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n espontânea vibração, e entusiaSll10s inédílos em Florianópolis, transfOflnaram o
comício pessedista de ontem em iniludivel apuração plebiscitaria. O �osso povo
já vitoriou, a descoberto, o Presdiente Eurico Gaspar Outra e Nereu Ramos.
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- Vota, pois, tu, queremista; e tu, marmiteiro, com

o general Gaspar Dutra, E' essa a palavra de ordem

Ide Getúlio Vargas!
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O General Dulra julgado pelos seus adversários
HlI<i V. til' Ouro Preto' - Hcsidr nclu - Dr . Xcieu Ramos
As, Trtuupuwsk i - Hesidência - VI', Aderbal H, Silva
Hua Bocaiuva - Hcsidência - Dr, Altarniro Guimarães
Hua Felipe Schmidt - Hcsidência - Sr, Roberto Ol iveirn
Rua João Pinto _. Residência - :\liguel Daux
Rua João Pinto - Sede do Partido Social Democrático
Hua Traiano - Residência - Sr. Orlando BrasilPor Que Eurico Gaspar Outra não foi candidato da, U.D.N. �

.. A medula cívica do general Du- e externa brasileira! Inrclizmeute, afinado nos ideais pelos quais s::,

11�a é �l ,melhor possível. Bom cida-] sondad,o pelo c�n'onel .Jl�arl'Z Tav(),-Il),atel:a�ll os nossos bravos el�pê l!, Vot.Odão, ot.írno braaileiro. BcJQl solda- ra, major Jurací Magalhâes e II �;"I. cionar ics", segundo a expressao do .

do, em hat-inon ia profunda com as F'lorcs da Cunha, se reservou o ;:\('-1 próprio jornalista líder da U. D. N;
aspiruçôcs riu Pátria, !la, luta que neral Dutra em �ol1sentir quc o ,�e\ll o gel1t'ra,1 Gaspar Dutra não quis O sr Desembargador presi-l

mento estiver servindo. Alémela sustenta contra ° mnrugo exte- nome Iosse objeto de ncgor-iaçoi-s ser candidato de uma corrente que t'd 'I'rib I R" l l r f "dos documentos devemrior, Julgando pelos seus atos pu- para substituir o SI'. Gclú lio \':\1'_1 trazia vícios de or igum , que prc- den e o n una eg�ona Ie ell
,. "

hlicos. na época agitada da vida in- gas. FOr DIANTE DA POLIDA, tendia restabelecer o clima (!t':n.l" Eleitoral recebeu os segumtes fazer prova ídentídade SI for
tcrnacional que varamos, riâo há PORI�;VI FIIUIE HECUSA no :\H, I gógico no país. Preferiu, ao açoda- telegramas: I exigido. Assinaturas referidos
I�Jelhor trl��era, de �on��It�r. Dcs- �I�THÚ. DA GCEHHA

T
QUE �::�

I
�o convite do�, l,i,d,cres udenis�as, o "Rio, 28 _ 'I'ríbunal Supe-I eleitores devem ser l�nçaclosconheço caráter mais af'inãdo nos R"\TROL A COORDE;\;AH NU reclamo do Brasil: a que acedeu, .

d
".

br ileiros in- nas folhas de votacao dosideais pelos (filais se batem os nos- :\[EIO POLíTICO A CAXDIDA.1T- sereno, patriótico e crente nos des- nor eciuiu quAe IaSI I 1:;

I, .
,

_ '" '

M,S bravos ,l'xpe,dicionúrios, Carla !�A DP"BRlGADElRO E.DL<\RDO, tino� luminosos da Pátria a que corporados Forças Arm�as 'Ele:toIes o,utras seçoes : V�de
mn deles e a !mag:�lU do general GO�IbS,

",.., 1 servlt� sel�.lpr
e. como s?ldad,o e C?- durante guerra Europa desín- modelo, dOIS d�s Instruçôes

})�It.ra ,,�.o =: Idea�l,;1110 e, n-o s,eu ,"" ..

';

,,',
mo c�da.d:o. l� ,� ,l_3rasd vai

�agra-lcorporados
após dois outubro I eleitorais. Presidente m�sa(!rslIltu,CSSl', Isso c,la escrito _ptlo ,

O pOIO, o eleitorado que leia e lo, domlll"o pIOXIIllO, Presidente
Iicíal um did em virtude consíznará na coluna doís:xr. ASSIS Chnteaubr iund em b de julgue. Antes ele qualquer outro no- da Republica, porque bem sabe que e o �Cla �mpe _1 o

'"
_0 ',"

março de H145. Vale li pena ver o me, próceres dos mais destacados Gaspar Dutra é, efetivamente, por- SerVIçO ativo nao foram alista- Seç�o onde devia votar". �
�Ill(' ': llleSn,1O sr., Chateallbl:ia_nd, da [., D, K -=- Flort's d�, Cunha, 1a�or _

das altas credenciais
.

que. dos taé aquela data, podem vo- seguinte nota: "Decreto-lei
,�(}r,na�ls�a ,1_nSt�,S�elto, sem, ,(hlVlrl�, .J�lrflc�, �Iagalhaes, .Juar�z J a,,?ra:-: h?Je ,tao I��g�,d,�s" pra,m pl�o?lal1la- tal' qualquer mesa receptora oito mil cento e sessent� e
aos ,COI I eligiouár-ios rio :\IIa.lor-Bn- h rubi cl\ ani-se (�O ,nome de, Gaspar das, llll PI J�lC I pios do ano (LlI r::l��e. 1 it ral sua atual resí- seis" e na coluna observação agadl'JI"o - l'�('reYell, noutras opor- Outra para presidir os destinos di> ni-h», [H'OlJI'IOS c()lldutorl's da l..'Il]an z�na. e el,O

,. ' ',_ , . _ .. '

lU'llidadrs, .. o general Dutra foi um Brasil. l\ão só �e lembravam do seu De11locr:itica :\aCí()llal. E assim se dencIa, Os pnmeIros eXIbnao lndlcaçao do documer:to eXlOl

dos llOlllCS que logo acudiram em nonlP ilustre (' pr'estigiado pl'la� "l', clara l' inillHlivelmente, que o certificados de desincorpora- do. Os votos desses eleItore.s se

Ilossl_? espírito, ao ��UnciaTI"-Se a in- rúrç,�s cC),n�t�'lItOl'as c, p�cífícas d) l!I'!meirocandi�lato �a U, �, X, não cão' os segundos atestado ou rão tomados em separado con
Il'nçao do sr. GetulIo 'ar�a�, l!,e Br�lsll. DIl'lglallJ-lhl', InsIstentes, ,'1l11 lO! o �h,I.lOr-�rlgadell·o: fOI o (..ene- � {ficado im,pedimento pas- signado na competente sobre
marear ]JI'aZO para as l'Ielçoes apelo fervoroso pal'a que aCC>I.ns- ruI Elll'lCO (,:lspm' Dutra, que, en- cer1, ., • '

'
. _,

(mm'ço, 1,0, E logo adiante: "Que Sp () lançamento do seu l1{)ll1e, :\Ii- tetanto, eCllSOU algllmas compa- sado medIante pedIdo ver b�l cal ta , � segmnte declal!içao.
candi<latll mais adequado podería- nistro de Getúlio Vargas e teil'h o nhias menos tmnquilizadoras, para do interessado em papel devI- "Admltldo a votar nos termos
IIlOS encuntrar do que llm chcfe mo\'il�lel1to daquele� �hcf�s c,�ril- ficaI' C?ll1 () povo bl:asileiro e ser damente autenticado pelo Co- do Decreto-lei número oito
dt'stes (allH�e �o general Gus!,dr IpI' nltldalllen[� anll-(,etl�!lst:.t. ba�' o canchdat,o do, BrasIl! dante chefe ou Diretor mil cento e sessenta e seis" onutra). aSSllll '1l1larnlado para;)5 par Dutra, polId(), llIas 111'111(', 1'(- (Do "Correio d'O Po\,:-", de map, " . , ..

t,lois polos da l'slruturação inter lU eusou o convite caloroso. "Ca":l!er 28-XT-4;')). unidade serVIço ou estabelecI- ceItIÍlcado do Impedlmen o se-

Imtricanos na Os catolicos paulistas repudiamla chapaudenista it:f:��:1��n�;:fuftl��:��
Mandchl1ria a' Camara dos DeputadOS �O�����l��iC:X�i��ci�nf���o ��
Chungking, 29 (U: P_) - O

haver o portador votado no
J'ornal comunista "New China I S I t 't I !

. ect' a secão Cordialmen
D '1 '" f ' t' r'

o J () I LI o "O ,""to dos católi-' la nitidamente ('OIllO simples caça dej)lltados da L D, -:\,: lá esl�(). (OIS l'eSp IV
"

-

ai Y ln oIma que Iopas no -

cus", a "Follla da �lanhã", da ca- ao vo[o: a l', D, X, se eaSH com a lidinlOs re))],(,Sl'nt:lntes dos SO\'letes, te. Waldemar Falcão, Presiden
te-americanos entraram na pit<ll ]Jaulista, publicou o se�llillte, ilssilll challl:trl:1 "esquerda democd- com a mascara de "esquerdistas", te do Tribunal Superior Elei-
Mandchúria conl fôrças nacio- elll sua etlição de :22 do COITl'nt P: I ica", QlIe e, afi nul, essu "Est(uer- Bem pOl'isso é que nos meios ca-

toraI".
nalistas. As mais .reCl'ntes at iludes dos mo- da" '? Comunismo do lef,"Ítimo, tão tóLic.us ,iú se começou a abrir OS

�'os que elll S, Paulo se apegaram Ú, legítimo quanlo o 'Outro, o cio sr, olhos, fazendo-se tôcla sorte de

rigur�l ilustre do Brigadc'i�o Edllat.'-l
Fiuza, X�io a�'.íanta quererelll eles r�'striç'ões it

('hapa.
de deputa(,I.os da

do (,onles, panl eOll\ lllalS chance estabelecl'r dllcl'ellçaS entre "trots- (, D, X, Ou somos demoerclllcos,
tentar as slIas al'cn[uras polílicas, qllislllO" e "leninisl1lo" ou "sialis- socialistas, soeíais-delll'OCratas, ou

de\'elll tel' acabado de desiludir de, mo", linhas "justas" ou outras, cOlllllnislas: ser de!llocrútico t' ('0-

lima l'e7, por lôdas os ('atúli('os p<lU- Tudo isso é puro engodo, maneiras lIlunisla - c calólico - ao meslllo

li�las, Há mesl'S vinham os senho- de se apresentar para burlar o 1'('- tl'mlJo, não é j)ossíl'el. TOll1elll bem
res da c, D, X, fazendo pnlça de púdio que instintivamente des]Jl'r- nO[�l disso os catúlicos, ,IS mães dl'
seus planos eonsl'r\'adores, de ab- [am dl' partr das pacíficas e demo- família, os lllOÇOS - qlle [anto sc

solllla conformidade com as dOlltri- cl'úticas mães de famílias as deno- \'t�1I1 distinguindo na campanh'l
ni!S (Tistãs, E nelas procura\'am minaç(>cs dt' "colllunista" c "bol- eleitoral - l' meditem antes, de \'0-

apoiar ate rcforlllas sociais - len-I chl'\'isla". inimigos da família, da lar, seja par:! deputados, seja para
do sempre como bandeira () apre- propriedacle -- são os adep[os da quelll chdia a J'acçúo desses deplI
goado espirito católico deles e do "esquenla dl'll1ocrúlica", Ou isso, lados,
seu chefe. Tudo ]Jura hlague, mero ou nada lll:!lis, "Não hú meio th'mo, (Do "ColTl'io do PO\'O", de Sito
pstratagema paí'a emhair a boa fé Não hú linha aí que, .iusta ou sinuo- P:IlII(J).
da legião dr calúlicos e laJvez ela sa não condllza ú abolição dos
legião de senhoras catúlicas, em princlplOS qUl' tradic.i'Onalmente a

que tem feito rl'pOllsar quase tiJdas família hrasilt'il'a llJalnterá e pelos
ilS sllas cspl'l'anç'as llas elciçôes. quais es[ú disposla i! lutar COIl1
Com ,cfeito, o ,que \'l'IIIOS agora,? afinco. Pois é vinho dessa pipa,
DepOIS de llIuJ[o dt'spJstar, depOIS yermelbissilllo, di! pura "inha so
d(' Illu"ita pl'Op,lganda, tudo st' !'l'\'P- ,'il,tiea, qUl' produziu a chapi! dl'

dos militares

Alguns adversários do P. R.
p" andaram espalhando que as

cédulas que este partido havia
distribuido� não eram válidas

porque eram muito pequenas,
Não tem fundamento tal

aleoacão,
A Lei Eleitoral não determi

na tamanho para as cédulas.
Sabedor disto, querendo en

tretanto opinião mais abalisa
da do que a sua, o sr, José Vei

ga, Presidente do Diretório Es
tadual do p, R. p, consultou
via WESTERN aos altos diri
gentes de seu partido no Rio,
obtendo resposta afirmativa
a qual mais tarde foi confir
mada pelo Tribunal Regional

