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Novas depurações· sangrentas no ReichNOVA IORQUE, 5 (u. P.) -- ESTÃO IMINENTES NOVAS DEPURAÇÕES SAN
GRENTAS NA ALEMANHA NAZISTA. UM ARTIGO DO CONDE REISCHNER, PU
BLICADO EM TODOS OS JORNAIS ALEMÃES, EXIGE A VOLTA AO PODER DE
TODOS OS MEMROS MILITARES NAZISTAS. SEGUNDO o ARTICULISTA OS
DIRIGENTES ATUAIS NÃO TÊM BASES SOLIDAS NACIONAIS - SOCIALIS
TAS E SÃO PREJUDICIAIS AO PAíS. O CONDE VON REISCHNER TERMINA,
AFiRMANDO QUE o GOVÊRNO PRECISA ESTAR NA MÃO DOS QUE NÃO
fRACASSAM NEM SE DEIXAM VENCER PELO PESSIMISMO, POIS� DO CON-

TRÁRIO, JAMAIS SERA CONSEGUIDA A VITORIA .
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Novo ataque (on�o(aCão de reser-
a Panlelaria vistas em Natal

O
Bio, G (E.) - Informam de Na-

S éil
tal que a

í

mprcnsa local comt imta
Ai'WI, 4 (U. P.) - Os bornbnr- . divulgando o ceUla,] de convocaçãodeil"os médios aliados voltaram a

.

de reservlstus de segunda caíego-
at,[lCfll', na jornada pussndn, as po- ria das cJnsses d,e 1916 a 1923.
�içõ('s mi'hIIHl-s na ilha de Pantcla- Passará no Equadorriu. Dcsp acbos oficiais i ud icmn que

ASSllJ1Çi'!O, 5 (U. P.) - O presi-o ataque foi efetuado com [pleno O lUAIS AN'l'IGO IHARIO DE SAN'l'A CA')'AUINA dente do Pn.raguai, geri. Moa-irrigo,êxiltl. A cm issora de Horua admit c Proprietário e Diretor-gerente - ALTINO FLORES aceitou o convbtc do presidente do
o ntnque, n í'ímnanrlo, entretanto, que
foram derrubados quatro dos apa-

,I

1'c]h05 aaacantcs. XXIX , F1oriaI16polis-Sábedo, 5 de Junho de 1943 , H. 8838
Equador, prura visitar aquele pais,
ala regrcssae de 'sua viagem aos Es
lad os Unidos,

ÁI .

•

Ontem à noite ainda se lutava violentamente em Buenos Aires

Buenos Aires, 5 CU.P.) - Morreram trinta e duas
pessoas c outras 70 resultaram feridas em consequência do
movimento revolucionário chefiado pelos generais Reweori
e Ramirez. Entre os mortos e feridos contam-se alguns

stuia diriçindo-se para bordo da canhoneira "Dumotui", Re- ( Montevidéu, 5 (U.!'.) -- In ícrrno.'Uelo� ainda () çouêrno que o movimento reootucionário não s� q,;e: c�mt .0 mOVlr;:tentot. revotlul-"
..' ,... Clonarlo VI onoso, a ""l'gen �na a-

pouâe ser abortado, pois foz organzzado pelo proprzo ministro vez se coloque ao lado dos Aliados.
da Guerra, general Pedro uamirez. Os observc.dores esperam que a

Na realidade o golpe de Estado não causou surpresa, pois r?tura de" �elD;�ões en�re a Jhge�
contava-se que algo iria suceder no terreno político da Arqen- tma e o eIXO leve a declaraçao
ti d

A

it t d de guerra.ma. Recor a-se a esse respei o que on em, correu o rumor e Tendo-se em vista que o novo

que o general Ramirez pedira demissão do cargo de ministro regime da República do Prata se

da Guerra o que não foi confirmado pelo presidente Castillo. dispõe a cooperar na defesa do
,

hemisfério ocidental, é quase certo
que será reconhecido pelos Estados
Unidos.

•

Montevidéu, 5 (U.P.) --- Noticia-se
que os ministros argentinos que
acompanharam o ex-presidente Cos
�illo quando fugiu para se instalar
a bordo do varre-minas "Drumont"
são: Ruiz Gu ifiozu , ministro dos
negócios estrangeiros (um despacho
de Santiago do Chile indicava que
na capital chilena se tinha a im
pressão de que Guífiuau havia bus
cado refúgio na embaixada do Chi
le, em Buenos Aires), o ministro
da agricultura dr. Amadeu' Videla,
o rn irris+ro do interior Miguel Cula
ciatti. o ministro da Fazenda Cal':
los �vedo. e Mario Fincais, que
havia sido nomeado para o depar
tamento da guerra, em substitui
ção ao general revolucionário Pe
dro Ramirez.
._••""'._ _,.._• .- ._.,.••rIil _

..

B. Aires, 4 (U.P.) --- Falando do balcão na "Casa Rosada", o

gral. Rawson usou da palavra
.

durante 4 mirrutcs. sendo frequente
mente interrompido por aclamações. Afirmou que a Marinha Argen
tina aderira ao Exército na revolução contra Castillo. Revelou, ainda,
que se tinham registado algumas vítimas, porém. não estava em con

dições de positivar o número.

Buenos Aires, 4 (U.P) - As forças revolucionárias
venceram o movimento iniciado nas primeiras horas de
hoje, avós dominar todos os pontos estratégicos ocupados
-elas tropas fiéis ao presidente Castillo.

Montevidéu, 4 (U. P.) - Uma das primeiras providências
dos chefes revolucionários argentinos foi a ocupação das prin
cipais emissoras da capital. Entre elas figura a Rádio Belqra
'no. Em seguida, fizeram uma proclamação, através das referi
das emissoras, anunciando a formação de um govêrno mili
tar, que terá a duração de dois anos. Pediram, também, que
todos os funcionários do govérno permanecessem à frente dos
Seus postos.

B. Ail'es, 4 (U.P.) --- O governador da Província de Buenos Aires

Vendeu o diploma
do Ginásio

Rio, 5 (A. N.) - Acha-se em
juizo o processo contra Alaor Bra
ga da Silva e Vanderlbno Fer,reira
Bastos, acusados de uso de diplo
ma falso. Alaor vendeu por mil
cruzeiros um «l iplorna dia Glnásio
Pctropólis, para que Vander-líno
i ngressasse na Escola de Cadetes
de Porto Alegre, verificando-se, de
pois, que o ]11<eS1110 estava Ialsdf'Ica
do. O j,nqué,rito foi enviado para a

polícia gaúcha afim ele tjlhi rnar as
d l ligêneias em virtude de estar
Varuderléno na Escola de Cadetes,
nchamdo-se, agora, encarninhudo
ao juízo, o qual se pronunciará à
respeito.

Buenos Aires, 4 CU P) - Acaba de ser organizada
pelos revolucionários urna Junta Governativa Provisória,
nesta capital.

Baires, 4 (U. P.) - O general Pedro l!-amirez, comandan
te em chefe dos revolucionários, logo depois ele ocupar a Casa
Rosada, séde do govêrno, lançou uma proclamaça� ao povo
argentino. O manifesto condena a fraude e a uenaiiâaâe

.

do
regime do presidente Castillo, que ninha sufocando as aspira
ções nacionais,

Baires, 4 (U. P.) - Informações não confirmadas. indi
cam que o presidente Ramon Casti�lo ?-banelonou a capital ar
gentina, dirigindo-se para a promncia d� La l!'lata. Outros
despachos acrescentam qu_e o chancele! Ruie GULnG:zu e sua fa
mília refugiamm-se na sede da embaixada do Chile.

�;�, ;';:: :::

Baires, 4 (U. P.) - O primeiro comunicado sõore a vitó
tia das fôrças revolucionárias foi emitido pelo general Antô
nio Rawson. Momentos depois, a. informação era confirmada
pelo general. Os exércitos revolucionários encontraram maior
resistência de parte das fôrças fiéis ao presidente Castilo. Mas,
depois de algumas horas de luta, venceram o inimigo que fu
gia em direção da Escola de Aprendizes Mecânicos Navais, que
foi logo ocupada.

renunciou.
*

Montevidéu, 5 (U.P.) -.- Informações chegadas de B. Aires revelam
que, ontem, às 18,30 horas, verificou-se intenso tiroteio na Plaza de
Mayo.

civ is,

Montevidéu, 4 (U. P.) - Urgente - O general Juan To
mazzi, ex-ministro da guerra, foi um. dos líderes do mouimen
'to iniciado pelos generais Pedro Ramirez e Antônio Rawson.
Recorda-se que o general Tomazzi renunciou a pasta da guer
ra em setembro do ano passado por discordar do rumo que o
presidente Castillo vinha imprimindo à política exterior da
Argentina.

México, 5 (U.P.) - A notícia da revolução vitorio
sa da Argentina causou grande sensação no México, onde
nunca foi compreendida a posição governamental argen·
tina de apatia em face da guerra, quando toda a Amé
rica estava imersa na luta contra o eixo.

Washington, 5 (U.P.) - Os jornais norie- america
nos comentam, em linhas gerais, o movimento revolucio
nário argentino. destacando-se que o mesmo parece diri
gir-se no sentido de uma política pro-aliados.

Buenos Aires, 5 (U.P.) - Destaca-se que, no dia de
ontem, há cincoen te anos. o pai do presidente da Junta
Revolucionária, o general Franklin Dawson, chefiou as for
ças revolucioruirlas que, sob o comando supremo do ge'
neral Mitre, lutaram contra o governador da província de
Buenos Aires.

