
f Os nipônicos esperam a invasã:
SÃO FRANCISCO� 22 (U� P�) ... CONTINUAM, NO JAPÃO, Os PREPARATIVOS
FEBRIS PARA ENFRENTAR A ESPERADA INVASÃO� ASSIM, SEGUNDO A EX�
CHANGE TELEGRAPH, A RÁDIO DE TóQUIO ANUN CIA QUE A POPULACÃO
JAPONESA FOI AGORA EQUIPADA COM GRANADAS DE MÃO, FABRICADAS

DE FERRO BRUTO.

Temos 6 milhões de eleitores

, I

o
o MAIS ANTIGO DIÁRIO DE SANTA CATARINA

Proprietario Te Diretor-Gerente MOACYR IGUATEMY DA SilVEI RA

, Florianõpolis Sexta-feira, 22 de Junho de 1945 , N. 9404

RIO, 22 (A. N.) - A estimativa sôbre o alistamento elri
toral já atinge a. cifra de seis milhões de eleitores, aliás, a'

mesma a que se referira o ministro da Justíça, há tempos, em
palestra com os jornalistas. Os e/l11Nmd'i,menJtos preveem para
Mimas geria um contigente de meio milhão de eleitores e ou

tro tanto para São Paulo. O Rio Grande do Sul deverá contrí
budr com 200 mil; Bahia com 180 mil; Ceará, Sergipe, Rio
Grande do Norte, Pará Amazonas, Espírdto , Santo, Santa Ca
tarina, Paraná e outros pequenos Estados com 2 milhões em

conjunto. O Rio de Janeiro e o Distrito Federal poderão con
correr com cêrca de 2 milhões.

Ano XXXI

Ilvêrno argentino nao cumpriu a promessa ! Deixaram... por não poder levar
Nova Iorque, 21 (U. P.) - O go-! I dos, sempre em número maior. A HAIA, 22 (S. H. L) -- Segundo despacho de Rotterdam,

vêrno argentino não cumpriu, _ até Argentina não existem presos potí-. êsse respeito, revelam outras ínfor- nlo castelo de Loevesteín, nas proximidades de Gorínchem, f'o
agora, a promessa que fez de sol- tícos, sabe-se que mais de qUin�en-: �ações que mulhe�es de _prês�s .r�a. l\�m. e�licontra.das muitas obras de ante, bem como documentos
tal' todos presos políticos existen- tas pessoas encontram-se detidas

I
Iiza ran; urna manifestação, dirigm. hístórãcos e livros de grande valor, que 'Os nazdstas não pude

tes nos cárceres da Argentina. De sem incluir os elementos conside-, do-se ao govêr no argentino, no ram levar para a Alemanha. O castelo de Leovestein é í'amoso
acôrdo com o "New York Times",' rados da direita. Segundo o govêr-' sentido de conseguir a liberdade de por ter servido de prisão, .no século dezessete, ao grande ju
as prisões estão sendo esvasiadas no, todos os prêsos seriam liberta I seus esposos. Consta, nos meios I rista holandês Hugo Grotius, que finalmente logrou escapar
com grande lentidão. Embora o dos no prazo de urna semana, mal'

I
bem informados, que até agora ao cativeiro, escondido numa caixa de madeira COIU o rótulo:

senhor Tesaire, ministro das In-
I

já se passam 15 dias e os cárceres somente foram libertados 3J7 prê- "livros".
Iormaçôes, tenha afirmado que na' vagos são reptetr.s de outros deti-' sos.

r I,·
A •

E VA d 60 -I Pletende uma saída Prestou juramentoO ItIC'8 economlca russa na uropa I' erea e mi
São Francisco, 22 (U. P.) -

o-
R_oma, �2 �U. P.) =: ? novo

LONDRES, 22 (SIP) _ A corrhecída revista parlsiense toneladas A Bolívia, republica do inte- 1")al)lJ�ete It.ah�no ?re�Idldo pe-

"LE MONDE", relata que a Rússia tem a intenção de rtrans-I rior da América do Sul, rom-I �o sr. Peruccio F arri, prestou
t t f" 1 d Juramento na presença do

forrnar os países na sua esfera de influêruoia em. países pura- S. Paulo, 21 (A. N.)·- De peu a paan a ex ra-o icia e , .

H ber L
r

mente aarfcolas Como se sabe na maioria dêsses países como I regresso de Salnta Catarina e' não a;p.resentar reclamações pr��clpe, �� el�o. ogo apos,

P ex n: Polôni'a o nível da vida econômica era antes d� guer� I em trânsito para a capital da! territoriais. A pauta foi rom- o Pl:er.Dlter COI: erenciou com
.., .' ,.', I' . "'d '.A •

b 1" os mIThIS ros sobre a nomea-
ra muito mais elevado do que na Rússia. Agora, a Russia ten-, República, esteve nesta capital PI a com Ia exigencia o rvia-

I
- a-b' tá,

...
'1

A'

dA' C I A
' .

ao 'de na de conseguir uma saída ma
cao os su -secre a1'lOS.

de a ujll,ifo1'rnlsar o mve eCOnOU'lilCO. esses palses com G da. o e. napIo mes, COO! - , . - �
.

_. _

própria U. R. S. S. Na realização dêsse plano, as indústrias po-' nadar da Mobilização Econômi- rítima. O pedid� foi forn��l�- P b
·

. �onesa,s estão sendo, na sua maioria, desmanteladas e 'o se: ca o qual, conversando com 'o do pela delegaçao da Bolívia ara co rir nossos
equtpamento enviado para a Rússia. As minas polonesas de reporter disse que tinha com- na sessão pública da comissão ,..
carvão de pedra ,e a agricultura polonesa, reorganizadas pelos plet�:s o ciclo das, mir�as �e encarre;gada de �,studar o úní- PI e]UIZOS
'--ryssoB;iá começaram a contribuir, com as suas entregas, para carv�o.do sul �o pal� pois apos C>? �,aPItu}<o .da ca.r:t-a mun- Rio, 22 (A. N.) - Desde que
O desenvolvimenlto econômico da Rússia. ter v�Itado e inspecionado as díal , que �ll1da esta para s:r o Brasil rompeu as relações

do RIO Grande do Sul, e do aprovado: O que se refere as com a Alemanha Itália e Ja
Paraná percorrera as jazidas' funções políticas e à seguran- pão até o presente momento
carboníferas de Santa Catari- ça da Ass,embléia Geral". foram recolhidas 125' mil de�
n�, que produzem cer�a de 60 clarações de subdítos do eixo.
mil toneladas de preCIOSO com- Não fizeram pro- Aliás, de onze de marco ele
bustível, Abordou o problem� 1942 até o presente momento,
do transporte do carvao catarí- paganda quaisquer alienações de bens,
nense, pa_ra _os centros de con-

París, 22 (U. P.) _ A F'ran- títulos, móveis e imóveis de
su�o, princípalmente para a

ça não tem planos no vale alemães, italianos e japon «ses
uzma, de Vülta R�doud!a, que. no Brasil são nulas de J)}(' la
devera estar funcionando den- Daosta. FOI o que declarou o

".
.

.

t c1 1 t
-

ministro do Exterior francês I direito, pOIS que foram prol!)l-

I
1'0 e a gum empü e a neces-

.

'

d·N • 1
.

N . ,]
sidade duele rodutQ. sr. Charlf:'s Bld�lüt, ao ser in- _

Ia" �o� e1., ..

o l!lesmo pel ... �aq p
terrogado na Assembléia Con- nou, e lll�eIVençao em 344 tu-

PI A

-t sultiva. Salientou ruinda o
mas do eIXO e delas 137 fo '�dn

eno eXI O chanceler francês que as tro-j elefÍl�iÜ:,ail1ente liquidadas. O

colhe-as i _
pas �a França já se retlraram, BraSIl Ja tem ;sseg�ra;�o fiPlo

Sao Paulü, 21 (A. N.) - Os· do vale Daosta a que "não foi I congelamento 000 mIlhoes de

funcionário,s �o Banco' ral:11is-
I
realizada qualquer propaganda

I cI:uze�ros qu� figuram ,na i.llle�
ta do ComercIO desta

cap. !t..t1.1 SObre. a anexão dalquela área
I lllzaçao destmados a repara!' 'o

aca:bam de promover entre os I à França". • dano que o eixo nos causou <111-
demais bancários, um movi- rante a gurerra. Quanto à li�
mento para angariar c\.lll:t;ti- • fl'lha do bertação de bens móveis e iÍmó-

buição para auxiliü dos muti- II veis italianos, o ministro da
ladüs da FEB. � .iniciativa en- general Berl"lug I<'az�nda, ?entro em brev�, en�

contrüu plenü eXIto, s"nc]o ob-
.

cammhara, ao que se adIanta,
tido 'O total de 1.260 cruzEiros, Londres, 22 (�IP) - A fI.lha um decreto a ref?'peito, ao chefe
importância que foi enviada a do General Berhng, orgamza- do Govêr!l1o.
L. B. A" de São Paul'O. dor de um exército polonês, -----------

süb o patl'ocínio da Rússia,
habitava, durante a ocupação
da Polônia pelos alemães, na

cida;de de Kieloce. Ela aceitou a

cidaldania alemã e deixou ins-
crever-se na lista de pertencen- Automóveis ingleses
tes ao povo íl1emã'O (Volksdeu- Londres, 22 (BNS) - Infol'
tsche). Casou-se com um

Ofi-,
ma-se que várias firm.as já de

cial alemão. Não se sabe se te- ram início a:os trabalhos de
nha fugido com o seu maddo produção de automóveis, es

para a Alemanha, 'Ou se tenha I tando atualmente trabalhan
ficado junto de seu pai, cujü 'I d.

o em carros "Tipo Expülta
nome desapareceu pür comple- ção", para atender as enco-
to do caI1taz. mendas Ultramal'inas.

o

_ Avião-fantasma
• O gênio de Morse - Fascinante
biografia

• O mistério da fôrca
_ De Gaulle, o profeta
29artigos e 122 páginas repLetas de interêsse.

