
Washington, g (D.P.)--foi aprovada· a proposta belga que recomenda a todas as

nações membos da ONU, retirarem seus embaixadtres e replesenta'ntes
diplomaticos junto ao· governo de franco.

Concordia, Joaçaba e agora Caçador, cansagraram
future . governador constitucional

Caçador, 9 (Estado) - Acaba de Interpretando o entusiasmo po- churcascada no parque do Hos- Em f'el iz improviso '.0,11.1'., Ader- fronte a Hadíodifiusora local, com a

chegar a esta cidade; onde teve llítico dos correJi,gion.ários desta pital, fazendo então 11'SO da pala- baI agradeceu á manifestação es- presença de compacta multidão,
grandiosâ recepção',

.

'"

a, caravana t.cirdadte, pronunciou vibrantj3 dis- vra, o dr. Qualbcrto Ramalho, que tendendo-se em comentários que um grandioso e vibrante comício

pessedisla cheí'iada pelo dr. Ader-I curso de saudação, o sr. dr. César orcreceu aquela homenagem ao mer-ecera entusiásticos aplausos I pro-candidato da Vitória.

hal R. da Silva, cujo nome fo,i Pereira, abalisado médico e in- candidato da Vitór-ia e asseguran- dos presentes. Fizeram },1S0 da palavra sendo

aelamadissirrro '

1)01' enorme mUlti-I" f'luerite políLíco local. do a" irresíi-ita solidariedade do constante e delit'anternente aplau-
-dão. A seguir teve lugar uma grande 'povo. Cs çadot; 9. (Estado) r: Os co-re didos, õs .srsi dr. Av.y: ·Silveira Sou

ligconár.ios, .. pessedistas ·�'ê !petebis-I'za, Laurindo Gardo,so,' presidente
las homenagearão, hoje.. á

.

nOiL4,.J�dO Diretório Muníoipal , petehistu,
o candidato da Vitqria, com um r Osvaldo Melo, dr. Leoherto Leal,
imponente banquete, rte 100 ta- dr, Lucio Corr-êa, dr. Ylmar Cor-

lheres, a realizar-se no Restau- rea, Azevedo Trilha, dr. Orthy Ma

rante Predileto. chado e por ultimo o dr. 'AdewbaI
Este .acontecirueuto está sendo I R. da Silva, cuja presença na tr i

comentado com grande júbilo por- I puna arrancou prolongadas e ar

que indica a unidade do apoio do dentes aclamações.
',' eleitorado municipal ao homem As de.n1f};usfrações de .solidarie-

.

que será vitorioso nas I1rn'3.S de dade que o emÍnlenlf' catarínense
janeiro para a' grandeza de 'Sanla vem recebendo em toda a parte e

Catarina. ..,'
de todas as classes sociais pelos

Xapecó,

AI V'�&'U' cIPA .

C_'-'aVIlAa \Wa .�. ,�o�,a
antecipadamente,

o do Estado ..
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GRANDIOSO E VIBRANTE
COMíCIO

seus elementos mais autorizados
confirmam, de antemão, a esmaga
dora vltôi:i,a da candidatura Ader-

J�: .

(I MAIS ANTIG0 DIAIUO DE SANTA CATARINA

Proprielarlo e Dlre'or'_Ger�nte: SIDNEI j'linCETI - Diretor-e BARREIROS FILHO'

Diretor de Redação A. DAMASCENO DA SILVA

cebeu, domingo último, os seguiu- Rio, '7. - Conforme Resolução
tes Lelegramas : nO 1 275, puhlícada no "Diár.io da

... Jiuslit,:fI" de 5 do corrente, êste
Ri o, 7 - Pela Resolução nO' Tribunal Sllrpü<l'i'Ül' Eleitora.! 1'es01-

L I T B G V
t 281, publíoada no "Diário da vcu que o Juiz SubstituLo do Tl'i-

edis ação eleítcral.c.Apcíe do P.. II .-- ii

.

a:rgas. Justiça" dt;l s cio corrente, êste hunal Regional Eleitoral que este-
6 'I'ribunal Supe60r Eleitoral, resol-: ja afastado das funções sessenta

na-O. foi a São. Pa.ulo·�--O €.'.8.so polítice g'ancho. veu que não podem 5,e1' concedidas dias antes do ,pleito não é ineligi-
.. ressalvas fi eleitor ·de um Estado vel. Ats. sauds. (a.) José Linha-

PAR'rrnO rmABALHrstf.
A BRA-

I
narecer ao enoerramento da C011- de e respresenra uma perrna- para outro, salvo se tratar de f'un-

.

res, Presidente do Tt-ibuual Supe-
SILE:IRO venção do P. '1'. B. nesta capital, mente ameaça de perigo. cionár io civil ou mibiíar, na for- ríor :ElleHo:ral.

,
O St. A.ri�tides Larg'ul'a,. l)resi� I leve. o efeito de um balde de agua VAI RENUNCIAR P.1a prevista a,rUg'o 15 parágTàfo -

dernle do Dil1eLóI1io Esua.dL1al do

I
no ent.usi,a.<;mo (las hosLes· Iraba- P. Alegre, 9 �(E) Está terc.eiro do ,decrelo-I(\j nr'. 9258, Sal;lldoI', 9 (A. N.) - Encel'rou-

})a.rlido rrraba;lhista Bràstleiro 1'e- IhisLas. Pnevê-se uma cisão de. re- sendo bem come>ntado o gesto de maio último. Re,ssalvas só po- se nesta capital a ,conv,enção do
cebe.l1 o segu1nte Lele'grama: snltaclos 'imj)revi·sive.is, formando:" do' sr. Jorge Diogo Brochado del'ão :ser concrBuida,s aLé' dez dias PTB, tendo sido homolog1ada a

Do Rio do iSnl - ConfillmàJD1OiS se duas alas: a que a,poia Hugo da Rocha. Tendo deixado o' P. antes
_

(las eleições, pÜrde.ndo sel' candidatura do sr. Medeiros NeLa
nns.sa inteira solidariedade. sua Borg'hi e ,a 'que fica com o ex- S. D. e se inscrito 'no P; T. B. peclrida,s e iransmiüdas 'por lele- ao govêN10 constitucional do Esta-

pessoa, preiüdêu,cja pal'uido ,e ori- presidente. O deputado fedel'al, reconheceu glrama çoin fil'ma reconhecida. Na,s do. ,seg1undo a,purou a no.s.sa 1'<0.-

�m1jaçã() ,polítiJca adolada ce)l!1Yen- A CANDIDATURA ALMEIDA que não lhe' ficaria bem COll- Capitairf; dos Estados, dos TeniLó-: portagem, o senador Getúlio VaT-

-ção. lLajaí. .Saudações 'l:rahalhistas, PRADO E OH C_OMUNISTAS tinuar no desempenho de um rios e do DiJstrHo' Federal �lão pO- g'a,s ·e.SCl'ey·eu uma ca:rta ,a·o presi-
Rodolfo Mayr, Presidente Diretó- S. Paulo, 9 ('8.) - ContioJ1\lám o.s mandato que lhe foi dado sob derão ser

.

concedidas ressalvas. dente da referida. sec(/ão de1lllons-
l'i'\) lVIuni.cipal.· e,nlendimenl08 -para que o Partido a legenda do pal'ltido que aban- Ats. ,saudrs. (a.) - Jo,sé Li,nhare,s t.rando desejos dle vi.ajar pa'ru a,

O CASO VAR<L<\.S NO IC G, DO SUL Comunista vl'>nha a ap6irar o. sr. danou. Ontem, esteve ele Ú�" Preside.nte do. rl'l'ibunal -, Super ior Baía, afjm de apl'eselltal' pes'soal-
p_ AlegTtl, 9 (.E) - Informa-se Almeida Prado, oandidato lldenis- Câmara, a fim de providenciar Eleitoral. mente aos bairuno.s a candidatura

qtH; a Comissão. Executiva do P. S. La ao gOiVtlt·UO de ,são. Paulo. J<:::ntre- a renuncia, á sua cadeira. Será - do ,�c. Medeiros NetQ,
D. enyiOH uma co.müsão ,ao Rio, lant.o, tem-se como cel'to que, ve- em consequência convocado o Ri'Q, 7 - Comunico a V. 'Excia, '"

iiwando impo.rlam.te üfício di�rig'ido l"iHc.a'I)dü-se. LaÍ apôioQ, a U. D. N. primeiro suplente pessedista, que pela Resolução publi,céllda no Cuiarbá, 9 (A. N.) - Chegaram
li (:.omissão Central do partido, ·e pe.rderá a.lguns dos seus mais pre8- 'que é o sr. Dard Gross:�Dá as- "Diário da Justiça" de quatl'o do noLÍ'ci.a,s procedentes do Rio, 'segun
outro de inslTu<:ões á bancada pes- ligioSQ.s lideres, como o sr. Paulo sim uma lição ao ex-ditador, e corre.nLe' ficou ,a,lterado o para- do as quais o sr. Fi,unto Mülle,r,
sedirsta gaucha, uma vez que foi Nogueira Filho, os quais em hipó-. vai concorrer ás eleições esta- g:rrufo terceiro ,do arti,go catorze da c,a.ndidato do PSD á tel'c,ejJra sena

tl'onsiderada uma ques.150 de JWl1- te,sle alguma irão as urnas oom duais. Resolução nO 809, na parle r.ellati- torja, LrC:[lia se reunido aos comu

ra "a di'scipliIDa paDl,idária" depois um candida.lo que tenha aliança ADESÃO DO P� R. AO P. S. D. va ao ,e,leiLQT qualifica,do "·ex-ofí- nistas vi,Sianrclo o 'W'iunf.o na pró-
da atlriucle cio ,serra,dor Vargas. com Oi; jJurtidários do SI'. Prestes. S. Paulo, 9 (U. P.) -O Parti- ci�"_ que �deverá reque�'el' sua ins-lxiJIla cle,içãü, Tais llQ1LÍ:i ars oa,re-

Também e,stá em foco 'Ü caso da ROl\tPIMENTO
.

do Reipublicano realiza sua crIçao al.,e qua'l'enta dl'l1S a:nte·s do cem do fUnda.menlo e .sao encara-

ilnlerv'enf,oda, emoora o sr. CilO'll Rio, 9 A. N.) - O Deputado Ar- Convenção Estadual. Alem da plei·Lo. Se mão J.'eqnerer dentr.o das pelo:s ipessedist.as como produ-
Rosa se tenha manifestado ele 'lue Bel'nardes, que fez, na C<1mara homologação d.a candidatura ne.sse prazo não poderá volar fi- Los .de elemElnto.s advers.ários,. O sr.

arüôruo com os·,se,us ,anti./;\'os compa- em discurso IsalirenL3Il1do que os do sr. Mário Tavares, já asseu-
cando sujeito ás p·enalj,drudes 1e- Filinto Müller eIlicontra-se em ex

nhreilros de Comissão. ll'epuhlicanos não. tinham. compro- tada pela comissão diretora, gais. AIs
..
"�andR. (a.) Jõsé Linh'a- 011l'são no inleri,or do Est.ado e ,em

FRACASSOU A TEN'rA'l'IVA, 'ini�sos com o sr. 'Benedi!to Valáda- serão escolhidos os candidatos J'l'S, P l'l'�Jd(·'nLI'.. do '),l'ihlllla I Su- tocto,'; os seus diosc.unsos Lem CfJm-.

Goüwia, 9 (E.) - Iufoii'ma-se reiS, fez di,sLribtúr -em Minas uma do Pantido 'á Assembléia Esta-' j)f>;['ior Elf'itill'aL batido J'irml)me.n(e o comu 1üsm o.,

que. fr-acasso.ll ,a tent�üva de ,se ��- ! nota. oficilill, reafi�'mílJIld'Q .�, p o:n Lo dual, á deputação federlal e ao

ganJ7Jar aqul, o P,artldo T.ro:balhls- de vlsta ele combate ao govel'no do Se' Cd 'Af'
'c ,

U
.

b
'

J·olla-·loa SOa··!Yl,n.lar;m.oas-esrea· qcUaendoidaStrO' ma oa suges.,.. ta-.o p'·""'·r"""'·,·.:'t.a Bralsi,l,eir'o, "por falta de apoio .Eslado. Di la no.La eslá sendo mui:- '�1" .oJ

'

_.
•
"-4 """._dos municípios.. 1.0 comenlada e inLerpretada como ao Senado pelQ PSD. _.

.

O P. '1'. B, AP_OIARA rompÍI11<i"JIl:l.o d3!S convêrsaçôes, lla- PLATtlFORlllA DO U'I""W"l m.elhor prese t'Hio, 9 (E.) - Está d€cidido que vidas ant;ea'i>01�mellJle' entre a ala CANDÍDATO UDENISTA ........ .&.
. .' n ê�

n .P. ce, B. r3.poiará a candidartura do sr. Bl"1lwdi,to 'Val,ádar<6s e o sr. S. Paulo, 9 (U. P.) _ O pro- � Hb,Jo de la'n:bém co()pe,l'ar para o brilh.antismo Ja,g j:estiddades
(10 CeI. Edmundo M acedo Soares ao Berrt1al'(les.;na ocasião do' lança- f.essor Almeida Prado, candida- dr� f11m de :a.no-, ,a GIlrreção da Caixa Rwnômica Fted,Ctl'ral de 8,1oll La CélIta
úargo de gowmmdor c,on.stitucional menta da ·.candidatura \\1eJl1ce,slau to da UDN ao go'Verno do Es- I"Ina rnan:tt'l)'U confeC?ciOllal' a.rtísbicos 'envelopes, onde se,rão acondicio-
do Estado do "Rio. Bl:az. tado, lerá sua plJrutaforma ad- nadas ê'lS cardernf'll:as de depósito.s p.opulanes, aberl,a,s u p.artir 'de 10 do

EM PERIGO O ACORDO NO 1'EN'l'A DESTRUIR O BRASIL ministrativa na próxima terça-iCOrI'eni� mês.. .. ,

.