Santiago do Chile, 5 CU. P.) - A Chancelaria
Chilena revelou que somente a família do sr, Ruiz GuiH'* nazu esta refugiada na Embaixada do Chile. em Buenas Estará amanhã de plantã.o a

Beires, 4 (U. P.) - Terminou hoje a existência de mais Aires, ao passo que todos os ministros acompanharam o Farmácia Rauliveira, à rua Tra-
Um çooêrno nazista, com a vitória de um movimento militar presidente CastilJo janc.
revolucionário chefiado pelo ministro da gue'rra, general Pe- .-.-••"w._••_ m.................................................................................................. ==============

dro Ramirez. A Revolução vitoriosa, na opinião dos observa- Notícía que causa grande sensação EXoIBIÇEÃsocrl�tEo!.l.loLMdEeS CDoEoGrdUeEnRRaA_dotes políticos, significa praticamente um grande avanço no ,

Sentido de colocar a Argentina ao lado das Nações Unidas no Londres, 5 (U. P.) - Causou grande sensação a notícia ção Inter-Americana nesta
eSforço de guerra para durrubar as potências do "eixo". de que o generais De Gaulle não permitiria que as suas tro- Capital, fará exibir hoj o,

,
.
Em todos os círculos populares da capital argentina a vi- pas ficassem sob o comando do general Giraud. Essa informa- às 19,30 horas no Estadiot?rza do movimento militar causou grande entusiasmo, pois ção foi divulgada pelo correspondente, em Argel, do Diário Adolfo Konder, uma serie

�gnificou O fim do govêrno anti-democ1'ático do presidente "Daily Mail", que acrescentou que haverá negociações, com de filmes sobre palpitantes
. arnon Castillo. A Revolução irrompeu na madrugada de ho- participação de gente muito alta, para esclart'cer a situação atualidades da guerra.�e, l�vantando-se em armas oito mil soldados, que, em segu.i- e evitar novas dificuldades. Consta que a expressão "esfel-as O programa, certamentte,
\
a, miciaram fulminante avanço sôbre a capital argentina. muito altas" esteja relacionada a alguma iniciativa de impor- agradará a assistência, que-

te IILogo que soube do movimento revolucionário, o presiden- tância do primeiro ministro Winston Churchill ou do chance- não tem faltado a hes exi.'.amon Castillo abandonou, a séd� dÇJ fJovêrno, na Vila Ro- ler Anthony E<len. bi�ões.-
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Hi o, (Pelo cora-cio) - Já tr-ans- d erável massa dos conu-íbuíntes há hcnup o ele, "Globo", di vulgou Iici os aos seus segurados. Intel iz-
mitimos em cinco despachos ante- daquela i.nst i.l ui çún. O vesper tiuo sóbrc a des'orga'lüsação in lerna rei- rncrutc, 'porém, uma das proviflên-.
ri orcs, a integr-a ela impor-tante e "O Globo", qme vez por outra vi- nanle no Instituto quando da ad- elas llembrada,s i'nic ialmcnt c pela
sensacional 'r0solução da Corn.iss âo nha assinudaudo os dcscalubr os mimiistrução f'oa-mn criados os car- comissão, que diz respeito ao qua
Rleorganizalllo.ra do Insbitulo dos I admirristrreti vos do r. A. P. C. e gos c arl rn ibitlo.s centenas de novos dro do ,pessoal para pôr lC111110' ii
Comerciários, lalto verd ad e irumcn- que publicou em pn-lmeira mão a íunc iomu-i os sem obscr-vnn c i a das desorganização aderuini stral-ivn, não
te revclucionúrio, que d arú novos Iresolução de que nos ocup.unos, disposições lega is. pôde ser até agoira adotada, por
e d,efinüivos rumox a dm i n istrat i- estampa, agora, cru sua últ irua Os "comumicaldos" e os "rles- isso que 'o novo quadro elaborado
vos a cssn poderosa cn l id adc. Me- ed içào, um coment.u-io i n.l.il ulatl o : mentidos" dc nossas i nf'oa-mnçôcs pela comissão ha já ailguns meses

d'i'da autentica de salvação pública, "A verdade o í'ic ial sóbrc () Institu- enl ào publk-adus - acrescenta - ainda se BJ1,COn,tra, ala que se sabe,
essa resoluçào encerra llj;n libelo lo dos Comct-cuu-ios ", no qual' sa- ficam agora unais uma vez pclo em estudos, 110 DASP.
tremendo contra a última adrni n is- Iienta que "Essa II'C";Oluçã'o da Co- óngão competente plenamente res- .·.·.·.·.·.·.·.·D·.·......·.·.·.·.·.·.·.·�·_·......·.·J".

tração do L A. P. C., cujos altos es- missão Hcorgalniza.clora do 1. A. ponc1idos. Justo é que se sa.l'icnl e,
Atão sofr-endo a.gol'la r igor oso exame P. C., que conclue p010 restahelc- nesta oportnnidude, os esforços

I não só por parte daquela comissão cimento da adnn i.n i straç âo la qUie que a alual comissão .rcor-gnn iza-
001110 lambem prsr ou+r as comissões se r-efcrc o decreto n. 5.493, até clara do Instid nt o d e técnicos C0111-

especi a+mente designadas pelo qL]C se "proceda ao enqundrarnento potentes,' vêm empreganrlo para
Conselho Nacional do Tu-abalb o e dofinit.ivo dos Iunci oriárdo s, d e !dar aIO L A. P. C. uma coisa que
que está apurando cm seus mí ni- coníonruidarl e COlll () quadro que ele alté hoje não conseguiu ter -

mos detadhes os gastos astronômi-11co.ntinúa sendo objeto (],e.cs1UdOS organizaç âo - adotando, tambern.
cos com as drnciadivas de pouco pelos poderes compelentcs, vem as louváveis medidas no sentido

proveito e dntcresse para a co nsi- oí ic.ialmen te conf irmar tudo que de apr'essur a concessão dos hone-
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aenêS, O democrata
(Exclusivo do "PRESS-INFORMA

'fION S1<JRVICE" para O ESTADO
- Fred Smith) - Comemorou-se
dia 28 de maio, uma das mais gratas
datas natalícias para as Nacões Uni
das: a do dia em que nasce-u Eduar
do Benés, ex-presidente da Checoes
lováquia e atual chefe do govêrno
livre daquele país, em Lond,res.
Como Massaryk, seu mestre e

amigo, Benés tem sido um incansá
vel e .indomável lutador, um ho
mem que tem dedicado toda a sua
vida à causa da liberdade da herói
ca nação da Europa Central.
Nascido na aldeia de Kojlany, na

Boêmia, em 1884, Benés se dil>lo
mou na Universidade de Carlos, em

Praga, em Filologia Romana, Filoso
fia e Sociologia. Fez cursos em Pa
l·ís e Londres, e obteve seu gr:íu
em Direito pela Universidade

.

de
l>ijon.
Em ]!115 era profe,,;sor da Ata,

demia Comercial de Praga, quand"
Massaryk, tendo de ausentar-se pa
ra o estrangeiro, confiou-lhe a ta
refa de continuar na organização
dos patriotas chécos, então apron
tando-se para o final da luta peja
independência nacional. Diz-se que
Massaryk foi o arquiteto da liberda
de da Checoeslováquia e Benés o
seu construtor, o que é exato. Ao
passo que- o primeiro tinha elemen
tos para levar a Grã-Bretanha li

apoiar o movimento ch�co, êste ti
Ilha relações pessoais com os gran
des lideres franceses.
Conseguiu, graças às suas ami

zades e à sua visão política, que
o govêrno francês reconhecesse o

Conlíté Nacional Checoeslovàco e
um tratado, pelo qual as legiões
chécas foram, incorporadas ao exér
cito francês. E após o armistício, já
então Ministro das Relacões Exte
riores do govêrno provisório da
Checoeslováquia, seguiu como de
legado do seu país à Conferência
d a Paz, e III Farís.
Em 1923, Benés era eleito mem,·

bro do Conselho da Liga das Na
ções, do qual foi presidente seis
Vezes.
O que caracteriza o estadista ch�

co, em toda a sua vida de homem
público, é a linha democrática. Con
trariamente ao que pensavam não
poucos políticos da Europa de
após guerra, combatia Q nacionalis
mo estreito, exclusivista, que leva
ria fatalmente o velho mundo a no
vo e mais desastroso conflito_ Era
fervoroso partidário da democracia
tomo fôrça renovadora. E durant�
os 16 anos, na Pasta das Relações
Exteriores, norteou a .sua ação pela
eoncepção democrática de Massaryl"
que era também a .sua: bateu-se pe·
Ias concessõeS às minorias nacio
llais, desenvolveu uma política de
alianças, assinando o Pacto com a

França, formando a Pequena En
tente (Rumânia, Iugoeslávia e Che
coeslováquia) e fazendo a aliança
com a Rússia, após o acôrdo fran-
co-russo. ,
Em 1937, com a morte de Massa

ryk, atingiu o apogeu de sua car
reira, assumindo a presidência da
República, })ara, um ano depois, ser
!illrp�eendi41) ÇQ,JJl -f j»vílsii,2 d9/'i

Amanhã, 6 -- «Soirée» -- Estreia de «Tibío», a nova
revelavão catarinense, numa apresentação dos «De
mônios do Ritmo». As mesas devem ser reservadas,
ao preço de Cr $ 10,00 na secretaria do Ulube.

A reor�anilaçãO do Instituto� Dos Comerciários

liA Bandeira Nacional quando hastes
<la em janela, 1101'ta, sacada 011 balcão, fi·
cat-á: ao centro, se isolada; il direita, se

houver bandeira de outva nnção: ao ceu

n-o, se figlu'ail'eul diversas bandelrns,
perfazendo uúmero Impav; em posição
flue mais se aproxime do centro e ii di
reita deste, se figul'ando diversas ban
deu-as, a soma delas for-rnat- número par.
As presentes disposi�ões são tamoem
3]1licaveis qualldo fignl'elll, ao lado (la
Bandeira Xacional, bandeil'as l'e]ll'eSenta
tívas de instituições, COl'llOl'ações ou as·

sociaç-ões". (Decreto-lei 11. 4.;)45. de 31 (lt'
julho de 1942; - Art. 18. N. 1).

lheiro da iJustro.Qã.o a-cima,. oferecer
lhe, em I1mável gesto. um cálice do
excelente a.peritlvo KNOT, lembre
oe V. Sia. de a.crescentar, no agrade
oeT .. gentile''':ESTEE íAI1.
BEI1 () I1EU APERITIVO

pnED/!.ETO!