CUSTA SÓ CR$ 3,00

Quem
•

semeia
•

mlnaS .. ,.

ROTTERDAM, 22 (S. H. I.) - Segundo despacho de Haia,
os oficiais CanClJdejlllSeS informam que os soldados alemães, que
começaram a limpar os campos minados, já removeram vtnte

e.seis mil minas, até rugara. Ca.lcula-se que os a}em.ã-es sel1lela

ram um milhão e quinhentas mil minas, ruo largo da costa ho

landesa, desde Den Helder, no norte, até as ilhas ele Holanda

Meridional, ino estuário do Reno e do Mosa. Os soldados que
trabalham sob a orientação dos ofioiais a:lemães, cornfoTme foi

€Stipulado no tr,altado de rendição, já sofreram até agora dez

ba.i.xas, no exercício :daquelas tarefas.

-Boa política,
MOSCOU, 22 (U. P.) - Os polüneses sa.botadores que

agimm contra as fôrças soviétlicas na Polônia, aiUxilia/ll,do des

sa forma os alemães, ;ruão estão mais cons!i,d:erando os russos

oomo inimigos da Polônia. Todos êles mrunife.staram-se gran
demente stwp-reendidos pela condenação a simples pena de

prisão. Ao que 'parece, não só os prêsos como a própri'a opi
nião públ<ic:;a acredi,tava que os 16 poloneses em questão se

riam condenados à mürte. Mas, ao illvés disso, fora;m cOjll\(:le
narlos à peiIla de prisão e com excelente tratamento. O próprio
gein€ral OkUJUcki, considerado 'O maior responsável pelos trai

ç.oeiro� ataques oontra a rertaguarda' russa na Polôui'a, admi
tiu se,r excelent,e o tmtamento que lhe foi dispelnsado nas pri-

não há dúvida!

sóes russa:s.

Realmente, cansou de viver!
LONDRES, 22 (U. P.) - Notícias de Khartoum (Egito)

para a Exchange Telegraph a;mmciam que o conhecido Alla

Of H01nburman, depüi,s de ter visto morrer 13 de seus 14 fi

lhos, oonfessou que estava call1iSado de viver e, p'Ürtanto, decla
rou a. ,greve da f·orne. Em s'ete dias AllÇl(.vJa o fim de SltUS dias.
�';l;u.ha 135 �l\O.e 41 1�lMle.

No bar e no lar
KNOr

não deve faltar
COMPRAM-SE
Exemplares de "O Estado (.

dos dias 14 e 15 de maio p.p.,

compram se nesta redação.
Pagam-se bem.

Questão de «razões»!
W3jslüngtoll, 22 (U. P.) - O

secretário .do Interior, sr. Ha
r.old Icke..s, ,rleclarou numa

roda de jornaUstas que "'não
foi consultado o Depaltamento
do Inlt'erior sôbre a designa
ção de 500 mil tonelada;s de
petrdleo para a Argentina". O
sec;retário do Illitf'rÍor acres

centou que lhe foram forneci
da;s as "razões" pelas quai.s 'O

Departa.mento de Estado en

viaria .tal grusoUna. Salientou,
ejnüetanto, que não podia in
dicar quai& a.s I' razões" que
lhe deram.

Longe dela a quinta-coluna I
MADRi, 22 (U. P.) - O milnistro do Exterior espanhol,

sr. Lequeriüa, desmentiu, oficialmente as acusações feitas em

São Francis'clÜ, afirmandü que a Espanha estava ao lado da
qu�nita-1coluna. Em segUiida, para esclarecer a situação do go
vêl'lnü de Françü em face dos aliados, destacOu que a proposta,
para a exclusão da organização das nações unidas de gover
nos c.ri'a!lo,s com o auxílio dtO "eixo" I não ajtinge em .uada a

�Slpanh�, ._" _.,._ .. , _.�_.....,___ • .....J

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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RUA JOAO PINTO; 25 - Fone. 1448

I su!tor Jurl�llco, sr. Luciano pe-I Companhia Brasileira Carbo- pede o superintendente da re-
� (em frente ao Tesouro do Estado .

reira da �llva, sôhre uma re- nífera de Araranguá contra a ferida Organízaçãé, da qU2,1,
RnATuno-PDTOLOGlCA5 FI.

- ,

I-
1 presentaçao, .em carta ao titu-I Sociedade Carbonífer� Próspe- aliá�, não f8:z mai� parte a Ci_?-.

OrlélnOpO IS Il�r, .do �upermt�ndente da 01'- la S. A: e, consoa�te ess� pon- Nacional Mineração de �arvao
. gamzaçao Henrique Lage, em to de vista, tambem aceito pe� Barro Branco, por ter sido de-

B.r, H. G. S. Medina Farm. NarbaJ Alves de Sou�a torno de direitos da Compa- lo diretor do Departamento sincorporada .por ato do govêr-.

'Farm. L. da CO.sta A'vila nhí B '1' C b 'fla rasi eira ar 0111 era Nacional da Producão Mine- no federal.
.

Exame de sangue I Exame poro verificação de cancer, de Araranguá e da Companhia
�

E'xarn,e de urina, Exame p�ra verificação da gr••í- I Nacional Mineração de Carvão
!!U----...-----------..-.. _

pe�, Exc:p:rte de escarro, Exame poro verificação de " de Barro Branco-assuntos Sel·a o·LIO·E·'a' o·... A.doenças do pele., boca e cabelos, Exame de fézes, já largamente estudados em

Exame de secreções. pareceres constantes de pro-
Jlutovaccinas e transfusõ.o de sangue.

cessos anteriores. Informa o

MODI' • • • r ,

consultor jurídico, depois de
Exame qurrruco de farInhas, bebIdos, cuIe. aguas, etc. historiar os fatos que "nos

.

.

.._.... --..: dois casos, a Organização Hen-

I rique Lage - Patrimonio Na-

lns.ituto de Aposentadoria e' c�onal, sustentava ponto.s os
. , VIsta opostos, conforme o inte-

Pensões dos Indústriários ! resse qu� em cada um de.le�,
Ilhe convinha defender. Insiste

i agora, em que prevaleça o cri

I terio que sustentou contra a

RElUESS.\ DAS UELAÇÕES A QUE SE :R.El<�}<jRE O AWJ' 93 i Companhia Mineração Geral

HA IJEI ELEI1'OU_"UJ
• ""

I
do Brasil Ltda., em nome da

. Companhia Nacional Minera-
l - O Instituto dos Industriários faz saber aos Srs. Em-, cão de Carvão do Barro Bran

pregadores Industriais que, em cumprimento ao art. 23 do de_) co, sem se lembrar de que sus

creto-Ieí n. 7.586 de 28/5/45 que regula o alistamento eleito- tentara, em sentido oposto.
ral e as eleições, e de acôrdo com as instruções baixadas pelo contra a Sociedade Carbonifr
Sup-erior Tribunal Eleitoral, passará a receber dos 81'S. Empre- ra Próspera S. A., em nome da
gadores, a partir de amanhã, as relações dos seus empregados Companhia Brasileira Carbo
contríbutntea do IAPl que prestam serviços nesta cidade. nitera de Araranguá, esta in-

2 - Nessas relações deverão ser incluídas 'apenas os em- corporada à Organização Hen

pregados que saibam ler e escrever, homens e mulheres, e em rique Lage - Património N2.-

relação a êles devem ser declarados os seg-uintes dados: cional da mesma forma que o

a) número da caderneta de contribuições. I Barro Branco".

1�» �t���1;�Qr extenso. 1 . .,.2..:!:..a:-�;::;:.,:;:.:.:C;;;;. g,�..:..!.J?;.- ...__..,_.·.""'IIi·:·�.;
....IIi'·iII·· 1iI

d) data do nascimento em dia, mês e ano. .

OD IrN Cincoentenário do Ap-ostolado da Ora·clo,
e) nome do pai e da mãe. I em São losé-

fg'») estado civil. ( i<! �lugar elo nascimento.
h) enderêço completo _. rua e número. j I�,

f· .

3 - Essas relações deverão ser em três vias e entregues]
a êste Órgão Local até o dia 30 do corrente mês, 110 seguinte I
horário: das 8,30 às 10,30 horas e das 12 às 16 horas.

!IOS senhores 'Empregadores, se assim o desejarem, podem
entregá-las juntamente com as guias de recolhiment.o. Das

relações devem constar a razão da firma, o nome do estabele-!
címe:ntto, o seu número de inscrição no IAPI, o seu enderêço, e

I

devem ser datadas e assinadas. Se o empregador não tiver 11'e-!
nhum empregado nas condições exigidas para o alistamento I

ex-ofício deverá entregar uma declaração nesse sentido.
4 - De posse dessas relações o IAPI as enviará às autori

dades eleltoraís e ag'irá. postertormeute de acôrdo com as ins
truções que forem expedidas pelas citadas autoridades, Na:;; re

lações para o IAPI devem ser ínoluídos apenas os flue- sejam
seus assocíados ohrigatários e Iacultntlvos, Se o empregador
tfver empregados 111H� recolham para outro Instituto deverão

fig'ul'ur t'l('s na relação que será entregue ao outro Instituto.
5 - Sôbre qualquer dúvida que a respeito tenham os srs.

Empregadores pedimos procurar-nos pessoalmente. IFlorianópolis, 18 de junho de 1945.
Décio Reis - Delegado N3s��O�1
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F d S'd B A I !
I 'Idi0ma. per- i

U ada em 1878 - e e: A tuguê.. upo-I A SUA fAlIlACIA
lNCENDIOS E TRANSPORTES nhol, francê;,

I tu C....... Mú".... 5 _ FOR 1�'4J
CUraa 40 lNIJa:nço de 11141:

er. 6 70315 3<

I
- ---- ingli., etc, ! Ia...... I d.-I-III,·C.PltaJ e l'e1IeJ"VU .•.•••• ,........................ • 74. 1. ,.' Romance, Poellia, Religião, Aviação I

.ag.