A reuniã.o marcada para á

I
Eleitoral desta capital, tam-

noite de ontem, não se r�alizou, bém ,consulta�o pelo. sr. y�i,f?a:
mas aqueles cIrculos dlsseram Podem pOlS os partldallOv
que foram recebidas respostas do P. R. P. consagrar nas ur

afirmativ3;s ,do Brasil. Ur?guai, I nas no próximo �ia 2, com

Chile, BolIVIa e Paragual. aquelas mesmas cedulas que
Domingo, no RiO., não have- !!. os adversários dizem não valer,

rã atividades esp,ortivas em o nome do grande GENERAL
virtude das eleições, DUTRA,

São Validas as cédu�
Ias do Partido de Re
presentação Popular

PRÀTICAMENTE ASSEGURA
DA A DISPUTA DO SULAME

RICANO DE FUTEBOL

Lã britânica
Londres, (8. X S,) -

,. Afim de
adqllirir alguns ('onLlecimenlos so

])rt' os métodos hritànicos de cria

ção rle carneiros, uma delegação
fr<II)('eSa da indústria rle lã visitou
<lS 'r'azcndas de Sir 'William Prim'c
Snllth siluadas em lorkshire, para
íns\_.leeionar seus rebanhos de cal'

neiros de raça Leicesrer c Suf-folh"
- tnfol'llJa o ")"orkshlrc Post", Os
visltantes ficaram bem impresiona
fios' COIll o quc I'iram e externaram

seu sentil' que a França linha TIlui-
10 flue aprender da Grã-Bretanha,
1anto llO qUl' diz respeito ú criação
{le carlleiros, CO!110 a produção de
lã" .

o'Os produtos hritilnieos de Iii,
CU,Ia qualidade permanece insUllt'
l"Íll'el, alcançarão em resultado nos
PI"O("('SSU aperfciçuados dllrante a

gtlelTH nm padrão ainda llIais alto,
Os li'cl1 icn� franceses cstão a par
nisso, l' mostram-se ansiosos por
aprcndcr os métodos hriti\ni('os"
- ('()I1('l!l(' o jornal.

Partido Social Democrático

Buenos Aires, 29 (E.)
Círculos chegados à Associa

ção Argentina de Futeb�l ,de
clararam que ficou pratIca
mente assegurada a realização
do Campeonato Sul-America
no de Futeból.

Chegou a ChUDQking
Chungking, 29 (U. P,)

Wedemeyer, comandante das

fôrças americanas na China,
chegou para importante con

ferência com Chiang Kai
Shek e Soong, provavelmente
a respeito da visita iminente
de George Marshall.

PARA PRESIDENTE DA REPúBLICA:
General Eurico Gaspar Dutra

PARA SENADORES:
Nerêu de Oliveira Ramos e 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 e Rogério Vieira.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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ENTRE BEBEDOS

1 ° - Sabe que horas são?
2° - Sei sim ...
3° - Obrigado.

"ff * *

OITO lUIL E TREZENTAS
VEZES }IAIS DISTANTE

QUE O SOL
Nova Iorque - (8. L H.) -

astrônomos calcularam que a

nova estrela descoberta na

constelação da Aguia é 80.000
vezes mais brilhante do que o

Sol e está situada a 8.300 anos-

luz da Terra (apenas .

49.000.000.000.000.000 milhas).
Mesmo assim, em relacão ás
inacreditáveis magnitudes do
espaço estrelar, essa "nova
estrela" - sempre ali se en

controu todo o tempo, mas só
mente agora foi divisada pelos
telescópios - é pequena e é
um nosso vizinho muito pró
ximo ...

* * *

flue'SABIA ?..
que o homem de imprensa

mais lido do mundo é o co

mentarista norte americano.
Walter Winchell, que escreve'
diariamente para cêrca de 800
jornais, os quais somam uma

circulação quotidiana de 25
milhões de exemplares.

.

*

E' preciso retirar os canhões nazistas de tôda parte
1

dores da bondade c compaixão
a legam que não 'Ouviram falar
dessas atrocidades.

I A campanha de comiseração

I pela Alemanha é uma cortina de

feito para auxiliar essas vitimas Iumaça para a tentativa de pres-
e n ão havia condenado os ho- se rvar as raizes <lo fascismo, pa-

ra manter o potencial de guer-

Moscou, 28 (R.) - O comenta

rista de rádio, Peter Orloff, nu-

Noutro ponto da cntrevista, o

correspondente perguntou por

que o Vaticano não reagira por

qualquer Iorrna contra as atro

cidades nazistas e nada havia

suficientes informações acêrca

"

ra alemão e fomentar a terceira

guerr a mundial. Si quizerrnos
que os povos ela Europa tenham
() pão c a manteiga que os na

zistas lhes furtaram, a primcira
cousa a fazer é retirar dali os

canhões alemães".

ma irradiação em língua inglesa,
declarou o seguinte: "Na entre-

vista que o Papa Pio XTI conce

deu há dias ao correspondente

Atécnica acaba de substituir a pena de

II Prezado leitor
-------------- i A sua sugestão nos é

sumame'nte grata. Diga-
nos, por obséquio:

- Sôbre que assunto

desejaria lêr algo, diària
mente, neste iornel ?

- Qual das nossas

secções mais aprecia ?

I' BREVEMENlE
I

I

I

Irn por ts çâo direta de todo
material e aparelhos de

rádio, smp lif'icadr» es e

transmissores para ama·

dores. Preços excepcionais.
Empresa Importadora
Ltda. F'lor ianópol j ,

LUXUOSO TRANSATLAN
TICO PARA A LINHA NOVA
ORLEANS-BUENOS AIRES
Nova Orleans - (S. L H.) .

Espera-se para a próxima pri
mavera a inclusão de rápidos
luxuosos navios de passageiros
na linha de navegação existen
te entre Nova Orleans e Bue
nos Aires, segundo revelou re

centemente o sr. Theodore
Brent, presidente da Mississíp
pi Shipping Company.
Três novos liners de 17.000

toneladas deverão entrar para
o tráfego marítimo normal en
tre maio ou junho de 1946, na
frota da Delta Line, ligando o

:' porto de Nova Orleans ao do

: Rio de Janeiro em 14 dias de
viagem e ao de Buenos Aires

I
em 20, com paradas em Santos
e Montevidéo.
Todos os três barcos são

idênticos, com capacidade ca

da um para cento e vinte pas
sageiros, dotados de instala
ções de ar condícíona.to, com

convés de passeio envolto em

vidro, piscina e outras moder

� nas instalações que virão tra-
Diretores:

I�
zer conforto .e comodidade a8S

Dr. Pamphilo d'Utra Freire de Carvalho, Dr. Francisco seus passageiros,
de Sá, Anisio Massorra, Dr. Joaquim Barreto de Araujo ----.-------.

e José Abreu.

S I_��.w··=::;;:-::::;;:::��-I V I A G E Nque o público dos circos ro

manos, a partir dos tempos de
César, já não ficava mais sa-
tisfeito com simples lutas de Assuntos: .Iuridicos - Comerciais - Hurais e Informativos

pares de gladiadores; . que o Endereço Tel. ELTBRANCO - LAJES - Santa Catarina

próprio César nos jogos reali- Consulte nossa Organização antes de se decidir pela compra ou venda

zados por ocasião de seu triun-l de imoveis, pinhais ou qualquer empresa neste estado

fo, apresentou uma batalha Diretor: - DR. ELI8IARIO DE CAMARGO BRANCO
real de �ois exércitos, cada um I A D V O G A D O
dos quais contava com 500 in- Rua Fni Rogério, 5·! - Caixa Postal 54 - Fone 54

fantes, 300 cavaleiros e 20 ele-
fantes; e que, naquela ocasião

1"'---realizaram-se até batalhas na� Esta" ve rdad c� !vais no picadeiro transforma- e a �
do em lago, não faltando mes- Sapatos de todos os modelos e dos tipos mais
mo perversidades, como. por d I S
exemplo, lutas de morte entre I

mo ernos, inc usive andaHas para praia ao alcance

mulheres e anões.
das SENHORAS e SENHORITAS, por verdadeiros Agincial II Repranntaçõa. em Garal

PRECOS SEM RIVAIS '.
Matriz: Florian6poU.

I
Rua João PiRto, n. S

Não comp;em seus calçados sem visita!' a Caixa Po.tal, 37

NOVOS e «Tamancaria Barreiros) I Rua Flo�:�::�:;�:���m,iri (EdU.
, Pr6prioJ,-Telegrama.: ·PRIMUS·

nS4DOS I
RUA CONSELHEIRO MAFRA,.41 Ag.nt•• DO. principal. municipio.

U do E.tad" ...

C����� 8,--------------------1IIi Dr. Artur Pereira I �r�?��I����:sf?��������
Idiema. por. e Oliveira tinta freguesia que dispô e de ope-

tuguê., e.pa. I
rários habi í itados para executar

rihol , franci.,
Clínica Geral de Adulto. instalações de Luz e Fôrça em ge-'

inqlê., atc. Doença. das criança. ral, Iornecendo orçamento grátis e

Laboratório de Análise.

I
sem co.npromisso para seus servi-

Romance, Poesia, Religião, Aviação, clínica.. 1,'05. .

Matemática, Física. Química, Geo.
I

Conllult6rio: <,ue, Felipe Sch. Possui também oficina espectalt-
l�g'ia; ��neralogia. Engenharia cio midt, 21 [altos da Ca2a Po- zuda, com técnicos profissionais-
VII, mIlItar e naval, Carpintaria,' rai.ol, da. 10.30 ãs 12 • doe

l'lJ<ll<l
"oilSel'[OS de aparêlhos eJétr!-

Desenho. Saneamento, Metalul:'gia. 15 ài 18 hs. cos, en so larncnto de motores e dí-'

Eletricidade, Rádio. Máquina. Mo. Residência: rua Villlc. de Ouro

I
n�1,110S, estubi lizadores, ferros de

torei, Hidráulica, Alvenaria, Agri "11\-0 E NOCIVO AOS Preto, 64.

I
engomar, fogareiros, aparelhos mé-

cultura, Veterinária. Contabilidad.. Fone: 769 [manual] dicos e outros, com exceção de .Jpll"
Dicior,4riolJ. etc. etc.

.

� .......
relhos de rádio.

dum jornal francês, nenhuma
I palavra foi dita acêrca dos 50-

mcns responsáveis. A isso o

Papa respondeu que não possuiaJrimcntos gregos, franceses, bel

gas, poloneses e nacionais de
outros países da Europa devas
lacla pelos nazistas.

Aquilo com que o Papa se

mostrou muito preocupaclo foi

quanto às condições da "ida

da deshumanidade das represá
lias nazistas. Certamente até os

pássaros nos telhados da Euro

pa clamam contra as atrocida
des nazistas c contudo os prega-alemã".

moderna

escre ver por uma esfera de aço.

"
II

E' reunir o útil ao agradável.

Distribuidores no Paraná e Santa Catarina

Fiuza Lima & Irmãos
Rua Conselheiro Mafra ri , 35

Florianópolis
...---- ...................

COMPANIDA "AhlANÇA DA BAIA·
F..dada e. 187. - Séde: B A I A
INCENDJ08 E TRA.NSPORTES

Cifras do Balanço de 1944:

CAPITAL E RESERVAS Cr.
Cr$

80.900.606,30
5.978.401.755,97

67.053.245,30
142.176.603,80

Responsabilidades
Receta
Ativo «.

c

Sinistrns pagos nos últimos 10 anos

Responsabilidades «

98.687.816.30
76.736,40 l.306, 20

ESTADOo
Diário MATUTINO

Redação e Oficinas à
rua João Pinto n.? 5

Tel. 1022 - Cx. postal 139

ASSINATURAS
N. Capital:

Ano Cra
Semestre Cr'
Tr-imestre Cra
Mês Cr'

Número avulso Cr$
No lat..rhrr;

10,(1)
(0,01) '\

2Q,OO �
7,00 \
0,40 ;

Ano Cr' 80,00
Semestre Cr$ 4.5,00

I Tr-imestr-e Cri 25.00;

i Número avulso Cr$ 0,50.

