
.I,

I Não se distingue o eleitor pela vasilha em que come: marmita ou prato de

1 porcela�a; êle se n�bilita pela consciência ço.m que vota, e esta poderá ser

I de latao ou de cristal, conforme o proposllo que o inspírar civicamente.

Prtme lro - Procure saber, no Diário Oficial ou nos ('ar ...

tóiios eleitorais, onde deve votar.

Seg:ulIdo - Compareça à secção eleitoral em que esti ver

alistado, entre 8 e 17,45 horas.
'I'erceiro - Leve consigo, se possível, sua carteira de iden

tidade ou documento equivalente (carteira ele reservista ou

profissional) .

Quarto - O eleitor só pode votar na secção
contre incluido o número de seu título eleitoral.
não se instalar a respectiva mesa receptora,
noutra.

(luinto - Ao chegar à secção, procure logo receber a sua

seuha numerada e lubricada.
*' * As leis do nosso país, d f'

.

1
.

d 1Sexto - Quan o or anunciar o O numero e sua seuua,
ao que se saiba, não vigoram apresente seu título ao presidente da mesa.
por força, de editais, Públi-

Sétimo -- Diante da mesa, assine as duas fôlhas de vora ...

cadas em tempo, carnavalisar -ção, receba um envelope aberto e passe ao gabinete índevas
o seu espirita com ribombos

sável.
e clarins, é o mesmo que ma-

Ottuvo - No gabinete, poderá colocar no envelope três
liciar as proprias leis. Na

chapas: uma para Presidente da República; uma para Sen a
proxima segunda-feira esses

dores: e outra para Deputados. No gabinete, não permanecerálegisladores esdruxulos serão, mais que um minuto.
apenas. ridiculoso

Xono - Ao sair, mostre o envelope, já fechado, à Mesa e,
a seguir, o coloque na urna com sua própria mão.

Déeímo - O voto é secreto e obrigatório, havendo mulr as
de 100,00 a 1.000,00 cruzeiros aos faltosos.

1

É mais ,lifíei) praticar os Imandamentos da relígfão,
,

Políticos na hahos, sempre
prontos II g'aiShl:J' dinheiro em

à:dig'os ft� 'lUX(� e na ItOIlStI'U
ção das suas escadinhas, es

queeem os pequenos, anos a

fio. Humllham os que pedem
socorro e solidariedade. Re
cusam auxilio a obras relígIo
sas, como si ígnorassem flue o BATAYIA. '27 (Ik John S. Bower , correspondente ria "L'nitcd
fortalecimento das comunhões Prcss ") -- Tropas britânicas cnconl rur-am boje os cadáveres mnti lados
catolícas é o fortHlecimento da de vinte e cinco soldados indianos aerotransportados c tripulantes de
própria ordem social. IIIll u viúo-trunsport.c britânico que se viu obrigado a descer no distrito
Xào Inz muito, "imos uma javancs de Zcitcrcornc lli s. Tudo indica que esses soldados e av in.lorcs

l��ta �e ���l��lios � r�cons��ll-I fOl:alll :l]�risionados e .'issassina,dos pelos I'ebe�des indoncsios que a se

çao da Igreja de S. Sebasttão. guu: inutilar.un seus corpos. ln íprmou-se t ambérn que IIS indonesios ata
l"nlll vista d'olJlos SO))]'(' aque- (,HI'Ul11 uru ucampamcn to de refugiados civis em Ambaruwa, on de mata

�H follul de almasxo desmasen- ram vúrias mulheres e crianças,
ra bem os tais "siJnpatisan- J�1l1 Surubaya. os hrilún icos intensificaram o canhoneio das posi
tes", flue prlmaram pela aU-1 �'()l:S indoncxias, cuja .resistenci<l l'ec]'lldescel:. Os iudonesios se acham

Ramos senda. xo l iduuu-n l « cnl r inch e i rados em torno da cidade l' conünuamente la,
Sug'('re,-uos estes comenta- Z('1Il rogo sobre os hritân icos. L'm grupo de soldados britâu icox que dcs

rios uma nota puhlícarln na cobriu ux cadá vcr-es aludidos in lorrnou que os corpos tinham os mera-

O E h d t
. . "A Uazeta" de ontem, reI.H'o- lJI'OS c a cabeça seccionados totalmente,A redação do « stado» foi onra a on em com a VISIta

de uma comissão feminina que veiu convidar nouo redoção duz lndn a g'J'atidão do 1'0;-0 de On tcm, pouco depois da descida de um aviâo de reconheciml'nto
para participar do grande comício penedista de 29, Ponta das ('anas ao dr••\der- .hritân icn, observou-se que vinil' soldados indianos e cinco lr.ipulant cs

Reunida" na residencia do dr. Rogerio Vieira, às 20 horas, 1,'11 I:> III)" .., 'I 11 t• \1 "s ,.,1 YlI, ]101' le er cslu v.uu reunidos. observando COlllO ardia o a\'ião-tr'ansporte que reali-
as lIenhoras de Florianópolis rumarão à Praça 15 de Novembro, • ,

.

Al h d .

'd Ofer('cldo (I ('lIstt'io tota] Ih. ]'('- zara a aterri,ssaW'111 forçada.'C'onl'irll1ando llue os indolll',SI'IJS (IS' ,'IJlI'J·S'I·()'incorporando-se à manifestação dutrista. i c ego as, Interv..n o .-

no comício, prestarão significativa homenagem às senhoras rJarcy ('onstrução de sua Ig'l'eja (eH- naram l' as�;assinaranL

Vargas e Beatriz Ramo., damas b.:-asileiras que exerceram nobre pé la dt' Santa ('l'uz). _---------------�----- _

I
atividade em favor dos desajudados da fortuna. �\indll Ilue desagTadaJHlo Churchl·,1 prevl·u Pearl Harbour·Alas de senhorita .. , como escolta de honra. aguardarão a ,

O tload OI', cUJa modestia desll
alilsagem da s senhoras pessedistas.

1 111'OV:I siu('pralJU'ute H lIUhliCi-
=======================:_....:.;_.-======== dade, ml0 tlpy('mos esqu('CeI' () ,YASlll:\,(iTO:\', 2li Cc. P.) - Os. ill\'l'stigadorl'S du Congresso «lte

h dA
"'psto - Iltil 1"U"] hlcent,!"Vur' I - . '.

'

.

C amados a epor �Uh"IS
",pue.

rosid";des "jl',<;I'II)
1':\,<I)llllHlllllo () l',ISO Peal'l llarbor declaram que Lhllrchill ,lj)l'lol1

{ • ,

, ':" ,.": ]><II'a HI)()sen'lt, 1I1l1t1 Slmana antes do ataque úquela ilha, qUl' l'J1\'iasse
.\ I�Xlltlll' 1I0S eu.ferlnos, ao� !illla arl\'l'rt0ncia "Sl'crl.'ia Oll pública" ao .Inpúu contra lima agrl'ssiio.

(]('sa,llllla,los da f(n:tuna, a,os ,\. Illl'nsagl'llI de Clllll'chill ao j)1'l'sidl'ntl' foi lida hoje pl'I'Hnll' o Comi-
NUl'embel'g, 27 (U. P.) - O dos, repl'esentanclo os vinte "em ti' ,h'llJIO l'e I }�

I
. I,

,-

-

1-S101l:�' 1':u- !é do Sl'lwdo l' da Callwra qUl' ('slú in\'l'sligando o a.laqlll' d(' Slll'j)l'('saConselho de Defesa anunciou criminosos de gue1'l'a, declara lT' e ri',11' . o ,II S - suo lUlSSO('S
,I I'l'HI'I Ilal'1>ol'. Ela é datada de 30 de llU\'l'mbro de HIll. :\'('Ia Chllr-

que Ulll sobrinho de Chul'ehill que os acusados também depo- {lue tOlll'llll lIIuito 111'1' tel II)-
" ,. d f.

.

I.·
.

.
,1S. I

°I"lJill rl'l'onhl'cia as "difi(,lIldadl's constitucionais" para a a�'ü() de' l{ol.'Sl'-
e UUl filho do marechal Ale-ll'aO em sua ploplla e esa, 1l1- ao dr. AI[el'llHl SilVH ([u(, H 1)1'0-

.

xander serão chamados a de- dushe Hans Frank, Schacht, pa!nmda I[a sua eaudMatUl'íl.
Yl'lt.

por no julgamento do mare-l Fritzehe, Streichel', Keitel, Ro- Por �11l(, outros llOJíticos não1-----------------------------_
ehal Keitel, ao passo que c sembel'g e von Nenrath. () imitam. (lis]lNISH1Hlo aIg'ulIs Bofetadas e le tadvogado de Hess deseja Tl'�

. ? fi.lho de Alex�nder � o so- lJlOUU\lltos Ile ]Jl'eo('upação 'm p no ros Oo Duque de Hamilton venha h1'1n110 de Cblll'l'll111 estiveram N!'oistiea, )lal'a llllxiJial' a ohra. fi ..

depor em favor de seu consti·- ambos como Pl'lSlOJ1:'iros de l'elüdn�a (' )I('usm' em J)ell�,
tnintE.\. gllena, tendo sido lIbertados 111'1lti('1I1l(!O seus lIlílllllamentos?

O Conselho de Defesa deda- peloR aliados. Xã() é d(,lIwi" l'efletir s('m-

1'011 ('[ue Ribbentrop deseja o Jll'e I)u(' :IS lutas lwlíticas lIas-
.depoimento de Lady .\stor f.� sam. JIlIlS as hoas ohl'as são
dOR membros do "grupo Cl"- LEIAM A REVISTA t'teI'UlI's. 1,; lião se (lHe d('sIt'i-
vedei''', inclusive os Lords de XHI' 0:-0 tlenr('� da soIidHri�da-
Londopderry, Beaverbrook e O VALE DO ITAJAíDCl'lly. ).. maioria dos ac1voga-

o M..US ANTIGO DIÁRIO DE SANTA CATARINA

Proprietario e Diretor-Gerente: SIDNEI NOCETI - Diretor: BAHREIROS FILHO

--------- ._--,-.---

CONSELHOS AOS ELEITORES

em que se en

Só no caso de

poderá votar
Ano XXXI , H. 9542

Partido Social Democrático

Florianópolis-Quarta feira, 28 de Novembro de 1945
--------

PARA PRESIDENTE DA REPuBLICA:
General Eurico Gaspar Dutra

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

PARA DEPUTADOS FEDERAIS:
Nerê u de Oliveira Ramos, Aderbal Ramos da Silva,
Altamiro Lobo Guimarães, Hans Jordan, Ivo dAquino
Fonseca, Orlando Brasil, Otacílio Vieira da Costa,

Roberto Grossenbacher e Rogério Vieira.

o comício de amanhã

aprisionados e assassinados

hYOTO, 2(i Cl'. I'.) - () gal. Ol' hl'igada KeI1IH'11I F. Cnlllll'r, 1'0-

llI<1ndanlL' (h! :!-I".D i\'isão de in ranta ria norte-am('ricana, (il'sjJal'iHlu 1l1l1a

ordl'1lI enérgica p,lra que "H hrutalidade da pnJi('ia japnnesa ('eSSL' de
1I111a \'l'Z P()I todns", ACrl'Sl'l'nt,l: "Ohsl'r\'anms qUl' as l'l'ian�'as súo 111<11-
tradas lll'lo'; Illl'JIlbros da rOI'�':I policial (' ]lO!' IlIl'todos IlI'utais, ('h
mando-nos ,1 <ItL'nç'üo CHI l'spl'cial as iJ()retad:l, elll plelJo )'()slo". ,\d'
lI' ql1l' a j'('pl,tiçü') de t,lis atos rl'sllll:lrú na pI'isü'() dos jJIJ]il'i<lis p(+

Na Praça Li df' 'o\'eUlhro, esquina {lo (,llI'é �aciolJal, rea
liza-se amanhã, coru inicio ás �O horas, o l'VI'nfO (,OlH
mo da campanha Pessedlsta pró-general nutra.

Ouvlremos a palavra d(' Xeréu Ramos, ]HI vínte e cinco
anos paladino da revolução nacional.

Jriscursurão. também, Q sr, dr. Ilmar ('orrên, ruédfeo dos
humildes, o jornalista Hustavo Neves - vóz emanada de oii
eínas gTáficas onde, n'outros tempos, o autímonío exercia sem

resalva SUl) missão rrttnradoraj e o jornalista, Osvaldo lUélo.
Fochnrá o grande meetíng, numa sensacional e oportuna

sa,lldll�íio aos marmítelros e aos homens que usam macacões,
o dr. Ruheus de J..l'1'U(hl Ramos, político que reveste a tuníea
dos flue nasceram pequenos e se fazem à custa de sacríffeíos
prõpríos,

". É muito facil dizer: -

'" >:' eu sou católk-o simpa-
tizante.

Jíri,l llIililar llo)'tc-aJlJcj'il':Ina.