Re.ponBa'b!l1dadee ..••.••.••.. . ..••.•.....• ".... Cr' 11.978.401.755,97 Matemática, Fí.ica, Químical Geo.
Reé�lta , ...••. , • • . . . . . . • . • . • . . • . .. l.'rl 84.616.216,90 logia. Mineralogia, Engenharia c.·
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Á.dTO , .....•....••.•.•...• , ••.• , •••••••• ,.. Cr' 129.920.006,90 vil, militar e naval,

carPintariO.! I'S!.nlstroe p!lgOll n� dltlmoe 10 Uloe , ,. Cr$ 86.629.898,90
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� I

Eletricidade; Rádio, Máquina.; Mo· I
�.

DIRETORES: - Or. Pan.J1lo d'U1t1'a rr«n de can-aJ.ho, Dr. J't-aJ1caco � tOI'U, Hidráulica, AICenari:'l :gf Sapatos de todos os rnodelos e dós tipo. mais
de 1A
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'EL'HEIR M·A 'R'
,

NAU, BRUSQUE. LAGES E RIO DO SUL � referências. Informações neBta R" R' S' O' F. A, 41
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da,.ão.

Alistamento Ehitoral Ix-Ofício

Confeccionande 8 seu
lerna na

alfaiataria Líder
de:

ClftUDIONOR 8U1I.1
Rua Saldanha �:a::r.l:�bO 2.A

I
IFI.OQ,IANÓPOLJS

Realízar-se-ão domingo p. vindouro, 24 do corrente, as

comemorações do Cinccentenár io do Apostolado do SB�t/ildo
Coração de Jesús, nesta cidade, para as quais se convida o

o povo em geral. A procissão da imagem do Sagrado Ctrra.ção
de Jesús será às 4 horas I havendo condução de Florianópolis
para esta cidade'

São José, 18 de Junho de 1945.

lH E RECOMENPI

A DIREtORIA
5 v.' 4

----------,-------,--------�----------------------�

Estabelecimento Graf'icD Brasil
DE

NICANOR SOUZA
. \

Trab�lh.o •., Contilrcjai.
. Impr.Ullao. a �ôre.{
CómpQ8ilj;ão de livrai a

.' �

JornaÍII I
Téau a M�m�mJi.
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.Vida .

Secíal 4: coadeceracêes
. ,

�\NIVERSARIOS: o ministro autorizou o ge-
Decorre hojE> o natalício da

neral Canro?�rt Pereira da

; sra.. Urblna G ..Simões, resi-1
Costa, se?rtetano geral, a �sar

.

dente em OurJtiba. �s segum es condecorações:
..

' Ordem da Rosa Branca", "Or-
. dem da Espad:f', "Ordem ele

'

..
'

A srtta. Holanda Cabral hoje Trujillo" e "Medalha de Ourofesreja seu aniversário.
'li! San Martin", conferidas, res-

'. Ocorre hoje o natalício d pectivamente, pelos governos
srtta. lb Maria Slrídakís.

.a da Finlandia, Suécia, Repúbli-
cas Dominicana e Argentina.

Nesta, .. data, passa, o auíver
f-âtio da sríta. Leatríce Ró
;ver�. ,

*

o conceituado
.

clínico dr.
Polkloro H. <te .Saut lago faz
anos hoje.

Eazem anos hoje:
sra..: Rosita Gomes; .

srita. � Olrndina Panlína d03
Passos, ·'Wal'i.a Ro.sário Perei
ra, Nílsa Gerber e Norberta da
Costa Barreto;

i

Virilidade I
forca!
Vigar!

Com o tratamento pelo reputado pro
duto OKASA. - A base de Hormônios
(extratos glandulares) e VitamInas sele
cionadas, OKASA é uma medicação
racional e de alta elicacia terapeutica,
em todos os casos ligados diretamente
a perturbações das glândulas sexuaes.

OKASA combate vigorosamente: tra
queza sexual em todas as Idades, 80b a
fôrma de insuficiência glandular ou víta
minaI, senilidade precoce. fadiga e perda
de memoria no homem; frigidez e todas
as perturbações de origem ovariana,
idade critica, obesidade e magreza, lia
cídez da pele e rugosidade da cutís, na
mulher. OKASA (importado díretamente
de Londres) proporciona Juventude,
Saude, Força e vtgor. Peça fórmula
"prata" para homens e fórmula "ouro"
para mulheres! em tedas as_ boas Dr?ga
riao e Farmacías, Inlormaçõex e pedidos
ao Distr. Produtos ARNA. - Av. Rio
Branco, 109 - Rio.

srs.: ;\11'1.1.11' Galetti, João Ba-
tista. Dutra, Adoaeír 'Schmidt e Motor para' ,máqui'na
Gastão Soares Mendonça; . de costura
jovem: Ad Sal�.s Brasíl ; Vende-se um, em perfeito es-

. menina: Otília Melo; tado , Vêr e tratar na Agência
menin-:): Aríston Dia8'.

DIA I de Jamais de Artur Beck.

O PUCIITO, 00 ..
lOv-4

REcREIe E E.STtmO I Londres, 22 (SIP) - No
A. <::i'iançal,. em plena fale de r "New /ürk 'Dímes ", o conne-

er..cin�llto, "ão devem el!tudor, r f
- cido correspondente C. L. Sulz-

h).clin-od4s !RlDre a rnelia. durantE' �on ecçoes berger relata que, a mais i(n-n,lIito t.m.po. Ieto l'&pl'eitenta. paru A

Q' cotu,na ver-t1Í�!'Q'k - ..imultane.a- de _.. fluente pessoa do regime de
in.nu;·.' ••fa�à: 811'i*ÍJiv-o e inaÚ: Grava

....

tas Lublim, ,11'a Polônia, não é
'fidode.p-r<t19i:igada, prejudiciaiil 00 I Bierut, o presidente titular,
�vQh1ri\-.ntó' ffsi'C6 .' Aceitam-se encomendas em mas um tal Seul Amsterdam,iCa.ne$:tr!l' poro o cre.clro.6Í\to· nor-
tiÍQl � pu:filhlnho,' de'ixando-o qualquer quantidade. de quem Bíerut é subordinado.
@fre" � brinca'l' um peuco, no Rua' Annita Gar ibaldi , 58 Amsterdam, que assume tam-

�.��_��.. _:�e._c:Q�a_ h_:or,Cl_,.._-de_:iI_tudO., FLORIANÓPOLIS bém outros nomes, entrou no

....:,,, ...�_..._....._.v.. _'__-w.......= ..._. partido comunista russo em

A
'

t d· '"'-_._ _ __ _ 1939. Êle concentra nas suas

U ,Ie' • • V
. '.' mãos, todo o contrôle do regi-

.: 181do Illera'
.

árias' pre�'os .'
.

,

��� �:mL��li��me���u���o c�::
·._:Mos�, �o ,(v.�(-- o 'C�- querem ,�lIstar ...se prtr as suas i�SitruçÕes. �ms
�entM'lS� .�()s._ assuntos pol,�� I Ao Tr,ibunal de Apelação foi te,rctam é responsável dIr:eta
tlCOS do EStrela �yermelha, t requerido uni "habeas-corpus" I mente p:r.ante o Cormssariado
IlVan, escr.e�eu que .. todo mun- i impetrado pelo advogado Ri-I

dos Negócíos Internos em Mos

d?_aguarda as �in,?oura:s ,
re�: cardo Machado Junior em fa- con, ou �eJa, a central do fa

moas ,en:t�e o�' tr�s gIand�� vor dos vários presos que se en-. moso NKVD.

com? mal<?r ínterêsse, A. U�lao contram recolhidos ao presí- _

S9�ett:..c.a, .. EstadO.s UnIdos e di?, do Distrito. Federal e da IGrn:-Bi�ct.�nl:la.. lutaram ombi I, COlônia Penal Cândido Men-
, a; pmb.t6 .como .v€rdadeíros �lia- des,..��m nota. d_e culpa e, � diS-'1dos no. .c�rso d� p!,.esente g.ue�- poslçao do chere de PolIcIa. O I

r,a. Teb'a e. C�lmeIa.constlt1ll- impetrante baseia o seu pedido
I

ram o� maIS l��?rtan��s elos no fato de que a lei eleitoral, Aceitam-se eneomendas
d�ssa �p�açao. Pleltean�o determina em um dos seus dis
a;CQl}tmu�çao �essª, har!ll0ma, positivos o alistamento de to
diz o. ,�entansta do dIscurso dos os brasileiros que, maiores,
de; Eisenhower perante o .Con-, d� 18 anos, não estejam CU(ll

We.::s�? ,dos Estadqs: Umdos: I prindo pena, Tesponsabilizan�
�ap' f!O' cada s{JJda�0 como. os! do os que assim não procede

cl'dàldao�: das �açoes Umdas dem com o pagamento ele pe
�p�:rp 'que; as gran�es. po-I sadas multas. Argumenta, en,.
tencl'as· ;contmu�m �,marc�arj tão, que todos êsses homens
lado. a, lado na dlreç:ao dq- novo I nessas condiçõe� estão impedi-I •• 1Ii

mu�, . pelo qual sofreram
J dos de se .m�mrem, d?s do- CASA MISCELANEA distritanro '.

.,
cump-ntos lnd.lspensavels para b"d d R' d' R C A---'\----�-------. l' t 't' b

U1 era os alaS • • •

Pr6 "errogaclo dO. o. a IS 8:men 0, em ora por mo- Victor. Vãlvulas e Discos.
_. I�II'

,

.
. tIvos rndependentes de sua R C Ih

.

Mafra 9Est.�uto pO. C·f.». ' vontade. ua onse eIrO ,

....................................................
Huenas Aires; 2.1 (D. P.)

