
HAMBURGO� 17 (U. P.) -- CINCO TRIPULANTES DUM SUBMARINO ALE�lÃO COMPARECERAM, HOJE, PERANTE UMA

CÔRTE MILITÁR BRITÂNICA� PARA SEREM JULGADOS COMO CRIMINOSOS DEGUERRA, ACUSADOS DE TEREM MAS

SACRADO OS SOBREIVENTES DUM NAVIO GREGO TORPEDEADO EM MARÇO DE 1944, NO ATLÂNTICO SUL. É O PRl..

MElRO JULGAME�íO DESSA NATURF.ZA� E O RECINTO ESTAVA REPLETO DE MEMBROS DAS FÔRÇAS ARMADAS

ALIADAS, QUE ESPERAVAM UM PRONlINCIAMENTO SÔBRE TôDA A GUERRA SUBMARINA ALEMÃ. OS CINCO ACUSA
DOS DECLARAM-SE INOCENTES.

I P d·. leít I Atos de Hirohito
i reza u �el o� I ,.

-

._

I! A sua s ugee t ão nos e

I . T�q.UlO, 17 (U. �.) - O �l

I
sumamente grata. Diga- nístérío da Justlça anun�la

. nos, por obséquio: que Hiroito dec�e�ou uma am�-
_ Sôbre que assunto tia geral, beneflclando �m mi-

I desejaria lêr algo. diària- lhão de pessoa? :ramb�� res-

I mente neste iornal ? tabeleceu os direitos CIVIS dos
_ Qual das nossas prisioneiros politic?s, recente-

secções mais aprecia? mente postos em liberdade e

reduziu as penas de outros.U .MAl� �.N'l'H:.w DIAHIO J.H� �A.N'.rÂ l:Â'l'AH.t� A

Proprietario e Diretor·(jerente: SIDNEI NOCETI -' Diretor: BARREIROS FILHO
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Graves «peronistas»
A própria polícia tomou parte nos distúrbios
manifestações de elementos BATAVIA, 17 (U. P.) - Continua a agravar-se a situa

ção na parte oriental e central da ilha de Java. As últimas no

tícias falam no assassinato de dezenas de europeus e em atro

cidades cometidas pelos nativos. Mais de 5 mil rejugiados eu

roasiáticos e aboinenses dos subúrbios de Batavia, foram reu

nidos em campos de internação na capital, para sua própria
segurança.

* * *
Buenos Aires, 17 (U. P.) - predação de bondes e ônibus, nada tendo sido adiantada

Bandos de elementos peronís- sem que a polícia interviesse nestas últimas horas, sôbre o

ias estão provocando dístúr- para dispersar os partidários mesmo. Acredita-se que a agi- BATAVIA, 17 (U. P.) - Causou espanto entre os holan

bios em Buenos Aires, La Pla- do coronel Peron. Os "peronís- tação "peronista", hoje ob- deses aqui residentes o fato do govêrno holandês ter repudia
ta e Lanus, conduzindo carta- tas" estiveram também diante servada, tornará ainda mais do a declaração do ministro Van Mook, de que estava disposto
zes com os seguintes dizeres: da Casa Rosada, onde pediram dííãcil a organização do novo a �egoci�r. "até mesrr;o com o ch�:e nacionalista, dr. Sukar

"Via Peron! Morte a "El Dia"! igualmente a liberdade de Pe- govêrno. Os estudantes, por no . Notícia-se, tam?e�, q�e na area de Palembang, na il�a
El Dia é o principal jornal de ron .Os manifestantes estão sua vez continuam mantendo de Sumatra, foram distribuídos folhetos pelos comumstas�arír

La Plata, que se opõe, sistema- exigindo do govêrno três coí- uma posição de hostilidade, mando que a ra:inha Guilh�rmina abdicar� sol? a pressao do

ticamente, a Peron. Em geral, sas: 1 ü - a não entrega do devido à polícia que os segue, Partido T�abalhlst� h?landes, o q��l estaria dISpOStO a reco

os manifestantes pedem a li- govêrno à Côrte Suprema; 2" vigiando de perto, enquanto os

Inhecer
a mdependencla da IndonesIa.

bertação de Peron. Notícia de - a liberdade imediata de Pe- PVI�ermtidenártle·O.sAdeesPtaeCri·oan adge'empel'olin- Os comun·lstas doml·nam Berll·mLa Plata, diz que elementos po- ron; 3° _. o retorno de Peron,
liciais juntaram-se aos maní- o que trará ao país garantias no Hospital Militar apresenta
festantes, gritando: "Via pe-I de "democracia e liberdade". aspéctos curiosos. Peron re-

ron!'.!. Durante a marcha da coluna cusou-se a ser examinado pe- WASHINGTON, 17 (U. P.) - O qenertü Eisenhower deu
.:' ':'

I de manifestantes, os "peronís- los médicos que, assim, não a conhecer um relatório, em que revela que os comunistas ale-
Buenos Aires, 17 (D. P.) -I tas" tentaram atacar urna d i- sabem se está o lJà.:' o ex-presi- mães praticamente governam Berlim, manifestando a crença

Oficialmente se anuncia que o legacia de polícia e, somente dente i realmente
I enrermo. de que nas "próximas e imparcuus eleições" seu domínio

interventor da Província de nesta oportunidade, as autorí- Além disso, Peron tem recebi-I findará.
B. Aires, Alberto Reales, re- dades agiram energicamente, do inúmeras visitas, entre as O relatório, que foi enviado ao Departamento da Guerra .

.signou, sendo substituido por prendendo cerca de cem pes- quais se destaca a do sr. Juan refere-se ao progresso realizado pelos norte-americanos na

Francisco Antônio Saenz. soas. De acôrdo com informa- Fentanes, novo secretário do zona ocupada pelos Estados Unidos, na Alemanha, e acres-
::= ::: ções procedentes de diferentes Trabalho, ou seja, o organís- centa: ((O Partido Comunista Alemão detem a maior .parte dos

Buenos Aires, 17 (U. P.) pontos do país, foram decreta- mo diretamente relacionado postos estratégicos em Berlim, na magistratura e administra-
Uma multidão calculada em 2 das greves "peronistas" nas com a atividade "peronista" ção da Municipalidade".
mil peronistas em Avelaneda, Províncias de Avelaneda, La nos meios trabalhistas. A con- Conquanto sejam críticas algumas fases da política das
assaltou bondes e ônibus, mui- Plata e Lanus. Além disso, es- fusão tornou-se ainda maior, Quatro Potências que ocupam Berlim, Eisenhower acentua
tos dos quais foram incendia- táparalizado todo o serviço de devido à notícia de que a vice- eniãticamente que as relações entre norte-americanos, iran-

.
dos, obrigando os passageiros transporte nas cidades de presidência seria ocupada por ceses, TUSSaS e ingleses, são bastante cordiais. Destaca que "é
a descer dos mesmos. Os trans- Templey, Quilmes e Bersal. Os um militar. Assim sendo, Pe- particularmente notável o espírito de cooperação da delega
portes, geralmente, voltavam "peronistas" estão tomando ron seria sucedido por outro ção soviética"....
ao local da partida. Os pero- medidas no sentido de fazer representante das forças ar-

------------------------�-

nistas estão impedindo os ope- valer o prestígio de Peron nos madas, o que depõe contra o Falou á imprenso orários de partir para seus em- meios tr�balhistas. Entremen- I caráter CiVil. que se pretende
pregos, forçando-os a abarido- tes, contmuam os esforços pa- dar ao novo govêrno. O vice- h 1 d eh-nar o trabalho. Os peronistas ra a formação do gabinete, presidente seria Avalos. C ance er a ' IDa
estacionam às portas das fábri
cas e casas comerciais, impe
dindo o início das atividades.
Em La Plata e Lanus, os pero
nistas fizeram a mesma coisa

que em Avelaneda.

B. Aires, 17 (U. P.) - Oito
mil "peronístas" reuniram-se
diante do Hospital Militar, on
de se encontra o coronel Peron,
pedindo a imediata liberdade
do mesmo. Essa manifestacão
seguiu-se a outras efetuadas
em diversos pontos da cidade,
e que culminaram com a de-

Salvador, 17 (A. N.) - Tôda
a imprensa desta capital insere
amplo noticiário sôbre a re

cepção tributada ontem pelo

povo bahiano aos nossos he
róicos expedicionários que re

gressaram pelo "Duque de Ca
xias". A nota marcante dos

festejos foi o triunfal desfile do
cais do porto até a Praça 2 de
Julho, no qual foram aclama
dos entusiásticamente os sal-I'dados da FEB, da Bahia e de RIO, 17 (A. N.) - Como complemento às comemorações
outros Estados, que regressa- da "Semana da Criança", realizou-se, na Casa do Estudante
ram a seus lares. Vários expe- do Brasil, a inauguração da exposição de prêmios destinados
dicionários fizeram declara- aos concurrentes do concurso "Como você viu París liberta

ções à imprensa, manifestando da", concurso êsse patrocinado pela embaixatriz da França.
sua satisfação pela magnífica
recepção que tiveram por parte
das autoridades e do povo des
ta capital.

CHUNG-KING, 17 (U. P.) - O chanceler chinês, Wang
Shie, falando à imprensa, declarou que a política exterior da
China baseia-se na unidade e harmônia das nacões unidas e

na segurança coletiva mundial como garantia da paz. Refe
rindo-se à situação do Sião, disse: "Nos insistimos pela adoção
de medidas efetivas em relação ao movimento anti-chinês,
responsavel pelos incidentes dos últimos dias". A respeito da
Indochina, declarou que as tropas chinesas seriam retiradas
brevemente e revelou que até novembro estaria terminada a re

tirada das tropas soviéticas da Mandchúria.

Brilhante recepção aos expedicio-
, "

nanes egr�ssos
Buenos Aires, 17 (U. P.) �

Salvad.or, 17 (A. N.) - O

"La Prensa" informa que o ex- "Duque de Caxias", que trans-

h f d 1"
.

d portou soldados da F E B
c e e e po ICIa expediu ar em

baianos e de outros Estados do
com seus subordinados pela
ação na praça San Martin. 6a norte, entrou ontem neste por-

I
na praça San Martin, sexta- to. SU8:, chegada A

foi saudada

feira à noite. Conforme se re- pelas s2Ienes de todas as. em

corda, houve conflito naquela I barcaçoes
surtas na BahI.a de

praça, morrendo uma pessoa e TO�os os Santos, ten�o m.ca�
ficando vinte feridas. O íncí-] culavel �assa popular as��sh
dente está sendo investizado do o desfile dos nossos heróicos

pelo juiz Rodriguez Odadlio. soldados.
,� *

A imprensa condena vigorosa
mente a ação da polícia, agora
elogiada pelo coronel Miltbac

«Como viu você Paris libertada 1»

ingleses
LONDRES, 17 (U. P.) - Os trabalhistas britânicos não

ficarão ao lado dos indonésios, que querem a libertação das
Índias Ocidentais do domínio holandês. O "prernier" Clement
Attlee afirmou que o movimento nativo é patrocinado pelos ja
poneses e que os ingleses não desejavam intrometer-se em às
suntos não britânicos. Acrescentou que os soldados britânicos
manteriam a ordem nas Índias Ocidentais, até que os soldados
holandeses, ali desembarcados, fossem suficientes para dorni
nar a agitação nacionalista.

Os manterão a ordem
Reunião de almirantes
RIO, 17 (A. N.) - O almirante Aristides Guilhem reuniu,

ontem à tarde, em sua residência, todos os almirantes sediados
nesta capital, com os quais manteve prolongada conferência.
Nenhuma nota oficial foi dada à imprensa sôbre o aconte
cimento.
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RECORDANDO ...
No dia de hoje
1856 _ Chegam nesta capital as PROGRA1IA PARA OS JIESES DE OUTUBRO, XOVElIBRO

primeiras irmãs para o Hospital de E DEZEIUBRO pE 1945:Caridade.
1860 _ Morre Casimiro de Abreu.

OUTUBRO1940 _ Morre o prof. Egídio
Abade Ferr-eir-a, diretor do Insti- Dia 21 COCKTAIL DANÇANTE, com início os 10 horas.
luto de Plorianópolís. Dia 27 SOIRÉE. com início ás 22 horas.
A ORIGEM DOS NOMES DOS

ESTADOS
GOIÁZ

Tir-a o nome das tribus dos gU3-
vas ou guayanases que habitavam
o seu território á época das ban
deiras. Goiás é corr-uptela de gua
vá que quer dizer homem parecido
ou gente _ da mesma raça. Capital:
Guiania, neva cidade especialmente
construída para capital. Superfí-
de: 660.193. População: 875.196.
I�rodl'ç�jo: habassú, café, fumo, ar
roz, gado etc. Primeiro Governa
dor: D. Marcos de Noronha.