,

PARANA S. Paúl0, '9 (E) - Falando a feira no Salão Trianoill. FOl-nos íoaclllLado ver uma de:ss,as eleganles s.obrec,al',tas, que, da-
Gm.írtiba,.9 (E.) -- O P. n. resDl- um matJUJHno, o professor Ce- 'E' grande a eSlpeetativa rei- elos OIS ,motJii\'os de !"-eus desenhos, muito ,se 'pre.sLam ao e;nJ'eiLe de árvo-

veu apl"esea1[,ur oCélIndklatos pl'Ó- sarino Juntar, da Faculdade de nanrte nos meios politicas em res ide Na,1Jal, cOII1rsLtLlIinrlo Dão só um 'úti-l e agradável preserrute, comOi

j)J'iOr;; nas eleições de janeiro, COJl€- Direito, fundador do Partido 'torno do prro,gl"ama. de governo
também eIlicen·,ra.ndo um .alto princípio educ<a,�ivo, pai,s 'dev'emos ensi-'

ta:ndo que rpara gov,erna.dor· será Democrata Cristão, fez graves dàquele ·candidato, dizendo,..se naI" e inc,enLival' os hábibos ,de poupança en�;re aqueles que, amanhã'.
jndicado o '.!ir. Ml1nhoz da

l'\rocha'l acusações '8.0 'POB. Frisou a que o Partido Comunista e a serão OS ,dkigent,es da naçi'í.o. E relSILa ;se.r.{t tão maiO'I' qua.nto mairo�' ai
Caso isso -se refetive, perigará . o certa altura, -que "o comunis- Esquerda Demo:crática llipoia- economia popular, ,relpl'esenl.ada por depósitos 'eXii"tentes em es<Labe
pl'opa1a:do aCOlIdo [poIílico :para a mo esta tentando destruir no rão sua eandida:tura, depois de lecímenLotS ·de fleição e. das finaliclrud'e.s das Caixas Ecônimi,ca.s Federais.
c,andidatul'a MOÍ,sés Lup.ion. Brasíl tudo :que temos de mais conhecido o 'referido progra- Procuneillos, pois, todos a1ó.s aumenLar reada ve� mais as nosrsas re-
O SE�ADOR GETúLIO VARGAS belo, construtivo, . respeitável, ma. servas mruteriais, da,ndo ass·im saldío exemplo ,de brasiliàade, nc,ste í'im

NÃO CGMPAREGEU constituindo seria ameaça a LEGT-SLAÇÃO 'ELEITORAL de a.no, rp'Desle·nt,eando os nOISSOS depetll,o,oo,Les com uma cadrncrl a da
S. 1'a.11] o, 9 (Esrtarlo) - A. ,I'e- 'Uiíâem intreTna. Sua ll'I'opagan- O sr. desemba['gadoI' P'reside,nte Caix,a Econ�mic.a Federal de Santa Cata.ri,na, o Iprpsenl.,p. que a. todos

cusa do $OO:�Hil'ffiol' Va1'ga-s ,de cal11- da tl'u:z :a0 Vo'Vo intranquilida- do Trílrunal Regional El'eiLoral re- agradará. "

Ano XXXIII I

Política
Flollan6poUs.-�Terça.felr-a, 10 de Dezembro de 194,6 H Caçador , 9 (Est=do ) _,. Ne<t,. bal R. da.Si,Jva sobre a do seu no

momenlo está se realizando de- hre competidor.

I
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•
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LIRA TE IS CLUBE
MÊS DE DEZEMBRO

Dia 12 _. I�uinta-f.eira -- SOIRÉE DAS GINASIANAS
DO COLEGIO CORAÇÃO DE JESUS.
Dia 14 -- Sábado -- SOIRÉE DOS CONTADORANDOS DA

ACADEMIA DE COMERCIO DE SANTA CATARINA.
Dia 25 -- NATAL - MATINÉE INFANTIL COM FARTA

DISTRIBUIÇÃO DE BOMBONS DAS 15 a.s 19 horas -- DAS
21 HORAS EM DIANTE SOIRÉE.

Dia 31 -- GRANDE BAILE DE SÃO SILVESTRE
SURPRESAS -- TRAJE·A RIGOR.

x x x

NOTA: A DIRETORIA PEDE AOS SRS, SOCIOS
J\PRESENTAÇÃO DO TALÃO DO CORRENTE MÊS.

:".

SÃO '.RANVISVO DO SUL para NOVl YOR.R
Informações com os Allen'fel

F;orj.enópoli-s - Carlos Hoepcke S/A - CI - Teletone 1.112 ( Eod. te'eg
São Francisco do S1.J-!';;"'" Carlos Hoepcke S/A CI _. Telelêoe 6 MOOREryrACK

?�.
"i' .Ó: .'-'"!.�.�_.

.

�.

:I

'DeClaração a esta .,� demets
praças do -I:'aiZ,' .,:,;!

- .

DECLARAMOS C toda. ·c. preço. do Poiz. com eapec·Qliaad.�
à..' doa E,tado. do' Pàrcna e de Santa Catcrina, que o senhor ERCIAS .

LOPES, deixou de 8�r no.so re.pre.entante nClquelel Eltcdo••
Convidámos o .enhor ERCIA� LOPES c r.grencr Q São Paulo •.

cfim de pre.tcr contai' do. ·recebimt.nto. que efetuou, não te,ndo ele'
atendido ao nOllo pedid o. Não nO'1 re.pcil 'Clbilila'mo.. portanto. por"

qualquer Clto praticado em ncallo nome por ERCIAS LOPES CJU.'
ficQ moi, I.\ma V83 ç.,núc;lad') g cQnlpal'ecsr 00 nono chcritório pcrC1....

preltor contai. ,

saCI Paulo, 30 de Novémbro ele 1946.
MANOEL AMBROSIO F'ILH03

r : OU��
.

'VESTlR-SE��(OM CO"FORTU
PRO'cDRE A

.

Alfaiataria'
E ELEGAHCiA?J f
�b�!!d rRua Felippe Schmidt 22

Ag_olo•• R.pruenttl9a.. em
Oeral

Matrl.:' Fl"í'Í'ài't.6p�li.
Rw J0Õ'6 Pia", h, "
OGil:a �olt'àl. g�
rUi'cl: OrewàI6l't\éI

Ruo nol'têito PiriZot"o. 'iI/6
·�Eci1t, �prib').

T.l'1'i'Gtà.: "'PRIMUS!>
AÓtm1:liIl Gol! pi'l'ií1l1pIli1.
rnunFcrl;;t� ao 'Eatóaà

1
DOENÇA8 NERV�)SÁ.b

Com os progresso!! da medlclJUl.),
hoje, as doençat! nervosas, quantia,
'ratadas ·em tempo. são malM per..::
feitamente remediáveis. O \:urand.i .....
sísmo, fruto da ignorân.ci'a, só potl.,
prejudicar os indivíduos ,afetados .fI>
tais enfermidades. O SeroViço N....
eíonal de Doenças mentais dispa.,.
de um Ambulatório, que atende Irr...-
luh.mente os doentes ner'f'OSOS Ut�·
digentes, na Rua Deodoro U. ela. �'
iR 11 obor.... cHàriament..

'

João ,Frainer escreveu

O úl"imo crente nazista
CONTO

:mísÜca 'da "su,perioridade racial, da invencíoilídade
(das allÍJihâs alemãs, a' infabilidade do "führer"!

Aos "heil Hitler"! sucediam cada vez mais
:paivosãs �ois

.

bradós, 'de raiva, as pragas, as maldi-

··ções.
'

,

�Hif.ler, entretanto, enterrado no seu egoismo e

'nas suas satânicas ambições, ainda cria em si
mesmo. Em sua missão redentorista. Na vitória de
sua pregação política.

Só êle antegozava o delírio da vitória final.
Não! Só êle não!
Também Kate cria.
Kate era uma jovem ariana de sedutora belesa,

com apenas 16 anos de idade.
Era menina quando Hbtler ensaiou SU:l

entrada no cenário pOolítico e os pais da garota fo
ram dos .prtmeiros fiéis do "fuhrer". A pequena foi
educada nesse ambiente e como era de tendências
corutemplativas, tornou-se. desde logo uma fervoro
sa nazista.

Aos .seus olhos Hitler 'não era um homem, mas
ser soblrenatural, quasi um Deus.

,

For i.sso, quando a Alemanha, impiedosamente
golpeada, tombava num caos de humilhações, Kate
ainda oria no "fül1rer", que, seduzido mais pela
sua ingêllUa ,espiritualidade do que pela sugestão

CURSO ALMEIDA RODRIGUES
Rua doa Invclidos nO 191. 30. andcr -- Rio de Janeiro

lImos Sra. Diretore•. : Peço enviar·me. GRATIS, }nltruçõ•• : -' Como
é pO'livel preparar·me,. POR CORRESPONDENCIA, parc o

conc�rao de admí••ão 00 Banco do Bralil, S.A.

CURSO DE MOTORISTA
e

Serv'<;o de Pronto Socorro de Automóveis
Ensina-se a dirigir automóveis

Amado�r � Profrsstonat
Teoria e prática - conhecimento do motor.

Atendem-se chamados para reparos de urgência.
Auto-Eleola '.47.7.7

GARAGE uNIAO - PRAÇA GAL. OSÓRIO, .40.

RUCl _____________________________________ N°,

Nome _

Estado _

CONCURSO PÁRA O' BANCO DO
BRASIL S· A.

Ordenado inicial Cr$ 2,000,00 e mais as gratificações semestrais
PREPARAMOS POR 'CORRESPONDÊNCIA

IdCld. pClra os cClndidato.; mínima 18; máximo, 30 ClnOI incomphtolÍ.
Envie-nol hoje in..mo o coupon Clbaixo

. Clube Doze de Agosto
PROGRAMA DE DEZEMBRO:

'

Dia 14 - SOIRtE em homenagem aos alunos que completaram o

CUII'SO ginasial, no, Colégio Catarinense, com inicio ás 2'1 horas.

Dia 21 - SOIRÉE em homenagem aos alunos da Faculdade de

Economia e Finanças, com inicio ás 21 horas.

Dia 25 - FESTA DE NATAL para a classe infantil. com distri

buição de bombons, das 15 ás 19 horas.

Dia 31 - GRANDE BAILE DE S. SILVESTRE com inicio ás 22

horas. TRAJE-RIGOR.

Cidade _

'MACHADO I (]A.

ESCRlTóRíO JUR1DlfJO COMEBCUL
(Com um Departamento, Imobiliário)

Vendas de pinhais, fazendas e emprêsas
Diretor: dr. Elisiário de Camargo Branco

ADVOGADO
Rua r'rei Rogério, 54 - Fune 54 - Caixa Postal &4

Endereço telel!'ráfico: "Elibranco" - Laje•. - St- Catarina

O fragor das derrotas nazistas era êstmtado em

silêncío de terror naquela saJa subterrânea onde

Hitler instalara seu último quartel general em

Berlim.
Julgava-se seguro P()'l' éü'tre iPà-r�els' 'de ;a�(},

cercado de homens terrlVedlméi1t'e . ratmàdos fEl de

máquinas de guer.ra sI:nlstl"allEmté pertgosas, algu
mas vrdadeíras armas secretas construldes espe
cialmente para a defesa pessoal do '''fuhrer'' e cujo
invento e _cuja exístêncía nem stquer haviam 8iáb
noticiados aos próprjos generats do exército ale
mão.

Prodígios da técnica á base de eletrtcídade, aí
estavam montados para o golpe fltNil em que o che
fe do nazismo celebraria a sua índíscutída

.
vitória

sôbre as potências inimigas. E ao lado deles, outros
aparelhos de surpreendente valor e por' meio dos

quais Hitler, com um dispêndio mínimo de esforço,
controlava toda a complexidade e magnitude do co

mando bélico.
Mas as legiões da Liberdade avançavam, Per

sistentemente. Ameaçadoramente. Devastadora
. mente!

Berlim, a orgulhosa capital do social-nocíona
lismo, agora transformáda num inferno de bombas

arrazadoras, sucumbia rua par rua, casa por casa,

so.ter�rando
no ,fogo e nos eSGombro.s não .apenas ,os

exha stos soldados do ódio mas a própria popula
ção CI Jl. .. àS velhos, as mulheres, as crianças! , _

O pânico dominava os es!piritos. O terror se

espalhava de cidade em cidade.

Extinguia-se no� olhos e no coração a plebe, a

l

do corpo escultural, a havia escolhido para uma,

auxiliar privilegiada na hora suprema da luta.
Ela estava, naquela fortaleza de aço, de uma

suntuosidade exótica, naquela sala quasi misterio
sa onde centenas de fios elétrícos, entrecruzando- .

se a serviço da brutalidade naztsta, pretendiam de-C,
terminar os destinos da humanidade.

Seus olhos .azuís, ungidos de devoção, se ilumi-
navam na contemplação do homem que Deus en

viara para entregar a Alemanha o govêrno do mun

do na estruturação do maior império da história.
-e- *

Um pequeno aparelho de rádio, de uma senst-:
bilidade maravilhosa, registrava quasi em segredo,
a dantesca tragédta que se preclpítava sôbra
Berlim.

'Hitler, rijo e imperioso, sem que se lhe con

traísse um músculo a traduzír qualquer nervosis
mo diante do tremendo fracasso militar dos. seus
super-homens, dava ordens.

Resistir! Combater! Destruir!
De repente; como que acordando de um fatal

letargo, desfere' violento murro na mesa de vidro'

inquebrável colocada a seu lado.

Aquele cérebro que jamais recuara no comba
te de seus ideais e que, no alto da sua inegável lou
oura, sempre c�lliservara paràdoxalmente um fan-'
tásltico equilibrió mental, caiu na terrivel e esma

gadora realidade. E num grito rouco, num berro
horrendo, olhos a saltar das órbitas, estrugiu:

- Vencido! Vencido! Maldição!
Continua na pago 5
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A.NIVEUSÁRIOS�
�1'A, GAHl\IEM GALLOTTI

p.:lJSSOU on lem, a data natalícia!
da gentil sonhor+ta Carmen Gallot

ti, destacada f igura da nossa se

ciedud... e alia f'uncionár ia do Tri

buual Regional Eleitoral.
A ríísünta aniversariante as Ie

licitações do "O Estado",
JO.\.O :\IIARfO PHILIPPI

Anívorsacíou-se, ontem, o me

I níno Jo110 Mario Ph í

lipp'i, filho do
,SI', .João A,àalgis,io Ph ilipp i e resí
',dente em S. José,

LUlZ XAVIER DE ALMEIDA
An iversar.ia-se, hoje, o sr, Luiz

-Xavier de Almeida, .rudiotelegra
Iisl,a ,d.a Cap itanía dos Portos.

MENL'\A BllASILIANA
" Festeja seus natais, hoje, a me

í'llilta Brasí liaua Rosa.

I
.JOSÉ CELFi-\TINO VIEIRA

u:

Faz
r rwc':�, hoje, {I SI', J0'8é Ceies

Lino Vieira.
, ,STA, E�'lILL·\. r. XAVrEn.

;1 Festoja mais urna primavera,
,i 11oJe. a sta. ,Emília Pessoa Xavier.

l\lEl'\IN.\ JlA,RTLZA

I

'I,
C0<11.1ll1",,[a mais um ano, hoje, a

: menina Marilza. filha do sr. Adoa
, gi :B:e1nnkJ( e de d. Deoland iua

: l:\cbmi(H.
"

MARíTIMOS
A MAJOR COMPANHIA DE SEGUROS EM SEU G�NERO [lA AMtR1CA DO SUL

RIO DE JANEIR'O

Budapest, 9 (D. P.) - Mi

haly Colosvari Borosa, tuhrar
da imprensa sob o govêrno Fe-

l f éd dreno Szfas, foi executado por
�

, utura s e as um pelotão de fuzilamento, na

José Ferrei1a de Souza e Sra I Na�ões Unidas ����o ,,�e ,������ �:������
Lake Sucess, a (D. P.) - S. Colosvarí Barosa queimou

FranGÍsco da Califórnia e No- pessoalmente os prtmeiros li

vá York perderam toda a chan- vros durante o regime Szlasi.

ce de se transformarem na se- Nuremberg, 9 (U. P.) - E'

de das Nações UnidaS, ,em vis- .indlvidualmente e não ocleti
ta da firme desterminação de vamsnte que os magnatas da

numerosas Nacôes, íhclustve a indústria pesada e da Alta Fi
.

