável, mulher! Le-

va .. _ não leva ... Ah! que diabo!
A gente deve ter uma opinião. Pen
sas que farei bem se levá-lo '?

- Penso que sim.
-- Pois bem! então vou levá-

lo ... Contudo o barómetro desde
pela manhã que sobe ... O céu es

tá ficando limpo... Se o tempo
ficar bonito, não pensarei mais
neste diabo de guarda-chuva e

perdê-lo-e i. Ah! na verdade, deci
didamente (decididamente é a pa
lavra favorita elos irresolutos) não I
o levo! � o mElHOR DOS rnELHORES

I'
Rua Conselheiro Mafra n. 35 �1im'L�]"",, "O'''o��

Ei.-Io que parte. Mas passando Ino corredor. vê o guarda-chuva, ._-------------�
apanha-o e ... e, ao chegar em bai- Flortenõpol,"'s I=. deixa-o com o porteiro do edi-
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- o A mural sempre e,.;('reveu o

romance que trazia planeado:
- Escreveu.
-- E sabes quem é o herói elo

livro '?

Sei. É o editor que (J pubií-
COlO.

... que a alimentação ela

fonni-,ga é muito mais variada elo que a

do 'homem: e que não há alimen
to algum humano que não consti
tua uma ;l51_-anrle atração para Qual-1quer espel:lc de formIga.

... que, nas grancles cidades
llorte-amer'icanas. clurante o \'e1'fto.
encontram-se à venda morangos
do tamanho ele O\'os ele galinhu; e

que ê,;se,.; frutos, verdadeiramente
fenomenais entre os da sua espé
cie, são todos provenientes do
Ala,;ka. a "geladeira" dos l;:;';UHlo�
Cniclos.

. .. que os índios da tl'ibu dos
Chal'l'lIas, selvagens do sul do Bl'�l
si I, sempre que lhes morria um

parente. corta \'<lm a articulacão de
um do,.; dedos. acabando, (Iep�i" de
velho,:, com aN mãos e os pé" COlll

plelé11TIé'IHe mlltil8c1o.�.

Ils�ão ag�ardando
! oru�ntaçao

'1
Nova YOl'k (8. t. H.) - Os

negociantes no:-te-an�erica�o8
estão aguardando oríentação

í do Departamento do Estado e

do Tesouro para lancar um

,. programa ativo, em pról da ne- I
gocíacão de tratados de taxas,' Ano

com os países da América La- Semestre
� I tina e do Extremo Oriente se- Trimestre

� I gundo declarou o sr. Mitchell Mê0
" I B. Carroll, assessor especial do Número

II
Conselho Nacional Comércio

I Exterior, do comentar os en- Ano
I .:;�rgos da dpla taxaG�o in��rn�: Semestre
ctonal a (' ual fora discutida ja I

Trimestre

I'
1 TI') Congresso Juz ídíco Inter- Número avulso
! americano em Santiago, Chile.

I! Tais tratados, pl'esumivel-Il AIl!lneWlJ medil.m!\!! contrato.

mente, modelados consoante as I I -

I' co?�e�.ções acol'::Iadas pelo go-J !
o� {ll"lgl!Ul]�. t"eafl,u =. punH·

mitê f íscal da LIga das Naçoes CSti08, não serão lcvol'lldoo_ fI el? Gene�)l'a e na cidade do Mé-I A díreçéo fi�O se ,'e:muIl8abil1n
XICO, Se1'13.111_ de gl:ande v�lor I

ueíos C0l1CCÉt0S emitidos aoc Ipara as nacoes latíno-america- artigo\! rul�in!ldl}ll
nas e outras, que

procuram!atrair capitais estrangeiros e .. '__--:."

II estimular o comércio exterior. �
------ A visibilidade desses trata-I �

1 dos é indirada pelo fato de que �
! 60 convenções gerais ou para i
impedir taxação dupla, e cerca

'

de 200 outras convenções, de
alcance limitado, foram assí
nadas anteriormente à guerra,
entre os países europeus.

moderna acaba de substituir a peno de Iescrever por uma esfera de aço.

f" II
lW

3 moUvos

1 o- «Serviços 1\.&'90S· Cruzeiro do Sul» -pOllliuem <l

rno io r frota Aéreu da Sul América, int<;grada p' 1:'

aviÕS9 do� t,lPOQ ma.i� rnoder-nos e t"aloz3"': O� « �{DOU
GLAS» DC-3, IH JUNC!{ER3 52. 03 rocxs WOLF 200.

2 Os «Ser'ü-ll'(os AérooEi Cru.zel't't} do Sul» têrn. rvo corpo
de tripulante. 10 bi-mH,,,r,<irios G 23 milionários do
ar. O que significn tir-oc irrio in"lpeca�,,,t e e1,pcr-iên-

vo et o , garantindo segUl'ança absoluta CI.!JE :ilSUIP aviõ&s.cia

3 Os «3ery;,,0,; Aé�e{).. Cruzeiro do Su l » oter6cem
corifô ct o per-fe rtc ooa pas<saga;rolil O) pontualidad"

I rnáxima na cheqadn e p<!rtida de �U(la md:quinu,..
que sert'em " cêrco de 70 locc lídc d ..", diferentes. de nor

te a su l e de i"ilte a oes ce do pnra.

Passagalros _- Correio ._ Encomendes _ _ Cargas
mm

Atécnicc

"

E' reunir o útil ao agradável.

Distribuidores Paraná e Santa Catarinano

Fiuza lima & Irmãos

I
I
I ��mrli �.lt��l:��r:ec:�)�l��:h��i:�c�l�:�a di�l f�l;��:

I \;-tO do ft'snlt::ulo, embora em alguIls ca-

�n:-; H;,.t' I '''"jam pnl.\lir:adüs llt'ill ri. re·::'a·

1_"';;"'0 ��:1!
a ;>rO\'j'ICncia tomada.

I Aparêlbos elétricos
A Instaiadora de FlorianópoUs.

à rua Trajano n. 11, ,'\Visa à sua dis-
co� o tinta freguesia ql:lC dispõe de ope�

S • l'nl'ios hahilitados para executar

a n U U B O O I
inslalaç-i)es de Luz e Fôrça em gen

i. .

ral, forne':'endo orçamento grátis e'

spm ClJ1:ll11l'ornisso para seus servi-
I ços.

I
LJc D.N.S.P. n' 199, de 1921 Possui rambém oficina especiali-

���������������� I zada, com técnicos profissionais,
� -J para COllser[os de aparêlhos elétri-
CASA MISCELANEA dístrí- co!'., enFolamento de motores e di

buidora dos Rádios R. C. A. mimos, estabilizadores, ferros de'

1 engomar, fogareiros, aparelhos mélo'
Victor, Válvu as e Discos. dicos e outros, com exceção de apa·
Rua Com;;-,:;heiro Mafra, 9 relhos de rádio.

,I V I a G EN S
'I! !'polis. -- !",;"vile

't
Saída. - 2 horas da madrugada

II

;:_:.:.:_�..:.ç.:_e�:go_:a_:q.S_td��a__re.rn_da.�_:=:�:�II

OITO ELEMENTOS 'fONlcas:

ARSENIAIO. VANADA.
TO, FOSFOROS, CALClO

ETC

rOtllco DO CEREBIW
TONICO DOS Mma::llLOS

Oi Pállc!03. DI!Jl;H'PC'ô1dol,
EIgotlldc)!, Anêmico., Mãtu
que criam MIgro" (riençafi
rllquítica •• IlIiciIlberão • tonj-
ficl!:iio gt!r.j do oi9JnIJmO

lo ES1"ADOi.
Diário MATUTINO t

Red.açã.o e 0!1clna8 � �
tua João Pinto fl.o 5 f.

i 'I'el. 1022 o ex, postal 139 t

! ,!;.3SINATURAS r
Nm Cnf'izm!: ,

JI),iltl li
40,30 r
20,00 �.

7,00 I
0,401'

t
M,ooi
�5.eo 3',

f;r-3 25.&0 J
I,

c.s 0,50'

avulso Cr$
N Ui 1\ll&oI'r��r;

Cr$
Cl'$

Prezado leitor
A sua sugestão nos é

sumamente grata. Diga
nos, por obséquio:

- Sõbre que assunto

desejaria lêr algo. diària
mente, neste iornal ?