Difunde�s:e, entre os partidos
políticO�,'f) movimento destina
do a ,pedir ã derrogação do es.
tatuto· Í>O'lítico, . observando-se
a atitude düs socialistas e· do
Partido Democrático Progres
sista, 4e Sal1ta-Fé, que deGidiu
gestiona.r a anulação do esta
tuto eC-j'Ulgá�lo inconstitucio
nai - ilegal -, enquanto o

Partido Popular adotava seme

lhante re1?01ução, acrescentan
do ser_aquele 'esta.tuto violador
da liberdade de reunião e as-

sociação,"
. ..... ...

.

8 Paraaá:terá
40 zonas., . c.

Rio, 20 (A. N.)·� 'O Paraná
foi dividido .em 40' 'z-ôuas eH�ito-�
1'ais,' 'sendo 'inteti,$a "?' itividad�
no sentido de. arregimentar

.

o.

lua.ior riàll).ero pos.siv:e1 de elei
tores, afim de ptopórcionar a

tOd.OS. os. paranaenses ha.bi.l.ita'-l·çãD . para o exercíCio do
".

voto.
n�s l'fóximas eleigêíe-S. .'.

Dr. Guerreiro da
FODseca
MÉDICO

Todos os dias em Santo
Amaro

Atende 11 qualquer hora do
dia e da noib

RESIDÊNCIA:
Hotel do Snr. Cunho

SANTO AMARO

I PROF. JOÃO BOHHASSIS Ie SENHORA
participam a seu. parentes
e pesloail de iluas relaçõel o

II
noscãmerrto de seu filho

JOÃO BATlST.A
Fpoli•. , 19·6·45

3 y
.Z

Quem é o
mais influente

POINI-A -JOUft

BAZAR DE MODAS
(onfe�ões -- Alta costura

AINDA, NO NOVO NÚMERO DE SELEÇÕES:

* O Gênio de Morse
Sua vida era um parac!oxo: querendo ser pintor,
tornou-se famoso como inventor do telégrafo.
Fascinante biografia desse homem dinâmico, cujo
talento artístico só Ioi reconhecido após sua

morte. . . . . . . . . ; Pág. 69

* O Mistério da Forca
o condenado que devia ter morrido, mas conti
nuou vivendo . . . . . Pág. 39

* De Gaulle, o Profeta Pág. 1

Ncvidades

Rua Felipe Schmidt, 34

J. W. T.

CASA DE SAúDE E MATERNIDADE
"SÃO SEBASTIÃO"

So,b a dLreção clIDica do

DR. DJALMA MOELL:MANN

construção moderna e confortáV'el, situada em aprazl�l chácara oom

,

esplêndida; vista para o IIli8Jr.

Excelente local p:u.a OUIl'll de repouso. Água fria e quente
APARELHAMENTO COMPLE1.'O E �lODERN1SSIMO PARA TRATAMENTO

�lÉDlCO. CIRúRGICO li] G.fNEOOLôGICO.

RAIOS X -. Ultravioleta - Infravermelho - Ondas curtas
-- Eletricidade médica -. Exames endolcópicos.

,

.Lab�tório8 .p�r. 011 exame" de elucidação de diapóstlCOB.

Apartamentos .de luxo com banheiro Cr$ 50,00 diário
Aparla:p.lentos de la classe .

'

. .; . . . .. Cr$ 30,00 "

Quartós "dê 2a classe Cr$ 20,00 "

Quartvs com duas camas Cr$ 15,00 p/pessoa

1

.

SECÇÃO DE MATERNIDADE
Partos com' permanêneia de 10 dias em Apartamento de
la classe, inclusive sala de operações, com parteira da

Casa de Saúde Cr$ 400,00.
o DOENTE PôDE TER MEDICO PARTICULAR

'FLORIANÓPOLIS
f:.argo São SebaStião --o� Tele�one: 1.153

ASeleções
do Readers Dígest

I
....................................................

IIRTIGOS DE INTERESSE .".------"""'�

De Gaulle. o Frotem . . . . .

Contágios que se fazem pelo u,
Frases pltorescas e poétlcas , .

Vida secreta de um ag:ente secret
Ao escora vai ao campo de batalha
Grau San Martin volta ao poder
'Ré,dio-curandeitos . ' . . . .

Sua tarefa é desorgar.izar . . .

Aproveite a minha experiência
Kudzu, outro milagre dos camp
Que serã feito da Alemanha, .

O enigma dQ enforcado . , .

Porque a produção industri�1 de� IToyama dá a chave do Japao. ,

:
CJima artificial. . . . . . . .

IOberammergau americano, , ,

,

Avião fantasma. . reJo Coronel :

Meu tipo inesquedvel. ," por

Flagrantes da vida a;nericana ..�'',,'_a!!--�"'",,1!i'QIPeiderão os educadores a pnz outra ,
,

66Saturday Rcview oi Literature

O gênio de Samuel Ulorse. , . , . . . , Esquire 69

Valorizando o defeit(; físico para o trabalho Pr�$reSSIVe 73

Crise no Jardim de l:lfância . por IÜJ.�hren'e Pmkerton 75

(Troa cidade às voltas com ursos tun����rie Schcioner 79

Mostra-me tuas mãos, e dir-te-ei quem és
,

por Noel laqum 82,
Glória pejo hari-kiri . , . ' por Warren J. CJe�r 85

Que bom voltar para casa! ,..,.' Harper s 87

Aí estão os camarões gigantes . Baltimore Sun 92 .

lfSeção de IlImpressões sobre os russos, . 9Sll. Livros .iI por William L. Whlt�

Já está à venda,
o número de

ABRIL

... 29 artigos em 122
páginas repletas de
interêsse e novidade,

CUSTA SÓ

CR$ 3,00

\
.

.
.

Agentes em F1orian6polis: PEDRO XAVIElt &: CIA.
Repr. Geral no Brasil: FERNANDO CHINAGUA - H. ROSário, 55·A 2,0 ando - Rio

Missa . , .

aniversariO
João D. Vaz e Nair O. Vaz convidam.

às pessôas de suas relações e paI'�nte/j
para assistiram à missa que mandam
rezar pelo 4' aniversário de falecimento
de seu pai e sogro, João Vicente Vaz,

se�undlil-feira, 25 do corrente, às 8 horas, na Capela de
Santa Filomena. em S. José.

Penhorados, agradecem a todos que comparecerem.

Camisas. Gravatas. Pijame8
Meiasda. melhores. pelos me

pores preç(ls 16 Da CASA MIS
CILAN'EA - RuaO, lV1afra, 9

APENAS Cr$ 3,00
Com essa Ínfima quantia Vorê

'

está auxiliando o seu pro:,nmo.
Contribua para a Caixa de Esmo]alil
aos Indigentes cJe Florianópolis. ..

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Com a vitor-ia das fôrças aliadas
na Europa, a "Comunidade da Carn
panha do Fole", de São Paulo che-
ga ao término da finalirlade para P

quul foi constitnida. Assim, confor
me roi rcso lvido em reunião da
Di rctoria. as atividades da Comuni
dade serão encerradas em 30 de
junho próximo, sendo que, até
aquela (laia, contln norcmos a re

�eLcr suhscrições. A última mensa

lidade dex ida é a do mês de Abril,
na importância ·de Cr$ '5,.90, facul
tando-se, aos subscr-itores que ain-
da não alcançaram o último 'dis
.int ivo de 20.000, o pagamento tia
l.iferença entre o total já pago e

Cr!ii 1.nOO,oo, isto é, a soma dos pa
:�am('ntos devidos no grau de
:lO.()(lO. Com a boa vontade e coope
ração de milhares de subscr-itores, I,té hoje conseguimos remeter ii
elortosa "Rovul Ak Force" a so

ma de ;f, .32.732 - 13 - 4 d. e aos

congêncros em armas, a intrépida
'Fôrça Aérea Brasileira", entrega-
nos a importância de Cr$ .

H7.000,on. As qr...sntias que forem
recebidus até 80 de junho próximo
;('1':10. na forma do costume divi-

I .ridns igualmente entre a "F .. A. E."
! _' a "li. A. F.". Pedimos, portanto,
:lOS nossos cobradores e subscrito
res o csf'órço neccssúrío para que
';cjum entregues suas listas c efetua
los seus pagamentos até o {lia 30
ie junho vindouro, no escr ítório do

(Diplómado pela Faculdade Nacional de Medicina df ·Fole··. ú rua 15 de Novembro n.

Univ&sidade dó Brasil). Médico por concurso do Serviço Na- .i�O. 17° andar, t.elef'()�(' 2-6593, em

c�ó�4L:d.e· D,eel'1ç:as. Meht�is .. �x. interno.da Sant� �asa de Mi-I �l��:o�:l��o�1 "�lP�l��'��;��ila�led(�;!"OI�:
aeríeórríía, e Ho���al �slqU1atnc<? do RIO. �x médíco assísten congratular ('(!n1 todos que apoia-

=�====��====:-��=====�====��
te do saaatórío RlO de Janeiro na Capital Federal. ram este movimento de tao grande

CLOOtA MÉDICA -- DOENÇAS NERVOSAS �Ilce;s,�): não ,són�enl.e na ,pa�r.te pe-�I------------------""-

.

,. 1
.. . . , . ..

N
·.UllldllU, com,J, ainda, no apOlO nJQ-

-_CO!1SU tono: EdlflClO Amélia eto n.l, contribuindo, assim, para ii J"'!\.�'-"'._ I')'V·
-'

..

:

()� '�'�';_"'\"'.. I·..

:

'...)..... -.0·.'·..
·· ·�.. ·.3.. ·.·

"

- Rua Felipe Schní.idt. Consultas: Das 15 ás 18 horas maio)' confraternização anglo-bra- I L�� '-..I' .; .....

Residência: Rua Alvaro de Carvalho n? 18 - Florianópolis. ! sileira. Viva a H. A. F. - Viva a

F. A. B.

IndicadorMédico
MARIODR. WENDHAUSEN

(DiplomadO pela racUlda.d. l'Iac. d. llelUclna da Ul11....rald.da elo BruIJ)
_·lS1t<1rtlo do 8en19f) da Cltn1ca Jf6d1ca do ProfeSlIOr Onaldo O:UT� m6dloo do

�to 4...d4.