Rússia e a Inglaterra, de não nança do Tereelro_ Reích.serão
'aceitanem qualquer das duas levados á barra da Justiça. O

cidades 'para ,tal fim. ,Os rus-: s�u processo. set� inicia?� no

sos e ingleses ,preferem que a, dIa,13 d,e' Ja�eIro, proximo,
-��=����::===�==�����������=�==��I' sede da Organização seja a cí- quando .deverãó comparecer

dade de Filadelfia. A maioria diante do Tribunal de Nurem
do comitê de sede da Organi- berg Alfredo Krupp e Klick,
zação favorecia, anteriormen-, chefes das indústrias do arma

te, S. Francisco, porem a

Rúe-,'
mento e de aço. Seguir-se-ão

Rio, 9 (A. N.) - O delmtndo Budrupest, 9 (D. P.) - (Re- sia e a Inglaterra declararam os processos de Herman Schi-
José AIve� Palma, ,da ban- t�rdadio) - Aproximadamente per.emptoriamente que não mitz e von Schnitzler, qirigen-
calIa panhsta do PSD, apre- C1nco"mil pessoas, na' maioria -ü'iam áquela cidade. ,tes da E. I..Farben.
senta,rã na próxima seg'Undn- mulheres, depredaram o edifi .. '--

•..-.. --- y '(':•.,...- ,..-�-.- "!'� �!":.- -.-.

feira ã Câmar� dos Dep�t8;do!.! cio do �ar!amento e arreb_enta- "Maria Fernandes" Pereira'
seu parecer sobre o l)rOJeto ma ene�gICa demonstraçao de' , " " ,

,'IPralJl·S'a-o d'o te'"'m' po que l'eg'ula 0_ artig'o 157 da ma �nél'igica demonstra de '0'1" 'i.. -

� V'w Constituição, na pa,rte rel'ativa protesto con<bra a escassez de '
lVelra

Previsão do Tempo, a,té .1.4 110- ao pag'amento do repouso se- ovos, bataJtas e farinha. Sete
,ras do dia '10, ml:lnaI. O projeto que reg'ula a pessoas ficaram feridas sendo

T�mpo: Ins�a"el suj,ei(o a c1ll1- matéria sob todos os aspectos duas gravémente.
'

, \Tas. fn,z depender, esse pagamento
Te�nperalma: . Eslavel. da prestação de serviços inte-
\,'f'Ut.os: Do ,q,uacrna,nt,e "nQrb�, g'rais durante a semana, com-

, f:re,;;.cos. preendendo-se 'como serviços
Tr'mperaluras extremas de hl);", integrais sei� dias 'de oito ho-

"je: Ma;\:jma _:Z8.0' J1.Üllj<l11a �18"O. ,II'as (te í:l'ílhaBw.

SUL

CO�IO AMPAR,4R O DINHEIRa
E�fPATADO NUM ANIMAL DE RAÇA?

Um belo animal. .. Uma pequena fortuna em perigo ...
Se sobrevier um acidente ... como alcançar uma in...

denização? A resposta é�muíto simples: um seguro
na Carteira de Animais mantida pela SATMA. Já o�
maiores criadores do Brasil recorrem à SATMA para'

proteger os seus animais de valor. Faça também o

mesmo, para sua maior tranquilidade.

8 CIRJEIRIS DE SEGWUJS:

Acidentes do Trabalho
-:.-::

Acidentes Pessoais

Incêndio

I A u tOUIÓ,-eiS

.

Fidelidade e Fiança
'I'ranapor tes

An irnais

I Responsabilidade Civil

1-TERRB5THIS,
E- aCIDENTES

I Belaçãu cios ,pas:,ug-úms que em-

1,barcal'am na capital, dia 8-12, pe

lia aeronave "Amér-ica do Norte",
1 da Oruzeiro do Sul:
J

Para Pô['Lo Alegre: Dulce OrU-

ga Liguki, 'I'heodoro Ligoki, Ca r-
,

los Berenhausef Jr., Iilza ele Me
nezes ,Silva Pereira, menor Hedv
H'E'lena de Menezes Pereira e Dr.

Henr-ique Berenhauser. De
sernbarcados na mesma daía :

Procedente de Curítiba : Dionisio

pamiaui, José Hulse e João Lima.
: Procedente ele São Paulo: Bernar

\1.0 Wladirnirski e Macio Abreu.

lPl'oce:c!ente do Rio de Janeiro:
�aLllo Rudd Schnor, Almiro Pedrei-

l�','a,
Maria Augusta Pedreira, Olavo

�,o'n\.',al\"es de Oliveira, Theodocio
kLhrl'imo, Hudolf Scheidanantel,
Arnaldo Frederico de Mesquita e

P.linio Couto,

[Tome KNOT
,Mais criminosos
I nazistas

'

f

Rio, 9 (A, N.) - Deverá ser re

.. solvido, hoje,' de;finit.ivamente pe
. la Comissão de F'inanças, a con
,cessão de abono de Natal, aos ser-

vidores da União, As informações
, . solicbtadas ao deputado Már-io

Brant, relator elo' projéto ainda
: não chegaram ao Parlamento. O
Ministro ela Fazenda, Corrêa Cas

, tI'O é contra .a medida, declarando
, que' o' 'I'esouro Nacional não está
"em conddções de suportar as des-

pesas decorrentes. Em conclusão
• de tudo o que ;00 vem verificando é

-,que os depuLwdos estão a favor

'",da concessão do abono, embora sob
fOl'mu'Jas elifemntes dos primitivos
J)roji�(oS i> apresent.ados. Fala-se

;que o' abono será conre{)ido aos

}unCionári{J,s que percE',bem menos

..de dois mil crl1z,eir(l� l1lE"Ilsais,

10 abono ao 100-
�iODal{smo

1. "

(lO. ANIVERSARIO)'
Antonio P.l'�ira e Oliveira: Neto e filhos, família.
Vva. Maria Clementina Lop.. Fernande., {omilia.
Vva, Leonor Luz Pereira Oli.,.ira convidam seu.

parente. e 'amigo. para a•• istirem à mi..a de l'
anivereál'io tlela alma de .ua lI<1udo.a ••po.a, mãe.

filha. irmã. nora e cunhada MARIA, que farão celebror Quarta'feira.
dia 11 do corrente, '(is 7 hora•• nci Iqreja Santo Antonio. Antecipada
mente externam o.,lIeus ogradecimentCHIs o t')d�. que c:>mparecsrem
<;) ene ato de fé crhti,

Viuva Zacchi,Aniceto

� 'participam QO., pal'�nte. ..
,

p'e...o� dll' �'1i� ...1Q,Ç9�� qu�
.ua :hlh(J,' 0tfJ!lINA. 'contra
"tou cQ,fClmento com, à .1'.

Placicicr �?C�t'\Í.

,'--O-H-DI--HA-e-PL-A®C;�!
_

confirmam r

participa ao. par.�tea e pe,,-,
.óo. amiga. que .eu filho
'PLACIDO contratou, ca.a

menta com a senhorinha
Ondina f'el'reira d. Souza,

Palhoça, 7. d. dezembro d. 1946

Depredaram o

Parlamento
Descanso re
munerado

Aproxime-se mais de sens

amigos e parentes enviando
-lhes nm número da revista O
VALE DO ITA,TAÍ" edição de-

il.1e..ai1.a a Florlan.bpülls
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Adesões à candidatura Aderbal R. da Silva'R��OL�::!�ra:
Por motivo de sua escolha sinceros curnprfmentos vossa l:nda-' �t1ro presidente �os.� Estado aln��'� T d Sul CataI inense escuta I

d d d cação governador Es-tado. Martinho lo-Lhe muitas felicidades, OSed.1 .0 � °

R" D f I·ao cargo e governa or o de Haro.· Cardoso. diar iam e nte (:I ádio i usora

Estado, recebeu o dr. Aderbal, Fpolis., 19 _ Felicito Hustre ca- Fpolis., 22 _ Satisfeitos tua imdi- de Laguna.
(IS segUintes teJegrdmas: tarjnensc pela feliz escolha vosso cação goy,�r;�a�oa' en,viamos n�sso 970 Klcs. (ondas médias).

nome governador nosso Eístado. grande saltdlano ab11aço extensivo.
H

"

de jr adiações: _ Das
Fpolís., 20 - Felicito prezado Melchiades Santana. RrI�h Anita. OI anos e 1 r, .

chefe escolha seu oome governo do Fpolís., 19 - Cumprimento-o sua Fpolis., lR - Ê com grande saí is- 1 U às 14 e 17 _a� 22 h�ra ....
Estado. Respeitosos ouanprunentos inddcação zoverno nOS5'0 Estado. fação que o humilde soldado do P.I Representante em Fror ianôpotis:
José Leonaa-do Claseui, MLguel Mallt)':'.

. .

S. D. vC.llJ Ie licitá-Io pela acert,u:r!::l.j D. F.' DE AQUINO
Fpolis., 18 - C()Im votos d� feli- Fpolis., 19 - Feliclto gr-ande e merecida escolha para alta m��ls-\ R d d Jorol:ll «O ESTADQ«

cidades congratulo-me emimente amigo esco lhendo : para concorrer tratura de nossa terre. Plácido I
e. o

.

conterr-âneo pela escolha de v. ex. as deições governador elo Estado. AI ves.
la governador do nosso Estado. Murillo Luz.

. Fpolis., 18 - Pela justa escolha licito porüarito futuro governador j
,

Comtimuarei firme prestando esfôr- Fpolis .. 18 - Solidas-ia feliz es- liame vosseucia osndidatura g()- do Estado. Saudações, Rebento VV'Iços ao nosso Paotido Social Demo- colha v. s. a alta investidura do E�- vênno estudual a,cmlte cordial aorn- Sdhmidt. .

. orático. José Manoel Silva. tado. Nemesis de 'Oliveir-a. Pa-of'es- ço de felicitações. Plácido Mafra. Fpolis., 19 _ Nosso ab<taç.o COo/1-

Fpolis., 19 - Rogarnos aceitar sora de Agricultura Educandário Fpolis., 18 - Ê com Imenso pra"l gratulações vítoríosa carididaturu
nossas respeitosas felicitações. José "Samba Catacina". zer que cnsnprimento o ilusor-e ami- �,eger destinos nosso Estado. Rorlo í-

Pereia-a Gomes. Fpolis., 18 - l\Ieu abraço de i'e- go pela sua indicação a presirlên- fo Fenrar! e família.
Fpolis., 19 � Ao ihlstre conter- licitações sua escolha candidaturn cia do Estado de Santa Ca;jlalri�a. Fpolis .. 18 _ Receba iltssbre con-

K'âJnieo e 'aàn:iJgo minhas felicítações governador Es-tado. Nerigtissor Vie- Sendo ao mesmo tempo para mim teorâneo meus sinceros parahens
U:>e;1a .iludkação de seu nome a diri- gas Moura. uma grande satisfação pcder ,re�OI'- indicação seu 110!m,�,' para

fUit,t�,ro Igir os destinos do noss-o grsmde Es- Fpolis., 18 - Queira receber çar a onda dos vossos Ieais armgos O'ove'rJmác!oIJ' nosso Estado. Atencio-
�ado. José Raíenund Müller. n1JelUS cumprimentos pelo Iançarnen- no cumprimento de seus d.eve?·cs �amelnlte. Rodolf'o Veigla de Faria.

Fpolis., 20 - Meus l'ESipe'itosos to sUla vitoriosa candid'atura 5"0- na's p:'óx;i'll1als eleições. PO:l11lPllio Fpo,li,s., 17 _ Um a!pertad? abra-
clllIll;priallentos alcoJ1lI]Jalnhado.s silncc- \"erll1,o nos·sa teI'I'a. Saudações. Nil- de 011v,elra Br,aga. ço pela sna e'scl)bha ao gover[lO .lo
['os palra.hens escolha seu hl)nra�o son Borg.cs. ..

l<polis., 18 - P'UJrabe<l1� acedada nosso Estado. Rodolfo Vieira.
nome dÍJrigk des,tiJnos Santa Catan- FpóllS., 20 - TmnS>lTI<I:to estl- escolha vosso n'Ome pntl1ro g:o,:e�- FtpiHs., 18 _ P'araibenls acertada
na. José Ro'sa Cher'em.

,
mudo amigü o meu afetuoso .abl:aço !la,dor do Esti;ldo. Abraços. ProtaSl\) eseoliha. Abraços. Ro.l,rlião Co'nSOllí.

FpolLs., 18 - Pel1a ace.rtadissillLl e f.elicitações pela. honrosa 11l1<d�ca- Leal.
. Fpo,lis" l8 _ Apl'esso-me 'em fe-

-escolha vosso nome já vi<torio.so pa- ção e escohha do aàlligo ao mais al- F,poJ is., 17 - Pela sua carndlfla- lidla-lo pela feliz e acertlada escü

!!'a gowl'1l11ador Santa Catarina quei- to po'sto de sua ,terra natal. Narhel·.- tuea govenna.cJor do nosso Estadl) lha do seu ]1OO1lrado nome para �u-

T,a a,oei,ta.r m1nhals f.eidtações e so- to lhhl. a�wesell�o minhas silnceras feHcila·- premo posto de gov,erna(]o,r do E� Os o.riginais, mesmo não
lid.ariedade. Jnsé Rosá,rio A'mujo. Fpoli.s., 20 - Respeitos'os CUIII- ções. ProUlsio Leal Filho. tad'O ilnlteir:J<l1lenl,e ao sleu di.spo!· publicados, não serão

F)polis., 18 - Aoei·te nohl'e emi- primell1<tos. Ü'ndin,a Linha!'·es. Fpolis., 18 _ A.o. pr,e�ado amigo sel1ltir-me-e.i fe]i,z em sorvi-lo em de.volvidos.
ll1enrte amigo rileus co'rd'ia�s oumpn- Fpoli,s., 2-1} - Piela felIZ es,colh_a Deb.a a.braço e felICito SI'llCeramen.-\, qualquer illl0-l11011ltO, em seu gnalldc A direção não se respon-
mentü5 jus,ta 'escolJhia seu nome go- na cOln v,em.ção do PSD pa<na

callCh-1
t,c, pela 1 ula escolha pm'a gover!na- admira.do,r. Saulo HolJ.aJll'da. sabiliza pelos conceitos

"veI1n.ador ESltado. José T.eles de Al- dato ao elevado ca,r.go de gov,erna- dor do Estado, certo dc .que de tC111 Fpolli,s., 18 _ .Envio-te meu �ran- emitidos nos artigos
nl,eáda. Delegiado Fi,scal. dor Estado �,a'Pnes'enrta�loS a'O no- eSlP.írilto jovcm e, men�alld�de no�n I (l(' abraço solidúrio esco111a teu n�)- assinados

Fpolits., 1.8 - Qu:eira acolhe'r meu bre co,nt>ell"rane.o ,e anngo. nossa� mUIto s'e espe,r,a'ra no .ambIto a.nlJll- me nos,so :fuLuro go.veil'nador. Saul') _

sincero abraço pela feliz i[ldioaç?ío súnoeras felicitações. BraullO Jac- n·istl'a<ti\'o de nosso U,ta{lo. Rafael I Ramos. NOSSAS SECÇOES
prezado amigo como cam,eJ·kliato go- (jue.s Dias, Ma,rila Jacques pi.as, C�::- G. Cl"lIZ Lima., . I FpnloiS:, 18 _ Que1ra v. exci,l.
'y,e1'l1<ador no.sso Es-tado natal. José los Tonelli, Auri'l1o GarCIa, Ceclh'l Fpolis., 18 - H'Ogo-YoS fmesa i a,c,ei.tal' lIlNl,S si,nceros parahens pc.-
Victor Gall'c:ita. Gal'ci:a, Pedro Correa, Manoel Dll- ll'ansmitir dr. ArIeribal Ha,mos mi"l la hl'ilha:nte eseolha para I�te<rven-IFp01is., 18 - Que Del�s abelllçõe aTte, Cla�'a DUlaà'te, A,n;tôI�io Mar- nhas f,elicitações motivO s�a es'c�-I tal' F.ederal nas f�'t�lra.S ,eleições.
() gOV'€il'no de vossa 'exclUo no al,u tJ,n.s, Ah'llla Dua.rt'e ::\lal'tJl1s,. Ono- lha governador este Estado.