Continua

A 12 do corrente, em sessão
realizada às 20 horas, foi em-:
possada a Diretoria que orien
tará 03 trabalhos do Instituto
Histórico e Geográfico de San
ta Catarina no biênio adminis-
trativo iniciado naquele dia.
Constituem-na os srs. desem
bargador Henrique da Silva
Fontes, presidente; coronel Sil-

_

vino Elvídio Carneiro da Cu
nha, primeiro vice-presidente;
major José Lupércio Lopes, se-
gundo vice-presidente; major
Álvaro Tolentino de Souza, pri
meiro secretário; Manoel Fer-
reíra de Melo, segundo secretá
rio; engenheiro José Nicolau
Bom, tesoureiro; e dr. Elpídio
Barbosa, orador.
As comissões permanentes

auxiliares da Diretoria, tam
bem empossadas, assim fica
ram compostas: de fundos e

orcamentos - desembargador
Ur'bano Müller Salles, major
Gustavo Adolfo da Silveira e
farmacêutico Gercino Silva;
de estatutos - desembargador 05 candidatos vencedores proJoão da Silva Medeiros Filho, curarlo seus i!lgress'Os na gerênciadr. Fúlvio Coriolano Aduccí e do Cine Hitz, às segunflas-feiras.
major José Acácio Soares Mo- Os prêmios serão distr ibu idos
reira; de redação da Revista na seguinte ordem:

1° lugar _ 2 ingressos para as- Carlos da Costa Pereira e
sessões fie quinta-feira e domingo,engenheiro José Nicolau Born; 2° lugar _ 1 ingresso para quin-de história - dr. Afonso Wan- í

a-Icir».
,

derley Júnior, dr. Osvaldo Bul- 3° lugar _ 1 ingresso para terça-
feira.cão Viana e tenente Ildefonso
As melhor-es anedotas não clas-:Juvenal da Silva; de geografia sif'icadas farão jús sóincntc à sua

- dr. José da Fonseca Nunes publicação.
_de Oliveira professor Lourival . _ATENÇAO

c, . 'eng'enheiro Victor L('I�l.m o interessante progr-amaan:ar.a e
.

.

I
dos Cincs Hitz e H:O)(y na últ lmaAntônio Peluso; de etnograüa página.

.

e arqueologia - dr. Othon da
Gama d'Eça, dr. Lotário Paulo -- -

f-Ruthfuchs e coronel Cantídio � S1 A
Quintino Regis; de bibliografia

� E f4 I
- professor Altino Corsino da � ORA.Silva Flores, dr. Hercílio João Ü� NA tida Silva Medeiros e J?ã<: Ota- �
viano Ramos; de admissão de

�
o SEU ORGANISMO

sócios - dr. Heitor Blum, pro-
fessor Clementina Fausto Ba_r- \celas de Brito e_ professor Joao

.�dos Santos Areao. '
.

I --------------�-------

------------1 Aparêlhos elétricos...----·-----------------------1, A Instalador a de Flor iunópolie,

H BOSCO LTDA' à rua Truiano n. 11, avisa à sua dis-R .

..

tinta freguesia que dispôe de ope-• • II rúr ios habilitados para executar
•

RINA instalações de Luz e Fôrça en� .

ge-ITAJAI - S· CATA raI, fornecendo orçamento grátis .e
sem comprom'isso para seus servi-COMISSÁRIOS DE AVARIAS

I
SEGUROS DE:

ços.
. ,Representações Tr?��portes Ma�iy.mos; ,Ferra. Possui tamhern oficina especiali-Consignações -- Conta Própria vro.raoa, Radovlarlos, Aereol. '

zada, com técnicos profissionais,

Cam,·nha'"O Chevrolet
Rua 'Pedro Ferreira, 5

I
Cascos, Fôgo, Acidentes d? para consertos de aparelhos elétrí-2' Pavimento Trabalho, Acidentei Pelllo.alS,( cos, cnrnlamento de motores e di-CAleA POSTAL, 111 Relponsabilidade Civil e Vlda.

riamos. estabilizadores, ferros de Vende-se. Tipo 1938 __ Completa-
CO engomar, fogareiros, aparelhos mé- mente reformado -- InformaçõesEndereço TeleGráfico « B OS »

«Iicos e outros. com exceção de apa- com João Selva -- Avenida Hercí-
---- IIIIIIII_-..sI!l!llI' relhos de rádio. J lia Luz, 55, 15v-3

�·····....····..·········iI MIGaZINE !
• •
• .Po, ENFLO:! �

........, ..

RUINAS.

Ela _ o sr. gosta de ruinas?
_

Ele _ Sim. Desde que elas nao

me peçam em .ca.sa.mento.

• * •

CELEBRJIDADES NACIONAIS
QUE TIVERAM ORIGENS

HUMILIMAS
Francisco F r e i r e Alemão

(1797-1874) -botâníco célebre e
Professor da Faculdade de Me
dicina do Rio, Conselheiro e sá
bio dos mais eminentes, era fi
lho de humildes trabalhadores
rurais da Fazenda do Menda
nha,

*
Continua

MUMIFICAÇÃO DE CAVA
LOS NO EGITO

A mumificação de animais
"agrados no Egito era um cos
tume muito conhecido. Uma
expedição do Museu Metropo
litano de Nova York, dirigida
pelo sr. Wiloch descobriu na
colina de Kurnel, em Tébas,
um cavalo mumificado, que se
acredita ser dos exemplares
mais antigos.
A referida expedição, desco

briu ainda o tumulo de Sen
Mut, o arquitéto do famoso
templo da rainha Hat-Shep
sut, em Dehir el-Baharí. Tam-'bém se deve a Wilock a desco
berta dos tumulos intactos de

_

Ralmose e Hatenufer, paes de
Sen-Mut. Ao limpar o fundo
da cova preparatória, para
abrir a câmara de pedra, em _

que foram encontrados os ca
dáveres, encontrou a expedi
ção o corpo de um cavalo quehavia sido mumificado e en
cerrado em um enorme ataú
de. É da decima terceira dinas
tia, e, por íso, talvês seja o
mais antigo enterro de cavalo
encontrado no Egito, até ago
ra.

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

400,00. Aluguéis adeantados,
Informações forie s 1022 e 1360
uo Caixas Postais 240 e 270.

o

b 'e 1"'a ilha de Ckina-Aviões norte-americanos preparando.se para pousar. numa OP_A o'" o,

wo, depois de violento bombardeio li bre o Japao. S I H.

. Clube 12 de Agosto Instituto HistóricO
e Geográfico

Diário Vespertino

�OVRnBRO
Dia 3 SOIRÉE com início ás 22 horas.
Dia 10 O Clube 12 cederá seus salões ao conjunto "DE

MONIOS DO RITMO", para que realizem a sua 5a NOITE DE
MONÍACA, havendo nesta ocasião venda de mesas, feita exclu
sivamente pelos elementos do conjunto.

Dia 15 GRANDE BAILE, em homenagem á data da Pro
clamação da República.

Dia 18 SOIRÉE, com início ás 21 horas.
Dia 25 COCKTAIL DAN_ÇANTE, com início ás 10 horas.

DEZEllIBRO
Do Dia 10 á 24 o Clube reservará os seus salões para os es

tudantes que porventura desejarem realizar as suas testas de
formatura.

J
Dia 25 FESTA DE NAT.A.L, para a classe íurantil, 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.

.

(A CEIA DE NATAL será ás expensas do SÓCIO. abrUldo o

Clube, préviamente, a inscrição para a mesma).
Dia 31 GRANDE BAILE de São Silvestre, com mícío ás

21 horas.

OBSERVACÕES
Êste programa está sujeito a

�

modificações, que só se ve-

rificarão por motivo de fôrça maior.
. ,Para os bailes estabelecidos neste programa, o traje sera

o de rigor, permitindo-se 9 branco.
Não serão vendidas nem reservadas mesas, para as festas

constantes deste programa, feitas pelo Clube.

Crédilo Mútuo Predial
Proprietários - J. Moreira & Cia.

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

PRÊMIO MAIOR CR S 6.250,00

Redação e Oficinas à
rua João Pinto n.? !5

Tel. 1022 - Cx. postal 139

&.SSINATURA8
Na Capital:

Ano Cr, 70,00
Semestre CrI 40,00
Tr-imestre Cr' 20,00
Mês CrI 7,00
Número avulso Cr$ 0,40

No lnJ..rlor:

Ano Cri 80,1l
Semestre CrI 45,00
Tr-imestr-e �,.I 25,011
Número avulso c.s 0,50

Anúncio. mediante coutr'átn,

011 originais, mesmo D50 ounu,
caâos. não serão ,if'v()lvirl()o

A direção não se responsabilila
pelos conceítos emitidos nOI

artigos aasínadoa

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

Concurso seUl8nal
dos

Cines RITZ e ROXY

BASES DO CONCURSO
- Os leitores que enviarem a�

rucl hores legendas anedóticas pa
ra ° cliché acima serão premiados
com ingressos para os Cines Hitz e
Boxv.
_" As anedotas serão recebidas

até sábado à tarde, nesta redação.
As mesmas devem vir acompanha
das de lH11 recorte do cliché supra.

_ Túda segunda-feira serão pu
blicadas as melhores anedotas com
o nome ou pseudônimo do uuior.

PRR1VIlOS

o mELHOR DOS mELHORES
.-,,, _-WW4M

',';;' :1' !C.�(" )� .j.;' 1/::1;' MI. ,�n 11)(, 'N-
.'! ""OOV-',. """,,(,u co ','g _"..
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VIDA SOCIAL
ANIVERSÁRIOS
Faz anos hoje o sr. Pedro

Goulart, antigo e competente
funcionário da firma Eduardo

Bom & Cia.

Transcorre hoje o natalício

da srrta. Jandira Gallotti

:Koerig.

l"azl'lII auos hoje:
a srita. Alice Câmara

: Silva;
o sr. Agenor Povoas Júnior;
a srita. Maria de Lourdes

Medeiros, filha do sr. João Jo

sé C. de Medeiros, alto func. da
·t)AHS opm�PO o.1IWapI'BA ·JS

nesta capital;
a srita. Ondina Arêas, filha

do sr. João Arêas;
a menina Hercília-Maria, fi

lha do sr. Jales Tinoco e de d.
Doraliza Americano Freitas
Tinoco;

a menina Solita, filhinha do

agência do Banco do Brasil,

(;entilezas
Do sr. major aviador Epamí

nandos Chagas, digno coman
)o
dan te da Base Aérea de Flo
rianópolis, recebemos gentil

"convite para um almoço que

da

será oferecido às Entidades Es
portivas e à Imprensa, em co

memoração da "Semana da
Asa", dia 25 próximo.

- Do sr .. Adão Miranda re

cebemos atencioso cartão de
agradecimentos à nota dada
por êste jornal sôbre seu ani
versário.

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

Apreciada
provídêncía
Porto Alegre, 17 (A. N.) - O,

Instituto Riograndense de Vi- I

nho em nota distribuida à im

prensa, tornou público o fato
de haver consignado, no seu

próximo orçamento, já aprova.- .

do pelo govêrno, uma verba
destinada a indenizar, parcial
ou totalmente os danos causa-

dos por chuvas de pedra, aos
I parreirais dos municípios vi
nicolas do Estado. Com essa

providência. o Instituto pres
tará inestimável' auxílio à pro
dução vitícola gaucha, am

pliando, assim, seu vultoso pla
no de assistência técnica e

.amparo aos produtores rio- Um

grandenses.

o alfaiate indicado
Tiradentes. i

Viujalltes
Encontra-se nesta capital,

hospedado no Hotel La Porta,
o sr. Vitor Faria, Diretor-Ge
rente da "Malharia Itajaí S.
A." e elemento destacado da
UDN, em Itajaí.

'"

nsitas.
Deu-nos o prazer de sua vi

sita, o sr. José Pereira de Sou
sa, representante para o Esta
do de Sta. Catarina do conhe
cido "Detefon", inseticida à
base do D. D. T.

Cine Odeon
A'. 5 e 7.30 horos
Sessões Elegante.

Um ótimQ filme sintético:
GRECIA BERÇO DA

LIBERDADE

«Semana inglesa»
tem Delem

BePém, 17 (A. N.) - O pre
feito municipal de Belém, bai
xou decreto tornando obriga
tório o encerramento do co

mércio às 12 horas, aos sába
dos, sendo que ainda são obje
to de consideracão os estudos
sôbre a observância da "Sema
na Inglesa" por parte das mer
cearias, botequins, ba:·bearias
e quitandas. _:_�������������.

aventuras:

PERIGOSA
com Charlu Quiglhey e Rita

Hayworth
Romance! Sensaçõe. !