-- Qual das nossas

secções mais aprecia ?

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

:\'OSSAS SECÇõES

I,

Dírcr ão de A. Damasceno:

Vi:la Xl ilita r

:\otaa R uraes

Cr-óuica da Semana
Economia e Piuancas
Vida Bancária

J ur isprr.dcncia
Z\0t:l.S Cieru if icas

Coverno do Estado
Fato- Púlíi ices

Xota'S Locais

pg.

.,

5
5

Dii'CÇlifl de D. S. Lino :

Xotici ário Estrnnaei ro
Xotic ias do Pais

Pdns J;J nnic-rpios
1,;

2

Estat istica

l\hgazine-
CunC\j'-::;OS 2

Vida ::;·,,'\,1

?\ em t,_Jr\·)S sabem

Heli;'.'I;:O

D. F. de Aquino

BR ITO
o alfaiate indicado
Tira.dentes, '1

QFE-lXAS E RECLAMAÇõES
l'l{F,Z,\DO LEITOR: Se o 'jue lhe

intt:r�'ssa é, rea�ml'ntl', uma I)}'o\'jd0ncia
pt'.ra t'ndircitar o cpc esti\'cr errado ou

'para qu.e aL;;u1l1a f�lta n;1\.J se repita; e

:\..:\0 I) escdndalo que a sua reclamac.;ão
ou queixa pot1Crâ. vir a causar, encami
nhe'a ú SECÇ.'i.O I<.CCI,AMAÇõES,
de O 1':S']',:-\])0, que o caso será ]e\'ado
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,CLUBE DOZE DE AGOSTO
sxmas famílias, para a soírée do dia

do Colégio Catarínense,
�����--�._.�=--���--��--�-- �__�� � ��__�__�._�__��_.__� �� � a...a

l-ü:
f,� -S" &1 �ICINEMA

_.� Ida· o&1a I "Pi�' :f�:�:g���:•.
1 são tipicamente americana.

A N IV ERSÁRIO�:.. i llefere-se ás garotas cheias de
11

O .sr. ,A.lberto Bruggemann,. curvas que enfeitam as págí
funclOnar�o do Departamento nas das revistas ilustradas, e
dos Correios e Telegrafos. fes- tão tentadoras são que os lei
teja hoje seu aniversário nata- tores recortam as fotografiasIícío.

I e pregam-nas nas paredes de
.

x x x
. ,

sua casa para admirá-las con-

A� menmas Man� e
.. Roltl_u-, tinuamente ... Êste costume. ve

la, filhas do comerciante João I lho como as próprias curvas
Martins, completam hoje mais I

femininas, está tremenc1amen-
um ano de e xistêncla. I

te em voga. As estrelas de cí-
x x x nema são, naturalmente, as

Transcorre hoje a 'dat'1, na- "pin up girl" mais popularestalícia do sr. Valdemar Sch- e um inquerito recente provoumídt, que a adorável BETTY GRA-
* " '"

I
BLE é a campeã.

:VASeIMENTO&: Êste é o tema da espetacular _Com o nascímento do rObUS-1 película "A PREFERIDA"

.1[O garoto Paulo �st� em fest�s (Pin Up Girl) que a ;�O th cen-I0. lar do nosso .dIstInto patn-, turv-F'ox apresentará a partir'
CIO Dr. Lothario Paulo Roth- do próximo domingo 110S Cí-

.. tuchs, a110 funcionário da De- Il2S ODEO.'\i e IMPERIAL. .

legacia Fiscal e de sua exma. BETTY GH.....l\BLE, portanto, l�espôsa, ba. Maria de Lourdes está no seu elemento, tnterpre- f �Tavares Rothfuclls. tando um. papel realmente ver-:
dadairo e não ficticio. A peH-',B R I T cula fOi feita especialmente.

#-o ,.. -

pai'a provar quão j�stificada é!
fi If' t

. -a e

fi I Pt. tende encomendas de�.J a am e m{m:� i) a popular.ídads de que goza a
'f' ,� • 7 obras editadas no Brasilrraasntes radiante "estrela".

I------

Entre os inúmeros e mara-l
ou DO estrangeiro,

Cine Odeon vilhosos números de dansa de

I Novidades todaa M
A's 7.30 horas "A PREFERIDA", dois se

semenas·Um pedaço da vida jogada na tQla.: destacam por sua originalida-
.

LAÇOS HUMANOS de e beleza "A Dansa do Apa-
cem Dero thy Me Gui.,.•• Jo.rnEllA che" é um número de ínegua-n'.lnn, Lloyd No!an, Peggy A.MI\

1 BET Y'Um filme que honra Hollywoo-d. navel pitoresco e ne e T. lAti! sAlredAlto•,Sentidol'rHlJnte humano! Comovid.a- tem como companheiro o fa-I aVO {} VIIDtIl Imente realista Sãmbo!úl(muo o. moso HERMES PAN, dansart-] Dr4. L. GALHARDO-Ex- !prop1'ÍO .ida no de fama internacional, que 1 médica. do Centlo Espírito 1No Progmma: .

'bI' I A JCine 1om:]l B�u!ilH(o>iro D.F.B. vai conquistar o'pu ICO com Luz, CCU'idG.de e
.

mor, co
:'Eli�(l e o Vilão -D..aenho Colorido- sua fascinante persouaüdade. ! munioa CI múdançQ do seu

I
Fox Aírplan NawlI 273:92 Em outra sequência BETTY I consult6l'io p(U'(l Q Rua

Pre ... os: Cr;lS!'�;,1-2.4{l " 2.00 apresenta

um.a
versão tôda

es-j do Sen-ado. 317 - 2° andar,
"

lmpr. até lo!- an04 pedal da história da "Víuva Rio delaneizo. onde p.a9SQ e !... __;

Alegre", numa encantadora ofm-ecer os &eu. pl'éstimoa.
r'ine illJ'n�rial I evocação que vem des?e os ve: �l'eVC1 detulhada.m<ente·-

I
'-'D )1&ul"...... lhos tempos das anquínhas ate n'Cll:ne. idadt'h ende1l.sço 9 enA's 7.31) horas á elegancia militarisada. de ho- veiepe selado pal'Q Q rGa-Um emocionante drama de emo- .

çõas fortes 1 J€. posiIo. I:Ele tinha um coracdo d. gelo, mo.. Como novidade interessante I o

I·em sua vida lIur.,i� uma mulhor a FOX apresenta neste encan _

!para redimi-lo: [ador musical um novo e jo-ALMA TOR�UR�DA vem galã, JOHN HARVEY,::om Allan Ladd, 'lielASl'ilCa Lo.ke, � _ .

'1'd IL<!.ird Cregal' e Robert Prestem que tem todas as posSlbl I a-

No Pr<lgrama: 1 des de se tornar, em. pouco
Filme Jornal Nnc. ];l.F.B. tempo, um idolo do cinema.

JBombeiro Com,,-Fügo -J?a�. Popeye- Oqtras figuras de "A PREFE-Preços: Cr. 2.00 -unlCO·
R tD A " -

E' P 1 ttImpr. até 18 tmoa "'."'-. sao ugne a e e,
Marcel Dalio e muitos outros.

,
.

,

Diretoria convida os

promovida pelos
21 horas ..

corrente,
6 ti.. ,

IniCIO as

13
A

do
com

.ANTI .. PALÚtHCO
de comprovada eficócio

GUb-: íNDIO DE CSGOOD �,,·;nl

2>1,f�recld0 a p�efi;rf:nd..a) (':1") t.-·:_.,_.
� I:TtiSiJ, no tratamento (:(� L-:-,��a
lt:r:'i51TIO e s u a s mo m.r.: '!:-i' <'j( .......

�.a-s. é exc«l ..n1t.� n"� de:w'::{"!I('�r
�:;.:Irn ::·r.t·�; do .t:5:;ad-o I'> í!�- f'

tor_'>?!�iE)l�r,�ü r{; .• .:{�(;'i\':?Ç'80 G_:\-�

�

Visita. sem (ompromissos; I
Ll'VB.ABIA 80SÂ I

Rlla Deodoro, 33 IFtor ianôpolis
.

Liv1'DIl novos a usadcs, �
em diversos idiomas.