Rfl\-I'
Silviln.o. Alves e fanll]1a.

o(IlllJ que aSlslImirdes a di'ficção dos fre Drmrte. mundo Tei,ve. Fpolis., 18 _ F'elici<to e n.btraçtl
destinos de nossa t€IIT� Inartal. Es- I Fpolis., 18 - P�la acel'tad<a esco- F.polis .. 19 - Meus, palrabells. sua aa.llIdieklltUQ1a, govêrno ESlt�l!lo
<,olha-de voss'ü n,oan,e velO encher de li1a ;prezado alTllgo para governo Cordial Abraço. Cm!. Regls.. peço a Deus ü aCOlllJpa,nhe s'eanprr
.-alegria o's coraçôes dr;s .baol'riga- cnn>S>ti!ueiollw1 .n?SS'O_ Bs'tadü env!o.. �p_oli's:. 22 ,Nossas S,lillc·eras i na sua fl1<tu!,� a!l'I�l.i.�j'S>lra,ção. San-
'Vef\del·. A,btralça-vos.' JuvBnclO Braga. ].I1'e mllnhas flehcLtaçoes. Oscar Pvn- f,ehcI'ta'ço()s mer.e,cH]Ja escolha gO-j dações co'r>dw'l,s. SilVIO Fer:raro.
Fpolis .. 18 - Apr·esento HUiStre to d,e Oliv,eira.

.

verm'arlor do EstarIa. �libas Dagm:.1r., FpoEs., 18 _ F,elici.tlamos SLUI

'Colll,te,nrâneo calorosas felici,taçõe$ F'Po,Ji"., 18 - Nossas smcel'as Fpolis .. 19 -

.

RemoIdo .Alves oancl,idatnrfl e cl;es'eja,ndo-I<he ex-

sua 1ndiioação suprema i!nvestid'1.1rn feliCÍ'ta,ções ao no.sso fu�ur? .govel'- aprels,enta j·esJ:eito.s,ns cumpnmen- pressiva vi,tÓtria. Toninha Ye�te,
Estad'o pela PSD. J\.poIadta pelo nado,r. Osmar Me'll'a e faJTHlia. tos, fazelndo Slllweros v.oto� para Fpolis .. J 8 _ A corpnra,çao dos
Paf\túdo TratbalhiSita Brasj,l,ei:ro sec- FpoJ,i's., 18 - Solidá,rio cum a fe-, que o VO.5'SO goYcrno veja a altura I poHci'as fiscai.s e]'o Esta.d'Ü envi.u a

.ção de Santa Cataril1la. Laurita liz i'lldicaçã,o VOISSO nome para go- do nome (].j,gmü ,e, hOIl'l'aclo de v.
v. exda. ,efu.s:Lvu<S felicitações pei:l

:Mo,Ulrão -anef,e Departamento F,emi- v,cruar nüslso ESotado, recebida com exóa" para felicidade de to-oos osll'illsta e me,r.ccitda 'Cos'cüllhn ao llHo
n'Ílno EstJadual PTB. ger·al siI1lI]J.atia, e<nvio cal.ol'o.sas f�- calta'r1nens'cs. cargo d,f' govennllldor ele Sall1,t.a Ca-

FpoHs., 18 - Pür selr indicado ae Heilações. Octávio Lehal'hcnclJ.'op. gpoUs. - Foi c-om gr,ande a1e- tal'ilDla. Uli�,s,es CUIllh.a, Fl'erlf'rico
:gover:n:o do 11.l�,adlo mi'nhas s'i�l-ceras Fpolis-., 19 _ Vai o 'meu grande gria qU1e rece.hi a IJwtícia ela vossa" Salllltana. Enneslo Batlst,ad!. l"ic1:-
'j',eolicitações. Ledo Leite. cido çlos votos que faço p'eIa SlIH just.a e mereci.da escolha pa�'a g'o -

\ d,es A. Coel,hü, Ca:rlos M. C. :Mar-

FP?Ii<s., 18 --: Sati;sfeita vossa saude .e. pela s-l�,a f'elilCidad·e pessoal vemador d:a nossa, t�ITa. Faço 1'0.- I' gtlezi. Rei,nald.o O,liveira, r!.i!dr,
'ÜandIda,tllil'a fu,esldencta '11oss,o Es·- e faunhal. Lydi'O. tos elas Illalo,res f.ehc�dades e que ,I hrando LOtlrel1'o, Telemac'O SlrJr!rl-
ll:UJdo envLo Olillllp,rimel1lt'Os VOÍO-S fe- Fpolis., 21 - Di,r'cção Liga Ope-� paz C]O bom Deus esteja s,empr,e no· kis'. á
Jlici<cla<des. Leonti<na Pinto dia Luz. l'ária apresenba cnnllp['imentos ilu,s - \'osso lar. Preva,l'e'c,en,do-nos d.\ F.po]'is., 18 _ Ao io'vem e ardo-I

FpoIls., 21 - CongratmJlamos e,,- tr,e o()lnsócio pel'a indicação honra- pres.ente, reafirmamos nossa C'Ol1-
raso illTIipulsion,a,cI.or do pTn�nesso

<colha, v. eXJcia. ao elevado posto go·- elo no.me gOVe'l"110 110'SSO Es,tado pt'(j.- fiança em V. s. Afi,rmando-nos COlll ele Santa Ca.,tari'lJ,a. meu afetuos:)
yêl'1no do Estado. Lid�o Alcides c xill1JaiS elei.ções. Osvaldo Silvleira. abl'a'ço rle alll'iza(te simoera, acr('5.-! abt'açu d,e fel:idt.ações pOI' sua vito
_Atd.elimo. Comi.ss,ár·ios d/e Me'nores. Secre·lário. estima ,e apre90. Rob,er<to Lapage.s:l:e: riosa candi.daTtUl'>'U ao guyê'l1l1o do

F1polis., 18 - Quei.ra eminfm,te e F,pulis,., 18 - Ê cül11 imenso

pra-I
Filho � família. -. . I Estado. Saudações. Telmo Ribeiro, I'p!1ezaJdo amigo ,aceitaI!' expressões �e·r qu.e me perrúito fel1citar, v. Fpol.is., 18 - CUl1lJpnmelnolo Ilus- Fpo,Jis .. 19 _ Siaceros CllJlIlip'ri

'lneu con·t,elllltaanenlto e ir-!�eSltriba 50- exc1a. pela f,eliz e aeertada es'colha. tre chefe justa indkação seu nmn.c, mento,s rlÍ'fllno oh.efe a,ccrtnda e.�c(I
lidociedade es.colha sua ca>lldidatur3 do P. S. D. e indicação do nülne ,de I para di'ri.gir. desltilll.c!:S nosso L":tad()'llha exc,enoia govc1'nadOlI: Estad.o
':uH_? oar:go. 'goV!erno Estado. Ten. cel. V . .exda . .a gov'ellnança do nosso bs- OSII�lIar. ele Lima V.cIga... _ I rell1ldend'O homep,ageni. preIto glr�h-.Joao Mail·l<l1ho. - tado. l<POIIS., 18 - MIl fel!cltaçoes pe- dão gesto 00,,,dI'3<1 art,endeu pe{lldo.

Fpolis., 18 - Cumpr1mell11to aoeT- POOl!ho a d1sposição oe v. exci:J. la calldid-a1ua'a ,ao govrnü do Esta-I Conte V06sEIllda meu apoio 11lJO'rfl1
'tada indicação seu nüme aHo ca'rgo os meus fracos pres,timos. Lino do envia Os·ni Dav,ila.

I !lUlelO farei i,nte.J'oed,er,ei amigos su- FARJ\UCIAS DE PLANTÃO
,goverIliatdl)r ESltad'O lüpo,heClando F,f'il'nandes.

'

FpoJi.s., 19 - A,PI"f'is'e,n1'0 soJid�a- fl'aoga;r,em nome vossenda unna Esl arão de plantão, durante Q

:l1lilnha solidar:i>edade. João Ouri- Fpolis., 18 - O govêrllo mll'l1ki- I'i.edade pela escolha nome v. eXCtrr. eIeitonal. At'e<ll<CÍosas saudações pá,r- mês de dezembro, as seg'uintes
ques. l)al Flori,a,nópoHs ,em seu nome c para o cargo de 'l}r,esidente dü Es- ticuJar .anlÍ'cro admirador. Tenente farmácias:
F:polis., 18 - Mandamos nosso pür deJ.ega,ção s,eu fnnc:Í()InaJismo t-a,do. Osvalido IJeHe. Al'cov,erc].e.

'"

'10 doming'o _ Farmácia Nelson
abraço pela ju",ta :eSlcolha s'eu !110m3 s,em1'e-s,e h{)lllll'ad'o apre,se,n,taI' YOS- Fopoli<s., 18 - Copdia1<ll1,el1t� cum� gpolis., 19 _ Peço venia felici, ..

_ Rua Felipe Schmidt.
cal�idato a? g-üvê'l'1l1o ES!�a:do. san-! sên:cia !lI'il'�s�rita SioHdariedad:e. _os priJnenrto.'e .ahl�aço nobre mru?o pe- ta,r vosselnda. ótima �scolha :v�sso 7 sábado _ Farmácia Moderna
.dlaçoes. Jose HOl'n é famlha. maIS CfU\SlVOS votos congratu11l.Çoes .Ia alta cl'lstltnçao que lh.e fOI CO'll- .-nom.e. alto cango govenno co,n.sll:ttu- _ Praça 15 de Novembro.

Fp'Olis., 1� :-. Con�o. catla:ri'llense

I f«:,liz
'escolha 'seu n�ne futu<r,o gt;- f,etl',ida

pelO, se�I paI'iido proclalllalJl� CiO<l1,al
do Estad'O.

Hespei',toSa[Uelnle.
8 domingo _ Farmácia MOde1,'n,,3!'e como partlltdano fc<l'�cJ,to sua esco·- vel'll'O Estado pôr ISSO que eIe I'C- do-o seu can,dld'alto ao hOll1'roso car- Sub-te:llIente Pacheco. .

__ Praça 15 de Novembro.'"
ilha eLevado posrto. Dell's fará com .pnesent,a nã'O só a ex,pI'essão ll'na- go ele gOiv�I1n:adoJ' do Estado. Otf,- FpoJis., 18 _ Parabens pela sua. H sáhado _ Farmácia Santo
'que decUlrso quatro anos sleq govêr- nime da wlll1ltade popular como ain·- vio da Silv'e'Íll1a FHho. indica,çã'Ü pa.ra govemador- do Es- AnLônio _ Rua João Pinto .

.mo só hadanl 'I�lIOtiVOS. pal."�. bal-er- da e pJ'1nci.pa,lllu�nrte a c�I"<t'ez� de Fpol.is., 18 -' Com sattLsfaç.ãI) tado. Theodo.ro Fet'rati. .

.
15 domingo _ Farmácia' Santo

!lhe p�ma& Jos,e .C;aindL�O. SIlva. que Sa!l1!ta CruÍíaI·!'l_lla. cO'ntltl1l�'a,ra _

sob Cl1l1llpl'lil1llel1tamos pela aceJ'tada e'l- FpoJis., 18 . ........, Abraço cOi'�hai- Antônio _ Rua João Pinto.
.

.F'pqhs., 18 Ouvmdo radl0 OOlrtem, sua .segura c clanvlldentle dJ.reçao a col!ha seu mome .gov,erno Es.tado. menlte btrJlhanl-e amtgo pela lmc- 21 sábado _ Farmácia Catart-
l'ÜllIVi.3!- Yi�6ria que �. e�'l. te<ve �m ,gmnd!e O<�lra ,admil�i<skMiya iniciada Parl!!'l�cini,a C'O<�J.hn e Lmlãs. Rua nl'O>rável ,co,11:sag:ração ·on.tem assisti nense _ Rua Trajano.
'INmmao da Convell1çao Dstadual, es- pejo govcpno Neweu Ramos. Lope., ElnJho Blum, 2;>.

.
S>elt nome par,a govel'll1.a(J,or nosso 2" domingo _ Farmácia Gatari-

>(lolh.a pa<ra ;tão eIevadJo oa,rgo, a go- V1e-1ro.;. Pref,ei.to. .. Fpol�s., 19 - A�r�S0n�to-lhe !�1l- Es,taodo que milito �pI·ovei.fa.rá d�l nen�e _ Rua Trajano,
_. '\

ve�adOI' do nnsso ESI�do. . Fpobts., 18 - Pela acel1ta�a 1In<ll- �1h<l;s sl�1cera.s fehcbt.a:çoes mohvo amiPJi.d:ão dos hOrIz{)ll1ltes.?Ja "ua 25. quarta-feira (Natal) _ Far-
Nao me s'endo pOSisIvel. VIlI' pes- ca.çao s�u l1Ioane ;para o .g.ovel'l1o do 1ndlOaçao s'eu 'I1qme para g?�elrrl1a- caipaddlade. P'eço tra,nsmtht' ex,ce- mácia Rauliveira .:__ Rl.l� Trajano.soa1m�nte, venho ;por meIo de·�t:a. ,nosso E�t�,<;!'o apr.�.s:e'nt� ilust,reami- doo' ll�ssa ,term.: Paulo POS,IltO. ].eillllissima

. sel�oI'a �,iin11as q·e�.pel.. .

28 sábado _ Farmácia Santo
)trlazer-vo� �s mleUlS V?t()� de maIOr go as mll�has f�hcirtJaç?t;s e .a .se��I- �POIIS:, 18 - A:�l'�s,ell_Jto prezfldo to�s felioltaçoes. Thle:rs Fle'':III?g. Agostinho _ Rua Conselheiro Ma.-
rlPra�er e e;sItLma, por tao Justa e 111C- ran9� do meu. 1IliCOl1'dICIOUa.J apolO. aITI1:go. SJ.llcerlas, �eJIC1Jta,çoes ax:e,I"t,a- Fpolis., 18 _ Temos .a maXIlna fra.

'

.

.

.

