
Particulares !

Devastavão material e espiritual. r_ ,

A GUERRA ATUAL DEIXOU A EUROPA TERRIVELMENTE DEVASTADA E��.'�
TENDENDO-SE ESTA DEVAS1'"AÇÃO NÃO SOMENTE ATRAVÉS DE ÁREA��
EXTENSAS! MAS ATÉ ÀS CONSCI�NCIAS E ESPíRITOS. ESTAS PALAVRA��.

FORAM DITAS PELO ANALISTA MAJOR WEBB.

o
A «Carta das Nações Unidas;,

SÃO FRANCISCO, 23 (U. P.) - Acredita-se em que, pro
vavelmente, começará na próxima terça-feira, a assíuatura da
carta das nações unidas, depois do discurso do presidente 'I'ru
mano Nesse caso, a certmônía não terminará antes de 4a feira,
de vez que as autoridades calculam que são necessárias 8 ho
ras para que cada um dos 208 delegados assistentes aponham
suas assimaturas aos documentos que constituirão a referida
carta. '

o MAIS t'I.NTIGO DIÁRiO DE SANTA CATARINA

Preprletsrlc le 'liretor·Gerente MOA(YR IGUATEMY DA SILVEIRA

_Ano .?��"'& I FlorIanópolis Sábado, 23 de Junho de 1945 I H. 9405 Perou versos Empr.êsas
. BUENOS AIRES, 23 (U. P.) - As divergências entre as

«Cart.a abe·rla» ao gral· Palton Esperam -se as �:�r!s��V�I�;���I�fee�:l :::�:��� �:r�r:;iã�g����rs����� d��jeéI Ih t'·! uma cooperação mista, com alguns representantes do govêrno,
PAlltS, 22 (U. P.) - O órgão oficial das fôrças armada-s'me ores no leias e outro de quatro federações de associações agro-pecuárias. O

norte'"camer�canas publica violelllt� "ca�a aberta" aJO general I .

Moscou, 22 (U: P.) _ Anun- m�nif,est� da Uni�o !ndustrial, que reJ?I�e�e.nta yrindpaimente
Patton, assinado por "Um dos trinta mil soldados que morre- cra-se nesta capital que estão a l'ndust�Ia me�alu:glCa, �em alguma significação, porque se

ram sob o comando de Patton ", Nessa carta, critica-se ° ge-I sendo esperadas, para breve, c�locou junto as fo_rças vivas do. país, c�Thsti�uidas pela indús
neral pelas suas recen

..
tes declarações,

num.
a escola dominical, as melhores notícias possíveis II t�Ia comercio e agrícultura, que .1:: se solidarizaram com o ma

quando disse às crianças que elas eram os soldados e as enfer-I a respeito dum entendimento nítesto de �6 do corre,?'te. O g?�erno respondeu a êsse mani
meíras da próxima guerra. O autor pede a.o general que não entre o sr. Mikolzjczyk e outros, f.esto atraves de estaç?es. de rádio e c�rtazes colocados nas

repita isso, anunciando já a próxima guerra, quando tôdas as grupos poloneses, para forma-,
ruas. Entretant�, os sindicatos trabalhistas, que apoiam o co

nações decentes se esforçam para construir a paz; e pergunta ção do novo govêrno de seu ronel Peron, sauram em socorro dêsse, inicia'ndo-se uma luta
abertamente se não poderia calar a bôca, pelo menos, até en- país. framca entre as duas correntes.

�.:�r�.).����������;i�: :.ep�� I���n���c.o�S�C�:"ii�=�': t'::'�1 Londres, 22 (u
...
P.) � O pr�- Falou o premo IBer» poloneAspara consegui-la e, pelo amor ele Deus, não se meta na escola melro mmlS:I'O do gove�o eXI- « .

do meti írmãozinho. Êle ainda acredita que morri para lhe ga- lado polonês sr. Arzíchvesk,
rantir um mundo melhor". convocou os cor:esponde�tes LONDRES, 23 (U. P.) - O primeiro ministro do govêrno.

,. .para uma. entrevista coletl\�a, I polonês concedeu, hoje, uma entrevista aos jornais. E disse

Guer'r'a de ce'rebros e· maquinas
as dezesseis horas de hoje, que o seu govêrno apelará para os angto-norte-amertcanos
a!im-de fa,zer ut_:la comunica- para que adotem uma atitude, em face d: condenação dos po�
çao de carater nao revelado. loneses julgados em Moscou. Arcezivski não revelou a fórma

LONDRES, 23 (BNS) _ Em recente comentário, escreveu} como realizará sua apelação. Maíndtestou que o seu govêrno
l'

.

1 h Londres, 22 (U. P.) - A rá- "não poderá permitir a legalidade do processo, durante ° qual° major Austin Johnson.: "E.s-ta ,guerra sem (UVIC a nen. uma, dia de Moscou anuncia que o os líderes poloneses foram convenctdos de atividades subversi-e mais que qualquer outra, fOI ,e e guerra de eng_eillhos e. mven- sr. Molotov devera' fazer' im- '

.

f f vas contra o exercito verrnelho ". Assinalou que as acusaçõesções, eo seu re_sultado rínal mostra coI?- saaís .açao qURI.S oram portante declaracões sôbre a -

tã f tá ti
-

c1
-

os melhores cerebros, e quem possma maior sagacidade, o I
Iítí terna r "sao ao an as icas que riao

.

everao ?er �'ebat1das detalhada-
.