Condenada
Paris, 26 (U. P.) - Antoí

nette Hugues, de 62 anos de
idade e que se diz Condessa
Bernardi, foi sentenciada à
morte, sob a acusação de ser

uma informante de Vichy,
.--------_ .. -_ - ----- --,_-----------------

Marmiteico!
Em 2 de Dezembro, com o teu voto, darás res

posta definitiva aos que tentaram humilhar-te. Ouve
a vós daquele que, em S. Bor ie, continúa pensando
em ti, e ainda procura lutar em teu beneficio. Honra
o teu macacão; a marmita que usas não humilha,
ernbóra não seia artigo de luxo.

I
A ordem de Getulio Vargas é votar 110 á'eneral

Eurico Dutra, o organizador da Força ,Expedicionária
an ti-fascista!

;. ..

Getúlio Vargas
Segundo notícia ontem irradiada, o grande brasileiro dr, Ge

túlio Vargas lançará hoje importante manifesto á Nação, sob o

título: Proclamação ao Brasil.
Nesse documento, o creador da nossa legislação social porme

norizará os acontecimentos políticos, justificando seu incondicional

apôio á candidatura do General Eurico Dutra, á Presidência da Re

plública.

Manifesto do sr.

BeatrizSras. Darcy Vargas e

Serão

<I., 1.lIl1lílUII, ninda IIwsmo nes

ta ... IlIIl'ilS lI!,dtatlas.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o QUIRINAL - Quirinal é
o nome de uma das sete coli-
nas de Roma, consagrada, pe-
los antigos romanos, a Rômulo
ou Quirino. Próxima ao Palati-
no ao Capitólio, era ligada a

êste até que o imperador Tra
jano mandou separá-las por I

'

uma depressão do terreno on - j
de se ergue a sua coluna. No

:ti

Quirinal erguían-se os altares l
de quinze divindades, princi- �
palmentes sabinas.

- Os sabinos haviam' ocu

pado a colina antes, de Rômulo
Sobre a colina Acreliana cons

truiu o templo do Sól e Cons
tantino edificou as suas termas
.. A BIBLIA - Nada menos de
345 mil exemplares da Bliblia
impressos em 14 edições e em

oito idiomas diferentes
francês, tcheco, estoniano, le
tão, grego, rumeno, servia e

polonês - foram terminados
recentemente na Suécia e es
tão prontos para a dístríbuícâo ..

Ai mesmo tempo, entabola
ram-se negociações para impri
mir outros cem mil destinados
á Alemanha.

A CIDADE DE CASAS PRE-FABRICADAS O problema da habit�)çâo na Grã
Bretanha está sendo resolvido com o emprego de um novo método de con= tru

ção de casas, de que resulta economia de tempo e material. Eis aqui uma
vista de «Shanty Town» � a cidade de casas p re-Ecb r ic o dc s situadas em

Abbey Wood. (B. N. S.)
----_._--_

o ESTADO
Inario Vespertino

, Redação e Oficinas à

I rua João Pinto n.? 5
Tel. 1022 - Cx. postal 139

I A,8SINATURAS

Na Capital:
Cri
Crt
Cr'
CrI

Cr$

11}.Of)
40,ilO
20,00
7,00

0,40

AnO'

Semestre
Tr-imestre
Mês

Número avulso
No interior:

Cr'
Cr$
Crt

c-s

80,UO'
45,00 i\

25.00

0,50 I

AnO'

Semestre
Tr-imestr-e

. 'I Número avuls�
Anuncros mediante contr-ato.

Os orrgmars. mesmo não pllÍ)l1.
catlo!l. Dão serão devolvidos.

A rnrecao não se reanousabnísa
pelos conceitos emitidos nos

artigos assinadoa

Academlca de Come'rei-o i T:\\(ll��,�j�l.�R�rli�(-;]�.;�}��\(:r�;o
xovn l:XÉTH'ITO HOJ,A:\'·

de Sanla Catarina Lon�]'es ���. N. s.)
}:XX:UES DE ADjUI8S.l0 I

Para tirar provdeIto cl�s vanta-

De ordem do seI11101' Diretor d f id 1 . gens sem par o tremamento
. .

e, e con ormI ae e com o al- militar britânico centenas de
trgo 22 do Decreto-Lei n. 6.141, de 28 de dezembro de 1948, j ld d 1 I d' tã "

torno público que, 110 próximo dia 10 de dezembro, às 17 ho- i �o a os 10Ga� �se� e� ao '\

llr
ras, serão abertas as inscrições aos exames de admissão ao 10 o. p�,l�a a ra- .re an a,. °lne�
ano do Curso Comercial Básico, devendo, as referidas inseri- �eEgull �o USmt CUIl sOd .�specla .

- . , velllng anc ar que pres-
coes, ser encerradas em o dia 10 do mesmo mes de dezembro, t ta I f

_.

dià.s 19 horas. � es a In ormaça�, lZ que em

VIsta de grande numero de es

tabelecimentos educacionais e

academias rnilitares da Holau-

A sua sugestão nos é
sumamente grata. Diga
nos, por obséquio:

- Sóbre que assunto

desejaria lêr algo. âiêrie
mente, neste iornel ?

- Qual das nossas

secções mais aprecia ?
* * *

i11.1*� ��Bl'� ;; Todas as informações serão prestadas pela Secretaria des
.,.".11 �#4 ft •••• ta Academia de Comércio, à Avenida Hercílio Luz 47, todos os

dias úteis, das 8 às 10 horas e das 17 às 19 horas.
.

que, para os antígos egíp-I Secretaria da Academia de Comércio de Santa Catarina,
CIOS, era o gato um animal tu- em Florianópolis, 10 de novembro' de 1945.
telar, tendo nos lares um lu- Elávío Ferrari, Secretário
gar de destaque, sendo mesmo

objeto de culto; e que, quando
morria o gato de casa, os mo

radores raspavam as sobran
celhas, e o animal, depois de
embalsamado segundo um ri
tual muito' rigoroso, era ínhu

. mado em cemitérios especial
mente construidos para tal
fim.

*

que as enguías dos rios eu

ropeus abandonam a agua do
ce, após seis anos de vida alí
passada, para fazer uma via
gem de núpcias de milhares
de quilômetros através do
Atlântico, até o Mar de Sarga
ço, perto das Antilhas, onde,
após um ano de travessia, de
sovam e morrem; e que seus

filhotes, no espaço de três
anos, transpôem o caminho de
volta para a Europa, onde en

tram nos rios e os sobem ven

cendo quaisquer obstáculos.

BREVEMENTE
'.

Importação direta de todo
!l1aterial e apa relhos de
rádio, amplificadores e

I
transmissores para' ama·
dores. Preços excepcionais.
Empresa Importadcr 3
Ltda. Flor ianópolis. II

\..rrIlI':����'7'*ê'êjlI'Jj!j(!!Q�

\

\

\

da desorganizados durante o

I XOSSAS SECÇõES
conflito, a Grã-Bretanha se

ofereceu para fornecer o nces- Direção de A. Dtnnosceno:

sano treinamento á espinha y,da "Iilitar

dorsal do novo exército holan- Xotas Ruraes

I
dês. Os soldados holandeses re- Crônica da Semana

I Economia c Finanças
I ceberão instrução em diferen- Vida Bancária
.

tes partes das Iilhas Br-itâní- Fur-isprudência
cas, como ajustadores, ferrei- Xotas Cientificas

I.
ros, açougueiros, padeiros, co- Oovéruo do Estado

sinheiros e motor-istas. Esses
Fatos Politicos
:\ ctas Locais

homens, na sua maioria mem-

bros do "underground" ho- Dírccão de D. S. Lillo:

landês, toram especialmente Xoriciá rio F.strangeiro
selecionados para gozar dos I Xot icias do Pais

benefícios desse curso britân í- Pelos Municípios

Aparêlbos elétricos
I Florionópoiis A Instaladora de- Ftor ianópolrs,
I t à rua Trajano n. 11, wlsa à sua dís..

- _._-_
í inl a f'regueslu que dispõe de ope-

-'DOENÇAS NERVOSAS rúrios habilitados para executar
Cnm os progres-sos da medicina. instalações de Luz e Fôrça em ge

hoje, as doenças nervosas, quando ral, fornecendo '_)rçamento grátis e

tratadas em tempo, são males per· I sem cO'ilpromisso para seus i:ervi
feitamente remediáveis. O cJlrandei. ços.
rismo. fruto da ignorância, só pode POSSll i também oficina espcciali
prejudicar os indivíduos afetados de zada. com técnicos profissionais.
tais enfermidades. O Serviço Na· p�ra consertos de aparêlhos elétri-

r
donal de Doenças mentais dispõe

I
CU>', enl'olamento de motores e di

de um Ambulatório, que atende gra. n�.mos, estabilizadores, ferros de
tuitamente os doentes nervosos in-, engomar, fogal'eircs. aparelhos roê--

I digentes,
na Rua Deodoro 22. das 9 di"os e Ilutros. I'om exceção de a])3"

às 11 horas. diàriament�. , r�íhos de rádio.

"

co.

Atécnica moderna acaba de substituir a pena de

\
.------------- I

I
IDrs. Aldo Ávila

da Luz

escre ver por uma esfera de a tO.

�ar a

E

Leoberto Leal
ADVOGADOS
Felipe Schrnidt ,

(Sobrado)
Rua 21

E' reunir o útil ao agradáveL

Distribuidores no Paraná e Santa Catarina

Fiuza Lima. & Irmãos
Rua Conselheiro Mafra n , 3:1

Florianópolis

Clube 12 de Agosto
PROGILDL\. PAR.l os JIERES UE �OVKlIBRO )<,

n.EZRiUBRO DE 194:>:
UEZKUBRO

Do Dia 10 á

24 o Clube reservará os seus salões para os es

tudantes que porventura desejarem realizar as suas festas de
formatura.

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

início ás 15 horas,devendo se prolongar até ás 19 horas.
D.ia 25 CEIA DE NATAL, com início ás 22 horas, havendo

durante a CEIA números de canto e musica, e. em seguida,
dança.

•

constantes deste programa, feitas pelo Clube.

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

I Clube, prévia.mente,
a inscrição para a mesma).

I Dia ai GR�;\NDE BAILE de São Silvestre. com início ás
22 horas.

OBSli;RY_\.ÇÕES
Êste programa está sujeito a modificações, que só se ve

rificarão por motivo de fôrça maior.
Para os bailes estabelecidos neste programa, o traje será
Não serão vendidas nem reservadas mesas, para as festas

o de rigor, permitindo-se o branco.

F'ARMACIA ESPERANÇA
.0 I'.rm.��.tl�o NILO LAUS
Boje • ama.u eér6 II na prelertCa

............... .nraacelr" - R_eo!NdIU - .....,......

� .. lIorraella.

! .......... lU" •.....,.... .. ,.......,.. ldGkJe,.

Prezado leitor
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Estatistica
Esportes
2\ o-as da 'Prefeitura

Vida Escolar

Dlrccão de E� Flores:

Xl agazi ne
Concursos
Yida Social

2

.
2

3

5

I,

div,
I

pg ,

I

;\em todos sabem

Religião

Reportagens de:

1). F. de Aquino

Calçados para senhoras. últi
mos modelas. preços ao alcance:
de todos "Peluso" vende na

rua Tiradente s 19.

QFEiXAS E HECLA1HAÇõES I'PRI;ZADO LEITOR: Se. o que the

interessa é, realmente, uma provid- TIC'ia

para endireitar o que est iver errado ou

para que ala.nua falta n;-LO se repita; e

:\..;\0 o escündalo que a sua ruc lamaçàn
01\ queixa jlorkr:t vir a causar, encanu

nhe-a � SECC'\O RI·:CI.A:lIA<.::C)'·:�;,
de O ES'I'-,:\DO. que o caso sei-á levado

-cm dernora ao conhecimento de queru

de d irci to. recebc-ndc v. s. uma i uforma

,:lO d'l r -sul tado. embora em alguns ca

SI1S nao so-am publicadns 11('111 a r-e. a

mncin nem. a uruvid-ucia tomada.