112,
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I Livraria e Papelaria Nova
de

Espindola & Silveira
Casa fundada para, com os menores preços da praça,
servir aos alunos das nossas escolas, em particular, f! ao

público, em geral.
�rtigos para escolares e escritório

Romances modernos e livros
científicos. Livros em branco.

Elegantes artigos para presentes, etc.Tem anexa uma

Secção de EletricidadeI

III-----
Lâmpodas, lustres, abat- jours, acessórios,

Rua Felipe Schmidt, 38 (esquina Jerônimo
Fone - 1595.

etc.

Coelho)

o PENSAMENTO
"A vontade é um

os obstáculos não
Angelo Massina.

DO DIA
corcel que
detêm". -

"A Bandcil'a Nacional deve ser hastea
da de 801 a sol, 8e1ll,10 pt>rmiti<1o o seu
uso .fi 1)oite, unIa 'Vez que se ache conve·
nientemente iluminada". (Decreto·lei li.

4.M5, de 31 de julho de 1942, art. 12).

sudetos e de toda a Checo"eslová
quia, pelas fôrças nazistas.
Benés, que em obed,iência aos

seus ideais, se havia batido pelas
liberdades das democracias e para
que a minoria sudeta tivesse mais
regalias do que pleiteava (possuia
até uma Universidade em Praga),
foi obrigado a assistir à mais bru
tal das agressões contra o seu po
vo. As grandes potências liberais,
naquela época, procuravam salvar a

llaz, a custa de sacrifícios, como se
Hitler contentasse com pequenos
"espaços vitais". O único homem
que então levantou a voz contra es
sa política que levaria fatalmentI'
o Reich a esmag'ar os povos euro

peus, foi Q atual "premier" da Grã
Bretanha, sr. Winston Churchill,
que denunciou, perante a Câmara
dos Comuns, Q acôrdo de Munich.
Benés, hoje, luta novamente, ao

lado de milhares de patriotas, pela
j,ndependência do seu país. Maru
jos, pilotos e soldados chécos, que
fugit:am e rumaram para Londres,
conhnuam, agora, sob as ordens do
mesmo grande chefe que construiu
a Primeira 'República Checoeslova
ca, para que amanhã, batidas as
hordas nazi-fascistas, a paz, o pro
gresso e a liberdade voltem a rei
nar �� heróica 'pátria de MailFlaryk.

•

A ANEDOTA DO DIA
O COVEIRO: - Tudo aca

bado, minha linda senhora. Seu
marido ficou sepultado na cova

1247.. A VIUVA: - Ora, graças a

Deus! Até que afinal sei onde
êl e passa as noites.l

•

O PRATO DO DIA
TORTA DE MIUDOS DE

GALINHA
,800 grs: de farinha, uma co

lher de chá de sal. Abra uma
cova na farinha e deife no cen

tro duas gemas, uma coiher de
manteiga, uma colher de azeite
doce e uma colher de banha.
Misture esses ingredientes e aos

poucos u.a_os à farinha junta
mente com urna colher d'água
morna. Forre a fôrma e asse
em forno Quente,
................._ - .

Viuvas de antigos presidentes
dos Estados Unidos auxiliam o

esforço de gUt rra
Washington, malio - (lntcr-Ame

rÍICana) - As lllulher�s diaS Estados
Unidos estão 'palrIótilcal e entusi-

elol111 o
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cimentos a todas as pessoas que os confortaram com a sua presença
ou por meio de telegramas e cartões; aos que enviaram corôas e flores
e acompanharam o corpo até a sua última morada. Outrossim, tornam
extensivos os seus agradecimentos aos snrs. médicos e enfermeiras do
"Casa de Saúde São Sebastião". que, com dedicação e' carinho, pro
curaram aliviar os sofl'imentos do ente querido. 3 v. -- 3

scu país nes,ta hora de ctds,e.
Mi:llhõcs de'l,as c,stã,o re.slpondenrlo

a todas Ias chamadas, qllJcr para
lraballhar nos ccnrtros de produçã,o,
quer. p,ara vendeJ' bonus e selos de
gucn'a p,ara financ,ila,r a vaista pro�
(hlção dle armamento.
Entlrc H'S leadJ's femill'i,nlas que es

!'ão levantfllJ1ldlo funldos para Vii ló
ri,a" enoontNLm·se selte cSlposas de
anliÍ:gos prcside'l'lite.s dos ESiba c]0'"
Unildos: aiS, slna·{-lis. Hcrhel' HooveI',
Grulvin Coolidge, WOOelil''ÜW 'W,ilsOJ1,
Wi,lliaihl Howard T'aft, Theodol'e
BooSlcvelt, Renjamiln Ha.mis'on e

Thoma,s PresJon (primcliramenle
:lks. Gr,O,\>N' Cleve'land).
Da mesma fónma como 111ft Fri"

meir.a Guc:rll'la Mundial, cst,as sete
dalll1las dia a,Ita s'OCÍ<ecJa,de yankce
vêm 'itirando 'aüs scus lazerrs pes
soais lllui,trus horas por d ia ,e ri edi
ç,an,do,als ao ,all1gm-i/amcll1'(o do di
nheiil"o n�ces!s,ári,o plaJl'a ,o srurpl'�men·
1,0 de a,viõ'es, .fuzis e tanks que hão
de conqui,slar a vi;[órilfl r'ltef,inlÍltlva
das Na9õcs Uni:rtlflIS': • _.J

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

I THE LONDON & LANGASHIRÉ INSURANCE �
.

COi\IPANY LIl\HTED :.
COl\IPANHIA DE SEGUROS "SAGRES" �

.. CIA. SEGUROS "CRUZEIRO DO SUL" �� THE LONDON ASSURANCE ..

� L. ALMEIDA - Rua Vidal Ramos, 19 �.-_._· w_..........• ...........,...___.....�.·_,._....._._..-_-_·..........._._._..,.. .........._-.

Hoje

SABADO

Hoje
SABADO

1 -

A's 5, 7 e 83/4 hs.
COMPL. NACIONAL, 2 - OLYMPIC JORNAL

3 - NOTICIAS DO DIA 73x14:

leãoo asaslem
"THE LION HAS WINGS".

Filme documentaria prodUzido na Inglaterra sob os auspicios
da Royal Air Force, com Mule Oderon e Ralph Richardscn.
ESSE FIRME REFLETE O QUE PENSAVA, SENTIA E
DESEJAVA O PVVO INGLES ANTES DE SER DECLARA
DA A GUERRA ATUAL. De como se realizou o primeiro
raid britânico às bases alemães de Wilhelmshaven e Cushawen!
O que foi a histórica ofensiva de Kiel ! Devemos conservar

nossa terra ... nossa liberdade, de modo que se nós não puder
mos gozar mais a vida, ao menos possam nossos filhos gozá-la.

Proibido até 10 anos. Preço: Cr$ 1,50
Amanhã - Nelson Eddy e Rise Stevens, em:

Soldado . de chocolate

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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liRA TENIS CLUBE .._- Grandiosa soirçe dansanle no sábado (dia 5),

Irmandades do Divino Espírito Santo e
? Asilo de Orfãs "São Vicente de Paulo"

Istambul, 4 (SIA) � Ot servadores neutros, locais, que
:êm acompanhado de perto a ação do general Mihailovitch, à
rente dos guerrilheiros iugoslavos, acreditam, hoje mais que
unca, que a invasão do continente pelos tropas aliadas se ve

rincará pela península balcânica.

Este aluno hobí
litou-se em es·

crituração mero

cantil, calculas
comerciais, por
tugues pratico,
direito comer

cial, correspon
dencia, em sua
casa com estes 4 livros especialisodos que
dispensam o professor por ser de uma facili- "

dade jamais vista, A verdade seja dita: sou professor ha mais de
20 anos, mas nunca vi isto, é verdadeiramente [ormldovelI Peça
prospeto, com toda confiança, ao Prof. Jean Brando, R, Costa Jr.
n.O 194, Caixa 1376. S. Paulo. Escola devidamente registrada
por quem de direito sob f),O 548 em 1918: habilitou já uma gera-
çõo de alunos e todos esfão trabalhando. Junte envelope' selada
com seu endereço bem claro. Os preços são modicas e em pe-
quenos pres.tações. Não perderá nem tempo nem dinheiro I Se
habililar6 em 4 a 6 mezes, tendo direito, no fim do curso, a
um Certificado de competencia com o qual, de conformidade
com a lei bem clara, poderá comprovar a sua alta hobi liiaçõo.

levantando grandes fortificaçõesLondres, 4 (U.P.) - As emissoras do Eixo comunicam

que continuam sendo levantadas mais gigantescas for tificações
na Noruega, na costa francesa, italiana e nos Balcãs. Na No
ruega os alemães preparam mais de 1.000 postos de concentra

�o de artilharia pesada.