CLflIJe,$ ••DICa ......01Nttu blter..... 441 ad'Rltoe e erl!Ulçu. OOl'lf8VLTOR�o1

• 1Ul81Dlt,NCl.l1: Bu hllpe ScbJnldt .. iii - TeL 811. OONSULTAS -- Pu t. b 111

DR: IIIV- PORTINHO DE MORAES,. Médico
CLÍNICA MÉDICA DE ADULTOS E CRIANÇAS

CONtJLTORíO; - Rua Santos Saraiva, 76, (defronte ao c1u
6 de Janeiro) - ESTREITO.

CONSULTAS das 15 ás 17 horas.
Residência: � Rua Padre Miguelinho, 6 FLORIANOPOLIS

DR. ARMANDO VAURlO DE ASSIS

DR. BIASE FARACO
M6d1Ct> � cbéf'e do Serviço de Sltilfa do Centro de &Ulde

J.)O�ÇAS'iJ,iA pELE - SíFILIS - AFECÇOES URO-GENITAIS DE
Uf.BOS'-OS·SIaOS - RAIOS INFRA-VERMELHOS E ULTRA-VIOLETA'

CONSULTAS: das 3 às 6 h. - R. Felipe Schmidt, 4t
�.: R. Joínvíle, 47 - FONE 1648

DR. SAVAS LACERDA
Clínica médico-clrárglca de Olhos - Ouvidos. Nariz - Garganta
Diploma de. hahilitação do Conselho Nacional de Oftalmologia.
CONSVl,.TéBIO - Felipe Schmidt, 8. Das 14 lU 18 horas. Fone 1251<
IlliSIfl�NtIA - Conselheiro Mafra, 77.

1ft. CEBHARD HROMADA
Especialista em alta cirúrgie e ginecologia

Hospital HMiguel Couto"
lRffiÃMA (liAMONIA) - Santa Catarina

DR. POtYDORO S. THIAGO
Clíniêa Médica em Geral

DoeD(!lts do coração, pulmões, fígaclto, estômago, íntestlnos,
rtns �. demais órgãos interlliQS, de adultos e eríamças

G(ttN_S�I:.:1'6RIO: Rua Fernando Machado, 16
OONS.ULTAS DIARIAMENTE: das 15 ás 18 horas

RESt.ENBIA: Av. 'I'rompowskí, 62 - Fone Manual 766

DR. A. SANTAELLA

ARAUJO
As8iàthlÍte do Prof. San.on, do Rio de Juelro

ESPECl ALISTA
D()I:m<;lls -e operãÇôes �1>S OLHOS, OUVIDOS, NARIZ e GARGANTA

GJa-ur:&'ta moderna da GUEI,A DE LOBO. do LÁBIO LEPORINO (!{Iblo e céu

da bOca fendid()3 de nltscença)
IlIOfago8C()il!a. traqu�sco,pjll, bl'Cncosropia para :retilrada de co.rpl)S estranh08. tote

CO!<i.sliLTAS: dll8 10 ã. t2 e dali 15 b 18 boru

Rua' Nunes Machado n. 20 - Fone 1447
(AUSENTE)

DR. 'SETTE GUSMAO
CHEl''E DOS S:ml=tVIÇOS DE TTSIOLnGTA DO CENTRO DE SAúDE E UO

HúSPITAL "NERl!lU RAMíOS".
·Cuno '<Ie' apertiliçps.mento no Hospital São Luiz GDnzaga, de Silo Paulo - Ex·este

etjArlo.(io hi'!(tltuto '''·Clemente Ferrell·s". de Sâo Paulo - Ex-médico Interno d,
. Sanat6rio .de Santos, em Campos do Jordâo.

OLmTCA GIlRAl, :-:- DLt'GN,óSTICO PRI!JI"OCJil )jj TRATAMENTO ilSPECJAU:1..AD('
1MB DOilNCAS DO APAR1l:LHO RilSPTRATóRIO.

. OPERACAo DE JACOBOEUS
CO:NSULTAS: Dlàr�aw.'.nté. dás 3 às 6 horas, CONSULTóRIO: Rna Vitor M�iIeles, 18

,RiESID:ilNCIA: Rua Esteves JOOlor. 135 - 'l�l. 742.

DR. MADEIRA NEVES
Médico upecialiata em DOENÇAS DOS OLHOS

(,"UrtIO ... Al)erfelooalnehto e Longa PrAtica 110 Rio cM Janeiro

1JO••Vl1l'AJ - Pela .àJIh.I: 4tartam_t", ... lO.30aal2 h., à tarde excepto 0.0'
1IIJtdoI.....,.... la i. lJórU - OOl.'f8ULT'OIUO: Bu 1010 Phlto L '. _Iln•• -

........: 1."1 ..;_ B4IIiIl",eIll: ... �.... Co1ItIJIJIo, ,=.

Bit ROLDÃO CONSONI
tlalfflGla . GtR.I1L _ Aí/tA. cmlÍ1tG1A - MOLl!lSTIAS DE 8JilNBORA8 • rARTOS

.
'. '.: ".Md. ;!1ela FacWtlMf.' '(le .M'édiclrnil cll!. Universidade de sao Paulo. and" foI

. ,. ,por'�lQs; 'Iltwlv,do Servl.ço, Ctnlirgl.co do PTof. Allj:>io C"rreia Neto..

_

. do �8fô.wag() .

e ·'V:la.s biliares, l.nJtestlnos (leigado e grosso. t.lr6ide, rms,
pró.tt· " bex.. !iteroi ovârio4i e trompas. Vllricooeie. hld!N)Cle]e. varizes .. hérnia

CONS'CtLTAS:
Cu 'i.. Ii b9l:'AII, ,1 ftillf �ltpe Schmidt. 21 (altos da CaM Piu'a1so). Tel. 1.698.

RESIDf:NCIA: Rua EsteTe8 J:dnlor. 179; Tel. 147M

Dr. Newton d'Avlla
Op.,��.�.' -- V�Q. t1rinorl�.·- aoen.
gQ. do.. :�nt••tin� •.reto e an,U'

•• :a.m_º,J:pi��,!,. Tra.tQinento Olll
�::_Qlne a:nl!!;bia.;R.Q"

f'i.tot.�piQ; .• f.J:!fra.nrmelho I

ÇQ�ult! Vi1;o, M.i�l"•.28.
�t,a1Q' cllo�.�t. à. 11.30. h•. "
l tQrd•• � IS luI. � 'diante

R..hh VldoJ.Ro.moet 68.
rõ"t -1007.

DR. ANTONIO MONIZ

DE ARAGAO

� • Orlo...... OIblIee • CJII1U1rUt
.. tons. r....... ._..... ..-oI".

CONSULTÓRIO l R. Joao Pinto 7 Dili-
I!'fàmn.te da 1 17 �. JUIII1)O,

�:�..,� · .... m.

«Seleções)) do
Reader Digesf
Temos, finalmente, em mãos o Inúmero de J\bl'il de 45 da popular

e apreciada revista que empol�,ou
o nosso povo. O exemplar que ['os

foi oferl�do por seu represental1-
te geral no Brasil - Sr. Fernando
Obinaglia, com escritório à rua dq>
n.osár]o, 55-A, nesta cidade, reune,

ICOl1l(! Sl'lllpre, grande numero de
�H'�lgt)S que primam pel:;) qualida
de e impressionam prl0 interêsse
(1e<;peJ'l��do no leitor. De seu tr:xto ..5.... - _.�eledonado, d('stucamos os s,egUL[l-

.

O
4

les trabalhos: }) E GAPLLE O PRO-
i iiii"__iiiiiiiiiiiiiiiii_liiii•._'.-."" iiiiiiiii1•·."•.•i.4_"··_FETA - Life; CONTAGIOS QUE

sr� FAZEiM PELO AH - Hygeia; A
ESCOLA VAf AO CAN.lPO DE BA·
TALHA - Alllerican Legion; SUA
TAREFA É DESORGANIZ:AR
Tr:';olor; PORQUE A PRODCÇÁO
I�l)LSTHJAL DEVE ORESCER -

Fortune; TOYAMA J)A A CHAVE . �"''t�ÃJk
-

DO JAPAO - CC'lIiers; PEHDE- CC!tv!l$4J{t�S .PEl, AVARIAS

'1
,SIQl�.�ô�_!:�AWt, .

.

HAO OS EDUCADOHES A PA;I: OU. .' .• �eprl!.".I;l\tg.Ç§�I!l'." Tr?nap.,�t� ·flfl'���;-,�·(�·�
T"nA VEZ '! SatuJ'day Review; VA- c.on.�l.q'nqç.oelijl .� Pq,D. t;Q .�rfJPrlo IV1.:�.'._." "'.' ��.�!,.M(..•••;.:JM.. :.�.. '.;LOldZA�r:O O DEFEITO FíSICO Ruo.

. :p.q!.o. F'f!,r",,-i.ro, 5 . q�!(ço" :r.�,,9·, «ê_s��W �.
PAHA O THABALHO -'- Progre:.;si"· Z' P.a.'yj,zl:ill!lAto. " T�cl-l:ui.tho.. ·�dent.' �..·�W;
ve; QUE BOM VOLTAR PARA CAIXA pQ.srAL, 117 R_�ji��lIlhiljdQ�. Qvj1 e: ·\'J41ií;
CASA! -. Harpers e IMPRESSõES E d TI; f" tJtQ-S C ...
SóBHE os RUSSOS con4�nsado n ereço e égra ICO <.,,: � ..�'.v�
dQ livrQ dI? WU1iam L. W);:üt�. ---_-_.. .......'__..