----------------------------
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Sapataria Jurity I'Trab�\��'::�����'�"�.�=�i��mc?"t�iVida
Rua Tiradentes 19 respeitadas () ampliadas" - declarou o eminente can- DIPLOMADAS

Apresenta seus últimos mo- d.idato do P. S. D. em seu discurso na cidade de Curi- Nomes das normalistas, diplo-
d I

tiba, rruuias no Instituto "Coranão
e os em calçados finos (Emídio Cardoso Junior - Do Sindicato dos Empregados de Jesus" no dia 26 de novo de

para senhoras no Comércio). 1945
A propaganda política dos líderes da U. D. N., muito se

tem esforçado para encobrir os reais benefícios que a legisla- Adiles Bresola 89,47,
ção social outorgou aos trabalhadores de tôdas as profissões. Ahilta �utz.- 76,35, Célia Lô
Nessa campanha permanente, irradiada para todos os rincões h? de F�guelr�do - 81,70, Clo
da Pátria, procuram os vencidos de 1930 e os novos profetas, I tlld� �laemeI, - 91,19. D�g
fazerem crêr de que estamos sendo espoliados e insatisfeitos ...mm Neto. Cabral - 68,69, D_J�
pelas leis que possuímos. Antes de 1930 o que tínhamos? n,yra Amm - 92,93, Edy Vl:�
Quais os direitos de então do homem do trabalho? Nada tinha- la Wencl?ausen - 95,10, Eu
mos e nenhum direito nos tra destinado. Naquele tempo, po-

ka �ar�ms - 95,85, Etelvma
dia o patrão com o silêncio do Govêrno, despedir um velho Mal�a Piazza de �:e�� - 97,77,
trabalhador sem fôrças e doente sem lhe dar a nríníma recom- �unlce Gama F�lIelIa de Mel

pensa; podia-se caluniar o empregado e jogá-lo à deshonra'o - 80,41, Helena Ra�os
sem que à êste sobrasse qualquer d.ireito de °queixa; podia-se Schae�er - 92,51, ,�ely Porto
trabalhar dez, doze ou mais horas por dia. durante anos e anos,

- 69, 11, �vone Chlls�oval

j' se� limite: sem :xtraordiná.rio, S��l férias. �en: qualquer re- 71:�.4, .JOSl�a EmmenCh. Be�
gaba; podia-se ainda reduzrr saláríos, transrerrr empregados z::I_a da Tn�dél;.de ,73,79, Le
para onde conviesse os interêsses patronais, sem que qualquer ny L€�l,::- 70,5;), Lorena So�!-O
conta precisasse prestar. Enfim, tudo faz ia-se contra o direi- Filgueíras - 80.33;.. Lubélía

,
,
to da pessoa do trabalhador, e, êste nada podia fazer em opo-

Mello putra ---: 92,60, Lysete

I sição ao seu empr�gad.or. �e 1�30 l)ar.a
cá

..
corri estudo meti- �an�e.JOS.�OUI�� 71,7795J\1��culoso, sereno, ouvindo os interésses e anseios do capital e do �a A oncel�O R

ias

d S.'1
'

. trabalho, têm-se traçado um 'plano social servido de bases 80-
. pareci a. amos a .1 �a

I lidas e dentro dêsse plano firmado de baixo para cima, temos -S 92,lL3, 'tMana7�alC cMonc�lçdao.

ad 'f' f' deti
. . " eara el·"! - ;, u. arIa aconquista o paci ica, e icaz e efirritivamente os seguíntes di- Gló H' 92"'1 M ,-

reitos líquidos e certos: férias remuneradas; oito horas de tra- E 0;11.a S�luSl -89' 3':' -, Ma!:ab 11 díreito f
-

1 b Ih
., rm Ia 1 va _. o taria

}' .10 Ctob�1'dn'de1 °d a remuner�çaod � o
_

tra a

d
o eXd"t.ld'ao�dl.na- de Lourdes Valente:_ 90,47,110, es ali a e e emprego; m emzaçao na espe 1 a mjus- M

.

El N 88 36 M
ta; carteira profissional para o contrato do trabalho; seguro I. anaG. oy - �ves -F ' , a-

d id t 1"'
,.

d f '1'
" na iovannma araco

'e aci en es; sa ano mrmmo e . e ami la; segurança e hl� 93 84 M
.

J 'P
.

t b Ih d Ih d
.

tê
. � ., , aria ose €reua

,ld1adeno ra. a OI' a _:nud ert eb 0lhmenor;. ass�s (i:r:tCI?, a materní- 84,01, Maria de Lourdes Brüg-e; naciona izaçao o ra a o com iguars íreítos entre o
e a 35 87 M " R

.

nacional e estrangeiro; sindicalização das classes; justiça do g m �nlb ' , 9�!�� �g�-.
t1:abalho ace.ssivel a qualque.r t�abalha_dor, perfe�t.amente rá- �:us ;el';:�! 84,98, 'Na�:�
pIda.e gratuita: aposentadorias e .pensoes para t�as as elas- Elias Paulo _ 71,25. Nordia
ses. A es.tas_ vantagens, outras .mUlto =v= poder!a:nos acres- de Luna Freire .:__ 92,41. Odette
centar, SI nao bastas�e.m pa�'a �mortahzar na gratidão dos Atra- Cruz Penna -.84.09. Soelybalhado�es, os ben,e�IClOs, dlreltos e vantagen? que o gov�:n.o Damiani _ 88.71, Soraia Dau
do Presidente Getuho Vargas nos concedeu. E. deve:- patrlOtI- ra Jorge _ 90,55, Sylvia An.,
C? �os homens do tra�alho pertencentes as mais �anadas �r(}- drade Veiga _ 85,61, Sylvia
�Issoes: zelar co.� carmho d�svelado pelas con<!Ulst��;_ �e�hz:,,- Donner Neves _ 91,03, Talita
oas; po-las ,eu: Jogo �pa�'a_ arrIscar a sua sup:essao, sl.gmfICar!a de Almeida Coelho _ 73.67,
a nossa pr0I!na .?escr�lçao, ,pols nunc-a m�s ae tel'lamos tao Thereza Giôrno _ 83,30. Va
boas corno aI estao. Nos. q�e pertez:cemos a ?las-se trab3:lhado- léria Grams _ 63,57 e Yvette
ra, qu� somos os marunten'os e .nao gran-fmos, qu� V1vemos Berretta _ 80,27.
no melO do trabalhador, que sentImos as suas necessIdades, te
mos autoridade e sÜlceridade sem limites para aconselhar os

nossos irmãos trabalhadores, porque nunca prometemos sem

cumprir'; nem tampouco nos opuzemos aos seus direitos e pre
I tensões. Todo o traba.lhador do comércio, da indústria e das

I
embarcações que nos lê e acertadamente agora ·que se apro- ,�;;;:;;;:;;;:;;;:;;;:;;;:;;;:;;;:;;;;;;;;;;===;,.
xima a data do seu pronunciamento nas urnas, tem o sagrado" • 11 Odever de, guardião intransigente dos seus direitos emanados uOrrelO JlBageaaI da nossa legislação social, sustentar com o seu voto o que até Venda avulsa no

agora temos conquistado, e isso &e fará, votando exclusiva- AGÊNCIA PROGRESSO
mente nas chapas do Partido Social Democrático, poi.s o ci
dadão soldado General Eurico Gaspar Dutra, eleito, será o

, continuador e aperfeiçoador da legislação social que tão bem
nos satisfaz e que devemos defendê-la com o nosso voto una

I nime, sem vacilações: Deixai que a oposição apregoe a liber

I dade sindical, pois esta formula rpresenta a desagregação as

'I·
50ciativa e trará a extinção dos nossos sindicatos; não que-.remos tampouco a evolução social feita de cima. para baixo,
pois a classe dos gran-finos, das elites, não COnheGóilffi llem

,. sentem as necessidades das classes proletárias. Trabalhado- O Capitão Aldo Fernandes, Dele

res de Santa Catarina, refleti. Antes de 1930 nada tínhamos. �ado da Ord.em Politica e Social do-

I H
.

t
. .

d"t D f d'
.

t Estado de Santa Catarina, no u.so
.0Je .emos garantias e .lre1 os'. e eu e1

as.
nossas conqms "�s

de qmnze anos de trabalhos, conservando-as, votau<Io patno- das suas atribuições, etc.

i Ucamente com o Partido Social Democrático. Chama a atenção dos interessa-
A's 7.30 hora·s I dos para o que dispõe o n. 10° do

Senão da� Moça. I I

A d d' d I art. 122 da nova Constituição da
Acusado de

s��e:�Z;: !da qual não;· taca OS a pe ra as. República dos Estados Unidos do

Traído pcr alia rn.ulher da quall Brasil, promulgada em 10 de no-

não pode eaquecer: Lindo .apato ,am búfalo bran- Nova Delhi, 26 (U. P.) -' gravemente feridas e outras vembro de 1937:
VIDA CONTRA VIDA co. salto carioca Cr$ 90,00 Os soldados que ficaram feri- 243 re.ceberam tratamento hos- "Todos têm direito de re1.lJllir-se

corn Claire Trevor, BUl'g9S. M�re- Em pelica, QZUU, preto, havano, dos em consequência das ma.- pitalar. pacificamente e sem armas. As reu�
dith e Louise Piatt 1.1 Por Cr$ 80,00 l·f·- 'b 'tA

•

No Progra.ma: I
III estaçoes antl- rI alll'Cas em

SOLDADOS FlER[DOS ntões, a céu aberto podem ser Su.o-
Notícias da Semana D.F B. Calcutá, receberam. principai- ) O metidas a formalidade de declara�

A Ciencitl Popular 1'1. 5 Short'
C

_-

t ti b
I men,te contusões na cabeça,

Nova Delhi, 26 (U_ P. -

ção, iPodendo ser" interditas em
SrQli. e ..rUas: Gr$ 1.20, Elitudaft- OU ra a spaR a I d d Q. G. do Exército norte-ameri-

--
'

. causadas nPlas pe ra as que ,caso de perigo hnediato para a
tes 2.00 e Cavalheiro. �.4Q .

y�
., canos ficaram feridos e 5 se

Impr. até 14 ano" Madrid,27 (U. P.) - O semaná-i lhes �ogaram os .md.l.l.s. Um
encontram em estado grave,

segurança pública".
* �, * rio "El Espanol" escn',ve hoje que

I
amencano

.

qu.e sam de um
I em conSequência das demcns-

A letra f) do art. H do Decreto

L'b I
-

i
a maçonarta está novamente contra aca�p:"ment?, com UIl�.a anl-

tra.cões anti. ....britânicas, reali-
lei n. 619, de 31 de Il1.a['ço de 1942

"IDe mperla a Espanha, que está sendo atacad" Ibulan�Ia, ate agor:- e�ta �esa- zad�s em Calcutá. Um soldado
da Interventoria Feder-al dêste Es-

A's 7,30 hora.

p.
elas lojas maçônIcas reunida·s.

l'
pareCido. A. ambulan

..
ela fo� en-

desapareceu. Até

agora.
não tado, que reorganiza a Delegacia

Ultima e Defit\�tjva Exibição .

contrada Virada ,e lllcendlada,
há notícia de que tenha pere-

da Ordem Politica e Social e dá ou-
O melhor fi;::'a:�e�venturo� e 1

D A t P
- De 15 a 20 veICulos norte-

c' d 1 uer americano
�ras pl'O vidênci:ls .- assim s.e ex-

PRISlONEIRO DE ZENDA
1 r. r ur erelra I all1eric�1l0s fora� ince�diad�

! ,ü qua q .

pressa:
'<:orn Ronald Colmon, Made!ei·ne OI-

- e um numero multo malür esta__ "Fiscalizar reu'nÍões de propa-
·CorroH e Douglas F.3irbanks Ir. I e Ivelra

I
danificado em consequência de gand3 política sodal, podendo fi·

No Programa; d d DR HENRIQUE xal' lhes local di .,. fC.,"-.•�.N G9�'" d. Adultoll pe ra as. ti -, a e <1.ora, se e e-
Notícia" da Semana D.F .B. ...,;-� ._i

,O C f d P d D Ooen""''' do. cril1n"'JQII Entrementes, a policia in- STODIECK tuadas a ceu aberto ou proibü' suao '19 e Qn ora ' es. Ca1.- ,..- '"

Fale Airplan New.� 27xB8 loobcratório de An.áli.1!I1I

I
glesa patrulha as ruas da cida- realização de 8<côrdo- com as. leis

Preços Cr$ 360 e 2,40 clini.CQlJo de pela la. vez desde que ,se (Membro dos Institutos de em vigor".
Impr. oté 14 anoa COnllult6 ..i.o; rua FeHplII Sch·. N- t Direi.to Social Brasileiro e DI' d

� ,. •. m,'dt, "1 (alto!! de CQJllIIlI Pa.. iniciaram as arruaças. ao em . , e egacLa .0. Ordem Po·litica e
� .��" . Paulista, lenta da Faculdade I

-:�ol, ..l�� tO 3Ili 611 12 • da" havido maiores desordens e D d S C ') I
S-<x:i:J � em, Fl.o r,i_3.l1ópIJ lis, 27 de [J.O.,-- "'�.

I I
de irl9ito e ta. atartna.

...13 Gil 18 hll. aos poucos a calma se restabe- __ ADVOGADO _ Vi'mb.0 dr, 1\J>{.J..
R.al!:idâncio,· rua VilSC. dCl OU)I'C lee:e. Os reS-Ístros dos 5 hos.pi- j Praça 15 da Noqernbro. n' L I Pt,.Í)lique-s�. Cumpra-se.Pr'.to, 64,

� "'11 , lIale. 3 -Coi.!::a. Posta 1 -- 86, IFon<ll: 769 (mall\uat) I tais de Calcutá acusam. que Ü I! (Ass.) Aldo, Fem.a.n,des

pessoas morreram, 16 estão ._ ___...........
í �,c. D::J. da O. P. I' Socbl.

I
��������IDenunciou o I' Em pelica, marro:;, preta, azul

,.fascl'smo I e búfalo bl'anco lialto 4, 6 e 7

f Por Cr$ 98 00

México, 26 (lI. P.) - Gua-I
deneio Piraza, secretário-geral!
-do Sindicato Nacional de Edu-;
cação e membro .do Partido Co_I
munista, proílunciou ontem
um dis.curso numa reunião de!
€ducadores denunciando o fas'" I,cismo na Argentina. Espanha
e Portugal. Afirmou êle que· I

Padilla está liderado uma cons

piração reacionária cuja espe
rança é toruar o poder.