Representantes e ViajantesUma das maiores Fábricas de: Folhinhas. estabelecida
ha cêrca de 50 anos. a mais antiga e a :mais moderna

-o
no

romvi�������S:�i!!e!i�rS'Boas ccrmssoes
- 'e adiantamentos

Mostruário a crédito - Negócio sério e lucrativo.
Ofertas diretamen te à

FábricCl "Glória" - Co íxo nQ 3097 - S. Paulo

SEJA SUA

'\>, .,. <!o•••

Será pelos Balcãs a
•

Invasao

SAlUTINA BERGAMO. Poderoso
tônicu • recQnstiiuinte geral. Indicada com

sucesso desde a mais leve fraqueza à
mais rebelde moléstia consuntiv8.
Peça à sua Farmácia ou à Caixa POital, 1861 • S. Paulo

-

•••••••••••••••••�e••••••••••8•••••••
•• •

:A "Oasa Daura" :• •
• Continuando na sua es petcrculur venda de inverno, oferece •

: a seus fregueses, durante o mês de junho. mercadorias par :
• preços ião baixos, que são verdadeiros brindes, em retribui- •

: cão à preferencia com que tem sido aernpre distinguida, :
: EIS ALGUMAS DE NOSSAS OFERTAS:' :
•• Pelúcia lisa mt. 3,90 Leite de Colonia um 6,0 ••Pelúcia estampada

" 4,90 Leite de Rosas " 5,80
• Cochá c. pelúcia

" 5,40 Pasta Kolinos 'e Odo! uma 3,40 •Pelúcia Íustão, art. bom " 5,50 Pasta Gessy e Eucalol " 3,00
• Casemira corn 1,50 lcn-er. "23.00 P t L "3,30 •� as a ever

,

... Pelúcia eetamp. retalhos " 4,50 Odol Liquido um 6,00 •
•
.., Cober tores cinza

'" 8,40' Bâton Michel e Tangee " 300
•Cobertores paulista p. casal um 31,00 Sabonete Lever, Gessy e Lifebuoy caixa " 4:ao

a Cober-tores paulista p. solto "25,00 Esmalte Cutex um 3,40 .,Cobertores p. bebê " 6,50 Talco Ross ..

3,30
• Colcha de Eustõ.o p. casal uma 24,00 Boinas branca e marinho uma 8,50 •
• Colcha de fllstão p. solt,

" 17,00 Lã Linda em novelos um 1,50 •Colcha de veludo p. casal "32,00 Jogo de couro p. homen " 10,00
• Colcha de seda p. casal "48,00 Jogo de renda p. quarto (7 peças) um 35,00 •

••
Toalhas Alagoanas p. banho " 10,00 Coletinho de ma.lha p. rapaz um 6,50 IToalhas p. rosto desde " 2,00 Pulover p. homem desd-e 13,00
Atoalhado largo 1,40 mt. 7,00 Linho estampado mt 3,50

• Tecido p. colchão " 3,00 Laqué liso "

4,50 I• Opala lisa desde
.. 3,00 Tafetá Moiré " 10,00 I

Ojnlc estampada desde " 4,00 Setim Lurniêre , largo 0,90 "

14,00
• Cretone branco

" 11,00 Veludo ChiÍon "55.00 •Cretone em oores
" 12,00 Veludo branco, largo 0,90 "12,00 •• Lâmina Gilete Azul 112 dez. 4,40 Tafetá Xadrez de 6,aO e 7,50

• •
• FAZENDO SUAS COMPRAS EM NOSSA CASA, TEMOS A CERTEZA DE QUE �
• V. S SERÁ BEM SERVIDO, ADQUIRINDO ARTIGOS NOVOS POR PREÇOS •

: SEMPRE MAIS BARATOS. COMPRE NA CASA DAURA, À RUA FELIPE :
• SCHMIDT N. 19 E GANHE A DIFERENÇA! •
.. .,
........................��.I�..�.. , ..

I

Cia. letzel Industrial I
JOIN·VILL-ru

Entregas de Sabão «Virgem Especialidade»
Comunicamos aos Srs. Comerciantes e Consumidores das diversas praças

do Estado que, desde 10. de Abril dêste ano. estamos pontualmente entregando
aos nossos clientes do Sabão "Virgem Especialidade" uma quota mensal correspon
dente a dois terços (2/3) da média mensal de suas compras em 1942.

Animados do desejo de servir o público, cuja confiança e pre ter ência sem

pre nos honraram, estamos envidando todos os nossos esforços para voltar ao for
necimento normal, o que faremos assim que possivel.

Enquanto durar a atual emergência, apelamos para a cooperação e bôa
vontade dos Srs. Comerciantes e Consumidores no sentido de ser feita uma distri
buição equitativa a todos. na base de dois terços. conforme nossas entregas, com

o quê ninguém precisará ficar exposto ao sacrifício da falta de um artigo indispen
sável e de absoluta necessidade, como é o sabão.

Joinville, Maio de 1943. - Cia. WETZEL INDUSTRIAL.

312 3v-l

EDITAL

� MAQutNi\S DE CALCt1J,AR Fl �1: l\IAQUlNAS DE ESCREVER �

� RHts�1�!. ��D�,;, !".-.......e",...• .,.....s••."..a.e...,...•••".............r

As autoridades responsáveis pela
fiel execução das Estatísticas MiIi.
lares podem exigir, sempre que hon
ver dúvida quanto à veracidade d.
qualquer informação, que cada in.
formante prove o que declarou. �
má-fé constitue crime contra a ...
euranea nacional. (D. E. M.).

Reo líaandc-se nos 13, 14 e IS do corrente a festa
do Divino Espírito Santo. que obedecerá ao seguinte pro
grama, de ord�m do Irmão Provedor convido os fiéis
em geral a assistirem a e 1 a :

4 a 12 - Novena às 6,30 horas.
Domingo de Pentecostes: às 6,30 horas, Missa com

Comunhão Geral dos Irmãos 9 Irmãs; às 9 horas, Missa
Solene, com assistência do Exmo. e Revmo, Snr. Arce
bispo Metropolitano, que pl'êgará ao Evangelho.

Segunda e terça-feira: Missa rezada às 7,30 horas e

ladainha às 18,30 horas.
Durante a festividade haverá quermesse e leilão de

prendas. no local do costume,
Florian6polis, 4 de junho de 1943.

O Secretár io, CANDIDO FREITAS

ALVARO RAMOS
CIRURG IÃO-DENTISTA

Rua Vitor Meireles, 18

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Lundres, 4 (U.P.)-A emissora de ,Argel anunciou que o governador do
Marrocos Francês, general Nogues, renunciou o seu postJ.

VIDASOOIALo livro didatioo
As dificuldades crescentes com que

lutam os. 'pais ele família 'Para a educa

ção dos filhos estão a exigir do poder
público pr-ov idê nc ia s capazes de deter o

crescendo das despesas escolares. E
uma dessas providências. aliás com 'efei·
tos moralizadores sobre certos aspectos
de mosso ensino. seria a da rogutamen
tacão do livro didático em moldes que

anulassem manobras de explol'aç'�lo e o

confusionismo que perseguem a ínstru

,'lO elemen tal' no .país.
De fato, há compendias favoritos em

cletel'minados estabelecimentos e conde
nados noutros, Itvros adotados hoje t

'recusados
daqui a alguns meses, trata

.L,clos ele uma 111eS1113 matér-ia e111 apre
<>ent�<:ões diferentes, d íst.i-Ibujmdo parei
moniosamente conhecimentos pela escala
rl os anos ele cada curso. Grarnáticas, vo

lumes de matemátíca, de ciências
í

íslcas

de história, adquiridos para um fi:ho.
raramente podem ser aproveitados por
outro ao seguir no ano rmerllato o mes

mo curso. Há professol'es intransigentes
na escolha ele seus próprios livros ou d-e

livros que por determinaelas razões ele'
devem recomendar.
Ora, tudo isso poderia ser modificado

e o será algum elia quando os responsa
veis pelo assunto se decidirem a preso
tnr U111 valioso serviço à educação popu

firmeza e honestí-181', intervindo com

dacle elo livro didático.
;\. Comissão elo Livro Didático, em vez

de simplesmente aprovar ou não apr o
VaI' compendios que se lançam à con

corrência, caberia selecionar os C0111pen
d íos mdtsponsnvels às diversas ser-ie
dos ('ll1�SOS primário, secundário e nor

mal, escolhendo, para cada matéria e

curso, o que reunisse as melhores qua
l idudos e que seria adotado por um pra-
7.0 m ín imo e certo - diga-se de cinco
:1110S - durante o qual não prevalece
riam injunções nem reformas.

O govêr-no 111eSnl0 indenizaria os au

tOI'CS pelos direitos de uma ed içáo vul
tosa a ser fei ta nas pró pr ias oficinas dó'

Nação, de modo a ficar 'por PI'€,O mi
nimo cada volume para ser vendido ao'

."l � funcionários e outro grupos sociais rue

'elegtos. O pai de família ou o estudante
ao adquirir um desses eompand ios. sa

berla que, antes do períoclo indicado, c

volume teria plena ut ílídade em qual
quer circunstância. não correria o risco
de uma condenação devida ao capr-iche
ou aos Interesses de quem quer que
fosse. O comprador de todos os anos es

ta ria ao abrigo ela elevação constante
dos preços elos livros que vão surgindo.
poiS � fixação cio prazo ela vigência ím

ped iria essas frequentes e dssnccessa
rias novidades no campo didático e pos
sibilitaria preços acessíveis a todos, gra
ças ao vulto das tiragens e à interven

c:1Io oficial. Isso sem prejuizo da Incor
por-ação dos comhecfmen tos novos, cio

seguimento ·da evolução científica, da
r-evisão nas regras e afirmações v igen
tes, nem também cerceando oportuu ida
des aos autores, pois cada quinquenio o

ensejo para tudo aquilo e para todos
esses se reabriria.
A economia que haveria ele resultar

de semelhante orie1n·taç1l0 seria notável.
E a instr1Jç'�io par"eceria coisa l�lajs est{t
vel, menos versa til, assentada em bases
mais duradoul'as.

(Do "Diário de Notícias", do Rio)

IIFinalmente
livrei-me de uma Tosse
rebelde e violentall

u. valioso atestado s6bre os .feltol
do Xarope Toss

Não b4 melhor comprovaçll.o da ell·
cAcia de um medicamento, do que as

próprias opiniões dos que já o usaram.
E assim como t1 declaração acima, do
sr. C. C. M., do mo, são inúmeros OI
atestados sôbre II ação poderosa do
Xarope Toss no tratamento das (asses,
gripe., reslriados, bronquites e coquelu·
che. pois o Xarope 1'oss é composto de
elementos de ação conjunta sôure s.t
vias respiratoriaB.
O Xarope 1'O$S não contém narcóticos,

nem tem contra-indicação. Pôde ser usa·
do com segurança por adultos e crianças.
Com seus elementos perleitamente do

lados e escrupulosamente manipulados,
o Xarope 1'oss atúa sôbre 6 !lora micro·
biana, por 8ua ação antissép!icn. Elimina
6S toxinas, com 8eus eleitos noa intestl·
nos e nos rins. Regula a circulação san·

gulnea, pela branda ação tÔnica sObre
o coração. Age sóbre o mecanismo da
tosse, como calmante e sedativo 8 for.
taiece ae mucosas da traquéia e dOI
brônquios. Seu sabor é agradável.
Combata suas t05ses, gripes e resfria·

dos com o Xarope Toss. Adquira hoje
um vidro 8 delenda SIlR saúde, logo aos

prinie!ros sintomas destas afecções daa
vias respira to rias com a ação segura
deste medicamento eUcaz. Vidro: 5$500.

