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feroz uue o alemão!
LONDRES, 18 (BNS) .•• BRENDAM BRA CKEN, PRIMEIRO LORD DO �lMIRANTA DO, FALANDO NESTA CAPITAL, APA.
RECEU A NECESSIDADE DE NÃO SE SU BESTIMAR A GUERRA CONTRA o lAPÃO, DIZENDO QUE ·�É UMA DAS MAIS F'E
ROZES GUERRAS JÁ CONHECIDAS PEL,\ HUMANIDADE. NOSSO INIMIGO JAPONÊS É MUITO MAIS FEROZ QUE o

GERMÂNICO".

Muito
•

mai«.�

o que se. forneceu à URSS
LONDRES, 18 (BNS) -- Informa-se que a, Grã-Bretanha

forneceu à União Soviética nada menos que 120 milhões de li
bras do produtos para o uso eivil, que vão desde as estações
geradoras de eletricidade às simples agulhas de costura. Um
dos mais notáveis empreendímentos da Grã-Bretanha foi a en

trega à União Soviétíca de 34 geradoras de eletricidade com

pletas, com capacidade máxima de 25 mil quílovates, ou seja,
o suficiente para fornecer energta a uma grande cidade indus
trial.I

--------------------------.----------------------.
--

«Azúis» espanhÓis foram - alacados Os deportados O programa pOlític'O do Kuomintang
PARiS, 18 (U. P.) -- Doze membros da Divisão Azul es- poloneses Chug Kmg, 18 (SIC) -- Foi I Povo, procurar a igualdade

panhola foram mortos e uma centena ficaram terídos, quando adotado pelo Sexto Congresso para a propriedade territorial,
membros do movimento de resístêncía francesa atacaram o Londres, 18 (SIP) -- Como de Kuomintang um novo pro- por um lado, e o controle do

trem, no qual eram repatriados. O incidente ocorreu na esta- relata o rádio de Moscou, o grama, apresentado pelo Presí- capital privado, do outro. Ten

-ção de Chambéry, tendo os franceses rebentado as janelas e representante do Co:mité, em dente Chiang Kai-Chek, Che- do isso em vista, a primeira ta
portas dos vagões lacrados, nos quais os espanhóis, antes in- Moscou, Modzelewski, declarou fe do Partido. O resumo da I reta do govêrno será ajudar o
ternados na Suiça, eram reconduzidos ao seu país. Travou-se que os P?loneses depOlflt!ldos resolução adotada ié o seguín- povo na produção das 4 neces

verdadeira. batalha, que durou uma hora, ant-es que os ferro- para a ASIa �ussa� �uJo num�- te: I sídades primordiais: alimento.
viários conseguissem fazer o comboio arrancar em direção a roo pr:..esen� ele �vIlla em.meio "Quanto ao Nacionalismo, a vestuário, habilitação e trans
Atx-les-Bains, O atual paradeiro do comboio não é, porém, co- milhão, nao serao repatriados, realização do Declaração de porte.
nhecido, sabendo-se apenas que outros "maquís" dinamitaram mas empTegados, e:n c�npos Cáiro, para o fim de conseguir- De acôrdo com o plano do
os trilhos pouco além de Chambéry, impedindo que o trem de trabal�o na Rússia. Ja .... se a integridade territorial e Dr. Sum-Yat-Sen, todas as in

continuasse viagem rumo' a Grénoble. Consta também que nes- 40.000. ?e,sses deportados fo- administrativa da China e dústrías, de natureza mono

ta última cidade vários milhares de franceses estavam aguar-
ram dírígídos p�ra campos de ajudar a Coréa a obter a sua polista e além da capacidade

dando os voluntários amtí-comunistas espanhóis, com a ínten- trabalho na baCIa de Don. independência. da finança privada, serão em-

ção declarada de linchá-los. Quanto à Democracia, a con- preendidas pelo Estado. A co-

PARÍS, 18 (U. P.) -- A embaixada espanhola acaba de vocação da Assembléia Nacio- operação internacional é ne-

annmcíar que foi mamd:ado regressar à Suiça o trem com repa-
RIO DE JANEIRO I nal, para o estabelecimento de cessária para a estabilização

tríados da "divisão azul", atacado pela multidão perto de Argentina Hotel um govêrno constitucional de do câmbio e da valorização do

Chambéry. Iznora-se ainda se será feita nova tentativa para
75 moderno. apartamento. 5 poderes e para salvaguardar dólar chinês. Nosso comércio

� Pl'eçQII com ali refeiçõe.: Sol. btransportar êsses homens através da França. teiro Cr$ 70.00.' Casal Cr$ a li erdade de palavra, de ím- exterior será desenvolvido de
120,00. Rua Cruz Lim'a, 30 •• prensa, de reunião, de asso- acôrdo com as necessidades

Flamengo. ciação, de relígtão e de pesquí- que surjam da industrializa-
End. Tel. «Argenotel». sa acadêmica. ção do país e do progresso ge-

Quanto ao Bem Estar do ral do mundo".

o
o MAIS ANTIGO DURIO DE SANTA CATARINA

Proprielario e Diretor·Gerente MOA(YR IGUATEMY DA SILVEIRA

Ano XXXI , 9400Florianópol s - Segunda· feira, 18 de Junho de 1945 H.

A questão dos criminosos de guerra
LONDRES, 18 (S. H. L) -- Informa-se que o General de

Beer Portugael, representante da Holanda na comissão aliada
para os crimes de guerra, expôs a necessidade de amplo inves
tigação a respeito das atividades delituosas dos criminosos de
guerra secundários, para impedir que escapem ao justo casti
go. Entre os delitos dessa categoria, ci-tou a escravização de
operários, fome, como meio para subjugar o povo, evacuações
em massa, saque de obras de arte, destruição econômica de
países ocupados e máus tratos a operários estrangeiros e seus

filhos. O general disse que há pouco risco de escaparem tipos
como Goering e outros membros destacados da camarilha hí
tleriana; mas os secundários poderiam evadir-se, se não hou
vesse lmvestigação minuciosa dos seus delitos.

o relógio que o Sr. esperava 1

Advertindo para o futuro
WASHINGTON, 18 (U. P.) -- "Acredito que esta terá sido

a última guerra em que nossa própria pátria foi poupada à vio
lência do inimigo", declarou o almirante Chester Nimítz, nu
ma carta ao Comitê de Assuntos Militares do Após-guer-ra, na
Câmara norte-americana. "Os aviões e foguetes tornaram os

Estados Unidos' vulneráveis ao assalto direto", adverte Ni�
mitz; e "se o povo 1) orte-amerícano não quiser ver suas cida
des costeiras devasta.das corno o foram Varsóvia, Berlim, M�
mdlha e Tóquio, é indispensável que se adote Uma legislação de
serviço militar nos tempos de paz.

o a Q_ue Ribbentropp terá que responder
PARIS; 18 (U. P.) -- Von Ribbentrop está sendo inqui

rido pelas autoridades do Supremo Quartel General Aliado
sôbre a missão de que diz ter sido encarregado pelo Fuehr'er.
Além disso, revela-se que, também, se espera de Ribbentrop a

resposta a quatro outras questões importantíssimas, e que de
verão mesmo influir nos planos de guerra aliados. A primeira
é se os alemães notaram a existência de qualquer movimenrto
importante contra a guerra no Japão. A segunda, se os nazis
tas forneceram aos japoneses os dados cientffícos para novas
armas terroristas, como, por exemplo, foguetes transatlânti
cos. Terceira, qual a fôrça do movimento de resistência clan
destino na Alemanha, quem são os seus chefes e onde fica seu
Q. G. E quarta, se ainda existem postos avançados em países
neutros, ou outros. '

OMEGA

-- resultado de longos anos de pesqUIsas

Dá corda a si mesmo .•• E, ainda, 24 horas. Mas não é só: o Omega-
possui a famosa precisão Omega... Automático possui amortecedor de
Esta é a grande novidade do dia: choques, e, por ser hermético, é im-

surge um novo relógio automático, permeável à água e ao suor, sendo
mas dotado da famosa p r e c is ão ainda inoxidável e apresentando vidro
Omega. O Omega-Automático é ex- inquebrável. Para não se preocupar
trá-chato, anti-magnético, dá corda a mais com o seu relógio, para ter sem-
si mesmo com o simples movimento pre a hora exata, não perca tempo: nos
do pulso de seu dono, e, fora do

fi
bons relojoeiros da cidade encon

pulso, tem ainda corda para mais' trará o novo Omega-Automático.
Parece que é novo desembarque

NOVA IORQUE, 17 (U. P.) -- A rádio de Tóquio anu-i
cía que grande esquadra aliada se aproxima do importante
porto petroleiro de Papan, .na costa oríental do Born.éo, o que
dá a entender que estaria iminente novo desembarque na ílh>.

SeguI_t�o a e,missora amarela, aquela esquadra inclúi um p.;_
ta-aviões, tres encouraçados, dezesseis destróieres e outros na
vios de guerra, admitindo-se que estes "outros" sejam, na rea
lidade, transportes e lanchas de desembarque.

OMEGA
AUTOMÁTICO

PRODUTO DA SOCltTt SUISSE POUR L'INDUSTRIE HORLOGERE

GENEBRA. SUIÇA

I
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LIRA TENIS CLUBE-Dia 23, sáhado�Tradicional «Festa Jeanína» à moda.
caipira. Dlsíríbuíçãe de prêmios a blocos, moças e rapazes, Pinhão,:queímada, etc •."