ü� t'álidotól, Depauperhdüs.
EBgr.ltaaoa. Anêmicos,

M�lgT(Jb, Mãü8 Que Criam,
C i'llHlÇjj,8 Rf,iquítkas rec,,-"·

bsrã.o a tonilicação gf'i'sl
do organi:,;IDo com O'

Vende-se
Por motivo d9 viagem

1 '-i!o!a de jcntcr
1 qumto de càllo.l
1 gabir.ata
1 pequfmo biblÍ':iteca.

C!l"c,b'''"� Proçcl G�-túii(.) V�rga.18 t

.J1'11-1

LONDRES, 10 (R.) - Foram feitos entendimento� para aiI ida de uma delegação inglesa. á Índia, a fim de estudar mloe? a

\I üuestào indu. Essa informação foi divulg�da pelo Lord PetwIC_k (
: Lavvrenee, Secretário de Estado para a Jndia, ao ralar na Ca- .

i mara dos IJon:ls. Lord Petwick expressc".l sua esperança de qUE' a

, Índia consiga rapidamente o posto que lhe �orresponde_ como
.9.

membro independente da conJede:mção britânic;a de Tlaçoes.

3

srs. sócios e

licenciados

-

OlavG Antonio Monteiro e

Senhora
tam o prazer de participa.r
Qoa paZ'OlIlt•• e p.uoa.s ami

gaiS O> contrato de �a.amento
á. seu filho O!NI com a

srita. Maria Ce}ía..

I
I

Cello Oliveira da Veiga
tem o pll'aZQl' da pOJ:'tici}Sar
8011 pOl!'eatell IS pe••oca ami
gas o �(.)nbato de casamento

de IilUlo. filha
lIIIARIA CELh\

COM" ilIl'. Osni A. MO:1ltairo.

FlorianÓpoli., (1-12-1945

LACTIFERO
Lactifero. Tônico estimulante do leite. O beneticio que o

Lactífero tem ores.:ado às sras. mães, quer nQl periodo do '

aieitamento, q�er no de gravidez, é incalculável. O Lacti·
fero é um poderoso galaclagogo e regenerador orgâaico de
maior eficácia até hc:je cooheeido. Em sua farmada ou

com o dep.esitárlo S. M. BANDEIRA, Rua Pa'issndú,
219 - Caixa Postal. 572 - Porto Alegre

Est. do Rio Grande' do Sul.

o IL I
'-_. ........._ .• T'I ._

. .._..."""��,.>I' .......,j
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�'" I'O
I t\ Cl i\ I i1l!'•. Ii.lE

'1,4. "" � /�" �'l �<J, �!?\4!-'
,'.' ,""' .- .t)

.

u _,t.-.[� � :1i.i.§ iiu
PRüGRA':""L'1 PAR\ ;nFí,;�j}nHW DE 19-4;): �5'lI������:;��'�R$i���tj,�1-31(jI�J?�1ilii Vmciem-u dois ventiladores elec-
Do Dia 10 á 24 o Clube reservará os seus salões para os es- tricoiJ. Sl"J'C.ndell. paro. cima de me-

tudautes que porventura desejarem realizar as suas festas de -----.----------------.------------. liel. ou parede. liendo um oacilante.
formatura.

·1
.........-.-IIII---""III----"lt1i+----.._-I1I....-'-'1!II!Il&il__Illllll\lIIIIIIIi!I,m�� I

prOpl':o8 para escritório, barbea-

Dia 25 FESTA DE NATAL, para a classe Inf'aattl, com H:.sta é a vEY"-(lacl�,:.::. 1 :�:�:���;���T{;tar na rua Al-

início .ás 15 h_<:ras,.deY�nào se prolongar �té ás 19 horas. ti__ .,J" • I '--- .'. .- ./ (i!j

Dia 25 C:B.ilA DE NATAL, com lUICIO as 22 horas, havendo [tl.. Si".1pato3 de to d oa os mod9108 9 doa -HP':JIJ rn.o is
durante a CEIA números de canto e musica, e. em seg'.üda,!i rnod,unml, inclusiv0 Snndal'io.a para praia ao olcc.nce
dança. I dtt& SENHORAS 0 SENHORITAS, por '.rerdcde;:<'os

const(aAntce!TGA'esDt�p���gT:r:maL�' f�it�s pelo CIUbdc. bri , PRECOS Sr�:ri[ HJV'A � S ! .

'DL'- '.l!; hA _� 8el'a as expensa.s o soelO, a 'rUlúO o - - �
Clube, prévíatnente, a ínsorteão para a mesma). Nüo ccn1p;<aJ:","" @�!l!; cul!;c,(:!c;Q êe'"n ... l;;ha� ,-;_ fl

Dia 31 GRAJ.'iDE BAILE de São Silvestre. com início á3! �"remenca riitl 8err43iro§)) �
22 horas. IOBSERYAÇõ:ES 1

RtH1 CO.bí:;;LLHEIRO MíS.FRtJs, 41
!I!

Êste programa está sujeito a modificações, que só se ve- i)iIi"__IIIlIII_IIllli__;",_�i""_M.....J'f-!7l'fmr��,
rificarão por motivo de fôrça maior.

Para os bailes estabelecidos neste programa, o traje será
o de rigor, permitindo-se H branco.

��:i��iii����;.-;�::;�����o�i����:�a as festas

IAssuntos: Jurídicos - Comerciais - Rurais e Informativo-s
IEndereco TeL ELIBRA.NCO - LAJES - Santa Catarina

Consulte nossa Organização antes de se decidir pela compra ou venda
de imovÚs. pinhai.s 011 tl'liliqllle'i" empn�Sl1 neste esta.do

Diretor: -- DR. ELISIARIO DE CAMARGO BRANCO
ADVOGADO

Rua F!'et Ro�ério, fA - CaiXli Postal 54 -- Fo<u.e 54

PJfiE §W?bB'DI eu '!""'Z""mn!' IitAíJWi?% SM?"!

I. ,"," ria (- 1:"(.\nri,�ante a distribuidores dos ofomada.9i cono I�LI iJ �ecciioo "DISTINTA" e RIVET. Pos�l.le um gran-
.

de �ort-im9nto de cCis-al:nit'as, risC'i1doe. brins

I bO'fts e haratos. algocW€ii:, nlOldns e aviotnento8

paI:IQ alfai"te3. que lI'0cebe dil:etamenb dos

1,..I
melhorea fábricolJ. A Caso .,� CAPITAL- chama a atenção doa SnrJl. Comerciante. do ill'l.terior no sentido de lhe fazerem uma.'

visita antes de etetuor�n"l. fiLHiI'll comprQ'ilI. MATRIZ em rlorioftópolis. - l'"ILIAIS em Blul1neno.u 0'1 Lajelf.
.
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Florianópolis, ----- (!te de 184--

Nome por extenso

Local. onde deverá ser cobrada a mensalídaríe ----

firmas aind<.:l

Mo fim de �m �M, Qual!

t� WTIi.l:}O esses .11Jj de do-

,/.::ad�� :Jt ;� 0� p��1�t!�
�;er .'1: r'�:,;� �;��:,:,]>. ;� '3!�.�Ot
t�.\ :-�<,j�L� - í�.j'L�-'·.:�Õ�r� � ..

:: ..
- :',_ .-:;t.L·-_! . .lCl";;!'] - � o i�mf�"

",;,_'J :�:j? i�h:�: _�;·�t';:_:,j;"� á 1�';':;',:1,�

Exame dc< fto.r:gua·, EXo.r.é.3 pere. 7e:<'ificoçã.o .:l.e. c.r,,:,;:·\,::r,'ê,

Exame dti urina l Exame 'pera v:.lriHca:;;;uo da g:;:-!.".�·;i
dez, Exame de eeC',.I·rü, Lxa-.rne fj::Jro. VE:l"ii.içoc2.�'" á,.;
doarrço.s do pale. jy.)·co e ':;0.1"'10;. :8::;''''1"0''' eie

�

ii.l�;"""

E�(lrfl.>ll da secl:'..:,çoolil.
!lu tcvcccin.os o t f'\l!1r�f t:, �$6.(; d·() 2 ;.,ly\g-"G,e:

;üm t: 'm:,��t-:: t: -':;::,:l! pZ:'S"�:�"01,_:\.
}li sitY\�.:·�:S �::�n\!�;i":�� ;i·;',:· :J

lri,ne�ttGs qu-e :,C T(�',L;J0��t
f\' �i;::J .��} i�tifih!

li r't�wmo de se·;!; \lllilídes:

Ctube 12 de

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

CLE
Dia 15 - Coroação da Rainha dos Estudantes.