:-;neclda ,escolha, d.o. que m�m.l(}. �o- Lo,m-J,V�J Alm€1lda.
.

da '1lndloação P. S. D. seUl nome f,�- satiisfaç-ão d.e UJpr,es,entJar ao n:a1we 29 domingo _ 'Farmácia Santo
,mo fle'ClUlSO pronlhf�-rnle a_dl'fa'lpr- fjp'olllS., 18 - �J.�ll gnande.-e SIU". .. tL11'O govemo

; .&stadü,-:como C?,n�l- c.ataJ'1nen.w 'o - .no�. r�peltosQ Agos1.i<nho _ -'R.uã 'Consetheiro Ma':
',me ::aos meuS' am�gos' do IalJtell'lor, '·c.ero a�raço. Lounval "Schma'd:t. . nua(!o,r fecuj)lda,. hrmeSita, adan1!n·ls- cu�n,J1Irü11>el1lto pela. mOilcaçao. seu f,ro'd?11Ide poço <:OOlltar com um bom i, Fpo�IS., 18 - A:0 ,llobre e d'l'sün.. tnaçao dr.

A

Nereu RalI�OS abraços.· il'us,f;I'e nome a mais alta maglstra- O servico noturno será efetua-
'DUIIlIe<ro de lel<e'l·tor.adQ, que. vos

a-,.to
am'lgo o lUeu SI'I1>Oe1l'O abraço pe- Pedro ·A.kanbna Perel'l·a. tUl'a do nosso glr'ande Estado. COI'- d I F . ác·a Santo Antônio-..compan.h.:rrão fiTiIllJe nas úrmas. la Í1ndioação ;s,eu -n()mJe gOVlenntàdo'l' FpoIJs., 19 - Com mu-Ho prazer rlí'a,Í's sau'ClaçõeLS. Turfí, Alllim &:

J 1 Ptk :a�m_ I

p. tAproveito a. oporttulll,iJd!adc' pal'l'i nosso querido Estado. Luiz Me,lo. apr,esento dluSltr,e catarj,Rlense
.

ami- Irmaos.·
SI .a na oao m O.

�es<entll!�-'Y0s os.. me�s v�tos .•de i
.

Fpol,is., 18 - Sei.ª,. êstt� po,I'ta�or go as l�lai:s caloros.as .:feli�itações f1pollis., 1!t.- A Uit�i;ãp Be?I>eÍl-:ll1Jalor felIcLdade. ·Jose Flgue!ro�, nossas mellhQres f.ehcltaçoes motIvo pda felIz escolha e mdlcaçao. ",ell cente Recl';eatJvá O;pera,r.ia enVIa a
t�ai:lm P. 55 FPolis.

'I
escolha vosso aJtlr'eoJ.ado norne pail':t no.me a. supr,ema inves,tid'U�'13 E'st\l.- v. exoi'a. sen' di-gl1.o benfeitor S1Íncc

- lFpoli,s., 18 _:__ ,V�nJI'(). congratulal:- a SUpI'lCana ma�tStrattulI'a noSoSo E'i- �lo hi�OIboc.a:l�d() ..desde já inteirn e, .ras felidt,alçõe.� alta 'e,')ool11'3 canp,
'me com prezad]g aan�go pel3. felIz ·tacto. Deus a/S:Sllln v.os pro:tJejja saO.- IITe.Stt!nt.a, s'Olvdá.rlledlade.·Pedlt'ú May- .governlJ,(lo.J' destinos nOS1Sa te'rJ':l
ft!scolíh.a gOV'eJ'l�ar destuno nosso Es- dações. Manoel Bom da SIlva e fa. vot-me.

.
nata'l. Re-SJ_leitosas sa.udaçõe,�. Pal--

ttado. Como &eUI velho adnlilrado.r .milila.
-

. Fpolis., 18 - Conselho, Ord�m meiro da FOlntoura. secretário.-
,.me pOlnho sua d!ilspü<StÍlÇão nreu co!'- Fpoli:s., 19 - Abraçamos pela fC-I Advogados honrado desvaneced'o'ra: Fpolf.s., 18 _ Nosso afetuoso
Idiàl abraço.. José F!I1UU1\Oisco Stei'11er. liz escolha, camdtidalto g.)YeJ'ln�dol·. esoolha seu dilglnQ e ihl&t:re presi- i abr>aço ooalo�·.a,tulações" motivo in-
'Fpóli;s., 18.- E com graJJ�dte pra- Ma'ri:a .Juiji.a Ed�r SOUSíl.

.. d�ente C.al'>gO Igo'\"el'l1adür g,ell' Estado i di-caçào Sel� 'nome fufÍul"O gOvêr�1(1
'zer qulC rel}'�lO ipl'eoodo anl1:go meu

_

Fipohs., l� - Apresento flelJ:cI1a, Nata!,. ll;pr�.1>.elnh�::lhe a,feltuo,'*!s.c . nosso estado. Vid�,l Neto e faàmh�'1:>lbraço \TêlDCltaçoes �la fehz esco- çoes menecrdia escolha cand'I,cJlatD cordlUls fe.JJ�J,t,açoes. Vasco Renn- F;polis .. 18 _ Elnvio j.]uske anli-
1ha do pa:ttiqo SocÍlal Democrátic.."o futúro gOVlClltmdor E�tildo. �ário qu� 1YAv11a v.i:ce pl'lesiod,etnlte exer- go meu silnlcero á.]).raço felicitaçõe<;
>tOOIooidaiOO 'goVlel'1l1iador Estado augl.l- Costa. ddo Conselho Advogadios. esco]iha VOS'50 nome g'ove.Nlodor
lI'ando-lhe eSlb\ondoo'U v>Í1órlia. José Fpolis., 18 -..Ao ilustre aatad- F1poJi,s., 18 - Pela feliz i.n.cJ:icwyão Estado. Vltrjato Leal.

..

(!Gil.
..

.

. .. _ nern,se, 'pela aüe,f'taida ewolh.a a pre- vosso :nome gOV�l1lJ>O Estado rnclIs Flpolis .. 18 _ Um foM,e abraço e

Fpolts., 18 - 1\<hnhas felIcI,taçoes S!d<el1<ClU do ES'tado. apI"es�ll<talll(}S Cllílllipnmell1ltos. Ol"lamdo de ASSIS mui�Ia'S feliddaües. Vitor F. da
lndi.cação s·eu nome govêl1llo ·Esta- votos feHtc�daldes. Viuva OrJwndü Corrêa,. . Silva.
'do �n_aç.os. Mário R.OCIba.·'. Fenu,an:tlJes e filhos.. F'Polis., 20 _ Si,nllo-ll1c nyais Cil- FpoHs., 18 _ Meus feSotivos cum-

_ FJ.>0hs., � -:- A.oeIte com mll1h.a Fpohs., .118 - MeuiS Sl<l1Cetl'QS pa- ta<ri!n;ense, ao, saber ser indicado Y: prime,nt:os �)ela fe'liz lnd:ií�açiio 0)1.
:lIlrt,ebl'a &ohd�,nedlade mel1� mal� l'1ab-e'ol'l' f.ellz 'escol<lla YO�SQ �f}me ft\� s. a. <IHa nHl��straitvni l"sct,aduat Fe- t0ll1. VitO'I' Lima.
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A MODELAR

RUil

Recebeu das' melhores fábricas do paíe: finos
costumes de Iinho, sedcr e tropical;

sedas de lindas padronagens.

GRAVATAS finíssimas:

PANAl\iAS de tôdas as côres;
CRETONES e LINHOS nacionaie;
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Completo sortimento de ternos para
homens e rnen

í

nos.

Artigos de praia e veraneio.

Capas de gabardine e ch c n tunq,

Tapetes de tôdas as qualid<1des e

tamanhoa.

Preços especiais para revendedores.
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Material irnportad" direta'
! mente doe. U. 3. A

I' Proprietário
I ütumar Gp,orges Bühm I' II E:ectt e .- Tecnico - Profi8llior>oJ

'1' III for�ad� n? Europo
r lOrlanOP<> ,c

r� kh �n�n � -�b.

!I���-E-S-'C-R-I-T-Ó-R-IO�-JU-R-.-ID-I-C-O��-O-M-E-R-.C-I-A-L�������-��T-r�n�-I-IL-I-S--..........-----.....------

A8IIuntos:'Hurídicos.- C"merciais'- Rurais p Inf"'TT"otivoâ DESPER Lo II
.

Envie ao seu amigo distante Bndereço Te!. ELIBRANCO - LAJES - Santa Catarina DE ("'EU flGftOOum número da revista OVA· Con.ulte nOlisa O"ganiz'lção antes de fe decidir pala com- � II •••

LE DO ITAJAÍ, edição dedí- ::>ra ou venda de imoveÍ3, pinhaill cu qualquer e saltará da cama disposto para ludo

cada a Florianópolis, e assim emprella ne.te estado Do fígado deve fluir para os intes-

I estará eontríbuíndo para
Diretor: ., DR. ELISIARIO DE CAMARGO BRANCO tinos, aproximadamente, um litro

A D V O G A D O de suco biliar por dia. Se êste suco

maior difusão cultural Rua Frei Bngér!c, 54 _. Caixa Postal 5<J _ Fone 54 não correr livremente, V. não pode
de nossa terra digerir bem os alimentos e êstes

fermentam nos intestinos. Então so

brevem a sensação de fartura, seguida
pela prisão de ventre. V. se sente de

primido, desanimado e demau humor.
V. precisa das Pílulas Cárter para
° Fígado, para fazer corn. que êsse
litro de suco biliar corra livremente
e V. se sinta realmente bem. Compre
um vidro hoje mesmo. Torne-as

conforme as instruções. São efica

zes para fazer a bilis fluir livremente.

Peça Pílulas CARTER para ° Fígado.
Tamanho. econômico: Cr $ .. 3,50.

Df'. CLARNO
G�LLETTI

ADVOGADO

G.

Crime e cílTel

Constituição de Sociedades

NATURALIZAÇÕES
Título. Declarat6rios

i

I
Escrit. -- Pra§a 15 de Nov 23.

.

]0. andor.
Resid. -- Ruo Tiradentes 47. Ill��������

I
É UMA DOE�ÇA
MUITO PEHIGOSA
PAR.A A FA�líIJA
E PAR \ A RAÇA

CASA MISCELANEA distri
buidora dos Rádios R.. C. A

.

Victor, Válvulas e Discos.
Rua Conselheiro Mafra

':1- Kate que dele não desviava os olhos, não se

.afterou' ante o inesperado gesto do "führer ".

Correu para .êle, .ajoelhou-se-Iha
- aos pés e,

.::sorrindo . .angelícamente, .exclamou:
.

�_Não! Hitler .não lei e nem será vencido. O
. "führer" .vencerá e .andquílará os inimigos do
i Grande Reióh!

,

.

Mas,H'j,tler, . medonhaments 'transfigurado . e

,. como -que tomado de "delírio tremens J!, sacode vío
'lentamente a sua discípula, soergue-a do chão co

� mo se suas:mãos ,fo:oorrn .monstruosas tenazes e

,

.. atira-lhe víolentamente . o (l0I1PO franzino . de en

«contro á parede para depois cobri-la de pontapés
gelvagens, ao "mesmo tempo que vociferava:

- Idiota! Màldita! :Cala-t.e, miserável! E por
'tua causa, por ccausa do estúpído povo alemão, que
: agora a agonia horrorosa' -da minha derrota!

'Porque acreditastes em mim? Não 'percebestes
-que eu era 'um: louco, unta hiena humana, e que o
. fim .do meu, éV>angellm de mentiras, de ódios e de

• ambições mesqutnbas, só podia ser uma hecatombe
, diluviana?

'

, Miseráveis! 'Eu 'vos arnaãdíçôo!
.

E " como .'

q'ue -executando a· ameaça, jogou-se
-sôbre a infeliz donzela que, estendida no solo, ain
I da olhava-para: êíe-e-sorrla.

Mães :'cdspadas, nervosas, tetricas, mãos as

sassinas'ldw monsvfj) :�SB -ergueram ipara envolver o

lindo peScoço' eburenoro 'da desUtosa iludida E ela

::a ..;olhá-l0,: sori:i:ndo. _TIrr,;s:e.;ia a grandesa espiritual

MODELAR

Trejeno, 7 - lei: 1151

Florianópolis

i Tenha � empre em

APERITIVO «KNOI»

A

Dr. R. G S

casa uma garrafmha de

o úlfimo crente n"zista
Conclusao

Laboratório
Clínico

RUA JOÃO PINTO, 25
fone: 1448

Em frente 00 fesouro
do E5todo

Florianópolis
Medina Perm, Nilrhal Ai�es de ;;�Uill
�arw. 1.. da Gosta Avila

Exame da flCI::\gue, Exa.me para verificação
de cancer, Exame de u e ine , Exame �Qra

varific·ação da gravidez, Exanle <.ie escarro,

Ex.m.e para. verificaçao de doenc':l� da
pele, boca • cabelos, Exame de féze's,

Exame de secreções.
Jlutovacci.nall e tranafu�ao de .angues,
I::xame quimico de fo.rinha., bebido.

café. água., etc.
......-- --1 _ .

dos martíres do Cristianismo abençoando as tor
turas que lhe dilaceravam as cannes inocentes.

Eis, porém, que um'grande, um infernal es

trondo ensurdece o ambiente.
As bombas inimigas, na sua invencível avan

çada, na lúgubre tragetoría de sua imensa poten
cialidade destruidora, fendem a terra, estraça
lham o cimento, fundem o ferro, penetram, se

aprofundam e atinge o último reduto do louco de
Berlim.

Desviados de SUá, posição, os fios elétricos se

emaranham, se unem e provocam 'a' catástrofe.

Todas, aquelas máquinas que prediziam a mor

te, explodem no estertor da ru�n�/completa!
Por um momento tudo é treva e gazes 'asfi

xiantes.

Depois, um tenue fio de luz se delinea a um

cauto. Cresce. Alumia. Sobe. Inflama-se!
E' o incêndio elétrico, sinistro, apavorante

que avança, se amplia, se avoluma, devorando so

fregamente o próprio. feno!
Hitler, meio elsquartejado, meio carborizado,

testemunha horr'orosamente o, exterilninio. de suas

alucinadas concepções ideológicas.
.

Kate ainda é viva.

I
B R IT O

O . alfa late indicado
Ttradsntes 7

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

No. colo niveo, abertas pelas unhas diabólicas
do "führer-", sangram'as feridas. Mas ainda tem

forças, por um milagre do Insrínto de conservação.
para levantar a cabeça e pousar os olhos, numa vã
tentativa de sorriso, no cadáver hidioruto daquele
que, não devia morrer!

Que não podia morrer: 'Do seu Deus, agora seu

algoz, algoz da Alemanha, algoz do mundo.
Não quer crer na morte como o alemão não

crê na derrota da Alemanha! E a fanáti-ca, a racís
ta ludibriada mas convíeta, consegue ainda balbu-

t-I1.

ciar:
- Levanta-te, "führer"! A Alemanha crê el!!

Faz um esforço para anrastar-se. Para ir junto
de "führer", para fazê-lo viver e vencer os inímí

gos da Alemanha!