I P_?
11 ica e� erna russa, na ,,��- mente neste momento, mas ISS9 sera feito no devido tempo.Major (Austi!n JohI1s'on". sao de hoje do Supremo SOVlC- Desmentiu, ademais, especificamente, as acusações de qi.e os

C d t
. .

?
te. líderes clandestinos tenham estado em convivência com os ak-

Imo pu eram cons rUir ISSO _ E
'

b
I mães. As declarações do "premier" polonês exilado fr-raru rea-sta a erre ou Iizadas no momento em que chegavam a Londres rr.Lícíns (18

Informam de Berna que, quando � políci� suíça l'eal!zou ,

f
Moscou, segundo as quais se esperava, a qualquer memento,

UIUa i*ve:stigação cuidadosa ma legaçao alemã loc3fl,. apos a esta echada 1, uma nota oricíul sóbre o acôrdo entre as facções polon '�';\S,
meslll� ter sido oficialmente fechada e lacrada, verltícou que i París . 22 (U. P.) _ Uma per- para a formação do novo govêrno de unidade nacional.
o edírfcío era Ul�la completa super-estrutura. ocultando :Tasta sonalid�de, ligada ao mínístéfortale�a subterrânea,

.

com entrada.s ocultas. Um� �utorIdacle rio do Exterior francês confír
suíça d,edarou a :r:espelto: "�?r baIXO da cas� e,XIStIam enor- I

mou que as autoridad�s espa
m.es s�la,g subterraneas, mobIlIadas cou1 o maIOl lu�o. A sal,a nholas fecharam a fronteira
pri�l:cil�al era um� grande câmara de. pare?es maClças COTIS-; franco-espanhola ao tráfego
trmda C01110 a .calxa forte de um baJ,llCO. l:a se en:onltrav�, e�- de cargas, com excepção das
pantosu. quantIdade de apan:llhos dos maIS modernos, prInCl- mercadorias em trânsito. A
palmente de rádio, para comun,icações diretas com os Q. G. de medida parece estender-se a
Berlim. O edifíeio subterrâneo estava preparado para resistir tôda a fronteira não se conhe
a um sítio prolongado, tendo abrigos construidos nas paredes cendo ainda o; m'Otivos. Por
cam Ú1í�ta 'perícia., que t.odo q edifício p�ecisaria ser. d;s;�ruido 'Outro lado, a embaixada espa-
se destaassemos descobrIr tudo quanto la se el1cojnltI a"\ a. 'nhola em Paris desmente a no-

Máquinas agricolas e petróleo ;��:t�:;;.:�g�r,t;;'e
a frontei-

RiO, 23 ("Estfl:do") - Informações parti?ulares adi�n- Sera Julgadotanl que nos entendimentos com as altas al1t01'1.dades amenca-I
nas, inclusive o Presidente Truman, o EmbaIxador Adolfo em Londres
Berle I)·bteve êxito nos três a,ssuntos fl�IlJdamentais para oBra-I
sil de .que tratou agor�: 1� - rápida re�.essa de .máquinas e Londres, 22 (U. P.) _ De
'lll.a!tel'lal para a.mecamzaçao da nossa ag�lCul.tu.;a, 2). - ° aiU- Copenhague informa à Ex

n�ellto substancI�1 dos �mbarques.,de petroleo, v) - a. renova- change Telegraph que o anti
ça� para o.BrasIl. ,do lendlease, 3itendend� a ql�e o n.osso go COmissário alemão para a

paIS cumprm devlO.amente todos os compromIssos ass.umldos. I
Dinamarca Walter Best foi

FOI- a -Iudl· rr!1aça-o popular roa�J:��:d��1����en:ev'r���
.

9 �i;
. ��:;��;l��' ��r���esP�!o g"l���=

Informações traJnsmitida..s por pessoas chegadas de Ribei-,' ra. .

rio Preto, f·evelam que os recentes. aconte?im_entos_ naquela ci-
•

.

_

dade tiveram sua ?rigem verdadeua l:a mdlg�açao
.

popular
i Crise de moradia

co.ntra a especulacao no preço dos a.rtlgos allmentar es, uma
O "Co

.

d P "d P.,
..

f to"
-

d lt I rreIO o ovo e or-
vez que o processo retenclOlllsta, para e e waçao a a a, es-

t AI d' t
. f d

tava sendo a,plicado sem (nenhuma providência de ordem pra-! dO egre,
f

1Z �S1 3;r .m °drmaD?.

.'

e que os unCIOnarIOS a 1-
tlca. retoria Regional dos Correios

R t d I,,·
-

F e Telegrafas, daquela capital,

Up ur·a· le re ��çoes com raneo planeiam construir em vista
.

.

.

�U�
• i da crescente crise de habita-

CIDADE DO PANAMÁ, 23 (U: P.) - Fontes dl�nas. de; ções, um edifí?iO de aparta
crédito, informam que ,o novo gabmete panamenho d\lSCUtIU a. mentos, que sefla locado exclu
ruptura' de relações diplomáticas com a Es'panha fra;nquista,! sivamente aos servidores da
bem como o estabeledmento de relações com a Rússia, Estan-r quela repartição. Uma comis
do ausentes tanto o m�IliÍ<stro do Exterior, . Rohel'to Jimeniz,l são de funcionários, especial
como o S()u substituto interino, Ricardo Alfaro, que se encon-: mente designada, se entende
tram em São FranCisco da California, essas fontes acrescelll- rá, a respeiJto, com as autorida
,taIn qu� a "adoção oficial da medida sàm�rte. p.oderá"ser es-' des 10,c�is, afim .�e conseguir
parada por ocasião do .regr�sso daquele's dOIS �ulllstros ; ;ram-I uma s�}'le de facIlidad.es, co

bém se revelou que fOl envl'ada para S. FrancIs'co. a Inr()twla da
I mo, �llas, tem aconteCIdo em

l'eiolu�() �ôbre � fl1]tm:a de r�lações com França, relaçao a outras classes.