Reserva de mesa, na Joalheria, Morilz. com início no dia� [18 ..

bloqueio aéreo - naval do Japão
Londres, (Pelo Major Austin tará o poderio inimigo até que per- comunicação (lo Japão estão 001'

Johnson, Comentarrata Militar do niita a aç-ão terrestre cm larga es- tadas pelos submarinos e pelas Iôr

BNS. Pelo Telégrafo] - A cala. E essa fase quase chegando ças de superfície aliarias. Esse hlo

guerra aérea contra o Japão, assu- ao fim. A armada nipônica, está queio e os bombardeios estrategi
min aspecto verdadeiramente trá- vir-tualmente derrotada e não têm cos é que finalmente tornarão pos

siveI a invasão aliada, que marca
rá a derrota de exército japonês e

o desnparecimenlo do militarismo

que sempre dirigiu a vida do Im-

pério do Sol Nascente. l

gico para o inimigo, que não ape
nas reconhece que é impotente
para enfrentar o esmagador poderio
da aviação aliada, como ainda sabe

que 'os atuais ataques serão multi-

plicados por mil, nos próximos me-
!!!II- .... •

ses. As últimas notícias

prOCCden-1tes do Extremo-Oriente adiantam

que as principais cidades indus

triais, estão convertidas em mon

tes de ruínas, c o próprio rádio
oficial nipônico, dá indicações de

que reina o pânico na população.
Tóquio, Colhe c Osaca, as três

mais importantes cidades do Japão,
foram os centr-os que mais sofre
mm até agora, e seus edifícios e

construções industriais transforma

ram-se em escombros fumegantes,
em conseqüência dos últimos bom

bardeios aéreos. A capital japonesa,
sobretudo, mereceu a maior carga
de bombas explosivas e incendia

rias, e os incêndios ateados, ajuda
dos por Icrte vento, atingiram as

zonas mais vitais da cidade, indu- d esive o Palácio Imperial.
O Estado-Maior nipônico, porém,

sabe que os ataques atuais não CL1UDIONOR OUTRAserão nada em comparação com os H
bombardeios futuros. Certamente Ifoi para tratar dêste novo aspecto Rua Saldanha Marinho 2·A

Ida guerra que se reuniu ° Gabinete

Nipônico em sessão «xtr-aordinár-ia. FLORIANÓPOLIS
Entretanto, simultâneamente com a

rcurrião do gabinete para as novas =----------------------------
e mais eficientes medidas de defe- Empregada-Oferece-se
sa, revelou em Washington, que ou-

tros golpes mais violentos estão Para camareira ou copeira de
sendo preparados com a tra:nsfe- Pensão ou Hotel. Combinar à
rência do general Doolittle da Eu- rua 24 de maio, no Estreito.
rapa para o Pacífico e com o em- sv-3
prego de parte da formidável fôrça
aérea do ocidente nos próximos as

saltos contra o Japão. Esses novos

elementos na luta contra o Império
Nipônico fazem prever um aumen

to de pêso dos bombardeios tal,
que a indústria japonesa chegará a

sofrer mais que a alemã, quc, como
se sabe, foi totalmente arrasada.
Em suma, também no oriente vere

mos o valor dos grandes bombar
deios es tratégicos.
Como na Europa, a primeira fase

da luta contra o Japão será o blo
queio marítimo e aéeo que debili-

o

Amaiorquantidade demadeira
procede de Santa Catarina

Comunica o Instituto Nacio- 2.031m3., e toros de outras es-

nal do Pinho, por intermédio

II pécies,
5.278m3.

da Agência Nacíonal : Pela procedência, as madei--

"D� acôrdo com os dados 1e- ras estão assim distribuidas:j
vantados pelo Instituto Nacio- Amazonas, 113m3.; Pará, ....
nal do Pinho, entraram nesta 210m3.; Bahia, 2.731m3.; Es

capital, no mês de maio, .... I pírito Santo, 2,6S1m3.; Minas.
39..120l1l3. de madeiras, de di- Gerais, 2.69Rm�.; Estado do
versas procedêncíae, discr,imi: I Ril;" 28�n:3.; �ão., Paulo; ... :na-Ias como segue: - pinho 11.7.:. 5 m«.: �al al�,l" 1�.9".:m3.,1
serrado, ln,680m3.: outras ma-. Santa Ca tariua, 16�fí8,�mc).; e

deiras serradas, 6.048m3.; pí-] Rio Grande do Sul, 1.428m?
nho beneficiado, 6.;:;4�ms.; ou- r Dos 39A20m3., foram trans

tras madeiras beneficiadas, portados por via marítima. ...
] .575m3,; pinho laminado e! 34.2::7m�.; pela Central do

compensado, 384ms.; outras! Brnsrl, 1.��95m3., e peja Leo
madeiras laminadas e compen-

I
poldlna Railway, 3.298m3".

sadas, 876m3.; toros de pinho, 1

elementos para fazer-se ao mar e

enf're.atar as esquadras amertcanas

e inglesa. O bloqueio marítimo do

Império Nipônico é quase completo
e práticamente todas as Iinhas de

Seja o LlDER DI
MODA

Confeccionando o seu
lerno na

Alfaiataria Líder

Não se aceitam hóspedes
portadores de molestias

contagiosas

NOVO HOTEL
de Miguel Rodrigues

Sousa
Angelina, Município

de S. José

de

I
(Viagens diretas ou via

S. Pedro)
IDEAL PARA REPOISO

A TOSSE _::- �
É PERIGOSA E��J :";;; ,

INCÔMODA!

r':�\1Para bronquite, \�.itosse. ecoqueluch!:',
. -, J..use o xarope balsa- '/. ' \

mico que acalma e r J.. -

\�fac�ita a expecto- �.:'" / \
raçao. �

PEITORAL DE ===

ANACAHUITA?
.".:01,'. (pmP()sfõ.

MESMO MORANDO LONGE
DAS GRANDES CAPITAIS
t POSSIVEL VESTlR·SE BEM

E

SEMPRE EM DIA COM OS
ÚLTIMOS DITAMES DA MODA

Jliwa-de da no.o.a

SEÇÃO DE ENCOMENDAS
PARA O INTERIOR

DE

MODAS ETAM S/A
AVENIDA DO ESTADO, 5334

SÃO PAULO

*Preencha ocupon aboixo,
e solicite a remessa, grotui"
ta, de nosso cot;1090 de

Lingerie, V e 5 t i dos, Mon ..

teaux, Meias, lenços, etc,

_-.J't,w . w ... •
- .'"'"".- __ .......... 1"'1�

mm u

4 serrarias completas, devidamen
te registr.o.da8 no I. N. P., sendo 3
com quotas para pinho e uma

I
para canela. Negocio urgente.

Informações neste redação.
,.,.....,.-_..........--_-_--..-.---..,...'_-.-.-. ..,......

Lactifero. Tonico estimulante do leite. O beneficio que o

Lactífero tem prestado as sras. mães quer no periodo do
aleitamento. quer no de gravidez é incalculavel. O Lacti
fero é um poderoso galactagogo e regenerador organico de
maior eficacia até hoje coohecido. Em sua farmácia ou

cem o depositaria Paulo Derenuasson & Cia. Ltda.

Rua Major Eustaquio, 11/15. - Caixa Postal, 71.
Uberaba - Estado de Minas Gerais.

Prefira uma parte de seu

I
trôco em "Selos Pró Doente
Pobre do Hospital de Carlda-

I
de". e estará contribuindo para
que êle tome maís um pouco
de leite, tenha melhores medi
camentos, mais confôrto no

119itO de sofrimento, etc. etc •••
(Campaha de Humanidade

do H08J)ltd de -Caridade).

Crédito Mútuo Predial
Proprietários - J. Moreira & Cia.

4 mais preferida, é inegável.
,2 sorteios mensais 4 e 18
PRÊMIO MAIOR CR s 6.250.00

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

Sedas, Cosemírns ·e Lãs

CASA 8."". a(OSA.
ORLANDO SOA RPELL]

Rua Conselheiro Mafra, 36 - loja e sobreloja - Telefone 1514 (rede interna)
Caixa Postal 51 --- End. Teleg .. : «Scorpellí» --- Florianópolis

LACTIFERO

------ ...
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.serâc treinados e enviados pa- de Reajustamento, em conte- azrícolas e vocacionaís. Os ,.. -�r��f�, b' I

-...;
� -.. I rod� aent 'c;O pa.ro em e eZClr os .810. .

ra as áreas do léste da Alema- rência no dia 10 de junbo, de- professores que não estiverem I
_
HónnoV",oe ... lJ)l:JftlCMI��(\le'Ouflacldoe·;nha que agora estão sendo cidVu trabalhar, por íntermé- trabalhando serão convidados - 'IHonnIl'oL�l_m.à�úd�·�e�C:.����:�=_.controladas pelo govêrno pro- dia da União dos Professores a se candidatarem a lugares.A=--- W& <K�abloKll -,...,...

vísórío de Varsóvia. A notícia Poloneses, para êsse fim. En- Comissão deverá traçar planos j_'_I' d. II. _I"........_•

............ N _ Bl� JIWMa....
-foi' dada em nome da embaí- tre os professores, que deve- para os cursos de professores • __'IM •..... - ltcIjai:

..

,......... s._
.xada polon.esa. A Comissão de rão seguir para. os "territó- e instrutores. I "_-__i--__.

_

Presidente IVida Social
provisório
Cidade do Panamá, 16 (U.

P.) - Foi eleito presidente
provisório o sr. Enrique Adol
fo Jeminez. A Assembléia
Constituinte, fazendo esta es

colha, elegeu também os srs.

Ernesto Dela Guardia primei
ro vice-presidente e Raul Je

minez, primo do presidente
provisório, para segundo vice

presidente.