No Pragrorna:
Bra.iI I\tualidadea Noc. D. F, B.

A Voz do Mundo - Jorna 1-

Preços: Cr$ 3.60 2 40 e 1.50
Livre do, f:en.ura

Cine Imperial
A's 7.30 horas

Última Exibição
filma que jamais .alrá de lIeu

COlação:
O SEGREDO DA ENFER·

MEIRA
com Ann S.irley e Richard Carl.on

Sublime! Enternecedor!
No Programa:

Filmes Jornal Nac. D.F B,
Aventuras no Deserto -Shor-t

Preços : c.s 1.20. 2.00 e 2,40
Impr. até 14 anos

"."

Domingo, Simultaneamente ao

Odeon e Imperia 1
Tito Guizar no melhor filme

musical:
DO MEXICO CHEGOU O

AMOR

Dr. Savas Lacerda
Reassumiu sua clínica

ESCRlTõRIO JURíDII;O COMERCIAL
(Com um Departamento Imobiliário)

V·endas de pinhais, fazendas e emprêsas
Diretor: dr. Elisiário de Camargo Branco

ADV(JGADO
Rua Frei Rogério, 54 - Fone 54 - Ca-ixa Postal 5tl

End�reÇ"o telegráfico: "Elibranco" - Lajes - Slia. Catarina

I G. da Costa Pereira & (ia.

NÃO

CINEMA..........,..- .-.- ..-.-.- _.J"'\.- .I"w. ....,._.",.••_._••._.._ -...,._._,._._,._ -. ...
\ �

� Secção Feminina I
� �

_� ...,. ",.••••_.__., w- __ _. _.,.a• ._":...�

Num teu feliz natal-passado evento
Quiz dar-te, de presente, o coração,
E a esse' emocional cometimento
Tu respondeste, com orgulho: -

[Não!J

"SUSA.NXA FOSTER VAI
(' lN'l'AR l"A.RA YOUÊ" ...
Em "Chiribirin", a delicio

sa SUSANNA tem um destaque
lnvejavel, com. SéUS sensacio

nais dotes de cantora exímia.
Vocês vão gortar quando ela,

sorrindo, disser - "Abre teu

coração, amor, que eu quero
sentir o pulsação I

...

Porque ela gostava de um

moço trmtão, já quasi fora de

combate.. amoroso. .. Por

sua vez, êste senhor era casado,
com UU1a "rnadame " que não
era para conversas ... Aconte
ce ainda que quem gosta de
SUSANNA é um rapaz engra

çado e metido a coisas ... Êste

para maior complicação é ama
do por outra mocinha levada
da breca ... Um "seqüencia de
amores que no fim dá certo ...
Êles cantam, êles fazem g1'80::.
fazem música, fazem intrigas
amorosas. .. E a vida contí
'nua ... Mas tudo acaba bem ...
canta, e empolga e sensaciona
lista a todos.
Garante SUSANNA que'

vida começa com a idade que
ela tem: rlezotio ,anos .. Sera

l]ue é. . En tão vamos vêr!
A VIDA COMEÇA AOS DE

ZOITO, com Susana F'oster,
Donald O' Conner, Peggy Ry
an, Pratic Knowles e Louise
Allbrittan estará hoje nos Ui..

nes Ritz - e - Roxy, onde vo·

cê poderá saber ao certo o que
acon teceu àquele bando feliz

que faz a gen.te rir e diverte a,

valer ...

Como limpar os chapéos de
palha preta - Limpam-se os

chapéos de palha preta, esfre
gando-os com uma escova du
ra embebida em água e sabão.
Deixa-se secar e depois esfre
ga-se novamente com uma

clara de ovo bem batida e dei
xa-se secar à sombra.
Para que as batatas depois

de cozidas fiquem brancas -

Para que as batatas fiquem
brancas e não desmanchem é
suficiente corta-las e deixa-las
durante algum tempo submer
sas em água fria antes de fer
ve-las.
Como lavar tecidos delica- Ingredientes - Feijão yerde

toucinho - sal - cebola - coen
dos - Para a lavagem de teci- Iro _ uma pitada de pimenta do
dos delicados é conveniente reino - uma pitada de cominho
corta-las e deixa-las durante - 1 dente de all10 - vinagre
algum tempo submersas em ar�f:�eira cle fazer _ Cozinhe o

água fria antes de ferve-las. feijão verde com o toucinho corta-
Como lavar tecidos delica- do em pedaços, sal, cebola, coentro

dos - Para a lavagem de teci- picado, pimenta do reino, cuminh'O.

dos delicados é conveniente alho e. Em pou.co de .vinagre. Quan-
,

.

, cio estIver cozldo. IJlIsture um pou-
usar agua morna, na qual se

co de arroz cozido na agua e o sal.
haja previamente deitado al- Deixe ferver mais um pouco, :ne

gumas rodelas de limão. A,lém I xendo de vez e�i:<I,;l�i�do.
de remover pequenas mancnas,
êsse processo concorre para SO.UFL� DE CHUCHU

. IngredIentes -- 8 chuchus - 1
que a roupa se torne malS al- xicara de leite __ 1 colher (sopa)

Encarregam-se, nos portos de Santos e Rio de Janeiro, de va. de mant-eiga _ 1 colher (sopa) de
DESPACHOS DE IMPORTAÇÃO •• Pro'lidenciando o desembaraço Como tirar as manchas oleo- farinha de trigo -- 4 ovos - 4 co-

de marcodoria. e lIeu reembarque paro os portos do nOS80 Estado. sas dos soalhos _ Quando se lheres (sopa) de queijo ralado -

DESPACHOS DE EXPORTAÇÃO •• Para quaiquer "ôrto do País constatar alguma mancha de sal.
..

.

,

Maneira de fazer - Cozinhe os
e do Estrangeit'o. óleo sôbre O soalho, deita-se chuchus em agua e sal. Amasse-os

DESPACHOS DE CABOTAGEM.· Recebendo as mercadorias em áaua fria sôbre a mancha. Em bem. Faça um môl.ho com o leite, a
São P.:1ulo. Santos ou Rio e entregando-as no pôrto do destino cgnta;Cto com a áO"ua fria, o mantei�a e a farin�� de trigo. Jun-

ou enviando-a.. para o intedor.

I
'

d' <>
o_

tra te as gemas. o quel.IO. o ehuc.hu e
Endereço: Rua Felipe Schmidt n. 36 .•• Caixa Postal n. 12 oleo en 1!lece '-' nao pen� por último as clal'{!s em neve. Po-

i Fndereço telegráfic:o •. TREVO .•• Telefones 1098 e 1342, na mad€lra. podendo depOIS a nha numa fôrma que possa ir ao

FLORIANOPO�IS •• SANTA CATARINA II mancha ser raspada com uma forno e ii mes:.l. Leve ao forno. Sir-

---------::"---.---------- .:.!.1'aca. va bem ql'Ln!.·.

(Exclusívidade do CEC para
"O Estado").
Londres - Repercutiu favo-

,;, ràvelmente a decisão tomada
risitas pelo govêrno britânico com

Estiveram em nossa redacão plena aquiescência das mulhe
onde mantiveram agradàvei Ires

brítanícos para que. cont�
palestra, os srs. Luiz Lever de nuassem durante mais dois
Budin e &1'. Feris Boabaid res- anos os "Serviços Femininos
pectivamente Inspetor e r�pre- Voluntári�s". .

sentante da firma Salomão Nunca e demais ressaltar o

Guelmann, de Curitiba. que foi a tarefa ingente dessas Na forma
.,. heróicas representantes do be-

lo sexo inglês. Preparando can

tinas e clubes para os solda
dos, recolhendo e confeccio-
nando vestimentas para as OS ANIVERSÁRIOS DE CASA.
tropas e para as populações MENTO
necessitadas de todos os países
da Europa, fornecendo utensí
lios domésticos para os povos
despojados por Hitler e um
sem número de outras meritó
rias ações de auxílio aos ne

cessitados.
Diante da situação decor

rente da grande hecatombe
mundial é facil compreender
a imensidade de tarefas que
ainda podem ser muito bem
desempenhadas pelas mulhe
res dos "Serviços Voluntários
Femininos" .

Por outro lado essa decisão
mútua encontrou grande sa

tisfação no seio das autorída-
AI.go sobre a grande Grécia des britânicas que se sentiram

Um filme eletrizante e cheio de aliviadas de grande responsa-
bilidades na vida civil do povo
inglês. LICOR DE BAUNILHA

1 quilo de açucar, 1 e % litros
Segundo se deprende de in- de água, % litro de álcool, 1 vi-

formações fornecidas pelas au- dro de essência de baunilha. Faz
torídades da Grã-Bretanha, se um.a calda cio açúcar com a

esses servicos não desempe- água; dep_Ois de pronta, tira-se do
_

,
_ fogo (' deixa-se esf'riar. Quanto es-nharao suas funções apertas tiver fria põe-se o álcool e por fim

na Inglaterra, mas também I a baunilha. Filtra-se.
em outros paises da Europa,' ':: 'i: *

onde o seu auxílio se torne ne- AMORES

cessaria. Ningt.ern pode nêste mundo
* dizer que amores não tem.

Casei-me com a solidão;
O QUE TODAS AS DONAS DE já hoje lhe quero bem ...

CASA DEVEM SABER Alcides Carnei co

CJWXICA }<'Kl\fI.:'SIXA

MAIS DOIS ANOS EM PROL
DA HUMANIDADE

Jane Mason

Sofri; mas, ocultei o sofrimento
E afoguei na altivez minha paixão,
E 11 q II a n t o ias sorvendo o teu

[tormento]
{lia taça amarga ela desilusão.

Hoje queres mover-rue a pied:uíe,
Suplicando-me amor por caridade,
Cu'a 1'>1('e ('1)1 pranto e a alma em

[compu·nção J

:.\1as, agora, terás igual tortura:
Em troca de teus rogos, a amar

[gura.]
vinguti va do meu:

[N.;;;'O !J

Celso Honório de Sousa

:l: ::: :::

Primeiro - Papel.
Segundo - Algodão.
Terceiro - Couro.
Quarto - Frutas e Flores.
Quinto - Madeir-a.
Sexto - Açúcar c Doces.
Sétimo - Lã.
Oitavo - Barro.
Nono - Vime.
Décimo - Estanho.
Undécimo - Aço.
Duodécimo - Seda e Fio.
Décimo-Terceiro - Renda.
Décimo-Quarto - Marfim.
Décimo-Quinto - Cristal.
Vigésimo - Louça.
Vigésimo-Qu into - PRATA.
Trigés.imo _.:._ Pérola.
Tl'igésimo-Quin.to - Coral.
Quadralgésimo - Rubí.
Quadragésimo-Quinto - Safira.
Quinquagésimo - OURO.
Septuagésimo-Quiruo - Diamante,

A. ODISSÉIA DOS SOLDADOS
DA IUBALTA ...

A Caravana Heroica, no mais

espetacular de todos cs espetá
culos. .. 20 canções celebrrsa
das. . . protogonisado p o r

George Raft e Vera Zorlna -

,. ;I< '"

EPOPÉIA DA ALl:HRL\ .- é
uma alucinante parada de be
leza e esplendor ...
Pela ordem de apresentação

se alinham os grandes nomes:

Jeanette Mac Don.ald - Orson
Welles - Mercury \Vondre -

Marlene Dietrich Dinah
Shore - W. C. Fields Artur
Rubínstein - Carmen Am.a.ya
e sua Companhia - Saphíe
Tucker - Delta Rhythm Boys
- Leonard Gautier Bricklayer
- Too Lewis e sua Banda --

Freddie Slack e sua Orq.-
Charlie Spivak e sua Orq. -

Louis Jordan e sua Orq., além.
de Grace Me Donald - Char-les
Butterworth - Marta O· Drt
ceU .- Charley Gr3.lpewü.l
Elizabeth Patterson - Maxie
Resenbloon - Eddi.e Sutller

land, o creador de grande fil··
mes luxuosos ...
Esta é a história de milhare3

de aTtistas que dedicam ge!le·
rosamente seu tempo· e sua. ar

te, á missão de levar um poUC)
de alegria e confo.rto. espiritual
aos combatentes' da liberwule
em todo o mundo., perto d.as li
nhas de combate... 50 estre

las e astros seellndados :19'01' mi
IhaTes de interpretes e estrela.
do por George Raft 8 Vera Zo-

* ::: :;:

BOLINHOS DE ABóBORA
J\1ADURA

Ingredientes - Abóbora - 1 co

lher (sopa) de manteiga -- 1 gema
- sal -- 3 colheres (sopa) de quei
jo ralado - farinha de trigo, o

quanto baste - azeitonas.
Maneira de fazer -- Cozmhe a

abóbora e passe-a por peneira. Jun
te a manteiga, a gema, 'O sal e o

queijo, Misture bem e vá ,Ilwtando
farinha de trigo, só até poder enro
lar. A massa não deve ficar clura
nem ,;eca. Faça bolinhos. Frite-os
em banha ou azeite quente. Espete
lima azeitona em cada um.