A morte de
Romão DmQwski

14 prOdução quínl�'I: ,1
francesa

.

Estocolmo, 23 (R) - .A Rá- París, 22 (S.B�l) - A pr L

dlO de Mosc�u anuncI�u a ção química francesa esta
morte �e Romao Dmowsk�, _um ,do altamente prejudicada 1
dos maIS destacados polltlCOS a falta de carvão. Vemc s
poloneses. �mowski �oi funda- obrigados a importar gra, c s
dor do PartIdo NaClO�al pe- quantidades de alguns PI (�_

�ocrata e um dos mals. atIvos tos básicos, cuja expol"C, :�,)
llderes, ?O mesmo. RetIrou-se faziamos em larga escala ,,,_

da polltIca em 1942. tes da guerra. Contudo, l1UL,,-

L-b d I
se melhoria relrutivamente f�,)

I erta OS pe OS ácido sulfúrico, em virtude co

t
..

I
aumento dos meios de tl'ans-

nor e-americanos porte. Embora a distrihuiçào
_

de ácido sulfúrico tenha al-
Londres, 23 (BNS) - Foi. cançado cerca de 50.000 tone

agora revelado que foi a ga di-Iladas por triméstre, será indis
visão blindada rumericana que I pensável ainda importar piri
libertou do campo dos prisio-I tes, afim de utilizar as 400.000
neiros em Doenel, na região de toneladas de fosfatos previ�
Ka."".sel quatorze generais polo- tas no plano de importações e

neses. 'Também foram liberta- das quais só haviamos rceebl
dos do mesmo campo 2.400 ofi- do, aM o começo de maio, ...
ciais e 250 soldados poloneses. 11.00 toneladas. A crise de

carvão impõe-nos também g,

obrigação de importar certa
quantrdade de cárbonato de
soda e de soda cáustica, de que

Londres, 23 (BNS) - Todos eramos grandes produtores, e
os prisioneiros de guerra bri- mesmo exportadores, antes da
tânicos e americanos liberta .. guerra. A situação é, quanta
dos pelos alia:dos, já foram re- ao carbureto e ao cálcio, pel"
patriados, - dIsse uma irra- feitamente idêntica. No que
diação da rádio emissora de diz respetto ao enx'Ofre e ao

Luxemburgo, citando uma in- sulfaJto de cobre �- produtos
formação do Q. G. Aliado. O básicos essenciais à agricultu
número de britânicos é aproxi- 1'a - a situacão ainda não se
madamente de 168.000 e dos mostra favorâvel. Até 1° de
americanos de cêrca de 91.000. maio tinhamos importado ...

A repatriação foi concluida em 52.000 toneladas de enxofre,
9 de junho. Foi também anun- das 60.000 que estavam previs
ciado que 5 milhões de prisio- tas no pr'Ograma elaborado.
neiros de guerra e pessoas en- Com esta quantidade espere
contra:d�s a oéste da Alema-

I
mos salvar as nossas vinhas,

nha, num total de 12.444, fo-, sériamente comprometidas pe
ram repatriadas. 110 ataques de "Oidium''_ .

'_.j

A repatriação

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ESTADO sâba�Ot 23 CI. junho d. '945

o santo do dia A maior escassez de..l
ln����� ��}�i:·n!:.�:::i�:á=:l casas de todos os tempos
culos de;' era cristã, cbservovorn os Wa�hington - (S. r. H.) = -I

tou fama durante a guerra, I
perse!Ju,�ol os �e• .mag. regras da I A maior escassez de habitação por seus recordes d� constru-]
prudencla que 0.

Inda t:0]e lhel. co- já verificada nos Estados Uni-I ção de navios anunciou recen-Imandam a conduta: nao escreV1am "
. ,

'-

coulas que poderiam comprometer dos constitue um dos proble- temente a Iormaçao d.e uma

a segurança de parentes !> amigo.. mas de caráter imediato, a que sociedade para construir "co
Este é o caso de S: _João: lIacerdo- deverão ser resolvidos tão logo munidades completas". Essa
te romano. A traà.lçao ahrma ter-

a mão de obra e os materiais organização já adquiriu terre-
lIe nosllo santo preparado para a -. .

, .,

-

d' ,,'

luta pela fé por uma juventude de �0J?�truçao estejam em d:?- nos. para a construção as pri-
imaculada. Ouando o imperadur poníbilidade para tarefas nao meiras 10.000 casas, na costa
Juliano o A?�.tata teve conheci- bélicas. Esse problema, além Ocidental do País. O in�cio _da
mento do .atlVldo.de do zeloso s�. de estar inteiramente na de- construcão dessas habitações
oerdote. Citou o pero.nte lIeu tn-

. dênri
'. . . tá

o

d
.

d t E f dbun�l. intimondo.o adorallle uma pen enria
"
�a dlsponlb:_lldade es a marca o am a para es e m avor OS

estcitiua do aol. Mali. como rogas, dos materiais e da mao de ano. I
pro.messa� e ,:_mea,ças ficassem sem obra, apresenta vários outros Segundo �álcuIOS, so�e a, 12 polonesesefeIto. fOI Joao

.�arhoramente
ter- quesitos: a) de como executar 2.000.000 o numero de reslden-l

.