-"""-

St. Efrém, Diácono o Doutor
da Igret«

E_te santo reuniu em pe..oa

grand,e santidade e profundo 50- A ua. Joana Borba faz anoa

ber, zalo ardente pela pureza Gla hoje.
fé católica e ine.gotável caridade
para com os pecadore•. Naaceu no

fim do 3' século ou no início do
século 4, em Ní_ibe, no Meaopotâ
mio. Os seu. pai, cuidavam de lhe
dar uma boa educação Ainda jovem

A' procura de agentes all-ados f�:!!�;�ir:i ��::�:����te�!i:�
viagem pela Mesopotâmia, Deu,

Grupos de homens e dE 111U- realizavam alzumas das mais fez·lhe sentir nu' cuidados pa-

Ih d S d I 1"0- b. �

ternais. livrando o inesperadamente
,er�s O ervlço ente 1- perrgosas tarefas da guerra· .

do cativeiro. Efrém e.tava curado Realiza se hoje o enlace motri-
gencia Aliado estão percor- Durante quase 6 anos, seus' para sempre da deeccnfícmço, Re- monial do .enhorinha Aurora A
rendo muitas partes dQ.- Euro- pe.quenos nal.lsmissores de rá- tiro�:se para o solidão afi� de breu, com o ar. Walter Hilbert,

d b 1 d f 1 m da no reaidencia dos pais da noiva,pa, para esco rrr a pista (e 10, que funcionavam em mela purl_lcar auo o m.a. po_r eldoI d t f sr. Idolino Pereira de Abreu, nos·homens e m.ulheres dos servi- dúzia de países mesmo entre °trodçaod' as motd IlcEaça�t ea .0Veo'l- 110 estimado conterrâneo e

diligen'l
. _' _

u o o. agro as scrr ur •

ços secretos, que foram hr:ça-I concentrações do alemaes, tando para Níllibe, ensinou 011 lín- te funcionário da Prefeitura Mu-
dos por trás das Iinb as lnlmi- transmitiram para Londres gucis orientais até que aquela cio nicipal e sua lIenhora, d. Geni

'.gas e desapareceram quando mensagens de importância vi- dade passou para o domínio dos Pereira de Abreu. Serão te,temu'
. _.. Persas. Então mudou-se para E nhall do noivo, no religio.o. o sr.

tal. para os planejadores rrülí- desso onde trabalhou como pre- Curt Rcrmos Schmidt e sua se

tares aliados. Os referidos gador e escritor dirigindo-se mui- nhora e da noiva, o IIr, Henrique
agentes secretos organizaram tas de suas ob�o. contra as m.úl- Hilbert e senhora. No civil, do

movimentos subterrâneos, ar- tiplas heresias que grOISQvam na- noivo. o sr. Orl�1ndo SoarslI e .••.
quelos regiões. Durante uma

tre-I nh?ra,
e �o nervo, o Ir. Fran�l.:oranjararn suprimentos de ar- menda carestia de víveres sacrifi. L�IZ Pereira e .�nhora. A cerarno

mas, realizaram sabotagens cou tudo quanto po..uia para ao- ma. te�á �u�ar as 16,30 horas, na

contra fábricas e ferrovias, correr os famintoll. A liguagem malor lnhmuiade:. _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

lançaram ataques de guerri- harmoniosa de .eus livras e, prin-
.'-'-��- w _.�-'

'cipó)mente, de lIeulI hinos mere-

I
lheiros e transmitiram infor-

ceu lhe ser chamado o «Harpa do
mações para os aliados Um Lspírito Santo». Morreu 0011 8 de I Visite, sem (ompromissos, a
dos agentes operou, segundo se junho de 379.

LIVRARIA ROSAanuncia, com su.primentos de
explosivos 'a 16 quilômetros

Ipor trás das linhas alemãs, Rua Deodoro, 33
quando se trayava a batalha Florianópoli!!
da ('�l.eça-cle-ponte ele Rem3.-

------
-.-..----- S4

A MAIZENA ��tE�õo Paulo
Caixa postal,

GRATIS, o livro"
Peço en",ar.me'Molzena Durrea

I "Receito.,; com

, NOME

, RUA --------ESTADO-::;::-J
'CIDAD.:__-------- •

107

gen.
As investigações prelimina

res indicam que grande pro
porção de agentes paraquedis
tas foram ent.�l"raelos �m lu!:.::!.
res desconhecidos

SÓ SE USA

GRIPE o TOSSE o BRONOUíTE

Vida de Luiz Carlos Prestes
(O Cavalheiro da Esperança)

por JORGE AMADO

LIVRARIA ROSA
Rua Deodoro, 33 - Florianópolis.

.&NIVEBSAJU08
Festeja hoje .eu natalício a .ra,

d. Olga Araujo da Silva.
•

A Ira. ViUVCl Oonceição
rãe.. Grijo faz anol hoje.

•

Quima-

-

Pana hoje o .niversório do sra.
d. Hilda Pedreira d'Eça.

•

A uita. Hsdi ROIa faz anoll hoje.
*

O prof. Rodolfo Bcsco regista ho-
je seu dia natalício.

•

Ocorre hoje o aniversário .da sra.

Jo.aefina Schmidt.
•

Neeta data foz anos a

Ernelltina Donner Neves.
•

F••em .n08 .IloJe.
lira. Judite Oliveira;
jevem Mário JOlé Bosto .. ;
sra. Cordolina Ferreira Souto;
lira. Leontina de Almeida Jorge;
sr, Johnaon Sarrtos :

menina Dulcinéia Pereira;
sr. Féri, Boabaid.

Casamentos:

Livros novos e usados,
em diversos idiomas.

I
I

Atende encomendas de
obras editadas no Brasil

ou no estrangeiro.

d.
Não sofra de insônia, perda dt!

memória, dores de cabeça, rnáu

humor, esgotamento nervoso por

excesso de trabalho ou de diver

sões.
Se V. se cansa ao mais leve es

forço físico ou mental, se V. sente
as suas energias descrescerem e

dorme mal, lembre-se que pode
ser consequência do CÉREBRO
CANSADO. Comece a tomar

imediatamente os FOSFATOS
DE HORSFORD.
FOSFATOS DE HORSFORD

contêm em sua fórmula: sáís de

Magnésia, Cálcio, Sódio, Ferro e

todos 'os fosfatos índíspensáveís
ao perfeito funcionamento do cé

rebro e dos nervos. Com um

vidro apenas, os FOSFATOS DE

HORSFORD devolvem a saúde,
a vitalidade e o prazer de viver.

Novidades todas as

semanas

olt

Confecções
de

Gravátas
Aceitam-se encomendas em

qualquer quantidade.
Rua Annita Garibaldi, 58

FLORIANÓPOLIS

'ÚI$Qi!IA...

•
• fOSFATOS.' .

HORS'FORl

A Pomada Man Zan lhe dari. o alivio desejado, '

combatendo as dôn:. e os pruridOl. desconges
tionando as dilatações. Graças ás substancias
de real efeito antiséptico-bactericida que entram
em sua f6nnula, a Pomada Man Zan previne as

infecções e oaparecimento de outros males ain
da mais graves. decorrentes das hemorroides.
A venda em todas as Farmacias em bisnagas
com cáDula especial pera facilitar a aplicação.

(U.� De Witt)

_ii)

TRIBUNAL REGIONAL
ELEITORAL

O Sr. Des. Medeiros Filho. Pre
sidente do Tribunal Regional, re

cebelll o seguinte ,telegrama do SI'.
Ministro Presidente do Superiol'
Tribunal: "Fiixado dia 2 de jlllho
próxilllo inicio alistamento em to�
do o pais visto ,até dia 16 coneu

te, impreterIvelmente, devem 'cs-

1�1I' instalados todos Triimnais Re
gionais. Listas qualificação devem
ser recebidas Tribunal negional
pa1rtir fi ia H) e autoridades .devem
enviá-las duas· vias termlllundo
prazo dia trinta corrente. Requeri
mento qualüfica·ção requeil'Ída ar�
li"o vinte seis Lei Eleitoral podera
s:;' i mpresso, datilografado, mi
miografo ou manuscrito. Imscri��ão
ex-oHicio ou a requenimento será
fei ta juizo domicHio elcito,r, en

-tendendo-se por domicilio elelto�
ral residência ou moradia elei,tor.
Re,.ruão el·eitoral deve ser dividida
em'" tantas zonas eleitorais quantas
forem as comarcas. Servirá juiz
de direito. Comar·cas onde houver
mais um .iuiz direito pODerão ser

subdividJdas em tantas zonas

quant!os ,forem os referidos juízes
segundo as convenienc_i�s s�rviç'o
alistamento. Listas quahflcaçao ex

o�fíci{) interior Estado devem ser

remetidas Juiz Eleitoral respecti
vo. Atts. Saudacões José Linhares
Presidenle Tribunal Supedor".

Viriliclacle !
forca!

•

Vigôr!
Com o t!'filamento pelo reputado, pro

duto OKASA. - A base de HI?"nIlHllUs
(extratos glan�lulares) e Vltanunas se.�e
cionadas. OKASA e_ u":,1l med\casao
raciona! e de alta ehcaelll tel'RpeutJCa.
em todos os casos ligados diretamente
a perturbações das .glândulas se�u8�s.
OKASA combate vigorosamente. lia

queza sexual em todas as idades, sob a

fôrma de insuficiência glandular ou VI.ta
minai, senilidade precoce. fadiga e pelda
de memoria DO homem; !rlgldez e todas

as perturbações de origem ovanana,
idade critica. obesidade e magrez�, !Ia
cide, da pele e rugosidade d!, culis. na
mulher. OKASA (importado dlr�tamente
de Londres) proporciona Juve'!-tude,
Saude, Força e Vigôr. peça f?.rmul�
"PI'ut,," para homens e fórmula our�
para mulheres, em todas as_ boas Droga
rias e Farmacias. InformaçoeH e pedl�?9
ao Dis!r. Produtos ARNA. - Av. 10

Branco. 109 - Rio.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Os pelonêses na
Alemanha ocupada

Labaralíril
.

ClíBml
RUA JOÃO POtro, 25 - FOM: 1'4.4.8
{tm frente ela Tesauro do brallo

,

Florianópolis
Dr. H. G. S. Medina Farm. N'arbal Alves de SOU,.