:;: :;: :;:

RUBACÃO

rina.
* * *

EPOPÉIA DA ALEGRIA em

polg::n.á toda cidade, domingo
nos Cilles Ritz e Roxy ...

liIBltllll:Ulijnil;f!1
ÍI lW8 Qp& UM

50MB,]jJ mr
.1)( B O L4)f
----

PODDOSO .4.UD-
UA.& NO TRAT...

MÉNTO DA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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� eSTADo Qulnta·feira, 18 o- "utubro ele ".5

Nova Diretoria IIDa Associação Comercial [n-I FILHA I MA- E I AVO' I
dustrial do Oeste Catarmense. _ • •

de Joaçaba, recebemos o se-I
gninte:
"Presado (s) Senhor (es).
Temos a satisfação de comu

nicar á v (s) s (s) que foi elei

ta e empossada a 30 do corren

te a nova Diretoria da Asso

ci�ção Comercial e Industrial

I do Oeste Catal'inense, para "

perio.do de 19l5-46, assim

Iconstituida:

Presidente - Oscar Rodri-

100ues da No-va (firma Carlos
'"

j Hoepke S. A.)
Vice-Presidente - Alhin o

..---1------------------------.... SganzE'rla (firma Sganzerla &

Tarasconi) .

10 Secretário - Jacob Pes

sotto (firma We ihr ich. Kunz

& Cia. Ltda.)
�o Secretário Edmundo

Heinz (firma Giol'no & Cia.

Ltc1a.) I
1 (J Tesoureiro - F. El'nest')

����11(�0 (��r�.� Força e

LBlel� Achados e perdidos
�o Tesoureiro - David Acham-se ii disposição de seus

rao Rodr-igues (firma Berao & legítimos donos, nesta redação, os

Cia. Ltda.) I seguintes.dl!cumentos:.
('()}[JSS1() ln' SI�DI('AX-

'

.- CertId?o. de nascimento expe-
- ,,- "

.

'
dida a Antônio Serpa.

('IAS _ Carteira Social do Clube 15
F'on tana (firma índi- de Outubro. com fotografia de uma

senhora, tendo ao colo uma crian
ça.
- Certi ficado de reservista de

la categoria, n.· 259057, expedido a

::\fanoeol 'Calllilio de Lima, com car

las, folos, ele.

(f'
- CIII recibo passado pelo sr,n-ma

Tito Peixoto aos 51'S. Vitor Rab e

Ipira S. Hercules Allet. referente à venda
de UI1l cami nhão.

(firma -Isenção de salvo-conduto, ex-

ppriida a Antônio Hoepers, de Gua
ratmgnetá. neste Estado.

..----..-- -- -- �--�

Laboratório Clínico
RUA JOÃO PINTO, 2S - fone: 1448
(em frente ao Tesouro do Estado

Ftorfenõpolís
Dr. H. 6. S. Medina Farm. Narbal Alves de Souza

Farm. L. da Costa Avila

Exame de sangue, Exame para verificação de cancer,
Exame de urina, Exame poro verificação do grovi
dez, Exame de escarro, Exame para verificação de
doenças da pele, boca e cabelos, Exame de fézes.

Exame de secreções.
J'utovaccinas e transfusão de sangue.

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

Agradecimento e Missa
Estevam Pedro de Espmdola

Alice Marques Eepindola. viúva de Estevam Pedro
de Espindola. bem como seus Hlhos , e demais pa
rentes profundamente aensibilizado!i, agradecém a

todos quanto. dueorrte a pertinaz enfermidade que
vitimou seu pranteado espôso, pae e parente e por

occsrcc de seu falecimento lhes prestaram tôda a assistência moral e

espiritual, muito particularmente ao sr. dr. Paulo Fontes. médico
assistente, ars. Norberto Rih l , Juan Carlos Ganzo, ten. dr. Thimóteo
Braz Moreira. Comissários e demais funcionários da Secretaria de
Segurança Pública, oficiais, sargentoa e praças da Força Policial do
Eltado.

Aproveitando o ensejo, convidam-os para assílltirem à miua que.
em .ufragio à sua alma. mandarão celebrar lIábado próximo. dia 20.
às 7,30 horas, no capela de Santa Filomena, am São Joaé confes.an
do-se. desde já, agradecidoa por maia eiae ato de fEl criatã. 3 v.3

Estabelecimento Gráfico Brasil
DE

NICANOR

I
SOUZA

Trabalho. Comercia ia
Impre••ão a côres

Compo.ição de livro. e

Jornai.

Té... • Memorai.
Doublês e tricrornia.

Revi.ta•• Avul.o. • Caill:cu •

E.tojo., etc.

Aceita encomendas para o tntarter do Estado
RlIa Tiradentes n°, 10 ... Florianópolis ... Santa Catarina

Rlívio Imediato Para o Eczema
Is mais rebeldes e obstinadas afecções da pele

são curadas em pouco tempo
Se I. sentir UIll ardôr constao le em

SUB pele, coceiras ou tumescêucias que
se transtorrnam em escamas esbrauquí
cad-is, deve procurar imediatamente
alivio etícaz e seguro, porque êsses sin
tômas são causados pelos eczemas e

psoriasis - as mais obstinadas e rebel
des moléstias da pele.
Numa clinica de pele de um grande

hospital, loi descoberto um novo e mo

derno tratamento cientifico: o emprêgo
de BELZEMA para eczemas obstinados,
psoríasís. erupções da pele, coceiras

rebeldes, etc.
BELZEMA é urna uova (arma de po

mada, não gordurosa, que penetra ins
tantaneamente na pele para combater
diretamente a causa da doença. Faz

cessar as coceiras ímedíatarnente. nüo
é visível quando aplicada. não mancaa
a roupa e não requer ataduras. Em
alguns. c asos de doencas de pele cóm
muitos anos de sofrimento continuado e

que resistiam a tôdas as rormas de tra
tamento. fJELZEMA Ioi aplicada e as co

ceiras cessaram imediatamente e em pou
cos dias a pele tornou-se limpa e nova.

BELZEMA alivia em poucos dias as mais
obstinadas e terríveis erupções da pele.
Use BELZEMA hoje e sentirá alivio.

Continue a usar BELZEMA até a sua

pele tornar-se macia e limpa.

BELlEMA •

APENAS Cr$ 3,01 Calçados para senhoras, últ i-
C::;om e� ínfima q,uantia. �o('.il mos modelos, preços ao alcançe

esta aaxiltande o seu pt'D1tmo. ""

C&ntribua para a Caixa de ESmoIas de tO?OS Peluso vende na

aos IndiE'entes d1l FIo r1Íanú lJoli". rua 1'lradentes 19.

QUER VESTIR-SE COM CONFORTO
PROCURE A

E UEGAHelA ?

Alfaiataria Mello e tia.
Rua João Pinto, 16 - Florianópolis

Sedas, CasilDiras e Lãs

CASA SA.TA a(OSA.
ORLANDO S01-\ RPBJLL]

RII Co,sellleiro Mafra; 36 - loja e sobreloja - Telefone 1514 (rede interna)
Caixa Postal 5 t --- Eod. Teleg.: «�carpellin --- Florianópolis

de v (s) s (s ) ,(NSTlTUTO DE DIAGNOSTICO
Amos. At05.

I
CUMeO

fhear Rodrigues. Presidente DR. OJALMA
Ge����,�asto RU,e-liJrfi'� Secl'etá!'io I MOELLMANN
Gratos.
--- - Com "rttica 11-011" b.,.-pltt.14 tlJU!'Ov-<J8 Cecília Valente F.rreira e filholl

DOENÇAS NERVOSAS ClUIn10a mM.IoI tml pra!. pedJatr1la. d<lol!ll
convidam seus opa rentes e amige.

Com 9S pll'ogreS$os da medici,n.. .... dID :II8ama� apan1bo.-1-»
para asaistirem à. missa tie 5' ani-

hoje, as doenl,?as nervosas, quando � (1<) botwml .. da mulh.... versário do falecimento de seu

tratadas em tempo, são males per· ......1tL Ttc.I_ D'" .,4UW TAV.ur._ inesquecível esposo e pai,
feitamente remediáveis. O cOHandei. CIu!rwo dII lWliotocfa CImIce OOID o dIr f
rismo. fruto da ign<)ráneia. só pode � � .m-.n CamI)8'la1MD (Uo !"tu I Egídio Abade Ferreira
pre�dieat' os ind.ivídClos afetados de 10:1, J)specIaltado .m HIClmtIl li ..3d..

I'tais enfermidades. O Serviço Na- P'4b.!b., pela Ull'1�� do lUo <1. Sa que farão realizar dia 18, à. 1-
cUonal de Doe1u"as mentais dispõe 1!.II1r1). - Ga'� 411 Raio X - iIIlee1.'I"!>

I horall, no ?ltar mór da igreja dG
de um Ambu!ai6rio, que atende

gra-I
�Ia clfn1ca - lIetabol14Jl:n>lJ ba I São Franclsco.

tlUitamente os doentes Bell'VOSOS in- III) - � Duodenal - GG�

I Aoa que comparecerem a êate

d"igentes, na Rua Deodoro 22, das 9 � fllltOllim'Dlpla - La� &I m� ato de piedade cristã, antecipam
il� 11 horas. diàll'iamente. eolt)1la II�oHmca. - Rua:JlwalUl/4O asus agradecimento.

Atí lio
vidual ) .

Antônio Lucia (firma Em

presa Grafica Cruzeiro Ltda.)

Joaquim Guerreü'o (firma
Celulóse Iraní Ltda.)
Hans Seckeln13.nn

Industrial e Mercantil
A.)
Homano Massígnan

muívídual l .

(,O�IISSi\.O FISCAL
Oreste Bonato (firma Co

mercio e Industria Oeste S. A.)
Cid Saraiva (firma Indus-·

trias Tranquilo De Carli Ltda.)
Artur Pereira (firma Berão

& Cia. Ltda.)
Carlos Baretta (firma índi-

v idua l.)
Augusto Bn>�.l{l� (fil-ma Co-

mércio e Industrta Augusto I
Bresola S. A.) IEspera a nova Diretoria

merecer de. V(8) s (8) a 1l"�esma Iconsideração que se dignou
dispensar á sua antecessora :;

manter as mesmas amistosa,

relacões, em beneficio dos in

toresses comuns das classes
l)!'odatoras do país
.

Com ele,,-ado apreço e distin

ta consideração, subscrevemo-
nos.

TOdas devern usar a

[llft1·MD-fãi I :n�
REGULADOR VIEIRA:

tVITARA DORES
(OU

A MULHER
AliVia as Cólicas Uterinas

Emprega-se com vantauem oe

r8 combater 88 trregulartdades
das funções periódica!' dt.\s se·

nnoras. É calmante e regulador
dt's!ilaj;} funções.
FLUXO-"'EDATINA. pela !'UA

comprovada eficácia, é muito re-

ceitada. Df'lve ser

usad=-_jli
com

"

confiança.
FLUXO SEDATINA encf'ntrli �t'

em toda parte.

Deseja obter
emprego?

Procure então a nossa Gerên
CÍlR e preencha a nossa "ficha de
informacões úteis", dando tâdas
as indicações possíveis, que tere
mos prazer em recomendá-lo (3)
3'0'> interessados na aquisição de
bons funcionários (as),

EMPREGO
Moça datilógrafa, cornple

mentarista, oferece-se para ser

VIÇO de e scr it ór io em casa CQ

mercial. Módicas pr e tenções,
Informações nesta Gerência.

S v. - 5
�;: * *

CASA ou TERRENO
H. Moura compra.

Avenida Rio Branco, 89
xxx

CORRETORES
Precillomo.. Informação à Rua

João Pinto n
' 6 cU Caixa Pa...

cal, t42. lOv-8
* *' *

Locomovei
VENDE-SE um de 30 H P.E.

Informações ncata gerêneia.
* * *

TERRENOS
Vendo diversos lotes,

A_ L Alves, Deodoro .35
5 v.-S

----------------��---------
CONTRIBUA

para a Caixa de Esmolas aos Indi..
eentes de F'lnr-ianúpofis,

CONVITE

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



BREVEMENTE Engenheiros brasi-
Importação direta de todo leiro! chegam a
material e aparelhos de Wasb.·ngtonOra, L. GALHARDO -Ex rádio, amplificadores e

I
médica do Centro Espírita

I
transmissores para ama- Washington, (8. L H.)