��rd�� 23' le°j���� �:g3�2�a. Foi
o program� de h�bitação;, b) cia� necessá.rias nos Estados

. :wndres, �2 .(U. P.) - .f-onte
de como a índustría podem ser Umdos. Estima-se _9.ue apos a /llg,a�a ao governo polones no

Santo de Domingo construída para as classes guerra, 20 (j( da mao de obra
J
exílio d�c�aTou _

que os chefes

S. João Batista, Precursor de í mais baixas, que são as mais' seja empregada no campo das d;a. admlm�raç_ao polonesa so-

N. Senhor necessitadas de habitação _I construções de casas. I �lcIbaran� a Gra-Bretanha sua

_Enquanto. a Igrej� •.com excep- os 79 �l da população que pa-I O plano Kaiser inclue o. de-/ ínterceção em f.avol' dos 12 po
çao �e M!1:1a Sanbullma, celebra gam menos de 40 dólares por I senvolvimento de cornunída- l loneses seJJjtencla�o� em

. �o�
o amverll,:"rlo da mor�e do,s, aan- mês por sua residência I des com uma média de 500 re- l cou apenas de pnsac variáveis
toa, featela ela o anlverllarlO na '., .

.,
.,. . - 't 4 10 U

tall'c::' d
.

lt d A t' A prmcipio calculara-se em sídêncías com mstalacoes r v- \ en re meses e anos. m
10 o maior vu o o ·n19O, " f"'"

.

ítí
Testamento; talvez. porque à.te 1.300.000 O número de casas creatlvas, clínica médico-den-, funcIO��r�o britânico admi �u
surrto foi co�oitizado pelo pr ôprio preciso para enfrentar as ne- tária, escolas e um centro c<},,· a possIbllld,ade de qu� a Gr�- 4 url'o.l'iaj Cl>mpl.t�lI.. dflldcunen
Salva�or. S· Isto .antes da mort�. cessidades de após-guerra. Pa- mercial. O pagamento mínimo Bretanha interceda Junto a

I
te l'..gistro..dll.• no 1

'.
ti. P.' �o 3

S: Jooo era um. hlho d�,graça dí-
ra que a indústria de constru- ide 'cada grupo de casas será Rússia. Os Estados-Unidos e com quota. Plar�- .pinho ft 1;Ima.

vma. Seu nascImento zoro onun-
_ I' >

. -, h . h porá canillo. Neqot::l'O �.rpnt....
cinde a um pai, que, seguido ai çao possa encher as lacunas; I de 100 a 200 d�lales e com

,ta-,Gra:Bretan.
a recon ,ecem _oI Informõ�iíe:a ·n••1:4 r.Uà�.,

leis da natureza, não podia já eS'1 os funcionários o'overnamen- I xas totais infenores a 30 dola- governo exIlado mas ISSO nao
.

f
----

�eror paternidode por c?usa da tais e os homens
to

de negócio I res por mês. Mais tarde o �.;': implica a obrigação de solu- No bal'. e .0 lar .,

Idade avançaEdl� abm que elhe comol concordaram em trabalhar em I Kaiser espera incluir o segm'c I cionarem os problemas dos di-I' K N O T
lua esposa ISO ete le ac ovam.

_ _, ". , . '·1'1 d
_. ..1' f It

E quando o fut.uro Presurlor do cooperaçao, nao somente para samtano nas taxas. rentes po oneses exI a OS. nao oeve a. ar

Me••itl8 ainda eatava escondido nos reduzir o custo das constTu- I .F···_----

entra�as �ben�adas de lIua san- çôes como também para solu-
to roae, fOI punflc.ado das canas .' ,

" t bl'
quàncias do pecado originol por

Clonar vanos ou ros pro e-

ocollião da villita .de Maria. Me luas. I
dianeirtl de tôdas as Graça.. Suo Propostas diversas de empre-

I

juven:ude �a��ou-a s João na pr��! sas co�merciais, funcionários:
pora�o _!'roxlma PQr� lua su�h do Governo e organizacões tra-me mlSllao de anunCIar o Mes.la.. '_

que estava na meio de seu povo e I balhlstaS, pa:'a a· r_esoluç�o
que não b conhecia Naa águe. do dessas questoes, estao sendo I
Jordão batizava a� inaiSa.; exo� atualmente estudadas p e lo i
t�u�do'as a u�a . vl�a honesta. Dl- Sub-Comitê de Re-desenvolvi-
rlgla.se pm dlstlnçao de pellsoas.... . _

a todoll. Nem parava diante da m·ento Urbano e HabItaçao, do
papoo. do rei-títere Herods.. que· CQmitê de Após�Guerra do Se
tomara por eapôlla a mulher de nado dos EstadDs Unidos.
.�� irm_ão enquanto êste ainda Entre os problemas em estu-

Bunga'lowVIVIa, 100.0 repreendeu francamen- d ..

-

dI' t dte ao rei inc8fJtuoso, e. _e ê·sts lhe O, pala o esenvo Vlmen o C

tivesle perdoado tal franque�a em programa de habitação, estãe Vende se o da rua Quintin(
v�.ta da estima qU� tinha :!o Bo- O su�to mínir_no da construção I Bocaiuvc>. 622, Estreito, qu.
tl.ta. a mulher adu 1 tara nClO per- credItas maIS longos e casaE di -e de todo conforto. ::
doou: o carrasco teve que cortar a

com I ." I
spa
.,.

cabeça do defensor intrépido da ccu-
a uguels. n1alS baratos.. quo... tO!!, banheIro. pIas. bo·

tidade e do 8antida.d:e de rnatri- Henry Kalser, que conqUIs, àlua. Tratar no local.
mônio.