Farm. L. lIil Costa Avila

Exame de sangual Excmc para vedficação de cancer,
Exame de' urina. Exame para. verificação do gtavi
dez, Exame

-

de escarro, Exame para verificação de
doenças da pele. beca e. cabelos. E.xame de fézes.

Exame de se.areções.
Jlutovaccinas e transfusão de sangue.

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

..-- I � ...

Londres. [unho - (Pur Stef'an sigo H sua banda e víveres. Foi
Kossnk, Correspondente. Polonês celebrada urna ruissu, os soloa-Ios
para Interaliado) " A nossa divi- se mlstnrnram com os civis e c:m-'
são blindada começou a sua nova taram "Gaulle Mater F'olôniu". EI' I
fase de trabalho. Depois de con-I campo aberto f"J servida urna r,o I
e luir vitnríosamcn le as batalhas do Feição e pouco mais tarde a bunda
seu setor da frente ocidental e de- locou e �)S poloneses lihertados,
!pois de ocupar Wilhclmshavcn e -Iansurum cm S()Jo alemão. Dr-unis
suas viziuhanças, os mcrnbros da r!:J missa, foram rcn lizndos quatr I
divisão hl induda polonesa começa-I casau.enf os entre os poloueses dv
rum a dispensar cuidados aos seus

l1:ialO.iadOS.compatr-iotas deportados e refugia- Frn VI't.�"(·ns que rcnl izci prll' (llI-'
dos, que foram levados para o tr-a- Iras fl'c'ptes de guerra cncuntre i
balho escravo .na Alemanha, En-I muitos dos patriotas poloneses que
tre êles havia soldados e civis po- hoje dansam e casam-se no :,010 da
Ioneses li! cr tarlos dos campos de Alemanha derr-otada. No I)rierte
concenrrnção da Alemanha. :\lédio. na Frunça, Africa c Tlália os

O general dr brigada Bronisiaw polClprses estavam abrindc caminho
Noel, da divisão de artilharia, está de regresso à Pátria. A sua história
a cargo dos nossos -compatr iotas. é UIl1a. epopéia. Eles aqui estão. vi
Foram estubclccidos dois quarteis- turiosos.

generais dentro da divisâo - o pri
meiro, sob o comando do coronel
Autoni Grudxinski, a cargo dos
civis poloneses, e o segundo sob o

comando do coronel Szydlowsk i.
que trata dos prisioneiros de guer
ra libertados. A111bos operam em

estreita colaboracãc com as oi-gani
zações aliadas, cujas missões sâo
Ifacilita'claos pelas suas atividades.

�c! momento, há cerca de quin
ze mil civis poloneses de ambos os \sexos e todas as idades no setor da
divisâo blindada polonesa. Os es

forços ri 'S (lois cona ndantes s:lo
orien tndos no sentido de levar as

famílias deportadas para centros

especiais na cidade ou

zinhunças Os alemães
cv.rcuudus daolí pejas
militares. afim de que

em suas vi-I
estão sendo I
autor idades '

haja espaço.
Os homens sem família serão pos
tos ern campos separados. A tare

fa é imensa. Dentro de poucos dias
Iraverú cerca de trinta mil civis po
Ioncses no território ocupado pela
J1()SS,1 divisfio. Atualmente, os civis
estão concentrados em cinco al
odeias c uma cidade. Desperta par
ticularmente a atenção o fato de

que em certa cidade todos os ocu

;pantes são poloneses. Crianças po
lonesas br-incam sob os cuidados de
-suas mães. Anciãos poloneses sen

tam-se nos cal és que, embora :Úl1-
da alemães, t ruzem as cores verme

�hia c branca da Polônia. Os 'Pus tos
de sinais mas ruas são o que mais
timll1ressiona, pois têm nomes po]o
,neses: Clica Akadel1l�cka, Lvz

).;owska, Legjol1l!w. ::Vlickiewicza.
Elll futuro próxjmo haver:'! uma

€sc'lln, corpo de bDinb'eiro, admi-

11istrW:âo e força de polícia sob a�

ordens d.o comando polonês, que
há pouco :munciou a transferência
de ullla brigada polonesa �Je para
quedistas para ia Alemanha, a Cjllal
acha-se entre as forças al iadas de
ocupação. Quarlcis provisórios fo
ralll estabeloeeidos na cidade de
Cleve, na Renânia. Dali, a brigada
polonesa serú enviada para a sua

área d e ocupação.
Re!'{'ntel1len te, qllalr,'centos p3-

racrlledistas poloneses fizeram uma

visi ta ao campo de pessoas rlesalo
�lada5 ('111 ·\VesrI. Foi uma cena ('0-

lllOYCI1! e. Os soldados levaram con-

SERViDORA}! r\_���2�C;:\I.E?AÕS[a maior organização no

gênero ne.ta capital] Dr, J, J. DE SOUSA CABRAL

Rua João Pinto, 4, ESCRITÓRIO: Rua Alvaro de Carvalho, 8 (esquina
Fone 775, Felipe Schmidt). C. POSTAL: 140.

CONSELHOS DE BEL�ZA

PARA PROTEGER E AMACIAR A
COT1S

Experimente o Leite Hínds,
preparado de famamundial,
nascido em Nova York.

PARA ELIMiNAR CRAVOS, MAN-

CHAS E ESPINHAS

��
F=���d'�'�i ��: � Jl,UTIS

________________
.' p" ./� U#p� CREME

I 1�:I'I!llj{iJJ
1. -:;

Dr. Artur Pereira I
clin�a q!!!�!rA�ultO. IDoença. da. criança.
Laboratório de Ancíli.e.

Iolínica•.
COnllu1t6rio: rua Felipe Sch
midt, 21 [alto. da Ca.a Pu

rai.o], da. 1030 cí. 12 • da.

I15 à. 18 h.,
Re.idêncin: rua ViiIC. de Ouro

Preto. 64.

'1Fone: 769 [rhanual)

DAQUI
.

HÃO SAIO!
EU SOU DO "COHTR/l"_'

Não seja do "(ontra" I

faça o regime ENO -

"501 de Fructa" ENO
laxante e antiácido

bdl

F R U C TAII

éà Imt-1c-uif41...I

Adote o Leite Hinds que
agindo sôbre os tecidos e

tonificando-os, remove, gra
dualmente, todas as imper
feições neles. existentes.

PARA REFRESCAR E P,RFUMAR
A PELE

co deitar e ao Íevon-
tar poro garantir o

bom humor diário! DE

I

Espalhe Leite Hinds que tem

um perfume muito delicado,
no rosto, colo e braços.
PARA FIXAR O pO DE ARROZ

O Leite Hinds fixa o pó de

arroz e faz permanecer por
maior número de horas a

beleza do "maquillage".

Protege e embele(_C(, á cútis

Móveis
Comprar, vender ou alugar

A

115 A L
---.-

MATE: gelado
chá
chimarrão

Bebida saudável

A/ill/(JR6/Jitlo
PARA (JS

RESFRIADOS
DACABECA

s

l'ara alivio rápido, quasi instantâneo, dos resfriados da cabeça,
pingue algumas gotas de Vick Va-tro-nol em cada narina. De
sentopem o nariz, contraem as mucosas inchadas e acalmam a

irritação. Usado�tempo,VICKV••IRO ....OLetnta muitos resfriados, •A n

....... uu •• UW&........ U�U=. __ .ua_w=u. ..

COMPANIDA "AUANÇA DA BAlA"
F_dada em 1879 - Séde: B A I A
lNCENDIOS E TRANSPORTES

eur.. elo balaJaço de lHa:

Capttal e re&enu .

Responsabll1dadee .

Receita .........•••...•.....•.•..•... _ .•.••..•..•

A.tivo ....•....•......•.••....••••••.•••.•••••• _ ..

Slntstroe pagos nooe ll!tImoe 10 moa , _ .

Re&ponsaibllld8dee _ .• _ .

74.617.01111,30
11.978.401.755,97

84.616,2).6,90
129.920.006,90
86.629.898.90

711.7IML40UI06,20

DlRETO.AIIl8: - Dr. Pamft)o CI·Ulu. rz..In � Car-Talbo, Dr. J"nncIlIoo

de lia •� lluIorra.

.A.«taclU • euHceDClu _, todo o� naclonal. - llucunal- no
UrucuAJ.� d. 1lnr1u nu pr1.o.c1J)e.Y cIdad.ee da A.u:i6r1ca. IIurope
• AfrIca.

AGENTIII EM II'LORIANóPOLI8
C AMP O 8 L O B O A C I A. - Raa F'eÜpe 8chmI4t., .. ..
'Caixa P08tal Il. li - Telefolle 1.881 - EIld. TeifJlr. -ALIANÇA
SUB·AGENCIAS EM LAGUNA, TUBARÃO, ITAJAt, BLUME-

NÃU, BRUSQUE, LAGES E RIO DO SUL

REUMATISMO? Tor

ceduras ? Nevral

gias? Alivie êste

seu mal com

"Pronto Alívio

Radway .

Até Ce$ 300,00
Precisa·se alugar uma casa, nãl>

muito distante do Colegio Coração
de resús. Pagam-se até CR$ 300.00
mensais. adeantadamente. Dão·se
referências. Informações nesta Re·

dação.
-------------------------

LOTES DE TERRENO
I Na "Vila Laporta", vendem· se óti
mos lotes de terreno. Tratar com

o sr. Campolino Alves.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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COMISSÃO DE CONTRÔLE DOS ACORDOS DE WASHINGTON
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É necessário que continuemos a

economizar borracha, E esta ne

cessidade obriga que seja substituida

parte da borracha natural usada na

fabricação de pneus, pelo elastômero.