Luz, Caridade e Amor, co d P
. Quatro engenheiros brasileiros

I
ores. reços excepcionais. �

�

muni ....a a mudança do seu Empresa Importadora chegaram em Washington co-

consultório para a Rua Ltda. Florianópolis. I mo hóspedes do Instituto
do Senado. 317-'20 andar, de Assuntos Inter-América-
Rio de Janeiro, onde passa a :..------------- nos. Anós um curso de orien-
f' Alt 6 r:

o erecer os seus prestimoso tação no Instituto de Língua
Escreva detalhadamente ,- Camiaas, Gravatas, Pijarnes Inglesa da Universidade de
nome, idade. errdereçc e e.a, Meiasdal melhores. pelos me- Bucknell, em Lewisburg, na

w ..

MAéiiÃDó �A·êJi"· ,v�����
selado para ares

. ��������::ci:A�Zfr�I�- r�:ns:;���:�i:;;ãod��i::��:
_____� ! para. instituições educacionais

\ para novo estudo em seus

tARMAC'iA ESPERANÇA jcampos respectivos. São êsses
/ engenheiros os drs. Carlos da

A SUA FAlIlACIA " , Silva Guimarães, Carlos Leo
poldo Philipovsky, Guilherme
França Messias e Lee Fenaz
Alves.

o e�l.OO Quinta·feira, 18 o. Outubro o. 1'45
,------

Estctísííco C0NTA CORRENTE POPULAR I -

A�X;,�,�'r(I'�l�,r��:�lI
j",o,���i:;':.t.ÇãO.Li:i:' ���q��;OOB,OO I I: It Im -l'1\J

��::�:çEc::;r��t�Fi�� I BanC��I���IS!�I!�o���!!.�! S.l I �,.q, .

agora dados à publicidade pe- I RESERVAS: CR$ li.500.000,00 � ��"�"""'iI
lo Gabinete 'I'écníco do Servi-

I Rua T
-

F·
co Nacional de Recenseamen- raIano, 23· loriãnOpolis /

r-: Copynghl do)

to, nos permite colocar Santa -----------
II. rlfeHAV[ rouHIA/IIII?JM.

Catarina num lugar de honra,
naquele setor de vital

impor-I I
1 ... que o orangotango é,

tância para o nosso País. Dr Oswaldo R Cabral depois do homem, o único ser

No conjunto brasileiro, os. •
ela espécie animal que se es-

.alfabetizados constituiam, em tende de costas para dormir.

1�J40, !:J,15 milhões de cidadãos

I
Rua Nunes Machado, 7

I
2. .. que. manuscritos egíp-

da população de 18 e mais Edifício São Francisco cios de há 5.000 anos, até aquí
anos, o que representa em nú-

. indecifráveis devido a estarem
Das 9 às 11 e das 14 às 17 horas.

meros relativos 43 63 c;.. Nove muito apagados, estão sendo

Estados apenas, dentre as Uni- agora lidos na Inglaterra com

dades da Federação apresenta- o auxílio da fotografia com

rarn, àquela época, quotas do
-------------------------- raios infra-vermelhos.

alfabetização superiores à mé- A
- 1

3 ... que existe nos arredo

dia nacional (43,63Cc) destes, proveite a ocasiao. res de si. Irigbert, na Alerna-

Santa Catarina ocupava o 40 nha, uma montanha cujas en-
A ALFAIATARIA BRITO à rua Tiradentes 17, acaba de t I

-

d
-

dlugar com o apreciavel índice ' ran las sao e carvao e ar em

de 53/00';;. Passavam-lhe a

I
receber reduzido número de cortes de há 250 anos, a 300 metros de

dianteira sómente os seguin-
LINHO BRANCO IRLANDÊS (Legitjmo sr- profundidade, o que faz sair

tes: Distrito F e d e r a 1
Visite-a hoje mesmo! do solo" em certos pontos, es-

80,72' <, Rio Grande do Sul _ ;,. - ,
pessas colunas de vapor .

. 61,G6', e São Paulo" co n: ,___

4 ... que as mesquitas do

56,�12%. Oriente servem de depósitos e

Os números acima desmen- T � O
de banco para os fiéis que via-

tem, mais uma vez, os céticos \ 1--)' (_)., � \. D '3 jam e para os que temem ser

e derrotistas que, com o forjar ..i:_._ . \__j r� IJ,... roubados em suas casas; e que
de números, querem fazer crer Dr. OSVALDO BULCAO VIANNA uns e outros depositam alí as

que, em Santa Catarina, há Dr J. J. DE SOUSA CABRAL
suas riquezas sob a proteção

72'/;. de analfabetos e, pois, de Allah, podendo depois dis-

apenas, 28';;, de alfabetizados!

I
ESCRITÓRIO: Rua Felipe Schmidt 52 - Sala 5

I
so viajar ou viver descansa-

I' � ;u'all - Em fevereiro de" Edifício Cruzeiro - Flol'iQr.ópolis, dos.

te ano, o Brasil exportou para _

5. ,. que o vapor "Islau-

os Estados Unidos 516.267 sa-
---- ---------------------- der", naufragado em 1901, ao

cos de cacau, assinalando con- largo da ilha Douglas, no Alas-!
siderável aumento sobre a ex- PEÇA ESTE LIVRO

ka, com um grande carrega-

'portação, no mesmo período do San U u e n o I mento de ouro, foi após 34
ano anterior. Nos primeiros anos trazddo à tona: e que,
meses do ano corrente, a im- nessa ocasião, foi encontrado

portacão de cacau brasileiro C O N TEM em seus porões todo o ouro in-

pelos Estados Unidos atingiu a tacto, bem como, nos diversos
Y01.649 sacas, ao passo que, em [IlQ)@[i)@illiS [DQ)0 &ill@� afTa ELEMENTOS TOMICOS: compartrmentos da embarca-

1944, alcançou apenas 546.820 (g ARSENIATO. VANAOA. cão, 62 esqueletos de seus trí-
sacas. Ao mesmo tempo, a Câ- ill@[ill@1DOúl� TO. FOSFOROS, (ALClO pulantes.

.

mara de Comércio norte-ame- ''- ETC 6 .. ' que a conhecida pala-
ricana está tomando medidas �, : \

vra inglesa slang (gíria) tem
o sentido de facilitar ao Bra-

��l.Jf�rr
TONICO DO CElEBRO sua origem no verbo escandi-

sil a aquisição de maquinárias
. )J�.J1)'_�i6�..

•

..fj'i�'��',·�•. ·
,

TONICO DOS MUSCULOS navo slengja; que aquela pa-
necessárias ao seu equipamen- •.

11
lavra foi introduzida na In-

'to industrial O. Pálido.. O eu...'edo.. 1 t.

,., g a erra septentrional, em tem-

Populacão Crescei t S El90tedol, Anêmlcol, M·e�.. .

.

. c '. '''., 1 e - e- pos muito remotos, por colo-
gundo estimativas recentes, os

'1 iN' QU. cri.m Megrol, (,i.nçe. nos 1] oruegueses, em cuja Iín ,

Estados Unidos contam agora -'!lI""Il!!h�. ' ,'W._ rI,quítiC... ,.ceb.rio e toni- gua sleugja kjeften significa
quase 140 ílhõ d h bit v- ictção ,.,.1 do Orltnl',mo,

I mi oes e a I an- abusar; e que, por outro lado,
teso Durante os três últimos' co.. o a etimologia. da palavra f'ran-
anos d índi d

60 paginas. CI. J 3,00 S Ie guerra, o ln Ice e

a n U u e o o
cesa correspondente, arsrot, é

nasci t
contra reembolse p03tal - 7

ascimen os correspondeu ao inteiramente desconhecida.
duplo do de óbitos e no decor- UZINI\SCHlMICAS BIlASILEIRASLrda.
r d 'lt·

c. 1P�1!,!!,_74 -.,.JABOrI(A'b).,;..::.�· S. P.uloer os u Imos cinco anos o Lte D.N.g_P. o· (99. d9 1921
aumento da nonulacâo exce-
-deu a. oito milhões, cifra qse,

Iantenormente, atingia-se em /

dez anos. Ao público Aos sofredores
o proprietário do «Novo
Hotel», de Angelina, avisa
aos seus amigos e cliente .. ,

que, a partir do dia 20
do corrente. terá fechado
aquele seu estabelecimen
to. e agradece a prefer ên
cia que sempre lhe foi

dispensada,

NOVOS- ai
USADOS

LlVRQS

fi:
.......····,,·,'

.

,

·r,:Wt4Ú.
Jl��;�tQ])O�O�33
, .liJ)��l1Q�()ü's ....

'

COMPRA e

VENDE
•

por-

ha C mm, " • 5 - .oU 1.'42
1aIr .tdIe

tuguê., eapa·
nhol, francês
inglê•• I3tc.

'�ornance, Poesia, Religião. Aviação,
:l a,temática, Física, Qufrruco, Geo··
. �Q, Mineralogia. Engenharia cí
'11, militar e naval. Carpintaria.

�l.enho, .Saneamento, Metalurgia,
etricidade, Rádio, MáquinOll Mo-
ore., Hidráulica, Alvenaria, Agri
ltura, Veterinário. Contahilidade

Dicionápi oa. etc, etc.

Ag�Acia. e Repl"Isentaçõe. em G4al'aJ
Matriz: Florinn6pcll.
Rua João Pi.to, no 9
Caixa Postal. 31
Filial: Cre.ciúma

Ru.e Floriano Peizoto, s/n (Edil.
Pr6prio).-Tetaqramaa: '"PRIMUS·
Aq_nb.. !l08 pt'incipai•• munlcipia. '

do E.taô"

o Sabão

"VIRCiEM ESPECIALIDADE"
('I A. WETZEL INDUSTRIAL-J01NVILLE (MlJrCll reSllsl

recommellda-c:.e . para roupa fina (€ roupa commom.

5

Programas
de rádio

"EMISSORAS DOS ESTADOS
UNIDOS"
(Português)

SE VOCE GOSTA
Notícias
Ouça os boletins informativos

que são transmitidos tôdas as meia!
horas, e os da Rádio Cometa, de 2"
a 6a feira, às 21,30 horas.
Música Sinfônica
Ouça em sua casa a grandiosa

Orquestra Sinfônica da N. B, C. to
dos os domingos, às 20,00 horas.
Programas femininos
Sintonize o seu receptor, às 19

horas, de 2a a 6a feira e ouvirá Sa
gramor de Scuvero com as suas co

nhecidas palestras .

Assuntos comerciais
"O Mundo de Amanhã" é o pro

grama que lhe interessa, Todos os

sábados às 22,35 horas.
Conhecer os Estados Unidos
Faça uma viagem maravilhosa._

através dêsse grande país ouvindo
"Conheça. os Estados Unidos" que
é transmitido aos sábados às 19,34
horas.
Teatro
Ouça um dos melhores "broad

casí ings" no gênero, sintonizando o

"Radio Teatro das Américas", tô
d,,-s as 4Hs. feiras, às 19,35 horas,

,.

ODIN

�
LHE RECOMEND'

_:drdI_
conTRA fERIDAS RECEnTES OU t:llIIll&AS

aas

Ouro para Dentistas
22 Quilates (Justo TítulQ)
Envelope de 3 e 5 gramas

Pedido ao
DEPOSITO DENTAR'IO
MASETTI

RUA SEMINARI0. 131·· 135

IRUA MARCONI. 44 - S. PAULO
que enviará lista de preços.

.

: S��Ã��:RCf,.,
li ,ESP EC1/\UOAOE

'''':';'."_"_ ...>;,��t.__, .
__
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6 g f!JTAOO Quinta-feira, 18 a. o utubro ele '9.&5

Detido o presidente
Sukarno

Sôbre Geográfia
RIO, 17 {A. N.) - Conceden

do entrevista à imprensa, o dr.
Leite de Castro, • diretor do
Conselho Nacional de Geogra
fia, assinalou a satisfação ha
vida nos meios estudiosos, com
a realização, este, ano da As
sembléia Nacional de Geogra
fia, cujas reuniões estavam in
terrompidas em virtude da
guerra durante os anos de 43
e 44. Registrou o entrevistado
o fato auspicioso do reencontro
dos técnicos estaduais e fede
rais sendo feito o balanço das
realizações processadas.

