
Paris desmente as informavôes br·, fâni�as j

PARiS, 6 (u. P.) -- SÃO ABSOLUTAMENTE FALSAS AS INFORMAÇõES BRITANICAS SEGUNDO AS 'QUAIS o GENER�
ROGET1 COMANDANTE DA PRAÇA DE DAMASCO, r,ERIA SIDO CHAMADO A ESTA CAPITAL. ESTE DESMENTIDO For
OFEiECID01 HOJE, PELA EMISSORA DE PARíS, ACRESCENTANDO QUE O GENERAL ROGET É UM DOS VETERANOS
GENERAIS DA SíRIA E SEMPRE DEMONSTROU GRANDE CORAGEM POR OCASIÃO DOS ACONTECIMENTOS DESENROLA-

DOS NA CAPITAL SíRIA.
--------�--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Agraciados pelo
governo do Brasil

Condecoredos
pelos sovletsoRio, 7 (A. N.) -- o President�

da Hcpública recebeu o seguinte
telegrama do general :Ylascarenhas
de Morais;'

,�, "Da Itália -- No Quartel Ge
neral {lo 5° Exército, em expresivu
homenagem realizada no dia 2�i

do mês findo, fiz entrega de 2:

medalhas de gnerra a oficiai,'

americanos recentemente agr-acia
dos peJo Govêrrio de v. excia. pe
lo." relevantes serviços prcstadü';
à FEB na sua organização, Irei

narnentc c emprego em cornbutc.

Em resposta à minha suudação, o

general 'Trusmott, reafirmou o' ele

vado conceito que merece a nossi

tropa e maníí'eston o orgulho qnr

sentiam os oficiais norte-arnerica
Jl0S pela alta distinção que lhes

foi conferida pelo G�Wl'I'DO do

Brasil.

Londres, 6 (U, P.) - A
ernísora de Moscou anunc'o.i
que Eisenhower e Montgor -

ry foram condecorados corr. a

ordem da vitória soviética, O

general de Lattre de Tassigny
recebeu como condecoração a

ordem de SUVOl'OV, de primei: a
classe, As condecorações foram
concedidas em homenagem
aos excelentes serviços presta
dos pelos três referidos chefes
militares aliados' que contri
buiram para a vitória contra o

inimigo comum.

o MAIS ANTIGO DIARIO DE SANTA CATARINA
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Ano XXXI ,
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REJEITADA A PROPOSTA Dft VENEZUELO
Quinta-feiro, 7 de .Junho de 1945Florianópolis N. 9392

São Francisco, 7 (U. P,) - que o Tribunal Internacional de elogiarem as "intenções" da
O "Comirtê para a criação di) tivesse autoridade para resol-. Venezuela, os delegados britá
Tribunal Internacional da ver conflitos de jurisdição, que nicos e franceses consideraram
Conferência das Nações Uní-. pudessem surgir entre as or- que "as questões jurisdicionais
das" rejeitou por 32 votos con- ganizações mtergovernamen- entre tais organismos deverão
tra 4, uma proposta venezue- tais, ou argilas dependentes ser resolvidas pela Assembléia,
lana. Desejava a Venezuela: das Nações Unidas". Apesar que as criar".

Medidas adotadas
quanto aos
insubmissos
Rio, ;; (A. X) - o Presid cn lc

da Hej)úblieH assinou um dccretu
lei (lL'tel:minando . que todo o in
s uhm i ssn que se apresentar o II Iôr
cap tur-ado, d cve ser submetido a

inspeção de saúde e, umn vez jul
gado drli n iti vamenf e Incapaz, f'icn
isento .lo processo e da rcinclusáo
ou incorporação, sendo os papei,
relativos à deserção ou insubmi s
suo remetidas ao Conselho de Jus-

Nomeados represen
lanteli da AeronáutciJ.

Hio, 7 (A, �.) - o Presidente
da Hepública assinou decretos na

Ipasta da Aeronáutica, nomeando o

Brigadeiro do Ar Vasco Alves se-Ico e o tenente-co1'onel aviador Ho
norro Ferraz Koeller, 1'epresentaTl- I

tes da Aeronáutica, na Comissàc

Brasil-Estados Unidos da América.
nesta Capital, sem prejuízo de

suas atua is Funções e o tenente-co

r-o nel aviador José Vicente de 1"3

ria Lima, adjunto do Adido da Ao

r-o.náutico em Washington, sen:

prejuiz�) das funções d·e chefe . d:�

Comlssão de Compra." da Aeronáu

tíca, nos Estados Unidos.

t içn para o respectivo arquiva-
mento.

No bar e no lar
KNOT

não deve faltar
,---- - --_.' _.

Deseja participar do
filme »Mexic3n3»
Hollywood, 6 (U, P.) -- O atol'

latino-americano Tito Guizar
de Republic, deseja parti
cipar de um filme com o come

diante mexicano Cantiflas. Es
te rompeu seu contrato com a
RKO por não estar satisfeito
com o "Libretto" de um dos fil
mes em que deveria partici
par. Guizar, por sua vez, 'teve
permissão para escolher as

canções que desejasse cantar
no filme "Mexicana", E esco
lheu "Beija-me mucho, Ran
cho Grande, Guadalajara".

Para provocar alt�
Salvador, 6 (E,) - Os Jor

nais desta capital, comentam
a baíxa dos preços dos gêneros
�1!"Y1eritícios como sendo mera

"tapiação", estando agora mes

mo o açúcar sendo retido para
justificar a a1ta. A propósito
do acucar, os vendeiros deferi
dem-se dizendo que essa mer

cadoria .está sendo objeto do

cambio-negro.

Grande número de crianças aguardam em frente à Fundação Nacional de Ge
orgia Hall, em Washington, a passagem do corpo do Presidente Roosevelt.
A Fundação Nacional de «Georgia Hall» foi organizada pelo extinto presi

dente para combater a paralisia infantil.
(Serviço de Informações do Hemisfério).

IGostaria de vir ao BrasilAcusação soviética
Moscou, 6 (U. P.) - o 6rgão

(lo Exército Vermelho "Estrela
Vermelha" afirma que a im
prensa estrangeira está se mos

trando hostil para com a União
Soviética e que jornais america
nos estão tentando preparar a

opinião pública para uma guerra
entre as potências ocidentais e a

União Soviética.
O ..Estrela Vermelha" cita

"manchettes" estampadas por

um jornais dos Estados Unidos, que
dizem: "A onda Vermelha Amea
ça Afogar a Civilização Cristã"
(do New York Journal and
American), "A União Soviética

RtO 7 (A. N,) - O vespertino "O Globo", revela que de- é o único Agressor do Mundo"

Pois de 28 anos de pacientes pesquizajs., o médic,o pau.Fsta �r. (do "Chicago Tribune").
b t O artigo do "Estrela Verme

Sehastião lroparato conseguiu desco rir a er.c�Ira mvençao lha" também critica o "New
do cinema, O autor do sensacional invento partiu ontem para York Daily News", por ter

OS Estados Unidos contratado pela Warner Br?thers. Begundo exortado os americanos a se pre

O invento do dentista patricia, as salas dos cinemas poderao pararem contra a invasão russa

, 'n'-'l , - do Alaska e ilhas Aleutas.
manter-s€ iluminadas, o filme sera proJelt�o no parco e n�o
na tela) os personagens terão tamanho e cor llatura!" A ma-

...

;----;
'.-----

�-'

quina de projeção ficará atrás do p_alco, have:r:do, ainda, ou- Os expedicionários
tros detalhes impressionantes que nao foram divulgados. •• �

__-------.__ o

.. , 11'- eram priSiOneirOS RIO,7 (A. N.) -- Conforme foi divulgado recentemente, a

181 't
·

mudado de Idel'''' ld I
- [Cruz Vermelha Brasileira estava insistindo junto ao Comité

I O erl8· t I OS a emaes i Internacional da Cruz Vermelha, sediado em Genebra, no sen-
',. .1 Rio, 7 (A, N,) - A Cruz Verme- i tido de que procurasse, com urgência, localizar cêrca de 60 ex-

Nova Iorque, 6 ru. P.) - O marechal Tito, que ainda ,há Ilha Brasileí.ra acaba �le recebe.r : pedícíonários .d�dos. como desapaEecidos,e que, sem dúvida, fo-
d

. di anunciára sua intenção de lutar pela posse da Corín- \ conmnicação de <lue dois expedI- ! ram feItos prISIOneIros dos al�n;aes. Ate agora, porem, a;pes�
t�!S l��ce ter mudaJdo de opinião. Segundo um des,pacho da! donários brasileinos que tinham I de se':ls esforços: mquele COlmte nad,a eonseg.uiu (�� concrr

l�, �
T ss cap

..,�rlo em Nova Iorque Tito recebeu uma dele-! sido apr,i.sionallos pelos alemães,; AcredIta-se, porem, que os desaparecIdos estejam, Ja agon
8!0'encla a \AoU "

• , .' A I t d
•

f
.

d
_

R
.

J
.

b
_

de eslovenos daquela província aust1'laca, que se qU;I-: acab�m ele se apresen�ar as fo�ças í aprese,nl
a'n o, as orças amerIcanas., e o?upaçao n? elC

gaçao

d.a I.)erSegUição. que
lhes moviam os elementos fasCIs-lamencanas ele, oCllpaçao

do

Relch·lem. out.ros paIses.da
Europa,

,como
Ja O flzeram dOl.S; O te]

�:;a�la1roU.lhes, então, que 'a, q,u�stão da colônia eslovena,' Sã? êles o 3° Sar,�ento Pedro Go- 1'0 sargento �edro Ar1in�o. Godoi e o soldado Milton Braga��iz,'Q
l'iI�ria :refl!�lvid,a pel�s al�a4os. 1<101 e o soldado. �hlLon Bra.ngança. conforme fOI -ontem notlmado.