Estes novos pneus, fabricados agora
com banda de rodagem e paredes
laterais de elastômero, exigem cuida",

dos redobrados, sob pena de se inutili

zarem prematuramente, prejudicando
não só aos proprietários de carros e

caminhões, como à própria Nação,
pelo agravamento que daí resultaria

para o problema de transportes. Cabe
lhe, pois, cuidar dos seus pneus de

guerra, para seu bem e para o bem
da coletividade.

Se seu caminhão estiver equipado
com pneus duplos, t.atruxnh.o 3J:t.7 ou

8.2$-20, não carregue acima de 3.500

quilos; 34x7 simples - 1.000 quilos,

Se seu caminhão estiver equipado
com pneus duplos, tamanho 32x6

ou. 7.,$0-20, não carregue acima de

2.700 quilos.

Se seu caminhão estiver equipado
compneus simples, tamanholO.50-18
não carregue acima de 2.400 quilos;
1O.,jO·20 - 2.700 quilos.

Se seu caminhão estiver equipado
com pneus simples, tumanh.o 9.75-18

ou 9.75-20, não carregue acima de

2.100 quilos.

Cargas maiores das que são aqui
aconselhadas geram muito calor e

logo fazern estourar os pneus de

sucedãneo de borracha.

Verifique todos os dias a pressão do

ar. Os pneus de elasrõrnero não po

dem rodar com pressão insuficiente
ou excessiva, sob pena de estourarem.

Seja carro de passeio ou caminhão,
nunca exceda a velocidade mêxima

de 60 krn,por hora. Velocidades maio

res que esta "queimarn" o elastõme
ro de que éjeito o+pneú de guerra".

Também, não devem em hipótese
alguma, ser "sangrados", quando
quentes. Se a pressão subir é preciso
parar e deixar que esfriem. por si.

Dê saídas e paradas suavemente

faça curvas devagar - man.tenh.a os

freios regulados - evite as pedras e

buracos da estrada - mande exa

minar [requen.ternen.te os pneus -

faça o rodízio periódico dos pneus.

Suspensa a obrigatoriedade de
fazer abrigos anti-aéreos
O diretor do Serviço de Defesa Anti-Aérea, ceI. Orozimbo,

acaba de baixar .portaria, em que resolve, de acôrdo com as

atribuições que lhe são conferidas pelo artigo lOdo decreto-lei
n. 4.716, de 21 de setembro de 194�, e devidamente autorizado
pelo Govêrno, sustar, em todo o território nacional o cumpri
mente das obrigações impostas às pessoas de direito público e

de direito privado, constantes do artigo 50 e seus parágrafos
10 e 30 do decreto n. 12.628, até que seja pelo sr. presidente da
República aprovado o ante-projeto relativo à atualização das
leis reguladoras do Serviço de Defesa Civil, a ser apresentado
dentro do prazo de 90 dias pela comissão que foi para isso de
signada pelo sr. ministro da Justiça e Negócios Interiores.

seus
intestinoS
reguladOS .' I

um reloglo.
como

Use para isso

P1LULAS

1

l

.,

F"ARMACIA E'SPERANÇA
A SUA FARIUCIA

I•• C...eUtelro Mafra, 4 • 5 - FONE 1.143
[atrela • 4.mkiIi.

RBtl1�g••��;'
Is de e el o

Laxal va ,
..

m o olganismoNão VICia

IDaquela banda não há notícias ....
LONDRES, 16 (U. P.) - Foi revelado que o govêrno bri

tânico havia encarecido junto ao govêrno russo a necessidade
de permitir que os jornalistas britânicos viessem a operar nas
secções da Europa Oriental, contoladas pelos russos. O repre
sentante Law foi então inquerido sôbre se o govêrno de Sita
Majestade estava bem a par da ansiedade acarretada pela co ,�

pleta ausência de notícias relativamente às zonas sob ocupa
ção soviética, na Europa Oriental e Central.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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1 Cursos de francês
para protessores
brasileiros
Sob os auspícios da Embai

xada da França, a Associação
de Cultura Franco-Brasileira
e o Centro de Estudos Fr,anco
Brasileiros de Alta Cultura
acabam de instituir no Brasil
um curso de aperfeiçoamento

.MI·se'rl-a no I·Dterl·or de "lagoAas Instituto Brasil-Estados Unidos ��a��;:Eet:�e��i������:
II

I de Flor-laDo'pul-IS �:Odâag����!i��"ed�c��:�ta�
�ACEI6, 16 (E.) - Continuam chegando notícias do in- chefe do Serviço de Psicologia

terior do Estado, dizendo da miséria retnaote entre as popu-I L"ONVITE da Secretaria de Educação e

lações dos lugares atingidos pelas últimas chuvas, que causa- '" Cultura, sra. Ofélia Boísson,
ram prejuizos imensos ao lavradores, que, em certas ocasiões, A Diretoria do Instituto Brasil-Estados Unidos de Cardoso, 'no que se refere aos
tiveram as suas plantações completamente danificadas. Florianópolis tem O prazer de convidar todos os seus ass�-I iI?-terêsses dêsse ensino no Bra-

t dados e exmas. famílias para assistirem. no próximo dia sil.

Des ruidas 500 21, às 20 horas, em sua séde social, a uma conferência pelo -C----n-a-C-LA-S-A-M-I-S-C-E-.
L

dr. lHenrique Stodieck, conhecido advogado, e professor LA�:�r�r saber economizar.pontes na orena catedrático de nossa Faculdade de Direito, o qual focalizará
e

_

.

(I N S) R' alguns aspectos de sua recente viagem aos Estados Unid oParis, �..,. - cne i

Mayer, ministro francês d e I da América do Norte.

transportes, declarou que, de I
acôrdo com as verificações fei
las, somente na Lorena foram
destruídas pelos alemães cerca

de 500 pontes. Na Alsácia ve

r ificou-se também destruicões i

de comportas e inúmeras pon-]
teso

MELHORIA DE VENCIMENTOS
para funcionalismo público e aposentados

Rio, 16 (E.) - Prosseguindo no movimento iniciado re
centemente nesta capital para o estudo das sugestões a serem
feitas ao govêrno no sentido de ser melhorada a situação do

. funcionalismo público e aposentados; .reltzou-ss uma reuniao
dos runcíonárlos aposentados e reformados; tendo sido esco
Jhído o seguinte comitê .para coordenar as aspirações dos ina
tivos: srs. Nestor Augusto da Cunha, presidente do Centro dos
Aposentados Federais; Alfredo José dos Santos, Randolfo de
Araujo Lima, Daví Florencio Le Maísson e Alfredo Ferreira,
Coutinho, também membros da diretoria do referido Centro. IDurante a reu:nião falaram representantes do Comitê de extra
numerários e do Movimento de Unificação dos Funcíonáríos
Públicos Civís.

Hemorróidas e Varizes
�Tratamento sem operação

Para varizes (nas pernas) e hemorróidas inter
nas, use via bucal. Para hemorróidas externas,
use a pomada e tome juntamente o líquido.
Não encontrando em Farmoclos e Drogarias,
pe�o p.ro a Caixa Postal J8 74 - São Paulo.

Vão regressar à Espanha
MOSCOU, 16 (U. P.) - O govêrno espanhol aquiesceu em

:permitir que o sr. Alcala Zamora, regresse à Espanha. A confir
mação dessa notícia foi retardada por diversas razões, inclu
sive pelo desejo das autoridades nacio.nais de evitar que o re

gresso do sr. Zamora se convertesse em novo motivo de li '1-
córdía com os elementos republicanos intransigentes que p 'o

curavam voltar à península. Pelo que se divulgou, Zamora pt·o
cura obter garantias do govêrno espanhol de que lhe seriam
devolvidas as propriedades, sabendo-se que diversos membros
Ido govêrno de Franco são favoráveis a essa garantia. Sabe-se,
ademais, que foi dada autor ízação para o regresso de outros
líderes republicanos espanhois, entre os quais Alejandro Ler
roux, que atualmente reside em Portugal.

I
?-'-..._

Produto da

OZALlD.BRASIL - Caixa'Postal 4254 - 5, Paulo

PROVADO E APROVADO HÁ AHOS EM TODOS OS PAíSES

MUDAS

No bar e no lar
KNOT

não deve faltar

Serão albergados
Das escolas
Austerdão, - (8. r. H.) -

Depacho de Haia revela que foi
oficialmente anunciado o fe
chamento, do dia primeiro de
julho 3.0 dia primeiro de

setem-Ibro, das escolas holandesas,

Iafim de que seus prédios sejam
utilizados para o albergamanto -:- ....

.

dos repatriados. lO v ..6

Frutíferas e Ornamentais.
Peçam Catálogo ilustrado.

LEOPOLDO SEIDEL
Corupá.

:" .

Os russos
queriam ocupar...
Wiesbaden, Alêmanha, 16

(U. P.) - As autoridades nor

te-americanas deixaram de
concordar em que tropas sovíé-

I tlcas oeupem uma faixa rron
teiriça tia parte ocidental da
Tchecoslováquia, libertada pe-
lo 3° Exército. Por outro lado,
tropas norte-americanas do 9°
Exército se retiraram da área
de Chemnitz, até à margem
ocidental do rio Mulde, permi
tindo que os russos ocupassem
320 milhas quadradas, Essa
transferência se processou nor
malmente.

* Ouça, na RadIo Nacional,
às 205. feiras} às 21,35 o

"Radio Almanaque Kolyno$",

Limpa mais ... agrada mais ... rende mais ...

A Fábrica de

MÓVEIS BRaSIL
agora melhor
aparelhada
para servir aos
seus inúmeros
clientes, apre
senta, em suas

. lojas, os novos
modelos para

1945
•

DESPACHAMOS E ENGRADAMOS
GRArulTAMENIE PARA O INTERIOR

•

S.BECIH
NOVO PROPRIETARIO • NOVA ORGANIZncAo

Av. Celso Garcia, 174
Fone 2-8635 - S. Paulo

Estabelecimento Gráfico Brasil
DE

NI<:ANOR SOUZA
Trabalho. Comerciai.
Impressão a care.