Dia 2Z - Soirée dos Rachareis da Academía de Comércio.

Dia 25 -- Natal - I'I,la.tinée infantil das 15 às 19 horas e

em seguicia,s-oirée cam distribuição de bombons e prêmios.
Dia 31 - Reveillon - Surprezas Traje: Smoking,

branoo, lmmmc.r e dinner jacket.

I Deseja obter
.. , �.,! T!."",,"HcjI, I'ro]"'" Ç'".)

!(f.... i·r r:"� .lJ�' .,., l1 '! .,;] Ji '"

\\..t:�4' .:H,�L.$.': �J:",",'�' o

Procure então a nossa Gerên
cia e preencha a nossa "fieha de

iní'ormações úteis", dando tôrlas
as indicações possíveis, que tere

mos nrazer em recomendá-lo (a)
aos i�t�ressad(ls na aquisicão de
bons func ionár ius (as).

J, � "

l'\kU!la"'Se.J_y
Urr.a ótima c �l'\ tip.:) banga

,
o UD C,)qu"ir.-·;;, no ponto do
., f di

-

1\ Ó, n )(.)'.18 crri qe;. c, r as COr: rcoes

cr m pia águ", encanada rote.

I Informações na r ue Tereza

! Cr isrius 164, Est reito com

I ���';I����ORES
3v 3
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Lira Tênis
Dia

Clube-Soirée
15 de Dezembro,

de Coroação da Rainha
21,30 horas.

dos
Aguardem ..

,

as

6�!cêr.!�,,�! !d�!'���E. I Religião 11 �1!ootr�l' ��ÁVp��bl. .,e de
lado assinou, entre outros, os se- (ah",lidsMO r u nU U1 II
g iun tes atos: I

Promovendo, por antiguidade: O c JII'tNTO DIi"I. i:"'ll'"
Sob a presidência do cornp.

Jk ncó rdo com (> art. 50, do decreto-lei 11, ... ...; {III" João A, da Cunha e secretaria
'72, de 28 de outubro de 1941: do COiUp, Arnaldo S. Cúrieo,

jacinto A,ila da Lua, do cargo da classe I1 11 DE DEZ-EMBRO quinta-feira, reuniram-se os ro-
da carreira de Guarda-Livros, do Quadro l':n,' Dâmaso, Papa
co do Estado. ao cargo da classe t dessa cal" Era êste santo de descen- tar�anos de F'I�l:ianÓlJOlliS" em

reiru, vago em virtude da promoção de João dê " 1
. malS uma reU1l1,W - a moco,

Schle rel encia espan .iora: nasceu pro- R
'

T 1
�

,

,. ,�,

"a'velmente em' Roma' elo
otariancs l))'e,se, llt8S,: o eutí-

Designando: ' , lJ '-' vc.,
,_

p

I no, Cúueo, Orrlia, CId Amaral, � ru n E o T IH' S E o B � O li n U I' TEPercy João tle Borba, ocupante do cargo da ano 304, Sua aplicação nos es- J
-

C 1 St l' 1 :\1 d
u iH r ii" ft IHI

classe J da carreira de ;\Iédico, do Quadro tudos e suas virtudes prepar
oao ,UIl la, o Oe lêC:1'l:, �. ace O

. _

('nico do Esta-to. vara responder pelo expe-
ram-mo para o posto de Cheafe-l Rihl, ilíacha�o, Noceti. Wildi, V d d

'"

b fi\!! oiI}!fJIQld d
II

diente da Chefia do 3° Disnito-sauitário, com, .' Deeke e Mor itz. lif � a {llIl. ro '!,l! ',Ci�,;!wf31Q!9 e fi
se,," cm Blumenau, durante o impedimento le- da Igreja, Quando o Papa Li- .., -r-a t-v- . ", '

."

Vii M� Ili oU . U i,lj it,;z. �.mili >', �
,

!III"

;::�l do rcspectvo titular, Afonso Rabe, nomeá- bério foi relegado para Beréia
.6XPEDIENTE, Boletins re- f� i .,

�.&li:.��<ia III.-Io membro da junta Apuradora ela 3' Zona I DA t' h h
' cebidos - Passo Fundo, Pelo- J. (hOIUa I 1€ �W'�

V

J;leitoral. (amaso in a-o acompan a-
t Hh é

Bl Macei I ,

'"
111

' !iii

Ricardo j urck para exerce-r a fUdl'f) de do para o exílio, Depois da mor-
as, ieus, umenau,:, ace.l�, I ,?etrolt - (SIP) - O Pre- '� � .,

sub-delegado de policia do distrito de !'(,�O Pr-e- te de Libério, o clero e o pano
Uberaba, S Pau!o : 'I'ierr-a I sioente do Conzresso Polono- I 1ift(í�r ,.

v

J' 1" -

1 9 " ,l' b
I �

10, rln m nni cipiu de Pôrto 1:-""".0, (9444) de Roma escolheram a Dâma-
. ai oe la , 11, J ,; A'ugUi.1JaS

I'
americano, sr. Charles Razma- : Colm " IT>l;il.w-ent<> 1)elo repuiado pro-

Jc',,, Fél i x ela Silva para exercer a [unç,h
O C F O

•

d palestras 8,1),,0,1'1',' 1�{)c.�!';_'" 1:01' rek, d,eclaro,u o seguinte: "Com I Jt'ato) OKA:-i!1. - A lk't3� +e Horm{lll!()"
d, sub-dclccad« rie policia de distritc '.I" Cm, S· orno arpa, começo e

Ed d V _
_

"

" � ,",mai". G'ülouvl8.n",) e Vltamlnfl:i M'Jle-

rami rim, <lo munirij.Io Foinvile. I seu pontificado era muito di-
U?T o d c: , Correspondên- a mmor tristeza constatamos! lrtO";liÍlI8, ORASA é uma mcdwa�A"

cia recebi-da ·'i]"{�l.;l� ,. de õ �.!'-"'(oDrti " Je atia e!\�.ac!a torapeuucs

DiSj1311Sando: . "
,

rícíl; pois, alguns desconten- -"_, uar _: ,que o pais dos nossos antepas- I em (,),1<>0 'B eaSOB ligadOA dJretamcut\1

',\','ton,', Z""D"·,,,.an .aa i unc ao d e sub-de- tes elegeram UlTI antipapa. Pou:péi,a. ,2omuui<'anuo a Úlll-II ;:,j,dQ,') tão C8r0 ao,::; ,,1058[;S CO-li
a pern,'r""ções das !(l.àndul811 sexuaes.

Jc�,,',o ele Pal,c", (!c' (',,, 'H . -1< (,,,,,,."'11frim, do,
••

.. dar-ao f'O .Re l.oel CO"'I""-non
'.

_

._.
,... " , . 4)K�,H comi)al>e vigol'ooamente: !ra-

''''1I1i'.''1)[0 ,],- ,T,'im':, V�nclda esta dificuldade, teve
r-' ,'-0:'"

•

_" ,"],

""

__

'

," ,_�.�,'" t-

'I fB.r;Oe�,. ,.,a ral0,ma - o J.lla,lS ri"",," """ual em Ioda... aR ldadeB. 80b"

._ e ue' a e" pec
' '_r

"

• t!ór�ua ue !�!Il.Hcienda gTaodu� ou V1ta·
-\!ltõni" Allflrt ,:, - An;o,; da ":1l"..'", ., ",' .. Damaso que enfrentar a hos- u, -"1' -"" ",(,� . _.,

L.8t· �_ .. , aO:1 \'akn,�e al18.{1[�, .ue I:Ossa �atrh1. Illinai, senilirt'ldg pre(,"Oce, fadIga e perdR.
1, I I 'I" J

., , •

I" � t ,Go'e"" -L
UI Cu'nl}' en'I"'11{"O I ,i.>. '··,"','.",·',O·,·!.'.. ', IJ()homem,' rri.ln,'dez e tod4'"

, ,'!cMa, o ,e po 'c,.; (,') a:,,"" '.'0 (,," L re1<'. ilidade de sacerdotes e mOl1- í '.,(
-

�:� T� ,_. �' ", ,:
•

:': :, I., arl.1.el'lcs.na, .1,13.0 Do.m:2gulu,' '{ê- ;� ,'ertn,!",çõee de orig;;;" OVllrWl&'
(,:" .(�nJJicípio de pó:·ttl Cni;i,_, O lll!)' 1 'llPUtO Q� '!'pquencl'� r e 1 d d I _

d f'-
o'es, clue se 'tl

..
iam preJ'udicados I '.' -. ", -.... . �.