"'J-••_�J••••�'_"J-"·.,,P'fI..·r:a·a""raflll.n·.�a"·JI.IOJ
"j\ ilandeil'tl Nacional quando CHl Jll'{oS·

1ito ou lll'O'cissfíO, não ser:í cOJHluzitln CHI

)I)si(;ão )loJ'izontaJ, e irá ao centro da
testa da colu"u, se isolada; ú dil'eita da
1esta da coluna, se houver outra bandoi·
l'a; .) frente e ao centro (la t.esta (la co

)u1Ia, dois metl·os adiau!i>-"1'!a linha pelas
'ilem.ils formadas, SI'ÍCOUCOI')'''l'elll tl'i'.
011 mais bandeil'Rs". (Deel'cto·!e! n. 4.541i,
tJll ;u. �r> JnlllQ dI' 1912; - Art, lS, N. 2'.

lnlversárlosr
Festeja hoje seu aniversário

natalício o sr, Evaldo Schaefer,
alto funcionário ds Departa
mento das Municipalidades e

pessôa geralmente estimada.

•

Assinala-se hoje o dia nata
Iício da exma. sra. d, RodaI
mira Wanderley Santana, es

posa do sr. João Santana.
Noivados: Coi>yright do

TbeNAVE rOUHEAl/DIIM.

1 que a expansão territorial da
Rússia dos Czares foi de

uma área de 425.000 milhas
quadradas, em 1600, a 8.723.000
milhas quadradas, em 1917, ou
vinte vezes o seu tamanho ori
ginal em 417 anos; e que essa

colossal expo.nsão foi excedida
somente pela do Império Britâ
nico.

2 que, excetuando-se certos ru-
minantes. o cangurú é o Ú"

nico animal mamífero de porte
menor que tem apenas um fi
lho de cada vez.

3 que a nação do mundo que
apresenta u rnuíor percenta

gem de mortalidade infantil é a

China; e que tal percentagem
é de 17 falecimentos em cada
grupo de 100 crianças de me

nos de 1 ano.

4 que a rnoderric câ.mara de
televisão consiste, essencial

mente, rrurn aparelho denorrrí
nado i conoscópio; e que êsse
aparelho foi inventado per Vla
dimir Kosma Zwotykin, enge
nheiro russo a serviço da RCA
Mfg. Company.
5 que Mr. e Ml's. Culbertson

chefiam, nos Estados Unidos,
uma cadeia de 4.000 professores
de bridge; e que êstes, por sua

vez, possuem um milhão de alu
nos aprendendo aquele aristo
crático jôgo pelo famoso Siste
ma Cu lbar+son .

6 que, na Grécia, aproximada
mente um quinto da popula

ção, ou sejam 1.240.000 �pessoas,
vivem em ilhas; e que, na Chi
na, cêrco de um têrço, ou sejam
140 milhões, vivem em juncos
sôbre os rios.

INSTITUTO DE DlAGNÓSl
CLINICO

DR. DJALMA
MOELLMANN

'1)

A Estatística Mm�ar, destinada a
facilitar a preparação rápida, e tão
das da Nação, exige que todos os

perfeita quanto possivel, do apare·
Ihamento material das fôrças arma
brasileiros lhe prestem cooperação.
Subtrair-lhe apôio é trabalhar con·
tra o Rl'Rsil em truel'ra_ (11. E. M.)

Formado pela Universidade de Genebra
Com prá tíca nos hospata ís europeus

Clfn íca médica em ger-al, pediatria, doen
ças do sistema nervoso, aparelho genito

urbnârio do homem e da mulher
Assiste. Técnico: DR. PAULO TAVARES
Curso de Radiologia Clínica com o dr.

Manoel de Abreu Campanai-ío (São Pau
lo). Especializado em Higiene e Saúde
Pública, pela Universidade do Rio de Ja
neiro. - Gabinete de Raio X - ElecLro
cardiografia clínica - Metabolismo ba
sal - Sondagem Duodenal - Gabinete
de fisioterapia - Laboratório ele micros
copia e análise clínica. - Rua F'ernando
Machado, 8. Fone 1.195. - F'lor'Ianópolis.

DR. AURÉLIO ROTOLO
Médico _._ Cirurgião - Parteiro

RA 10 S X
Moderna c possante instalação

de 200 MA.
Dingnóstieo precoce ela tuberculose
puhnonar, úlceras gástricas e duo
dcnais, câncer do estômago, are
çõcs das vias biliares, rins, etc.
Aplica o Pneumo-torax ar tif'icial
para () trulamcnto da Tuberculose
Pulmonar - Tratamentos moder-

nos e eficazes desta moléstia
COI11]ll ('I o gabinete de Eletricidade
médica: Ondas curtas e ultra-cur
Ias, Haios Inf'ra-Verrnelhos e Raios
UI Ira Violeta. Infrazon-Terapia
Consultório: Rua Deodoro, 3

-squina Felipe SCjhl1lidJ:
Das às 12 hrs., e das 1t1 às 17 hrs.

Telefone 1.475

Clínica m édico-cir úrgica do
DR. AUGUSTO DE PAUJ�A

CIRURGIÃO - DIRE'l'OR DO HOS.
PITAI, DE CARIDAnE

Doenças d-e senhoras - Oper-acões -

Díatermta - Infr-a-Vermelho Ultra
Violeta

Rua Vise. de Our-o Preto, 51. Tel. 1.il44 ..
CONSULTAS: às 11,30 e das 3 às 6 horas
Trtítamento das dor-es e Inflamações nas

senhoras para evltar operações

• Contratou casamento com a

Transcorre nesta data o ani- srita. Elisabeth Pavan, proles
ver sár io de nascimenro da EX sara normalista, o sr. Franklin
ma .... 'uva d. Ot 1 a Li z Manne Cascaes, professor do Liceu In-
bach , dustrial.

Casamentos:
R.�aliza·se hoje, na cidade de Indaia1. o enlace rnatr irno

nial do nosso distinto conterrâneo sr, João Batista Tezza. 4'
mista de direito e Professor de Educação Física do Ginásio e

Colégio Catarinense, com a prendada senhorita Elin Bonsf'ield
Cláudio professora normalista com exercício no Grupo Escolar
daquela cidade.

Paraninf'ar ão o atn civil, por par te do noivo, o sr Celso Ramos
e senhora, representados pelo sr JJão Maria de Araujo, Prefei
to Municipal de Indaial, e senhora, e da noiva, o dr; Severiano
Nicornedes Alves Pedrosa, juiz de Direito do Comarca de In
daial , e senhora, Serão padr inhos do noivo, no ato religioso, o

sr Vicente Tezza e sr a. d. Maria Silvi Bonsfield; e da noiva,
l sr . Cristóvão Bonsfield e sr it a, Wanda Bonsfield Claudio.

..........0 ..

Importante para a marcha da guerra
�Vashingtot1. 4 (U.P) - o presidente Roosevelt de

verá receber, hoje, a mensagen1 de Stalin, da qual foi
portador Joseph Davies, e que teré ; provavelmente, zzn

portantes consequéncias quanto à marcha da guerra. Da
vies está sendo esperado. hoje, na "Casa Branca".

'104 em Gibraltar

HELENA CHAVES SOUSA
ENFERMEIRA OBSTÉTRICA

(Parteírn j
Dlplomada pela Mateí-nldade

de Florianópolis
Com IOIlI:'u prática (lo servtco

obstétrico
Atenrle chamados a qnalqnee

1101'U
Praça da Bandeira, 53 - sob.
(AlItiI:'o La rI:'O 13 de Maio)

�-----_,._,........,._..."........._,. .........._..tI
Os elementos colhidos pela Esta.

tística Militar são absolutame""
secretos, e servem sómente a fim
militares. Negar-se a fornecê-los 01
mentir no ministrá-los constituI
crime rigorosamente punido pel..leis do Pais. (D. E. M.).

Cabelos brancos 1
li'ARAVILHOSA. 1

L�ÇÃO

transportes
Londres, 4 (U P.) -- Despachos de La Linea indicam

que os aliados concentraram 104 transportes em Gibraltar bem
como grande número de navios de guerra. As mesmas informa·
ções dizem ainda que "provavelmente os exércitos anglo�norte·
americanos estão sendo preparados para desfechar o assalto fi·
nal contra a Europa, durante o m�s de junholl•
........� ...

CARTAZES DO DIA f
J!