I Anl1nclo. mediante eontráto.
I
!
08 orrgmars. mesmo não pnblí-

CU!OIl. nâo serão devolvido•.

A dírecão não se r-esuonsabütsa
netos conceitos emitidos DO.

artigos assinados

�""""""I""""�

S a nu oenal
CONTEM

OITO ELEMENTOS TONICOS:

ARSENIA ro, VANADA
TO, FOSFOROS. CAlClO

ETC

TONICO DO CEREBRO
TONICO DOS MUSCULOS
O. Pálido.. OePluper,dol,
EIC)otldo•• Anêmicos, Mã••
Quer criem MIgro.. Crilnç••
rlquíticl., rec.barão I tonto
ficlc:io ger.1 do o'g.nhmo

Sa ng"üi n 01
ue D.N.S.P. rr f99, de 1921

QFEiXAS E RECLAMAÇõES
PR I·;ZADO LElTOR: Se o que lhe

interessa é. realmente, uma nrovidencia
para cndir-ei tar o que estiver errado ou

para que al.ruma falta n.io se repita; e

X�\O o escândalo que a sua reclamação
ou queixa poderá vir a causar, encarni

nhc-a ú :mcÇ.'\o RI'CLAMAÇÕ";!:i.
de O ESTADO, que o caso será levado

sem demora ao conhecimento de quetu

de direito, recebendo Y. s. uma informa

çáo do resultado, embora cm a lguns ca

aos náo scj am publicados 11l'111 a rec la

maçao ru-m a' urovidêucia tomada,

VENTilADORES
Vendem-se dois ventiladores elec ..

tricos, grandes, para cima de me

sa ou parede. sendo um oscilante,
proprioa para eecrit6rio, harbea··
rias, cofes , etc. Tratar na rua Al-·
mirante Lamego 15.

I

\

j"'l

. �
"

.

j
1. ,.
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3

foram
quitações reciprocas» ..

Vargas, na recente mensagem ao povo
�;;;;::;;;;;;;;;���;;::;;;;;;:;;;;;;;;;;-

A Estatistica e

Cine Imperial
A's 8 horas

«Avant Premie"e'
O maia grandioso • gigantesco es

petácul., que o cinema nos tem

apresentado, neates último.

I I
15 anoa:

MORRE�EMOS AO AMANHECER
DR. HENRIQUE com John Clemente, Judy Kelly e

Agosto STODIECK Greta Gynt
Um sublime romance de amor num

(Membro dos Institutos de ambiente de adio:

T 1 5 d T G 40 Direito Social Brasileiro e
No Programa:

urma 94 O.. Cine lornal Brasileiro D.F.B.
Paulista, lente da Facu ldad<!

I
O. reservistaS! do T. G. 40 farão doe Direito de Sta. Catarina).

v

O Vai", dos Pomares -Tapete Má-
l'ealizar amanhã, com início às 21

__ ADVOGADO __ gicC' Colorido-
heras, uma lIoirée. Praça 15 de Novembro, n' 1. Fax Ai"'plan New,. 21x90
A entrada só lIerá permitida a�a 1 4.tualidadea

�
ao la. 3 -Caixa Posta -- 86.

asaociQdos do Clube e aos convi- , Preços Cr$ 5 00 e 300
liados. , ."'---____ Impr. até 14 anos

(As
dos

-

ocorreneras

quais nos

1 Vida Social
.�

_ANIVERSÁRIOS

\,f Sta. Véra Tertchstchitz
Transcorre hoje o aniver.ário

natalício da distinta .enhorita
Véra, brilhante ornamente da
.nolaa juventude e dileta filha do
.r. Valentim Tertchatchitz, ind1.:.·
-trio!.

"

João Opuska
Festeja hoje seu aniversário na

talício a ar. João Opuak«, antigo
boleeirQ da Praça 15 de Novembro,
Completando meio iecul0 de util
exi.tencla, como homem tro.balha
dor e chefe d. famHa exemplar. o

Ir. João Opullka sernpre se condu
ziu com dlgnidade e, par ÍiUIO. cori
to vallto circulo de admiradore•.

Transcorre no dia de hoje o

natalício da sra. d. Ester Lentz,
digna esposa do sr. Osvaldo
Lentz, telegrafista.

_" *

Faz anos hoje o sr. Flores
nal Amaral.

Ocorre hoje o natalício da:
sra. d. Olívia Andreza de cal'-Ivalho Rosa, esposa do sr. Fri-]
dolino X. Rosa.

'

o sr. Paulo Schelemper, pes
soa muito conhecida no nosso
meio comercial, faz anos hoje.

.

:.;:

A data' de hoje
talício da sra. d.

,

Marquesi.

marca o na

Maria Rita

*

Faz anos hoje o sr. dr. Oscar
'Ramo..<;.

'VIAJANTES
Encontra-se nesta capital,

em visita a seus parentes, a

exma. sra. d. Joana Daux Mus
si, digna consort€ do sr. João

I Mussi, 2:0 alto comércio da La
guna.

*

CLUBES IAmanhã, com início às 21 ho
ras, no clube 12 de Agosto, a

turma que se fez reservista pe
lo Tiro de Guerra 40, realizará
animada soirée.
SOmente terão ingresso os

associados do clube e os con

vidados.
:{:

, GENTILEZA
Recebemos convite para a

soirée que será realizada ama

nhã no Clube 12 pelos reser
vistas do Tiro de Guel'Ta 40.1
Gratos.

BRITO
o alfaiate indicado
Tiradentes, 1

:Despediu-se
Cidade do México, 28 (D. P.)

- O sr. Lourival Fontes, des-

) pediu-se ontem do sr. Avila Ca
machü, presidente. do México,
por ter de seguir para o seu

país. Como se sabe, o sr. Lu:lri
vaI Fontes deixou o posto que
'Ocupava neste país como em
baixador do Brasi1.

Clube 12 de

de Outubro
dar

de 29 dos erros

(Palavras
brasileiro) ..

Religião
Catolicismo

O SANTO DO DIA

Servico Eleitoral!CINEMA
"Rio, 28' - Tribunal supe-I'rior decidiu que oficiais Fôr-] OS l\/[ANEQUlNS DE LUXO DE

ças Armadas em serviço rela- "CONSPIRADORES"
cionado manutenção ordem DOMINGO NO CINE RITZ

pública poderão votar onde es- Os "extras" melhor vestidos de

t· di d .'. Hollywood e portanto os que rece
rverem s� la as ::;tquelas FOI- bem melhor salário, são aqueles

Iças no pleito de dOIS de Dezem- que vemos de casaca ou "smoking"
bro próximo. Poderão ser 01'- á volta das mesas de jogo dos gran

I zanízadas mesas receptoras des casinos dansando nos "riight
�uplementares em locais onde

clubs " ou nas recepções de grande

possam ditos oficiais votar sem ga��ra filmar uma cena de "GONS
prejuízo cumprimento seus PTRADORES" na qual apanecern
deveres notadamente nas se- HEDY LA�rARB c PACL HEN- seguida passou à Acácia e conver

des Regiões Militares Bases REm,
..

o. est ud!o
.

d�, " ....VARNER teu muita gente à fé. Sabendo disso,
N·'

'. BROS viu-se obr izado a chamar EavalS e Aéreas. Presidentes perto de 11m" centena de extras o consul geas ameaçou-o com os

Tribunais Regionais deverão dessa categoria. Dita cêria era irn- tormentos e morte na cruz, se não

providenciar com urgência a portantisshnn pois os c�mspirado- deixasse de pregar a santa Reli

respeito junto autoridades su-:
rps mil' sr ent"}nlrH'Vilm _a. l1;esa da gião. Como André não cessasse, o

=, • • "
ro lct a e estavam t ransrnit indo uma

periores militares e JUIzes eleí- mensagem ao mumzo nesse local consul mandou açoitá-lo e pregá-
torais. Tribunal Superior deci- centro de reunião "'dos espiões. lo numa cruz, que o Apóstolo abra

diu que o documento de iden-
. Dlll:a'n.te !'I filmagem ninguém du- çou com pleno jubilo. Dois dias

tidade do eleitor quando exigi- vidaria do realismo desta sequencia, esteve pendente na cruz e ao cabo
'. . ,.

.
tal era a maneira pela qual esta-

d.o deve Iícar ao critério Pre- vam vestidos e a perfeição com que dêles, rodeado de uma luz celes-

sidente da mesa quanto a sua interpretavam seus papéis, estes tial, morreu 'no ano 63, sendo im

validade nos têrmos artigo no- cem extras. Entr� êles figuravam perador de Roma o crudelissimo
venta três Lei eleitoral e arti- personagens de todas as cl.asses so- Nero,

t
. - ciais. Ha...na mulheres vestidas com

go quaren a cmco Instruções extraordinário gosto ao lado de. ou-
para as eleições. Tribunal Su- tras com "ensembles" grotescos, ESPIRITISMO
períor resolveu serem validas Entre os homens alguns traiavam- Como de costume, realizam ..

cédulas que contenham o titu- se com elegancla sobria e distinta
se hoje, às 19,30 horas, pales-

lo do candidato como tam�ém ����:�t�sp�r���f��; �::;:mco��f� tras doutrinárias, nos seguin
as que tenham seu nome im- de tão variada indumentaria desta- tes Centros Espíritas, desta ca

presso ou datilografados em c:;rvam-se o� vistosos militares de pítal: C. E. Araújo Fígueredo,
tipos diferentes e ainda aque- diver-sos .Pa:ses. .

à rua Pedro Soares 16, A. S.
las em que a designação da �sta classe de extras ou mane-

Fé e Caridade, à rua Fernando
. _ .

- qUlns de luxo, como os de "CONS-
eleição nome do candidato ou PIRADORES" gosam de muitos Machado 51 e C. E. Bezerra
lee'enda partidária estejam su- previlégiQs sem contar desde logo, Menezes, à rua Chapecó s/no
blinhad.as tiOO2:ráfica e uni: os altos salários .que recebem. Também no C. K Paulo de
formente Co d' 1 t A UMA BELA MULHER ... UM HO-

T Est ·to' C. r la men e. SS. MEM APAIXONADO TODO arso, no reI, a rua as-

Waldemar Falcão". CONFLITO TEM SEU 'iNSTANTE tro Alves 141, haverá sessã.o
DE GLORIO"...A FELICIDADE, E doutrinária. às 19,3<!j horas.
EM CADA ANGUSTIOSO MOMEN
TO PODE SURGlR E..';PERANCA!
HEDY LAMARR foi a !umioosa

estrêla que guiou o patriota PAl.TL
HE..'\lREID 'para continuar comba
tendo contra o destino até v�er a

f�:rsidaQe e sair triunfante na Título de Eleitor"CONSPIRADORES" está basea-
do na novela do célebre rorna'ncista A pessoa que achou um
FREDERIC HENREID musiea de \título de eleitor ex.traído noMAX STEINER. .

"CONSPIRADORES": um filme nome de Saturmno Seara da
de mistério e de amôl'. Conceição queira fazer o obsé-
Qu-em seria aquela mulher belis- quio de entregar nesta reda

sima que havia conquistado o pa- -

Itiota uma i'spiã ou simp1-esmentf'ç_a_o_. -====_
uma amorosa? colocaria êle ° amôr
acima dos interesses dos milhões de
criaturas que sofriam n.a sua Pá
tria escravizada?
Hal Roach O mágoo da ale

gria, há muito ausente das ati
vidades cinematográficas, vem
de brindar ao público com uma
nova produçao que constitue
uma verdadeira tempestade de
riso.