*

Vida Social
.ANIVERS ..\RIOS:
Faz unos hoje o sr..Jacob Riheí

TO, f'unc ion ár io do Departamento de

Saúde PiI blica,

o sr. Agcnor Nunes

anoS no dia de hoje.
Pires, faz

Transcorre hoje. o natalício da

.gentil srtu. lvoric, filha do sr. mues-
'

rlro Álvaro Ramos.:.
I

'"

O sr. Carlos Kather. confeiteiro
da "Padaria Moritz ", faz anos hoje.]

*

Faz anos hoje o jovem Fernando
Luz, filho do sr. Abelardo Luz.

*

Faz anos hoje o sr. Lourival Ha
mos.

*

NOIVADOS:
Com a gentil e prendada srta.]

Guiomar Andrade Machado, contra-:
tou casamento o nosso jovem cOB-1

tel'râneo sr. Ncrí Bittencourt, ex-Iportador de cereais e madeiras.
IAos jovens noivos, nossos melho-j]

res votos de felicidades: I·
t&%jj -R-I-! -0'- I

O alfaIate indicado jlTiradentes 7
_. --- .._----

Vva. Malvina
tencourt

BU-

participa o noivado d. .ou

filho NERÍ. com a nit:a.
Guiomar Andrade Machado.

José Machado e

Regina MaChado
porticipa o noivado de .UQ

fi lha GUIOMAR, com o ar.

N�rí BittencouL't.

CiDe OdeOD

:"Btan
I\m'3n.hã no Odl9on

Laur.1 lo Magro) Otiv13t'
dl' (o Gorda)

PERD.:�O PARA DOiS
*

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

5 e 6 por Cr$ 95,00

Finís"ima tela azul, pMta,
branca e bordô, guarnições em

camurça, .alto Anabela 6 e

melo per Cr$ 100,00

Lindo IJQpato em pslica. preta,
azul, bordõ, .alto 4.1/2, S.!. 2

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

Em camurça bot'd8; preta, e

búfalo bl!'C1nCO, .alto rampa
2,1/2 Por Cr$ 95,00

Escolar

---------------------------�,

APENAS Cd 3.00
Com essa ínfima q'lllllll\tia Vod4

I118ti alllxilisftdo Q se'll I'l'O�lmO,
CUlIIn-ilbua para a Caixll d"!! Esmoi...
_.... Tmalilr>e1lt1tH d.e F19rialllÓIlJ.,U".

CASA MISCELANEA distrt�
buidor9 dos Rádios R, C. A,
Victor. Válvulas e Disc09

9 Rua Cülnselheí.m Mafra.

EDITAL
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Tu podes, se quiseres A Il�!�m�j!l A�,������nya
A «Caixa de Esrno lee», uma das coieee"mais sérias e Lundrcs, 22 (BNS) - As in-

.mais socialmente benéficas que, em matéria de instituições, í'ormaçôcs procedentes OC Bata

entre nós existem, -c oferece aqui um «coupon» de inseri via indicam que continuam a

çãQ para os que quiserem dar-lhe a iuda. Não se pode di- resistência armada lndonesia às

zer todo o bem que merece se ie dito d« CAIXA, mas operações de Iimpeza britânicas

pode-se substituir o bem-dizer pelo bem-fazer. E' isso o cm Sourabaya. Entretanto, essas

de que precisam os pobres socorridos Dor ela. Leitor, mãos operações prosseguem cuidadosa

à obra de caridade. Preenche o coupon e ampara, assim, c metodicamente c o comandan

o teu próximo. Dá-lhe quanto puderes. le cmchef'«, Xlajor General Xlan-

CAIXA DE ESMOLAS AOS INDIGENTES DE
FLORIANóPOLIS

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

Florianópolis,

Nome por extenso.------------

Local onde deverá ser cobrada a mensalidade ---

de de 194--

Brevemente, sumarlaremos, nesta coluna, 08 nomes das
firmas ainda não contribuintes, e das que já o são.

O coupon supra deve ser remetido à Diretoria da CAIXA.
ou à redação de O ESTADO.

Estabelecimento Gráfico BrasU
DE

NICANOR

r
SOUZA

Trahalho" Com�rciaill
Irnpre.sQo a. côreil

Compo.içao de livro. •

JOl'naw

T'á.ell e Mamo�ai(J
Doublé. e tricromia..

Revilltara - Avuliloil - CeuC1ll •

E.tojOlJ, etc,

Aceita encomendas para o in!ener do Estad9

Rua Tiradentes n°. 10 .,. Florianópolis ••• Santa CatdirÚilüa

aEsta é
Sapatos de todos 08 modelos e doa tipotl maia

modernos, inclusive Sandalias 1'01'0. praia ao alcance

I daa SENHORAS e SENHORITAS, pO!' verd.adeiros

PREÇOS SEM RIVAIS!
Nao compl!"em seus calçados se,m V"ÍsH;aJ!' a

«Tamancaria Barreiros))
CONS:ELHEIRORUA MAFRA,41

.......------�----------------------------... -------------

I ��fAc:A��!�;, à � T�ct:��i��!,
I

receber reduzido núrn.ero de cortes de
LINHO BRANCO IRLANDÊS (Lo:lg{tímos).

Vistte-a hoje mesmo!

mais rápidamente possivel e res-

tabelei:er um ambiente de or- Aqâ:o.<!:il!1l1 fi R�pr,..entaçõ•• em O.1L'Gl

demo indispensável para a nOf- Matriz: Floll'ian6polli.
, I J'

-

d'd l Rt.Ul João Pi�to. n., li
I ma lzaçao a VI a l];:,.ql�te J. re-

,Caixa Po.tal. 31
! (\ião 'do Extremo Oriente.

,

Filial: CrNciúma
I Rua Floriano Peixoto, -In (EdU,

q

I �. I PIl'6pt'i.,I,·-TI!!�l'am-: ·PRIMUS·

I Comprar IHI CA:lA M ISCE· Ag.rJt",. �o. pl'incipaill mumci-pia.
LANEA é ""b ... / ec.onomizar.. �'" f'..+ ....d.,

scrgh. está interessado em res

tringir as baixas ao rnínimo, no

que tem obtido êxito. Observa

se nesta capital, que <IS opera

ções que se realizam em Soura

haya, são locais e tem apenas
caráter punitivo. O General Man

sergh explicou o motivo dessa

ação em volantes que foram Ian

çados sóbr e a cidade. em 9 de

novembro. Os Indo nesios ataca

.,ram traiçoeiramente ,IS fôrças
britânicas, causando mortes -e

feridos, e mulheres e crianças
internadas foram massacradas.

........__,._.,.. _
-

"'-":':--_�__ J4. ,_._""

L;�RÃiii4mproRõsÀ I
I

TENHA JUIZ·O

Finalmente. o Brigadeiro .:\!alla

bv foi cruelmente assassinado

quando procurava reaUzar con

versações durante a tregua que
foi violada apesar dos entendi
menlos havidos com os índone
sios .•. Esses crimes contra a ci
vi lizacâo não podem Iicar sem

ii punição" - concluiu a procla
mação lançada por .\!an/ierg'h.
Lembra-se também, em Lon

dres, que as fôrças Lr itàn icas
nas Indias Orientais Inglesas
atuam êl1l nome das Nacô es Cni
l.Lb t= cumprem as obrig<lçi'ies por
elas assinadas na Conlerência
de Podst am. Trê-; c sómente três,
sào os seus obietivos: - desar
rnar r.s japoneses. socorrer 'Os

prisioneiros de guerra e inter
nados aliados e manter a lei e

;'1 ordem. As fôrças británicas
não desistem desses objetivos
n em deles se desviam. Por igual
não lentam estabelecer a futura

politica indonesia.
A violneia do lrrompuneuto

em Sourabaya reclamou medi
das energicas quese enquadra
ram dentro do tercer-o obietivo
c que foram tornadas com relu
tancia. Em Sourabaya, as fôrças
br-itânicas encontraram um foco
de nacionalismo extremado ali
mentado por Jovens intoxicados

pelo virus da xorrofobla inicula
do pelos nipónicos. O chamado

govêrno indonesio fracassou de
maneira completa em controlar
esses' elementos. Resta ver se o

novo govêrno do ad'l''Ogado de

Sumatra, Ejahrir, .reconhecido
como pessoa de forte personali
dade, terá maior su�sso. Entre
parentesis deve-se salientar que
a Grã-Bretanha I1@O recoliíiece
o novo govêrno ino:onesio, do
mesmo modo que não reconhe
cia seu predecessor,
Assim, o problema, em seu

conjunto, consiste em apagar a

nefasta influência nipôniéa o

TEM sfFILIS OU REU-

I

-

Sedas, Casimiras e Lãs

CASA SA.'S'A a(osJ\.
ORLAND'O SOA RPJ1JLLl

Ria Conselbeiro Mafra, 36 - loja e' sobreloja - Telefone 1514 (rede interna)
CaÍ.xa Postal 51 --- EBd. Teleg.: «�'carpelli» --- Florianópolis

,
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i MATISMO DA MESMA

ORIGEM? USE o PO-

PULAR PREPARADO

13-- fJ I:&il r:J
A SlFI'Llti A�CA TUDO o ORGANlSMO

o Fígado. o Baço. o Coração, o Estômago. ()>l

Pulmões, 8 Pele. Produz Dôres de Cabeça, Dôrl-'�
nos OS86S, Reumatismo, Cegueira. Queda do CIi-

belo. Anemia e Abôrtos,
lnotenstvo 80 organismo. Agradável

como um lícôr
O ELIXIR 914 está s prova.ro pelo D.N.S.r. corno
auxiltar no tratamento da Sffi1ts e Reumatismo

da mesma origem
Ft\.LAM CELEBRIDADES MÉDICAS

Sobre o preparado ELIXIR A cemposíção e o sabor II

«914. devo dizer-lhes: sempre gradavet do ELIXIR «914. re

que o tenho empregado, em comeudam-no como arma de
06 casos de índíeação apro- faclt manejo para o pübltc••
pl'ladll (iIllfiUs em variaR dI'! ,no combate â "jfHlQ, quattda
sua- IDl'ol!estdçõ", .. ) Oli! 'e"ol- '1e que frequentemf'nte a,

"r
lOS lêm slco ""l!,.fatorlos. "'ovelto 00 Ambulatorío dll

pÕ�iI são raptdos .. dl]l�ljveI8. Mate zndade de Santa Maria.

Dr. Washiognon Ferreira Pir�s. Dr, Silvestre Passy.

Ao PúblicclA A
·

NOH) HOEÁJRW DA L!NHA 9On I aCIIR('UlLAIR

No propô-dto IÍII!' molho!' aten-

d I!der à� necese-ídades do público,

a smatemo" o prazer de Informar que,
a partir do próximo dia 26 do

Aliviada em Poucos Minutos
corrente, segullulla-ú'efura, faremos

aumentar o número de viagens
dtártas na Iíuha C[IR,CUILAJI�"

Em poucos minutos a nova receita -

Mend...o - começa a círeutar no sangue,
aliviando 08 acessos e os ataques da >1""'11.

ou bronquite. Mm pouco tempo é possível

i
dormir hem, respirandc livre e facilmente.
Mandoco alivia-o, mesmo que o mal seja
antigo! porque dissolve e remove o mUC\lS

que obstrúe as vias respiratortas. minando
a Rua energia. arruinando SIlU saúde, 18,-
zendo-o se u ti r= s e prematuramente velho.
Mendaco tem tido tanto êxito qu\l, se 01'(.
roce com a garantia de dar ao "paciente
respiração livre e facit rapidamente (l: com

pleto alivio do sofrimento da asma em [lou
cos (lias. Peça Mendaco, hoje mesmo, em

qualquer farmácia, A "ossa garantia é li
sua maior proteção.

.IfIendaeo A�"::n�:.rn
Agora tambem a.Cr $ 10,00

Vi�Ol!'aR', também,
o novo horário

Passará a

naqnem data,
abaixo:

semanas

14,30'
15,1N)
1�
16,&0
](1).,30
16,50
17,t@

,

17,30
U,5@
18,:U)
18,30
19,ao
19,3Q
29,00
20,30
21,00
21,34)
22,00
22,36

6,�,
7,@<!1'
7,:�O
8,00
S':�ij
9.00

9,34>
10,00
10,30
11,00
H,20
H,<l[Ji
1.2,�
12,2�)!
B 2,44}
13,00
13,2€l
1:�,44J'
],4,00

Rua Deodoro, 33

FlorianóPoli@
Livros novos e usado!,

em diversos idiomai5.
Floll'iarrnóU)Oaõf';, 2l:Jl de 1Il'(Wembl'()'

de 1945.

OSVAlLDO F. \WACllIAnO
])i.reior-g:ea'l"iIIlte

A tende encomendas de
obras editadas no Brasil

ou no estrangeiro.

I Novidades todas as

VENT�lADORES
Vendem-ae dois ventiladores elec

tricos. grandes. para cima dca me
sa ou parede, sendo u.m oscilante,
proprics para escritório, barbea
ria., cafea, etc. Trelar na rua Al
mirante Lamego 15,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



\

)
" eSTADo-Quar'a.felriP, 28 t7). Novembro da' '.-'5 5

............................ .ma..... __

1. " que, em 54 casos sôbre

100, a perna esquerda é muito
mais forte do que a direita.