1191 (adáveres
Washington,4

U.P. - O Depart.
da Marinha in
formou que, nas
operações de 1im
pez� realizadas
na. ilha de Atú,
foram encontra
dos 1791 japone-
ses morto .
w...-.- ·""._,......·_-.-..._·.l"_-_·......·_-_-_-_...-.-.-.-_·.·.·_·.-.-.-.........-_._-_...�

Nervosismo na Itália e «Reich»

a maneira mais faeil e se
gura de tomar·se o legítimoóleo de fígado de bacalhau

Londres, 4 (U.P.) - In!ormações da Europa anunciam
que reina enorme nervosismo na Alemanha e Itália, :onde se
recebem notícias de que gigant escos exércitos aliarlos, protegi
dos por verdadeiras nuvens de bombardeiros, aguardam apenas
a ordem de marchar sobre o Continente

con·

Associação Catarinense de Farmacêuticos
Assembléia Geral Ordinária

Convida-se a todos os snrs. Associados para toma:
rem parte na Assembléia Geral Ordinória, que se rea

lizará no dia 7 do corrente, às 19,3 ° horas, c..fim de ser

empossada a Diretoria, eleita na última Assembléia.
Secretaria da Associaçu.o Catarinenee de Farmacêu-

ticos em Florianópolis, 5 de Junho de 1943. �A

NARBA� ��VI:S DE SOU��I 1.0 ª��retcírio,

«X:IQDnõlI�"'JO('!Q()()QIJQQO(�.(!'I"W'WDI.lIa���r""",OOD'!f"D"""'''W''''

HOJE 6a ..feira HOJE
-ooc:rcoo�.cocor:II:::I:OII!'�nzx��OIOOOUICnOO()Da.)()OQoacocn:x:..ocx..o:xJOQOOOOOOOOOOOOOllOO':::�

Fones 1587 CINE ODEON Sessões às
e 1602 5, 7 e 9 hs.

e torcidas com Charles Starrete:

Deadwood
Um f ar·west repleto de lutas

A diligênciaFinal do 6uper seriado: O bezouro verde, com Gordon Jones.
A CULTURA DO MARMELEIRO (DFB)

Um foguista foPlOSO, (Comédia com Andy Clyde)
Preços: 2,20, 1,50 e 1,00. Imp. 10 anos.

de

CINE IMPERIAL Sess�o às-
19.30 hs.

Fones 1587
e 1602

Ultima exibição do filme que a critica
siderou o melhor de

A marca de Deus
Norte· Americana
1942:

CINE JORNAL BRASILEIRO 2x162 DIP
SERENATA DE INVERNO (com Gloria Jean)

A VOZ DO MUNDO (Atualidades)
Preços: 2,00 e 1,50. lmp. até 14 anos.

Am8nhã, no ODEON e no IMP�RIAL: Gary Cooper, nova

mente dirigido por Howard Hawks (o dretor de «Sargento
York»), ao lado de BARBARA STANWICK, em:

Bola de Fogo
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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HOJE
e todas as
noites!

Parque-Teatro de
Instalado no largo General Osório

Recanto onde nào

Diversões GUARANI'
(antigo Campo do Manejo)

existem tristezas

Os jovens franceses estão sendo caçados pelos alemães
Berna lSlli,ssa - (Exclusividade Id,e d ezo sto anos de id ade, que l.ra- Mesmo os plaoarocs of'icin.is não estão sendo danificadas ou destrud-

1'0 we!>s-Il!1ro,rma�ion Service) -I halhava numa Ilore stn, em serviço l,en,ta.il11 cs,conder a tragédia que es- dais cililaria'mel1ive, pela aviação alia

:Rel,nrrlado) :-:-. � despeito da ati-
j
do jI]1oler,c��se nalci.o,nal, foi cercado sas p.artildas r-epir.��"cn:lal1l. Um apê- dia. Em. Tours, ruum só d.i,a" tr itrla

'1",(I'c elos ofiiciuis f.rance's'es e ale-jPoT almnaoe.s ,lPllJaIUOS de mctrulhc- lo f'Bll0 pela Legião da Juventude, locoruotivas foram destruídas emVII( ,u .

ãeS cncar·r.egal(].os elo recrutaenen- .donas capturud os e enviado para a '[,ara que os jovens se apresentem consequência destes ataques.
:�' e das le is tormanrlo compulsório Alemanha; que em Marselha, 500 volnnter iamente, faIa sôbrc "êssc Ncbioia-se que aviões britânicos
o 'a�j'sl,a.mcnlo paru o tra,])1110 na rap azcs, cn.h-e 2fi e 35 anos de id»- !liOVO passo no camtí.nho do Calvá- têm aterrado Irequentemene na

Ale!113nlha, vi n te a trinla por cento .c!le, que se cxetcitavaeu pur a a í'ôr- rio d.a França" e o chefe ela pcopa- França, de onrle Jevanu jovens fran

dos honwns c rapazes da França ç"a pol i oial, íor.am presos n o par-que gunrla de Vichi ,J1Jll1J1la recente ceses para a Grã-Bretanha ou para

;ploS e na idiad e desejada alinda Borcl li. Os ah-mãcs dcclarurruu que 1lli('IlJ<.agom rad i o lô n i ca, reícriu-sc a AfrÍlCa. Segundo iufor-maçõcs
,\ forall1 enviados para a Alernu- os rapazes cs íuvam Iuze mlo cnço«- às "pesadas consequências ela rler- aqui recehidas, aviões d escermn

h,;' '.i das cont ra o Terceis-o Rcich e que nola '
e ao "grande m.íortunio" que duas vezes em Pal issc, nos primei"

;IInitos deles escondernrn-se cm o pai de um rrip az, ap.a,nhad'o pe- os lider-es pol iti cos Ira nceses não r os qui-nze ddas de março, levando
Uisns de annigos nas gramdes cida- los n,llelllues, ao saber do caso levou l'ül'aJlll capuzes de evi.tar. 60 jovens. Os. alemães prenderam
es, cvi'lando suns própr-ins Irnni- it estação um casaco 11:)I1'a seu filho. As comun icações estão se tor nan- vdmto reféns em Palísse ,afim de

lijls, A p ol ici a flrnncesa não perde No momeruto d':J partida, os ale- do Coada vez nxuis rl if'i ccis na Frau- alb.wtel!' a organização que se encon

t0mpo em procur-á-los, mas a ale- màcs, vr-nrlo que o pa� era bastante ça, Na Norrnenud i a há gado suli- brava por detrás daquele trabalho,
má está constnnecmenrc vasculhan- jovem .par a lrwballhar, levaram-no cienl e, mas não exhslern CU'lTOS cojocan.am obstáculos ao redor de
do ci'nemns, teatr-os e cafés, pedin- trunhé.». para trunspor-í á-Ios, fato esse que Palusse, para ovita,r outras al1err,a

do pnSSiapol'l'es a todas as peslsoas l\IeslllO:Js mulheres estu-o s.endo rerlllZÍlu a ração de ca'rnle pu'ra DS gcns e o'I1dienarr'anll a detençuo de to

do sexo maSlcllllinlo, orga,nizanrl,o aj):lJllIh<ldas, segllil1rl.o se noiicíl<l. �ll- p,a,risienses de 180 a no glr-a01laS por dos os britânlÍco,s e amonieanos quc

verdarl1eiras oaçadas hlJlma,nas. lllerOS<lS cOlsLu!'eÍl'a,s foram depoTla- s,oman,a. s'e encüllitr-a,vanll na anti§a zona

[111 fU11lci.onúri1o do ministério da das paa':J. o Ikich, princi1palmen(e Um }nnci'onúrio f,erroVliúrio de· não-ocupa,da, afim de enviá-1;os pa,ra

JnvC'!1,L\l(],c de Vichí r,eve,Iol\l qlJiE' pa,!'a Dl],CL�s,eJ.cl'()rf e Berlim, o,nde cl.:llr-ou ql1le ci'uco a seis ],ocomotivas a an�iga re,gião oc,uipada da Fraill-

um gl'upo rl'e Es('ot'eill'os, l"alpazes eSllão fabri!oa,do uniformes, Çflo.
--

Aos sofredoresSE�AS Dra. L. GALHARDO-Ex
médica do Centro Espírito
Luz, Caridade e Amor, co

munica ci mudança do seu

consultório para a Rua Bue
nos Aires, 220 - 10 andar,
Rio de Janeiro, onde passa a

oferecer os seus préstimos,
Escreva detalhadamente·
nome, idade, endereço e en

velope selado para ares

posta.

padrões maravilhosos, finíssimo acabamento das melhores
fábricas do país, são encontradas nos balcões da

Oasa ANTA. BOSA
Diariamente recebemos novidades

RUA FELIPE SCHMtDT, 54 - FONE 1514

Poderá o Médico
Dispor da Vida
do Paciente

_uja doença lhe parece incurável?
Um clínico narra sua dramática
experiência com uma criança que
nasceu deformada. No novo nú
mero de SRLEÇOES. E ainda:

A guerra pode ser abolida
pare:! sempre? A maneira de
garantir a paz, substituindo ao

egoismo nacional uma Justiça
In ternacional, capaz de aplicar
sanções militares... Pág. 57.

O homem que fala para
37 milhões de pessoas to
das as semanas. História de
Rayrnond Oram Swing, o famoso
comentarista... Pág. 66.

Poderá o jiu-jitsu bater o
.

boxe? Como Hirohito assistiu
à luta de vida ou de morte entre
um capitão americano e o cam

peão de jiu-jitsu do exército nipô
nico... Pág. 23.

Para proteger as tropas
contra inimigos ferozes -

e invisíveis! Como os «espiões
da saúde» do Exército Americano
guerreiam sem cessar os sorrateiros
homicidas dos trópicos... Pág. 64.
Não deixe de ler estes e outros

artigos notáveis no número de

Bep1'esentn1tte Gera,l 1/0 1:h'{t,�il:
FERNANDO CHINAGLL\

Ruo, do !tnwírin, !j!j-A - 2.° anda'}' - Rio

.-_•••_-_ _• .......,._.._.� -.- wy

ACÁCIO MOREIRA
ADVOGADO

ESCRITóRIO: rua Deodoro, n. 23
Atende das 9 às 12 e das 2 às 5
RESID1!:NCIA: IJa Porta Hotel,

apartamento 112
ex. Postal, 110. Fone, 1277

MACHADO & CIA.

VENDE-SE por Cr.$ 7.500,00 uma
limousine Ford 1937. V�r na Gara
ge Augusto. Rua Francisco Tolen
tino.

Vende-se

o sabão

"VIRCiEM ESPECIALIDADE"
ClA. WE'rZEIA INDUS1'RIAL-JOINVILLE (Marca regist.)

recomenda-se para hospitais, celegios, etc. pela sua qualidade desinfetante

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ESTADO-Sábado, 5. de Junho de 1943

Para que cessem a greve e retornem ao trabalho E assim se salvaram os colegiais
Washíngton, 5 (U. P.) _ o feira, 7 de junho de 19�3. .