,"c I cUl)erar .a.,
.

mero aGe e a 'Ul e- jd,OJ,; ,,1itie.., o�!lÍUQ ,. e ulAgt'8Z11, ...
-

Concedendo dispensa: b llfr'en'b""o e o I'lLo.,..'np 'Hp'l l d'"
é"j"7. da pele e rugosi,la:le da outia. IMo

,\ Don'al :\Iar:"d,· ôc S.n"a, da [:,,,c',o '! em sua ganància, por um de- ,', : � -' ,��." --_ -:�"l;-!l)en enCJiiL pe�o q�e?s ,seus m<l!i1el',OKASA(itnlJortad6dir�tamen!.8
Iv ",pIc-1te <10 >l""'!c'c,,",h de policia ,lo di;, crF'to à,o l'mnel'a.doI· Vale11+]'nl'a-I sal,

. Ca,l ta J. ,E, ltl.lOteCa Pubh-l melhores fIlhos, na r'Ol::mlu -e d� L<lllOres) pro!'21"'1i;>Ü.ll pJlilve!��udf'- v"L D 1 Â S"'Wl.>, l'l>r�a e ',jf..... , eça ';.'mu �
;ri,., ric Ui'llbicí, ,;" 'flUlliCipio de Sã'" Jo;cquim, no e atraz do qual queriam "er:, cÇ"a", ,.ll,!Z '

..

e, 1.f1l10
"

d'e,_�raran.-l no estrangeiro, d,ei.',I,-amara'-:'fl c "i,rall" para homens e t4nnula ouro
,

,." d d ti
-

d. 1 !<lJWl ro ulhere>l, em todas ali 100M Droga-
a mão do Papa, i "'U,�, trat�n D, a oaça� e l-I seu sangue, em toGOS os cam- i-ja� e Fóltl1l!Wiaa r.nformaç6e..�0II

Mais séria era a luta contra I V_l�,� 5,
.
JO,rD�lS. �,� a�Sln��l.�a I pc:s de batalha, no mundo in-, �flt�II��:!l:od�. ARNA. - v.� Rill

a heresia dos arianos, Apesar- �ll1lA�l, �)\'lma t'�i�t'a� _�,��;al tem),
, . . .. _ ,_

de tôdas estas clificuldades t-os Jr.tLd�,�ros. na :,�lJb-{,orr.l���ao j Apesar da cortIna de aço da 1 (�ON'TRIBUA_'-�-"'--
achou Dâmaso tempo e meios d; Fl��qUen(,la

..
SObn'. aSSUntD� I censura e do n,listério eI? ,que I para a Caixa �e �m?las 8-OS ln4i-<

para embelezar a cidade de R'O� q,w dncm reSl)eltQ a mesma, se acha escondIda a Poloma e, rentes de Florumopolia.

ma Taln'h';m como escrl'tor dl'S Telegrama ao comp, Riggen-I estas Dartes da Europa e da l VE"'D"� "E"v�"��""',""'-""_''''''''''''''''''''-''''''-�'', ut_ , -,. , ; 1 - ,,�' Lo-" uma C!:oSQ com tar1t'e·

tinoO'uiu-se êle, Uma das maio-! ba�n, ,!e�.lC'l.tand.
o-o por seUl Ásia, nas quais as autüridades r no, l'ita à rua Dum-te Schutel, 56,

res
I::>

glórias dêste pontificado I al1lversal'�o, _. I sovieticas desiroem, com furia � In!ounaçõslil naata redação,
,

constituiu O facto de ter oPa-I ,:'&.5 OCDRRENCI�S da f€U-ISempre crescente. não só a li- 8.::�
pa encarregado a s, Jerônimo 111l�0 foram as segumtes:

, ,_ i berdade huma�a, como tam- CASA MISCELANEA distn-
com a tradução da Bíblia para .J.laSt:amento do Panlnao, I bem a populaçao polonesa buudora dos Rádios R, C, A,
a lingua latina, Dâmaso mor- �ob fo�t� salva de p,:lma�, O, de vez em quando, penetram Victor, Válvulas f' Discos.
reu no dia 10 de dezembro de ;::)ecre:arl� ,

procede a. LeItura I nas frações da verdade sobr� I Rua Conselheiro Mafra. 9
384, Sua festa, porém, é cele- do EXl)edlellte. 0, comp. Mace- o que aconteceu e o que esta .....".,,-_-."""""'-'..........__ ............_�

brada no dia 11 do mesmo
elo relata o bOlet

..

lm de S,

pau-,
acontecendo na Patl'ia de 1105-1mês, lo, Com a palavra, o comp, No- sos pais, aiualmente, 1UnVO(l B

ceti lê mn arti:;o de "Rotarj- Os últimos relatorios de! !!U ·ll 'U
x x x

IESPIRITISMO Brasileiro", O C(;lhll, Tolenti- nossos patdcios, deputados ao I UI� llDAf..1lA DOUTRI�A DE JESUS no, pedindo a palan-a, C011!:!:ra- COl1O'ressc Norte-americano.l llll thl
Veio ensina]' aos homens o amôr tula-se com o p01;0 bl'asn'�iro Snr;f Gordon e R}'-ter, não ne�',fraterna'l, o auxilio mútuo (' o per- pelo brilhante êxito das elei- cessitam de comentários, tras-

dão reciproco, çôes, pela placidês e calm.a das
\

parece talvez dos mesmos a I
Ensina a separar o joio do trigo pugnas eleitorais, "produto de I pior realidad.e, a saber, que :t 1

p�r'l que aquele não venha prejll- um maior qu.ociente de civismo. Polônia, e.::i{'::rav�sada peJ.Os S'.;-- i
(lJear este,

__ ,verdadeirar:lente d.em?�ráti�? I viets, governada segundo a

.\d\wtc-nos que 113 mocidade daI qu� O Bl:a�ll rem .adqull':.m,do. '! vontade
A

de Stalin e dos agen
vida só vemos 3S ré+as sem fir-! A :pratlc� da democraCIa

Já! te.s por ele nomeados, em 1'e

�!lal'll,�{)S a vista nos ,�.talllDs _

em que, e s � á realmente
." -..igorand,o, sulta?,o ?-a gU�lTa pela Inde

as pda�as da men�ll a, estao oeul- eQUlparando-se, la. o BraSIl, pendenCla e Lwerdade de torres
fando todos os penO'os, à .