Compo.ição de ltvres e

Jornai. I
Tése. e Memorai.

Dcublês e tricromia.
Revill:a. • Avul.o. • Caixa.

E.tojo.. etc.

U.J,9.

Aceita encomendas para o interior do Esta·4o
Rua Tiradentes na, 10 ••. Florianópolis Santa Catarina

I Homenagem ao prof.
IstelUa Lins
Por motivo do seu regresso

da frente de guerra européia,
onde esteve como destacado
elemento do corpo de saúde
da F. E. B., foi homenageado
com um almôço, oferecido por

Camisas, Gravatas, Pijames
Meias daa melhores, pelos me

Dores preços 86 na CASA MIS'
CILANEA - RuaC. Mafra, 9

seus colegas, amigos e admi
radores, o professor Estelita
Lins. A homenagem efetuou
se no dia 9 no Automóvel Clu-l�be do Brasil, à rua do Passeio.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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E, mais recentemente, a

importante casa varejista de
Nova York, Ludwig Baumann,
iniciou uma campanha de
propaganda em tôrno de jogos
de mesa, compostos de toalha I
e seis ou oito guardanapos de Ialgodão estampado, importa
dos do Brasil e vendidos por
preços realmente vantajoso.
A campanha de publicidade

acentua, nas toalhas em ques-:
tão, a distribuição dos dese- \
nhos, a boa qualidade do algo-I
dão, as côres vivas e duráveis!
e o excelente acabamento do

1conjunto, A publicidade é di
rigida principalmente em tôr
no do tema do verão que se

aproxima, tal qual no caso

dos vestidos de seda do Saks
Fifth Avenue.
Acentuando essas inovações

* do mercado novaiorquino de.
UMA INICIATIVA DO SAKS tecidos e manufaturas de te-

FIFTH AVENUE cidos, o Escritório de Propa-
Coube à casa Saks Fifth ganda e Expansão Comercial

Avenue, situada em Nova do Brasil em Nova York dese

York, na Quinta Avenida, no já apresentar aos industriáis e

grande centro comercial do exportadores brasileiros novas

Rockefeller Center, dar à cam- oportunidades comercíáís dig
panha de propaganda em tôr- nas de exame, e que poderão
no das sedas do Brasil um no- trazer para o nosso comércio

vo elemento de destaque. de exportação para os Estados

Na terceira semana de Maio Unidos novas fontes, muito

pp.,. êste "d e p a r t a m e n t apreciáveis, de vendas provei
store", considerado um dos tosas e seguras, no após-guer
mais elegantes do país e talvez ra.

mesmo da moda mundial, Vende se
u'a máquina de

inaugurou, na sua fachada, -

escrever Royal.

Is�is vitri?as inteiramente. de- Vêr e tratar à rua Almirante
REPRESENTANTES NESTA CAPITAL

dícadas as sedas do Brasil. Alvim. 14 5 I�·
Stodieck & Cio. Ltda.

De outras vezes, as casas de I
v·a t •.i Praça 15 de Novembro, 1 - 5' andar

Nova York se tinham limitado lOS sofredores .

I
a anunciar os estampados bra- a
síleiros como fazendas para Dra. L. GALHARDO,Ex·

Ivestidos de senhoras. A casa médica do Centro Espírito

PRECISA-SE:
de bons AGRI·

Saks. foi adiante, e contratou Luz, Caridade e Amor, co- MENSORES e um

Iuma costureira de nomeada munica a mudança do seu DE S E N H I S TA
para confeccion, com o ma- consultório para a Rua para trabalho topográfico (planimetria e c lt irne-
terial brasileiro, vários vesti- do Senado. 317-2p andar, trio), em sertão e cidade. Paga-se bem. 8-=------1---------dos de verão. A escolha dos es- Rio de Janeiro, onde passa a uoga OW
tampados foi feita com grande oferecer os seus préstimos,

I
Resposta por carta para «CIA. DE TERRAS NORTE Vende-se o da rua Quíntino

bom gosto, e as confecções Escreva detalhadamente·- DO PARANA'». - Caixa Postal, 16 - LONDRINA Bocaiuva, 622, Estreito, que
apresentadas realçam, por for-I nome. idade, endereço e eri- Estado do Paraná. dispõe de todo conforto. 3"
ma diréta. o valor dos tecidos velope selado para a res- quartos, banheiro. pias, bôa
usados. Diversos motivos, 01'_1 posta. ----------------I·O!llllv-..1!!I2--1 àgua. Tratar no local.

I

Jecidos brasileiros nl
mercado norte-americano

Rio, junho (Bureau Interes- nados florais, desenhos de fan
tadual de Imprensa) - Em tasía, manchas e' contrastes
.um de seus últimos números, de côres e de desenhos distin
informa o "Boletim America- guem as sedas utilizadas, e os

no", editado pelo Escritório riguríncs realmente valorizam
Comercial do Brasil em New os padrões.
York, o seguinte: A importância que o "depar-
O fechamento completo dos

I
tment store" deu a essa ino

centros exportadores de seda vação, a estação entrante, a

natural do Extremo-Oriente, I propaganda espontânea do pú
em consequência do ataque a blico, tudo isso contribuirá, c

Pearl Harbour, em Dezembro já está contribuindo, para que,
de 1941, acarretou, para o a campanha de introdução
mercado norte-americano de dos estampados de seda bra
artigos de seda, uma situação sileira nos Estados Unidos re

de paralização absoluta, que ceba, com as seis grandes vi
veio agravar o estado de escas- trinas da casa Saks Fifth Ave
sez no mercado de tecidos de nue, um novo impulso de gran
seda e crepes, criado pela ces- de significação.
sação das exportações dos

principais produtores euro

péus.
Diversos fatores combinados,

entre êles as possibilidades do
mercado importador norte
americano, levaram os indus
triais brasileiros, ao mesmo

tempo, a encarar a fiação e a

tecelagem de seda como ativi
dade de reais prespectivas prá
ticas, e, assim, paralelamente
a uma campanha de intensifi
cação do plantío da amoreira
e da criação do bicho-da-seda,
o Brasil passou a produzir, em
escala crescente, tio e tecidos
de seda, aperfeiçoando por tal
maneira os seus métodos de
trabalho que os estampados
brasileiros, compostos com

apuro técnico e com alto bom

gosto, em nada ficam a dever,
atualmente, aos similares eu

ropéus,
A campanha de propaganda

em tôrno das sedas brasileiras,
realizada, nos Estados Unidos,

\ pelos esforços conjugados do
. Escritório de Propaganda e Ex

pansão Comercial do Brasil
em Nova York e por importan
tes firmas comerciáis, começou
a surtir efeitos imediatos e, no
momento atual, é de primeira
ordem a situação dos nossos

tecidos e do nosso fio de seda

naquele mercado. Por diversas

t vezes tem o BOLETIM AMERI
CANO focalizado o interêsse
com que o público norte-ame
ricano acompanha o lança
mento das sedas brasileiras
em seus "department stores",
por meio da intensiva propa
ganda comercial das casas Ma

cy's, Lord & Taulor, B. Altman
& Co., etc.

OUTROS A!RTIGOS - JOGOS
DE MESA

Outros artigos brasileíros.]
tecidos e manufaturas de teci
dos, teem alcançado, pouco a

pouco, esplêndida cotação
junto ao consumidor norte
americano.
Conforme o Escritório de

Propaganda e Expansão Co
mercial do Brasil em Nova
York já tem divulgado no

Brasil, há vivo ínterêsse, nas

casas de Nova York e de Chi
cago, em tôrno de meias brasi
leiras de algodão (tipo "lisle"),
gravatas de seda e manufatu
ras diversas de seda, algodão e

"rayon" .

Os pedidos de informações
sôbre os tapetes de lã fabrica
dos no Brasil continuam a

chegar, em massa ao Escritó
rio citado.

. ,
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TEM um encontro marcado? En

tão, não se atreva a sair à rua com

a barba por fazer. Lembre-se de que,

impressionando agradàvelmente, tudo
lhe será mais fácil. Barbear-se com

Gillette é tão prático, rápido e eco

nômico, que não há desculpa para

os que descuidam a aparência pes

soal. Passe a fazer a barba, dià

riamente, em sua casa. Isso terá

influência decisiva para o seu sucesso.

Adquira, hoje mesmo, um aparelho
Gillette Tech e use-o sempre com

as legítimas
-

lâminas Gillette Azul.

Porque não fazes como eu, meu coro � Tenho

um ímã que não folJlO' é a Gilletfe! Estás vendo?

- Já nõo és o cavalheiro de triste figura. Como me

sinto feliz!... Tens a peje tõo macia. .. Tão suave:

BARBELINO
FILOSOFA:

�

GARANTIA POSITIVA: Compre um pacote
de dez lâminas e use duas. Se não ficar sa
tisfeito, devolva as oito e será reembolsado.

Gillette'
Caixa Postal 1797 - Rio de Janeiro

Inter-Am.rlcarN

ç, - 147

INSTITUTO DE DlAGNOSnCQ
CUNICO

ORA DJALMA
MOELlMANN

f'ormad.o pela íJn1Terll1da� d. a.n.bra

Com pratica n0!1 hosplt&.1II europe\UI
ClúúCll médica em cera!. pediatria. doen
,u do IlÚItema nerTOIlO. aparelho Irentro

ur-ínárto do homem e da mulher
,....te. Tllwoo: DR. PAULO TAVaa..
Ourso ã. RadiologIa CUnica com o dr.

"anoel d. Abreu Campanario (8&0 hu
oe . Espec1al!zaáo em HIa1ene e 8al1d.