....

p.l:obabilidade
em Londres

haNão
de ser West Poírrt, Nova York, 6 -

Do correspondente da U, P.
Em uma entrevista concedida
à "United Press", o general
Clark anunciou que aceitaria,
com prazer, o convite para vi
sitar o Rio de Janeiro, onde
permaneceria até a chegada
das Fôrças Expedicionárias
Brasileiras.
Revelou o general Clark que,

entretanto, até este momento
não foi informado oficialmen
te sôbre tal convite, Disse am
da o comandante das forcas
aliadas na Itália que a aceita
ção do convite dependeria do
Departamento da Guerra e

também da função especial

que desempenha atualmente,
acrescentando: Embora não
tenha sido ainda notificado
oficialmente sôbre esse convi
te, teria o máximo prazei' em
ir ao Brasil. Particularmente,
muito gostaria estar presente
ao regresso das Fôrças Ex
pedicionárias Brasileiras, as

quais corrtrlbuíram grande
mente para a vitória na Itália
e estreitaram ainda mais (JS

lacas de amizade entre 0$ nos

sos países, Acredito que b�')e
convite tenha sido feito, po
rém, como o mesmo deve se

guir os canais diplomáticos,
ainda não tive conhecimento
do mesmo.

, lJONDRES, 7 CU, P,) - "Lamento não haver qualquer
possibidídade para que a reunião entre os três grandes - Chur

chill, Stalin e Truman se realize em Londre�", 'Foi o que ma

nifestou, ontem, na Câmara dos Comuns, SIr John An_?erson,
respondendo, em nome de Churchill, à uma interpelaçao par-

lamentar.

impor.ante descoberta de
cientista brasileiro

Possivelmente f,arão o mesmo
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2 o eSTADO

ConfeccionandB 8 seu
terno na

Alfaiataria Líder

VAPOI{ I'
o -------- 1--------------1

Data I Ton. II Núin..11 Salvos I
Desap. I Num.

II
Salvo';

I
Desap. I

I D.W.
--------------------------------------------------------

1 - Talllla te . _ I
2 - .. Caherlclo .

3 Buarque '" .

4 Olinda .

fi Ar.ahutan .

ti - (�l1"il'ú .

7 -. Parnai ba .

X· Comandante' Lira .

!l Gonçalves Dias .

10 Alegrete .

11 - Pedr-inhas ,

12 - Tumuudaré !
1:� - Barb aceuu I

14 - Piave I
15·- Baept-ud l 1
1(\ - Aníbal Bcncvolo .

17 --- Armaquar a . .

18 - ltagiba . .

19 - Ar.uá .

20 - Jaci ru .

'21 - Osório .

22 - Lajes . . . . .. . .

23 -- Antouico . .

24 .- Pôrto Alegre- .

25 - Apaloide . .

2U - Brasilolde .

27 - Afonso Pena .

21l - Tutoia .

29 -- Pelotasloide . .

30 .- Bage .

31 - Itapagé ..

I

57
O

7;:'
4U
50
28
(i2
-tU
4(j
64
4R
49
1)2
34
IH
4
7
iíi
12

22-3-41
14-2-42
1 (j-2-42
18-2-42
7-3-42
n·:1-4'�
11·5-42
18-5-42
24-5-42
1·(j·42
2(i·{)·42
2fi·7·42
28-7-42
:;1)·7·42
15·R·42
lU·S·42
16-8-42
1G-8·42
17 ·8-42
1 !}·8-42
27·\) .. 12 ,

27.\1.42\28"9-42
8-11·42 I
22·11-42

18.2.4. 3 I2·3-43
30-6·43 I4·7-43 I

31.7.43/26·9-43

991(\
(i730
7200
()(i00
1171:1
7200
105Mfi
7250
7800
7415
6210 I

f.SOO \g� I.

()2Sã-i.
1470
7435
2SfiO
1637

4230
8630

8500
7000
9;')20
4025
1 GOO
7920
8ií20
3691

11

i

I JEspancados, antes .do interí.amentu
I i Horna, fi. (SIP) - Cm dos

Pl'í'l
achavam-se duas mnças polonesas,

; I slonc iros de guerra alemães feito obrigarlas a Iavarcm os soalhos.'
I I pelos poloneses na Itália, é um po- Cada prisioneiro antes de sua in

..í : IOI1l's que Iui primeiro i nter-nudo ternação no campo, era espauc.i
i .no campo de concentração cm I do, sondo-lhes aplicados cincccu
!

. Dantxig e em seguida í.ntcrnado ta golpes dE: bastão de bor-racha no

I' por >_:iolêneia nas filas do exérc�to I corpo nú. Diariamente mOr!�ia1l1 de
, i alemão. Naquele campo eram m., Ioiue e tortura, quarenta ctncuen-
) I ternados mais de 2.500 cidadãos, ta pessoas, cujos .lugar.es eram pre
! poloneses. Entre os prisiond�'lIs, I enchidos por ·outros prisioneil'os.

55
O
O
1

47
7
2
li
I)
O
4
s
1
55
60
6G
\)

23

410

1)
3

16
1
;)

52
64
48
58
57
35
74
(i4
�
60
:15

23;) 2:l 212
S� (i 77l"

105 3 102
121 91 30

Seja o LlDER DI
MODA

7 Q mz T n:�_=

:34
4{j
24
47
;')2
4(j
fi I)
30
37
SI)
52

39
ItU
40
48
57
4H
89
37
42

108
70

1G4 72 92

_._-

28 20 8
3(i 2(j lO

----,

33
7
.)

22
18

Rua Saldanha Marinho 2·A

fl.O:::'IA"ÓPOlIS

-iii Ireinam os nerte-emerkanes
li na Europa para dar combate

II aos japonêse.s no P·acífj(o
f Paris - (8. L H.) ...:... As tro
�. i pas uorte-amerícacias que S6'
f

i rão transportadas do teatro de

I guerra europeu para o da guer-
ra no Pacífico serão treinadas

: em táticas japouêsas, conquan..

I to estejam ainda na França te

lua Alemanha, sob a direção de,
I um veterano general experí- I

Imentado
em batalha. i

� Esta notícia foi anunciada!

I'
pelo tenente general Caly, Vi .. I

I ��í��V��D����r��lit��l��-;��= I··'�-""'------�jlllO--·s·a-n·t·o--d-o--d-t-a"i ricano da Europa, que disse NOVO HOTEL "I

I, i.
que :; problema

a.gora
consiste

.

.

'. ! SE'mPapf1rl_JnOc'1'pPl'Oa,trdlo'arC4�se':uMloánrotll1'r_I em aplicar esmagodora fôrça II �

I afim de levar a l'5uerra coutra l: de MIguel Rodrigues de ;, ceu , e-m Te..alonica, um dos maio'
O Japão a um rápido final. O I Sousa II

reli defertsorell da divindade de
. • • • C!i&t,o. Estudos tão profunuo. qucn

í. plano �le transporte de tropa; I Angellila. MUnlCllJ.lO .
to Lrilhanhs OI· umc vida de .6.,

norte-americanas da Europ'1 I de S, José i lidas virtudes prepararam-no para

i para o Pacífico já foi posto em (Viagens diretas ou via � uma �arreíra c�eia de .ofrim.ntos·
prática, com as unidades de I ' e cheta, tamhem, de mereoime�'_·

I S. Pedro) I to. Cedo íoi Paulo para Conttan-
I serviço e de abastecímento na : IDEAL PARA REPOISO II tinopla onde grangeou II ..timo.

� 11aug;Esrda para preparar as 1 I de 8. MetTófanes. então patriarca
----------"

"
facilidades para as tropas de I Não se aleitam hóspedes � daquela cidade, a tai ponto que

-_.% ..T....� __ ....... .... _ ......._. '" ._....... combate que seautrão 100'0 de I' portadores de mojestias I ê.te rucndou o jovem clérigo como
� I

.

;
.. . b <. h .

-

� seu delegado para o célebre ccn-
I. pOIS. O general Eisenhower i contagiosas 1 cílio de Nicéia. De volto. a Cons-
$ I esclareceu, todavia, que as I _.J tcmtinopl'l. foi o1'denado IQcndote.

� I tropas norte-americanas que! Prefira UIl13 Ptir'te II'!! 8��) DísHnguiu'se de tal f�l'ma c das"m'
,

I·
combateram na África do Nm-! trôeo em "Selotl Pr6 Deeu+e p�l\ho de s�as funç�es. qU6 o po-

� tE· ,
-

terí 1· '" . Pobre do Hospital de carfda.1
tnarca .mol'�bundo índíecu o e()�o

� .

e e úa uropa nao ena,m q '-'v I aeu mal. d1gno suces.or. 011 Orlll-

1 iutar no teatro da gllerra ja-· de". e estará eontrlbulnt!o pa?.'1lI nos, desde ° cQmêço do pontifícn-
:' I ponesa. (1084). I que êle tome mal& um ponf'.�." I

do de Pa.ulo, mostraram-s. inirr.i.
( ---- r de leite, tenha melbores med:. 'goil inexoráveill dêle. Con.eguiJ'oro,
� 'So bar e 110 lar I

camentos mais camôrto 1,H; I 'Járla� vazes, que foue deporto d�
( li N O T II ft d

'

f i polo lmp,-."ador. Mas; selnpre' fo�

�
_,

e o e 80 r mento, etc. etc •• ,. chamado d. volto. Em 350. porém.nao de,e faltar
I

.