Chama-se êsse filme
"Perdão Para Dois" com Stan
Laurel (o Magro) - e -Oliver
Hard (O Gordo - a dupla nO
1 -, em exibições hoje no Cine
Ddeon.
- Nesta gozadissima pelí-:

cuIa lOO'jé diferente das de

amigos, alegres, são apanha
mais da dupla do riso. os dois
dos pelos guardas, em contra
bando e mandados para a ca

deia e postos da mesma cela
do famoso Tigre; O Magro pin
ta o séte na cela e acaba em

virtude disso em um abriga
terrível com o Tigre. - Na €.S

cola da prisão o Gordo e o Ma- Iam como negros, m.as afinal
gro fazem algazarra e por de- soo reconhecidos. - Dai em

respeito ao professo:" recebem diante seguem-se as cenas,

dois meses de. punição na. soli- mais gozadíssimas que se pode
tária. imaginar, culminando num fi-
O Tigre e seu bando organi- nal gozadissi.:mamente atômico

zam uma fuga da prisão e na qué é preciso ve:- para crer.
confusão que se segue no pre- - l-ortawdo lilM ...1ercam es·

sídio, quando tudo fica claro, te hilariani� espetáCulo queo o
os guardas não encontram Cine Odeon apresentará hoje
nem o Gordo nem o Magro, ás 5 e '7 1/� hs.
que aproveitara.'ll a confusão Al"ENCAO - Sendo este fil-
evadindo-se também. me próprio ,para crianças de
- Disfarcados em negros, 5 a 80 anos, maiores de 5 anos:

e muma piántação de algodão poderã entrar na. 5essM d,:: 5
(It::aginem') eles cama'::'1 e fa- I l''.oras.

o resultado e

do
ccníusões,
sr .. Getúliodevemos

30 DE NOVEMBRO
Santo André, Apóstolo

O glorioso Santo André, Irmão

de S. Pedro, nasceu em Betsaida e

foi o primeiro dos Apóstolos que

conheceu e seguiu a Jesus Cristo.

S. André pregou na Trácia, Epíro,
Sélcia e outras províncias, ilustran
do-as com a luz do Evangelho. Em

a política
Do Gabinete do Diretor-Geral

cio Departamento Estadual de
Estatisüca, pedem-nos a publi
cação cio seguinte:
"O excesso de paixão parthí.r

r ia, tão generalizado nestes dias
que se avizinham do pleito clei
toraI, tem moti vado a prática di.'
atos que mediano horn-senso
condena e a razão repudia. Con
sequência desse excesso é a in
sinuação feita por dcterrninar!o
órgão da imprensa florianopoli
tana, relativamente à existência
no seio do DEE, dum movimen�
to politico favorável a certa COI'
re'nte partidária.
Há, ai, inverdade imensa, e a

sua f'ormulaçâo somente pode
ser atribuida a' leviandade pas
sional, Desde agôsto de 1945, o
DEE, cumprindo à risca instru
e{'es do Conselho Nacional de
Estatística. a que se subor-dina.
vem cx igirido aos estatistic: .s
ca Ia rinenses integr-al imparcial i
dade em face das lutas partida
r ias. A 24 de setembro último, e

l1_1uito antes de a agitação poli
tica chegar à efervescônci.i, 0
DEE, em circular couf'ideucint
aos Acentos Municipais de Esta
tística, afirmava: "Neste rui

monto de agitações partidárias,
(J Agente deve man ícr-sr- equi
distante do, dois grupos de opi
niõcs politicas. afim di, cumpr-ir
bem os -ieus patrióti "<;'. deve
res"
A 9 de novembro. nova clrcu

lar. telegráfica, nos seguintes
termos, era dirigida aos "'gell·
tes: "Chamo "Q.ss.a atenção. rnais
um" vez. 110 sentid·o vos cons('r'
,"ardos afastados qualquer mani
festação politica em fnnçã'o C<ll'

,Ilo. Neste momento agitado vid 1

brasileira. funcian.ál'ios estatisti
cos devemos permanecer devota
dos únicamente cumprimento
nossas patrióticos obrigações.
pois que, ol"!�'3nizaç�o nacional e

servindo Brasil, Instituto Brasi
lf'iro d{' Geografia e Estatística
vive à margem lutas p3'l"tidária.�.
Individualmente, cada funcionú
rio df'yerá direito e dever voto
de 3côrdo stmeriores princípios
edu('ac:ão politiea. Esta Presiden
da tomará {'nérgicns providên
cias contra quem contrariar
qualquer das suas determina
ções".

.

A 2'0 de novembro, f'Oi baixada
a st"guinte recomendação: "O
Diretor-Geral do Depal'tamen.to
Estadual de Estatistica, no uso

de suas atribuições, recomenda
aos Chefes de Divisão Técnka
e de Secção que reunam os ser

vidores sob sua subordinação, ('

lhes façam se,ntir que. dentro
fIas repartições estatísticas do
Estado, e em qualquer tem.po,
não se admite nenhum comentá
rio de natureza político-partidú
ria. Individualmente, cada servi
dor de\'e cumprir o dever do
voto, com o sufragar os nomes

dos candidatos da sua simpatia,
da ua preferência. assim o fa
zendo com plena indeoende-ncia
e ampla liberdade. No cargo,
porém. ou em função dêle, 11in
guem fará partidarismo".
Está bem claro que a Direção

Geral do DEE não permite quais
quer pronunciamentos politicos
partidúrios no seio das reparti
cões estatísticas em Santa Cala
l�j na. N<io pode impedir, entre

tanto, que, fora das repartições,
,:eus funcionários, como indi"i
cluos livres e cultos, tomem par
te em manifestações políticas ou

em demonstrações de aprêço.
A Estatística não aprova, nem

desaprova. ne� recomenda. nem

sugere candidatos. Não toma co

nhecimento de lutas eleitorais.
s�não a Dosteriori. para apurar
o eleHorâdo segundo a sua com

Dosição: pür sexQ', idade, pro
fi.s.s:io. etc. etc.".

Calçados para senhoras, últi.
mos modelos. preços ao alcançe
de todos npeluso" vende na

rua 'l'iradentes 19.

ESTRANH.o\M O ESQUECI
MENTO DO TREINADOR

FLÁVIO
Bel.o Horizonte, 29 (E.)

Os circulas esportivos locais
estranham não tenha sido con

vocado para o selecionado bra
sileiro, o zagueiro Murilo. Di
zem os mesmos círculos que o

grande zagueiro está atual'
ment� em plena forma e por
isso mesmo poderia ser convo

cado para a seleção nacional
como reserva de da Guia. O

zagueiro atleticano é possuidor
de ótimo fisico, muita técnica
e classe.

Cine Odeon
A's 7.30 horas

Uma gezadluima comédia propria
para meninos de 5 a 80 anoa!

I Rir !--Rir !--Rir !--Ria do princípio
ao fim, para 81Iquecer a. tdstezo..

da vida:
PERDÃO PARA DOIS

com Stan Laurel (o Magro) Oliver
Haydy (o Gordo)
No Proqra�:Brasil Atualidades D.F.B.

O Vale dos Pomares -T"pete Má
gico Colorido- \

A Voz do Mundo -Jo�nal
Preços' Cr$ 3,60 2,48 e 1.50

Livre de Censura
criancas maiores de 5 anos pode
rão e�trar na Senão de 5 horas

* '* *

"

EVITE ABORREClIMENTOS
e�m ped'idos que podem ser evitw.
dos, Contribua para a Caixa de E,.·
molas a08 Indigentes d<e Florianá-.

o mE'cHOR DOS mELHORE,::'

-

ELEITO POR UNANJ.MlD�DE
Afim de estar sempre a pos

tos em seu ílar, foI eLeito, 'por
adamacão, o afamado aperitiv.Q
KNOT.o

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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-......Uma livraria que chama atençãoClínico LONDRES, (BNS) _ "Uma livraria de Londres, dirigida por um

oficial da Marinha Britânica e que se dedica exclusivamente à venda de

obras sôbre a aviação, está atraindo a atenção de um grande número
de visitantes estrangeiros", _ escreve o "Evening Standard". Ini
ciando seu negócio com um "stock" de apenas 12 livros, o tenente

comandante Pierce criou um próspero comércio em menos de nove

meses. Aeronautas em visita, à Grã-Bretanha, membros de missões ae

ronáutióas estrangeiros e ate mesmo estadistas estrangeiros começaram

lu
frequentar a nova livraria, e agora pode-se encontrar ali qualquer li

,TO sôbre aviação que se deseja adquirir.
A delegação comercial russa já comprou livros num total de mais

de mil libras esterlinas. Os russos, segundo revelou, Picrce, escolheram
de preferência, obras sôbre a técnica de vôo. O. govêrrio checoslovaco

adquiriu vários livros no valor de oitocentos esterlinos, e o govêrno
chinês, mais de quinhentos esterlinos de livros. Os belgas e iugoslavos
compraram também iguais quantidades, e a livraria vem sendo Irequen
tada por muitos cidadãos espanhóis, assim como por visitantes de ou

tras nacionalidades
"

_ conclue o
c,Evening Standard".

tins da Rocha e família, João Ricardo Mayr

I I e iamilia _ espôsa, filhas, genro, netos e

demais parentes do saudoso CARLOS
------------------------ ----; SOUSA MARTINS agradecem profundamente reconhecidos

a todos os que enviaram coroas, flores, telegramas, fono

gramas cartas cartões, ou de qualquer outra maneira

confort�ram a família enlutada, assim como aos que assis

tiram aos atos de encomendação e sepultamento.
Aproveitam o ensejo, para convidar às pessoas de suas

relações e amizade para assistirem à missa de 7.0 dia quI,
será rezada sábado próximo, dia t». de dezembro, às e

horas, na Lgre ie de São Francisco. Desde iá se confessam

agradecidos por mais esta prova de amizade. 2 v. -2

"VIRei'EM ESPE(IALIDADE"
WETZEL INDUSTRIAL-JOINVIL]�E

I
I Dr. H. 6

Laboratório
RUA JOÃO PINTO, 25 - Fone: 1448
(em frente, ao Tesouro do Estado

Horlenõpells
Medina Farm. NarbaJ AJlfes de Souza

Farm. L. da Costa Avila

Exame de sangue. Exame para verificação de cancer,
Exame de urina. Exame poro verificação da gravi
dez. Exame de escorro, Exame para verificação de
doenças da pele, boca e cabelos, Exame da fézes,

Exame de secreções.
�utovaccinas e transfusão de sangue,

s.

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

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

AUTOMOBILISTAS
Atencêo

"
.

o seu dínamo <ou rn o tor
de arranco a

O"'(INA EN"LD..
Conselheiro. Mafra ric , 135

Para

Rua

I
I

Modas GUASPARI
Ternos e costumes sob medidas para homen.s e

senhoras. _ Smokings e Jackets.

Ve n de do r por conta propria Placido 1'lJ[arra.
Rua Felipe Schmidt, 34.

.

(Bazar de Modas)
FLORIANÓPOLIS

i
l'

}
I
,
•

�""" " " B "__
S

I R. H·'T!J9�s�2R�!DA.
COMISSÁRIOS DE AVARIAS

Rapra.,mtoçôea
Con.ignaçõea -- Conto P'I'ópria

Rua Pedro Fal'reirCl, S
2" PCl1TÍmento

CAIX:A POSTAL" 111

SEGUROS DE:
Tran.portall Maritirn.oll. F,�r".o_
viário.. Rodoviários" Aéreo••
CaflcolI, Fôgo,. Acidanti!lu do

TrClbolho. Addante. PMlloailil,
RallponilohiHdade Civil a Ilida.

Endereço Teleg:ráfíco ( BOSCO')
..... ! ! ..

�--------------------------------------------....,----...

A11,TOGL\._DOS

Crédito Mútuo Predial
Pronrtetários - J. Moreira & Cia.

4 mais preferida, é inegável.
2 sorteios mensais 4 e 18

PRÊMIO MAIOR CR S 6.250.00

Muitas bonificações e médico gratis
Tudo isto por apenas Cr$ 1,00

elA.

Exijam o Sabão

i"or'mIaóo peIlIl UJ.UTet'fidac1o de Gen.am.