Rio, 4 (A. N) -. Um avião de tw:ismo l�cali�?u, n�s au.
1iresidente Roosevelt ordenou e condições que foram aprova- Devo lembrar aos mineiros mas horas de hoje, [inalmenie, na estrada aa Tiiuca, a attu:
que os mineiros de carvão vol- dos pela Junta e anunciados na que êles estão trabalhando pa- ra do distrito de Jacarepdguá, os vinte e cinco meninos e o

tem ao trabalho. É o seguinte sua portaria de 25 de maio. ra o govêrno em trabalho es- mestre escola daquela localidade que Iuunam. desaparecido ao
o texto da ordem do presidente I

Como presidente e cornan- sencial para a guerra e que é tentar uma excursão ao Pico do Papagaio, enchendo toda a

Hoosevelt: dant� c�lefe, orde�o e intimo de s�u dever cumprir suas Obl:�- populaçã? de temor�s �ôbre o seu destino. Partiu em socorro
H
__ A maioria das minas de os mmerros que nao se acham gaçoes, como o fazem seus ti- dos refendas excursionistas uma turma de socorro, composta

carvão da Nação foram fecha- presentemente em trabalho lhos e irmãos nas fôrças arma- de bombeiros, soldados e investigadores, sendo estabelecido
das devido à greve geral, que nas minas que voltem ao seu das, cumprindo integralmente contacto. Pouco depois, era comunicado acharem-se todos os
nelas se declarou em desobe- trabalho na próxima segunda- .suas obrigações de guerra". colegiais e seu mestre-escola bem dispostos. Param os mes-
díêncía ao govêrno dos Esta-

*,:;'1' mos trazidos à Delegacia do 2" distrito, de onde regressaram
dos Unidos. Washington, 5 (U. P.) - O presidente Roosevelt indicou ao seio de suas famílias.
Dei instruções ao secretário hoje que estaria disposto, em caso de necessidade, a fazer os

do Interior, que está com a mineiros grevistas ingressarem nas fôrças armadas, afim de
responsabtlidade das minas reabrir as minas de carvão. Na conferência com os represen
ocupadas pelo govêrno, para tantes da imprensa, o chefe do Executivo esclareceu que as

fI ue proceda à sua reabertura. pessoas não sujeitas a convocação militar devido a trabalha-
O secretário do Interior con- rem em junções essenciais ao esjorço de guerra só conservam

tinuará a superintender o tra- tal situação quando em, trabalho naquelas funções; porém, se

balho nas referidas minas, sob interromperem o trabalho em atividade vital para a Nação, fi
os termos e a condição de tl'a-I cam, ipso facto, suscitas a convocação para as fôrças armadas.
balho estabelecidos de conter- O sr. Roosevelt deixou ele responder à pergunta se seriam em

midade C0111 os antigos contra- pregadas tropas para protegerem os mineiros que âesejassem
tos que foram prorrogados por voltar ao trabalho na 2CL• feira. O presidente descreveu a ques
ordem da Junta de Trabalho de tão como hipotética, pois, sem dúvida, todos os mineiros re

Ullerra, mais os novos termos çressariani ao trabalho.

Retiram-se da Grécia os
Istambul, 5. - A rádio de Moscou es�ã

repetindo a noticia de que Mussolini er
denou a re�irada de todas as tropas tta
lianas de ocupacáo da Grécia.

Churcbill e Eden passaram na Argélia

Enquanto não soar a hora «HH

ApriSionados os 5 últimos nazistas
Como se deu o pinturesco episódio
Argel, 5 (U. P.) - SPis membros da RAF alll'lslOnaI'am 5 oficiais

e sub·oficiais alemães, ]H'ova\'elmeilte os últimos de toda a campanha
elo Norte da África. Os nazistas fkat"alll ocultos dlll'ante quase 3 se
manas, nUDla granja. FOI'am descobertos, quando matal'<llll a tiros
a "aca de UIII :1I'abe. O dono da nica "isitou o Quartel G('llel'al da
R.I\F, queixando-se de que, durante um ex('rcício de th'o, sua vaca

tinha sido morta. No dia s('guinte, ° mesmo árabe voltou n qu('ixar
se de 'q1H' ;') alemães se ach:nrnJl1 ocultos lia sua gl'anja. O piloto
Femilllik, que (''')ltm'ou os nazistas, eX)lressou: - "Vimos U1l1 alemão,
(lUI' mont<n'a guarda à porta. fde COIl1('çou a corl'el', mas parou quan
do disllar:ímos alguns tiros pat'a o ar, e, levantando os braços, entl'e
gou-se". Os outros 4 nazistas, cnconü',Hlos dentro da casa, tentaram
fazer uso (los fl1:I.Ís, P0I'(oIl1, rapidan1!'nte, entregaram as armas. Ti
nham êles esperança de ('stabeh'ccl' contacto com o seu rXÍ'rcito, que,
srgun(lo aCl'e(litayam, devia estar ainda a lutar 110 sul da Tunísia. O
lIIais jovem dos pl'isioneit'os tinha apenns 1fi n))os, mas jú havia lu
tado lia Líbia e fÔl'a cond('('orndo COIII a CI'UZ de Ferro . .o llIais \'('lho
1'1':1 um paraquedista, alto, campeiio olímpico de atletismo.

MARCIANO TEIXEIRA

tAS.
M. União dos Artistas, prestando justa e merecida ho

menagem ao seu ex-músico Marciano Teixeira, recentemente
falecido em Curitiba, convida a todos os seus amigos, em

geral, e, particularmente, QOS músicos que compõem as ban
das de Florianópolis, para assistirem à missa que manda re

zar, na Igreja de S. Francisco, às 7.15 horas do dia 7 do cor

rente. ,Aos que comparecerem a êsse ato de piedade cristã,
os agradecimentos da DIRETORIA.

Florianópolis, 4 de Junho de 1943.

QUEM PERDEU?
O sr. Bruno ESpíndola achou,

sobre um banco do Jardim Oliveira
Belo, uma carteira com certa im
portância em dinheiro, havendo-a
depositado na redação do ESTADO.

RETIFICANDO•• "

No páreo de skiff, o remador do
Martineli chegou em 2' lagar e

não em último, como noticiámos
em nossa edição de ontem.

Promo�ões no Banco do Brasil
Por ato do dr. Marques dos Reis'

presidente do Banco do Brasil SrA,
foran, promovidos os 51'S. Euclides
Fernandes, Hélio Moura, Nei Pinto
Varela e Osmar Cunha, funcioná
rios daquele impcrtante estabele
cimento de crédito, e atualmente
servindo na Agência desta Copito!.

3.069 aviões perdidos pelos
alemães

Moscou, 4 iR.) --- A emissora local
anunciou que os alemães perderam
456 aviões, entre 23 e 29 de maio.
O total de aparelhos perdidos· pe
los nazistas, na Rússia, durante os Iprimeiros 29 dias de maio, foi de
3.069.

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

Quem será o governador de Dacar?
Argel, 5 (U. P.) - A corrente partidária do general De

Gaull.e faz questão de que o govêrno militar, de Dacar seja
exercido pelo general Le Gentilhomme, partidário eminente e

experimentado militar da guerra no deserto, ou pelo general
Dartagnieu, membro do Comité Nacional, em Londres.

f irm ou a notícia.

Caspa'
LHOS.! 1

LOÇÃO

---_

Exelnp!o aos repUblicanos espanhóiSaJ�'lliagu do ChiIIC,.;) (c. r.) -1110 cx lr-a-dcrrHoniad assinuln.ndn a
O,� d iuigcuí cx rcpuhllcanus cspa- [propósíto : "Não é poss i vel ([IPC es
nhó is devem seguir o exemplo dos Ises homens, que cm l'll,la lcn l c IIc
ge nc ra.is de Gaulle c Gi,llalud. l� ês- ró ica, der-am o melhor e o mais

italianos Pronaganda do te o .;,enl,j,do d.o e�ljlOl'ja,1 publicado ('orte de sua juventude se colnqucm
ii por La Nuc io n.". Aconselhou o agora, em posições i·rrecol1ciliÚ-

Bônus de Guerra jOiJ'JMI� .chileno aos .republicanos �'s- veis".[pamhó is ([Iue con'stltnam Illll goYer- Enquanto isso, corr-e em Mon!o,
vidéu o rumor de que () governo
espanhól teria protesta«!o jun l o à
charucelar-ia uruguaia cnn lrn as ho
rnen agens oficiais tributadas aos

líderes republioan os espanhóis. En
tl'eta'l1lto, o representante do govêr
no espanhol em Monãcvidéu, prn
curado pela Uniterl Prcss, nâo con-

Cou vocarlos pejo SI'. Interventor Fede
ral, est íveram reun ídos, ante-ontem, às
19 hora", no Clube 12 de Agosto, nume
rosas pessoas das mais representat ívas
das classes liberatx e conseivadotas 'e
da admmisu-avâo fecle)'al, estadual e )11U-
m-icipa l .
A reunião foi pr'esrd ida pelo 51', Inter

vcn tor l'\el'êll FU:Hl1 os. que estava Iarlea
rio pelos sr, ele,el11b�rgador Medeir-os F'í
lho, presidente do Tt-ib una l el€ Apelação,
e l'e\'1110. Dom .Ioaq udrn Dorn íngues de

Londres, 5 (U.P.) - Os srs, Winston ChurchiIl e Ol lvcha, Arcebispo Meu'opol ítamo. Desig-
A th Ed ' I 1 deooi d nado pela prestdúncla, o jornalista Gu s-
n ony en regressaram a ng aterre epots a sua r avo :-:e\'es serviu como secretário, len-

demorada conferência com presidente Roosevelt. Os dois di elo uma círcular que ao sr. Interventor
.\:eréu Ramos fôra d irig ída pelo sr. te-

rigentes britânicos estiveram na Argélia, onde conferencia nen te-coi one: Am tón ío Coelho elos Heis,
.