(Campaha de Humanldadi9 i faie.::eu o irmão do impe.'adQI' Con
DIREToRES: - Dr. PIUL..tlJo I1�JJlt.r' rr.:n (te carnlho, Dr. J'nnC111OO -----------.-

110 Hotll'Pttal de oi)uldade). táncio, e êlte já nc:..v precilava br
ele IA • An1Ilo KuIorra.

� !\'lAfl-IADij" CIA. I "

con8id.srnções para seu. .irmã'o. P'.Jl'
A&'fmc.la. e aub--a,{41l..''-''1.Iu: 0Ul to-!1c o terrttórlo naoional. - .ll� n.o

I 'j
ino, delte,'rou a Paulo, mail uma

U�. Reculadore-. M r.tTllrlU lUa lI'I1n,cl:p!ÜI ciIlAd... da 4m6rtC'\. l>mropoo Ao3ncia� e Repr••entaçõe8 em Oero' " GRATIS 1. vez, entregando II) as.im 0011 leUI
• Ül'ICI'.. � Motriz: Florian6polil inimig'ol. Este. lançaram· nO pa:ra

AGEN'l'E f'M Fl,ORI.ANõPOLIS �
Rua João Pi:.,to, n. 5 '

um calabouço e, quando ° .an·�o

C AMP O B L O B O .II C I A. - Bu Fellpe Selim."'. a. n Caixa Postal, 37 Quer receber ótima lurprela? � rellistiu à fome, estrangularam ::'.0
Filial' Cre.ciÚma que o fCU'á feliz! e lhe lIerá ii I

_::���u����.::::J G:����§il� !:�{ II !'�i��0��2:!d�tFJ �;;r;:.;:�;;:��!:E

I
deTodas devem usar 8

[il!t.teADmI it!1t CLAUDIONOR DUTRI
(OU REGUL.ADOR VIEIRA;

A MULHER EVI T ARA DORES
Alivia as Cólicas Uterinas

Emprega-se com vantaaempa
ra como-ter as Irregutartdades
das funç(..,�B pertédioas das Se·

uhcras. E calmante e regulador
dessas ruo ções.
FLOXo.'-lED.<\TINA, pela sua

comprovada t-fícácia, é muito r e

ceíts da. Deve ser usada com

confiança.
FLCXJ) :-;EDATINA encontra-se

e UI to(Íit parte,

COMPA_NIDA "AUANÇA DA BAlA"

Fudadl elD lB'tt - Séde: 8 A I Â
L.�CENDIOS E 'J'HAN6POR'fES

CU.l'8lI do b.Jan�o de 1843:

C�pltA1 e re-sel'vaf! CrI 74:617.035,110
RellPOnsablIldedes , .• CrI; 15.978.401.755,<j't
Receita . • . . . . . . . • . . ., . • . • • . . . . .• (.."r$ 84.'116.2Il11,90
Ativo Cr' 120.920.006,90
9In:lstr09 l>8g08 IW!I 1lltlmOt! 10 1L'1f» ,..... .•••• Cr$ 86.629.898,90
Responsabilidades , >........... Cr' 76.736.401.306,20

I
Sedasg CaseIDiras e Lãs.

CASA SA.",A a(OSA
ORI_AAN�DO so�� R.PELLl

Rua Conselbeiro Mafra, 36 - lOja e sobrelojif� - Telefone 1514 (rede interna)
Caixa Postal 5 t --- Ead. Teleg_: «S'cclrpellin _a· Florianópolis

1
f

-

( ,

.f.
..

\.
r ..-:>-:"-l
foI
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.. o ES'ADO-caulftta.'el,a, 7 de Junho eI. 1945
" � , �������---=:_::::���--����--�--�--------------------------------------�MM �--_,�.

� __

I
I 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 para verificaçgo da gravi
dez, Exame de escarro, Exame para verificação de
doenças da pele. boca e cabelos, Exame de fézes.

Exame de secreções.
Jlutovaccinas e transfusão de sangue.

LCTA CON'l'lL\ A ÁOUll NA dos seguintes jornais: "Je
HOL\XnA_ Mairrtíeridrai ", "T'rouw ", "Vrij

S. li 1. -- Segun:1o despa- Nederland", "Waarheid" e

cho de Einc1hoven, o sr. 'I'heo- também do "Líbertaçâo ".
door T'romp, ministro das F'ocaltzando o discurso da
Obras Públicas da HoLmd_u, i rainha Gnilllermina, de sete

anunciou que em lreve serao de setembro de 1942, prorue-U
aumentados de seiscentos pa-I tende íaualdade para todos os

ra mil duzentos e cinquenta os: territórios holandeses, o artigo
atuais operárias que traba-

I

em questão diz que a promessa
Iham naa obras de reparação da rainha define o sentido de
da ilha de Walcheren, afim luta dos exércitos libertadores
de que os trabalhos possam das Indias Orientais.
estar terminados antes do in- •

verno deste ano. Nas zonas em i p}�'l'n()LEO "NA HOLANnÁ 1

que se afetuam os trabalhos e S. H. 1. - Informam de Ein-
nos principais canais já foram c1hoven terem ficado confirma- Dr.' Artor Pe,rel·raretiradas todas as minas. Os dos, com boas perspectivas, os

engenheiros empregarão os estudos levados a efeito pelos e O'll·ve' ·I·r·a'mais modernos processos téc- nazistas, durarnte a ocupação.
nicas, sejam quais forem os Como se sabe, os alemães pro-I Clínica Geral de Adulto.

custos, numa febril tentativa ouravam petróleo nas regiões Doença. da. criaf\ça.
Laboratório de AnóU....

Ipara. evitar que as águas do orientais da Holanda. A pro- clínicaa.·
mar continuem prejudicando a pósíto, os técnicos holandeses Con.ultório: ruo F.lip. Seh.
ilha com desastrosos resulta-. revelaram que as possibilída- midt, 21 [alto. da Ca.a Po-

das para o solo. Antecipando o Ides ne produção petrolfrera se- rai.oJ, da. 10 30 d. 12 • da.,

II·
15 à. 18 h•.

aumento das turmas de traba- rão "muit-o maiores que ante- R••idência: rua Vise. de OurCl
lhadores, O govêrno já com-I' rtorrnente

"
. Preto, 64.

Iprou na Suiça muitas barracas,· Fone: 769 [manual]
para alojá-los. VOl/l'A O DECAXO DO Cl,E- ....----------..".-

* RO UE XDIE(Ll
OS HOl,XXnESES GK\'ros A S. H. J. - Informam de Ni-

n. B. C. mega que o dr. Toulings, de-
S. H. L - Informam de Ams- CajUO do clero católico daquela

terdam que acaba de ser for- cidade, acaba de voltar de um

mada uma comissão afim de campo de concentração ale
estudar os meios de expressar mão. em Dachau. A propós ito,

.

à "British Broadcastíng Cor- revela-se que o dr. 'I'oulings
poration Company" o reco- era um dos mil e trezentos, prí
nhecimento dos holandeses sioneiros sacerdotes presos em

pela forma pela qual foram
I
Dachau.

mantidos os boletins informa
tivos para o povo holandês,
alentan do os habitantes dos
Países Baixos, durante a terrí
vel dominação nazista

•

Conslrucão Naval:·
No «Estaleiro Scavone.·· na

.

Laguna�
precisam.se carpinteiros para

conslruc,io'· nàval•.

OS HOljANIlESES AlT1tIEN
'J:ARI0 SL\ COOPERAÇÃO

xo r.H'íFICO
S. H. I. -- Segundo despa

, cho de Londres, em .nome do
! movimento de resistência, seis
'diretores de jornais que eram

publicados clandestinamente
na Holanda expressaram a" de

terminação do povo holandês,
no sontido de lutar pela liber

tação das Indías Orientais ho
landesas. A declaração foi pu
blicada em artigo q1l8 apare
ceu poucos dias antes de ter
sido completada a libertação,
no jornal "Líbertacão ", e ti
nha a assinatura dos diretores

o SEU ORGANISMO
PRECISA DE UMA

LIMPEZA GERAL

Porque Não
Se Livra Dessa

Eczema?
Sua pele tem uma influência enorme

na sua aparência. pois ela ostá sempl'9
sob os olhares de OU["HS pessoas. Uma
peje irritada. ínílamauu, com erup\',- 28
avermelhadas dará. 11 V. uma apal'(·neia.
feia. Porque não procura um meio pl'i·
caz e seguro para o tratamento de sua

peje"
Numa clínica de pele de III1l gl'ant}e nos

pital, foi descoberto 11m 110\"(.1 nutamcnto
cientifico: o emprego de lHêLí.I':'IA, que
t� urna nova forma df> poruauu. não �or
durosa, que peneua ímodiaturucute na

pele, 'combatendo fi" cczernauues. psio
rtasís e fazendo cessar Instantuur..-ameute
as coceiras,
flELZEMA não é visivr-I quanuo apli

cada, não mancha a r ..... ll'lU e nüo requer
ataduras. , .

Use HELZE�IA hoje' e' sentirá !lIÍl io.
Continue a usar BELZe,L\ ale sua pele
tornar-se macia' e limpa,Exame químico de farinhas, bebidas, café. águas, etc.

o mELHOR DOS mELHORES

Camisas, Gravatas, Pijames
Meiasdaa melhores. pelos me

Dores preços 86 na CASA MIS
CILANEA - RU!JC. Mafra, 9

�----------------------�-

Crédito Mútuo Predial
Propnetários - J. Moreira & Cia.