Com pratICa 11OiI1 boapttz.llI eure�

CONTA CORRENTE POPULAR I
Cl:.rJIWla � 00Il � pec11&tn1L. QO«l'

.... do_� &J)IIII1"e!b.o 1fdIIl\Oo

Juros 51/2 8. a. - Limite Cr$ 30.000,00 �.o 40 ÍlomaIll lO Qa m'l11lle:

Movimentação com cheques �- r_co: DL P4ULO 'l'.4V�U

Ban�o do Distrito Federal S. A. �:��El;:E.;o�=
- I i'11nllClS" poata U'll1Ter'1l1c1aaoo <10 !Uo a.e .ia·

CAPITAL: CR$ 60.000,000,00

II
1lC!1l'l!' - Gab1n_ a. Raio X - llWcU'o-

RESERVAS: CR$ 12.500.000,00 �,uop-a.tJ.a cI1Wca - .ti_bolamo Ita·

_ _ • _
A.J - aoru.:aacam Duoc1onal - OGibllMt&

Trajano, 23 • flort&nOpolls iIAI flmoterapla - IAboNt6rIo � mlCro!t-

'lOP''' � iUl� cI1nd=. - Rua rtIraaIIdo

�M c��n Df CASEMIRA,
P�ÓP�IÂ PARA O VERÃO!
'Ierrro- tambêm Hnh�

pm..�";,,,ü.rrw. a Cr, $ 25,00

o R. E I DAS CASIMIRAS
FILIADO AO REI DOS AVIAMENTOS

I

I

Rua

recomenda-se para hospitai, colegio, etc. pela sua qualidade desinfetante
(Maca reglsl

Concurso semanal
dos

Vines RITZ e ROXY

• '. 0.0.' , ••••• ,.

'T, i.

..
klYNUJ

BASES DO CONCURSO
Os leitores que enviarem as

melhores legendas anedóticas pa
ra o cliché acima serão premiados
com ingressos para �'s Cines futz e

Hoxv.
_ ..\s anedotas serão reccbidas

dlé súlJadu <1 tarde. nesta redação.
As IIH'SIl':lS .lcvern "ir ncompan'ra
das de um r-ecor-te do cliché supra.

- Túd" segunda-feira serão lJl"
hl.cud.i-, as melhores anedotas com

') nome ou pseudônimo do autor.
PR:f: ..\1IOS

(l� C3L(úLltc's vencedores pro
cura r}. seLS i'1g"e<;sns na gcrl'n('i�
li. f:in' Hitz. àõ s'.'!111ndas-feil'as.

(Js prêmi» <;(·"';10 djstr-ibuidos
na seguinte ordem:

10 [ligai' _ :2 ingressos para as

�(:"sõcs d > quinta-feira e domingo.
2() Ill��tl· _ 1 inzresso para quin

tu-Ic ira.
:3° 1ug'1:' _ 1 ingresso para terça

fi:ira.
\, . 'c:h lI'e, anedotas não elas

�jL{_,i.j�id': i.(·J..1 lÚs somente à sua

'e U;Jli('<lc�ln.

BRIT'Q
O alfaiate indicado
Ti'fadentes 7

lNSTlTUTO DE DIAGNOSTICO
CUNlca

DR. DJALMA
MOELLMANN

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Clube 12 de Agosto
PIWGRXllL\.. PARA OS llIESES DE �OVElUBRO h

DEZEllIBRO DE 1945:
DEZEl\lBRO

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.
Dia 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.

i (A CF:IA DE NATAL será ás expensas do sócio, abrindo o

,\j Clube, previamente, a inscrição para a mesma).
Dia 31 GRANDE BAILE de São Silvestre. com início ás

:22 horas.
OBS-ERVAÇõES

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 rrgor, permitindo-se o branco.

Estabelecimento Gráfico Brasil
DE

NICANOR

I
SOUZA

'frabalhoe Com�rciau
Irnpreesão a côr9"

Compo.ição de livro. •

Jorna.w

'rés.. e Memorai.
Douhlé. e tricrornia.

Ra'v;"':Q8 • Avul.o. • C-a.ixOil •

E.tojo., etc.

Aceita encomendas para o interior do Estado

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

Academia de Comércio
de Sanla Catarina'

EXAJIES I/E ADlUISSÃO
De ordem do senhor Diretor e, de conformidade com o ar

�ígo 22 do Decreto-Lei n. 6.141. de 28 de dezembro 'de 1943,
torno público que, 110 próximo dia 10 de dezembro, às 17 ho
ras serão abertas as ínscrícões aos exames de admissão ao 10
an� do Curso Comercial Básico, devendo, as referidas inscri

ções, ser encerradas em o dia 10 do mesmo mês de dezembro,
às 19 horas.

Todas as informações serão prestadas pela Secretaria des
ta Academia de Comércio, à Avenida Hercílio Luz 47, todos os

dias úteis, das 8 às 10 horas e das 17 às 19 horas.
Secretaria da Academia de Comércio de Santa Catarina,

em Florianópolis, 10 ele novembro de 1945.
Flávio Ferrari, Secretário

G_ da Costa Pereira &: ue.

FARMACIA ESPERANÇA
HoJa ti .......ah.A ...... II n. .......r1da

____ale e ..vaqe1r.. - H01D� - ,.....,__._

� c. iIon'.....

........ • ...u eIIBcy.&aelll _ .......... ..aa..

Tu pod es, se quiseres I Visite, sem :mpromissos, II A «Caixa de Esm_0!as», uma das c�i�as"�ais .sé�.ia_._s e LIVRARIA ROSA
mais socialmente benehcas que, em matêrie de

lnStI.t�lçoe�, Ientre nós existem, -- oferece aqui um «coupon» de ittscrz Rua Deodoro, 33

ção para os que quiserem dar-lhe ajuda. Não se pode di- Ftor ianópolie
zer iodo o bem que merece seja dito de CAIXA, mas

pode-se substituir o bem-diZer pelo bem-fazer. E' isso o

de que precisam os pobres socorridos Dor ela. Leitor, mãos
à obra de caridade. Preenche o coupon e ampara, assim,
o teu próximo. Dá-lhe quanto puderes.

CAIXA DE ESMOLAS AOS INDIGENTES DE
FLORIANóPOLIS

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

Livros novos e usados,
em diversos idiomas.

A tende encomendas de
obras editadas no Brasil

ou no estrangeiro,

I
3v-J

D!��. sglr��!E�S Ea-

1 • .___________
�édica do Centro Espírita
Luz, Caridade e A�or, co

rnun ic a a mudança do seu

consultório para a Rua
do Senado. 317-2° andar.
Rio de Janeil'o, onde passa a

oferecer os seus présti�os.
Escreva detalhada�en te -
rrorne , idade, endereço e en

velope selado para a res-

Florianópolis, --

Nome por extenso

Local onde deverá ser cobrada a mensalidade ---

de ------ de 194--

I
Novidades todas ai)

I=---_sema_nas___

NÂÔ MA:.
�-wa •• j.II\1�

•
ii

Drs. Aldo Avila Ida Luz
E

ILeoberto Leal
ADVOGADOS

,Rua Felipe Schmidt , 21

(Sobrado) �Florianópolis
�l

Encarregam-se, nas portos de Santos e Rio de Janeiro, de

DESPACHOS DE IMPORTAÇÃü •• Provídericíendo o desembaraço
de mercadoria. e se'u reernbcrque para os portos do nosso Estado.

DESPACHOS DE EXPORTAÇÃO .. Para qualquer pôr to do País
e do Estrangeiro,

DESPACHOS DE CABOTAGEM·· Recebendo ali mercadorias em

São Paulo, Santos ou Rio e entregando-as no pôrto do destino

I
ou enviando-a. para o i{\terior. I "1 - O Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Iudustriár.ios Co- postaEndereço: Rua Felipe Schrnidt n 3ô.·· Caixa Postal n , 12

IlTIUniCa
aos candidatos inscritos nos Concursos em epigrafe que a iden- _

I
F'noereço telegráfico .. TREI/O.•. Telefones 1098 e 1342.

VENDE SE U ,.

FLORIANÓPOLIS -

.. SANTA CATARINA tificacão da PROVA BÁSICA realizada nesta cidade será procedida no

_: 'dme,a cffiosatquUramadia 1� de dezembro, às 13 horas, na sede da Administração Central do •

L -.!
Instituto, no Distrito Federal. nova. Tratar a Av. Hercílio

2 _ Aos candidatos inabilitados será dada. no dia imediato :10 da Luz, 33. 5 v.·1

publicação, nesta cidade, dos resultados, vista du prova. na forma do

item 6 das instruções número 39, reguladora dos Concursos eru causa",

Ftoriauópolis. 28 de novembro de 1945.

Brevemente, sumurfarernas, nesta coluna. ()..; uomes 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.

,-
I

a ocasião!Aproveite
A ALFAIATARIA BRITO, à rua 'I'iradentes 17, acaba de

receber reduzido número de cortes de

I LINHO BRANCO IRLANDÊS (Legítjmos)-

IVisite-a hoje mesmo!

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

I QUER VESTlR·SE COM CONFORTO E ELEGAN(!A ? -IPROCURE A

�i!u�a!�oapi��I��i!��!OI�ello
ESCRITóRIO JUBíDH)O COMEItCIAL

(Cem. um Departamento Imobiliário)
Vendas de pinhais, fazendas e emprêsas
Diretor: dr. Elisi-ário de Camargo Branco

ADVOGADO
Rua Frei Regério, 54 - Fone 54 - Caixa Postal 54

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

,

- ,

FILH'A I MAE I AVO I
Todas devem usar'a

(OU REGULADOR VIEIRA:
A MULHER' EVITARA DORES

Alivia as Cólicas Uterinas
Emprega-se com vantazempe

ra com bater as írregutartdades
das Iunções pe.rtódtcus das se·

nhoras. E calmante e regulador
dt'Asaôl íuuções.
FLUXO-�EDATIN A, pellí sua

comprovada dicácia, é muito re

ceitada. Deve ser usada com

confiança.
FLUXO-SEDATfNA encontra-se

em toda parte,

Instituto de Aposentadoria
dos Industriártos

e Pensões

COKCURSO PARA AUXILIAR E DACTILóGRAFO
AVISO

Jaão Ricardo Mar!:'
Responsável local

Quem achou?
Apelo encarecidamente à. pes.,sa

que achou c importâncic. de 33'3
cruzeiros o ob.équio de entrega.la
na Redação deste jornal ou à rua

Curitibano., 78. visto a mesma

corre.ponder ao meu orden.o.do ra

ferente ao mas de Novembro.
Crendo na hone.tidade da pa"

Ilôa que a encontrou. fico agrade
cido desde já

Augusto Barbosa Fonleca.

Vva. Malvina
!encourl

au

participa c noivado dCII seu

filho NERi. com C!l uita.
Guiomar Andrade Machado.

José Machado e

Regina MaChado
participam o noivado da sua

filha GUIOMAR. com o sr.

Nerí Bittencourt.

APENAS c-s $,00
Com essa ínfima quantia Voe�

está auxiliando o seu próximo,
Contribua para a Caixa de Esmolas
",)'0) IQ,ü�ec":·es d<e Fílll"ial1ájNlis.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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t./ f!ITaDO·- Sexta-feira, 30 de Novembro Q/le 1945