Boas propostas
Belém, 17 (A. N.) - O co

mércio da castanha está em

franco desenvolvimento. Vá
rias firmas locais continuam
recebendo vantajosas propos
tas, o que vem provar que a

exportação alcançará, e s t e

ano, verdadeiro "record".
_.. --_,-----

I Edmundo Simone e Senhora,
Artur Schlemper e Senhora
participam aos parentes e

pessôas de suas relações,
o co n t r ato de casamento

Je seus filhos

PASCOAL e EDA
Fpolis., 6 - 10 - 45

6 v!l.3

Acidentado um avião
de correio aéreo
Paraiba, 17 (A. N.) - Um

avião do correio aéreo, pilotado
pelo cap. Valter Mendes, ao

fazer uma aterrizagem força
da nesta cidade, ôntem á noi
te, foi de encontro ao muro da

penitenciaria, ficando seria
mente avariado. O acidente
foi motivado pela escuridão
reinante, pois a força elétrica
da cidade estava parada. O pi-

. loto salvou-se, sofrendo apenas
escoriações ligeira.s.

I-;;-��NRIQUESTODIECK

(Membro dos Institutos d.
Direito Social Brasileiro e

Paulista. lente da Faculdade

I
de Direito de Sta. Catarina).

-- ADVOGADO --

Praça 15 de Novembro, n' 1.
sola 3-Co�;ca Postal -- 86.

Adiada a partida do
gral. Mascarenhas
Washington, 17 (U. P.)

Funcionários da Embaixada
brasileira informaram que foi
adiada novamente a viagem do

g e n e r a 1 Mascarenhas, por
questão de transporte. A Em
baixada adiou para quinta
feira a recepção em sua honra,
tendo notificado 1.600 con 'li
dados, que esperavam a re

cepção para hoje à noite. OU
tras homenagens foram adia
das também.

VIAGENS
FpoUs. -- Joinvile

Saída. - 2 hora. damadruqoda

JOinvile _- Fpol is.

Saída. -- 9 horc.. d� manhã

InforDlações nesta redação

O Pre.idente Henry S Truman recebe, na C��.,_ Branco, um pergaminho -que lhe é ofere
cido po : um grupo de auditora. de guerra de d v. "0. repúblicas americanas, que realizaram

uma viagem de inspeção a_s E.tados Llrudoe. SI H.

LACTIFERO
Lactifero. Tônico estimulante do leite. O benef ício que o

Lactifero tem prestada às sr as, mães. quer no periodo do
aleitamento. quer no de gravidez. é incalculável. O Lacti
fero é um poderoso galactagogo e regenerador orgânico de
maior eficácia !'I'é hoje conhecido. Em sua farmácia ou

com o depositário R. A. Marinho & Cia. Ltda. Rua
Marechal Deojoro. 528/530 - Caixa Postal. 2�5.

o sucessor
de Peron
Buenos Aires, 17 (U. P.) -

"El Mundo" anuncia que a mi
nistro da Guerra, general Ava
los será nomeado vice-minis
tro, como sucessor do coronel
Peron.

Será rodado
no Brasil

Batavia, 17 (D. P.) - Os

I círculos republicanos. revela
ram que o presidente Sukarno
foi detido em Sukambumi ou

em Tijandjur, ambas as loca-
lidades entre Bandung e Ba

tavia, onde chegara a noite

passada, a caminho de Bata

via, onde deveria abrir a ses

são inaugural da Assembléia
. Nacional. Os mesmos círculos
acrescentam que os japoneses
atacaram os indonésios em

Sukambumi, na manhã de ho

je, o que interrompera a via

gem do líder nacionalista. Por
outro lado, o vice-presidente
indonésio, dr. Hatta, declarou
à United Press, na tarde de

hoje, que a Assembléia havia

aprovado a proposta do govêr
no, no sentido de transformá
la num organismo representa
tivo provisório, com poderes
legislativos por 187 votos con

tra três.

Hollywood, 17 (U. P.)
Corre, na capital do cinema,
que Carmen Miranda atuará'
num novo filme da Century
Fax, a ser rodado no próprio
Brasil. Não há, entretanto,

I rr:._�ores detalhes a respeito.

I
,
I

SEJA SUA

DESPERTE I BILIS
DO SEU FIGADO
( Saltll1I .. c- 1IsJ" .......
Seu Hgado deve produzir�

um litro de bilis. Se a bílis não coere li

�remente, os alimentes não são digerid.
e apodrecem. Os gases incham o est.&

go. Sobrevém a prisão de ventre. Vd
sente-se abatido e comoqueenvenenad.
Tudo e amargo e a vida é um martíra
Uma simples evacuação não tocart.

causa. Neste caso, as Pílulas Carter -
extraordinariamenteeficazes, Fazem c0r

rer esse litro de bilis e yocê sente-se m..

posto para tudo. São rua'f'eS e, contudo"
especialmente indicadas para fazer a bilia
correr livremente. Peça as Pílulas Cartes,
Não aceite outro produto. Preço: Cr. S3_

Bem ao contrario
Rio, 17 (A. N.) - A Lega

ção do Canadá contestou um

telegrama de otawa, em que se

anuncia a suspensão, a partir
de primeiro de novembro, de
quaisquer embarques de papel
de fabrico canadenses para o

estrangeiro. A informação é
diametralmente oposta. A par
tir, provavelmente de novem

bro, não haverá mais restri
ções nas exportações de papel
canadense.

Ordem cancelada
Tóquio, 17 -{U. P.) - Mac

Arthur cancelou a ordem, se

gundo a qual teria sido limita
do, praticamente, o numero de
jornalistas aliados com per
missão de entrar no Japão e

nas Filipinas. Conforme se re

corda, a citada ordem provo
cou vigorosos protestos por
parte dos correspondentes
americanos aqui e dos jorna
listas em Washington.

I

II
II

I
'�================================�

Curitiba - Estado do Paraná.

Ha sofnmertos que

fazem envelhece" E as

Senhoras, que deles pJ

decern. o sabem rruito bem.

Taes sáo as Irregularidades
no funcionamento do deli

cado organismo Ierrm no.

cerno excessos. faltas. ce
fiados dolorosos. que tornam

certas fases do mês um pe-

PROPRIA

•• _ .Ó;»

;•........•
:

G\-_ /

/)
()

.'

(1-eMneVtq
sadélo para suas vitimas.

C"fe"·j.}-se ,:')c.�u esses 50-

f"ment'ls oue sáo e·/ltavels.

Use ,Cl, SAIJOE DA MULHER.

ReguladOi, tónico. anti-doto
rosa. o poderoso rernedro

traz no nome o resumo de

suas Virtudes A SAUDE DA

MULHER e uma garantia de

saude e bem-estar.

Â SÁUDE DA. ltULHER

I �� fJ1:1I#l r:1
A �lF'LH" A'l ACA I UVU Ü UH.GAN1SMO

� Ftgudo, () I3ttço. O Coração, (I Evtômag .. , o�
! ulm?e,." li Pt'II:'. Produz Dôres de Cabeça, DÔr,..j;l
no .. Ul>I"<.'18, lieumatismo, Cegueira, Ouede do Ctt-

belo. Anemia e A bôrtos.
lnotensívu 80 organtsm«, Agrade vel

como um Iicôr
.

Ü ELIXIR 1114 está e provaoo n-Io D N.S.P. como
I<iUXJIIIH Do tratamento da Sifilis e Reumatismo

dI! mesma origem
F i'\LAM CELBBRlDA DES MÉDICAS

I!'obre o preparado ELIXI!t A eamposíção e I) sabor a.
-914. devo dizer-lhes: sempre gradavet do ELIXIR .914. re-
que o tenho empregado, em comeodam-no como arma de

.. u" ('880S d� lndícação apro- facll manejo para o público -'

p!'laáli (ilUdis �m varias de ,00 combate á Slftll8, qualída-
'"

.

suas menífestações) os resul- de.. q.ue fre<lueDtAmen.te
a·

'1
'

....:
los têm sido eanststeeíos, nrovelto no Ambuletorto di'· ......

,.·,AII são rapídos e duravets. Maternidade de Santa Mar·t
Dr. Washington Ferreira Pires. Dr. Silvestre PaSS'l�'1a

����������������������� P9.

Diretoria de Obra.) Públicas V -./�'---�!'!�--
Dia 18 do corrente "ance-se o em OS R'"prazo para paqamen.to de energia tilO 10

� Maceió, 17 (te....
.elétt-ill:a da a zona: Rua Felipe

Sehmidt. rá hoje de al,oIliA. N.) - Seg;m-
da Repúblic,3'ião para a capital
mar Góis 1Wd, o interventor Is
tratar de :? .ãonteiro, que vai
tívos dr<Ssuntos administra

aparelho. Estad<;,. No me�n::o

IIO PRECEITO D�-DIA Mair/�:i::'�:'st::�:;;��'O
DIVISÃO RACIONAL DO D�A- NoOito ho� de sono. oito hora��e entantotrabalho, OIto hora. de recreaç(\o' I :11

I constituem a divisão racional do, rf ..

a"dia. compatível com a saúde. As - munerer .
oito .horas de sono permitem ao � .

..1

I� ) _ N- es-
orgamsm<l recupM1'al' oa energias t, La Paz, 11 (U. P. ,ao
gastas com o trahalho e melhor liv't eln cri,S€ total o gove-no 00-
resistir às �nfecções. .

ch�',iano. Segundo informou o
Durma OIto horas. por díc , palra anermceíer Chacon, trata-se

recuperar alil energIas gastas no !:"_. r." distrabalho. SNES. çoes, las de uma serre .�sen-
dedal"parciais. Apesar cessa

A fábrica de calçados "PELUSO· sa.lien�ação üt�::niSt2" cnaCOl1acaba de instalar uma asa de -

calçados para senhoras, na rua carátei..iou que renunciara e-:l1
Tiradantes 19, m�:'1isL : irrevogável ao posto ue

�o do Exterior boliviano.

TENHA JUIZO

APENAS Cr$ 3.00 'Calçados para senhoras, últi-

Com essa ínfima quantia, �OCê1 mos modelos. preços ao a lcançs
está auxiliando o_seu prexrmo. de todos "Peluso" vende 1U1

Ccmtribua para a ClOua dI' FJOmolas
tT'. d t 19

aos Indi.litentes de F[oriaJlópolis. rua \ lra en e� .

TEM SIFILIS OU REU-

MATISMO DA MESMA

ORIGEM? USE O PO-

PULL\R PREPARADO

LEIAM A REVISTA
O: VALE 00 ,ITAIAl

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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18 DE OUTUBRO
S ..\O I,t:CAS, EYAXGELISTA

Londres - (BNS) - Sob os Clinicava êste santo como

auspícios do British Council, médico em Antioquia, sua ci-

o médico brasileiro Dr. Adler, dade natal, quando lá chegou I
realizou recentemente uma in- s. Paulo para pregar o Evan

teressante conferência cíentí- gelho. Logo ao ouvir as pala
fica especialmente dedicada a vras elo Apóstolo elas Gentes,
um numeroso auditório médi- Lucas entrou para as fileiras
co inglês, que encheu a sala elos convertidos a Cristo, rece

ouvindo com a maior atencão I benelo o Batismo. Desde então
M�1co - chefe do Serrlço de Slf1l1& do Centro de 8&l1de •

DOENÇAS DA PELE _ StFILIS _ AFECÇõES URO-GENITAIS DE os pontos de vista brilhante- tornou-se o companheiro in-

umos OS SEXOS - RAIOS INFRA-VERMELHOS E ULTRA-VIOLETAS mente expostos pelo cientista separável do grande Apostólo,
CONSULTAS: das 8 às 6 h. - R. Felipe Schmidt, 41 brasileiro. O tema da conferên- acompanhanelo-o nas muitas

RES.: R. Joinvile, 47 - FONE lM8 cia versou sôbre a cirurgia viagens. Teve assim o melhor
(AUSENTE) t '

.

d
____________________________ plastica e particularmente sô- ensejo e conhecer as vidas de 1

DR. SAVAS LACERD.A I
br os pregressos que a mesma Jesús e ele Maria Santíssima.
vem realizando no Brasil. Deixou-nos o inestimável lega-

Cl1nica médico-cirúrgica de Olhos - Ouvidos. Nariz - Ga.r8Ilnta. O Dr. Adler é um dos renre- do de seu Evangelho e dos
Diploma de habilitação do Conselho Nacional de Oftalmologia. sentantes da jovem cirurgia Atos elos Apóstolos, prrncipal-CONSULTéRIO - Felipe Schmidt, 8. Dali 14 li. 18 heras.
RESInENCIA _ Conselheiro Mafra, 77. brasileira e atualmente amplia mente de s .. Paulo. Depois da

TELEFONES 1418 e 1204 nesta capital a sua já notável morte dêste continuou a pre
soma de conhecimentos a res- gação ela Doa Nova. Estava em

peito do ramo em que se espe- Acáia, quanelo Nosso Senhor
cializou. Como se sabe, a cirur- chamou-o para lhe elar a re

gia plástica tem registado compensa pelos muitos traba
enormes progressos na Grã- lhos e sof'rí rnentcs suportados
Bretanha, durante estes últi- por amor do Divino Mestre.
mos anos, extendendo o seu �, '" *

campo de ação de profundas ESPIRI1'ISMO
consequências não apenas mé- Haverá hoje, às 19,30 horas,
dicas como também sociais. Na palestras doutrinárias nos

se-Isua conferência, o Dr. AdIeI' guintes centros espíritas: C. E.
mostrou-se inteiramente se- Seára do Amôr, à rua Teresa
nhor do 'assunto, prendendo a Cristina, 21, no sub-distrito do
atenção de todos quantos o Estreito, no C. E. Fé e Carida
ouviam entre os quais se con- de de Jesús, à avenida Mauro
tavam alguns dos nomes mais Ramos, s/n e no C. E. José de
em evidência na moderna ci- Nazaré, à rua José Boiteux,
rurgia britânica. s/n, nesta capital.