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

PRÊMIO Mt IOR CR s 6.250,00

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

A ação benéfica ti. Po
mada Man Zan, prepara
da especialmente para to
dos OI caso! de Hemor
rcldes, é imediata, alMa
as dõres e OI prurido.,
acalma e evita as compli
cações íntecciosas das ul
cerações e varizes hemor
roidais. A venda em t.dls
a,8 Farmacias em biBna.;as
com canúla especial para
facilitar a aplicação.

Dr. Guerreiro da
Fonseca·
MÉDICO'

:.

Todos os dias em Santo
Amaro

Atende a qualquer hora -de
dia e da· noite

R. H. BOSCO LTDA.
ITAlAi - S· CATARINA

COMISSÁRIOS DE AVARIAS SEGUROS DE:

RESIDÊNCIA,: .

Hotel do. Snr ..Cunhei

SANTO AMARO

IfE'NDE' SE urna máquina
" - .

ele 'costura
«Sanxoniaa, Tratar na, barbea
ria Theodoro, . rua Nunes Ma
chado,

' '

5, .v.-3

LOTES DE TERRENO
Na "Vila LoportaD• vertdem.se.,óti.

mos lote. de terreno. Tratar 'com
o ar. 'Compolino Alves.

APENAS ces 3:,00 -.

Corri essa· Ínfima quantia-: Voe8
está auxiliando o seu', próximo,
Contribua para a" Caixa.' de, Es�olall
aos Indizentes de FJQrtan9Pohs.

Até CRS :;OO_pOO
Preciso-se alugar uma coso, não

muito distclnte do Oolegio' Coração
de Je8Ús, Pagam·.e, até CR$ 300,00
mensais,. adeantadamente, : Dê.o-ae
referências. Informações nesto Re
dação,

Representações Transporte. Moritimos; Ferro-
Consignações •• Conta Própria Vlar10S, Rodoviários. Aéreo.,

Rua Pedro' Ferreira, 5 Coscoa, Fôqo, Acidentes do
2' Pavimento Trabalho, Acidente. Pell.oais.

CAIXA POSTAL, 117 Re.pon.abilidade Civil e Vida.

Endereço Telegráfico « B 0'8 C O»

OLGA ;;;ct;:--Iconfirmam
,

------�

Oscar Cardoso e Senhora
têm o prazer de participar
aos pa'lentes e pessoa. de
suas relações, o contrato de
cnsurnerrte de .ua filha Olga,

com o lIenhor Moacír
Bemvenutti.

Vva.

MANlZAN
PARA HEMORROIDU

-------·--iii iiiiíiiiiiiiiiii__iiiiiiii__
--

••_- Um pro d u t o De W 1 U

;�a é a verdad8 1- �_I
Florian6polis, 2/6/45

'. ",
Orle�es, 2? ,45, '

atos de todos os modelos e dos tipos mais II SRS. DENTISTAS I .

'.

"

,

m ernos, inclusive Sonda lias para praia ao alcance EdeXnetCaudtuoraqsu,alqpuoenrtetsiPO edme II ADVOG A�D,
.

O.."

s·das SENHORAS e SENHORITAS, por verdadeiros

PREÇOS SEM RIVAIS!

louro
ou pa!acrii. Conserto I Dr. OSVALDO BULCÃO VIANN.,A,

Não comprem seus calçados sem visitar a
dentaduras em 2 horas Dr. J. J. DE SOUSA CABRAL

apenas.

I<'Tamancaria Barreiros) CONSTANTINO SERRATINE ESCRITÓRIO: Rua Alvaro de Carvalho, 8 (esquina
RUA CONSELHEIRO MAFRA, 41

..

J Rua Duarte-'Schutelll Felipe Schmifoit), C", ,�ºE?!AL; 140.'
:

....�..........�..........��....�.....�I...... ...... ....�..�......�..��..�......�....__

F"ARMACIA ESPERANÇA
A SUA FARMAelA

lu C......o Mafra, 4 • 5 -- FONE 1.142
Eatrela • d.mIdI.

Eulália BemvenuW
t�m o prazer, de parÜéjpar
009 parentes' e pes.oas. :'da
suas realções, o cont.rato' lie
.ca'samento de seu filho Moa'
dr com a s�nhorita Qlqa

Cardoso.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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LIRA TENIS CLUBE-Dia
Ceatre �XI de

1 O, domingo ..�Tarde Dansante, promovida
Fevereiro, Pré-Sede Social, às 15,30 ..

pe,o

VENDA SOB RECEITA MEDICA

Vida Social
.&NtVlmSA.RI08

Roberto de Oliveira
Aniveracuia-se, hoje. o nosso con

tel'1'aneo sr. Roberto Oliveira, co

merciaftt.. n..to praça e membro
do Con..lho Admini.trativo do
Estod<l.

Sra. Luliete Richard
Ocorre. boje. a data natalício

da n:mlS. ara. lu lieta IUchard, as'

pasa do sr. dr. Alfredo Richard
f_te;edo rna,estro residente no Rio
de Jcmairo.

Jocélia Marilia
1'«siu1;orr.. , hojel a :lata no.tall·

ciG ela go.lante menina Jocé!io
MarUto, filhinha do sr. Ant8niú
P.dl'o Pereira, funcionál.'io adua
nei'l,:o.

Tereeinhe
Con\emoro.. hoje, seu natalicio

o int;re..a:nte menina Terezinha,
4.uert"-a filha do .r. Marcilia.no A.

�ob.tg.. funcionário da AUa.nõ.g·
!f.a a. Flor.ion6polis.

Paulo-Roberto
Vi ;x,POr hoje. o seu l' aniver·

.cbi:G> d. na.eim.nto, o menino
Poulo Roberto, filhinho do !Ir.

Paul" Marte da Silva, funcionório
&a Pzief.itu.ra de sal) Io.é, e de
aUo. .palO d. LQurita da Silva,

Co.m»l:eta, hoje, mais uma pri
ma�..ra, a gentil .e.nhol'ita Marí·
lin Bernardino,

r••.em .BOI lloJea
IS aritc. Maria de Lourd.. Silo

v.•.ir.o ,d. Sou.a;
Q .tita. Marina, filha d. IIr,

la_ Ouer·te MOQ'alha.. ;
Q ._ma. Ira. Maria Ligia., Perei

ra. dJ9nc &sp6.a do u, Osvo Idc
P.r..it'a.;

o �, Francilco Roberto da. Silo

vo', comerciante em Biguaçú;
o etm&l, Ira. Margarida de Aze

vedo Br.o..'il, e-.p&sa do sr. João
N. Brasil;
a "nhorinha Doris Bruggarnann;
o .i-. Roberto Moritz,

iA.TE CLUBE
Co.vocação do Conselho

, Deliberativo
P.l0 praent., ficam convocados

dI lenho"a membro. do Conselho
B.IU,'rctivo, abaix.. llelacionadns,
.leitoa' no SGasão de Assembleia.

Oel'Oll r:ealisC1d.o. a ·3 do corrent.e,

pi'C fII Buniao que terei 1090.1' dia
8 daíe. ().s 19,30 hora9 na séde
a001al fi J'ouá Fr,.i Caneca. n. 145.
� do dia: 1') Eleição do

Praidente do Con.elho j �n Eleição
do Comodol'Q • Vice-comodoro; -3')
Eleição do Ccn••lho Fi.cal e Suo

p.l.l\to.
Fpoli•. , 5 de JunhO' de 1945.
Jo'ÍM EduQrdo Morlt .. , Comodoro.

:. ***
Me.s:hbra. do Cen•. Deliberativo:

Dr. Oawaldo B. Viana, d1', Ioão I::.

MoritiS, d..,. Arnoldo S. Cúneo, Wal
ait F. Gil. dr, FeUIt Scha.fer, f lá
vio Ferratti. Ab.lardo rerro.ri, Mll
teR Lebm.k\lhl, Orlando Coelho.
1'01.110 L'cnq.e. Darcy Lope., Adolfo
N. ia· Sil.a. Alv01'O A de Va.scon·
cellos, E.-M:sto Brand. José J. GaUuf,
Ounar Nun.. , Walter B. WandH

ley. Armando. Sobino, Naza.reno
Sitna. • Jo.l Moura.
Suplent... : Arnoldo Sabino. Julio

l(lQpoth. João P. de Oliveira. Wal
ter Stodieck. WiI.on �brQhom,
Ar'ln\il'O CGlbro.l, Jt4(irio Vieira.
OIni Reffs. Jo�d Lange � Io.á Mar

tiNI N.tto.

Durante um despeeho na Casa Branca, o presidente Truman lê uma lista
de novas nomeações de funcionários públicos. Da esquerda para a direita:
Edward R. Mckim, J.'.judante Administrativo do presidente. Edward P. Pau
Iev membro da. cornienão afiada de reconstruções. com o posto de embaixa
dor. o Presidente, .Viltiem O. Douglas, Juiz da Corte Suprema, perante o

qual foi prestado o iurernen tc dos novos funcionários. e John W, Snyder,
novo admimstrador dos empréstimos federais. (S. I. H.)

Para estudar o pro
blema do custo
do ensino
Rio, 5 (A. N.) - o Ministro

+a Educação assinou a seguin
te portaria:
- "O Ministro de Estado da

Educação e Saúde, tendo em

vista os termos da nota expe
dida a 2 do corrente mês, re

solveu designar uma comissão
especial, composta dos S1'S, Ab
gar Renoult, Lourenço' Filho,
Eduardo Lopes, Lafayete Cor
tes, Sílvio Marcondes, Juvenal
:le Matos e Antônio de Lara
Rezende, com o encargo de es

cudar o problema atual do cus

�o do ensino e propor as medi
das que assegurem, com uma

normal economia dos estabe
cimentos escolares uma modi
cidade nas contribuições dos
alunos".