G' d D G 1/ lrni t dirctor-g cral do Departamento ele Irn-
ram com os genera1S zrau e e au e e o a mlran e pieu sa e PrOJJaganc1a e Presidente ela

Curtnigiiern, O general Eisenhower conferenciou com o Comissão ];;xeculiva Cen tra l para a p1·0-
1)ag311c1a ele 8.quisi�ão voluntál'ia dos bo

sr. Winston Churchill, em seu Quartel General, na Argélia, nus de gucl.,.a em [orlo o país, - circu·
lar essa en1 que era solk'Hacla a aClall1<l
ç.;5.o de unlél C0111iss[lO :PI'OlnotOl'a üe;..;sa
Pl"op;-.igan(la ne.'.:le ]1jstado c c1Je U111;) Co
ml:.;são Executi\'a) t.:O!1l as respectivas
Sub-Conlis-siões nos l11un icípios.

O sr. Jntel'\'e,:l,tor Nerêu RanJos lJ,ediu.
]Oor;'.'so. ao., nl'esontes 11 in(Jicacáo ê aela· B,11 S. PAT..:J,O

Argd, 5 (C. P.) - A re:;ds,tência Na ferrovia de Amiens a Munlicli- ll1aç�0 _dOS llomes que eompoj:iam. essas I COl'i·nüans C IpiTanga ,jogal'i'lo
da França ocupada contra o eixo ,diedC'r, treze vag:)es dos na;d�'las ��1�;�S�;�'_l7�lli�J�:,�!S, fll1almente, fIcaram hojc, i� l![l'!'{[C', )lO estúdio de Pa-

. Conúslj5o Pl·U.1l1U1{)I�a: P.t·csid.ente. R.c,"'e� ca.enlbu
I'ai-,�'e galvanizando, enquanto não fOTam dinamitados, 111Iel'J'OllJpen- rendissimo Dom Joaquim Domingups de
sôa a hora da grande l'e\'olllc,.ão. do-se o lrMeu,o dunwle qua,rcnta e 011\ eira, Arcei>:,po �(e(J'oj)olj(al'o: :.\lell1-
7' • '.'.. .::"1 bros: desembargado!' �lecleIJ'os l� Ilho. })l'O-
'\ 31'10S hotels do Jura [oram ataca- OI�O horas. Ontros aios de sabola-I fessor Ol'lanc!o BI'a,iJ, Secl'etál'io ela Fa·

I· .

b I I
. .

f' I
.'

1· Zê>:-cla illtBI'illO. dI'. AI\·a1'0 i\�illen da Sil
(OS a,

.

Qlll )a.!!e os pa:lrro.tals, . l�a.l1- gem contr.a o Invasor tJ.\'ell"alill

U-I,:/:p·a,
dr .. AÜe'I;h,ll r;amos ela Silva, P"e-

do mimoS darHftcado o hotel V11ona. "aI}' no canal do OJ',raJlY, .,,�ente el� 0"""111 c,os Advogados e Se·
. �"""""'''''.J'''- _.-, •• �. _ ; .,. ._., � .. .;._. .". ..... r&.

\·el'O 8n'l''!oe:-,', Pl'e�jdente da Associação
..

.--
a..

I
COlner"c'ial.

Pét
-

d-
......." CO_l1Jissfin ]i]xe-('uUvn Cent1'al: Pl'psiclell-

alD IZ que nao salra te. deS01nbat'gnc1or HenJ'iqLle Fonte,:::;
.... memhros: SI'S. Robel·lo Oliveira, jOl'nali,·

Nova Iorque 5 (U.P) - A rádio de Berlim infor ta J, _Balista Pereil'H, )lresiüente ela As-
, ,.'. •

\
sOC'l.açao Catal'l'nense de 1111lpl'(�il1sa� elr,

ma que o marechal Petaln. durante uma entreVIsta Emani Policlol'O S""l'Li"go. presidente ela
.

d'd
.

1 LP' P
..

d 1 As,ociacáo Catarincl"se ele J\Jeelicina e
conce 1 a ao ]orna c e etlt arlSlen", ec arou que tem 81>. GLli(Jo Doll.

'

intenção de permanecer no seu posto de chefe do Esta _
,.
Para ,.;ecl'etário rIa Comi::slio ExecuU:;}

d F A· 1 . A. '101 a('!anlado o n0111e elo �ol"nalIsta JatI
O rances, em qua quer CIrcunstancIa_ Guedes.

Todos esses componentes elas comis·
sões se ac'havam nresentes �l reunifu e
fOl'<'Nl1 en1 segu ida- en1pos-sado, pal'a !l� j�
cio jmediato das suas atividades 11'1 "�2n�
tido ela pl'oJ�agêx-:rta in tensa para '�,IH i �,i,
ção V'oluntálria ele bonus de guerr:J.

o ESTADO Esportivo

o CATARRO
PODE CAUSAR
ZUMBIDOS E

SURDEZ

A1TAí x FIGUEIRENSE
J'ltcal iz a-so amanhã, à tar-dc, no

gramado d,l rua Bocaiuva, o anun
ciado ('11<.'01111'0 amistoso on Ir e as
turmas rcp rcsentativas dos clubes
Figuei,rense c Avai.

Os quarl ros cleverüo joga,!' obede
cendo ii segumte orgél'lliz<lç'ão: Fi
f/lIcircnsc - Luís, Branca e CI1Í>l1ês"
Jalmo, Jair c Chocolate, Briio, Dil'
ceu, Wilson, Oalieo e }landiüo -

AunÍ - Adulfii n.ho, Faté co c Dia
aun nl i no, .l oâo , Procópio e Be,ck,
Za,ccki, Tiiio, �ize!a, Fcli,Pc e Saiu!.

f)iJ'igir�1 o e,l1liliale () SI'. Tito Ho
d-rig!uez, léen.ico do CO!1lcórdia, <te
liio do Sul.

1�:';Il'OSSI)r·SI,� o ('OSSELHO IUDGlO·
'\.\ L DE DESPOWI'OS

Xo g'ahlnp,te c!;) Sl�. Sccl"etá,'io ela .Ju.,�
;(;a, Edu('a(:.�io e Saúde te\�e lugar, ante
ontem. a ('I.?rjlnônia ela posse do� 111en1-
brQs do Conselho Reg'ionaI de Despor
tos, rcC'et"lt'en1ente nO!lle'élclos nOi' c1cctc·
lO elo SI'. Inle'I'\'enLOl' FeeleraL-

Ap(l;-; a cel'hrnõnia, todos os 111en1bro:
Gjnpo.ss3.tlo�, fOl'3m i,ncorporados a Pa
lfteio, on,de <J'!';resen,tal'aI111 cL!Lll1prinle-nto:.-.
�lO Jntel'vento!' Fe(�el'al, Sl'. di', )!el'ê:l
Han10,S'.

UM REMÉDIO QUE ELIMINA O
CATARRO NASAL E ALIVIA O
ATURDIMENTO CATARRAL

São poucas as pessoas qlle d�o
1l1))Ortància e tI'atam a afecção ca-·
arraI. Entretanto, a afecção catar
'al niio é um mal passageiro. Se
Ião for tratada em tempo, ela pode
legenerar numa grave enfermiJa
'Ie, destruindo d olfato, o palndar e,
paulatinamente, minar a sal1de gç
ra1.

Se V. S. padece de calnl'ro, não se
descuide. Compre Ulll frasco de
PAR:'\IINT e tome-o de acordo com
as instruções dn sua bula.
Parmint tem demonstrado sun cri·

cácia em muitos casos, porquc Slla

ação se exerce diretamente sobrc ()

sangue e sobre as membranns mu
cosas.
A volta da respiração Incil, da

agudeza de ouvido, o restabeleci
mento do olfato e do paladnr c le
vantar-se, peln manhã, C0111 novas

energias e a gargnnla livre de ca
tarro - eis o que lhe proporcionn
r[l o tratamento com Pnrmint. Tor
ne sua vida mais apl'azivel, mais
alegre. Para seu próprio lJCI1l -

se sofre de catarro - comece, 11l1je,
o trai amcllto com Parmillt.

HOILHUO DAS SANTAS MISSAS
PARA DOMINGO

('"teci!'" I: (1, 7, 8 e lO horas. "ove11":
ü:' ]n ho1'2..s. Em dias ela semana: .:\Iissa:
�IS 7.30 hOl'-3s.
19re.h de S. Franc:isco: 7 e \1 bm'as.
lIospilal ele Cariciatle: G e 8 hOI·as,
Purí.-simo COl'ação ele ;\Jal'ia (Parlo):

F; hol';,:'�,
Igreja ele Sto. Anlônio: 7 e 8 hOI'as.
Jglreja rle S. Sebastião: G,30 horas.
Tgi'e.ia ele Sta .. Tel'eziol1ha: S hOI'as.

Capela elo l\lonserrat: 8 horas.
Asilo II'mão .Joaquim: G horas.
Saco elos Limões: 8 horas.
Ginásio: 5, O, 7,30 (só alunos) e 8.80

horas,
Ca,pela ele S. Luiz: 7 e 8,30 hOl'a5,
Capela do Abl'igo ele i\'[el110res: 7 horas

(toelos os dias),
Tl'inelaci'e: ;Uatriz: 8 horas.
Trinelacle: Ohácal'a elos Padres: 8 horas,
João Pessoa (Estreito): 7,30 e !1,:10horas,
São .José: 7,30 e 0,30 horas.

MANTEftUX DE LÃ !
Lãs Dl0dernas ! Veludos!
Enormes variedades está recebendo a

CASA ROM NOS
Rua Conselheiro

• • •

Mafra •• 26

DOMINGO: às 16, 18.30 e 21 horas: Nelson Eddy e Bise Estevens em

SOLDADO DE CHOCOLATE
-

(Músicas de Oscar Strauss)
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