I
2... que todo o rádio até

�go�a c�mseguido n? mundo
I inteiro nao pesa mais do que
um ovo de galinha.

3 ... que a ,tradicional "Mís-
....-••----------------------.; sa do Galo" teve sua origem

numa bula do papa Elóstoro,
que no ano 138 da nossa éra
ordenou a celebracão de uma

missa solene à meia noite que
precede o dia de Natal".
4. " que a estrada de roda

gefrl: mais l�nga do J?undo é I
a Lmcoln-Sao Franclsco, que
parte de Nova York e através
sa doze Estados norte-ameri
canos antes de atingir a costa
do Pacífico; e que o compri
mento dessa colossal rodovia é
de 5.955 quilômetros e 840 me-l
tros, tendo 20 metros de largu
ra.

ii ... que as mulheres japo
nesas não se entregam à pros- ,; 'q 1i"jtítuição por vicio ou deprava-] _

ção, mas para atender às ne

cessidades de seus pais ou ma

ridos; e que, depois de pagas
as dívidas da família, elas vol
tam novamente à vida regular,
continuando a desfrutar de
todo o respeito e consideração.
6. .. que o ideal de todo ca

sal chinês é ter filhos varões,'
ricos, vigorosos e instruídos;
que, para obter a realização
dêsse ideal, os esposos chine
ses imploram a intervenção
das diversas divindades e re

correm a amuletos que trazem
sorte e se vendem

-

na China
aos milhões; e que. se mesmo

assim lhes nasce em primeiro
lugar uma filha, dão-lhe então
um nome de homem, para que
se extinga o mau encanto e o

filho seguinte seja um menino.
�-------------------------------------------,------

-----------

�
��IQJ'�. Labo�atório Clínico

;::::
.

c:; RUA JOAO PINTO, 25 - Fone: 1448

�, _ �_

.� (em frente ao resouro do Estado

nnnTOnO PRTOLOGICnS Florianópolis
Dr. H. G. S. Medina Farm. Narbal Alns de Souza

Farm. L. da Cosia Avila

Exame de sangue, Exame poro verificação de cancer,
Exame de urino, Exame poro verificação do gravi
dez, Exame de escorro, Exame poro verificação de •
doenças do pele, boca e cabelos, Exame de fézes,

Examé de secreções.
�utovaccinas e transfusão de sangue.

Exame químico de farinhas, bebidos, café. águas, etc.

AUTOMOBILISTAS
Atencão

"

Faro o seu dínamo ou motor
de arranco a

dle � (,�\(,o OFICINA ENALDA
IC't"o-Radio�\e Ruo Conselheiro, Mafra rre , 135

.

J �?e��:'S�h�::Q�P:�m�,Iet senhorcs .
- Smokings e Jacket.s.

li Vendedor por conta propria Placido Mafra.
Rua Felipe Schmidt, 34.

(Bazar de Modas)
FLORIANÓPOLIS

R. H. BOSCO LTOA.
ITAJAi - S· CATARINA

COMISSÁRIOS DE AVARIAS SEGUROS DE,
Repre.entaçõe. T7an"'P0rt.. Montirno1l' .f'1tll'�o"

Con.iqnaçõe. •• C01'l ta Pr6pria viário., Radoviáriolfl, Aé.reoa,
Rua Pedro Fureira, 5 COKOlII, Fôqo. A<:idenbll do

2" Pavimento Trabalho, Acidente. P_oai.,
CAI,ZA POSTAL, 111 R••ponsobllidode Ci"H e Vida.

Endereço Telegrófico (� B OSCO.t)

r\.DVOG r\DOS
Dr. OSVALDO BULCAO VIANNA

Dr. r. ]. DE SOUSA CABRAL

1)
ESCRITÓRIO: Rua Felip9 Schmidt 52 - SaLa 5

. í Edifício Cruzeiro - Florianópolis.. I
------------------------------------------ ...------

Crédito Mútuo Predial
Proor.etártos - J. Moreira & Cla.

4 mais. preferida� é inegável.
2 sorteios meuais 4 e 18

PRÉMrO---M.Il jOR CR s 6.250,00

Muitas bonificações e médico qrcrtts
"

Tudo isto por apenas Cr$ 1,00
-�--

Copyflghl da

The NAYE roo NEARD?In,

. RETIR.4.RAM SUAS CANVT- .

DA TURAS

Tôdas as bebidas. inclusrvc as

fabricadas em outros Estados.
retiraram snas candidaturns.
para reinar nos lares ca (·,tri �

nenses, - em vista da certíssi
ma vitória cio aperitivo KNOT .

Seja
•

sua proprla
.

� ENFER�IIRA
,1

� /
�

==-- -.

------

Interessa ii 8 entre 10 HUlllreres: /

Na edclescenda, na

idade adulta, na "idade
uitica", as irregulafida·
des no lun(ionam�llto do
organismo scsnêtam para
a mulher uma in!1nidade
de dores e contratem

poso Ha, porém, as que
se libertam disso: são as

que usam A SAUDE DA
MULHER.

R egu Iador. tôntco,
e.ití-dotoroso. A SAUDE
OA M U l H E R representa
uma garantia de nor

malidade para a saúde
feminina.

A SAUDE DA MULHER
é o remédio que traz no

nome o resumo de suas

virtudes.

Â SÁUDE DÁ ,�fULHER

ESCRITÓn,IO JURíDICO COMERCIAL
Assuntos: Jurídicos - Comerciais - Rurais e Informativos

Endereço Tel. ELIBRANCO _. LAJES - Santa Catarina
Consulte nossa Organização antes de se deeidjr pela compra ou venda

de �moveis. pinhais ou qualquer empresa Reste estado

Diretor: _- DR. ELISIARIO DE CAMARGO BRANCO
ADVOGADO

Rua Frei Rogério. 54 - Caixa Postal 54 _ Fone 54

Manoel Venândo da Silva
e Senhora

Júlio J. Broering e

Senhora
participam a seus parentls e

�rniqoa que seu filho DULFE
ajustou núpcias com a .enho-

rito Célia B!"o9l:'ing

participam a :ilSU" parentes
e amiqoli o contrato de ClHa

m.anto de sua filha CÉLIA
com o ar. Dulfe Silva,

Camhirela, 11 de no••mbro de 1945

'ESCRITÓRIO JURíDH;O COMERCIAL
(Com um Departamento Imobiliário)

Vendas de pinhais, fazendas e emprêsas
Diretor: dr. Elisiário de Camargo BnRC3 .

ADVQGADO
RIII3 Frei Rogério, 54 - Fone 54 _:_ Caixa Postal 54

Endereço telegráfico: "Elibranco" - Lajes - 8ta. Cataria..

I Q!LjER VESTiR-SE COM CONfORTO E ELEGAMCIA 1 II
I PROCURE A �

ii Alfai!u�a!�Oap;r�l��i!�an�ol�ello
CONTA CORRENTE POPULAR IJuros 51/2 a. a. - Limite Cr$ 30.000,OG

Movimentação com cheques

---

'�I Banco do Distrito Federal S.4.
CAPITAL: CR$ 60.000,000,00
RESERVAS: CR$ 12.500.000,00

Rua Trájano� 23 - Floriãnõpolis,I
I
,

�� x ijam o �abão

I'VIR(iEM ESPECIALIDADE"
\Vf�TZEL· INDUSTR.lAL-JOINVILLE (M�rca regia

reC0!'1l1€"da-5€ para hospitai, çolegio, etc. pela sua qualidade desinfetante

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Ieeumao uo lWllD. 00 'l'rabalho, .t1.eliglão ICiNEMA.
ministério Indústria e Comércio Catolicismo I HOJES:�R�I�:Al��Triu;���DIO-
ruo, 27 (A. N.) - Sob a prcsidên- Do Delegado Regional do Trllba- O SANTO DO DIA I Primeiro filme: "PALHAÇO FAZ

28 de Novembro Icia do Chefe do Governo reuniu-se lho no Estado de Santa Catarina ao

E, JOSÉ PIGNATELLI' O �lrrISTA", l�llla produção cheia
o Ministério hoje, no Palácio do senhor diretor de Ü ESTADO -

CONFESSOR' I de ll:lenso n.I()\'1�11ento e cenas de
Catete, das 11,30 às 12,30, afim de Nesta,

.

n

I
eletnsanle vivacidade.

deliberur em lei o estabelecimento Assunto: Publicação de tclcgra- Nasceu Jose aos 21 de de-
O d 1"1 lLT'S'O DEc

_ _ segun o I me: . U n.

de normas 11'0 processo de corivo- ma (solicito), zembro de 1737, em Saragoca 'Ir'LHE!)" ti t AI
(E h) f'lh d d' "I...; \ , com os ar IS as an

cação das eleições para perfeita Solicito suas providências no SC11- span a ,como 1 o o u-,\< 1 B b R d H I
que Antônio Pignatelli. Com' iow arav, ar ara ea, e 1.'11

cooperação entre o Poder Consti- tido de fazer publicar nesse presti- Vinson. num desempenho notável.
tuinte e o Poder Executivo eleitos

i gioso órgão da imprensa nacional. 15 anos de idade entrou para ema história de amor e astucia fe
diretamente pela Nação em 2 de' o teor do telegrama enviado a esta a Companhia de Jesús, distin- ",

g
'

d s d de 100'0 por sua n rnnnna.
dezembro próximo. 'Foi aprovada Delegacia pelo sr, Diretor do De- �.:n _0-:. e es

.

<:>
_ �;:;, :: AIHAi\'HÃ: NOS CINES RITZ E

AOO 00unanimemente uma lei Constitu- partamcnto Nacional do Trabalho. Vll,.,uae.:> e seus l?;oglesso,:; das] ROXY _ "DE TODO o CASA -- CRS 't ,ciorial, após haver feito uma longa abaixo transcrito: bnlhdante,s llfas cwnCl,ads. AdP�- .

CORACÁO" Precisa- se de uma até CR$
e po içâo o SI' prof Anto'111'0 de s , r·'], adit. mente telegramas cir

I
sal' e sua raca saune pe ru i :.

ho i ('IX SI .• ••1, a . . ,-

n' •.•. -. '� rl'a.-
'

.. s I Finalmente estreia 10,]e nos -
- 40000 Ar ,.

ad tados
Sampaio Dória, Ministro da Justiça culares enviados por cste Departa- pa::ra_ ser enVl��O as te

, ? da
N'F'S" Hl'TZ 'ROXv '<f díssií

,., uguers ean ll.

, . ,. . missoes A DIVIna Providêncía I i • n ,l " a goza lS51lTIa Informações fones 1022 e 13(90
e Negócios Inter-iores. mento, objetivo manter imparciali-

'uh'
v,,

d '.
"

,.
cornéd!a

".DI-'
TODO O

CORA.C:Ã.
O" . o Caixas PO�t91'8 240 e 270.,- ,.

'1
tI a poren' outros "'slgnlo

.,. - <. ' 'u � "

Hio, 27 (A. N,) - O Presidente dade orgaos públicos campanha
E ·1�-,Q9 .

-�,

d .�...

'-'
-

.

com ,[011 Hail. e Louis€' Allbritton,! '" * '"

rbl
'

..'...', I'
.

d m to», um eCleW re.al su-
". Ida Repú ica aSS!l1OU o seguinte pruxuno .pleito. embi amos a111 a

,. C �"n li J ,,', secundados de manerra auspiciosa M t'
�

I
"

. ,. pnmia a ompanrna e esus I I O or a o eo i11fUdecreto-lei: necessidade afastamento temporário I_c., ti .' n' por Edward Everett Horton e I U
10

' .

'd t d -, r b ,. d' •
.

,

.

di atos I nos aOrrl.!LLOS a coroa e"pa- I
, .

.. ,Art. - E pcrrnitt 0.0 ar on e mern rc". rrctorras sm ica os

con-I ,';' o.; t 'I' r-. h
I Eric B101'e. 1 VENDE SE um marca CII', d d b d .. ." -. '. I b �.dOla. � ,gna e, 1 a.compan ou I, , . .'se encontra a 2 e ezem 1'0 e �lllll'.n,tes. ele]ço�.� d�IS. � .ezem ,1'0. seus irmãos de hábito para o I

.E urna C?ll1edla l'On:anllca. ,que msx" _ mil rotações _ f?rça19·!5 ao eleitor que, depois de en- Solicltamos env,<t(' maxuna 1.lrgen-1 ""li �� C' O' '. .i- . -,' nn procedida dos mais elogIOSOS
I de 6 a B cavalos, possulndo.

d' 1
-

b d'
. , e_>." .0 e.b orse'oa e o.eDo.:..;:, no"cerrado o alistamen to, deIXOU e ela re <IÇ�O mem l'OS tretOl'las SIn- I

lL. t
-

P
. '.,. .

•
, enco'll'll'OS d" cI"Ítica uma comédia cnta de OiMO. .... . - . 1.1:.13 ad.OS Oni:lilClOS, anue co- . �, v'''' .

oCLlpar cargo público ou de entida- {llcat()s candidatos elelçoes fedel'ais·ll,., _. ,.' l' d co d t !'r' do feita. unicamente para divertir e I Tratar com SIdnei Noceti à
de autárcluica ou' paraestatal no O ' '. d' I' t t�rnos

ElO SUpe�lO. O:> es"e� a s,
.