Móveis
Comprar, vender ou alugar,

.6 na

A SERVIDORA
I Q maior orga.nizo.ção no

q&n.ro ne.ta capital]
Rua João Pinto. 4,

Fone 775,

o PRECEITO DO DIA
MANIFESTAÇÕES DA PRISAo

DE VENTRE
As manifestações da pl'ilão de

ventre são numercaea, O ma.u fun
donamento do inte.tino quasi sem
pre é a.compa.nhado de dor de
cabeça, Insoruo, tonteira.. mau

humor, falta de disposição para o

traba.lho manual e intelectual e

enfra.quecimento da memória e da
vontada.
Trate convenientemente a prisão

de ventre e verei delaparecerem.
como por enca.nto, outra. pertur·
baçõea da saúde, SNES.

.................

VENDE-SE
4 .errarias completas, devida.man·

te registrada. no I. N. P., sendo 3
com quotas para pinho e umll

poro. canela. Negocio urgente.
Inforrnaçõe. ne.ta. redação,

S a nu Denol
CONTEM

OITO ELEMENTOS TONICOS:

ARSENIATO. VANADA
TO, FOSFOROS, CAlCIO

ETei
TONICO DO CEREBRO

TONICO DOS MUSCULOS
o. Pálido.. D.pauperado.,
E'Cjotadol, Anêmico., Mi ••
que criam Magro., Cri.nça,
raquítica.. r.c.b.rão a toni-
ficação g.,.1 do olg.nismo

COID o

Sa uu 001
LJc D.N.S.P. n' 199, da 1921

No bar e no lar
KNOT

não deve faltar

SRs.DEHTISTAS
«m, j .•.... '

i��'O['S...
(J

�'"POS1k\o
. '.

',','

PREÇOS MODiCaS
SORTIMENTO INCOMPARAVEL

�/i(i#nSTAt&P�Ê'OS�
DEPOSITOmnSE'T'TIDENTARIO H ..... '

{J 71IdJ�CHf�.;;j;1� ..
:\EMINAPIO 131,135 ·CAIXA 2�1' S. PAULO
\. -'.

Morte de vítimas
do nazismo
Paris, 5 (SIF) - A morte do

grande industrial francês Marcel
.\fichelin é confirmada por "LA
NATION", O Ialeci(io tinha 59 anos

de idade e havia sido dep'Ürtado
pel,Oos alemães por se ter ,recus,adú
a tra.balh,ar em suas usinas para o

inimigo. TinhJl ele quatro filhos.
Dois incorporaram-se ii RAF em

1940, um terceiro par,tiu também
como aviador para a Inglaterra
em 1912, e do quarto não há notí
cias,

TOSSE,
5RONQUITE
E COQUELUCHE

TOMl SEMPA.e

Propriedade
Vende se uma, com bôa c,,::oa,

situada em Biguassú (Mor'o
da Bina). Tratar no local cair.

d, Maria Francisca Marques
4v-2

o mELHOR DOS rílELHORES

-

110 ESTA 0(>
Diário Vespertino

Anúncios mediante conlráto.

Redação e Oficinas à
rua João Pinto n.? 3

Tel. 1022 - ex. postal 139

ASSINATURAS
Ns Capital:

Ano Cr$ 70,00
Semestre Cr$ 40,00
Trimestre Cr' 20,00
Mês Cr' 7.00
Número avulso Cr$ 0,30

No Intertor e

Ano Cr' 80,00
Semestre Cr$ 45,00
Trimestre Cr$ 25,00

Os originais, mesmo não puhlí
cados. não serão devolvidos.

A direção não se responsabiliza
pelos conceitos emitidos nos

artigos assinados

Voltou a representar
o seu país
Londres 5, (SIP) - A Agência

Telegráftca Norueguesa, anunciuu
que o Sr. :\Iiels Christian Ditleíf',
que exerceu o cargo de m in ist rn
plenipotcnciár!o da Noruega, an
tes da guerra, junto ao govór n o
polonôs e depois da ocupação da
Polônia foi transferido para a Le
gação Norueguesa em Estocolmo,
foi novamente transferido para
seu antigo cargo e chegou a esla
capital onde apresentou-se ao s r.

Ladislau Raczk icwicz, Presidente
da Polônia, voltando a represen
tar o seu país, j unto ao Govôrno
da República (la Polônia.

DESPERTE I BILIS
DO SEU FIGIDO
( Salim .. c.. lIspasa ..... 'I11III

Seu fígado àeTé produzir_iame_
.m litro de bilis. Se a bílis não corre ..
Tremente, os alimentos não são digerida.
e apodrecem. Os gases incham. estam..
�o. Sobrevém a prisão de .eDtrc••Vod
sente-se abatido c comoqueCJlYC.DCJlado.
Tudo é amargo e a .,ida é UIIl martírie..
Uma simples eracuaçãe lião tocará.

causa. Neste caso, as Pílulas €arter .
extraordinariamente eficazes.FazemCOI'

rer esse litro de bilis c .ocê sente-se ciD
posto para tudo. São suaTes e, cenrude,
especialmente indicadas para fazer a bílis
correr livremente. Peça as Pílulas Cartes,
Não aceite outro produto.Preço: Cr. S 3,00.

Destrnidas cêrca
de 500 pontes
Paris, 5 (,BNS) PELO TELl� ..

GHAFO - He:portand:o-se o g,lhi�
nete franccs aos transportes a ;';C'
rem rcstaüra,dos na rodovia (,:lnal
da Alsácia e na Lorena; H('Il(�
:\Iail'l'. �[inislro Franccs düs Tr<llls,
portes, decla'rou, ontem, qm' de
acôrdo co.m as yeorifica<:ões ú·j I aSj
somente, na Lorena, cêrca de !iOO
pontes foram uestruidas, Na Alsú
cia, impo/l'tantes pontes talJlbém
.foram destruídas,

Aos sofredores
Dra. L. GALHARDO-Ex

médica do Centro Espírita
Luz, Caridade e Amor, co

munica a mudança do seu

consult6rio para a Rua
do Senado. 317-2° andar,
Rio de Janeiro, onde passa Q

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

velope selado paro a res

posta.

Fabricante e distribuidores dos afamadas con

fecções. "DISTINTA" e RIVET. Possue um gran
de sortImento de c:asemiras, riscados, brins
bons e baratos, algodões, morins e aviamentos
pal'a alfaio.tes, que recebe diretamente das

Snr.. Comerciante. do interior no sentido de lhe fazerem uma

Florian6polis, - FILIAIS em Blumenau e Lajes.
fábricas. A Caso "A CAPITAL" chamo a atenção do.

visita aute. de efetuarem luas compra., MATRIZ em

,

I

"
.
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I

l!o��q�r!�!ãÚ !!yCe�ttal !r!asç,��t�!�mp�;f:Çs:!� Indl·cador rn·erdl·COda inaugmaç,ão do trecho que f divide em três fases: A primei - i vímento dos serviços, com os .

í'oi eletrificado na Central do

Ira,
antes de 1930, quando ern : recursos unicamente da sua

BrasIl, ligando Bangú a Cam- determinado tempo se real' I própria receíta, por engenhei- ..-_-.-..............._-..........-.-.-_,..w.J"W"__-__....- ..- ..-.-....�-.-_...-.-...-_._-_-.-_.

pc Grande, discursaram os zou um empréstimo externo, ros nacíonaís, com admímstra-
srs. tenente-cor�nel � Napo�_eãl� I de 25 milh�2s d� dolares.] ção b:-asileira, matéria pr��a OR MAR IO WENDHAUSEN'Alencastro Guimarães, JOS� , mas que fOI aplicado em' elo pais e braço do operana· .

VeloSo de Castro e Jaime Aze l outros fins; o segundo, de- i brasileiro. (Dlpl�do pela "aculdade Nac. de He<11c1na da UnJ'I'er8Idad. do BraaU)
, M-lnterno do 8erY1ço do Clmica MMica do Professor Onaldo Ol1Telnl. médico dovedO. O Presidente da Repúbl.-] pois de 1930, q u a n d o o! Concluindo, o Presidente Departamento de Sallde

ca ag1'8.decendo as homenagens i trabalhos se iniciaram, en.; Getúlio Vargas assinalou que CidNICA "DICA - .01Mtiae 1D.teMlU de adulto. e crtar.çu. CONSULTORIO

recebídas das populações &U-'I éPOC8, que a Central do Brasil a obra que acabava de mau- o K�SIDlIlNC14.: R.. lI'eUpe Schmidt .... 18 - TeL 8tJ. CON�ULTAB - D&II II iU 111.

burbanas, pronunciou, a se-! não tinha autonomia, utilízar- gurar era bem um significado
, 'ruir, de improviso, bela 01'0'-'1 do apenas recursos osçamentá- ide um Brasil Novo, que toma

�ãO. "''''J;;"� ;: lias e normais e entregando o' sôbre os seus ombros e sob sua
J

Referindo-se aos melhora-I serviço a uma firma

estrangei-I responsabilidade
a marcha do

mentos anaugurados acel1'tuOlI ra; finalmente, sob a autono- seu destino para um futuro ca

que a eletrificaçã.o da estrada::-' mia da estrada com _� concre- da vez mais primoroso.
Sí..':;;J'.\,Jl.:I.�'...���;

I FILIS ATACA T�ODO O ORGANISMO

Of,fFElTO SEGURO
f IN OFE fofSlVO AS

CRIANÇAS li

DE PESSOAS TÊM

USADO COM BOM RE·

S;JLTADO O POPU·

L;R DEPURATIVO

DO SANGUE

I
........__ .......,

...0' .........

pulm�:.I�.�oél:. �;���; �g;:;ã�. �;��ôç��t'ôr�: A�'êléfriêOsDOS 08808, Reumatismo, Cegueira, Queda do Ca- A Instaladora de F'loriauó-
belo, Anemia, e Ahort('N

I polis, à rua Trajano n. 11, avi.'tnofensivo ao organismo. Agradãvel como Jicôr. sa a sua distinta freguesia queO ELIXIR 914 está e provado pelo D. N. S. P. dispõe de operários habilita-
como auxiliar no trai«mento da Sífilis e Reu- dos para executar instalaçõesmausmo da mesma ortgm.