O o, d' ;IF1ericUltura
'

r.
.

�e.rrelro a i helasdesa .

rOQs.e�.a l Haia, (S. H. I.) -. Infor-
MEDICO I mam de Lísse, centro do dt.)�ri�

Todas os dias em Santo to da floricubtura holandesa,
Ámaro que, no caso de serem conse-

Ate,nd" a. Irualquer hora do guídos os necessários meios de
di9> e da noi�. transporte, será possível ex-

RtSlDtNCIA: portar 75 milhões de quilos de
Hote.l Ô!l Snr. C(,(nl}� batatas de flores, até o próxí-

SANTO AMA�O mo outono. Para f'acilltar os

planos, entre OS quais figura a

publicação de um catálogo
ilustrado, em côres, duas dele
gações já foram formadas .pa
ra irem à Inglaterra e Estados
Unidos. Sugeriu-se tamb-n

que os navios do tipo "Líber ..

ty", não sendo atualmente
usados, venham a ser utiliza
dos para o abastecírnento aos

Estados Unido.s de dezoíto mi
lhões de libras dê bulbos,' que
constituíam sua írnportaçâo
normal antes da guerra.

VENDE·SE

. Anuncie

Para se completur 1Mqrtos de il'aaicae
V·tó -'8

Hara .,(8. H. I.) - Se&,undo
a I r· despacho de Amsterdam, ape-
Londres, 22 (BNS) - Com a nas em quaJtro semanas, a paT�

vitória dos exércitos aliados na til' do dia da ti!bertação, pere�
Europa, não diminuiram os cemm por inanição cêrca de

p r o b I e mas alimentares do mil seiscentos e oitenta e um

mundo, mas esta semana fo- habitantes daquela cit:la:de, dos
ram reveladas algumas medi- quais setenta�e-<sete e méo por
das de restauração, postas em cento eram ho.rri;ens. R1egis
prática pelas autoridades aJia- trou--se ainda apenas uma

das, que compreendem que a morte, par ter a vitima toma
viltória não será completa, en- do alimento excesSivo, quando
quanto não fôr possivel ali- ainda em estado de' grande de�
mentar convenientemente os pauperamento, e sem ortenta-

povos libertados. çã:Q médica.
------------�--���----

No bar e no lar EVITE ABORRECIMENTOS
K N O r com pedidos qu'e pode.m $.In'. evih·

dos. Contribua para a Cllixa de Es.
não deve faltar

_ molas aos Indigentt!s· de 'Florilnu)�

TENHA JUIZO

DO
,

i, ,,�������••!"� d���'!.� ·ISTADO
1l leg,Ítimo óleo de fígado de bacalhau

� �

Seja

Horário das Santas Missas
para Domingo

Cotedral: 6. 7. 8 e 10 horns.
Novena: às 19 horas.
Em dias da semana: Missa: à.
7.30 hor'Os.

Igreja de S. Francisco: 7 e 9 horas.
HOlpital de Caridade: 6 e 8,30 ho
ra•.

Puríssimo Cor'Oção de Maria (Par-
to): 8 horas.

Igreja de St. Antônio: 7 e íl horas.
Igreja de S. Sebastiã.o: 6,30 horas.
Igreja de Sta. Tera'llinha: 8 hora8
Capelo da Base Aérea: 8 horas
Aailo Irmão Joaquim: 6 horall.
Ginásio: 5. 6. 7.30 (86 alunol). 8.30
horall.

Caplüa de S. Luiz: 7 e 8 horas
Capela do Ahrigo de Menores: 7
horas. (todoa .5 dias).

Trindade: Matriz:: 8 horas.
Trindade: Cháco.ra dos Padrell: 8
horall.

loõ.o PenÔa (Eatreito): 7.3'0 hora.
Sã.o José: 7.30 e 9.30 horas.
Ccqueil'os: 9,30 horal j dia seguin'
te; 7 horal.

Luiz Carlos Prestes IVida de
(O Cavalheiro da Esperança)

por J.ORGE AMADO

LIVRAI�IA ROSA
Rua Deodoro, 33 - Florianópolis.

Farmacia de plantão
Estará amanhã de plantão o

Farmácia Modertl<:1, na Proçei Quin'

_.--._-

te.

Breve de motoristas
Chicago, 21 (U. P.) - Cres

cente número de soldados nor

te-ameri-canos entraram na ci
dade para fazer a tarefa de 10
mil motoristas de caminhões,
que abandonaram suas fun
ções. A medida foi tomada de
pois que "Drug Stores" infor
maram terem seus estoques
perig'osamente recolhidos aD

porto, me11cadoria de anuncia
da escaSlsez. A greve dos moto
:ristas de caminhões teve início
em protesto contra a recusa da
Diretoria do Trabalho de Guer
ra de lhes conceder aumento
de cinco dólares por semana

e diminuição de três horas de
tra.ba.1l:lo por sem.ana.

Interessa a 8 CtHl'e 10 JIIulheres:

Na adolesceneia, na

Idade adulta, na "idade
(fitiea", as irregularida·
des no funcionamento do
organismo acarrétam para
a mulher uma infinidaáe
de dores e contratem
pos. Ha, porém, as que
se libertam disso: são c:s

que usam A SAUDE DA
MULHER.

Regulador, tônico,
anti-doloroso, A SAUOE
DA MULHER representa
uma garantia de nor

malidade para a saude
feminina.