CONTRA
GRIPE
RESFRIADOS
OÔRES"CABECA
NEVRMGIAS 'E
OÔRES ,. GERAL

só St USA

A Comunidade
do fole

Os aétlices: ameaça. «grev8rJ)
S. Paulo, 21 (E.) � Os mé- bendo uma quota de .gasolína

dicas desta capital, em longo extra, prefere víajar para. San
memorial que enviaram ao tos com pessoas que vâo j<>gar;
chefe do Govêrno, tornaram cita o "aparecímento assusta
claro que estão dispostos a não dor de novos carros com pIa
mais atender aos chamados à cas oficiais, que são vistos em

domicilio, se não lhes for. con- toda parte, nas portas dos CO>

cedida uma quota de gasolina. légíos, nas casas de diversões,
No documento mandado ao sr. nos mercados; e termina di ..

Getúlio Vargas, exp1icam as di- zendo que na "eveJ."litualídade,
ficuldades �ue eneon�ram. pa- de não vir a solução do proble •

ra consegu�' conduçao; c]J�am I ma da sua condu ão essoal
as declarações n�rte-a:neflca- i no exercícioda pJ!' ssã% a me�
nas de que o Brasil esta rece- I r C r 1'·

.

1
.

'.
.

bendo mais gasolina agora do
e e t rgentemente a devida

que em 1944; referem-se a ga-, consideração dos poderes pú
solina facilmente encontrada blícos, não lhes será poss�y�l,
no cambio negro; informam não obstante o seu- já demens
que a uníca empresa de carros trado es-pírito de abnegação e

que ,os atendia para conduzt- sacrifício, atender com a dese
los as casas dos doentes não o jada sotícítarde os pacientes em
faz mais, porque, embora rece- seus domteítíos".

VENDE-SE
4 lIerrarias completa•• devidamen

te regist:t'o.da. no I. N. P., .�ndo 3
com quotas parQ pinho ii ur.,o
poro canela. Negocio ur.gente.
Informaçõ.. n.. tà r.daçiio.

Bungalow
Vende se o da rua Quintino

Bocaiuva, 622, Estreito, que
dispõe de todo conforto, 3

quartos, banheiro, pias. bôa
àgua. Tratar no local.
'" .:-".-.- .-.. ,a -_-.- '\-..

-

DE PEStSO:AS· TÊ.M.
USADO, Ct)M .S·OM Ali

SULTAO:O O POPU.-

LAR OEPlJaAT'IVu

00 SANGUEMAatA aiGIs.tUD

I Di: OSv�LtJO BULGÃ;O vIANNA
Dr. J. 1. DE SàOSA C.AS:�iÜ:

E!SORITó.RIO: �'U-(,I Alv�ro de Co:til'olb,o;; 8 (••,qtíi'l10
Felipe $ch�hH). 'C. POSTAL: 14Q. I

-.--_...í_

Vida· de' Luiz. Carias'· Prestes':
<B Cavalheiro da EsPFaIlÇ,a)

por JOnGS AMAB8 '

LIVRARIA ROSA'
R�Q . DQodotíl. 33 --"- th�rion6�lis.

'_

PRECISA ..S.E,., .��A.G�!:
'.
'. D ESENH rSTA··

pllra trc.halhl> topográfico (plonime'trio· -. 'oltitli.... '

fri.ol. em &'artao e cidctde. PÓg'Cl'"U ".m.

Ropasta por cttrt-a �aro «elA. DS, TERRAS N'01i1'E '

DO . PARAN·Ar». � Ooix/::1 Postal, -16 -. LONDRINA.'
Estad-o do .PG�cr:tlCS •

. .
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Crédilo Mútuo Predial

.

_

Proprietários - J. Moreira & Cia

4 mais prelerk.�a, é inegável.
2 sorteio� lücnsais 4 e 18

PRÊrlllO MA\.IOF CR s 6.250,00

Multas bonií.cccões e médico gratis
Tudo isto por apenrrs Cr$ 1,00

-...,--

Muito tecido irá para fúra'
Realizou-se, no Ministério do I É a seguinte a quantidade

Trabalho, a reunião da comiS-! mensal de tecidos a ser fabrí
são Executiva Textil, para a

fi-J
cada por Estado: Paraiba do

xação das quotas de Iabricação Norte, com. uma fábrica, pro
de tecidos atribuida a cada fá- duzírá 142.000 jardas quadra
bríca para satisfação dos com- das; Pernambuco, com oito. fá
promíssos asumidos com a bricas, 1.986.000; Alagoas, com
UNRRA e o Conselho Francês. ,. . .

de Suprimentos. ,'�tto fabYl�a�: 509.000; S.ergwe
. Assim mesmo 150 fábricas, com 12A fa�ll�as 558.000, Ba�a
das trezentas ou trezentas e

com tre� fábricas, 417:000;, Rl?
trinta existentes no Brasil! de Janeiro, com. de�OIto tábrí

trabalharão na fabricacão do� I
cas, 1.096.00,0; p�stnto Federal

tecidos encomendados. 'Leu as' co� nove tábrícas, 1.3,84.�00;
quotas atribuidas a cada Esta-I Minas GeraI�, com 42 fábrícas,
do e a cada fábrica verifican- i 2.256.000; Sao Paulo, com 41

,
- I .

do-se o plano que a Sao Paulo fábricas, 4.035.000; Santa Ca-
caberá quotas superiores a tarina, com 6 fábricas, 120.000;
quatro milhi?es de jar�as qua-I Rio Grande do Sul, com 2 fá
dradas, seguindo-se, Mmas Ge-

i brícas, 34.000; num total de
rais,. Es.tado do Rio de JaneiEo i 150 fábricas que produzirão
e Distrito Federal, onde estao, 12.537.000 jardas quadradas de
sítuadas as maiores fábricas i tecidos.
do Brasil. I

Irmandade do Senhor Jesõs dos Passos e

Hospital de Caridade
EDITAL

fornecimento
De ordem da Mesa Administrativa. da Irmandade do Se

nhor jbús dos Passos e Hospit al de Caridade. desta 'Capital ,

previno aos interessados que, até o dia 27 deste mês, às 12

horas, receberá esta Irmandade e Hospital, na sua Secretaria,
propestas em cartas fechadas de todos os artigos necessários
80 seu consumo, durante o semestre de Julho a Dezembro do
corrente ano.

Consistório em Florianópolis' 14 de Junho 1945.

José Tolentino de. Souza

(. -

gelado
chá
chimarrão

Bebida saudável
IATE: I

- #"w

ESTA FRAQUEZA ATI;;;;;-I
.

','N:', ...PESSOAS DE MAIS
.. � ...

, -�L...../ "

DE 40 ANOS ';.���� ....<
.. :.::.�(;:m;1Il

Diz-se que o organismo muda completa- ��... »< �f'� �rÀ"..:
.... :

:

:..j
d O é � �----:;;t6 < j - .�"", fi' 7� ,

mente e sete em sete anos. certo s,�_;::;- �{......_�':":".".c.,, .

. .....
:..:::.v'"

que com o passar do tempo a saúde se
...

modifica e em muitas pessôas de mais de
40 anos começam a aparecer disturbios,
muitas vezes de natureza séria. Entre es

tes o principal é ° disturbio da bexiga, uma
fraqueza cujas exigencias, que se manifes
tam principalmente á noite quando se está
bem quente na cama, são muito irritantes.
Essa debilidade da bexiga é um resultado
de disturbios renais e si fôr desprezada,
poderá tornar-se perig.osa, transformando
se em calculos, pedras ou cistite (infla
mação crônica da bexiga).
Compreendendo-se a causa da fraqueza
da bexiga,' poder-se-á saber porque pode
mos prometer aos sofredores um remedia

do dia

eficaz. Essa fraqueza que o aborrece e

irrita, envergonhando-o muitas vezes

quando se acha Ióra de ccsa, é resultante
das substancias tóxicas no sangue, que
atuam como irritantes .sobrc os nervos e

as membranas sensoriais. Ê por isso que
mesmo sem necessidade alguma, a bexiga
é constantemente chamada a funcionar.
Liberte o seu sangue dessas substancias toxi
cas e terá certeza de ficar curado. Não ha
meio mais rapido e eficaz de conseguir esse

resultado do que tomar uma série das afa
madas Pilulas De Witt para os Rins e a

Bexiga, conhecidas em todo O mundo.

ITT
o vidro "rande de Pilules De Witt. contendo duas vezes e meia a quan
tidade do tamanho pequeno. custa proporcionalmente muito menos.

NOVO HOTEL
de Miguel Rodrigues

Sousa
Angelina, Município

de S. José
(Viagens diretas ou via

S. Pedro)
IDEAL PARA REPUlSO

Não se aceitam hóspedes
portadores de motestias

contagiosas

PARA Os �
BEXIGA RINS E A ,

Pilulàs D(-

Móveis
Comprar, vender ou alugar

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

ouro ou palacr il. Conserto
dentaduras em 2 horas

apenas.

CONSTANTINO SERRATINE

IRua Duarte Schutel 11

de

...,............ l1'li ..........._
", '

..-_'.._ .".,_.. ....�- ,. -"""'"

(NSTITUTO DE DIAGNOSTICO
CUNICO

DR·. DJALMA
MOELLMANN

santo

.ó na

S. Paulino, Bispo
Pônoio Merócio Anício Paulino

ncsceu no ano �. em Bordéus,
na província romana da Gálio.
Seus pai. pertenciam àil famíli&s
moi. nobre. da região e dispu- Inham de eriorrnes riquezas. Pau
Uno recebeu lições dos melhores
melltrel de I18U tempo. O Impero'
dor Graciano distinguiu-o com a

01 ta e cubiçada dignidade consu

lar. Paulino. porém. já bem cedo
retirou·.e da vida política a casou

com uma jovem espanhola. a pie
dosa Terásia. vivendo, então, em

Bordêua. Somente com 35 ano. de
idade- foi êle batizado e vendeu

Iuma grande parte de suas panes
sôes, distribuindo o. lucros entre
os pcbres Movido 'pelos rogaI! do
Bispo Lâmpio de Barcelona fero se

ordenar sacerdote e transferiu· se
para Nola. na Itália. Aí dedicou
sua vida. em companhia de sua

espasa, aos exercícios de piedade e

da cáridade corno a trabalhos li
terários, distinguindo. se ne.tes
tanto pela perfeição do elltilo co

mo pela beleza dos

pensamentos'jE em 409, foi eleito Brspo de
Nola, dando o exemplo do mais
abnegado amor do próximo. Mar
reu em 431.