IU� �l a r�v� u[ão . � õ �� �� r� � a �r��
(Um retrospecto do trabalho antes e depois de 1930]

a) - O trabalhador brasileiro, . le vario a sér io. To]c. são milhurcs

1
túlio Vargas. que destruam primei-

cm face ao elemento vindo de 011- i) - Uni trabalhador solteiro e j;i as habitacôcs coustruidas atra- UIll médíc» c pagar hospitalização, ro as ve-lades constantes de todos
tros países, era esquecido; era des- um trabalhador que tivesse alto. vcs cios Institutos, embora as pro- tinha dt· mendigar Ulll lugar nas_ esses itens, que perguntem ao ope
prezado, desde que surgisse o hra- dez. 011 quartozc filhos. exercendo porções Iormidúvcis do problema casas de caridade. comprometer na r.uio qual o regime que ele prefe
ço concorrente estrangeiro: porque a mesma função, poderiam ter sa- não lhe permitam a solução ime- farmácia o ordenado de meses pa- re - se o cios srs. Artur Bernardes
não havia a lei de nacionalização lá rio igual, pelo que as crianças diata, O mesmo Instituto dos Co- ra cornpr.u- meuu-arnentos e cair e Washington Luiz, se o do sr,

do trabalho, que a Revolução hoje não podiam andar senão maHrapi- mcrciár ios abriu a sua Carteira num desiquilíbrio financeiro de Getúlio Dorneles Vargas!
combatida pelos �audosistas e pe- lhas, não podiam frequentar esco- lrnobil iária el_ll todos. os Estadus.l que. ÚS vezes, .nunca mais se liber- Elll'i�o .Gaspar D,utI�a será, na

los sebastianistas instituiu ; Ias c tinham de trabalhar mal em 19H. realizundo Iinanciamentos t avn : ;1 muiorra dos Institutos e Prcsidênciu da República, a segu-
b) - O trabalhador tanto podia aprendiam a fazer alguma coisa: para casas de associados no valor Caixas drio hoje tôda a assistência rança da continuidade, aperfeiçoa

trabalhar oito ·ou dez horas. como hoje. o abono familiar modificou total de Cr:< 87.279.124.50. Essas ci- médico-hospitalar aos seus associa- menta e ampliação das notáveis
quinze ou vinte, segundo.? enten- ês,;e. estado de coisas .�. atenuou I Iras vâo num cnscend.o rápido d?s e ?s que não. proporcionam realizações sociais do Presidente
desse o patrão: porque nao havia cousideravelmeute as dificuldades e o TAPC vem construindo. prcse n- ainda I:'SSCS beneficios. "em tratan- Vargas.
limitação de horário, os serões dos chefes de famílias numerosas. temente. milhares de casas no Bra- do de instituí-los no menor prazo; Os que tantos direitos conquista-
eram habituais e levavam os em- em todo o pais. siL para alugá-Ias a preços acessí- n ) - o problema do trabalhador ram e tantas obras valiosas obtive-
pregados à fraqueza e à tubérculo- j) - com exceção dos ferro- veis a todos os trabalhadores. brasileiro era considerado "caso de ramo apesar dos entraves trcmen-
se - e ninguém falava em paga- viár-ios e de outras poucas classes, i) - O salár-io do trabalhador polícia"; o problema do trabalha- tos c nem sempre encarados. da
mentes extras para horas extraor- o trabalhador que morresse. deixá- era regulado pela lei da of'erta e da dor brasileiro tornou-se, com o ad- guerra mundial. que durou seis
dinárias ; hoje, '0 operário em geral va a família no mais completo de- 'Procura. exclusivamente. como se o vento da Itevolucâo d ... 30 e graças anos. os que "iram satisfeitas tun
trabalha oito horas,.o bancár-io sarnparo e isso foi Il10Ü\'o de rui- homem que trabalha fusse o tecido ao interesse constante e desvelado tas reivindicações justas, sem agi
seis, o mineiro seis. e tôdas as ihares ou milhões de casos pun- flUe S�, compra na loja. o titulo de de Getúlio Vargas pelas classes tacão e sem sangue, sem tropelias e

prorrogações impõem pagamentos .gentes. de lares numerosos jogados renda que se adquire na bolsa, o opcrúríos. ,1 preocupação dorninan- sem violncias, sabem que Gaspar"
salário maior; 'na mais completa penúria: a. insti- animal que se compra nas feiras, o te dos governantes, ocupando os Dutra. continuador da obra de Ge-
c) - o regime de férias rernune- tuicâo da previdência social. dos

I
quito de açúcar comprado no -arrna- piemos suoeríorcs de realizações túlio

vargas.,
é o seu candidato. o

radas não existia, salvo um ou ou- f'T:stitutos to' das Caixas, vem bene- Z<'Tn ... O salur io mínimo. o salarío administrativas. candidato do Brasil!
tro raro exemplo; havia trabalha- Iiclando anualmente dezenas de adicional. o salári« familiar - tu- O.'; que neg-am a obra revo lucio- Porque os dcrnagôgos. os salva ..

dores com dez. quinze, vinte anos milhares de pessoas: SD o Instituto c:' :SS·:· proporcionou considerúve l naria de 30. os que proclamam que dores que sempre aparecem à últi
de serviço e que jamais tinham co- do, S ,con"erC,íári0S .iá pasou plêli.� ce

II r,i�e:hO;-!a d::. cOl,di�ões para
_

o tra- ela fez a desgraça do trabalhador. ma h�ra. ii,' estão conhecidos e des
nhecido um período de férias recu- �O.Oüí) seguros, num total de cerca :ol�)!h3do;·. ��Ja maior elev?-ça-o de lOS que suspiram pela .\�olta dos moralizados demais para. que '�slamentares, remuneradas. para re- ne Cr.::; 31).{1.000 000,00 (trezentos nivel de vuía depende. hoie, sobre- f tempos em que as reunioes prole- trabalhadores tenham a rngeuur
tomar energias. para visitar paren- mi! contos II €' r-iais de 7�)OÜÜ auxi-

i p.:d-:::. J.) desenvolvim�ntl) �a p�o-l :ária'. eram liquidadas a pata de dade de lhes darem os votos.
teso para descansar das fadigas da 11O�', 1}') montante de r::.al.' de .... I nW::J'é' 03CU)TI"L que ainda e multo í cavalo e a golpes de sabre, os que '" • ,:'

ganha-pão diuturno; hoje. o regime Cr!1i 3S.0üO .. OüO,OO. \ ;);')\..1: I se arvoram €'111 beneméritos do Trubalhador do Brasil! Pela tua
de férias pagas é um direito que k) - O problelc;> ,j�l ca"" p:-ó .. l m} - T:';illalhadol' Que adoecesse trabalhadol' para pedir-lhe que os felicid:.ldc e paz, '"o ta em Gasp:.H"
ninguem mais tem a coragem de prld pal'3 o trahJihador Itlunc;.... fôr'l e :1ão tívess.f> res.prv�, para cham:Jr ajudE' a pÔ I' aba.i:�o a obra de Ge- Dutra!
discutir, sem ca ir no mais tremen-
do ridiculo; '�-----------------------------�ICO'NSELHOS lOS ELEITORESti) - A proteção ao trabalho dos I
menores e das mulheres ,não exis- l\. '1 a rm 1- te 1" 1-o ,

'

tia em pade alguma do pais; crian- 1.V •

ças e mães de famílias numerosas
trabalhanlm na mesma situaciío de Em 2 de Dezembro, com o teu voto, darás ces- P:l'iJneiro - Pro{.'ure saber, no Diário Oficial ou nos car-
angustia e {'xploração re'"oltante

d f'
. .

h 'Ih O 'tórios eleitorais, onde deve votar.como na China. no Egito ou na Co- posta e znztlva aos que tentaram uml ar-te. uve

réia. nas sericicultura ou nas ta- a vós daquele que, em S. Bacia, continúa pensando Segundo - Compareça à secção eleitoral em que estiver
vOllras: as mães morriam tuber- em ti, e ainda procura lutar em teu beneficio. Honra alistado, entre 8 e 17,45 horas.
cutosas e. deixando criancinhas na o· teu. macacão; a marmita que usas não humilha, Tert:enll'o - Leve consigo, se possível, sua carteira de iden·-
miséria, estas aumentavam II legião b'

- .

t',çdI'. tidade ou documento eq-uivalellte (carteira de re"'ervista ou.dos menores explorados no traha- em ora nao seta ar IsO e uXO. v

lho sem legislação e sem

humani-I
A ordem de Getulio Vargas é votar no General I profissional).

dade c .justiça 1 Isso.hoje n.ão é poo- Eurico Dutra, o organizador da Força Expedicionária I' Quarto - O e!eit0T só pode votar na secção
sivel, porque a lei o \'eda terminan- anti-fascista' contre inc.!rtlido o n.ÍJ.mero d.e seu título eleitoraL

tel�)ente·o trabalhador ficava a coo- ; ... ••
1 não se instalar a respectiva. mesa receotora,
I���

-

di.ç:ões leoninas, porque o fraco a

contratar com O forte; não existia LI-ga El el· toraI' Catoll-ca Quinto - Ao chegar à secçã.o. procure logo receber a sua
a assistência dos sindicatos, o COll-

.

_ senha nUm-él"Ma. e rubricad.a.
trato coletho de trabalho, as res- Sexto __ Quando fôr anunciado o número de sua senha,Iriçõ{'s legais aos abusos do eM-

Ipregador, o control€ da execuçã{) I COMUNICAÇÃO apres.mte S�ti título a.o presiden.te da mesa.

dos ajustes, a justiça especial do j Sétimo - Diante da mesa, assi.ne as duas fôlhas de vota-
'Trabalho; De a.eôJr'do CI{)m. as rnsu'II.çi)es recebidas da Llig'a Ele!- 'ção, receba um envelope aberto e passe ao gabinete indevas-
f) - não havia estabilkiade 00 tOll"aft Católica., 411{) Rio, e paza dissipar possiVeis tbÍvidas, &áve1.

emprego e muitos empregados, cne- [flA>q) jpIlÍIDUCI), alinda IIIma vez, para. orientaçãlO e -S0TênAJ,· . �

g�;n?o �l velhice, qu�ndo. as fOi'ça.s. _." OIt.avO - No gcabinete, podera colocar no envelope tres
dlmmUlam e a produÍ1Yldade bal-' dos interessados, que tanto o general Eurico Gaspar chapa�: uma para Presidente da República; uma para Sena-
xava. eram postos no olho da rua, li)lIIt.m, como O Major Briga.deiro Eduardo Gomes, e res- dores; e outra para Deputad.os. No gabInete, não perman.ecerá
para a entrada de dementos novos peeth'os parliidos, a(,-eitaram, int.egraJmen.ie. os BotISOS' .

t
e fortes: dir-se-ia o destino infeliz maIS que um mmu o.

do boi, que. quando n�o mais pode pOl�tuladoS. Nono - Ao sair, lllostre o envelope, já fechad.o, à Mesa e,
arrastar o arado para romper a Nenhuma dúvida, pois, de que ambgs aqueles dig- a seguir, o cO!O{!lle na urna com sua própria. mão.
terra. é abatido no matadouro ... A nos BrasHe-iilros mereçam assim a confiança., como os Décimo - O voto é secreto e obrigatório, havendo multas
lei da estabilidade linou o traba- votos dos católicos. de 100,00 a 1.000,00 cnlzeiros aos faltosos.lhador dessa ameaça constante, que N 4) que toca a Sa.eerdo�, de novo se rec,omenda e
o fazia viver em eterno sobressalto
e o chumbava ao dilema da humi- espera. que se conservem, c.omo lhes cabe, FORA E

lhação ou da fome - sempre que ACOIA dos partidos politioos.
-entrasse ('m divergêndas com o pa- F[orianó]!)OHs, 28 de novembro de 1945.
trão e não possuissse mais condi· CÔNEGO FREDERICO Ho.BOLD

�'��h�ar�as��nquistar bom emprego

..• p_r_e_S_i_rll_e_lIl_te__d_a_>J_Il_n_ta_._e_s_e_c_re_t_._d_O_Á_rce__'b_iS_P_8_d_Ot 1 i

g) - a alimentação do trabalha· Idor era matéria com que absoluta
mente não se preocupava o govêr.
no, podendo os trabalhadores tan·
to viver bem como morrer de ina
nição: o poder publico não inter
vinha em tais assuntos. Hoje, ú

SAPS "ai ampliando rr sua rêde ;J�

Iref .eições. proprociona. alimentaç�? �sadw e barata - gratUIta, em mUl

tas localidades - aos operút'io);;,
promove e estimula a instalação de
restaurantes para os trabalhadol'e:,
em gl'andes empresas, cuida da sua

nutrição conveniente;'
11) - o ensino do trabalhador era

indiferente ao govêrno e a :ndús
tria do pa'is sofria as consequências
tristes da falta de técnicos, do llue
decorria virem profissionais es··

trangeiros. em detrimento dos nDS'

sos patrícios. que chegavam a se

deixar vencer por um complexo de
inf.erioridade - só o estrangeiro
tinha capacidade e eficiêmda... (.\
SENAI é, hoje, uma realidade for
midável e são milhares de jovens
que, nas suas Escolas, se preparam
para vencer na vida. Completarlo o

conjunto . de suas construções, o

Serviço Nacional de Aprendizagem
Industrial que em dezembro d� ..

1944 tinJ1a 10.792 alunos, poderá
ter, somados os �lun0!'i diurnos e

noturnos. 40.000 Jovens dedicados
;\ aprendizagem industrial no pais!
Isto era dito, ainda em maio últiuw,
pelo "Correio da Manhã". .iornal
j'nslIspl'ito, partidúrio que é da U.
D, �., e111 editoriaL

3 motiVOS de preferencia:

em que se eu

Só no caso de
poderá votar

1 Os «Serviços Aéreos' Cruzeiro do Sul» po••uem a

maior frota Aéreo da Sul América. integrada p<,r
aviões dos tipos moi. modernos e velozes: os « «DOU

GLAS. DC-3, 011 JUNCKERS 52, os FOCKE WULF 200.