I
?dbllca. pela UniTenldadG do Rio de Ja�
!leiro. - Gabinete! de Raio X - Electro

!al'�IO&"l'iifla cl1n1ca - Metabollmlo ba
taI - Sondagem Duoden41 - Gablne�

I �. f1lI1oterapia - Labont6rlo d. lJl1cro..

copia e a.n6ll.M clln1ca. - Rua J'ernaJldo

Ilachac1o. I. Pone 1.1". - rIOl1&nóDOlt.

As balanças que trazem o garantia
no propria marca, tradição do parque

industrial brasileiro.

Outros afamados produtos COSMOPOLITA:

APARELHOS SANITARIOS EM FERRO ESMALTADO
FOGÕES - AQUECEDORES - VALVULAS AUTO_
MATICAS PARA DESCARGA - METAIS PARA AGUA

�!!:o !�!!I�!Ad� I
dentaduras, pontes em

ouro ou palacril. Conserto
dentaduras em 2 horas

apenas.

CONSTANTINO SERRATINE
Rua Duarte Schutel 11

..
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J.lONIHtES, 18. (B N. S.) - Trinta e set� oficiais alemães CAMPEONATO BRASILEIRO DE

-

A ARGEN'fINA VIRÁ
julgados hoje, segundo in!

"

apresentaeam-se díante do comandante americano de um eam- VELA Hio, 17 (E.) - A Assocíación Ar-
Moscou.

po de concentração para os prisioneiros de guerra. Os oficiais Hi�), .15 (E.) - A Coníederação gentina dc Rcrncros A.fjc�io,n�d.os S b _ d
• l�

prussianos reclamaram contra o trato devido à sua patente B.rasllell'3 de Vela e Motor ja orga- vem I�e responder' ao �o.nvlte j CIto a e se que � ataque drea .il
i' ".

- - , '., • . " '
"

I1lZ0U o programa do segundo Cam- pela C. B. D. para participar da re- contra. um tre�•. ,!ue con Ul!:IC

d. zendo q!le" a Il�lJnentaçao nao 1) dlg�a do� ofl�IaIs de exer- pconato Brasileiro de Vela marca- gab inh rnacionaí a ser disputada PQnhols da «DIVlla� Azuh> ?tr
CItO alemão ,quelxa1l(lo-se de que os bifes nao so.o preparaãos do para a segunda quinzena de [u- li 29 de julho, na Lagôa Rodrigo de da França rumo a fronteIra

conforme os segredos da arte culinária, os frangos frequ-nte- lho, próximo vindouro. É o 'se- Freitas .. A referida entidade acei- �"��nha, refultaram 61�·:ea,
mente são um tanto duros e a, sobremesa deixa muito a dese- guinte:

I
tou o convite da Confederação Bra- ;n ;s'l que

oram reco I aa

•

O d te -. ndeu
ã t

DOj.\n�GO, 15: - Abertura cio sile ira. Espera, agora. a C. B. D. ospa a

jar, coman. an uao respo eu ?,S. qU�lXas, mB;s mos rou- Campeonato às 10 horas, com o resposta das entidades uruguaia e *

lhes fotogratías dos campos de prrsronerros amerIcanOS, que hasteamcnto <lo pavilhâo nacional, chilena, as quais foram, corno é O tir, Parri. chefe da resistênc.

caíram nas mãos dos alemães e de cenas dos campos de eon- na séde do C,. H. Guanabara. AS 10 I sabido, igualmente convidadas. do norte da Itúli •u , visitou orrte:

eentração na Polônia. Os oficiais contemplaram as fotografias horas e 30 J1l111Utos,
. s�rteI? .

das • ao plíncipe Hurnberto , declare

Ilê -euentí f"
equipes para as ellmlnatórras e UM NOVO MÉDIO

do·lhe que aceitava o encargo'

em SI encro e, repen ínamente, izeram moía-volta e marcha- para us provas individuais A tar- 1" 1- (1') O B f
. organizar novo gabinete,

I 'd ' I
-
'.

c.' uo, / .... - ola, ogo pediu
ram, a. paslSo ace era o, para seus iarracoes, de, campeonato de equipes, dl�as para o seu novo defensor Hubinho,

-,--- ------- regatas; prrmeu-a eliminutócia: vindo do Flamcnco ser arrolad:

equipe "A" contra equipe "B". na classe de não °aI;lucior
. J

SEGUNDA-FEIHA, 10: - Pela *
c •

manhã; segunda eliminatória: equi- A I J D
pe "C" contra equipe "J)" - duas ., _

J. • •

• .

regatas. A tarde: terceira elilllillla_I .: JOlIlvde: 1/ CE.) -:-
A LIga .T01l1:

tór ia : equipe "E" contra equipe' �,Iense, de J)es.p?r�os 1ll�J(I(}u . su�
"F" _ duas regalas. 1-,cII,e ]JdJ. a �) preclw, onde fu,n,el�)J1a.
TERÇA-FELHÀ, 17: _ A tarde: t:1 Conf.eItarIa ,��as,coje: ?ell1 d�vl{l,a,

quarta o liminatór ia, vencedor da ISS:> rO,1 uma ótima n:edld.a, l?OlS .

Ia

primeira contra o vencedor da se-
cilí tará

_

aos clubes e a proprra LIga,
IT la lu rezatas

a solução de certos problemas, uma
",un( - {as " . b C f-
QUAH.TA-FETHA, 18: _ A tarde:, \'�z q�IC, com? se sa, c, a

p
,�n ��t;;;a- t:'.

'"

final do campeonato de equipes en-:
na Mascote e o, pO.'1[o d - I eun "o. O 'r""ll"roJ L,l�-'.! �J:)W�t' 119:á N

tre OS vencedores da terceira e: de todos os de"l'Ul [I:, .rs '''"i:', , • " h j'" ,�,' ,/;,,�", gt ..rt c

quarta eliminatórias - duas rega-
" honras e festc"l [,'!'6p"iQ9 de

tas.
.. DESCLASSIFICADO herói

A Federação cuja equipe vencer Rio, 17 (E.) - A cidade esporti- _

esta última prova será' considerada va recebeu com tristeza a ,noticia Chegou ao Rio o tenente 1

campeã de vela do Brasil. da d�sclassificação do Fluminense guaio Bt' Cartaz, qUE> r6alizot.�

Q LllNTA-FElRA, 19: - Descanso, do C;lmpeonato Carioca de Busque- viagem u cnvalo. d'?8do Montevk

S'EXTA-FEIRA, 20: - A tarde: tehoL \'ice-c:lInpeão do ano passa- isto é. cerca de 3.2()O kms. Elel

cam�eQimJto individual das classes do e alista.ndo em suas fileiras um pregou doil! cavalos uruguaios. a
shnrple 12m2. e sniDe internado- punhado de "scratchmen", o grê- r:hegr.lI·om em perfl:\itall condi,

lIal _ primeira regata, mio tricolor era justamente consi- fazendo a média de 50 km- �-

SABAvu, �1: - 1-'ela manhã: úni- derado uma das sClnsações do :pró- rios,

ca regata da dasse Guanabara (na- ximo certame.

cional).
•

A tarde: segunda regata das clas- OS TREINOS DA SEMANA

ses sharpie 12m2. e snipe interna- Segundo determinou a F. C. D., é

cional. seguinte a tabela de treinos da se-

DOl\1INGO, 22: - Terceira rega- mana. ,no estádió da rua Boeaiuva:

ta das classes sharpie 12m2. e snipe dia 18. segunda-feira, Paula Ramos;
intennacional. dia 19, Colegial; dia 20, Caravana

SEGUNDA-FEIRA, 23: _ Procla- do Ar; dia 21, Figueirense; dia 22,

mação dos vencedores nas regatas Clube Atlético; dia 23, sábado, li-
da baía de Guanabara e entrega vre.

Realizou se. no .ábado, no eltá- dos prêmios no gralnde baJI1quCite
dio paulista de Pacaembú, o 0- oferecido pela Confederação Brasi
nunciado comício com que a leira de Vela e Motor no Clube dos
União Democrática Nacional inicia Caiçaras.
a propaganda da candidatura do TEH,(,A-'FEIRA, 24: _r_ Embarque
major.brigadeiro Eduardo Gomes <tas delegações para São P'aulo,
à prellidência da República. QUAHTA-FEIHA, 25: - "Taça Pi-
Falaram oa us. dr•. Júlio Pre.- mentel Duarte" - duas regatas,

tel, José Américo. Artur Bernardel, QUINTA-FEIRA, 26: - Pela ma- Ag t g Ibrigadeiro Eduardo Gomes. dr. O· nhã: campeonato da classe de iole
.

en e- era
távio Mangabeira, o jornalillta Car- olimpica _ primeira regata. À tar-
loa de Lacerda e o prof. Cardoso de: call1peon�to da classe iole oHm- A tirma N. Lopes Viana. des-

Sa-o neCeSSarl·OS
de Melo, vice·pres. da Sociedade pica - segunda regata. ta praça, acaba de ser nomea

Amigol da América. SEXT1\-FEIHA.,27· - Call1])eona-
T d -"

da agente gera). para todo o
, o os os tMscurllOs foram irra· to da classe iole olímpica - tercei-

70 m,·l mestres diodos e, como se poude verificar ra regata.
Estado de Sta, Catarina. da Londres, 18 (BNS) - EsC'

muito aplaudidos.
'

SABADO, 28: _ À tarde: "Velei- «Indústria de Tintas e Vernizes ve O "Daily Sketch" que a l

Londres, 18 (BNS) - Nos Aviões evoluiram sabre o estádio, ros do Brasil" - primeira regata. Cottom1llf Ltda»., do Rio Ja- Bretanha assegura que O�

pTóximos anos, serão necessá-
tenda sbido lançada em paraqueda DOMINGO, 29: - Pela manhã: neiro, cllios produtos já são en us sacrifícios não te'm