Sapatos de todos os modelos e

modernos, inclusive Sondalias para

,I das SENHORAS e SENHORITAS,

I PREÇOS SEM RIVAIS!
Bo.pltal i Não comprem seus calçados sem visitar a I

I «Tamancaria Barreiros») II1....

i ... R_U_A__C_O_l'_lS_E_L_HIIIE_I_R_O__M_A_F_R_A_._4_1• ....;1

Indicador Médico
DR. llIÁRIO )VENDHAUSEN

Médico do Centro de Saúde e Diretor do Hospital
"Nerêu Ramos"

CLÍNICA MÉDICA de adultos e criancas
CONSULTÓRIO: R. Trajano, 14 (altos da Confeitaria

"Chiquinho" )
CONSULTAS: elas 4 às 6 horas

RESIDÊNCIA: R. Felipe Schmidt, 38 - Fone: manual812

DR. BIASE FARACO

Dr. Polydoro S. Thiago
Clínica MédIca f'm Geral

Doenças do coração, pulmões, fígado, estômago, íntestfnos,
rins e demais órgãos internos, de adultos e crtameas

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

RESIDENCIA: Av. Trompowski, 62 - Fone Manual 766

DR. SETTE GUSMAO
CHElt'E DOS SERVIÇOS DE TISIOLOGIA DO CENTRO DE SAúDE il DO

HOSPITAL "NER:eU RAMOS".
CurIlO de aperfetçcamento no Ho�pltal São Luiz Gonzaga, de SAo Paulo - E:It-eeta·
11f,r!0 do Instituto "Clemente Ferreira", de São Paulo - Ex·m�!co Interno do

Sanatório de Santos, em Campos do JordAo.
VJdlIfICA GIlRAJ, - DIAGNóSTICO PRECOCIl Jjl TRATAlDilN.TO Jl8r.CUI.JZ4D8

DAS DOJIINCAS DO APAReLHO RIlSPIRATORIO.
OPERACAo DE JACOBOEUS

CONSULTAS: D!1rlamente. das li As 6 horas. CONSULTóRIO: Rua Vitor lIe1rel.. 18.
REBIDtlNCIA.: Rua Jl.teTu J'I1.n1or. 1H - "rel. 7.0.

.

DR. MADEIRA NEVES
Médico especialista e. DOENÇAS DOS OLHOS

cu,.., .. .l.])erieJooamento e Loap PrAt!ca ao B.Io de JIlUIIN
.iIIO••ULTU - Pu --.a: ......._..... 10,30à.12 h.f à tarde ezceptoa..
........._ 14 ás 16 1lOr.. - COl'f.ULTOILIOs ........ PIa" .. ,....... -

.,_ 1....1 - ......dat ............... v-taIM. 'lo

DR. ROWÃO CONSONI
t.Dt:rRGIA G.,RAL - ALTA CIRURGIA - IIOLASTIA8 DIl 8.1OI0R48 - PABTOA

Formado peja Faculdade de Medicina da UniTel'Sldade de SAo Paulo, ondf) foI
a.l:8teDt" por vários anos do SerTiço Clr'drgico do Prot. Al1p!o Correia Neto.
Cirm'g18 do estômago e TiaS bUl8Te.l!.· !ntestlnOll <leIgado e gr�, tiróide, r!na.
�ta, bex!ea. ütero, oTA.r1oe e trompas. varíeoceíe, ll1droceIe, TV!He e h6ra!a.

CONSULTAS:
... :a.. 8 neraa, à Rua Felipe Schmldt, 21 (altoB de Cua PSJrIL!eo). Tel. 1.1188.

RES�NCLA.: RUII EIrtAtTe. J11ndor. 178: Tal 117M

DR. A SANTAELlA
\ (Diplomado pela Faculdade Nacional de Medicina da
Universidade do Brasil). Médico por concurso do Serviço Na
cional de Doenças Mentais. Ex interno da Santa Casa de Ml

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

CLiNlCA M ...DlCA - DOENÇAS NERVOSAS
- Consultório: Edifício Amélia Neto

- Rua i"elipe Schmidt. Consultas. Das 15 ás 18 horas
Residência: Rua Alvaro de Carvalho nv 18 - Florianópolis.

DR. ARAUJO
Assiatente do Prof. SanSOD, do Rio de ....eiro

ESPECIALISTA
Do-enças e operações c.os OLHOS, OUVIDOS, NARIZ e GARGANTA

C!nLrg18 moder-na dia GUELA DE LOBO, do LABIO LEPORINO (Iáb!o e c4iu
da bOca fendldOll de nascença)

II!6fag<HICOpla, traquéoscopta, bronccscopia para retirada de corpos estranhoa, etc.

CONSULTAS: das 10 b 1Z e daa 11 b 18 hor..

Rua Nunes Machado n. 20 - Fone 1447

Dr. Newton d'Avlla DR. ANTONIO MONIZ
Operaçõea -- Via. Urinaria. -- Doen
Ilo, do. inte.tino., réto e onu.
-- Hemorroida.. Tratarr.ento do

colite amebiana.
Fi.ioterapia -- Infra-vermelho,
COnllult: Vitor Meirel.. , 28.

Atende diariamente à. 11.30 h•.• ,

� tarde, da. 16 h•. em diante
R..ld I Vidol Ramo., sa.

Foue.: 1067.

DE ARAGÃO

0IrJu'Cla • Orlo........ 0IIlal_ li lJIrIIqpa
te toraL r..... e ._...... ----

CONSULTÓRIO: R. João Pinto 7 Diá
��e àa li .. 17 lIioru. JtmalDU.

DR. ARMANDO VAURIO DE ASSIS
lenleo. 4. Clíníea Infantil da Âssistênela Munieipal e

d. Caridade
CUNICA MWICA DE CRIANÇM E ADULTOS

OONSULTóRIO: Rua Nunes Machado. 7 (JjJdiHclo S. Fra:aol.oo). lo1le

Coiuultall dali 2 à. 6 horas
RESIDENCIA: Rua Marechal Guilherme, 6. Fone 783

Notas cientificas

LONDRES

Religião
. Catolicismo

O SANTO DO DIA
CONFERÊNCIA DE UM MÊ

DICa BRASILEIRO EM

Mm .,� ........ UU• U ••

COMPANIDA "ALIANÇA DA BAIA·
F..d.da e. 1171 - Sé�e: I A I A
INC'ENDJOS B TJU.NSPOIlTE8

Cifras do Balanço de 1944:

CAPITAL E RESERVAS
Responsabilidades
Receta
Ativo

c-.
Cr$

80.900.606,30
5.978.401.755,97

67.053.245,30
142.176603,80

•

«

Siaistro s pagos nos últimos 10 anos

Responsabilidades «

98.687.816,30
76.736,401 306,20

Diretores:
Dr. Pamphilo d'Utra Freire de Carvalho, Dr, Francisco Ide Sá, Anisio Massorra, Dr. Joaquim Barreto de Araujo
e José Abreu.

r,_- -_-_ _-.. w " iIL\ _- __ ....,._.""..,.,. _._._- _ _-:....

Esta verdade!a
dos tipos mais

praia ao alcance
por verdadeiros

Alfaiate
Carioni,

"0 melhor"

avisa seus distintos tregue
ses que acaba de receber
variado .stock» de casi

miras, linhos e tropicais,
nacionais e extrangeiros.

f
I

IVISITE-O!

Rua Tiradentes, 9 A.

Dr. Artur Pereira Ie Oliveira
Clinica Garal. de Adulto. IDoença. da. criança.
Laboratúrio de Ancíli.e.

Iclinico••
Con.ult6rio: rua Felipe Sch·
m.idt, 21 [alto. da Cala Pu
rai.o], da. 10.30 á. 12 e doe

15 à. 18 he, IRe.idência : rue Vi.c. de Ouro
Preto. 64.

IFone: 769 [manual I

Atenção

,.

A ca.a da. máquina. SIN
GER di.põe de técnico ..pe
cializado em conllêrto. de
máquina. de coltura. moto

reli, fogareiro•• geladeira., fer-

Iro•• aquecedore., etc.

Atende cherncdoe

I
a domieílio.

Tirante., 18 -- telefone 1.479

Motor a oleo cru
VENDE· sE um marca "Oli
max" - mil rotações :.._ força
de 6 a 8 cavalos, possuindo

cota de 'oleo.
Tratar com Sidnei Noceti à

rua João Pinto, 44 .

Telefone 1134.

Veda Me Orofino
Cirurgiã - dentista

Diplomada pela Escola de
Odontologia da Faculdade.
de Medicina da Univer-
sidade de Porto Alegre.

IConsultas com hora mar

cada, no periodo das 14
às 19 horas.

I
Consultório e Residencia:
Rua Esteves Junior 129

Telefone - 1218.

�------------------------

I ��RÃRIAmproROsSÀ I
IRua Deodoro, 33

Ftor ianôpolis

Livros novos e usados,
em diversos idiomas.

A tende encomendas de
obras editadas no Brasil

ou no estrangeiro.

Novidades todas as

semanas

Fabl'icante e distribuidores das afamadas con

fecções "DISTINTA" e RIVET. Possue um gran
de sortimento de casemiras, r.iscados. brins
bons e baratos, algodões, rnomns e' avi�ment08
para alfai'.ltes, que recebe diretamente das

Snrs. Comerciantes do interior no serrtí do de lhe fazerem uma

Florian6polis, FILIAIS em Blumenau e Lajee.
melhores fábricas. A Casa "A CAPITAL" chama a atenção dOIJ

visita antes de efetuarem sualJ compras. MATRIZ em

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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I de<;'ia carrt-iru , vauo em virtude da exonera

cáo (IL> José Fr-ancisco Steincr.

RIO� 17 (A. N.) -- CONTINUANDO SUA SALUTAR CAMPANHA EM DEFESA DO POVO; CONTRA OS AÇAMBARCADORE��..

A DELEGACIA DE ECONÔMIA POPUtAE; SOB A DIREÇAO DO DELEGADO PArLA PINTO, APREENDEU� ONTEM, QUA ..

TRO MIL FARDOS DE MERCADORIA RETIRADA NOS ARMAZENS E DEPóSITOS. OS NEGOCIANTES, ASSIM,. PRETENDIA�J

AGUARDAR AS POSSIBILIDADES DE VENDER NO ·'CÂMBIO NEGRO'\ A ENTREGAR PEtOS PREÇOS DA TABELA. PARTE,

DA MERCADORIA APREENDIDA ESTAVA DETERIORADA.

do Estado

Do sr. major Epaminondas

Chagas, comandante da Base

Aérea de Florianópolis, recebe

mos o programa abaixo:

I)JW(�,UL\ UE ('OJfEJIOlL\

(AO lU ,ól'lt.JLD.\ IH ,\SA"

füovêrno
o SI', Interventor federal no Es

lado assinou, entre outros, os se

guintes atos:

PrOI/IM'Cr, ror tncrccimcnt o :

Tc-Iemare: Sirid aki s do cargo da classe C da

UI,urgra pláslica
O que visei O médMeO

emenCõno

Rio, 17 (A. N.) - Acaba de

regressar dos Estados Ul�idos
o sr. Paulo Marques de So�sa,

que fez estágio de um ano ú�
quele país, aperfeiçoando-se
em cirúrgía plástica. Falando

à reportagem, declarou que
interviu em 350 operações ,da

quela especialidade. Adiantou

que os Estados Unidos já são

muito mais avancados em ma

teria de círúrgía plástica. De

pois de elogiar a extraordiná

ria cordialidade que encontrou

no acolhimento norte-america

no, frizou: "Mesmo terminada

a guerra, os norte-americanos

continuam dedicados ao mes

mo trato carinhoso e fraternal.