'bl" I .

44.

e'Vels al con �eclm�n o. (. I ,

soube manter a união fraterna realmente diverte o pu leo maIS I rua João PlOtO. •

e.ste telegrama dIretonas .smd!catos I", .'1 1 �', V' I exigente. I Te1efope 1134..

I I" I '- O ze_o pe os es�uao_. elO o
....c' A11l1])rensaj oca. . _ ,'!é�ebre B�'eve CU2- supriro.-:iu a I Edward E. Horton. Lllll tyofessor

'[nteclp:t( amente gTat. (.) a atcnçao

I.. .

,. - ,�

'. 'J" .' b' q'tl" 11'" [101"1, ,'a"a." Ín"enta .ton- VEND'E-SE_ .

'

. .' I compan.:.'lla -oe ..11::5"..1.3•• ose SUo -I ,�J '.. i:'
.

•

que \Iossa Senhol'la dls.pensai· a so-. t'"_. . t�' "''' pn·. I sas do arco da vel ba, Louise AHbrit-
,. - '. i r:1e eu-�e a H)n a.Gv uO a.oa.
Ileüaçao supra. aproveIto o enseJo. Em Fe!7a!'a ded.tcou-:se à ora- I

ton a fi.lha mais velha cuida da f.a-I ( I 18 000 00para apresentar-lhe os protestos de

I ção € ao'" e.�"'udo'" PiO Vl0 p".,._ i mília. composta do papai sonhador, ", m ,

meu apreço e considel'açã'O. .... Ih
� "-L

-::..
Lo_

'e de qLlatro irn'ãos uns yerdadeí-I
Um automov�l. marc& Che ..

. . rnh.lU-�..e Que IOsse para a I .' .'

t t' 1937 t 'tFralilClSCO Pessoa Macle! I R" d' C
-

h.'
-

11'05 demoniús arteiros Jon Hall é vro e. IpO • em per el o
,

. ... "ussm, on e a ompan La ·o.e ."...., "t d d '

-

e f _Deleg:ulo ReglOnal Substituto I J '<: 'd -·"ti. TI/<.-" . I um nubonano que se. III saber val e� a o e co:nservaçao un
esu/", aln a eXl� .a, l<.IJ..a.�, na. . ,.. cionamento Tratar com o sr

) próp'ria Itália ressurgiu a 01'- flll3nClar o UltUll0 mvento do ve·
,

" .

l:!úr na data de sua publicação., re- C�lcel-ras' -

"

"II b "1 'd 'I Nagtb Daux De Cme RITZ.�

u
'

.

-...: ,d.elTI suspensa, e Jo.se fOI encar- 10. um arco sa va-V) as, e e e '.. '" •vogadas as disposições em con.trá-
re"" ri d org'ani''''a::;n ";:e quasi perde a vida, se não fosse aPrllci!Ju'!le para �anr'içn" da COI õauo a ..... .r.. Ç:CMU L"

• •

M PFAFFrio".
Ntqoção. Tratar à. Praça 15 d...·vár:'a.s províncias. No dia 15 de loura alucmante LOlllse que salva- aquina .

Rio, 27 (A. N.) -Alterando a re- NOI;9=b�o. 11
.

3\7-21r:ovem6ro de 1811, Nosso Se- lhe também o coração.

:�Ç;�82�0d:r��ode3�p:i�, �:C�����le� 'Telefon.eXAXn'ít
..

·.omátJ.l\10 I ����:.r.<amou-o� para a glória
í e �:�.:n�O;é:;:.. que lodos podem veode_l9�f�iIiÓ�i�O estado;Presidente da República assinou o " 'U \II � I DO;"UNGO. NO CINE RITZ: ! ver e tratar com Pl!;ctdo Ma

seg1Iinte Decreto-lei: Gro:ificn-se com ?OO cru�a\ro', ESPIRIT!S'MO I
"CONSPIRADORES" I f,-a rua Feli e Schmldt 34

"Art. 1° - O artigo 3°, letra I, do a petlsoa qua cada" ou encaminhar
Cd" í E t fi . 'presenta um cünfli I ' p) 1

' , l'um telefone auto�ático !n{ol'rna-'
. omemot'an O no. prOXIID01. s.e

I m� _a ,

,- BaZ'9f de Moda� F onano�o UI
Decreto-lei n. 7.582, de 25 de maio çõe. n"lIta redação. a'rl dia 29 do fluente, mais, uma to .no qual sao revelados os saCrl- * * *

de 1945, fica assim redigido: x li. x

p.assagem d.a data' do incarne ficios. perif!(}�, luta� e renúnci�s I .'áquin8 de es".rl.aver1) - Autoriza o registro de jor- G'RATI'S , do inesquecível _:_ Dr. Frederi- de um grupo de patrIOtas na dcfe- 1'11 I U U
nais ou periódicos, bem como agên- ....., co Rolla _, O Centro Espírita sa de um ideal comum. a todos

os,
. Vende-lIe uma, pOJ:.'táti.l. tnaJ:.'ca

eias telegráficas ou de informações Que ... x:aceb.. " atimu �u�pE'eaa Fé, Espera.ILca e Caridade de povos: a libertação do' mundo. Nes- Co!Jr...H:n.entot 340 W.
.

!l1acionais ou estrangeiras. OÚVÍlldo �ua O. fl��o. f�llZ II lhe 1Õ8l!'Q de VQ· I.J, ,'t
�
A 'd M. te filme desfihlln em interpretações E:..ta�o da n.ova. tendo ,udo us?,-

. _ , , ,. hOJ;la utilldad" ? e:..c .." ..a a )30QI'IBs•• esus. SI O a veUl a aura da urucamente no co.J:.'l'GtllpondanCloos orgaos do MIDlsteno da Fazenda à Cabcé1 Postal. 34, NITEROI -- Ea- Ramos u. 92, nesta capital, impressionantes de realismo, as
particular de urna prof9ii.ol'<1 ..a-

para a concessão de favores adua-jl todo do Rio. realizará uma sessão solene, figuras de Paul Henheid. 'O jovem todual.
llciros relativos à importação de * * *

para qual a. Direr.ori.a convida sabot�d(lr, ídolo de seus compatrio- Rua João Pinto, n' 18 (bai:c:o.).
. �2papel destinado à i�prensa. . VENDE-SE as instituições congêneres e os tas; Hedy Lamarl', a espiã cuja

Art. 2<' - Esta lei entra em �!- confrades em geral. identidade foi sempre um enigma; Igol' na data. de sua' publicação. Grupo. eletrogênioli (Dia.a 1) de Sydney Greenstreet. o velho chéfe Cam1ÍlI8IiJ G P'
O

. 6, 12 a:i;Ô EVA. > !;n.f'Jl'maçõe. à
d l'h d PtI'

.

Pavat8l8, qamesRio, 27 (A. N.) -

. presIdente'
rua Major Co.ta, 33. �

.. Florian6- 1
os 1 erta ores:

..

e er �or:·e. o as: Meielldall melhores. pelos me-
da República assinou wn Decreto.- polia 5v·l. .

V I B G E N S', �uto Bernaz�ky, fiei ao seu Ideal. ate D.OlrCl plreÇ1D1 só na CASA MIS
lei segundo o qual o govêrno fede-

�, ", '"
a morte; Victor Frallcen. o traIdor CILANEA _ Ruae. Mafra, 9

ral intervirá na Comissão Executi- VEND.E-SE uma coa0 com tel!'t'e alemão. Todos os "CONSPlRADO- I
va da Pesca mediante designação no, .ita à rua Dual!'te Schutal. 56 f RES" novem-se nas sombras.

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

de um interventor para a mesma. Informaçõell ne.ta redação. Uma noite curta para se 3nla- Não de armas na. mão se comba-
A escolha do referido interventor

8,,-1 /FpoUS. -_ JoinvUe
rem ... Cm beijo longo para eter- teu. O serviço dos (fu.e ficaiam .:la

T d d r· retaguarda também foi importantcp�derá recair em funci'Onário �í�-I eu ente a mo I" IlIIar II nizar Llm grande amor ... De um
e preciso. Admiiem como aqueL�sbllCO federal, estadual ou mUOlcl-l \J Saída.1i - 2 hora. da. m.é1druqada lado a Pátria e de outro lado a fas- .iovens "FILHOS DE TIO SAM" se.

paI, oficial das Fôrças Armadas ou

I velho eouca -,to cinação daquela mulher. Qual se- organisaram e decidir3.m a sorte da
Pessoa extranha ao servic,o publico.

' fi .Io�nwile _- Fpol i s. ria a decisào do bravo patriota? I pátria querida.
, . . A "SESSÃO DAS MOÇAS" de ht»-O interventor designado exercerá a Londres, 27 (U. P.) - O ex- l'� segred? revelado custana nu·

je promete, como sempre, alcuUo-
função sem prejuizo dás funções de miinstro do Exterior, sr. An- Sa.ída;1J -- 9 hoC'clI da. rna.rt.hãi Iboes de vIdas... çar ruidoso. esp'l.endür. Vá cêdo.!
seu'cargo ou pôs to, e perceberá, a thony Eden. fez uma pro,posta "SESSÃO DAS MOÇAS" HOJE NO Observe o horário: 7 %, mas istoInformações nesta redação C' "lFlTLH S nE' d

-

N ttitulo de gratificação e de repre- de dois pontos, tendente a INE 'RITZ" ... O >.Y e Quan o a sessao começa. a n-

a.bandonar ou modificar o ve- TIO SAM" ralmente você terá qu.e ir uma ho.rasentação, a importância de mil cru-
Com OUo Kruger, Clifford Se. ou pelos menos meia hora antes,zeiros mensa;s pagos à conta de re- lho conceito da soberania na-

veru, P,lt Parrish, Jimmy Car;pen- se quiz�r arranjar bom lugar. Não
cursos da C. K P. Os atos de que cional. Essa proposta fOL feita CODfitos na Judia ter e Erwin Kalser � o filme de seja conhedda como uma pessoa
decorrerem encargos financeirO<! durante o d.ebate da política hoje no CINE "RITZ" é de _molde I que sempre chego tarde t Pois en

Para a Coml'ssa-o b'em 'como a :ad· externa, ontem, nos Comuns. a agradar sobremodo. visto que

I
comoda os outros e você não en-

Calcuta, 27 (U. P.) - Verifica-
e:1cerra el'l seu entrecho uma tra- contra bom lugar r "Tá certo" ? _

missão de qualquer servidor, de- O comental:'ista· .político do ram-se novos e violentos· conflitos ma vigorosa e eletrisante, quando Então vamos vêr !
penderão de prévia autorização do "News Chronicle" revelou o nesta cidade. Forç.:lS po�i.ciais car- os "FILHOS DE TIO SAM" comba-
ministro da A€jl'icultura. O ihter- plano, que consiste no segutn- regaram sobre u�a manifestação teram o nazismo nefando e terri- NO "RITZ" - AMANHÃ: GHA�

te'. vel, dentro de suas próprias fron- DWSA SESSÃO. DUPLA: Co.M �'ventor deverá apresentar ao minis· composta de dois mil estudantes, teiras, contra a tão famosa 5" co., FILMES:tI'O da Agricultura, dentro do pra· 1 - Discussão entre os Três assinalando-se sérios encontros. iuna. "O PALHAÇO FAZ O AH.TIS
zo de 60 dias, a contar da sua desi..g- Grandes. a respeito da aooli- "FILHOS DE TIO SAM" demons- TA", uma produção cheia de mo-.

nação, um relatól.'io pormeporizado ção do direito de voto, atual-

I
tra que a mocidade teve UIl1. papei vimento.

d'
.

m
. salientissimo nesta guerra, quer E "[LUSÁO DE MULHER", coradas con IÇÕes de funcionamento da ente incorporado à Car--a das ELEiTO POR UNAN[M[D �nE

nos campos de batalha, quer-lutan- ALAN MO WB R A Y, BARBARAComissão Executiva da Pesca e da Nações Unid.as. ! Afim rje estar s�mpr.e a

(:\05-1
do contra os inimigos da pátria, de READ e HELEN VINSOiN. _ Uma.

sua situação financeira e patrimo·. 2 - Estudar a possihElidade t.os em �,eu, lar, fOl el,eIto,
. I?or todos os modos, comédia para divertir tôda gente.

. . , .. . . . - alClamacao, o afa,ruado apentrvD É f·l..... d'f t dmal, propondo mnda as medIdas de modIfICar a orgaulzaçao d.as I KNOT.
,. um ! me uem ! eren e os

julgadas aconselQáveis à regu!a:ri- Nações Unidas em face do apa- que já temos visto no gênero. É s,a. FEIRA - NO RrrZ·- .TON
.

.