A SAUDE DA MULHER
é o remédio que traz no

nome o resumo de suas

virtudes.

TEM SfFIL'S éU'.REl/
MATISMO forA ME:SM:A

USE O PQ-ORIGEM?

PULAR PREPARADO

1§I!fJl:&ti9A SU'fLJS A'rACA TODO O ORGWO E'i�8do, o Baço, o CoraçãO,? E$t'õ.tBagf), .:ú8P\11moes, li Péle. Produz Dôres de Cab�e(;s., n01"e.�nos OS80S, Reumatismo� Cegueira, Queda do Di-
belo, AnemIa e Abôrtes

Inofensivo 80. orgaDismÓ. Agr�da'Yél

IcaiDo um licÔr
O �L_lXIR 914 està aprovado pelo O.N.S.P. cOale

. '.auxIltar no tratamento da Sjfí11.� e R'e,ilmattliln'O
da mesma origem .

".

.

FrlL�M' CELElBRlDADES MÉblCAS
"

8ob.r� o .,reparado ELIXIR
.

A c'li1po..tiçfJó e Ó fI!b:Ql. a..914. devo dl��r-Ibe8: -sempre gradavel do 'ELIX)R �!fH. r�"
que o tenb� etnlu'egac1o, em COllletldarn·no· Cbm6 arm.a .. de08 casos d�'.,tDdlC8.Qlo apro- faetl maneJo. pgra o pÓbf(e.oprlaàa (ilfWs em .\'arla8 de Ino COQlbat� 4 ..,lfiU_, . 'U.ltj,,Buas m8nUestªe�e8J. Q8 re,sul- dei qu,e' fr�ql1��twci,�e $'
ta10ll têm 8�g� ,88tfsfatorI08, oro'velt� DO AmbiiJátorto· 118PO,I .SAO rapJd�s e du:avels. MaternIdade de Santa Maria.
Dr. WlsblDgtOD F......!re "'.1. Dr. lUVUtrt:'",,,,,Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Vida :SociaII�--------_·_�
ANIVERSÁRIOS: IIPar. anos hoje o sr. José Vieira,

nutra, t:uncionário da nossa' Adua-]
na. .

'

o jOV(,1l1 .I oüo Zenou Bandeira,
comerciár-io, faz �1ll0S hoje.

Nesta rIatu passa o aniversário do I
sr. JoÜ(\ Batista �abino. !
AllwnÍlü faz anos o sr. Lucas'

Correia de Mi randa.
i

'0 sr. r;ullherme Urban, bancário,
fesle.la"fuüan!lü seu natalício.

·

Decorre urnanhâ o aJniversário da
sra. 11. Aleina Formiga.
Festeja amanhã sua data aniver

sár ia a sra. 1.1. Alvínia Alves.

TnfÍ1�('hrrl' amanhã o dia uMa-'
licio do menino Artur Hodolfo, fi
lho de, H. prof'. Milton Sullivan.

• 1

A menina Alcvonée; filhinha do
nosso coiupanhciro de redação sr.

'!1'. Alfl'ldo Damasceno da Silva (I

aluna (h, (,nlégio Coração de Jesús,
faz anos a 11111ahã. i

I
Fazem anos hoje: I

5l·:1. :A·;(lpl:1ide Silva: Isrlta.: Luciana r. Costa; , Isrs.: Ernan i Fcr rar i, Artur Luz c

:\fanoél ria Si l vu Morais ; I

1l11'f!i'p,l: Fvuldo Schaeff'er Eilho.r

o

Fazem ano". amanhã:
. I

Srus.: Junna Alves Coelho e ])0-
roteia GOIÚCS F:igllndes;. Isrüu.; Cacilda Vargas:

,

srs.: Joâo Batista Natividade,
João Correia de Amorim, Luiz Ma. i
chado Balster e Rodr-igo Silveira;

1

jovem: Osni: Batista;
menino: Valmir Lobo.

*

Uma história sentimental
que está empolgando
todos os corações:

UM O-LHAR
PARA A VIDA

romance de

MARIA LUIlA CORDEIRO
-------------------------------------------

Prêmio Alcântara Machado

NOIVADO:
Com a gentil sr ita. Lurdes Silva, 1 .;

contratou casamento (I sr. Valmir IBrasil da. Silva, flll;cionário, do Camisas, Gravatas. Pijames APENAS Cr$ 3,00

Inst., de Apos. eo Pensoes dos bmpr.l Meias dae melhores pelos me
Com essa ínfima quantia Você

cm fransp. e Cargas.
• está auxiliando o seu prôximo.

• flores preços 86 na CASA MIS Contribua para a Caixa de Esmolas
HABILiTAÇõES: CILANEA - Ruae. Mafra, 9 aos IndiJ!entes de Florianópolis,

Estão-se habilitando para casar:
-'------------

o sr, Armando Vieira" Gevaerd com

a sr itu. Maria de Lurdes da Silvei
ra; o sr. Huhens da Costa Sabíno

Icom ,. sril a. Maria ele Lurdes Meu-I'
des ; o sr. Germano José dos Reis, Icom a srita, �laria de Lurdes Mar
qucs da Silva.

•

MISSA:
'

Segunda-feira. ,às 8 horas, será. �
r�zada. missa. 1�:.J capela de '.Santa

',"Filomena, 'em São Jose, cm inten-

ção it .alma do sr, João Vicente Vaz,
falecido hú <I anos.