Forja
A Warner Bros organizou, para

Ieslurnbrar os sentidos, o "show"
nsis belo e estonteante de todos os

tempos, em tecnicolor: FOH.TA DE
c dEROIS. Este filme, imenso e des-

1: tumbrante, teve o concurso das
Fôrças Armadas dos EE. CU., além

______________..., le George Munphy, Joan Leslie
. Tenente (de verdade) Ronald Rea-

'GRATIS 1 Y. 4pare"'lbos elétríees ran (ex-astro do cinema). George
'4' 11 Fobias, Alan Halo, Charles Butter-

,

.

• ; ! A Instaladora de F'lortanó- worth, Kate Smith e milhares de
1

1" T' O n 11 I .ol dados e extras, sob a direção do
Quer r"eceber 6timG lIurpre,a?

'1"
po IS, a ru� .

rajan. .

.'
av

�randl' direto!' Michael Curtiz.
que ó fará feliz! e lhe eerá sa a sua dístinta freguesia que THL.'i IS THE ARMY !
de voliosa, util�dade! Escreva I dispõe de operários habilita- Baseada na maruunental revis
a $�Qr..: a CaIxa Postal, .84, � dos para executar Instalações 'a teatral de IRVING BERLIN, que

I Nl�e.r61,.- E'1:odo do RIo. � de Luz e Fôrça em geral, fOf- -star rcccu o público da Broadway,
.... á pela sua grandiosidade, o turhilhão'

I
necendo orçamento gr ':is e

ilegre de suas músicas, e beleza

eS-1r , ,�/ sem compromisso para seus .onetantc de suas mulheres e seu

UI /,(/'1,1� .... serviços. ritmo marcial e patriótico, agora,
Possui também oficina espe- multiplicada por 1.000 e transfor-

, . .nada E'lll um filme gigantesco. Paraoíalizada. com técnicos nrotts- dar maior realidade ao espetáculo, Isionais, para consertos de apa- são solicitados homens de todas as

rêlhos elétricos, enrolamento armas, reunindo-se conjuntos be
de motores e dínamOlS, estabi- líssimos. Os números musicais são

L'ston1eantes e indescritíveis. Assim,lizadores, ferros de engomar, desistimos de enumerá-los, aconse- Dr. "rtor Peret'rafogare1J1ols, aparelhos médicos Ihando o leitor a ir ver o filme, de B ,"ormado pela Un1yera1d.�,. d. Geneln"ll

��W/��.p
e outros, com -exceção de apa- ([1.1alquer ma,n·eira, com chuva OH

e Ol •.ve •.ra �: =:= ='.:;:l�e::�.v� relhos.de rádio. sol e ventania mesmo. Principal-
mente pDrque tôda a renda, que es- I

... do .n.tema nen-OlIO. aparelho .wto-
lLhUu.u UTIS I I

se filme proporcionar à \Varner Clínica Geral de Adulto. urll1&rl0 do homem e da mulher

,-- -'�--.. "C MUDAS Br,-'s, reverterá totalmente para ai Doença, da. crianças UMa". T�cntoo: DR. PAULO TAVU1I&
.& ,. Caixa do Exército. Seja também Labofat6rio de Análi...

I
Clm"1IO d. Rldiol:oC1a Cl1n1ca com o dr.

�ft,. "If;�� 41"A.- um cooperador da Vitória. Veja clínica.. lilanoel d. Abre1l C&mpanar1o (110 Pau-

P
� ,.., _..",

Frutíferas e Ornamentais.

I
duas e três vezes "FOR.TiA. DE HE- Con.ult6rio: rua Felipe Sch. ,�, llJlIJ)ectallzatio em HJC1ene , iaM•

eREME d ROIS", em benefício do Exérdto midt, 21 [alto. da CasQ Pa· P'dbl1ca, pela UniTeraldadA do R10 d. Js-

�,*'.

I
Peçam Catá19go ilustra Q. dos EE. nu. Ca·ntores, comediantes, rai.o]. da. 10 30 á, 12 "da.

Illelro.
- Gablnet1J d. Rllo X - J!Uectro-

-
. .,

"... LEOPOLDO SEIDEL' hailarinos, orquestras famosas, mú- 15 à. 18 h.. lUtUoantla cl1n1ca - Hetabol1am.o b.2;

:'�ri
ri

!
Corupá. sicas estonteantes, fazem de "FOR- R••idincia: rua Vi,c. de Ouro II.) - SOrullgem Duoden«.l - G:1tblnetA

I tltl'II!i1t"í) '
... �-_: �tm�.AD��;g:;�'�� eêf;::C�!�rrz�; Fone;í6�Oi�!"nucll] I :p�:���t6�:.a.;.::

_ II . • _ - - 10 v••9 e "HOXY". - M. G. "- - .-e__..:. �dol I. rOM :1..1.". - J'lor_ó�

I ft SERVIDORA
ra maior organizaçêio no

Ililnero ne.ta capital)

Rua João Pinto, 4,

Fone 775r.

de heróis
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nipões em
LONDRES} 22 (U� P�) ... INFORMAÇÃO, PROCEDENTE DE \NASHINGTON,
AFIRMA QUE OS JAPONESES �rÊM MAIS DE 4 MILHõES DE H O M EN S EM
ARMAS, E MAIS� AINDA, ALGUNS MILHõES DE HOMENS EM IDADE MILI

TAR, AINDA NÃO CONV·OCADOS.
RECORTE

ANTIGO PREPARADO INGL:F.S

PARA ATURDIMENTO E ZUM-

o E�TADO Esportivo I P����R d�s�:r���, L�:!�_. Se v.:����:e�Oa�g:�::�s�:que se-

t te. caoít I
.

t fra de congestão catarral ou aturdímen-
"C'OI)RIDA DO ''''ACHO'' ra-se nes a capi a o pm 01'

, "1 to, r-ecorte este aviso e Ieve-lh'o.
Brusquc, :21 (E.) - C01110 nos paranaense Osvaldo Lopes, que

anos anteriores, foi levada ii eleito;' aqui fará uma exposicão de
na Praçu de Desportns "e. C. Be-I pintura na séde da Associa-
naux" a YII "Corrida do Facho",' - r' "

patrocinada pel .. C. E. Pavsanrlú. �ao Catarmense de !mprensa,
Coufirruao do o favoritismo e sua' a Rua Felipe Schmidt, altos
alia classe, venceu galhardamente a das Casas Pernambucanas,
ref'er ida pr(lva, pela. quinta vez i Vocação artística que tem
cousecuí iva, u e�r(lrllsta" Oswaldo! merecido as melhOl:es ref'erên-Pcterma nu. A l'aça, "Cidade de .

� .

,. .

Brusque ", g'l'nWlIlentc oferecida eras da paote da crítica, do VI

]lel,�l Prefeitura Municipal, roi con-
I zinho Estado, o ilustre hospe

�lf.llsta�la �l'la val.oJ�)sa cquip_e. do de, que nos apresentará uma

.1.1:'0 de (In.e_na .3) I:. A tradiclonal amostra de 40 télas envolven-1:' esta de São Juao corr-espondeu ..'.
plenamente fl expectativa, sendo do os mais variados motIVOS

a.lJri11!an�acta pela Banda ;\1usic�1 ,
encontrará, por certo, símpátí-

Concórdia, transcorrendo as fesIJ-' co acolhimento nos nossos
vi dades n�llll. ambienle. esp,orti.\'o de meios intelectuais. A exposí-pura cor-dialidade e cUJO término se _ "

verif'icou às primeiras horas da lll:l'- çao sera tranqueda ao público
drugnda. I amanhã.

4 milhões de

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

Florlan6polls 22 de Junho de 1945
--�------ ---------

ESTE AVISO

armas

INSTITUTO DE APOSENTADORIA E PENsõES DOS
INDUSTRIARIOS

DELEGACIA EIU SANTA CA'l'ARINA
ALISTAMENTO ELEITORAL EX-OFíCIO

Remessa das relações a que se refere o art. 23 da Lei Eleitoral
o Delegado do Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Comerciá

rios e111 Santa Catarina, tendo em vista as instruções Ibaixadas pelo Su
pctíór Tribunal Eleitor-al, para cnurprimcnto do artigo 2,3 do decreto-lei
número 7.586, de 28-5-,15, notifica tortas as emprêsus, subordinadas ai)

espaço legal do J. A. P. C .. a remeterem, com a máxima urgência, dt'
modo a permitir li seu encaminhamento às autoridades eleitorais, i.n-'
prcter+vehncnte. até 30 do corrente mês, -- uma re laçâo de todos os seus

cmprgcados, con tendo:
.

:

a - nome ou razão social da ernprêsa ;
b-endrrcço;
e - nO!1lP completo, idade, estado civil. IIliaçâo, naturalidnde. prn

f'issão e residência de todos os empregados alfabetizados;
ri - nome dos empregados que se acham afastados do serviço,

com indicação do motivo do af'astamento.
A relação em apreço. em três vias. deve ser entregue na séde da

Delegacia, - sita a rua Felipe Schmidt, 37, Edifício São Luiz -'-, das
12 às 18 horas, exceto aos sábados, cujo expediente é das 9 às 12.boras.