I
I 3 Os «Serviços Aéreos Cruzeiro do Sul» oferecem

confôrto perfeito ao. pauageiros e pontualidade
I máximo na chegada e partida de 8UQII máquinas.
que servem o cêrca de 70 localidades diferentes, de nor

te a .1,11 e de leste o oeste do país.

2 Os «Serviços Aéreos Cruzeiro do Sul» têm no corpo
de tripulan�e•. 1.0 bi-�i1�o�ári�s e 23 milionários.Ado
ar, o que SignIfica hroclnlo lmpecQvel e eltperlen

cio VOlta, garantindo segurança absoluta 0.0. seus aviões.

Terrenos eIn São Paulo
Vendo os melhores lotes junto ao pateo em conlltrução do 1. N. P.
Desvio bitolas larga e eatreita. Recebo pinho em pagomenta.

1. S. Almeida Pôrto - Rua Monsenhor Andrade. 318.
Cailt� Postal, 792. São Paulo.

AGENTES
Precisam'se em tôdas as localidades do Brasil

negocio fecil e de exclUSIvidade. Cartas por obséquio
Alvaro de Carvalho. 97 - S. PAULO

para
à rua

Exige-se cartaS de referência da propria localidade.

.........................................................,

I
I- CONVITE E MISSÁ-

A fábrica de calçados "PELUSO_ VENDE-SE uma cosa com ter>:s·
acaba da instalar uma casa de I no.• ita à rua Duarte Schutel. 56.
calçado. para liIenhoras. na rua Informações nesta redação.
Tiradentes 19. 8v-l

Rodolfo Paulo da Silva. Alcebiades Vieira
d'Avila e demais parentes de MARIA
D'AVILA VIEIRA convidam os pessoas

. de suas relações poro assistiram o Misso,
que em sU1rogio à suo alma, será rezada no altar do

Sagrado Coração de Jesus, da Catedral Metropolitana,
________________________... ,no dia 4 de Dezembro, às 7 horas. 3 vs.-l

Serviços Aéreos Cruzeiro do Sul Ltda.
Passageiros .- Correio •.. Encome 11 das •• Cargas

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



DR. BIASE FARACO
.1(6<1100 - chefe do Sen1ço de 8lfllilll! do Centro de sao.d.

DOENÇAS DA PELE -- StFILIS - AFECÇõES URO-GENITAlS DE
iUfBOS OS SEXOS - RAIOS INFRA-VERMELHOS E ULTRA-V10LETAS

CONSULTAS: das S às 6 h. - R. Felipe Schmidt...
RES.: R. Jcínvíle, 47 - FONE 1648

Reasumiu sua clínica

DR. SAVAS LACERD,A
Clinica médico-cirúrgica de Olhos - Ouvidos. Naril - Garsanta.
Diploma de habilitação do Conselho Nacional de Oftalmologia.
CONSULTéRIO - Felipe Schmidt, 8. Das 14 àa 18 hsrllil_
RESlnENCIA - Conselheiro Mafra, 77.

TELEFONES 1418 e 1204

Dr. Polydoro S. Thiago
Clínica Médica f'1Il Geral

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

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

RESIDENCIA: Av. Trompowski, 62 - Fone Manual 766

ORa SETTE GUSMÃO
eBElo'E DOS SERVIçOS DE TISIOLOGIA DO CENTRO DE SAúDE Il 00

HOSPITAL "NER1lU RAMOS",
CU1"1IO de aperfetçoamento no Hdspltal São Luíz" Gonzaga, tte Silo Paulo - Ex-esta·
Jijrl0 do Instltute "Clemente Ferreira", de São Paulo - Ex-médico Interno do

Sanatório de Santos, em Campos do Jordlo.
a.;orlCL G.IIBAL - DIAGNóSTICO PRECOCE .Iii TRATAM1ilNTO IDSPJIlCIALIZADO

DAS DOENCAS DO APAR.IILHO RWl8PIRATóBIO.
OPERAÇÃO DE JACOBOEUS

teONBULT:A.S: Díâr-tamente. das 3 às fl horas. CONSULTóRIO: Rua Vitor MeireJM, 111
l'U!CS�t:NCIA.: Rua En"" J1lin1or, 136 - Te.l. 742.

DR. MADEIRA
Médico e.pecialilta em DOENÇAS DOS OLHO�

C'UrIIo .. Aperielcoa.mento It Loap PrAtlca 110 Rio IS. J'�
_••ULTU - r.Ia ......... : 41ar1am_te ..... 10,30à.12 ha , à tarde excepto 001

........... 14 ás 16 lIar.. - �JOr.ULTO.tO: & P1Jlte ... ,.......... -

,
._ 1.MlI - .......tdIU ............... v.. L

DR. ROLDÃO CONSONI
fJIKUIi'.GIA GIllRAL - ALTA CffiURGIA - MOLlIlSTIAS Dli! SIIlNHORU - PABTOII

Formado pela Faculdade de Medicina da Unhl'ersidadJe de SIlo Paulo, onde foi
�te por vários anos do Serviço Cir11a'gico do Prof. Allpio Correia Neto.

Clrm'gm do estômago e "las blllaa-es, mtesUnOfl <leigado e gr068O, tiróide, rlna,
�ta bexl«a, !itero, OT6r1oe e trompas. Vari�e. h.l.dr�e, TarlRto • hé'!l.1a.

,

CONSULTAS:
... I u ,6 noras, à Rua Felipe Schmidt, 21 (altos da CIl88 P�). Te1. 1.688.

RESIDt:NCil.: Ru. �I Jdruor. 178: Te!. 11:7114

DR. A SANTAELLA
(Diplomado pela Faculdade Nacional de MediciI?-a da

tTniversidade do Brasil). Médico por concurso do Serviço Na

eíonal de Doenças Mentais_ Ex interno da Santa Casa de Mi

"ter:\córdia, e Hospital Psiquiátrico do Rio. Ex médico assisten
te do sanatório Rio de Janeiro na Capital Federal.

CLINICA M ..DICA - DOENÇAS NERVOSAS
- Consultório: Edifício Amélia Neto

Rua Felipe Schmidt. Consultas. Das 15 ás 18 horas
Residência: Rua Alvaro de Carvalho nv 18 - Floríanópolís.

DR. ARAUJO
4.S8I.atente do Prof. Saneon. do Rio de ....dr..

ESPECIALISTA
Doenças e operações c'IOS OLHOS, OUVIDOS, NARIZ e GARGANTA.

Cfrurgla moder-na da GOELA DE LOBO, do LABIO LEPORINO (lábio. 06u

da MOI! fendidOB de nascença)
1lllMaJr01KlOpla. traquêoscopía, br-onccscopía para retirada de cor-pos estranhos, etc,

CONSULTAS: dll8 10 àe 1% e da. 11 la 18 hor..

Rua Nunes Machado n. 20 - Fone 1447

Dr. Newton d'Avila DR. ANTONIO MONIZ
Op.raçõe. -- Via. Urinaria..... Doen
lia. do. inte.tino., réto e anua
-- Hemorroida.. Tratamento da

colite amebiana.
Fi.ioterapia -- Infra·vermelho,
Co:n.ult: Vitor Meirele., 28.

At.nde diariamente à. 11.30 h., .,
à tarde, da. 16 h•.•m diant.

R•• id I VidaJ Ramo., 86,
F'o.,.' 1067.

DE ARAGÃO

I llIr'Iq'h> e Orlo..,.... 0IIaI_ • f.JlrvgrIG
.. torllL Par'" ••_..........r...

CONSULTÓRIO: R. João Pinto 7 Dici
''laDIAm''. dlU 11 ." 17 lIoru. I!..IIIIIDIDI·
"1',,' Il.I_llM AJ..... _ .....11:\.

ORo ARMANDO VALÉRIO DE ASSIS
._ ""le.. Ih Cliniu Infantil da Ansietêneia Munieipal a H_pltal

de Caridade

CUNICA II!DICA DE CRIANÇAS E ADULTOS
OOJlf8ULTóRIO, Rua NOJle8 Machado, 7 (Jildiflclo S. Ft-aJIlclooco). ._. 1."""

Consultas dali 2 à. 6 hora.
RESIDENClfo: Rua Mareehal Guilherme. 1). Fone 783

Venda avulsa na

AGÊNCIA PROGRESSO

19U�
ptçpua

ENFERMEIRA

I d· d M
r

d· R!s�!!�D(�i��!!) de, !�J���iE!ed�!!�� �:'�!:g:�terD ICa or e ICo �!ç�S��;," ������ude ::��� �:t��� ����f;oden:av��;�� d."�o��:�n���: :o:':"'�fi;'::õ:;
.,..,..- "01" _ - .. - ••01" -- -

,_ -

-, ,J até agora, tornar pessimistas continue funcícnando. Se,. de informações úteis", dando tôdas
DR. ll'IÁRIO WENDIIAUSEN até os mais ardorosos adeptos outro lado, os Estados Unidos as indicações possíveis, que tere-

Médico do Centro de Saúde e Diretor do Hospital desta organização", disse o resolverem dirigir a navega- mos _prazer em recomen��-l� (a)
"Nerêu Ramos" Presidente da Associação Sue- ção segundo os mesmos

prin-j
aos mt<'re�sa�o� na aqaisrçao de

r
-

l ca ríe Armad G ' . , .

l' d bons funcioná rios (as).CL NICA MEDICA de adultos e crianças I ca de Arma ores, sr. unnar cipios económicos ap ica os
x x x

CONSULTÓRIO: R. Trajano, 14 (altos da Confeitaria I Carlsson, em um artigo recen- antes da guerra pelas nações Negócl·o urgente!"Chiquinho" ) I temente aparecido na publica- marítimas europeias, predisse
CONSULTAS: das 4 às 6 horas ção "Transbladet". O sr. Carls- que a transição para a navega- Por motivo de viagem vende-

RESID:mNCIA: R. Felipe Schmidt, 38 - Fone: manual 812 son é um dos delegados suecos ção livre poderá se efetuar
se o armazem de secos e mo

da UMA e, atual�ente, se en- com, .relativa fac�lidade, s�J:? lhados sito à Praça Lauro Mül

cont�'3: em Washll1!j�to� para auxlllO. da Autoridade Marítí- Iler, 2, tendo grande número de
participar das negociaçoes en- ma Umda.. freguezes. Tratar na Alfaíatacia
tre os representantes da ref'e- Em outro artigo recente- Pereira à rua JOã0 Pinto, 16
rida organização. 1

mente publicado no "Svensk' 15 vs> 6
O duplo controle em Was- Handel", órgão da Federação '" * *

hington e Londres, disse,

1'eS-1
Sueca de Atacadistas e Impor- TERRENOtringiu se:iamente a di�'e?�o tadores, o me�mo, auto: disse

da navegaçao do mundo inter- que a navegaçao e um ínstru-
_

Iro e isto tem conduzido com

I
menta muito sensível. É im-I Compra-se um lote. nas ime

freqüência alguma coisa dia- possível desenvolver uma na-: diaçõe: .da linha Clr<:._ular ou

metralmente oposta a uma ad- vegacão racional se cada caso: Agrooôrnica . Informações na

ministração racional. Além I que se planeje tem que ser II ua Tiraden tes » 14 - sob.

disso, obrigou às autoridades submetido a uma comissão de 10 vs .. 9
"" "" ""

estatais a intervir na vida co- Londres e, como tantas vezes

mercíal de uma maneira que sucede, depois de haver sido
anulou pràticamente todo o tratada alí tenha de ser reme

esfôrço para conseguir que se tida para Washington para
possam realizar transações li- discussões ulteriores. Depois de
vres. A empresa particular e a dar alguns exemplos mais dos
iniciativa privada foram para-I graves inconvenientes da Jun
lizadas". O autor disse .que lhe' ta de Navegação, o sr. Carls
custa crer que os desejos ex- son disse que, segundo sua Mot'or a or leo cru

F

pressos em certos centros de opinião própria e a de muitas
que seja prolongada a exístên- outras a volta da livre concur- VENDE SE um marca "CH
cia da Junta de Navegação rência traria consigo uma con- msx

"
- mil rotações - força

possam resistir ao pêso dos ar- siderável redução do nível ge- de 6 a 8 cavalos, possuindo
gumentos com que os repre- ral dos fretes e daria aos di- cota de oleo.
sentantes da. indústria e do versos países uma possibilida- Tratar com Sidnei Noceti à
comércio tratam agora de im- de de regular em caso de ne- rua João Pinto, 44,
pôr as suas exigências de que cessidade os transportes efe- Telefone 1134.
se volte a alguma coisa que tuados p�r seus próprios na-

•••

pelo menos se pareça a um co- vios. M ui PFAFFmércio e a uma navegação li- ...- ",,""00;"---' -- ..... �. - aq Ina
vres. LEIAM A REVISTA (familiar)Ocupa-se em seguida do que Vende-se em ótimo estado;pode acontecer com o desapa- O VALE DO ITAJAt ver e tratar com Placido Ma
recimento da UMA. Se a Amé-

fra - rua Felipe Schmidt 34rica decidir reatar a sua políti- Oca de subvenções de antes da Correio Lagean Bazar de Mó�a:) *Florianó!)olis
guerra, a sua convicção é de

que a navegação internacional
vai se encontrar diante de uma

•.