O mais importante a assinalar

em matéria de cirúrgia, na

América do Norte, é que ela

não visa apenas o sentido ma

terial das reparações dos teci

dos. A círúrgía plástica é, an
tes de tudo, uma círúrgia psi
cológica. Quando o médico

opera um paciente O que ele

visa, antes de tudo, é defendê

lo contra reações do meio - o

ridículo, o complexo de infe

rioridade, o horror, a repug
nância etc.

«oerncmo

da Asa»

Recife, 17 (A. N.) - Anun

cia-se aue o sr. Barbosa Lima

SobrinlÍo chegará a esta Capi
tal na próxima quínta-reíra,
afim de assistir á Convenção
do P. S. D., que homologará a

sua candidatura ao cargo de

governador do Estado.
-;t- �� *

Belém, 17 (A. N.) - Sôbre

a provavel greve pretendida

pelos funcionaários do Cartó

rio Eleitoral da la' zona, o de

sembargador Marajó Neto, pre
sidente do Tribunal Eleitoral

endereçou um oficio ao Juiz

do referido cartório, manifes

tando a sua extranhesa á con

firmação do que fora publica
do á imprensa. O motivo da

mento das gratificações até 30

greve seria a falta de paga

do corrente. Termina, aquele
oficio dizendo que tal fato

ocorrendo, todos estarão pas
siveis de punição prevista em

lei, qual seja a detenção' por
seis meses ou um ano e multa

de 5 mil cruzeiros.

Ors.
Aderbal Ramos

da Silva

carr-e-ira, e x.ti u ta, de Polícia Fiscal, do {luatlrç

Útticn do cstado, ao cargo da classe B dessa

carreu-a, vagn em virtude da aposentadoria de

Heitor Vare-á.

J111laS Xl achado de Córdova elo cargo da

classe ]I da carreira de Guarda-Livros. do

Quadro únicú' .Io Estado. ao cargo tia classe

j)r011!CI:cr, r('l""'\'ln:I'i[lltidndc:

j osé l Iuergo do caruo da classe C da :;1]".

rei ra , extinta, de I'olrcia Fiscal, {lo Quadro

único do Estado, aú cargo da classe J� dcsva

carreira, vago em Yi�"tud� ela exoucraçàu de

Hilariâo Pacheco.

Xf annel Boavcntm-a Feij<'j do cargo da classe"

K da carreira de E'stat
í

suco, do Quadro única

do Estado, ao car-go da classe L da mesma

carreira, vago em vir-tude da exoneracáo de

t�haldo Abraham.

Rejormar:
Hélio Olívio Goberano de Laveiga, cabo da

Fôrça Policial do Estado, por' ter sido julgadG

permanentemente incapaz para o serviço mi-

litar, percebendo o vencimento anua] de " .•

Cr$ 3.840,00.
Xonicor .-

Eloreu tino Xl ichalack, pal-a e-xercer, vitali-

ciarnente, o cargo de Escrivão de Paz -Ie In.-

bituba , do município e comarca de' Laquna.

João �Jazzoli para exercer O cargo de Escri-

vão de Paz, interino, LIa município de �ora

Trento, comarca de Tijucas.

PrOI1/0'i'c,,� por unt içu idadc :

Valter Borges do cargo da classe F. .la caro

rcira de Escriturário, do Quadro úllico da

Estado, ao cargo da classe F des-sa carreira,

vago em virtude da excncraçáo de

Stuart.

Osmarina

Florlanópolb 18 �e OutuDro de 1945

Promoucr, por mcrccímenío:

COI/ceder íiccnco:

A Arnaldo ::\Ioreira Douat, Pr-efe ite Munici

pal de Joinvile, de trinta dias, e a contar f'ft
lOdo co-rente.

Maria Passerino \Vildi. ocupante do cargG

da classe G da carl-eira de Dentista, do Ql1�

dro ünico do Estado, de quarenta dias, senJ
trinta dias com vencimento integral e dez com

o desconto da metade.

A Lily Kone!! Cabral. ocupante rIo cargo

da classe C da carreira de Atendente. do Qua·

dro '("!lico de Estado, de noventa dias, com

vencimento integr-al. e a contar de 10 de cuta

ln-c do corrente ano.

Licenciar, "cv-ofiicio :":

Ladislau Kowalski , ocupante do carzr) <I'

classe J da cnrreira de Labm-atori sta, do Qua"

dro Úriico do Estado, de sessenta dias, send

trinta com vencimento integral e trinta com

desconto de um terço, e a contar de g 0.0 cor

rente mês.

BRITO
o alfaiate indicado

Tiradentes

DITZ Hoje, S"·feira, à.

K 17 e 19,30 hrs.
Sessões Chics

Donald O/Connor. Suzana Fostel,

Peggy Ryan, Lou.ise Albritton e'

Potric Knowellll em:

A VIDA COMEÇA AOS 18

Um enredo engraçado e românticO,

Um filme que alegra e diverte

rneds sis'udo.
Muita música. lindos bailodo.,

Livre de cenllura

No programa:

Brasil Atualidades 2x58 - DrE
NoticiáriGl Universal. Jornal

Preçoll Cr$ 3.60 e 2.40

ROXY Hoje, S'-feiro, à

19,30 horas
lo Notícias da SemaRa 45x30 - Df
20 Humphrey Bogart. Mary Astor

Sydney Greenstreet em:

GARRAS :AMARELAS

Um filme crúe é um libelo aCus

tório sobr� os manobras d

traIção e da crueldade nipônico
30 David Bruce e Louise Albritto

em: LUAR SOB LAS VEGAS

Um lindo romance musical ono
nos é pOllsivel admirar 08 J1'I

lhores astroll do rádio americano

Impróprio até 14 ano.

Preçoll Cr$ 2,40 e 2.00

NOTAS POlIT.ICAS
Dia ?? - 'la Feira

11 h, 00 - Churrasco para

a Guarnição da Base, com par

ticipação de representações

(praças) das outras Unidades,
sediadas nesta Capital.
Dia 23 - 3a Feira

09 h, 00 - Missa Campal,
celebrada pelo Revmo. Pe. Ber

tholdo Brauwn.

11 h, 00 - Solenidade do Ju

ramento à Bandeira.

13 h, 00 - Almoço em ho

menagem às autoridades civis,
militares e eclesiásticas.

Dia 24 - 4a Feira

13 h,OO - Visita à Base pe
los alunos dos Educandários

desta Capital. Competição es

portiva entre os mesmos Esta

belecimentos de Ensino.

Dia 25 - 5a Feira

13 h, 00 - Almoço em home

nagem aos Presidentes e Dire

tores de Entidades Esportivas
e à Imprensa, desta Capital.
Dia 26 - 6a Feira

13 h, 00 - Disputa da Taça
"Semana da Asa". Torneio de

Futeból com participação das

equipes de Futebol das Unida

des, sediadas em Florianópolis.
e Dia 27 - Sábado

Na-o come�ou ontem João Batista I 13 h, 00 - Visita à Base pe-

". Bonnassis las famílias das Praças desta

O julgamento ADVOGADOS I U�i2���6 - "Shaw" em home-

Rio, 17 (A. N.) - Ao contrá- Rua Felipe Schmidt 34. nagem às �amílias dos solda-

rio do que foi divulgado, não Sala 3, Telef. 16-31 dos desta Base.

começou ontem, e demorará 22 h, 00 - Baile no Lira Te-

ainda alguns dias, o julgamen- -IIIIIII����������� nís Clube em homenagem ao

to de Margarida e Ballino, os Homenageará sous
Exmo. Snr. Interventor Fede-

locutores brasileiros presos na· � ral e Exma. Snra. e à Socieda-

Itália, por estarem a serviço eIpedl·C.·onár.·os
de de Florianópolis.

do "eixo", fazendo sabotagem
psícológíca contra a FEB. O Itavera, 17 (A. N.) - Este l1ompreeusa-o
julgamento depende ainda da município, pelo seu povo e pe-

U

chegada de um oficial da FEB lo seu governe, fará realizar, popu.lar
e de elementos da Itália, que no próximo dia 28, com a co-

estão sendo aguardados. laboração da LBA, grandiosa Manaus, 17 (A. N.) - Pros-

e festividade, em homenagem à s�guem os trabalhos de repara-

NELI MACUCO LAGO

I
LEIAM A REVISTA 18 soldados da FEB, filhos des- çao ?a Bibliotéea Pública, ten-

participam 0011 parentes e O VALE DO ITAJAI
ta terra, que regressaram da do sido arrecadado; na úl�ima

amigos o �asci��nto de sua
. - Itália nos últimos escalões da semana, para tal fim, maiS de

I ROSrMrRIAM I .)'
FEB. 'Dentre as solenidades, fi- �il volumes, ofertados, por

.
_ _ Instalada a "alIa de gura � entrega das medalhas

dlversas pessoas.

oemMoatcernrladatdea'
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lcO415 b Crédito Coo�eraUvo �f�:�c���ss: ��;�c�� ;n��;:ILavoura algOdoeira
U e Pôrto Alegre, 17 (A. N.) _

fe�ta_pelos me�bros da co-I �ão Paul.o, 17 (A. N.) - Se-

F
..

t 1 d
'

t t C
missao promotora. guiram hoje para o Rio ON re

Um prêmio de mil
Ol ms a a o on em nes a a-

� -

pital com jurisdição em todo o Esse'"DCI·a de pau rosa
pre.;;entante.s da lavo�ra algo-

cruzeiros Estado uma filial da Caixa de
doelra paullsta, que vao confe-

Crédito Cooperativo. A finali- Manaus, 17 (A. N.) _ Come-
renciar c,om o minJs.tro 9a �a-

dade desta Caixa é conceder çam a chegar do interior do zen�a, sobre a efehvaçao nas

crédito fácil e barato ás coope- Estado os primeiros tambores med�das pleit��das por �c�.sião

rativas brasileiras de maneira contendo essência de pau rosa,
da recente VIsIta do mmlstro

a que se defenda� os interês- destinados à exportação para
Sousa Costa a este Estado.

ses simultaneamente dos pro- os mercados exteriores e na

dutores e dos consumidores. cionais.

Domingo, no Ritz e Roxy - Geor

Raft e Véra Zorina em;

EPOPEIA DA ALEGRIA

Êste filme apresenta-nos Jeanne

Mocdonald, Marlene Dietrich, Artu
Rubstein e outros.

Rio, 17 (A. N.) - Os meios

políticos do Distrito Federal

apresentarão listas triplices á

eleição contendo 51 nomes, dos

quais serão escolhidos 17 re

presentantes do Partido, afim

de concorrer ás eleições de 2

de dezembro, para a Câmara

Federal.

* * *

Rio, 17 (A. N.) - O eleito-

rado dé Espirito Santo atingiu
° total de 121.026 eleitores,
acusando um acrescimo de

28.000 sobre o de 1934.

* * *

Rio, 17 (A. N.) - O Tribu-

nal Eleitoral de São Paulo co

municou ao Tribunal Superior
Eleitoral o alistamento em to

do o Estado atingiu o total de

1.696.628 eleitores, sendo ....

1.140.870 volutários e 556.057

. .. ..

Rio, 17 (A. N.) - A respei
to da consulta do presidente
do Tribunal Regional Eleitoral

do Goiaz, sobre si podia aceitar
a missão de elaborar a nova

carta constitucional do Estado,
respondeu o Superior Tribunal
Eleitoral que sim, uma vez que
não há incompatibilidade.
trada hoje, por seu procurador

ex-oficio.

x x x

Rio, 17 (A. N.) - O Parti

do Social Democrático deu en

no Tribunal Superior Eleitoral,
do seu requerimento de regis
tro definitivo. É a primeira das

nossas agremiações políticas
com registro provisório que re

quer o registro definitivo.

DAIR MARIO LAGO

A convite de membros da Dire

toria do «Democrata Clube». o

nosso repórter fêz uma demorada

vi.ita à sede social daquela asso

ciação recreativa. onde teve opor

tunidade de verificar 011 in.tala

ções ali renovadas, com pintura à

mãil livre, ao gôsto de Mm hábil e

caprichoso pintor patrício.
Foi ainda comunicado ao nosso

repórter que. para a «soirée» do

prox. dia 20. data em que .erá

celebrada a reforma das inllta

loções, a Diretoria do «Democrata»

resolveu ofertar. como brinde. um

cheque de mil cruzeizos à senho

rita que moi. requintado traje de

paueio ostentar naqueles salões.
De modo que Q expectativa para Q

festa da noite de 20 de outubro é
ansiosamente animadora, sendo de

prever, além dali «toilettes» de fino

gôsto. um baile mais que muito

bom. da pontinha e aem prece

dentes nos anais da casa.

Comprar na CASA MISCE.

LANEA é sab", r economizar •.
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CONTRA CASPA,

QUEDA DOS CA- .

BELOS E DEMAIS

AfECCOES DO

COURO CnSELUDO.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