, ,

VENDA SOB RECEITA MEDICA

DA ACADEMIA PAULISTA DE LETRAS

REMEDIU
ANT�SEPTICO

os

PASTILHAS

evitam e combatem os TOSSES,
s CATARROS, as dôres de 'GARGAi.JTA

as laringites, as Bronquites.
.<;, 'licença do D. N. S. P. N° 186

r,.,,: de �6 de Feverei ro ço.�'.
""e�lh .

.de 1935 OOOs Q'

010.002. EUCCllypIO\ O.

I
(Viagens diretas ou via

S. Pedro)
IDEAL PARA REPOISO

Não se aceitam hóspedes
portadores de motestias

cóntagiosas

1 ...1----,-------------------------------

:1. R. H. BQSCO LTDA.
N ITAJAI - S· CATARINA

COMISSÁRIOS DE AVARIAS SEGUROS DE:
Representações Transportes Maritimos; FerrO.

'Ista-o'· faze"'D',d'o Consignações •• Conto Pr6priCl viários. Radovi.!ÍI'ios •. Aéreo••
D Rua Pedro Ferreiro, 5 Cascos. Fôgo, Acident•• do

..
2' Pavimento Trabalho, Ilcidentes P•.••oai••

o.ra .: útil CAIXA POSTAL. 117 Respon.abilidade Civil e Vida.

Haia, 22 (S.H. L) � Segun- Endereço Telecréfico « BO S C O"
da despacha deHotterdam oSltlll�_... ,__•
nazistas

. holandeses, que' fo- '

• �

ram. detidas depois da rendi-ll,;;.ção alemã e postos a trabalhar
na 'reparação dos danos ca.u-IBados pelo,s.::lem.ã.�S,

acabaram

Ide desobstrmr o tunel que pas-
\ sa sob o rio Mo.sa, desde Ro:t
terdam à mafg1em sl.il do rio. O Ireferido túnel já foi entregue A m.al·s preferl·da, é I·negável.

rormado pela Un1.,.erll1da� de G1mebA

ao ,trânsito público, li Com prAtica nOlI bo&pltaa e\Il"opeua

JUnlca m6d1ca em .era!, ped1&trla, doen

,.!'ref1ra. 8.lIIA. parte de seu 2 sortel·os me'nS81·S A e 18
tU :�ox::=. :=-:�:mro

truco em �SeI08 Pró Doénte 'I umie. TN1Ltoo: DR. PAULO TAVAB"

Pobre do Hospital de Carlda. Curso d. Rad1ologia Cl1n1ca com o dr,

de". e estará contribuindo para
.

PRÊMIO MAlOR CR $ 6.250,00
1Ianoel d. Abreu C&mpanarto (Uo Pau·

que êle tome mais um. pouco
�. E�IJlIl(i" em H�ene e Sallde

d I Jte
P'Ilbl1ca, pela Un1nrll1dac1. do Rio d. Ja.

e e ,tenha melhores me�II'1 Muitas bónificaço-es e médl·co gratl-s
!letro. - Oabtnetfl d. Ralo X - Illectr�

camentos, mais confôrto no. lINlOlr1"1lf1a cl1n1ca - lilettl.bolllllIlO br.

leito de sofrImento, etc. etc •.• , Tu'do l'stO por apenas Cr$ 1.00
II) - 8on<lagem Duodenal - Gablnete

(Calllpaha Cle HlImanldade
te t1moterapla - Laboratório � micro.

Clo' HOlplt&l.. 6'1_ ...... _..:I )
oopla e an6llae cl1n1ca. - Rua Fernando "" 0<.$, "' "" Mi.,...

.

.��Ia.... �����������������������������������.�,�r����l.l�N;.�-�����.�6VO��:,������������I";;;;;;;;;;;��;;;;;';';";;;;;;;;; ...
.. •

CRS 14,00
Nas livrarias ou pelo reembolso postal

EDiÇÃO, DA LIVRIRIA DO GLOBO
Rua dos Andradas tlt16 - P. Alegre

Perdidos por dia 1'1 DOlllI II jo;l11527 homens I r� .i'" R - Uln�
Washington, 22 (BNS) -I. .

As fôrças terrestres america-I Aceitam-se eneomencas

nas perderam uma média de'
1.527 homens por dia, entre k} I! '1ft I. i) DE Míf'U,l\
mortos, feridos e desapareci-,

DIU'AfU•.� Jü UiiII4

dos, na guerra contra a Ale

manha, no continente euro

peu, desde o dia que invadi.. ;
ram a Normandia, há um ano

atrás, até quando foi dada a
I

ordem de cessar fogo em todos
os "fronts", anunciou o cor- !�CLl;:::l:;::;:;a;_etl!:l�

respondente junto ao Supre-I
mo Q. G. O total será grande
mente reduzido, possivelmen
te, quando os prisioneiros d.

guerra f o r e m devidamente
identificados. Possivelmente
15 a 20 mil prisioneiros estão
incluidos entre os desapareci
dos, pois, devido à situação
caótica dos últimos meses no I
Reich, aqueles não foram devi- I
damente anotados. O total das I
baixas desde o dia "D" até o'
dia "V" entre as tropas de in

tantaría dos EE. UU., Grã-Bre
tanha, França e Canadá, b em
como holandeses, poloneses.
belgas e tchecos, totahzaram
765.808. I

NOVO HOTEL
I

de Miguel Rodrigues de
Sousa

Angelina, Município
de S. José

.\'�

(NSTlTUTO DE DIAGNOSTICO
CUNICO

DR. DJALMA
MOELLMANN

Lavando-se com o sabão

"VIRGEM ESPECIALIDADE"

de bana AGRI··lMENSORES e um

DESENHISTA
para tra�alho topográfico (planimetria e altime-

trio), em sertão e cidade. Pago-se bem.