-

'- d
. . - ,

!dalina ele Aguiar l\'lattGS
5 llaçoes" mal:-o, emocratlCas OS poVOS - perdeu nao somen-

(A Centelha) do mUl1{l.o - dIsse o comp, e, te a sua liberda-de e soberania,
para C0111prOVar t.al assertiva, mas o direito à vida do DOVO
declarou que, confoTme fora polonês, que díàriamente

�

80-

noticiado, o Arcebispo do Rio fre uma sistemática destrui
de Janeiro esperara paciente- cão, levada a efeito com a mes

mente 2 horas na fila para de- r:na selvageria, como faziam os,

positar seu voto na urna elei- alemães, I VERMífUGO de KfMPtoral. Depois de haver consul-! O nosso dever, principaimen-,
tado os Estatutos de Rotar}', o I te no momento atual. é dívul
comp, Cúneo comunica que é I gar a verdade sóbre a. Po
perfeitamente legal a l)erma-Ilônia, e não permitir que as

:lência do comp, Cunha na pre-I mentiras dos agentes sovléti
sidêl1cia, sem votação, depois cos, consigam vencer qualquer
da rerirada do comp, Tolenti- pessoa que a Polónia não se

no. Passa..:se, a Seh'LÜr, para a acha sob o reinado do terror.
Hora da Camaradagem, em Tend-o de.sí'eiio a mentira sô
que alegram os .presentes com bre a "libeliacão" da Polól1la
algumas anedotas, os comps, pelo exército vermelho cmnu

Cunha, Cid, Tolentino e Mace- nista, temos que abril' os olhos
do, O Presidente agradece, ao

I
à coletividade norte-americana

comp, Tolentino pelas patrió- sôbre o fato, aue não temos al
ticas palavras e, ao comp, Ma-I cançado os Üi1S determinados
cedo pela proveitosa leitura, i e, que, não temos assegurado à
Encerramento da reunião com! América, a segurança, colocan
o arriamento do Pavilhão Na- 'I do a Rússia na 1JOsicào de seu

cional, sob caloTosa salva de I futuro e perigosô adJversário.
palmas. )� Para divulgar a verdade sô-

BESSE bre a Polônia, o mais importan-

A BCa'.:(>llttl!'a de S:H;�;a. Costa, da funç;J.o de

� I st!lllente do �:'lL·de1egaclo de policia do dis·
11'iio de ür'lhici. t1t- município de São Joaquim,

A séde da futura
Liga dos Povos

fraqueza

I

Estudantes.

Dist..íbuldo('4!.S Q. depositáriOS:
OSNY GAMA &. elA

nORIANóPOLlS
C,AiXA POSTAL 2.39

Icl:í@ma. po!'�
tugu"" elllpa�
nr,oi, h·anoa.�

inalih. ato •

Londres, 10 (U, P,) - Cor
l'espondência de .Ramon Jime
nez - Anunciando que o Chile
votará pelos Estados Unidos
como ,séde da Organização In
ternacional da Paz, o delegado
daquele país, sr. Manuel Bian

chi, declarou que dentro do Co
mité nada disse contra a Euro

pa, mas simplesmente a favor
dos Estados Unidos, Bianchi
acrescentou que ninguem res

peita a cultura européia mais
do que os americanos, pois que
eles provêm dela, Afirmou que
o Chile pronunciou-se no Co
mité Executivo, pela localiza

ção da séde nos Estados Uni
dos, não como uma atitude
contra a Euroua, mas a favor
das Américas� especialmente
dos Estados Unidos, Bianchi
combateu os argumentos dos
partidários da Europa, dizendo

que alguns opinam pela loca
lização da séde perto do centro
potencial dos conflitos "Isto é
uma atitude pessimista, in

compatível com as esperanças
do mundo que acaba de sair de
uma tremenda crise", Adian
tou que não nega a existência
de focos de ameaça, mas "espe
ramos que eles desapareçam
muito em breve".

Além do mais, recordou que,
se de futuro surgir alguma,
dificuldade, a Cali,a de São
Francisco estabelece que o

Conselho de Segurança pode
se transferir para onde quiser.

Bianchi sustentou ainda Que
as grandes potências exerce
rão influência na Orga:nizacão
Internacional qualquer áue
seja a localização de sua sMe.
?isse que a Organização "deve
Ir para os Estados Unidos, pais jcom amplos litorais sóbre dois
oceanos, com bem-estar econô-'
mico no presente e no futuro,
sem preconceitos contra nin
guem e onde existem as mais
amplas liberdades, além de
serv,ir de amplificador da cul
tura européia", "Ali nasceram
as Nações UnIdas em São

1-Francisco" - afirmcu, "E a
nova Organização do Ordem

��:���;�;1. deve estar no Novo
J
.....--- ._.._.rrn- =r

Correio LageanO I
Venda avulsa na I'

AGÊNCIA PROGRESSO
,

,

COMPRA 6

VENDE
o

Romance, POElllio. Religião. A'riaçãoo
Mo1:e.mática, F"JDÍe:1, CUÚ1'lioo, Geo-.
10-.; Mioel'Qlogio, Enqenhar.ia ci,·

vil. militar e na"«l, Cal'pin�
D�lII"1'lho. Sanea�nto, Meto.lw;gia,.
El<lluicid'Gde. RádIo, MdqUiD-a. Mo·
tON•• aid�liCQ, A1Qerullic, AIJl'ii'
Clf.2}tHta, 'le;terinária. C<:mtll.bi!itiad.

D\cioná..iaa. e-t.c, ert(,-

1:0n1 açãn purgativa.
Para crianças e adultos.

Efeito rápidn e eficaz.
Em têdas as farn-.acias

e drogarias.

Vermífugo de

KEMP

te é fecharmos as portas de
nossas casas, organizações e

clubes a todos estes que disse
minam mentiras sôbre a Polô
nia e que divulgam em nosso

país a doutrina hedionda do-
comunismo,

Em nossas resoluções da.
dia 9 de m a r c o elo arlÜ'

fluente tOl'nadas ullanimemen
te em Chicago, temos declara
do categoricamente que a colo
nia polonesa na América, nun,

ca reconhecerá os agentes so

viéticos como representantes.
da Polônia e lhes fechará suas

portas,
Agindo deste rnodo, agimos

,"'-'1 ';'i't';or da liberdade 'é do
1105508 al1tepa,s:=_a=lOS�
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LlJTt�1
I
i CHUNGKING, ] O (E.) - As fôrças do govêrno centrali flanquearam uma cidade da Mandchuria pelo ocidente e alcan.
i çaram hoje um ponto situado a trinta milhas a noroeste da cio

, I dade. Os comunistas na Mandchur!a, que, segundo se dizia, es_
Atenas, 10 (U. P.) - Anun- laval�l enfr�nlallclo o inverno sem roupas apr.o�)l�iadas, tendo

! ela-se autcrízadamente que os 1l1lo],J'ldo muitos congelados, abandonaram quasi intacta a estra_

--F-I-O-f-l-a-n-Õ-p-O-I-I-,-,-'-1-d-e--D-e-:.t-�-,m-''-D-r-o'--d-e--'-9-4-5-' Estados Unidos e a Inglaterra I' da de ferro de Simin, situada cêrca de 30 milhas a noroeste de

I recusaram-se ao cedido do 1111- Mukden.

_ , _. I
nistro das' Relações Exteriores I Por outro lado, anuncia-se que prossegue a luta 5:0 101\1,<)

SERAO VENDIDOS EM CONCORRENCIA PUBliCA OS JORNAIS Sophianopouhs, no sentido de ela Grande Muralha, numa área de cêrca de setenta
.
milhas)

PERTENCENTES À UNIÃO I que as eleições gregas 111arca-1 noroeste de Peking.
,

.

...,
l das para 31 de março próximo Io st-. .l nterve .. tor Luiz Gallorri rvccbeu o seguinre vte lcg rnma . "' , d' d c;:: b IN t

'

A.

b "p
,

'"

RIO, '; - Comunico a v. exc ia., i':lI'a (JS devidos fins, q;lC LI SCl!':',r Prvsidcu te da República 10S3el�1 a la as. csa e-se qu.� o, O a rU��fisa (tO re a erSl1assinou o seguinte ato leg islat ivo : "Oenetu-lei n. �,313, ele � de d<'Z'\ll:"" de .1945. lJisl',;e sóbr," emb�lxa�or grego na Il�gl�T�er-, .' '

,'" �
"I a

'

,

jornais c empresas jornali sticas pcrtc-ncvnt es 3.0S aovern.», da l,lJ;l{l. ,1'1:; L.�tado::> e das enti- ta íriíormou ao seu

gOVelrl0j'
. � �

dadcs

autárq"',i,CaS.,
() Presidente da Rcpul.Iica, lls��,do da ",r,I,IJ\1i(:'(<I "". lI,.', cnur et-e o

a,'
rrig'o f que Bevin acentuou que os ,\VASHINGTON, 10 (U. P.) - O Departamento de Estad180 da �ons�'tUlçilO, c c:nsH:t'l"allCO l!�c. nao e llrtlPn�, d,)� �(J\ eri.cs , Ue mc!c,.le t:t:1,�(),{Tal:l>"

I aliados tá concordaram elTI ue .
_

�
\

_ ., .

. � � .