A aproxima�ão do perio
do mensal é, para as senha·

ras que não têm boa saude,
um tormento e um pesadelo.
A Simples lembrança dos so

frimentos que se avizinham

perturba-lhes a tranquilida·
.de e as põe em sobressalto•

»o fjm de um ano, quan
to somarão êsses dias de do·

res, roubados aos afazeres e

ás alegrias da vida?

Alaste de si os pildeci·
mentos periódi(os. A SAUDE
DA MULHER - regulador, tôo

oi(o, anti·doloroso - é o reme

dia que lhe restituira á tran

quilidade. Êle tem no nome

o resumo de suas virtudes:

CASA -- CR$ 400,00
Precisa-se de uma até CR$

400,00. Aluguéis adeantados.

Informações fones 1022 e isso
uo Caixas Postais 240 e 270.

* * *

Máquina de escrtver
Vende·se uma, portátil. marca

C.:ontinentat 340 Wo
E.tado de nova, tendo sído u.a

da unicamente na correspondencia
particular de uma profenora .11-

tadual.
Rua João Pinto, n" 18 (baixo.),

5v·3

Calcelres
Precísci-se para eerviçol de cal'

regação. Tratar à Praça 15 de
Novembro, 11. 3v-3

x x x

Telefone Automático
Gratifica-se com 200 cruzeiro.

a pelilôa que ceder ou encaminhar
um telefone automático. Informa
çõell ne.ta redação_ 5v-2

x x x

GRATIS!
Quer receber otima lIurpresa

que o fará feliz e lhe lierá de vo

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

* * *

VENDE-SE
Grupos e letrogênioll (Dia.e 1, "e

6, 12 e 20 KVA. Informaçõel à
rua Major COita, 33. -- Florianó
polis. 5v.2

DOENÇAS NERVOSAS
Com os progres.sos da medicina,

hoje, as doenças nervosas, quando
tratadas em tempo, são males per
feitamente remediáveis_ O curandei.
rismo, fruto da ignorância, só pode
prejudicar os ind.ivíduos afetados de
tais enfermidades. O Serviço Na.
c:onal de Doenças mentais dispõe
de um Ambulatório, que atende gra
tuitamente os doentes nerVOS9S in.
digentes, na Rua Deodoro 22, das !P
às 11 horas, diàriamentc.

Fabricante e dl!:!tribuidoras das afamadas con

fecções "DISTINTA" e RIVET. Possue um gran
de sortimento de casemiras, riscados, brins
bons e baratos. algodõe", m,oi' !n.'3 e aviamentos
para alfaiates. que recebe cHr.etllmente das

Snrs. Comerciantem do !nterior no sentido da 111 �azer<,m 'lma

Florianópolis, FHJIAIS �m dlumenau 11\ � • ..!j'!!J:.
melhores fábricas. A Casa "A CAPITAL" chama a atenção dos

visita antes de efetuol'em auas compras, MA'fRIZ em

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Palavras do sr, Getulio Varga
"As Forças Armadas do Brasil devem estar acima de suspeitas fat
ciosas e não podem ser consideradas em causa nas lutas partidarias'

Florlanõpolls, 30 (je NovemDro de 1945

Feissan; foi ocupada!
Chungking, 29 (U. P.) - Os informa que foi concluido o

nacionalistas admitem a perda acôrdo sino-russo sôbre dois
do importante centro rodoviá- pontos: 1 ()

- os nacionalistas
rio de Feissang, na província poderão desembarcar tropas
meridional de Hopeí, para os I aero-transportadas em Chang
comunistas, depois de 3 meses chung e Mukden, na Mand
de sítio. Entrementes, os na- chúria, contando que se diri
cionalistas começaram os de- jam imediatamente para am

sem b a r que s, tantas vezes bos os pontos; 2° - os russos

transferidos, no pôrto marítí- terão completado a sua retira
mo de Hulutao. Um despacho da em meiados de janeiro. Não
não confirmado de Chung- sé indica o que a China teria
king diz que as fôrças gover- prometido em troca.
nistas começaram os desem
barques, mas não indicam se

os transportes americanos es

tão sendo usados. Despachos
do govêrno dizem que os ata
ques comunistas sôbre Han- Atenas, 29 (U. P.) - João
chuang, a 30 milhas ao norte Sophianopoulos, ministro do
da cidade de Tsuchow, junção Exterior da Grécia, confirmou
ferroviária, sôbre a ferrovia de

I
a notícia de que a Rússia pediu

Peiping a Hankow, foram re- o consentimento dos gregos
pelidos. O "World Daily News" para nomear um embaixador.

Relações entre a
8récia e a Rússia

Nomeado embaixador
o general
WASHINGTON, 29 (U. P.) - Entre indicações da cres

cente preocupação norte-americana de uma guerra civil na
China, Truman chama de seu retiro o gal. George Marshall,
para nomeá-lo enviado especial junto da China, depois da re

signação do major gal. Patrick J. Hurley, 'I'anto o presidente
Truman como Byrnes ficaram surpreendidos com a resigna
ção de Hurley. Ao escolher um militar, em vez de um diplo
mata, o presidente parece frizar que a primeira tarefa na Chi
na ainda é desarmar os japoneses. É provavel que antes da
partida de Marshall para a China, o que se dará em breve, o

presidente Truman obtenha informações da situação através
da palavra do sub-secretário da Marinha, Artemus Gates, que
deverá chegar a qualquer momento do Oriente Remoto. Decla
rou êle aos reporters, na 2a. feira, que faria "recomendações
especiais que talvez causassem efeito sôbre a política ameri
cana na China". Um representante pessoal de Truman tam
bém está a caminho da capital americana procedente de Chung
king, depois de uma permanência de 2 meses na China.

George
na China

Marshall

Meio milhão de trabalhadores em

gréve nos Estados Unidos
NOVA YORK, 29 (U. P.) - o total dos trabalhadores em

greve por causa de disputas trabalhistas permanece na base
do meio milhão. As greves mais importantes são: a dos ope
rários das fábricas de automóveis - que o govêrno está pro
curando resolver tendo marcado para hoje uma audiência en

tre os representantes do operariado e os elementos de conci
liação do govêrno, na qual a General Motors Company anun

ciou que não se fará representar; e a dos empregados de lojas
-- para a qual vai ser designado um árbitro do agrado de am

bas as partes. O Departamento de Relações dos trabalhadores
nacionais já concitou às urnas 650 mil operários para saber
se desejam a greve em apôio do aumento do salário para 2
dólares por dia.

Os EE. Unidos concordam
'WASHINGTON, 29 (U. P.) - Os Estados Unidos estão

favorecendo a intervenção coletiva nos negócios domésticos
das nações do Hemisfério ocidental, como garantia contra
qualquer regime que possa subir ao poder de modo a por em:
perigo a segurança dos seus visinhos. Byrnes esclareceu, on

tem, a posição dos Estados Unidos, declarando a sua adesão
irrestrita à proposta uruguaia. Assinala-se que as repúblicas
americanas foram tôdas consultadas antes de ser proposta a
medida. O pouco de desacordo que poderia ter havido foi quan
to à interpretação inicial de que a proposta visa, diretamente
a Argentina. Embora a maioria dos diplomatas latino-ameri
canos declinasse de comentar, a reação geral entre eles foi des
favorável.

*
o MODELO
TEDDINGTON

.

,

A Estrela no mostrador iden
tifica o Modelo Teddington
corno o relógio de pulso com

mciquinc de tipo iguol à do
que obteve o melhor resul
tado de precisão até hoje
registrado em Teddington.

IExportação aérea
Londres - (B. N. S.) -

Ministro do Comércio da Grã·
Bretanha, Sir Stafford Grpp
ao delinear os planos do govêr
no no tocante ao papel que d .

verá ser desempenhado pel
aviação relativamente ao me

vimento exprotador, forneceu
detalhes intersantíssimos a

respeito do progresso já a al-,
cancado. As estatísticas reíe
rentes a mão de obra utiliza'
pa em atividades exportadoras
constitue uma base sólida pa'
ra a apreciação desse progre_s'
soo Já em setembro essa mao
de obra havia ultrapassado a

cHI' ade junho em cêrca de
cincoenta por cento. Espera-se
que em junho do ano próximO
haja um número maior de pes

RITZ • Sábado às 19.45 avant-pre- soas empregadas nas dive:'sa5
miére da gigantesca produção da atividades de exportação do
VARNER BROSS com Poul

Hen-I
"

ter'\:reid e Heddy Lamarr em; que,mesmo nos anos an - - J

CONSPIRADORES res a guerra.

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

Nunca houve um relógio

DE TfO ALTA PRECISfO,
Na célebre Prova Internacional do
Observatório de Teddington, Omega
alcançou o mais alto resultado de
precisão até hoje conquistado por um

relógio. E os técnicos daquele famoso
instituto certificaram oficialmente
que nunca houve um relógio pulseira
de tanta precisão como o Omega.
Para celebrisar tão grande triunfo, * Em Teddmgton, anualm,nte,

�___f_O_i_c_r_ia_d_O_O_M_O_d_e_IO_T_C_d_d_in_É>_'r_O_l1_- di_sPI_'ta_do_o_,,_co_rd_'d_,p_re_c1_.,.;o_p_ar_a/�.f

.

relógios de todos os tipos. Onuga
com máquina de ripo igua] à do detem ,,,, morde desde '9]1.

J.W.T.

que obteve aquele resultado. Assim,
hoje, o Sr. pode possuir um relógio
de pulso de precisão oficialmente

comprovada. Escolha o seu Tedding
ton nas boas relojoarias da cidade
E diga depois que é dono do relógio
pulseira de maior precisão.

OMEGA
PRODUTO DA SOCIÉTÉ SUISSE POUR L'INDUSTRIE HORlOGERE

GENEBRA - SuíÇAOMEGA

Ainda sem 80lução
Roma, 29 (U. P.)- O Comi

té Nacional de Libertação se
reunirá na Câmara dos Depu
tados, enquanto a imprensa
de Roma especula que os es

forços baldados para resolver
a crise política poderão causar
a dissolução do Comité. Sem
que se chegasse a acôrdo al
gum quanto ao sucessor de
Parri, os membros esquerdistas
do Comité tiveram uma entre
vista com o príncipe Umberto,
depois do que se reuniram na
Câmara dos Deputados para
uma conferência.

LEIAM A REVISTA
O VALE ·DO ITAJAI

RITZ - Hoje - ROXY
Às 19,30 hra. Às 19,30 horail.

Sessões ChiclI
John Hall. Lou ise Albriton. Edward
Everet Horton e Eric BJore em;

DE TODO O CORAÇÃO
Uma comédia alegre. jovial e di

vertida ...
Uma iresllistivel complicação amo

rOia entre Louise Albriton e

John Hall
Deliciosa ... estupenda ...

Livre de censura

No programa;
Notícial da .emaRa 45x41 - DFB
Noticiário Universal· Jornal

PREÇOS; Ritz às 17 hrs. � ,60 e 2 43
Ritz àa 19,30 - único 3.60
Roxy às 19.30 - 3,00 e 2.40

Os jornalistas e
as eleicões
Rio, 29 (E.) - No "hall" da

A. B. r. acha-se instalado um

serviço de informações sôbre a

votação do próximo ãia 2 de
dezembro, para facilidade dos
jornalistas profissionais.

PARA FERIDAS,
E C Z E MAS,
INFlAMAÇOES,
COCEIRAS,
FRIEIRAS,
ESPINHAS, ETC.NUNCR EXISTIU IGURL

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