X :lC X um ótimo passatempo ;para o dia de HALL - LOUIS.S ALLBRITTON-zação dos encargos, inclusive sua recimento da bomba atômica. hoje, mórmente para o belo sexo, EDWARD EVERETr HORTOtN ._

extinção. A partir da data da pu- O mesmo jornal acrescenta B R I T O pois terá oportunidade de vê, que EC�OR�CA��O,�.E ... em "DE TODO O
b]jcação dês te Decreto-lei, são CO:1- que Eden acha que as Nações também as jovens. os moços, toda ' n,,,,,',,,,-

siderados exonerados de suas fUfl- Unidas 'J>odem fazer muito pa- O ",.�..1"".·"'te 1'0.11'",,,,.1..
a juvc'1tude enfim muito trabalhou A vitalidade do varonil .TON

� g�io.. u III "....... para que tivessemos um lULmdo me- HALL .aliada à beleza da laUTa co
I!.'õcs. os atu8is membros da C. E. P. ra controlar a bomba atômica. Tiradentes, 1 Ibor ! insinuonte LOUISE ALLBRTTTON

TERRENO

" EST.DO-Quarta·telra, 28 §ia Novembro CIo 190&5
----------------------------------------------------

6'

o sr, Hugo Berghí, candidato ao Senado e

microfone da Cruzeiro do Sul que o sr. Brigadeiro
nresenca de testemunhas, em uma reunião social, aíírmára

.
,

votos dos marmiteiros (operariado).

leader trabalhista, declarou pelo
Eduardo Gomes, na

nao depender dos

Cornpr a-se um lote nas irne

diações da linha Circular ou

Agronômica. Informações na

rua T'iradent.es « 14 - sob. (

10 vs.. 8

Empregada - Urgente
Senhora de fino trato nece.aita

de urna empregada com urgência.,
Paga bem. Tratar à. Praça Pe

reira e Oliveira, 14.
* * '"

lugar de sua inscrição, bem como

du eleitor que no exercício de fun

ções públicas. civil ou militar. se

achar afastado dc sua zona Eleito
ral na mesma ou em diyersa Cir-

cllnscdção, ,

Parágrafo único - O voto dado
nos têrmos dêste artigo será toma
do em separado.
Art. 2° - Esta lei entra em vi-
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Notas cientíllcas I

DiCa or e ICU �g��SV:�I���C:ES��4��I
TES À AÇÃO TROPICAL

."..__".._.,."......._-'.,..,. , .,.- _·..· ..w_,..w -· -..-..-.."V

Washington _ (S.!. H.) ,DR. BIASE FARACO Várias espécies de plásticos el�-��������� . -

'd- d
DOENÇAS DA PELE SlFILIS I

vermzes, que sao consi era os

;Umos OS SEXOS - RAios INFRA-V���� ��<t�f_\htl�E��S como resistentes à _a�ão de cer-j

CONSULTAS: dali 8 às 6 h. - R. Felipe Sehmidt, 4& tos fungos e bactérias tropi-I
RES.: R. Joinvile, 47 - FONE 1648 cais, foram aperfeiçoadas pelo I

Reasumiu 8ua clínica dr. Peter Gray, eminente biolo

gista, depois de acuradas pes
quisas nos laboratórios da
Universidade de Pittsburgh. O
dr. Gray reproduziu em dispo
sitivos de vidro as condições de
calor, humidade e peculiar
ação sobre a vegetação carac

terísticas das 'selvas tropicais.
Com este equipamento e ins-

I trumental, o dr. Gray experi
menta os compostos plásticos e

de verniz e como resultado de

longas e cuidadosas pesquisas.
veiu a produzir elementos ca

pazes de resistir aos ataques
de fungos e bacterias em re

giões tropicais.

DR. SAVAS LACERDA
Chn rca médico-cirúrgica de Olhos - Ouvidos. NIIlrU - Garganta,
Diploma de habilitação do Conselho Nacional de Oftalmologia.
CONSULTéRIO - Felipe Schmídt, 8. Das 14 àa 18 h�ru.
RESmENCIA - Couselheír-o Mafra. 77.

TELEFONES 1418 e 1204

Dr. Polydoro S. Thiago
Clínica Médica t"1II. Geral

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

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

RESIDENCIA: Av. Trompowski, 62 - Fone Manual 766

ORa SETTE GUSMÃO
CJDhf'E DOS SERVIçoS DE TISIOLOGIA DO CENTRO DE SA.úDE Wl .00

HOSPITAL "NER1tU RAMiOS".
ClurIlO de a;:-erfeiçoamento no Ho"Spital São Luíz" Gonzaga, de SAo Paulo - Elt-ellta .

.sano do Instltute "Clemente Ferreira", de SAo Paulo - Ex·médico interno do
Sanatório de Santos, em Campos do Jordão. .

IJLIRICA G_RAL - DIAGNóSTICO PRECOCE Jj; TRATAM1ilNTO IIISPIIlCIA.L1ZADO
DAS DO_NÇAS DO APAReLHO RJIlSPIRATÓRIO.

OPEHACAo DE JACOBOEUS
IX>NIJULT.48: Diàriamente. das 3 às 6 horas. CONSUL'l'óRIO: Rua Vitor lle1reJee, U

R!I:SID:eNCI.A.: Rua Ellten. J1lmor. IH - Tel. 7.0.

DR. MADEIRA NEVES
Médico elpeeialista em DOENÇAS DOS OI.HO�

CUnIo .. Aperfeicoamento e I...oI1p PrAtica ao RIo el. .Taneln
....I1LTAJI - rei.. &aA)ú\, ..........._a. .... IO,30àe12h•• à tarde uceptooe•
........ ... 14 ás 16 ..or.. - COlfl8ULTOalOI l.ao PIa.... T.........

.,_., 1."1 - ..........1 a............. 0- a.

DR. ROLDÃO CONSONI
"'UBGIA G_RAL - ALTA CmURGIA - .OLeSTIAB DlIl 811lNHORA8 - rAATOIl!

Formado pela Faculdade de Medicina da Universidade de SAo Paulo, onde foi
�te por vãrtos !Úl{)8 do Serviço ClrdJrgioo do Prof. A.l1plo Correia Neto.

CIinIl'gla do estômago e ...ías bílíar-es. intestinal! (leigado e grosso, tiróide, rins,
�ta, bexlca. I1tero. o...úioe e trompas. Var!ooceie. hidJroce:le, ....r!.zee e h6Nlia.

CONSULTAS:
... I u I hQ1'8s, 1 Rua Felipe Schmidt, 21 (altos da CaNo Paraleo). Tel. 1.IM.

RESID:eNCI.A.: RutI Elrte.... J'dJU()r. 178; Tel. liI7M

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

Universidade do Brasil). Médico por concurso do Serviço Na
ÊiOnal de Doenças Mentais. Ex interno da Santa Casa de Mi

ller:l.córdia, e Hospital Psiquiátrico do Rio. Ex médico assisten-
te do sanatório Rio de Janeiro na Capital Federal.

CL,NICA M ...DlCA .- DOENÇAS NERVOSAS
- Consultório: Edifício Amélia Neto

- Rua Felipe Schmidt. Consultas. Das 15 ás 18 horas
Residência: Rua Alvaro de Carvalho n? 18 - Plorianópolís.

DR. ARAUJO
A88iatente do Prof. Sanaon, do Rio de "..eU..

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

Cla'urgla mod..rna da GUELA DE LOBO, do LÁBIO LEPORINO (Iãbío e otn

da bôea foo'Íldoe de nascença)
JlllMag08COpia, traqu,,",,-"COpla, bronccscopia para retirada de corpos estr-annoe, etc.

CONSULTAS: das 10 la 11 e du 11 b 111 bor..

Rua Nunes Machado n. 20 - Fone 1447

Dr. Newton d'Avila I DR. ANTONIO MONIZ
Operações -- Via. Urinaria. -- Doen

Vel. do. intestino., réto e anua
-- Hernoeroidoa. T'ratamento do

colite amehiana.
Fi.ioterapia -- Infra-vermelho,
Conault: Vitor Meireles, 28.

Atende diariamente à. 11.30 h•. e,

à tarde, da.. 16 h•• em dianto
R..id I Vida! Ramo., sa.

Fo .... ' 1067.

DE ARAGAO

>..lIYoOrI(la .. o:no� Oblil!u fi �
te torll1. Putos ., eoea_ � -aaeru.

CONSULTÓRIO: R. João Pinto 7 Olá
"lam4mte daa Iii Aa 17 lloru. RUmO-

DRo ARMANDO VAaRIO DE ASSIS
lerTlçoll lIe CHnte. Infantil da Á68il5tênd� Mllnicipal • a.1J1Iital

de Caridade

CUNICA IImlCA DE CRIANÇAS E ADULTOS
OOlf8ULTóRIO: Rna Nnnea Machado. 7 (Edificlo 8. FrlUleieoo). .... I.....

Consulta. dali 2 à. 6 hora.
RESIDENCIA: Rua Marechal Guilherme, 5. Fone 783

DR. }[ÃR.IO WEXUIL\rHEX
Médico do Centro de Saúde e Diretor do Hospital

"Nerên Ramos"
CLíNICA MÉDICA éle adultos e crianças

CONSULTÓRIO: R. Trajano, 14 (altos da Confeitaria

"Chiquinho")
CONSULTAS: das 4 às 6 horas

RESIDÊNCIA: R. Felipe Schmidt, 38 - Fone: manual 812

Servi�o de Aprendi
zagem lodus tríal

(SENAI)
Edital

De ordem do sr. Delegado
Regional nos Estados do Para
ná e Santa Catarina, comuni
co a quem possa Interessar que I

estão abertas, até o dia 20 do :
corrente, na sede da Inspeto-,Iria de Ensino de Florianópolis,
à Rua Marechal Guilherme n.

23, as inscrições para provas
de selecão de candidatos aos
cargos dé: instrutor de marci
neiro, instrutor de mecânico
(ajustador-torneiro) e instru
tor de ferreiro.
Informacões sôbre as condi

ções das provas e a natureza
das funções do cargo a preen
cher serão prestadas aos inte
ressados, na séde da referida

Inspetoria de Ensino, todos os

dias úteis das 12 às 18 horas.
Milton Marques de Oliueira

Inspetor de Ensino

INSTITUTO DE DIAGNOSTICO
CUNICO

ORa DJALMA
MOElLMANN

f'ormado Dab fJlüYe,rll1d�u!", li" G<:tr."'�"V

Com pr,lt.le.. Clo.t hoaplt.t.1., lIuropl!>UJI
OliD.Ica m.uca <ml I'era!. pCld1at.'1.a. Q<NP!I'

lU do � noM"OOO, aparelho ltulID-
��.'tna.!'10 no jl(l'i.l1l.tt;!l � l1.a illulh�_'r I

� 'li'6em1oo: VllL PAULO TAVAJtali:

Ci1J."1JO d... Rull.ol�� Clt1l1ca com o '.!r

nanO!!] d. Abre" CP.m';1;1l1:1al"Jo !rulo 1'''.'1

� . �!I!II!.a.c'.) ,.m HllJ1en. II lia_ii.
?dblica. � Ull1T�id:1i<1') fio RIo <1. ,la·
IUIIrO. - Gabineto (h Ró<10 :l!:: - ;;mectrc·

ear<i11oa<r&fla elln1ca _. Kataboll.1'!l'l:IQ olt
,"lU - ;c.n':!te<tn: DuodonitJ - G&hl1l..,te
w tIa1otit1"llpia -- f....l'ly.)!.'tt6rltl Ó)O m1cr0lJ0

i "')1'1.. " ""ãJi:ll<> clim{l>l.. - Rus JII'.nandc

---- -----�-- ----------------.

(OMPREM PELO REEMBOLSO POSTAL
-.' itW!\iii\$W&�.íJ!�fl.A__-

ANCORA 17 RUBIS

A Maravilha da Técnica Moderna Suíça
PARA HOMENS - Igual
Caixa folhada
Co rxo aço inoxidavel

FORMATO REDONDO:
Caixa aço inox idcve l

ao modelo:
Cr$ 550,00
o-s 450.00

Cr$ 480,00

PJ1.RA SENHORA3 Ig'\.lUl
Caixa folhada
Caixa aço inoxidavel

FORMATO REDONDO.:

ao m ode l o :

Cr$ 550,00
Cr$ 420,00

Caixa aço inoxidavel Cr$ 450,00
BOLSO, niquel cromado, com 2 tam-

palil: Ancora 16 rubis Cr$ 350.00

IMPORTANTE -- Cada relógio leva certificado de garantia.
Faça hoje seu pedido pelo reembôlso postal ou contra cheque.

CASA MASETTI
A Casa dos Bons Relógios - (Fundada em 1890)
Rua Seminário. 131 e Rua Marconí, 44 --, S. Paulo.

... - ,.... ... uu

COMP�� "ALIANÇA DA
Fudada •• 187. - Séd.: II A I A
INCEN·DIOS IJ TllA.NSPORTES

Cifras do Balanço de 1944:

CAPITAL E RESERVAS Cr. 80.900,606,30
Responsabilidades Cr$ 5.978.401.755,97
Receta " 67.053.245,30
Ativo ,( 142.176603,80

Sinistros pagos nos últimos 10 anos 98.687.816,30
Responsabilidades « 76.736,40 l.306, 20

Diretores:
Dr. Pamphilo d'Utra Freire de Carvalho. Dr. Francisco Ide Sá, Anisio Massorra, Dr. Joaquim Barr-eto de Araujo

,
e José Abreu.