_
, .f)

manter j or.nai- de uourrmacao 011 de ",:",'mICçao: considemn.!» qUI', I,ara nublicacào Ilu, ato.. _" .

q 1 ev e Iou a acusaçao sovíétíca de que as per tui bações na PerSla
do govêrno, bastam os jamais of icia is ; considcrnndo que a IH",a",,, "I:- priuuiptn- pela imprcns.; nao deve haver adiamentos e

I setentrional são devidas a "elementos reacionários que se
e noticiàr io ti função de- irnpven sa particular. partidá ri a ou ''''0: l'011o>i,I('\11I1Il" <1\11' c""" p r,,,,, ,.,; em. gu:, 1201' cons.eguinte,

.

as
I opõem. à extens�o dos direitos .nacionais" à gente daquela zo- .':

09 jornais particulares a publicar 'IS in Iurmaçoes que o govê ruo entenda dar ao público: cons i- eleições nao venham a se rea- na. A. informacão procede do texto da resposta russa à notaderando que não deve (I poder público entrar em concorréncia nn-rcunti l com as cmpt-esa s par- Iizar depois de março. Adianta dos Estados U;idos,tículares de nenhuma espécie. .Iecrc r« : �\rii:�o primeiro �\ (liVlllga'�:ú) ohriu a tori a .Ios atos (:0

Jtovêl"no competirá �!(JS jor-uui s oficiai."; ela l'niao ou dos Estados. Artig(J sl..'.�-(1l1do A'\S empr0. a mesn1a íntormação que Be
sas de publicidades e editoras de iorunis. _re\'i�tas 01.1 Iiv ro- fh· qualquer na turez a , pertence n tes vin teria declarado que o . go
á União ou aos Estados. serão »osra-, :'l vcudn, mediante coucor rcucia pública, a ca-rro 00 -,"lini:,- vêrno grego está administran
t er.ic da Fazenda ou das Ser-rctarias da j:az"wla 11('5 Cstados. dentro de trinta di", c011ta<109 do O país em circunstâncias de
da publicacâo desta lei, Parágrafo único • :-;crão ig::"lmente posta, á venda a, ações que os

tal maneira díficeis e con1 tan�O\lcrnos da União ou dos Estudos O![ a� l'lll :da'�l's ;)a�'aestatais ou autárquicas posst:am etn en-

prêsas de publicidades. '\rti�;o teroei,'" ,- r,;" lei entra em ,'i;;or na data de ,lia publicação, tos problemas, -que é melhor
revogadas as disposições em eontrlÍrin, Ri,) de Janeiro e;u 7 de dezembro ue 1945, cento e "inte realizar de uma vez as eleicões
, quatro da Independência e cin<]üellt:< e S('� ria Re]Júl:lica, (Assinado) JO"" Linharcs. A. de para se concentrar melhor� Sô
Sampaio Dória, J. Vires Jo {{io", O rc,fL�'itlo de,reto·lei ,uá Jlublicado no Diár;o Oficial de boje. bre eeses problemas. ObservaCordiais saudaçõe�, A. de Sampaio D/Iria, nl'llistro tia Justiça.

IAs eleições na

IOrecla não serão
transferidas

S'-Feira. no RITZ
Roberto Taylor, 'I'hornaz Mitch,)!
Lew Bowmonn e Das; Arnaz 0"'1:

A PATRULHA DE BATAN
, ..

A n1,ais em?ciononte história da.
c..rllenta Jl.l",t.:1!ha em Bc:ton

.

i!�:�:����;:�o�����l� Regresso de expedicionários feridos
co�clu�ao. Estes obser�adol'es. IUO, 10 (O Estado) - O transporte "Duque de Caxias""
?elXarao Atenas, am�nha, ps;ra

I da Marinha de Guerra, que deverá chegar ao Rio ainda no cor

Londres, 10 (R) - O Se-I tros, como apôio do govêrno de mformar os respectivos gover-ll rente m'ês, conduz de regresso ao .Brasil, cêrca de cluzentoJ>
cretário do Foreing Office de- Sua Magestade ao atual regi- nos.

I pracinhas feridos na campanha da Itália e que se a.chavam in.·
clarou hoje na Câmara dos Co- me, e que passo tenciona dar Na sessão de ontem do ga- ternados em hospitais norte americanos.
muns que o Govêrno Britàni- para impedir isso;" Bevin dis- binete, Sophoulis insistiu em

co detestava o regime do gene- se: "Nossa atitude para �om �u:rc.�� eleições se realizem em Palácio de 8ovêrnoral Franco. Grandes aplausos Franco foi tornada bem clara
VISITAS OFICIAIS(la bancada ministerial sauda- no discurso que fiz há algum --.------ ...----.-------

!foje, ;'l5 11 huras, D "lO. dr. Luiz Gal1otti, ln-
ram esta observação, a qual se tempo. E não mudou. Detesta- Ob]·eto de estudos' tcn'tntr,r rcder"l, foi visitado, em Pa1,itcio, I"'r

_ �. c"\.cia_ renna. d. Joaquim Domingucs de 01i-
originou no assunto referente: mos êsse regime". Houve acla- " \'cira. (j"" ee fó acompanhar do '-ev. monsenhOl'

t"
-.. Han)' BalleT, cura dói Catedl'o'l �let,·op(llit:1na.ao julgamento de 22 an l-fas- maçoes na bancada mimste-

RI·O, 10 (A. N.) _ O mI'nl'stro ,\ visita oi" d, Jmquilll ten' por objeto a'�I'a-

c·sta e h'· 1 f
.

l""al dc('er -an sr. Ttucn'cntor o auxilio conccJido :í1 S span OIS, O qua 01 SUS- 1 .

da Educação ,pediu ao tit�Iar .\.tina .\r'illi.lio,·c",,", de Florionúpolis, 1:05

penso em outubro em Madrid. ---------------- tám,» d,) rCC"1I1e ,kcrdo·lt'i li, 37,
das Relações exteriores exami- .' .'

'1
'

'9 '0 1 "Anunciou ter motivos para LEIAM A REVIST"
- ;wxta-1('Il'� u tll"a, ,,. ,0 lora>, o ",", ur,

� nasse a possibilidade de ser L,,:z ':lIliotti, Inler',centor federal. ,,"leve,acreditar que a pena de n10rte J -

0,00:11;,,,,,1,,,,:-' ;,.,10 SL capit,1O Duarte Pedra
-,

O VALE DO IT lJAt
constituida uma comissão l'u,", elIde d,' s"a Casa :\Iilitar, em ,,,,ito

ll;ao er� provave!, mas que con- .'-1. _ composta de representantes
h Ih" ,\,'rt'lI de FI'1!'ill'lópol,. onde {o recehi·

tmutana a segUIr o assunto de

I
dos dois ministérios para estu- t:/''i';;,a:;"i,':;·:;:,\';.'�' (:�;��is� lil';,�t,5;, �;;�,;,�',';;í�;::�

per o.
dar o problema da exportação ;\,i',�:\�Ia p,·,,:a d" ,<l"'Ta te ,'11a distinta oficia·

O deputado trabalhista Mi� Nova II·sta de do livro brasileiro. -\ "O ,-",,,.I ", " nc,", ,Tecl,,,u as coniillé"ci"s
kards perguntou: "Querera �',',,/',:;�l':'" I';' ",,,d,,, púr uma """,\)a111:i" de

B,evin explicar à Câmara como crlem,"nosos' 1,'" ><"",;.1" It cOI',lia1 1,alrstra quc ,,,'" :rI· As agências de turis1110 de
IF· glll11 t�'lrp(l �c mallte\"(� na :-:l'de rln ("()H1.111fh, N Y t

-

de que o ge:nera ranco, que f>i s, ,,-e;,, ,"''''''ldo.!o a l',,:'corrn ", ,!<-t)c",ll:n. ova orque es 'ao sen o .asse-

tanto nos preocuY.\ou' com a Tóquio, 10 (U. P.) A Drs C;".' ,J:t'i,,,I,, item ;,,�tal:ttla lla,e, colhClldn as diadas por o-rande número de.f' • 111�P... 'r'lÍd:-; 11l1pn:�s\>cs. ,

b

sua posição até fins de julho, agência "Jiji" declarou que o Aderbal Ramos \,
-

h"", do 'Ia'lI'U ,lIa, o sr ]"\I'I'ln(or pessoas Interessadas en1 visi-
.

t p t'd C
.

t·
,

I il11 ln" l'J{J1llllf/""•• (lt1 \i<;;lta., Escpla dL'.\P1CI1-1t ...
-

B t 1reconquls OU agora a confian- ar I'Ü OlTIUnlS a )apones e da Silva ,;, .. " \""'1, "" ,\,ol',panhanm-no" 'I dr. -ar a ura- re an1a.