Nisso. uma' gargalhada angustiosa lhe tolhe .os

movimentos. A gargalhada da loucura!
o último crente de HÚler, arnaís sincera devo

ta do enviado, a derradeira virgem do templo na

zista, não suporta o, fracasso de tanta grandiosida
de'!' E imergiu nas trevas da demeneia, 'para pouco

depois, findar na volúpia do togo.
'

Fim trágico. de um inocente! castigo merecido

de um po.vo fanático.
Extetml.inio so.mbrio de uma raça orgulhosa, de

uma nação bostificada ,pela aud'ácia arrogante de

U'"'l pranoil'o!

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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C' JANTO DQ DIA

Festa (la Imaculada Conceiçã(J
de Nossa 'Senhora

Desde aquele verdadeira-

Domingo 0'0 Cam,pU' da f, C" O I Agrava-se, � crise no futebol ���en::d��á�i�v��:��:�ran:�
,

.

• .." p�ranaense
primeiro pecado, nascem os

u homens privados do tesouro da

AI' "C I d
Curitiba, 8 (Via Aérea) - O retoria acabam de renunciar graça santificante, e, em con-

VOS X
.
O ore o futebol local se encontra em I da dire�ão da entidade máxima sequência disto, aeham-se sob

O públíco amante do espor- A formação do quadro alvo I sé:'ia crise, ?esde os lamentã'-' do futebol paranaense. Por ou- o' poder de .Satanaz, são inca-

te-b:re,tã.o presenciará, dornin- está a cargo do sr. Antônio sa-I
veis acont;Cl.mentos .

desenro- tro lado, afirma-se que a dire- -pazes da glória do céu, Maria,

go próximo, no gramado do cs- lum, enquanto que o esquadrão lado�_ no último domingo, por ção do Curitiba; desgostosa a futura Mãe do Redentor, não

tádío da F. ,C. D., á ill:ter,essa.n- "colored': têm como escalador

I o�aslao .
.'�o sensaclO:u�J encon- com. todos os fatos sucedidos, devia ser manchada com a nó

te e sensacional partida amls-Io sr. Jose Ribeiro (Bagé). tl(� CUl.I�Iba . � Atlético
",Con;, além de outras acusacões fei- doa do pecado original. Isto

tosa entre, dois selecionados Ambos os "coachs" esperam
forme ja noticiamos devido 'a, tas á entidade, ameaça desis- era absolutamente' tncoventea

formados 'por "players" bran- contar com os mais destaoados'Ull1 incidente verificado entre tir do campeonato no que con- te. Por isto, desde o primeiro

cos e "coloreds ", cuja renda jogadores da Capital, estando: o atacant� Cicel:o: do Atlético, ta com o .apoío de outros clu- instante de sua ,existência nas

reverterá . em beneficio " do já em e n s a i o s os dois I e o guardão curitibano Belo, o bes. A renuncia da diretoria benditas .entranhas de sua.

"Brinca quem póde ", "scratchs " .

jogo foi suspenso a poucos mi-da Federacão de Futebol era mãe, Sta. Ana, a alma de' Nos-
. nutos do seu inicio por desis- esperada d�sde o insucesso do sa Senhora estava adornada

Camp t B "I· d F t b I tência do Curitiba, dando o ar- nosso selecionado' de futehol com as riquezas da graça sarr-

_ eofi a o ras 1 e Iro e u e o bitro <a vitória ao Atlético. O em Porto Alegre e quando teve tificante .. Já então era Ela

FI"nall·st !lS, carl·o"as e paull·stQ,g
. presidente Felizardo Gomes da toda a eroníca esportiva nrobí- "cheia de graça". Esta era a

II II II lJ U Costa e demais membros da di- lizada contra si. convicção- de todos os católi-

São Paulo, 9 - No estádio no estádio do Vasco o segundo
' eos havia muitos séculos.

municipal do Pacaembú ef'e- cotejo entre as seleções de São Fluminense e Sãa Paulo J·ogarão dia Quando; no diá 8 de Dezembro

tuou-se, ontem, o segundo en- Paulo e do R. G. do sul. I Nos
: de 18'54, Pio IXo declarou dog-

contrn entre os selecionados 90 minutos regulamentares _ 28, no. Pacaembú ma da Igreja católica a Ima-

carioca e mineiro, em disputa triunfaram os gauchos, pela R'
,

culada Conceição de Nossa Se-
io, 7 (Via Aerea) - Está I minense F. C, Essa partida] nhora, encheu- o júbilo todo o

do Campeonato Brasileiro de contagem de 5 x 4. Realizada a t d d
L

F t b 1
.

Ií
assen a o, para a tar, e de 28, tomará um aspecto mais seu-r urbe. A veneração da Imacula-

·u e o , que fma IZOU .corn no- prorrogação, os paulistas con- na capital paulista, um inter- sacionaI, ·se os tric')IG:'ç:i 0. da Conceição pertence ao nos-
va vitória dos cariocas, pela seguiram assinalar um tento, estadual entre os esquadrões riocas nessa ocas-ião f0!''::c:',J 0[, trtmô

. .

1
contagem de 2 x 1, ficando eli- eliminando seus adversários e do São Paulo F. C. e do Flu-l camneô

so pa T momo nacionai, pre-
campcoes caríccas df, 1.9415. .

h
.

minados os mineiros. ficando credenciados para as
CIOsa, erança dos primeiros

Rio, 9 - Realizou-se ontem finais ·com os cariocas. C Carl'oe a de Futeb,'0,1
exploradores e fundadores do

-'-_. ampt:ona iO Brasíl.

Casados x Solteiros O Fluminense conserva-se na lideranca
'

"I'eve lugar, ante-ontem, no solteiros Ipelo apertado escore Rio, 9 - Prosseguiu, sábado go conservaram seus 1)0'nt08,
campo do Colégio Catarinense, de 3 x 2. último, o Torneio decisivo do isto' é, Iíder '€ více-Iíd'er. ,

o esperado cotejo pebolístico, Campeonato Caríoca de Fute-
decisivo da série' "melhor de �EFORltIADOS OS COX'lIRA-1 boI:, com a realtzação da prí-

A cIassi:ica�ão' dos c?l1cor�
três", entre os. dois quadros ros DE LULA, OBERDAN E meira rodada do returno, cu- rentes,. pOI pontos perdidos e

constítuídos por sócios Casa - JUArrOVANI ja� partidas terminaram com
a segum te: FIuminense, 1 ;

dos e Solteiros do Paula Ramos S. Paulo,' 8 (Via Aérea) a vitória do Fluminense sôbre Botafogo, 2; Flamengo, 5;
E. C., em disputa de três artis- Lima, 'Oberdan e Mantovani o Flamengo, pejo escore de 4 x i América, 8.

ticas taças. reformaram os seus contratos 1, e do Botafogo sôbre o Amé- A próxima rodada constará
Após sencional duelo, logra- com o Palmeiras. Tudo dentro rica, ;pelo escore de 2 x O. dos' seguintes jogos: Flumi-

.ram os casados conquistar os' das bases do convenio, segun- Com os resultados dessa 1'0- nénse x América e Botafogo x

louros da vitória, obtendo os do se anuncia. , dada, o Fluminense e o Botafo- Flamengo.

Direção de PEDRO PAULO MACHAOO

ODEON - ás 7,30 horas RI'l'Z - ás 5-7-·8,!�5 horas IA VALSA NASCEU EM VIENA - Sessões das Moças -

. Com: Peter Graves, Carol Baye.t Ida Lupino - Dennis Morgan e
I'Patricia Medina e Richard 'Tauber Joa:n Leslie

em "Alvorada','!
'

.
,.

. I ]� DIFICIL SER FELIZ IA Marcha da Vida nO 53 .,-- Nac. 'Cens,ura: Até 10 anqs. '

Coop.
'

I Jornal da Téla 43 - DFB. ' f.

Ninfas no Lago - Short Colo- Preços: Sl'tas. e Sl'as. - Cr$ 1,20
JI'ido. Estudantes - 2,00.
Fax Airplan News 28 x 92 -Atqa- Cavalheiros - 2,ltO.
lidades. . .

Preços: Cr$ 5,00 - 3,00 - ,00. ROXY - ás 7,30 horás

Imp. 14 anos". Paul Muni' - Mel'le Oberon

IMPERIAL - ás 7,30 hora.s Cornel Wilde.
PULSEIRA MISTERIOSA A NOITE SONHAMOS

Com: Roy R-ogers .e Mary Lee.

O DRAGÃO NEGRO
13 e 14° ps. com Rod Cameron.

Rumo ao Mar - Nac. Coop.
Pr.eços: Cr$ 3,.00 e 2,40.
"'Imp. ill 3,nos".

Proibido até 14 anos.

Cil1J�la.ndia JornaJ - DFB.

Preços: 3,60. - 2,40.

RÁDIO DIFUSORA DE FLO
RIANóPOLIS S. A.

São convocados Lodos o.s

lüsla,s.,pal'a se reunirem -em ãs,sem
bléia geral extraordi.nária nô pró
ximo .dja. 10 cJ.e de.z�mbro, ás 10
horas, na sMe ,social, Ç1fi.m-cte-�
libe·rarem sôbre:,

a) e'leição dos., novo.s di.retores.
b assuntos ctive,rsos .. , ,

F.loria,nópoli.s, 4. de n'ovembró: de
1946..

Não é invento
alemão, argentino
00 ame ricaDO
Paris, 9 (S. F. I.) - A caneta

autQmática de ponta esféri,ca, cuja
provisão' de .tinta sólida não s'e

eWIlJ?ora, durante mui.tos me",es e

perm,ittin.do utilização em quais
qUJer éircuns-lância, e que cons{j�

ItUiU,_ u_�,:a das

�ra�1de:s -sNlsaçõe,s
.d·a I'Iecetite Co ,ferenCla da P,).z e,

na verdade um 1 vento francçs,
O resveêtivo pedido de patente

foi ,deposi.tado. em 1933 pelo sr.

.Jea�l Lafo.rest. e mer,e-ceú a .Medalha
�le Ouro da Feira de Pa.rís.

A: dú'etoí'ia,

'FR�COS ..
.

ANEM1COS
tOMEM

Uin�D. Creosota�D-
�'SILVEIRA"

Grande Tônico

Sta, Leoeádía, Virg'em
Nasceu Leocádia no seio de

uma rica e nobre família de

Toledo, na Espanha. Desde

muito cedo consagrou sua vir-

gindade a- Jesús Cristo. Re-
nunciando ao conforto que
suas posses lhe poderiam for

ueeer, dedicou-se ao servíco
dos pobres, dos doentes e d;s
encarcerados. Ohe.gou a Tole
do O' cruél governador Daciano

•.

eorn a incumbência de exter
minar naquela parte do impé
rio romano, a

"

fé católica. A

primeira vítima de sua sanha.

.
foi Leocádia. Julgava ele que.
havendo conseguido levar ii.

Rio, I} (A. N.) - O Ministro da apostasia a estimadíssima vir

Agricultura acaba de baixar urna gem, fácil lhe seria o resto.

-vircular recomendando seja dada Por isto empregou todos os

9.00 - Bom dia para você . _.

Il atenção aos pedidos ji'e�ft0;s lí)Ül" meIOS de persuasao. Leocádia,
9.30 - Notieiâi-ioGuarujá' ..

dcartas telegramas, 1"BqUfwlmeQtos permaneceu fí rme, Irrlta o;
10,00 - Her-iberto Murara D

.

' ,

OiU UH),SmO pessoalmente' _p;e]o's in- aClano mandou aos verdugos
10,15 - Vals::lls bna�ileiTa,s

.

,teres'sados na compra 011t a'C]]uisição que es;pancas·sem a Jovem.
10,30 ___: Musicas dos Estados M' 'rt f' I 1 d'

I
fIe máquinas, ferrUJmenbas, mlru-' ela mo a, OI e a eva a ao

,Unidos .

'd d' Dme,nLos > agrícDlas, animai>s, lllflluliai:ô,' careere, on e pe lU a eus a

11,00 - Bazar de music'a,g ,. 4' ••

� levasse desta vI'da E de facto
1" 0'0 Of 't

.. 8,Clmel1iLielS, 1 urmltCHlas, nse'Le,Cldas "., •

t" - ereclInen os mUSlCals..
:

d 00·
;

D 1
14 00 _ INTERVALO I �lc. Delt�rmmou ailllidJil! que as de- 'rere, on e p lU a eus a e-

, pemdênmas encarl'e�da;' €los ma
.

pouco depois morreu na pri-
18,00 -

Pt el�samento Social'

ca-I· t>eniais a.cima refeI�d'o.s" organú:e� são.
o tCo .,

f' I
"

d
" I _;_--��-------_..".-

18,15 _ Alma POl'l8lnha mmll�loso tC lal'lO os pechdos,!
. '.

1830 O t v· B
lTIICJnc1011,ando ,wm delalhes o 1'e-

,
- rques ra lenen-se 0-

.i-ulta:iilo. da 0õnsuEta: 'se ,pedido foi
lJemia

ou não .atendido, se néon }}OI' ates-
tar OiU se·. é inatendível. �I
LEI�l 'A REVISI:A

�_ef!l. O· ,VALE,DO-ITAJAl >",.

. gravações _

Orque,stras Cubal)�-S I e, tttm agTadado a muioúa d-os 'seus
Progmma com Carlos. Ou�'1Tti-es.

.

Buti A quinta <lillresenlação desse
21,00 - l\Iusic.as brasileiras em novo [)I10Ig1'ama, foi transmitida

gravações saobado ultimo e apre,seaüou: So-
21,30 - ,Comentarias da Radio· n/tO de Am01', de Listz, F-arolito,

Guarujá I de AgusUm Lara, e INTERMEZZO '

2J,,o\5 - UHi,mas Melodias ,da CªYalar�'a ÚLsLica.na. Um Pocma

2�pO Gra:nde Jornal fala.do' para y,ocê" que é a pa,rLe litel'al'ia
í'-.4iu,lWujá . do p'ro"'rama, 'levou ao.s ouvintes.·

,

-r- "
, I'A�"'" R.EÇU�� AMOSTRA GRÁTlS!_

22,30 - ENCBRRAMENTO� umã: cá.rta de Humberto' de Cam� ,
, ESCREVA O �EU'ENDEREÇO AO

pOSo f . UBORU(lRIO ,00111 S. i!.
. D�slumhl'amento, -é como diz o

I � CAIXA POSTAL. 36, I
A Radio Guaru,já vem apren- s.e,u ci'iador, Um instante de. Belas "lI\Il.UMfiNt\U. SANTA CATARINA ,;

.

.'

senlando todos os' ,sabados, ás 15 Musica,s e Lite'r�tllr-a" .um, pro-I -�--------

I horas e 30 mmulo.s, um novo pro:_" g�'a?1a ,,:?9-mt.o, ,suave e l,sento de
I

.

gra.l],lil de grayaçõés e Ji.tel'a,tura, UJIlIuncios. ' j

dmlomi.nado
. D,esltlmbTa·�unto.. 'Parabe'�.s, po.is, a JJla'Ís POPllla'r" IEsse novo programa 'e f:sm"tt? e I pelo sucesso de seu novo Tlro�.

apre,88'IlMI,do por Acy Oabrwl 'rewe" grama. •

ado-

.i Exce�ente provi-
dencia .