. u�a. andeH'a nacional, que foi "Veleiros do Brasil" - SegUi'nela re-

nos 70.000 professoras na Grã- caIr ]uatamente lIabre a tribuna gata. A tarde: "Veleiros rio Brasil" tre nós bastan te conhecidos. em vãos e preI?ara-se con

Bretanha para as tarefas pro- onde se encontrava o hrigadeiro _ terceira regata. À noite: jantar
------- -----

ragem e vontade para em

fissionais normais, em virtude Eduardo Gomes e onde havia tam- oferecido pela Confedemção com COMPRAM-SE ender a grande tarefa par

da reforma introduzida por
bém uma cadeua vaga em 'ho- entre:!'a dos prcmios aos vencedo- Exemplares de "O Estado", -

menagem à memória do saudoso j t I' d S-
reconstruçao do mundo

sistema educacional britânico.
l'es I as rega as rea lza as em .:10 dos dias 14 e 15 de maio p.p.,

patrício dr. Armando Sales, recen- P I
temos pela frente

Tendo sido aumentada a temente falecido.
all o.

compram se nesta redação. -

.

idade para a educação obriga- FUTEBOL
Pagam se bem. F,·lm�ndo, em tet:� --

tória, para 15 anos, acredita-se E D I T A L
U I' ira

que frequentarão as áulas Porto Alegre - no sábado: Renner Expansão Econômica estranha �.� !

maJs de 300.000 criancas. Es- 3 e Nacional zero.

sas declarações foram presta-
VENDA DE ANIMAIS EM

_ .., " Com prazer regiatamos a visita Hollywood, 18 (U. pJ.

das pelo Ministro da Educação, HASTA PÚBLICA SOO Paulo - no aabado: Porto com que nos distinguiu o prezado Um dos fenômenos mais- .)

S' L t C'
Eaportes 3 e Jabaquara zero. confrade IIr. ceI. Sílvio van Erven. veis na indústria do cini : notá-

11' aw, peran e a amara

J Faço público, para conhecimento Ontem: S, Paulo 5 e Porto

sano,
diretor da conceituada revista <tEx- neste momento a tenc ema é

dos Comuns. dos interessados. que de acardo tista zero; Corinthi�ns 3 e S.P.R. O; pansão Econamica». que tanto há
com a autorização do Exmo. Snr. Santos 3 e ComerCial zero. feito em benefício do desenvolvi-

dos produtores para f lénq��
RITZ Hoje, 2·.-feira, às General Diretor do Serv;ço de Re- * d d'

, d em países estran]·eiros. A ílITB.r
V

mento a in ustria e comercio o

19,30 horas monta e eterinária, contida em Rio _ no sábado: Flamengo 4 e Paraná e Santa Catarina, onde é uma unidade da Century
Maria Montez, John Hall, Sabú, radiograma nO 231-D/l. de 12.6-945. Canto do Rio 3. largamente divulgada.

I
a direção de Henry King',

Lon Chaneye Edgar Barrie em:
serão vendidos a 23 do corrente Ontem: Vasco 5 e Fluminense I.
às 9 ho t I d

'
. tirá no mês vindouro run

A MULHER SATANICA ras, no qual' e esta uni Com êsse resultado o Vasco sa-

Um esplendoroso espetaculo em dad.e. em hasta pública., a quem grou-se campeão do torneio mu-
APENAS Cr$ 3,00 Pôrto Rico onde serão f'

tecnicolor. Um deslumbramento
maIor lance oferecer. um muar e

I nicipal
1945. S. Cristovam 2 e Ban- �om e�s.a Ínfima quantia, �OCê] das novent� por cento da

para os olhos. Um poema dos tres. cavalos, imprestáveis para o gú 3. Madureira 7 e Bonsucesso 1. esta aUXIlIando o seu proc(lmo. .' ,s ce-

trópicos em cares. servlç� d� Exército.
'

América 2 e Botafogo 2. Este foi
Contribua para a Caixa de Esmolas nas de guernlhell'os ame

Impróprio até 14 anos FlorlOnopolis. 15 tie junho de. um dos piores jogos do tornero:
aos IndiJrentes de Florianópolis.

.

nos nas Füipinas. rica-

Rep. Folha Carioca n. 55' DFB 1954. indisciplina. violência, sete expul-
Aguia versus Dragão • Short WALDEMAR VIEIRA CORDEIRO liões de campo e juiz fraco!

Preços Cr$ 5.00 e 2,40 20 Ten. R/I Con. Secretário do Bt!.

. --

m.lSS� I
"

���:a, A�����m,ge;;���n;::nae�t:
n letos de

nadós com a perda de seu inlj' conster·

VIDAL VOLTOU 'espôso, pai, sogro e avô, convida.LJsquecível

S. P:llllo. 17 (E.) - Chegou a os parentes e pessoas amigas para assistirem, ,m � todos

esta rapit.al �J al;�cante argen.tino: 70 dia, que farão realizar na catedral metr� a ?11ssa de

V.III:Il. HOJe, e�se Jogador se aVlsta- dia 20 quarta-feira às 8 horas. De antemã ..
)pol1tana no

ra com os dnetores da Portuguesa" !)·o agradec ,,'

de Desportos esperando-se (jlfe a todos que comparecerem a êsse ato de pu. d
etn.

reingre�se no" seu antigo clube. q
.. l1e ade cristã_

2 v. ·1

fort

*

Mais de 400 super, fo:r:i;alezaa v

doras bombarrl.earam uma série

pequenas fábricas em várias c'

des japonesas,

;-

•

Deu·se. na ilha do Faial.
terremoto, tendo desabaClo váric:.,
caaas.

*'

A luta na ilha de Okinawa
trou no seu 79, dia.

Florlanõpolls 18 de Junho de 1945

Grave actdente, Duma caçada
Joéio José ""sua. ernprequd o da. onde foi recolhido ao Hospital de

secção de tecidos da firma Carlol I Caridade,
Hoepcke S.A., foi ontem caçar ao A gravidade do ferimelilto exigiu
morro do Cubatão. Estava já no a amputação do braço direito da

mato e levava a espingarda depen- vítima do acidente. a qual tem

durada do embro direito. qU'Jndo. 47 anos. reside no Estreito, é co

a0 venc!!r certo terreno íngreme. aado com d Beatriz Piazza Vieira,
elconegou e caíu. Tão infeliz foi tendo 5 filhos menores,

na queda. que a arma disparou, O sr. Emídio Cardoso Junior, alto
alojando.se.lhe a carga de chumbo funcionário da Casa Hoepcke, es

aoh a axila direita, teve hoje cedo no Hospital, auto-
O amigo que o acompanhava, ao rizando todo o tratamento de João

vê·lo ferido, desmaiou; porém, José Vieira, em nome da referida

recuperando depoia os aentidos, firma.
aocorl1'eu-o e providenciou para A amputação foi realizada pelo
trarwportá-loo para esta capital. dr, Auguato de Paula.

*

O transotlcintico alemã3 "Euro

pa· que foi capturado em B-err,
hoven e"tá sohendo repare'
será empregado no tranapo'rtt
farço aPad··s paro o Pacíficctl

íiiiiiiiiiiiiiiiia

I se
sido

'1 CO

:pre
a a.

"'que

,---
-'--------------------------

Descontentamento
dos empregadOS
París, 18 (SFI) - o Minis

tro das Finanças, Snr. Pleven,
recebeu uma delegação da Fe

deração de empregados. No
curso dessa entrevista, os em

pregados manifestaram ao Sr.
Pleven a decepção causada,
nos meios sindicáis, pela insu
ficiência da revalorização dos

empregados do comércio e in
dústria.

o comício
Pacaembu

do

•

FORAM INSCRITOS
F()i concedida inscrição, na 1a•

di'risão, 'lOS atletas amadores. Ita
nlar Conceição, pelo C. Atlético Ca
tarinense, e Luiz Couti.nho de Aze

ve(10, pelo Avai F. C.

Sacrifícios que
serão em vãos

ROXV
paraConviteFigueirense F. C.

Repatriação dos
holandeses

Hoje, 2a.-feira, às
19,30 horas.

A diretoria do Figueirense avisa a

seus associados que transferiu sua

séde social para a rua Conselheiro
Mafra, 10, l° andar.

Última exibição
lo A Evolução da Avicultura no

Brasil.
20 Anna Neagle e Richard Greene

em: O CANARIO AMARELO
Loura e bonita. despresada e

odiada Ela significava ({morte»

para Oli que dela se aproxi
malsem!

30 Claire Trevor e Albert Deker, em:
A MULHER DA CIDADE

Á8 rnulherea a desprezavam, os

homens a amavam, porém todo
mundo falava a aeu respeito...

Seu amor era como veneno atra
vés da veias dos homens que a

conheciam.
Impr6prio até 14 anos

Preços Cr$ 2,40. a 2.00

Londres, 18 (S. I. H.) - In
forma-se que o comissário de
repartição do govêrno holan
dês acaba de comunicar que
do repatriados quase todos os

dentro de poucos dias terão si
holandeses deportados à Ale
manha durante a ocupação
nazi. Ultimamente regressa
ram cento e vinte mil homens.

A�rescentou que, uma vez ter
mmada a repratriação de de
portados na Alemanha será
iniciada a dos holandes�s que
se encontram em regiões ocu

padas pelos russos na Alema
nha. Polônia e Checoslováquia.

'=fpINHAS
,

,

PARA FER!IDAS ,

ECZEMAS
. '

I N F L I;. 'íV1 A ç O E S

COCEIRAS'
F�IEIRAS',

ETC. iI
.)

Amanhã, no Ritz, às 17 e 19,30
horas. - Deanna Durbin e Fran'

chot Tone em:

NOIVA FOR UM DIA NUNOR EXISTIU IGUJ:lL

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