.....- -........-_......_..,._ .........w•.."".... ""_...-,.�__ ..... '"' ... _- .. ,,_ !wI _ ,. ....�

Fabricante fl distribuidores das afamadas con

fecções "DISTINTA" e RIVET. Possue um grCln
ds sortimento da casemiras. riscados. brins
bons e baratos. algodões, mO:;:'lU8 e aviamentos
para alfai'J.tes. que recebe diretamente das

Snrs. Comerciant•• do interior no sentido de lhe fazerem uma

Florian6polis, FILIAIS em Blumenau e Lo.jelt.
melhore. fábricas. A Casa "A CAPITAL" chama a atenção dos

visita ante!! de efetuarem suas compras, MATRIZ em

.'
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ftderbal Ramos da Silva encabeçará a chapa do P. S. O., para
deputado federal, em Florianópolis. O rodisio partidario homologou

legitimo anseio do nosso povo.
ll lt ). �I (;\, :\.) J�·,til1guindo os Conselhos Administrativos, o

(Por D, F. àe Aquino) i'1'I',idlnll' <I;: H�'pt'I!J!i(':; :"siJlO11 o seguinte Dccrcto-l ci :

A convite do diretório do P. ",\1'1. 1" -- ::icam I x l i n l o s os Conselhos Administrativos.

S: ,D, do Tubal�ão, ,foi àquela I .:\ri. �" - - 0, i n l crv rn !dres cxcrccrúo as at I'i bu içõcs que, os De<Telo.

CIdade, o grande líder pesse- ll'is IlS, 1 :211:2, de 8 dI' ;;bril de 193n. ns. 5.511. de lO de maio ele lncf�\

dista, �{':l'êu Ramos, ,que tam-17",)18. de :l de maio de 1!11;\ conferiam aos extintos Conselhos Adlllini.

bem V1SluOU outras cidades. •
í

ra l ivos.

Antes da hora marcada pa-] Par:lgral'o
ú

n i co - Os atos rios extintos Conselhos Administrativo,

ra O comício, o sr. Nerêu Ra-I serâo rej:erelldados por Iodos os Sccrctúr ios do seu Covê r-no.

mos esteve no colégio daquela' .\1'1. 3° _ Esta lei entra em v igo:: na data de sua publicação, re,

cidade, onde foi assistir os Ies- vogadas as disposições em contrúrio".

tejos da colação de gráu das �__

�- --
� -

novas magistradas, pois tinha

sido ss. paraninfo da turma de

professoras deste ano.

Às 19,30 hs. teve início o

grande comício do P. S. D.

Antes da chegada do sr. Ne

rêu Ramos e sua comitiva, já
era grande o número de elei

tores que se comprimia em

frente ao palanque onde deve

riam usar da palavra diversos

oradores.
Dentro' da grande multidão

ali presente, destacavam-se

diversos grupos representati- I���������������������������,
vos.

Os ferroviários da Tereza

Cristina compareceram na sua

totalidade, carregando dísti

cos, tendo a testa de sua mo

numental passeata a Lira Tu
baronense.
Compareceram ta m b é m,

operários da Siderúrgica, bem

como, comerciantes, lavrado

res e as demais classes repre
sentantivas da progressista
"Cidade Azul".

As declarações abaixo publi- Florianópolis, 26 "de novem- Abriu o comício o sr. Antô-
cadas esclarecem, entre outras, bro de 1945. nio Hulse.
as razões pelas quais os tunes- A firma do declarante está Em seguida falou o dr. YI-
tos acontecimentos de Rodeio reconhecida pelo tabelião do 2°

mar Corrêa, denodado pesse-
serão apurados por um tenente ofício. dista, já conhecido em todo o

da Fôrça Policial e não pelo Estado, pela sua palavra vi-

Delegado Regional, que é ba- Essas declarações compro- brante e entusiasta.
charel em Direito. vam o fato denunciado pelo Falou em seguida o sr. Fran-
E dispensam maiores comen- meretissimo Juiz Eleitoral de cisco Neves, para logo depois

tários. [Timbó, ao Tribunal Regional usar da palavra o consagrado
DECLARAÇÃO Eleitoral, de que a escolta poli- orador do Sul, dr. Armando

O abaixo assinado, Pedro cial mandada áquela região Callil.

Ferreira, ajudante de motoris- chegou acompanhada de um Tendo chegado de Crescíu

ta da Diretoria de Obras Pú- civil, que distribuia boletins da
ma, usou da palavra o padre

blicas, a bem da verdade, de- U. D. N. Agenor Marques, mostrando

clara o seguinte: - que em 20 ser um dos grandes oradores

do corrente mês, o declarante sacros de Santa Catarina.

dirigiu-se á cidade de Timbó RITZ - Hoje - ROIY Já nessa altura, o povo ela-

no caminhão que conduzia
A'. 19,30hr..' mava, Queremos Nerêu, Nerêu,

uma fôrça policial sob o co-
As 19.30 hora..

Nerêu.
d d t t CI te SessÕe. Populares '

- ,

man O O enen e emen; lo Vultos do Pa..ado _ DFB Falou então, o lider pesse-

que em Indaial, com autoriza- 20 Barbara Read e Helen Vinson dista, que a todo instante ti-

ção do tenente Clemente, em- em: ILUSÃO DE MULHER nha suas pal» vras interrompi-
barcou um civil cujo nome o Um dro.rno rom&ntico e como- das. por vivas ' palmas. O sr.

declarante ignora; que che-] vente de duas mulheres qua lu- Nerêu Ramos teve uma verda-

gando em Timbó, o citado civil tom pala conquista de sau amor.
d

.
-

30 Georga Formby o maior cômico elra consagr9.cao.
desembarcou do caminhão dís- da atualidade Após O comício. a chuva que
tribuindo material de propa- O PALHAÇO FAZ O ARTISTA caia continuadamente, não

ganda da UDN. Uma hilariante comédia onde 09 impediu que o D0Vú fizesse uma

Assina a rog'o do declarante
ri.os a lágrimas misturam-se atra- t N

'

R
vez o desenrolar desta película. passea a, conl o sr. ereu a-

por não saber escrever, Arnal- Impróprio atá 14 ano. mos a frente.

do Arnoldo da Luz, Preços : Ritz - Cr$ 3.00 e 2.40 - -_

Florianópolis, 26 de novem-I Roxy . Cr$ 2.40 único. Onda de repressão
bro de 1945.

1

Amanhã, no RITZ a ROXY Paris ')6 (U P) \ dele
Está selado com CrS 13,'70 e

arl ,
-

,
. .

- �'"\. -

John Hall e Louille Albritton em: -

F d C f d
firmas reconhecidas pelo ta- DE TODO O CORAÇÃO gaçao na rança, a on e e-

belião do 2° oficio. Jovial ... Divertido ... Delicioso... ração Nacional do Trabalho

DECLAR'ACÃO
publica um manifesto pedindo

O abaixo-assinado, EdmUl�-1Greve geral'
. intervenção internacional para

do Godmho, motonsta da Di- . r�pelil'.� nova o;l�a de repres-

retoria de Obras Públicas, a Roma, 26 (U. P.) - A agên- sao antl-den:ocratl?a. n,a Espa-

bem da verdade declara o se- cia noticiosa Ansa anuncia que
nha. O m�lllfest? .míoIma que

guinte: - que �m 20 do COl'- os trabalhadores decidiram fa-I foram c1.et}c1�s ,:'anos membros

rente mês, o declarante diri- zer uma greve geral de meia-I do C'ol1llte �acJOnal da CNT e

giu-se com seu caminhão á ci- hora em N.mão, como protesto I'
de outros llc1el'es.

dade de Timbó, conduzindo I eontra a crise ministeriaL

uma fôrça da Polícia sob o co-I Adianta aquela agência que os

mando do tenente Clemente; l'l'istãos-democratas

SOlidariza-rque, em Indaial, um civil diri- l'am-se com as organizacões
giu-se ao declarante pedindo esquerdistas, numa ordem> do
uma passagem para Timbó; dia afirmando solidariedade a

que o declarante respondeu Parri e exigindo que os assun

que a autorização só podia ser tos políticos fossem debatidos
dada pelo tenente Clemente; publicamente, perante a As

que o civil logo depois em- sembléa Consultiva e o Comité
barcou. dr LílwJ''lção Nacional.

Florlanópolb, 28 ele NovemDro de 1945

Cédulas do s. D.
Serão inaugurados amanhã, nas residências dos srs. dr. Alta

miro Guimarães, à rua Bocaiuva, e Roberto Oliveira, à rua Felipe
Schmidt D. 136, postos de destribuição de chapas do P. S. D., para
o pleito de 2 de Dezembro.

As cédulas a distribuir serão as seguintes:
_. Para Presidente da República:

General Eurico Gaspar Dutra;
Para: Senadores Federais:

Nerêu de Oliveira Ramos
Ivo d'Aquino Fonseca

Para Deputados Federais:
Nerêu de Oliveira Ramos
Aderbal Ramos da Silva
Altamiro Lobo Guimarães
Hans Jordan
Ivo d'Aquino Fonseca
Orlando Brasil
Otacílio Vieira da Costa
Roberto Grossenbacher

Rogério Vieira.
_....,...._.....,._-........-_.."...,._......-&

..&__&.&..�&..........._...........&..��........-.._...�",.

,':.

C CASO DE RODEIO

CflDselhos AdministrativosNOTAS POtlTIC�8

CONVITE
A UNIÃO DA COR PRETA de Florianópolis, convida

todos os seus filiados, para assistirem o grande comí

cio do PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO, que será rea

lizado às 20 horas, do dia 29, na Praça 15 de Novembro.

JOSE' RIBEIRO, Presidente.

VitórÍ �( de TitoComícios
p_ S_ D_

do

de novembr-o acusam maioria e

magadora para o partido da Frenl

Popular de Tiro.
r

Belgrado, 26 (C, P.) - A Comi!

são Eleitoral anunciou que os r

sult ados oficiais das eleições de 1

Realizaram-se domingo no

interior do Estado, várias reu

niões partidárias do P. S. D.,
com irradiação para o público.
Em Porto Belo, em entusias

tico e vibrante comício, discur
saram sôbre a personalidade
do General Dutra e objetivos
do P. S. D., os srs, dr. Leober
to Leal, João Costa, dr. Henr-i

que Stodieck, Lourival Almei
da, João dos Passos Xavier.
Grande multidão aplaudiu os

oradores.
- Em Itapema, realizou-se

movimentado meeting, discur

sando o dr. Leoberto Leal, o

professor Eronidio Conceição,)R t' � POi'fipresidente do diretório do dís- e Iraram o a iU

trito, o bancário João Costa e ,Hollla, 27 (l". P.) - O pr lmeir

o operário João dos Passos Xa- ministro Ferruccio Parrí e seu g

vier. As 17 horas encerrou-se o \'LI'IlO resignaram hoje, depois de

comício, sob vibrantes aclama- dos 6 partidos pnliticos italiano

ções. que f'orruavuni o .g'o\'Crno de coali
- Na mesma tarde, em f-,aa- sà� lhe' retir-aram seu apóio. Pr

ta Luzia, discursaram os srs. v ianu-ní c. realizaram-se ncgociaçôr
drs. Henrique Stodieck, e Leo- para evitar a crise política, as qua

berto Leal, o operário João dos duraram J dias consecutivos. Os'"

Passos Xavier, os bancários Pa rri foi abandonado pr íuieiramer

Lourival Almeida e João Costa. í

e pelo Partido Liberal, depois pe

Acompanhou a caravana o Partido Trabalhista Democrático

sr. Antônio Peixoto, presidente íiuatmcut c pelo Partido Cristão D

do diretório do P. S. D., no mocrútico .

município de Porto Belo Contudo. o sr. Paui demonstrol1

ser enormemente' popular na Ililli

Prisão de estudantes dado o grande l1l1111erO de mensa

gens que recebeu do PO\'O. Em T

rim os trabalhadores arucaçar!

cn trar 1'111 greve como sinal d

apóio li Parri. Nesta capital, onte

iI nuil c, grande multidiio ('OJ1lpar

ccu ante t) Pai azo Vimi nalc, ond

deli \'i\'HS a Parr i , grilando: "Vil

Mauri z io". que era lJ nome de guer
ra do sr. Pnrr i como chcte do 1110

vimento subtcrrnnco de J'esist(\1Ici

-Drs.
Aderbal Ramos

da Silva
e

João Batista
Bonnas5is

ADVOGADOS
Ruo Felipe Schmidt 34,

Sala 3, Telef. 16-31

Buenos Aires, 27 (U. P.) -

A polícia prendeu, quinta-fei
ra à noite, 20 estudantes que

integravam grupos que realiza

va.m manifestações-relâmpago
nesta capital.
A manifestação-relâmpago é

uma tática recentemente cria

da pelos elementos que tentam

burlar a ação das autoridades

policiais para evitar as de- con!ra os nazistas.

lllonstrações a11ti - peronistas.
Em geral, as pessoas presas

pela polícia são acusadas de.
sel'el1)� (·omunistas.

tEIAM A REVISTA
O VALE DO ITAJAí

PARA FERIDAS,

ECZEMAS,
INFLAMAÇÕES,

COCE!RAS,�
FRIEIRAS r1

NUNC� EXISTIU iGUHI.
,_-_'------_.__._�---'
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