_ de Luz e Fôrça em geral, fo-r-
VALIOSAS OPINIOES ,necendo orçamento grátls e

O ItLlXIR «91ft», dada a SU-l Atesto que aplique! Inl.l.itas
'

! sem compromisso para seus
bus. , é ólbllQ auxilia, do trl'- vezel! o EUXIR <(91�» obtendo .

lamellto da surus princlpalme!- selnpre os melhores resultados ' se;ol��i também otícina e"''''e-te nos casos em que e via bo· lO tri:tamento da Slfilis.

I
"'''' "" "'.I:'

c'l • a ÔDltl possivel. I 1'••','" sc.I�Oa'n1iazal'sd,ap' aC'I_Oalnc,otnésCenritCosOSdPertÜa.fpÍaS"_(I) Dr. dtnedito Talou. (a) Dr. Rafae! Bartllletl1.. -.

o/l:. oao !IIIl=-_�_.,.,.;. rêlhos elétricos, enrolamento
de motores e dínamos, estabí-

.

lízadores, ferros de engomar,

No'vo processo de aque- fogareiros, aparelhos médicos
1'"

I e outros, com exceçao de apa-

.

• cimento inferno icelhos
de rádio.

.Loudres, tE. N. S.) - Um frente ao quarto adjacente. i NOV'OS e
novo e econômico processo de: Quanto a temperatura dos apo-: ITSADOSaquecitnento interno, que ex�-I sentes inf:riores atinge o 11Í-' U
ge apenas o fogo de uma larel-I vel desejado, fecha-se uma aber-

COMPRA e
ra a carvão para quatro apo- tura e os gazes são conduztdos

VENDE
Bentos, foi aperfeiçoado por pela chaminé ao andar supe-] •

um inventor britâníco. O prin-, rio!' onde são novamente ab- i Idi<>ma. por.

cipío do sistema é a ntiltzação sorvidos por dois radiadores i tugu�.. espa·

dos gaZES que se desprendem em frente aos quartos adja- : nhol, francê.,
-

. inglês. etc.de uma lareira comum; íntor- i coutes. O custo íníclal do con-: .

"J ma o "Daily Mail" desta cí- � junto é muito mais reduzido I Romance. Poesia, Religião. Aviação,
II dade. A aperência do aquece-] do-que O .de aquecedores isola-: Ma.temá�ica, Fí�íca, Quírt1íca" Ge�.

,
�

I
1 d ' I d

' I,ogla, Mmeralogla, Engenharia CI·
dor e semelhante' ,a uma gL e -

j (?IS, �enl o por outr� a o 'fc.on- i IJil, militar e naval. Carpintaria.
lha normaJ, porem os gaze', I SIC erave a econOlllla vel'1 'lca-: DSlienho, Saneamento, Metalurgia,
'passam através de um radia-I da no tocan te ao consumo de E!etrici�ade; �ádio. Máqui�a.i M�.
dDr que D,CIUece um painel C",i combusti,-el. • tore., Hldrául�ca, . Alvenana:, Agrl

I
. "ultura, VeterInárIa. Contablhdade

I Estab�eCilDent� E
Gráfico

.

Bí"asil ··iil· c::;�c;�;s
N I C A N O R SOU l A III Acei�!?e!���d! em

Trabalho. Comerciais

I
Tésea e Memorais

l qua'quer quantidade.
Impfetlsão Cl côres Doubléll e tdcromias

',' Rua Anníta Garibaldi, 58
Composição de livros e' Revistall • Avul.os • Caixa.

Jornais Llltojos, etc,
'

! FLORIANÓPOLIS
Aceita encomendas pi1.ra o interior do Estado

Rua Tiradentes n°, 10 •.. f1'.irian6polis .•. Santa Catarina \IiSTITUTO DE DIAGNOSTICO
CUNICO

DR. DJALMA

I ,�?!�!:�d�eNa.n�
Com prit1ca nOl' hOllPlta1a e\lJl"Optl1a

CIJn1ca m6d1ca em cera!. pedlatr1a., doeu·
... do slateJna llerTOJO, .J)&Hlho caito

ur1lI1m"10 do homem • ela mulher

u.ute. T6caloo: DR. PAULO TAVABa
Cura0 de Rad1olo«Ia ClID1ca COIIl o dr,

tknoel de Abreu campanarlo (Il10. Pau·
'�. 1CIIPec1al1llaáo em HlCien. • 8allde

Pdbl1ca. pela UD1yen1d,aM 40 RIo do ,Ja·
nelro. - Gablnete d. Rato X - Illect.ro

�10a0rat1a cl1nlca - Ketabollmlo ba·
aI - 80ndapln Duodenal - GabJneto
:te tlIIioterapla - IAborat6r1o tt. miCrolt

COPia e anAlJao clfn1ca. - Rua J'cmuldo
r«aebado. I. rOU 1.1". - 1'1�� I

z

IATE: gelado
chá
chimarrão

Bebida saudável
....................� - � .

DR. RUY PORTINHO DE MORAES,. Médico
CLÍNICA MÉDICA DE ADULTOS E CRIANÇAS

CONULTORIO: - Rua Santos Saraiva, 76, (defronte ao clu-
6 de Janeiro) - ESTREITO,

CONSULTAS das 1 5 ás 17 horas.
Residência: - Rua Padre Miguelinho, 6 FLORIANOPOLIS

DR. ARMANDO VAURIO DE ASSIS
'" Serviço. ele Clínica Infantil da Assistência Municipal e Ho.pltal

de Caridade

CONSUL���Jf1u!"���A�I��ad���A�l�IOE8.�r��2�. 'o•• 1.6"
Conlilultali doo 2 às 6 horos

RESIDENCIA: Rua Marechal Guilherme,,5. Fone 78:1

DR. BIASE F'ARACO
Médico - chefe do Serviço de Sífilis do Centro de Saúde

DQENÇAS DA PELE - SíFILIS - AFECÇõES URO-GENITAIS DE
\MIrOS OS SEXOS - RAIOS INFRA-VERMELHOS E ULTRA-VIOLETAS

CONSULTAS: das 3 às 6 h. - R. Felipe Schmídt, 48
RES.: R. Joinvile, 47 - FONE 1648

DR. SAVAS LACERDA
Clínica médico-cirúrgica de Olhos - Ouvidos. Nariz - Garganta.
Diploma de habilitação do Conselho Nacional de Oftalmologia.
CONSULTóRIO - Felipe Schmidt, 8. Das 14 às 18 horas. Fone 1259,
RESInENCIA - Conselheiro Mafra, 77.

DR. GEBHARD HROMADA
Especialista em alta cirúrgia e ginecologia

Hospital "Miguel Couto"
IBlRAMA (HAMONIA) - Santa Catarina

DR. POLYDORO S. THIAGO
Clínica �rédica em Geral

Doenças do coração, pulmões, fígado, estômago, íntestíuo ,

rins e demais órgãos internos, de adultos' e crãamças
CONSULTÓRIO: Rua Fernando Machado, 16

CONSULTAS DIARIAMENTE: elas 15 ás 18 horas
RESIDENCIA: Av. 'I'rompowski, 62 - Fone Manual 76b

DR. A. Sf\NTAELlA
(Diplomado pela Faculdade Nacional de Medicina da

Universidade do Brasil). Médico por concurso do Serviço Na
eíonal de Doenças Mentais, Ex interno da Santa Casa de Ml,
serlcórdla, e Hospital Psiquiátrico do Rio, Ex médico assisten-

te do sanatório Rio de Janeiro na Capital Federal.
CLÍNICA MÉDICA -- DOENÇAS NERVOSAS

- Consultórío: Edifício Amélia Neto
- Rua Felipe Schmidt. Consultas: Das 15 ás 18 horas
Residência: Rua Alvaro de Carvalho n? 18 - Florianópolis.

DR. ARAUJO'
Assistente do Prót, Sanson, do Rio de JaJl.etro

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

Olrur'gfa moderna da GUELA DE LOBO, do LÁBIO LEPOR.INO (lábio e céu
da bôca fendidos de nascença)

r]sôfagosoopla, traquêoscopía, broncoscopia pará retirada de corpos estranhos, ew.

CONSULTAS: das 10 às 12 e das 15 às 18 horas
llllá Vitor Meireles. 24 - Fone: 1.447

(AUSENTE)
------------------------ '--------------------------

DR. SETTE GUSMAO
CHEl''E DOS SERVIÇOS DE TISIOLOGIA DO CENTRO DE SAúDE E !JO

HOSPITAL "NER:€U RAMOS".
]Urso de aperfeiçoamento no Hospital São Luiz G<:mzaga, de S!l.o Paulo - F,>e-ellta
{tArio do Instituto "Clemente Ferreira", de São Paulo - Ex-médico interno do

Sanatório de Santos, em Campos do Jordão.
CLíNICA GERAL - DIAGNóSTICO PRECOCE }j) TRATAMENTO ESPIWIAUZADO

DAS DOENÇAS DO APAR1l:LHO RESPIRATóRIO.
OPERAÇÃO DE JACOBOEUS

X>NSULTAS: Diàriamente, das 3 às 6 horas. CONSULTóRIO: Rua Vitor Meireles 18.
RESID1ilNCIA: Rua Esteves Júnior. 135 - Tel. 742.