18,45 - l\IomenLo esportivo
19.00 - Ritmos de Tío Sam

19,30 No.Ltciário da Agencia
Nadc;lal
l\Iusic:as v·arjadas20,00

20,30
20Afj

. '. )

l

�,}- .'
•

N21�

,B.RITO,
O alíafàte indicado
Tinúleules. . i

'
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DR. SAVAS LACERDA
CIJDjca médico-cirúrgica de Olho.
- Ouvidos. NariZ" - Garganta.

Pl'e.criç_éio d. lent•• d.
'oontato

CONSULTóRIO -'Felipe Schml.
dt, 8. Das 14 à"s 18 horas.

_

...meNCIA - Conselheiro lU·
,

fra, 77,
TELEFONES 14'18 e 1204

Au,anla
OI. ARMANDO VAttRIO

DE ASSIS
00. SeÍ'vI�os de ClInlca Infantil �

_ . . � ._.Asjlisti!nclá Municipal .. de
��IOo'��.:.:a. � ...... ;_-

rr»: -,..; ....-':'(�i�"� '\'",,:"�ç,' -:::..-",.,;)..

VUNICA Mll:DICA DE CRIANC4.8
ADULTOs

OON:SULT6RIO: Raa Nuee ...
....e, 7 (ildtffclo S. F'rnclaeO).
Consaltas' das 2 às 6 horll8

.

ItIl6IDl!:NCIA: Rua �arechal Gu,,"
. lberme, 5 Fone 18:3

.

DR. ROLDÃO CONSON.
aaURGIA GERAL - ALTA CI.
.URGIA - MOLll:S'.rIA.8 Dia ...
. '" NHORAS -'PARTOS .• .

rormado pela E-aculdade <!e Mecu.
.clnna da Universidade de SAo

'Paulo, onde foi assistente �r· ...nos aU9S do Serviço 'CirúrB1co 40
Prof. AUplo Correia Neto

CIrurgia do estômago e vl.as bI.
'�J Int�s�lnos delgado e 8ToUô,
tll'Olde, rins, próstata, bexiga,

atero, ovãrtos e trompas. Varlco.
_le, hldroceJe, vartees e benI.a

CONSULTAS:
dali 2 às 5 horas, à Rua FelPe
8cbmldt, 21 (altos da Casa h.

ralso). Tel. 1.598.
•Il8ID:f!lNCIA: . Rua Esteves Ja.

• ;-: �2L}.!!:_ lo! 7M
.

DR. POLYDORO S. THIAGO
;iiédico do J:l:ospi�l de Caridade t.

Jl'lorian6polis .

•

.

.' Assistente' da Mat(\rnidade .,

CI:itNIC�' 'MtDICA EM GERAI.
'l)oenças dos órgãos int., nos, eapeelaJ.

mçnte do coração.
BLBCTROCARDIOCRAÍ'1.4

Doenças do sangue e doe I:;ervo•.
Doenças de senhor�s - Partos.

eonsultli. diàriamente das 15 à. II
horas.

Atende chamado.' a qualque· ho,.a,
inclusive durante a noite.

<CONSULTóRIO: Rua Vitor Meire
les, 18. Fone 701

'lJtSIDJl:NCiA: .i\ venida Trompo...lrI,
62. Pone :766

..

DR. MARIO WENDHAUSEN
.. Owet".. · do Hospital "Nerti .. J(a��'.
CLfNICA MtDICA DE ADULTOS

E CRIANÇAS
Consultório: R.' Visconde de Ouro
Freto, 2 - eSq. da Praça 15 .de ;'110'
...embro l.dtos da ··Belo Horizont.,")

Tel. 1545
Consultas:' das 4 á. 6 horas.
Residência; R. Felipe Schmidt, 38

- Fone manual 812

COPY"9hl da
TheHAV[ rooHI.4RO"n�

DR. NEWTON D'AVILA 1. .. que a água nos fiordes da

Noruega é adruiravelmente clara,
a ponto ,çle serem visíveis !I1da., pe
quenos objetos a ruais de vinte
braças de (prOfundidade .

2 ... que, segundo Sacha Gui-
try, "galanteria é a .arte de dizer
ás mulheres exatamente o contra-

:,DR. MADEIRA- NEVES rio (lo que:Cs� pensa delas". IM4idlco eSP�ó':u�ti;8'5 OO�ÇAS . 3 ... que o país dà Europa mais
Curso de Aperfeiçoamento e Lon- beneiic-iadü pelos raios solares é I
ga Prlitlca no Rio de Janeiro

Consultas diariat:l)fÚ)te a Ps�an�a; e que, eu: mé?ia, aque
"das-rJ6: hur-ltS' em- ãriinte: ,1e. pailS e Pauh.adu lo''Wis...Hill .. haras,

CONSULTóRIO:
. anualmente, por sol forte.Rua Jollo, Pinto n. 7, sobrado -

.

,..,'
Fone: 1.4�1 - Resídêncta; Rua 4 ... que, do total das sermguei-

Pres dertte Coutinho, 58
ras plantadas pai' Henr-y Ford na

DR. A. SANTAELLA Amazônia, . cêrca de dois milhões
Iorarn enxertadas com mudas vin
das do Oriente.

Operações - vias Urlnlirl.as _
Doenças dos intestinos, réto e
snus ,,- Hen;Jor,r9�qaS:r Tral4meD..

, to da colite', 'amebíana,
FisiOTerapia - Infra vermelho,Consulta: Vitor Meireles. 28.
"'tende diariamente às 11,3Q llII
.. l tarde, das 16 hs. em diante

Resld: Vida! Ramos, 66.
Fonll' 1067

(Diplomado pela Faculdade. Na.
..tonal xíe -Medícína da Universl4a
!. <to Brasil). Médico por concur
10 do Serviço Nacíonaí de Doen
MA Mentais. Ex interno da santa
01181 de Mlser!c'6rdla, e HosPital
"slq\iatrk:o do Jtio na Capital ii.

deral ,

OLINICA MIfl:DI<:A - DOENÇA'
NERVOSAS

- Consultólrlo: Ediffclo Am.U. aquele batráquio vê urna prêsa a
NETO •

I
.

- Rua Felipe SChm.
idt. Consulta'

I
seu lado, e forçado a 1110\'·er toe o o

Das 15 -ãs 18 horas -

'.1 •

J
.

.qldência: Rua Alvaro de eS". curpo se quiser .apanria- a.
.

-lho nO 18 - FlorlanópoUs. 6 ....... que um homem fada, em

média, três horas ))'01' dia; e que,
emdtíndo uma centena de palavras
por rninuto, diz po'r. amo aproxima
damente o conteudo de uma biblio-

5 ... que o sapo não ternipeseo
ço; que, por essa razão, 'não pode
mover ·a cabeça nem para os lados
nem para baixo; e que, quando

DR. BJASE FARACO •

'llédico-chefe do Servíco de SiWj�
do Centro de Saúde

DOENÇAS DE 'SENHORAS -

SfFIUS'
.

.

AFEcçõ]\:S DA
BEIJE - RAIOS lJNFRA·VER·

MELHOS E ULTRAS-VIOLETAS
Cons.: R .. FeJiJ>e Schmidt, 46

Das 4 às 6 hOl'as.

Res:: R. D. Ja'Ílmle Câma,,_'a, 4(1
.FONE 1648

J téea de 53 volumes.

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

irtteressa é, realmente, uma provi<h!lt.cia
para endireitar o que estjv�r errado \lU

para Que alp'uma falta não s.e repita: e

'IAO o �sc2.ndal0 Que a �ua redamaçSD
ou Queixa pod�rá vir a causa:,. e_ncam; ..
o.".,.a � SEC':ÃO RECLAMAÇOgS,
de O t:STADO. que o oaoo será le'/3<1o
sem demora ao con_becimento de quea
de dirtjto. recei.-endí) v. s. uma informa

Ç;íll do
�

resultado, embora em aJguD! �.

!IIOS- D�O seja'rn publicados nem & recla

mação nem a p�ovidéncia tomada.

-.··-DR-.ÚNS"NEVES-
Moléstias de senhora

Consultório - Rua João Pinto n, 7
- Sobrado - Telefone 1.461

Residência - Rua Sete de Setembro
--:- (Edificio 1. A. P. da Estiva)

Telefone M. 834

DR•. ,M.-, S. CAVALCANTI
Clínica exclusivamente de crianças

Rua Sardanha Marinho, 16
Telefone M. 732

DR. PAULO FONTES
Clínico e operador

Consult6rio: Rua Vitor Meil'cles, 26
Telefone: 1.4()5

Consultas das 10 às 12 e das 14 às 18
Residência: Rua Blumenau, 2-2

Telefone: 1.623

AUTOMOBILIST,4S
Atenção

Pak'� o seu dínamo ou

motor de arranco·

OfiCINA ENALDA
Rua Conselheiro Mafra

ne. 94

I

I Vi,lle, ,em ,ompromisso,

LIVRARIA ROSA

I Rua Deodoro. 33

FlorianópoJi!'
Livros novos e usados,
em diversos idiomas.

COMPANHIA �ALIANÇA DA BAtA·
'....a... _ 1171 - se•• : I A I A
UW!i!YmIO� 1'1 T.AJlfSPOBT);8

Cifras do ,'88180;0 d� 1944:

CAPITAL E RESERVAS
'Responsabilidadei
Receta
Ativo

Cr.
Cr$

COMO UMA nAS CONlRtBUICÕES Df GUEQI1A DO�lA80gATOgtO OOIN�
o PReco O(�lE PAOOVTO .ElAI�OU 200/.

«

8.0 900.606,30
5978;401.755.97

67,053.245,30
142.176.603,80

Novidades todes
semanas

Sinistros pagos nOb último" I\) anos

Responsabilidades •

98.687.816,30
76. 736,40! .306,20 A tende encomendas de

obras editadas no Brasil
du no estrangeiro.Diretofes;

IDr. Pamphilo d'Utra Freire de CanTàJho, Dr. Francisco

de Sá, Anisio Masso,rra, Dr. Joaqt1im Barreto d� Araujo
e.'José' Abreu.

'

".·-��.·��N��W"������'�"�r����"�-w-�����·�w�w�.���-�%�_�������.�"�-�
.

I.P. A. S. E.
LOCAÇÃO DE ÁREAS NO EDIFíCIO IPASE

EDITAL

1) - Pelo prazo de 15 (quinze dias), a contar desta data, serão>
recebidas propostas para locação de áreas no Edifício

IPASE, observadas as seguintes condições:
2) - Preços por m2 - 20 ao 50 pavimento Cr$ 25,00

(Vinte e cinco cruzeiros)
Preços por m2 :__ 60 pavimento (restaurante)

(Trinta cruzeiros)
Preços por m2 - pavimento térreo : .. Cr$ 40,OQ

. (Quarenta cruzeiros) ,>

Preços .por- J)12 �
_ porão _ j.:: Cr$ 15;00,

(Quinze' cruzeiros)
3) - Não serão consíderadas, em qualquer caso, propostas in-

íeriores. a 30.%, 'sohre . os' preços fixados. .

,

,
.'.

4)
.

- O IPASE reserva-se o direito de determinar o pavimento
em que serão localizadas as áreas requeridas pelos inte
ressados.

,

5) - As divisões'<das salas serão feitas �elo IPASE; o qual co-
bro.rir urna taxa oorrespondente a despesa efetuada e que
será incluída no valor locativo.

;

O IPASE reserva-se o direito de recusar qualquer pro ...

posta, em direito ao proponente, de indenização alguma.
Terão preferencia, em igualdade de condições de preços,
as repartíções publicas que, anteriormente, solicitaram re-

servas de áreas, desde que renovem as respectivas' pro
postas, dentro do prazo do presente Edital.

8) - Para efeito do disposto no ítem anterior, são as seguintes
as. repartições ;Úudid[ls: Delegacia Regional do Trabalho,
Serviço de Econornía Rural, Serviço de Expansão do Trigo,
Junta de Conciliação e Julgamento," Departamento de Geo

graf'ia e Estatistloa e Cia. Sul América. Terrestres, Mariti-
mos e Acidentes.

'

Com exceção de' vepart.ições publicas, os demais propo
nentes deverão indicar em suas propostas, o nome de dois

fÍador-es, prazo 'do contrato e fim a que se destina a área

pretendida, bem como que aceitam aos Lermos do Regu
lamento do Edificio que faz parte integrante do contr:ato.

10) - As propostas serão recebidas até o dia 14 de dezembro p.

V., e ab:ertas no dia 16, na presenç.a dos interessados, ás
14 horas., salvo aviso em contrário, no Gabinete da Ge

rência.local·

ii} - As propostas deverão ser entregues na Agência, dentro dOi
horário do expedient.e, em envelopes fechados e lacrados,
e suhserita'l Ma> A nome do int.eressado e a indioação �

"LOCAÇÃO�BDIFíCIO" .

Agência do IPASE, em Santa Qatarina.

Florianópolis, 30 de novetnoro de 1946·

MARIú MARQUES GARCIA
�ERENTE

Cr$ 30,OQ

6)

7)

9)

Dr. OSVALDO BULCAO VIANNA

Dr. J. J. DE SOUSA CABRAL

ESCRI'TÓRIO; Rua Felipe! Schmidt se - Sala 5

Edifício Cruzeiro - Floria:n6poHa.
.
.'

,

I
CONTA 'CORRENTE PO.PU.ã.:.i�R "

IJuros 51(2 a, a, - Limite Cr$ 30.000,00

'.:':Movimentação com cheques
.

Banco do Distrito Federal S.' 4.
CAPTTAL: CR$ 60.000,000,00
RESERVAS: CR$ 15.000.000,00

...-

Rua T,ajano, 23 • Florlan6polls

ELEGANCIA. CONFORTO E ECONOMIA
consegue·se com os trajes sob-medida.

G U A S P A,R I
Vendedor por cont:1 propria:

FLACIDO MAFRA _.' B"zor de M6do9
Rua Felipe Schmidt, 34 - Fone. '755

Boa coleção de amostras Atende-seàdomicilio.

FARMÁCIA ESPERANÇA
do Farmacêutico NILO LAUS
Hoje 6 amanhã será a sua 'preferida

Drogas nacionais e estrangeiras - Homeopátias - Perfu
marias - Artigos de borracha.

Garante-se a exata observância no receituário médico.
I

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Dia a dia, a candidatura de Iderbal Ramos da Silva mais' e mais se:
fortalece na decisão do eleitorado em tlrná-Ia espetacularmente

vitoriosa, no pleito de 19 de janeiro de 1941. .

.

*** Falando nas respecti
vas convenções. que os es

colheram zandidetos ao

governo do Estado, os srs.

Aderbal R. da Silva e Lt i- (�OIA.i\"IA, 9 C·U . .i\".) - Informa,...se -que o presidente Dutra adiou'

neu Bornha usen lançaram para a segunda quinzena dest e' mt'if a S'Ui,O! anunciada visita Ia esta Capital.
apelos reciprocos para que e á Colônia Agricola Federal die. Gaia", ;U',Jim,dc·.a:ssisLiI' a inauguração do'

a presente campanha ele;;' edH'ício-�éde da Sociedade goiana- de Peeuária e de uma usina .de açú--
toraI se processasse com cal', local.izada nals proximidarures· ;:Ie Anápo.lis.