Flor ianópolis, 20 de junho de 19'15.

o catarro, o aturdimento e a dificul·

dade de ouvir são provocados por uma

anfermtdade constitucional. Por essa ra

zão, dedicou-se muito tempo ao estudo

de um tônico suave e eficaz para com

ba ter os males ca usados pela afecção ca

tarral. E êsse remédio, cuja fórmula está

plenamente vitoriosa e tem proporciona
do alívio a muitos sofredores, é conheci

do sob o nome de PARMINT e está à

venda em todas as farmãcias e drogarias,
Logo na, primeiras doses, Parmint ali,

via a cabeça, a congestão e o aturdimen

to catarrais, enquanto o ouvido se resta'

belece prontamente, A perda de olfato e

a descida do catarro para a garganta são

outros sintomas da afecção catarral que'
se combate com Parmint.
Sendo muitos os males do ouvido pro

vocados diretamente pelo catarro, pode
se evitá-lo com Parmlnt.

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

Albérico Glasner
,

. Delegado .'
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• Avião-fantasma
• O gênio de Morse _ Fascinante
biografia

• O mistério da fôrca
• De Gaulle, o profeta
29 artigos e 122 páginas reptetJ:ts de inter'....

CUSTA SÓ CR$ 3.00

Fornecimento IQue venha mals !
.

de
_PeniciUn8 Rio, f2 (A, N.) � o co�érCio f

RIO, 22 (A. N.) - O díretor
'

internacional entre o Brasil e
Geral do Departamento Nacio-' a: Suécia vai ser restaoelecido
nal de Saúde Pública baixou imediatamente. Está' sendo
as seguintes instruções sôbre o aguardado aqui um 'navio sué
fornecime�to, �e penicilil_la< 1 co carregado de produtos para
- O receítuárío da penicilina o Brasil. Depois de 6 anos, vão
fica livre �o "�isto" até a dose! chegar a esta: capital artígosde 400 mil

..umdades,. quando, finos que a Suécia sempre nos

regularmente prescrito (com, mandou e o que eram sobre
nome e endereço do doente, I

maneira apreciados pelo nosso
diagnóstico de dose), se firma- público, '.

'.

,.', "

da por médico regularmente e

I
- ,

.

Soe, M. e R, «Santo Amar;;-I-'-S-V-iÊ-MED ICINi-'�' COMPRAM - SE �!���fi��' l�jspon�á��� ��10 f��� R�ina" agitação
I

· · � I Exemplares de "O Estado tabelecimento enviar diária- Cairo, 22 (U. P.) - mtor-
A Sociedade Musical e Recrea

. -,-, . dos dias 14 e 15 de maio p;: mente ao Servico Nacional de ma-se aqui que o govêrno sírio
tive «Sto Amaro» do operoso dis Quarta-felTa úl ttrn o , d íc 20 do I

� d t
_

d C b' I' 1 t
'

I corrente a Sociedade Catadnense I compram-se nesta redaçao Fiscalização da" Medicina uma -e.�i iu todos os empregadostrlto e am ueo, compeara.', .
.

famanha. dia 23 de junho, o seu! de Madlc�na �fetuou._mals uma de Pagam 6e ,?em, relação numérica da peníciií- CIV1S r:anceses. em, Latt��ie,
l° ano de existência. 11 suas habl:uau reu�lloes.. . I

u. VASP O
na fornecida no dia anterior onde rema considerável agíta-

Para os fe"tejos de aoivenáI'io I
Por motIvo �e forço malor� d�l I ifloube h 'd " -'. ção. A guarnição francesa da-

foi .organizado interesaante pro
I xou de ser reahzada a con!erenclO

� \J ae?�pan a a da prescnçao

I'
"

.

�

"

"

grama. eulminando I' ·1 previsto. lIubordinada 00 titulo. «o 1 I
medIca nos 'termos do. item an- quela cldade acu.sou a g.endal�ção de um baile d:o;C!�ti�e: �f:. i Arsenox, no tratamento da s�hhs)

•

Dgar, I terior. 3) - Desde que o recei- meria síria de est�r' incftando
recido aos .eu. allllociados. I que tera lugar noutra oportumdade. tuário seja de mais de 400 uni- 'os convocados natIV?S. dás cha-

A' D' . d 1
. - Em subatituição, porém, foi de

S P I 2'1 (' N) O
I madas tropas especIals a deIretorla � r;ove aqremla�ao., batido o problema da sí-ms e o

. au o, � 1'1., •
- dades, não poderá ser forneci- I

"

,. '.-
DqueS�lem o pre91dl-lafoi.8�t G�er�1no, exame pre·nupcial. tendo partici' C.onselho Interamel'icano de do sem o "visto" prévio do Ser- '1: sertar. O� S1rIOS

. nega:? '. �sso,
• 1 va, as nOIl.os e lCl aço -. I d d M mas admItem Que e .+

I pa o nos come�tários os rs,. i :::egural'ça concere atu>tlmente viço Nacional da FiscalizaçãD i .' "

•
•

SILoao pro�
--

'I gu�l .Cavalcantl, Artur Perelr.a e prêmios anuais às compaillhias' da Medicina ou dos oruãos curando alIstar os desertores
base. Olivelra, Paulo Tavares e Blase, . - , ,

. b
na genda

.

1 do
RI'fZ Hoje. ,6a• feira, à� Faraco. 118 ;,YJaçao das 21 republIcas aJtualmente ,encarregados do , rmer}a, a egan que

19.30 hora'!
,
'Na próxima reunião o dr. Artur i

continentais que durante c a',o I controle no Estado. 4)" _ Os I
e melhor ter esse,:; homens ar

Michael Oshea e Susan Hayward! Pereira e Oliveira disgert�rá sôbre

li .-tpresent.arem..um record má_! importadores de penicilina madO's sob eont�'o}e, que for-
em: JA�K LONJ?DN. I o. tr�t�mento das menmgltes esta ximo de Yiagens sem aciden-I continuam com a obrigação de mando bandos lIvres.

f'? grande amerdlcano CUjas patleasvrdaell fllococlcas. I teso ÊSlte .ano as companhia::;'I comunicar ao Serviço Nacio-lU
..,'

Ilcoram grava as nas men I . . -

milhões. 'Ele lientiu tudo o que Atença-O lll�8 se destacaram for:=tm el1ca-j nal de FIscalIzaçao da Medici- ma· esco a· em
escreveu. Emoções primitivas, sêde

I heç:vdn.s pela VASIJ, que, du-, na os recebimentos das parti-
de aventur� •. e o choque das pai- Precisam se duas moças para

ran1e 1944, Itl'ar-sportou 47 T�1il: das para o referido serviço au- cad'a bal"rraxoes humanas! .

no O'
•

, t 'd b" t '. tI' 'd' V
Impróprio até 14 ànolJ casa cemercial. Uma para b tI

I
e I) paSS�be!rOS, 6elniC � co e10-, t��Z�1 �e c50)n TO a� a sl}a IS- .

No programa: cão, outra para eseritórío, Ne- to um nulhao. e � �ll e 76. I ::Iumçao. - �o. �era forne- FO'l1taleza, 22 (A. N.) - O
Notici�lII.,d? lIemo.na 4Sx19 • DFB

cessano. de fato, habílídajt:s.l }.m, : un o �la�s ,lIgeIro a?l: clda co�a de pemcIlma �s, es- diretório local da Liga de De-
NotlClQrlO Unlversal· Jornal

C t RP' t I 'I' de'nte O premIO a /ASP fJ1' tabelecImentos farmaceutlCos fesa Nacional, começará, nG
P e os Cr$ 360 e 240 ar as para • caIxa pos a, .,.

. I
.

-

r ç .,

139. I entregue, durante o almôço' que dlspuzerem de refrigera- mês vindouro, a campanha

'ROXY Hoje, 6a.-feira, às I oferecido no Metropolitan Clu-I dor para sua conservacão. 6) contra o analfa,.betismo" pr€-
19,30 horas, Ku' sS·la Hungr-Ia

: be de Nova Iorque', pelo sr) - A falta de cumprirri'ento do tendendo fundar em cada bair-
Colossal programa

- I J. T. Wilen, presidente (10 rlJ-; dispoSit;o no present� aviso im- ro de Fortaleza pelo menos
In Cine Jornal Brasileiro 4x9·Coop ferido Conselho, a) sr. Oscar, portara na suspensao do for., uma escola noturna para adul-
Deanna Durbin. Franchot Tone e

, 'I Corrêa, cônsul do Brasil na-I necimento ao estabelecimento tos e cria,.nças. que trabalham
Walter Brennan em: LondI'es '12 (U P) - A ra- .

f t d t.

., '" ....

. . ; quela cidade. m rlli ar. uran e o dia.NOIVA POR UM DIA dIO de Moscou anunCIa que fOI'
Um belo filme repleto de bélal! ----------- -----.-----_.,;------------�--------

música. pela voz incompáravel assinado Utnl acôrdo, entre a \

de DeaRa. Rússia e o govê,:rIllO provisório I,3" Len Chaney e Barton Mac Lane da Hungria, sôbre a entrada
em: A SOMBRA DA MUMIA lle produtos hungaros a títtl.l0 IlVIi.terio.o, macabro e horripilante!

Impr6prio até 18 ano.
cIp repm'·lçÕes. gntre oe; arti-l

Preço. Cr$ 2,40, e 2.00 gos a serem entregues, figu
r�m equipa.mentos técni::;os,
trigo, gado e outras mercado
',ias. De parte russa, o acôrdo
foi assinad'o pelo marechal
V"ros.tJ.�lov.

A MODEL
«O modêlo das roupas feita.:)}

recebeu

MANTEAUX e TAILLEUaS

R

(de todas as tôres e tipos e finíssima cO:1í-ecção!)

CASACOS 3/4! EXCLUSIVIDADE!
argentées - e outros marnvilhosas

novidades da estação.
Vendas a vista e o prazo.

MODELAR Trajano 7

Copas

A

iRITZ e ROXY - Domingo simul
taneamente

FORJAI DE HERÓE:S
g,plenQQro,o upetticulo em tllcnt·

11i1;11or. �,

\ (CompFe,.iO seu exemplar hoje mes,no!,

PARA fERIDAS,
ECZEMAS,

•

INFLAMAÇOES,
COCEIRAS,
FRIEIRAS,
E S P I N H ,1\ 5 ETC.NUNCR EXISTIU IGURL

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