'

DR. MADEIRA NEVES
Médico especialista em DOENÇAS DOS OLHOS

C\JrIIo .. Aoerte!coamento C! Looga Pritlco no RIo d4! Jane1ro
IQKItULT411 - rela 1IlaJIhA: 4Jar1am_te 41.. 10,300.s12 h., à. tarde excepto aOI
UadMo 4u 1•••• iU 11 Ilor.. - CONSULTOBIO: R.. .fIlA0 Ptato .. T, IObra40 -

�O_ 1."1 - Reela.cta: B.. PreIIld_te eo.fDho, ,..

DR. ROLDÃO CONSONI
CIRURGIA GERAL· AL'l'A CIRURGIA - MOLJbSTIAS DE SENHORAS - PARTOS

Formado pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, onde foi
umstenlte. por vários anos do Serv:iço CÍ<rÚIrgioo do Prof. Alípio Correia Neto.
Cl:rm-gia do estômago e vias bihares, IntestlInos 0eIgado e grosso, tlr6id'E!, rins,

oróstata. bex�a, Citero, ovários e trompas. Varicocele, hid!rocele. variZes fi hérnia.
CONSULTAS:

OU :... li h0ras. à Rua Felipe Schmldt. 21 (altos da Casa Parah,o). Tel, 1.1198.
RESIDltNCIA: RiuIa Esteves Jllnior, 179; Tel. M764

Dr. Newton d'Avila
Operações _. Via. Urinarias -- Doen·
çaa do. inte.etinos, réto e onu.
- Hemorroidal. Tratamento dila

colite amebiana.
Fi.ioterapia ._ Infra·vermelho I

Consult: Vitor Meireles, 28.
Atende diariamente à. 11.30 he. e,

à tarde, daa 16 la. em diante
R..id I Vida! Ramo.. 68.

FODe 1067 .

DR. ANTONIO MONIZ

DE ARAGAO I

0Ir1Ir1rIa e �)letiL CIlJaIea e OInarIlflQ
lo &oraL Parto. ,. ._... le MaIlClI'U.

CONSULTÓRIO: R. João Pinto 7 Dié:
roJamente dU 1. .. 17 horu. RIlIIDlIN�
OU: �M AI..... ftN 711.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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ft Rússia e o auxílio anglo-americano'PREPARAM-SE PARA Rt.JRECE
Londr cs, ti cc. P.) ,o sr, w: JlS- Churchi ll revelou que os russos ,a decidido pela Conferência da I Nova Iorque, 6 (J. P.) - "O parativos pt PC. 'o reapareci:

íun Churchill revelou na Câururu haviam cuncordurlo em não se apo- Paz (IUí:', segundo r-nnf'iu Churchill, conhecido fabricante de arma- mento dos jor. !aIS "Cabildo" e

dos Comuns que os Estados Unidos durar rias unidades italianas, em será reulizadn dentro de algum mentos Frttz Mandl foi posto Pampero", orgã, os Vlsceralmen.

e a Grá-Hre lanha f'ornpcpram ii troca do elllpri'stíllj() tr-mpot-ár io tempo. em liberdade pelas autorida- te nazl-Iascístas -
da Argentina

Hússiu 14 navios de guerru (' .... til' unidades brit.àn icus e norte- O prímeiro ministro confirmou des argentinas, mas se encon- e que deverão volt" .,ar a circular
40.000 toneladas cm navios iuer- aurr-ricunas. as notícias não of'iciais de CJI,c' tra em sua residêncía sob v, com outros nomes(,J' Essas duas

cantes, durante o HIlO de 1944, de- A l'niü'o So viét ic» cunl inun uti- entre os navios transferidos se gilância da polícia de Buenos publicações, como se sabe, são

pois que a Uniáo Soviética solici- ,lizando 06 navios anglo-muevioa- encontrava () couraçado britúnico Aires". Esta revelação foi feita extremamente an fi-america.[OU que lhe fosse enlrcaue grande nos. ,'I excl'cão de duas unidades "Royal SUY('I'('ign", de�2:0lJO tone- �o�e p�:o correspondente do niSlta� e estão comj, �'eendidas
par,te d a eS{)lwd,r:l italiana, I doe gue.rr:l p�rdidas na luta, e (;?n- Iadas, e lJ cruzador ligeiro norte-I Times em um despacho na lista negra do", . Estados
bu resposta a pergunta do lra- i tinuarú na posse dos mesmos ain- amei-icano ")lilwaukkee". Êste' atrasado da capital argentina. Unidos.

halh islu Hh ys Davics, sobre o eles- da durante algum lcuipo. foi (l único n<1\'10 de guerr-a cedido Recorda-se, a propósito, que Revelou, finalmente (_, "úl.

I i n o da m.ü-i n ha italiuna, n :-;1'.' () destino da armada italiana se- pelos Estados l 'n idos, enquanto os há ��mpos já circulára essa respondente do "Times" que o

mercantes foram í'orneci dus ii notícía que, no entanto, foi orgão nazista "La Plata Zei

Itussia, ('111 partes iguais, pela (ln1- desmentida por pessôas da ta- tung" esteve em circulação
Bretanha e Estados Unidos. mília de Fritz Mandl. O mes- mais uma vez, durante afgu�
A Grâ-Brc tanha também ernpres- mo correspondente acrescen- mas semanas sob o nome de

tou à Hússia li ex-"deslro.\ C1'S" tou que estão sendo feitos pre- "Zeítung".
'

norlc-auici-icanos, quatro subma-
rinos c lIll1 "d es trover " adicional Ii/i;i...

....---....

para fornecer pecas para reparos.
Todos os na vi os emprestados,

Resolveram entregar Lava!. excetuau.Io-st- os suhmar inos, eram

•• r unidades antiquadas e considera-

� • [as inadequadas para a guerr-a no

Londres, 7 (U, P.) - Na que Laval se entregue às auto, Pacific o,

Câmara dos Comuns, o sr. Ri- ridades da Franca sem maío- Os russos perder-am ern comba

chard Law revelou que o en- res delongas. Esta 'notícia vem te o "dcstrover" "Clmrehill" e o

carregado de nogócios da Grã- uhmar l n o "Su nf ixh ", enquanto os

B r e t a n 11 a em Madri re-
confirmar, até certo ponto, a 'estantes hurcos Iransfer idos con

cebeu instruções sôbre a si- já divulgada relativamente a inuam em serviço al ivo,

tuacão de Pierre LavaI. O di- disposição das autoridades es- Depois (la derrota da Itália, a

plomata britânico recebeu 01'- panholas pela entrega de Pier- Un ião Soviética pediu que fossem

dens no sentido de apoiar as re Laval, que se encontra deti- 'edidos:\ esquadra soviética mil

exigências francesas, afim-de do naEspanha.] couracado. um cruzador, oito "des-

_. ..�' """''''_:'i<'�'�,J l Inovors ". quatro submarinos e ,.'

Londres, 6 CU. P.) - O cones,polldente da agência Press 40.000 toneladas de unidades mor

em Madri diz estar confirmado que as autoridades espanholas cantes italianas, para a luta contra

rBsOlveram entregar Laval ao govênno francês. Como se sabe, os alemães.

O próprio Lava] manifestou o desejo fie apresentar-se às auto- Clntr'chi ll declarou que ele e o

ridades de Parfs.
Ialecido presidente Roosevelt acei
taram em Tcberã o pedido sovi él i-

:'���ti:::: OS seguros I

DveSPéed,�ida nd8.1CI!U. de ���t:::�;:� f��l:Jt����l'�ll�I�lsr.�ia �ll?r(��
Washington - (S. L H.) - om Ias ai lot navios italianos haviam sido cuns-

Após a rendição da, Alemanha.
' truidns para servir no Meditcrrs-

!';E'gull'am-sfl, imediatamen te,
i neo e não para clima frio do nor-

grandes reduções nas taxas de I I te. Acrescentaram ainda os

hritâ-I-----------·--------------�
__

seguros marítimos de riscos de i ní c.os que II esquadra italiana ha-

guerra, entre os portos de mal'
vii! cH,pilulado ]Jonr0samenfe e Mais penicilina mNQU"�N,'I'A )In HOI,ANUE-

nOlie-amel'ieanos e os paíse�; que, naquele mOlllf'nto, erH de S]�S JA REPATRIADOS

latino-americano�. Ef'peram-sf!
llI11ila illljlortànl'ia o auxílio que

S. I. H. - A ('missora 'Ol'an-

novas reduções, tão sómente ,,('s:aV3m
pl'e8iandn �s fOl'{;'as ua-

.

Rio, 6 (A. N.) � Tendo si�� I ge" acaba de anunciar que 3M

t.enha sido inteiramellte remo-
VrUlS anglo

.. -I.lOrle-amer,lcanas.
.

propalada a chegada de maIS agora cerca de cinquenta mil

.

1 d () 'tl� t'
'-.- ,"- . _-- I penicilina ao Bra&ll, a repor-ta- holandeses fm'am re})atriados.

VI( o o ceallO.'i an H'O o pe- A T,J{AfHf'A SI'l'L\CÃO DA' gem procurou falar ao dr. Cor-
rl'g'o (laCO 'Ul'''as fl'lt lal1t 'S -,,,

-

Só pelo centro de repatriação
,." I __ •• 1 . t.·••..'-i;:, HOLAXIL\., APÚS f'IN('O �del·r·o Fa.I-I·as, que confl'I'mou o

d
�

I t I'T' f' I
rle Eindhover !Jassaram trI'nta'

re nçoes 'e asa no Clenlls e- A)iOS' Dl<; OCrPACÃO ir e s P e c t i v o recebimento e mil holandeses.
rio Ocidental faziam parte das

"
.