.

:'::�;�;�neh:�:çsãO�;�;;:a�� + -I'-e r"'m'l-no'u': 'a"
· .'

::�;:nt: d:�::;:it�e.b�':' .

.

.'

." oreve > mm.enl
Rio, 9 (D. P.) - Foi notí- ria e pagamento dos direitos e luto aos edverséa ios:

. �yASHl�GTOj\\, 9 (U. P.) - John L. ,Lewi<,()l'deÍloulIa volta ao"

..dado com grande alarde que o taxas, legalizando sua entra- Inicia.dos os comicios, em trà�áfbo .imeai-aLamente de l.eO.OO@' nUlleil:os' dO Ca1.·�·ã(i)" hetúmínoso e

cargueiro nacional "Minas- la no país. Mas as referidas todos os municipios, pode: I)ÔS ,Hm ·;i':'·áWeada de cáos .ecoaomico ·qu,e ,pairaya .sôbne. ,a"'naçã,{) co-,

Lóide", apartado ante-ontem autoridades deram-se pressa
mos registar que os pe!!!;" .tn\) e,o.nseqti 13n('Ja' dU:" paralízaeão do Irahalho háfl. i�í[las· i,rücj,ada há"

à Guanabara, trouxera grande em atender tudo em face da de": . dos e as recomendaçoes rnais . ,;rJé duas semanas. ,'.

íd d d dos dois ilustres cendi-
·.-0" ...

·
.....,

quantí 'a e e contrabando nuncia, para posterior escla- -;-�.,�..:-.--------------....:,...;.....,-,-�----.....;...�......--

constante de radios, geladeiras, reclmenro do fato. datas não foram vãos, De- N' A TA: ''-L''máquinas de escrever e de cos- Finalizando, disse o cornan- senvolve-se a propaganda '.'., .: . :. '. '. .
tura,- e outras mer.cador�as nOI �ante do "Minas-Lóíde" que a

na maior ordem, com a'
valor de cerca de 500 mil cru- Iista extra existe em todos os

liberdade ampla que a to

zeiros, Segundo uma denuncia navios que procedem do exte- dos ,a Democracia oferece.

Ievada ao conhectment.o : dá rior. Um
.

acontecimento, no

Alfandega, o .próprio coman- entanto, veiu, ontem, de

te do "Minas-Lóide", capitão Dr.' Manuel de
arrepio, no r�l dos' que,

José Eronildes de Sousa, seria para honra da nossa cul-

a pr-incipal responsavel pela OI
tura, ocorrem por toda �

infração e dessa forma, em iveira Adrião terra ce tarinerise, etnpol-
movimentada díllgencía as au- gada peja propaganda elei-

torídades aduaneiras trataram Encontra-se em Flcrianópolis, o toraI.

do apreender a carga, toda ela Dr. Manoel de Oliveira Adriâu, No distrito de Rerituba

constítuída de volumes em no- sub-chefe, le (�tua,1meuüe 'IN1Pon-1 apresen taram-se a I g uns

me dos tripulantes e entre eles dando 'pela cheÊra .do Departamen- udenistas, en tre os quais
o comandante, de sua esposa, tn Nacionad da üriança. I

um er, Serratini e
_
o sr,

que também viajou no barco, ;-)ua míssão pi-sncipad ao 110SS0 Tom Wild Filho, com o

da srt. Mtriam Ferreira, ,fun-. .Esí ado. é incentivar a creação do ,propósito. de pregarem--nos
cíonáría do nosso Bareau do Departamento Estadual da Crian- zn uros ie nas pRredes, cer

Trabalho, em N. York e do vi- ça o qual, urna vez iuiciado conta- tazes de propaganda da

parte do marnifesto e �e encou- rá com o auxilio do Dcpartameuto U. D. N..
� Não -' é segredo

vio sob a guarda 'pessoal do Nacional. 'para ninguem que tu» vlzi

capitão Eródildes. O Dr.'Adl'ião, que \'i'siLou todas nho distrito residem diver.

Falando à nossa reporta- as cidadef'; do liLoral_ de nosso Es- sos partidários da corrente

gem, O .comandante do "Minas tado, desde S. Franci,sco até Ara- oposiciofl.ista. Apesar disso,
Lóide, afimnou que as merca- ranguá, moslrou-,se, muito beun os acima citados, entende
darias em questão não consti-' impre,ssi:O-Uc'ldo .com .a .obra d-o go-

cam de colar. os �eus anún

tuiam ,contrabando, pois vi- Vlel'110 Nel'êu Hamo,s' no secloI' de
cios �a rellidência do sr.

nham consiguinadas em lista saúde públi-ca e de assist.ênc-ia 80-
Raul Francisco Lisbôa,

extra, e .não se achavam o0ul- cia!. sabidamente filiado ao P.

tas, como viaja toda a carga Ao i,lustre 'V'í.sibanLe, que deve'rá
S. D.. Se os propagandis

clandestina. A lista dos vOlu-1 regoressar .hoJe v.ia aél'ea, para a
tas quisessem atender às

mes seria entregue' .� Al�ân- Capital d� Rf�pública, d(�s.ejamos recomendações do seu can°

dega para a necessal'la VIstO- mUito. felJlz VDagem. didato, bastaria que o dono
dlk casa alegasse a sua côr
politica para ser respei
tado. Mas, tanto que o

fez, os srs. Wild e Serratine
enfureceram-se e porfia
ram no propósito de des
respeitarem não só o

adversário, como ainda o

direito de cada um dispôr
livremente do que é seu.

E o mais grave é q ue do
desrespeito, os srs. Serra
tini e Wild passaram às
ameaças, chega,ndo este
último ao cúmulo de ale
gar a sua autoridade de
oficial do Exército.
Mais tarde soubemos que

um procer da U.D.N. visi
tou o distrito e condenou
a atitude intempestiva e

totalitária dos dois amea

çadores e falsos democra-

Dezembro de 1946",lan6p�I', 'lO .de
----_._-------------

Não era contrâdando

E' necessario combater o coÍDunismD
Washington, 9 (D. P.) O ex- crescendo rapidamente". "Não

sub-secretário norte-americano há nenhum partido politico, ISumner Welles, em sua irr.a- em nenhuma das re!públieas
diação semanal, declara que amel'i.ca;nas, que esteja tão
"a resDauração da solidarieda- bem organizado e tão bem dis�
de continental" é. necessária ciplinado como ó Partido Co
para combater o cres-cimento munista do Chile" - declarou
do cÜ!mu!lismo no eontinente. êle, .acres'centando que todos
Welles .declara que estará forl\ os partidos comunistas do He
da realIdade, se deixar de "re- misfério estão levando a' efei
conhecer a significação do fa- to uma campanha bem sucedi
to de ,que o com?,�ismo está, da entre as massas, nas repú-
cTescendo Ina� Amencas e blicas amerioama,s.

tas.

Daqui, os nossos aplau
sos por essa dicisão. Mas,
diz lá Q ditado, ainda é
melhor prevenir que reme

diar.
E será prevenindo abu

sos como esses que che
garemos ao final, sem que,
en tre vencedores e venci
dos, se abram abismos de
incompreensão e malque
rença.

A Rússia e a bomba alô-mica
Esto,co�mo, 9 '(U. P.) . o professoT Max Wolmar e Gus-

famoso ci.en�is!ta alemão qtto Daf Hertz. Este último' foi de
H�h�, teclll.co. eu:- assuntos tentor do Prêmio Nobel de FÍ
atomIiCos, du"tlllgUldo com o sica em 1945
Prêmio Nobel de Fisica em Disse o professor alemão
1944, declarou que, "dentro de que a energia atômica poderia
al�lf.ns anos,. a. Rú�siB: conh_e- ser explorada tanto para a
cm a a energIa atomICa tao guerra como pal'a a paz pobem quanto os Estados Uni-' rém que, pessoalmente estava
dos" .'

,

. lllteressado na sua utilizacão
Acrescen;to� que. "há alguns para fins humanitários. Ac.r�es

aIl:.0S, a RussIa tmha andado ceptou que ,es-perava que no

ap�nas meio caminho. em re- futuro, a energia atômica 'fosse
laç:;t0 aos Est�os "?nidos. Mas .usada como uma poderosa ar

cr�Ia.. q:ue os CIentIstas russos ma ,co'lltr,a as moléstias.
wtm�Ira� o ponto chegado pe- Tecnicameu,te, o professorlos CIentIstas dos Estados Dni- Hahn é ainda rprisioneil'o de
dos COll1 respeito á bomba atô- guerra.
mica". ------------�

Revelou 'qu� o principal pes- C O M P R Oquizador russo da bomba atô
mi.ca .é o !professor Kapitz, que
vem sendo assistido desde que
terminüu a ,guerra por 2 famo
,Sos cientistas alemães o

viagem do presidente
Dutra a Goíoz

rn., .... .ó.

Um presente ú til para' 'o filb o Querido' ?!t'�
Nada uma caderrneta da Caixatão interess sn te como

:çconõmica Federal de Santa Catarina, acondicionada

e-m ar t isticos enve opes, com motives de NATAL•.

a pa_ftir. do dia ] O do corrente mês.

Felipe Schmidr, 17 -- ]0 andar' Das 9 às 18 horas.

T'eatro de. amadores Dr" Brasil Viana
A União B. R. Operária, incon- EnCOdJ (ra-se, ha dias, nesta capi>-

tes íav f'l1m 01Jte a Sociedaue que LllJt, de regiesso da-sua viagem ao'
mais benefício vem prestando

-

á
, ,Rio de Janeiro, .0' sr. Brasil Viana,.

classe operár-ia e Iarnbém aos po- D. D. Presidende do Conselho da.
bres que Ih!' balem ás porta>,; pe- Caixa Econômica Federal de Santa'.
dlndo festivais de benefí�to, leva- C IlJtar ina.

.

rá á cema esba semana, uma sérj·e S S f .

, .' .' ., que Ola á Capital da fle-
de espeLacl1lo.s Visando melhor l)ública a'comp'a,nllado do Sec' tr,_ ..

, .

I'
.

'I' I'
le a

<llmpal'a.l· os ,en 'er-111os ,e Nwa Idos. rl'o da Ca'xa S",- A
'

1\1 ' ..

I· ':
I 'e;'. .'.' 1'l ,ad'a, VIU::

-do seu quádro ,social.
sua y,ia.gem cornada de pleno êxi-·

.

·Es'!a bela inicialiva é tanto mais- to, cO!1J�eguindo que fosse >U'Prova-
Impodante quanDo. .se torna em I

d
. _

d
.'

d L.

. _ ._

. a. a Cl'laçao as agenCIas e a-
con.�ld·e.l'açao. que a Umao B R ·1

g J' '11
.

C"
.

, • _.
• •

1 e.s, OlTIVI< er"8" .'es.cmm-a.

Opel'arl,a esta, �tualmel}te socor- A eXlposição f-eil!a ao colendo'
['en.do H J'1lvalldos e 12 (mfer- Co.n�,lho Superi'or da CllJixa, i1us-
mos. .

.
.

"

trado com giráfico.s ,e esLaMsbc3!s,
ASSlm, hOJe, .sera encenado o sobre 'Ü funcionamento. do sector'

-])'l'imeir,o progTama da série, com sob '8ua a.dmin�sLl'ação em sessão;.

I
as pe{ta� � "�ilagr�S de N. Sra. daquele Conselho; .

,ca�so.u óLima.,
dos NaveganLe, - em 1 ato - e

I,impres,sã-o 'dando. margem a elog-io-'
a comédia "O diabo aLraz da por- s'as.referênci-a�,
,ia".

�

_

Ql1arLa-feÍl'a - A lei do a.(avis- O submar.-nomo - drama em'3 atos. Sexta-fei-
ra - Coração de Mullle�' - drama na-O vol"ouem 3 ,aLas, original .

do e.scriLo.r- .I
conlerra,neo Horacio Nunes Pire
Sabado - o gr'ande drama: "Os

'J'11a·lIsvia,d.a.s - em ·beneHcio do
Sindicato dos Parleiros, ConfeiLei-

Parisr 9 (U. 'P.) - Anun-'
ciou-se que um. submarino:'
francês, 'que se acha ao largo"
dé' Tóulon, aonde foi para.
exerdcios de mel'gulhos, está,
00m: 3D horas de atraso.

O su.bmarino, que desloca;'
250 toneladrus, tem em seu bo1'-'
dO--' 21 tripulruntes. :;ç�

1'OS, 'eLc.

Esta inidal,iva da União. Ope1'á�
ria, lomada, pelo seu dinâmico
pr,p.sidenl,e e diretor da parle re

.cl'e.a:t iya Sr. Deodoiio Orbi.ga eslá.
enconlrando apoio po.r parte dos·
sócios e do público em geral. Voiocid�Dcia (fatal»

(;

Madlrid, 9' (U. ·P.) - o sr.

Flrands'Co Janvier Marquina.,
suh·secretário dos Trabalhos:'
PúbJi,cos, -que, Ipor trági'ca coil1-

S. Luiz, 9 (A. N.) - Faleceu cidêncila, tem o mesmo nome"

o sr. Ambrósio Brito, calpitão' do poeta espanhol, faleceu re

da extinta Guard,a Nacio.nal; pentina.mente quando assistia,
com a idade de 135 anos. ás exequias do seu homônimo ..

O extinto, quando atingfu a

idade de 125 anos, julgando'
I estar próximo o seu fim, pa
gou todas as suas dívídas- e :U':'
vidiu seus bens com oS" afilha ..

Ri.o, 9 '(A;\ N:') - O. sr. Clemel1oo"'dos e uma filha bastarda:
Viveu forte até o fim da vi- lVbuiani Loma:rá POS.5'C amanhã no-'

da, cultivando hetares de ter- cargo f],p Minisll'o da Educação, ra

ra, com <toda .a Iucíde'z: de es;;, ,.:cmdo. 1)a'rLe do Sleu gabinet.e o S1'.

pírito.
Giilson Amadd que já exercera o·'

_______________-=- ;__ , 'cargo de' wssi,sLente'juríclic.o do Mi-

Recusado o dese]·o do l·apoDe'"s IÜStrO da 'Jü'&Liça e Ti'aJ)ulho. O Sl'�

R<1111 Fm'llUillcles [,amará' posse-··
RIO, 9 (A. N) - O 'Ministro da Aeronáutica 'indefer'iu o 1'eqnai':' quar'La..:.fedra;'próxima;;

Um motor de popa d� '3 a 5 menta de um japones para ingressaI' na Escola de Pilotagem, do A ero
H P. Oferta a Walter Camargo, Clube de São Paulo baseado em qtte nossas 1'elações com o Japão não

rua Neretl R8mos n 42. I
estão· ainda no fato de se recomenda?' tal procedimento, tendo em''!YÍs-

Flor:an� po'is. tu. a própria atuaçao elos japoneses em nosso território.

Morreu aos

t35 anos

4 posse dos novos
ministros

LEIAM, A REVISTA'
o� VALE IlOr IT��JAt

t:�
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