ça até tal ponto que n.ão se cinco outras org'anizações es- l',r" 1l., I, ,'" I( t'" \O ,I:! \ iaç"o. 01"." Pu- •
-

-

e hhc�' \ "w:dttll a, c 0..,\ C.1jJ D\lallt Pc-
preocupa pelo govêrno, S1_:i1 querdistas relacionaram mais

'oa-o Bat-Isla 1'11"
I'" s I O "Evening Standard" reve-'

M t d ?" B
.

d 1 200
'

I
' l"anlhl1l1. ;·lí n.. ':;t'heu '-'. (',:,'i:1. cath'am,' ao:...o-jl Lo dages a e. eVln Tespondeu: e. pessoas - lne USlVe o lhi.!a :_'"r 1"""" .I" ,,', ,:"pit'C;,).,jc-cnrn'ta I'aul," _a que ,n res possu,e l.lm .no-"Acredito que o caráter volu- Impemdor e a Imperatriz Bonnassis de Ohn'u-a: 'lIg."o ,ltretor daq�,d(' est,hekcl-1 VO Jornal o qual sera publlca-

I
J11l'nto dt: l·({l\Ca(�I.{l naval, que ha fornecl(lo l1U-

,
.' .

,vel dêsse dignatário seja !l,ni- como suspeitos de crimes de I11(T""', I']cnl('ntos pllra a 1I0ssa �Iorinsa marn-I do sete vezes por semana, Isto
to difícil de explicar". guerra. Hevela-se que esta lista ADVOGADOS Jal;::;'a�,ncl:::;',:"rrirla, (i'das '" d,pcnd0ncias d," é, diariamente. A finalidade

O capitãO' Noel Baker. l'v1ini3-1 inclui todos os membros adul- Rua Felipe Schmidt 34, bcola. I: a.,scguir. '; sr. comanrlante Pllulo de do mesmo é ree:istrar o desen-
I C! 1 3 T I f 16 31 do novo l'd!ll�i(l da f<_.scola de :\L�nnht?J1"llsJ (('.le, ....... .....' ,tro de Estado, perguntou: "sa'-I'
tos e masculinos da familia 0(1 a , o e. -

I"t:, selldo cOllstruido no, Barreiros, c ',uja lm- volvlmento da ConferenCIa da,,>,
b S t'· d F

.

Off"
.

1 t
..

T te tt'cnica �l.' enContra a carg-n do l�s[ad(). Xe.,;:.c,
N

-

U'd t' f .e o ecre ano o orem2: 1- Impena, exce, o o prmclpe a-

�������� __..........._ particnhr. os srs. ,'n':,'en!Ieir;,s dre. l'do l)eekc e acoes nl as e pres ar ln 01-
........

� && � �lF�;�.�� '.' -

ce, que a recente cheg'ada a kehito Yamashina e 23 funcio- lJ<.",;",!,,, Tri"rlarlc prestaram. i" loco, t"do; lnacões de valor aos deleg'ados.
êste país do novo Emba.ixador nários da Côrte. 118"�la8 nflofe"sores �'�ç,�:;,elart'CI"'l'JlI'" sohre u entlalncnto :[us ser·'

!JI.

da E h t' d' t r, \lU • pi' 3J, :-;:·t!,ado. '" 1<1 horas, o ,r. dr, l.niz r.ellotti .

span a es a sen o ln er- "is;too "" ca,';t:lu-de-fra"ata ['limo da FOllS"C,' A ajuda britânica pern1itrupretada naquele país e nou- ReUD,-a-O do :: �IUt1, OS \Ienrlonç, Ca1md. capitão dos-portos, mal1- , •

d' t
' is- � ii II 'UH!" l'unl:,d pait'stra COl11 " s., na Capitania, a In la ornar-se o paIS lua

l'nilb ,Jeptn,lcncias iamhem jll'ITOlTl'U, rdiran- bem irrigado e eITI mais vasta

1-�'PRÕF·ESSORA�,n-.-J I S;io,T70 �j _ A p1'óxima mi��odel������tan;��t�O�!��= N�:7i:Ol� T';i:I,A�'���S��lIt':tCI'�;p;I::O�;�'linnla'TIO 1i'''CIO :"8'
viII c

escala de todo .0 mundo.

I
li I "

I
.

(Q Informa o "Evening Stan-DdiJografia a M
reunião do Supremo Tribunal tlstico do ensino primário nos .. ',i ,i .l:'

d
.

tCorrespondência-Comercial � Eleito,mI será terça-feira, em Estados e Territórios, funcio- São Paulo, 10 (A. N.) _ Os ard" que o famoso paque e

Rua Alvaro de Carvalho, 85
; sessão ordinária. O S1'. Valde- naram durante o ano de 1944, quatros nomes mais votados da Cunard Line, "Mauretâ�

__a .Wl
.

.

mar Falcão, presidente, infor. 42.505 unidades escolares, com para senadores foram, até o nia", acaba de estabelecer um

87 37 novo "l'eeord',' com sua chega�- -
-"- mau, pOTém, que só poderá . 1 professores e a matrí- presente: Getúlio Varg'as cem

RIT" - II"J·fi _ HOXl1 reunir-se antes, extraordin,á- cuIa geral de 3.309595 alunos. 35.766; Marcondes Filho cem
da à Liverpool, após uma via-

IJ U U I riamente, se lhe t01' submetida O número de alunos aprovados 34.146; Sampaio com 27.94J, e gem de seis mil mUhas, feita
Às17 e 19.30. h:r"! AS! 19,4S horas. matéria que reclame urgente foi de 1.52().515, e ° de CDn- Luiz Carlos Prestes con: 23.977 em 11 dias, 11 horas e ] 5 mi-
Ann Sheridan e Denni, Morgan em deliberação. .• cl'lsões de curso de 273.0'70. votos. l1utos, partindo de Bombain'1.· •AZAS DA VITORIA -

.

"
Plena de vertiginosa atividade, ra- _. __ -- --"- --------- _..

. _, Os modelos de vestidos con�p.leta de emoçõell, il'ltenSQ!:: e ação
vlbrante e tumultuosa, esta peli- feccionados na Grã-Bretanha,
cuIa é a narrativa moi. realista P-AR A-·--f�_- R" D_--A"51,11,',

estão assumindo cada vez
que já se �onsaquiu... -

,

mais uma posH:;ao de relevaLivra da censura .

N 1= C "'7 r.. J. ,ii A
'"' l.h�..

, nas casas de modas nacionaIS
_

o 'Programa: .... ' IVI "."
Notícia. da semal'l.O - DFB

- '- � , i�� e estrangeiras.
Preço. Cr$ 1.20, 1,80 e 2,40 ! N F L A M A ç O E S, E,;1 •

!'
� Todos os Dilotos cJe "Cacas"

C O C E I R /1., ,), /1
d8. HAF :::linéla não desegnâdos:
para uma pronta desmobiliza
cão estão' rece1)endo treina
mento em aviõ2s a i8tO. !lotí

I c·:.;J. IJ �'D8��Y 1��?1'a.}'�!".

-

âVWaçaO
WASHINGTON, 10 (U. P.) - Um bombardeiro realizou

um vôo experimental através do continente, cobrindo tôda a

largura dos Estados Unidos, desde o Pacífico ao Atlâutico, em
5 horas, 17 minutos e 34 segundos, tempo êste que veio qUEt
braI' o recorde anterior por uma diferença de 46 minutos. ".

«Detestamos êsse regime)

Noticia o "Evening S�an
clard" que em oito semana:j;
engenheiros da RAF convért&'J!
ram o aeródromo Buckelll...rug
na Alemanha, num moderno

aeroporto terminal, com uma

pista de concreto de 1.500 jar
das de compro e 50 de largura.

•

ESP;t'I!--!/). r

,·- ....·_·R.· .. J •..• __
_ ..... - .. � .. _..,._�, ..
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