. 'adiantou alguns detalhes sô-
red\lçõe� gerais que afetam to- :::l. H. L .- Segllndo despa- bre O assunto declarando: "Se-
dos os pontos de navegação (::�o �e HaIa. grupos de ilive�-I gundo comurDcação que acabo
qtH' estiveram em perigc dn- t�.o�çao do depa�talUen.�o S_a.lll- de receber, .

embarcaram para
rantc a fasc' do conflito eul'o-. t�r�o, da comlssao �o uoyer.no O Rio 1140 a 1560 ampolas de

Por ter de .eguir para Cuiabá

peno A redução inicial. que CIvIl, atu!lndo nas prOYlllClaS cem mil unidades as quais
.Mato Grouo- onde voe .ervir no

correspondeu à terminação das Enfermou. ontem. e.u.bitam.ente.! fia fome", desde. o dia da liber- i con'e<,tl·.tuem a cota d'o me�s cor-
IS' B. C., deu-nos o prazer de

� d t H 11di'"
..ua vieita. apre.enilando·nos .u�s

lJostiJidades na Europa, foi ,consogra o a or aI lO' lretor l'
-

'd ".
..'

..

,
'

. i ,da CompaI1hia de Coméd;al que, :a�a?" COl�SI e.1'<:111 nllllt�o I rente. ,Diante desse. aumento despedidas. o 9r, cap. Cícero Mar-

apenas Ih11 ccn t� parc.aI. POI- tem .eu n_ome \ ,nas as condIçoes pred.onn-I ap.reciavel, o controle vai-se ques, que por algum tem' eerviu

que �s cOl11]1anhl.3.S de segu"os. Por esse moti'lo. m.uito a. con- nanL�s naqueles territórios. O tornando mais suave. Ag'or'a
no 16. C. R.

1 t 1 t t C 1 f t
- Agradecendo a honra de ,ua vi

aC.l::tvam COnVf'lllen e usar ( e rogos o, a ompan ua lIe VIU <:1", enent e-coronel .T. A. F. van. dE' mesmo acabo de dhgir l'r- sita à noe.a tenda de tra'-alho.
cautela e nlal1+er as t' x ' d "ada a sUlpendeu a representaçao I B lt i f d f'd

'
1 c D

'. d'
.. ,� ,-, :'L as e da finissima comédia «Senhorita

e, C.le e o re erI o deJiar- cular aos estabelecime11ltos, formulamos ao ar· cap. Cícero

rIsco. e ,gU�lTa., �m VIsta. d�s Vitamina». de autoria do renoma. i tam,mt?, decla.rou que de vin sôbre o assunto. Desta forma, Marquea e exma. família uma ie

(,011S1df'::l.velR. peI'_Jgos oferecJ.- do, teatrologo Bastos .Tigre e. p�e-I 'e ::t trmta. mi� pessoas p�de- o 11eceituário de penicilina fj !�� elltada na capital mato�Jtouen-

dos pelas l1111las flutuantes. e m.ada pela AcademIa Brallllelra
I
cem de. epIflemlas prodUZIdas ca livre do "vis.to" prévio a+·'

d 'bT d 1 d 1
de Letras I f

'
ue.

a pOSSI 1 I aue e que a �UllS Ent;eta'nto o contrato firmado 1
pe � �me'� que outras dez mil 12/4 ampolas, ou sejam· 400

c0111a!ldallt�s. de S\lbma.rIp�s pela a
_

Cia. Hailliot ellpira neEta estao a beIra da inanição. mil unidades, quando regular-
alemaes utlhzassem seus ultI- data nao sendo, por êsse motivo,. Q mente, só era prescrita com o

mos torpedos antes da rendi- possivel pr�longar lua temp�rada l uem perdeu a nome e endereço do doente

cão.
nesta capItal. Aesim. lIeu dIretor I Dentadura t d····'
fará subir à cena a peça progra·' I lagnostlCo e dose fumado por
moda para ontem, «Senhorita Vi i A pasSa0 que perdeu uma den- I médico devidrurnente registra-
t.?mi�a». em lugar de ,,1\ 'famitia ta��ra de paladdon com duo li obtu-I do. Cabe ao fann.acêutic.(l .1'es-
lero-lero» raçoes e um ente de ouro pc- ,

A Com�anhia a esent
derá procura' la na oasa nO '2 da! ponsavel pelo estabelecimento

desculpas por e..apr invol�ntd�f: Avenida Hercílio Luz. envi:ar diàriamente ao SFM

falta e. bem a.sim, participa aos NO bar e no lar
uma relação numérica da pe-

seu.s distintos assinantes que ali K N O T
nicilina fornecida, segundo

ClSSlnatura.. he�. como _as en�rC\- prescrição médica acomp'a-
da. ontem adqulndos, .00 válIdas não deve faltar �'h" •

'
.,

para a lIessão de hoje. il;1i'ada, do l�es.pectlvo receltua-
- rIO. So sei'á fornecida cota de

PrOibida qualquer penicilina aos estabelecimen-
contribuicã� especial tos farmacêuticos que dispo
dos escolares nham de refrig'erador -para sua

conservação. A falta de cum

primento do disposto nas pre-
sentes instruções, importa�á Regre�sou a MI-nas '�,'., ,.;:<:',,,,Ana suspensão do fornecimento II :;'�fl
de novas cotas de penicilina �iO, 6 (A. N.) - Regressou,
ao estabelecimento infrator". hOJ,e, a Belo Horizonte, o go-

CONTRIBUA vernador Benedito Valadares,
para a Caixa de Esmolàs aos Indi- acompanhado do prefeito Jus-
gentes de Florianópolis. celino Kubi,tschek.

.---------,----------������====�---
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UE'_rORNA A IJÁTRIA A
,PRO'l'A HOLA NDESA

S. H. r. - Info"rnam de Rot� ,.

lerda.m que o "Van der Cap81 ,

fI'.

len" , que atracou naquele
port\), é o primeiro navio ho
landês a voltar à Holanda, de
pois de cinco anos.

r ..........�4..�....�$L�

Florianópolis 7 de JUl!'lho de 1945

As

VERDADEIRA&

PASTILHAS

VALDA
são o unica remedia eficaz

para evitar e tratar

os CATARROS, a GRIPE,
as DORES DE GARGANTA

lkençQ do D. t� S. P N0 186
'1) Ce 26 de Ft!vereuo 6-;"

,

41. de 19]5 (IS 9,4)
olhOI 0,002. �u,aly�10' 0.00

Cap. Cícero Marques

Em visita ao Brasil
Rio, 6 (A. N.) -, Encontra

se em visita ao Brasil o sr. Wil·
liam John Mac Koel, "pre
mier" e ministro da Nova Ga
les do Sul. Na tarde de ontem,
em audiência especial, no Ca

tete, o ilustre hóspede foi rece
bido pelo presidente da Repú
blica.

FRACOS.
AN�MICOS

TOMEM

fllb. Cllslfli
"SILVEIltA"8ungalow

Vende se o da rua QuintinJ
Bocaiuva. 622, Estreito, que
Jispõe de todo conforto. 3

quartos, banheiro. pias 1 bô=:

àgua. Tratar no local.

Gr.",,_ Ti.me.

BITZ - Hoje - ROXY
SIMULTANEAMENTE

Às 17 e 19,30 hora. Às 20 horas.
Ses.ões Chies

Loretta '{oung. Diana Barrymore,
Oeraldine Fitzgerald, Anne Gwynne
Evelyn Ankers. Lois ColHeI' e June

Vincent em:
AMAZONAS DOS ÀRES

com Philip Terry e David Bruce
A hist6ria de sete mulher••

corajosa.!
Cheio de .enlaçõel fortes!

Livre de censura

Rep. Folha Carioca n. 53· DrB
Noticiário Univerllal - Jornal

Pregos: Ritz - Cr$ 3,60 e 2,40
Roxy - Cr$ 3.00 e 2,00

Rio, 7 (A.. K) --- O "Diáril) Orl
ei.al" de sábado último, publicou
um Mo do 1finistro da EduC2\ÇD.C1•
no qual o sr. GustavQ Capanema
determina que- se proí ba a cobran

ça de qllahIuer contribuição espe
cial dos es(;olaTes, além daquelas
311 tcriOl'lUelJ le fixadas.

Mô-'-l�rrâiíiàdóS"w·"J·
Rio, 6 (A. N.) - O prefeito

Dodsworth, no intuito de pro
porcionar às classes menos fa
vorecidas espetáculos musicais!
da temporada oficial, determi-Inau que a emissora do Muni
cipal irradie êsses espetáculos.
O Teatro Municipal terá em

breve terminadas instalações
especiais que ali estão selldD
feitas para maior facilidade
das irradiações locais, devendo
inaugura�las antes da abertu�
ra da próxima temporada líri··
ç;;).,

•

CONTRA CaSPA,
QUEDA DOS CA·

BELOS E DEMAIS

AFECCOES DO

.COURO CABELUDO.DOMINGO, no Ritz e Roxy. ErraI

Flynn 8 Paul Luka. em:
TRES DIAS DE VIDA

Um ofereceu a vida e o outro a

Jloa 40 .,pirito poro l'''�(ltllr c.".m
j;nocen teüi

TÓM,.ICO. C���l�
POR-iXCElÊNCIA

_ .._-- ...�

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