Resposta por carta para (CIA. DE TERRAS NORTE
DO PARANA'». - Caixa Postal, 16 - LONDRINA

Estado do Paraná.

PRECISA-SE:

� �IW� J � �� �
10 v.A

Crédito Mútuo Predial
. PrOPrietários J. Moreira & Cia

WETZEL INDUSTRIAL-JOINVILLE (MiHCêI regiSt

tempo e dinheiro
•

eCOn'OmIZ8-Se

(o. feçõe� -- Aíta

Nc cidodes

Rua Fetipe S<hmiclt, :}

A.- �'. ,r""" f\;'-
t
...�.>1\ -,.

"

iJfl\JoO)'.
'

�.! .. '0, Q1 �1 "i

�
.. ,i( � '1 E; ",

• "'"-,< •
.

r ""�
--

t � (\ ..� J '" .' :vEl 'li'L
s-

/-: 'F,ir� ne Var.olcub TI

,� pescoço e cubra COI"

6
- flanela quente. AtC\

\::-- _....-: como uma cataplasma,
enquanto os' vapores
que se respiram dcsin
flamam logo as mem

branas irritadas,

NOVOS e
USADOS

COMPRA e

VENDE

Idi0mas por
tuguês: espo
nhol , francê••
inglêll. etc.

Romance. Poesia. Religião. Aviação.
Matemático, Física. Química, Geo

logia, Mineralogia. Engenharia cio

vil, militar e naval. Carpintaria,
Desenho. Saneamento, Metalurgia.
Eletricidade'; Rádio, Máquina.; Mo
tores. Hidráulico, Alvenaria, Agri'
c:ultura. Veterinária. Contabilidade;

Dicionários. etc. etc.

TOSSE.
5RONQUITE
E COQUELUCHE

TOME SEMPlile

.�
;,;

o mELHOR DosmELHORES

II

J
,

rJ

•

>
,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Manila, 21 (U. P.) - Qua
tro divisões norte-americanas
martelam as posições japone
sas no norte de Luzon, numa
formidável investida para lim
par a ilha. A 37a divisão, de
pois de tomar Ilagan, cruzou
o rio Ilagan, num ponto que
fica a 160 kms. de Aoarrí si
tuada na extremidade s�ten
trienal de Luzon. Os soldados
da 37a divisão avancaram mais
12 kms. muito embora parte
dos seus estejam combatendo

��c��r���m����Od�U�;:��'��

IATE "-�gelado <1. ����� PamfUc d'rn� J'N!nI" Ou'ftllle; Dr.�

são. A 6a divisão, por seu tur-
.

. f' ""-'
....

A..� . .ub-q"DeiU 4IIZI \00;,) o fC'11t01l1O �. - � �

no, está atacando ao longo da C�ã ' OMl3'I'Ã1, p�� �. tl't1lr'lU D:lfI��. da��

doví
,

4
'

t
iU'-" i • .urJca.

ro ovia numero ,a noroes e . .j I ��1It� BM M.OBlAN6POLI8
de Bagbag, enquanto a 25a e '(:jJ chimarrão �'CAMPOS LOBO A o r s. - B� Reg.,.. �.1I4t;.._,.
37a divisões se empenham na '11 Caixa Poetai �. l' - Te.efolle UNa - ElId.,T'.elep•. ·.�.lI�.�' .

Iíquídaçâo da oposição [apene-

B b'"d
,� II

I i.'1 S SUB·AGE:N'CIAS EM LÁGUN \, TTJBARAÓ, ITAIA!'. BLt:.rb' .

sa no norte de Bagsio. O Q. c. e 'I a �� � �� �ti ,"e 1 � N�U. BRUSQUlIl.
� '\.GES 11 RIO DO' 8Vl..

'

�r��:1:i:;:�Ei���;i�3��
II

=:,',
�

::,':_0__ 11\ iã;."'·p����.�<i==-evitarão qualquer tentativa ele =_. ,_. , I:YL.,...."" ...

fuga dos japoneses dos abrizos I te"ldos miJ<'J- ..

nas montanhas, que estão s�n- Ç"ARMACIA [;:Sr')ERANÇA L�ndres, 22 (BNS) _ 11 fá- .'4L��i_';4.do liquidados paulatinamente. A Stj A ç ,5D.t\Il !J:I.a brícas do Reino Unido, eonten- ;;owa
No vale de Kagyan, as fôrças l I"i 'UU1.•q_ .l'\ '''!Il

americanas ainda não encoz.- I I.. C...�8a.o �3��i> -4 tt S -- fO:'{í. l.ti": do meio milhão de teares, deve- CONTRA FER.lD�

traram q u a l que r oposição. 'I' E-tre,. ' dOI! 1� rão ser ímedíaitamente reaber-
-

'

• -; (#)
tas para ajudar a solucionar

Com a conquista de Ilagan, os

norte-americanos puderam en.1 ,. � IIfl.....I!IIiII_IIl!III_._IIiiIllC,.::'-íJ!J':l'!!!!!Ij_.iIii�_"__IBllI&_�_IIE1I""·
o problema de escassez mun-

trar em posse do aeródromo

I
.-

-

ii dial de tecidos de algodão.
L � I ]� t "cr;"'l d d l' Os trabalhos de beneficia-
local. i S a e y""e I

� .

a e.; mento e preparação terão

Sapatos de todos os .......o2.elos e dos tipos mais '�11nício desde já. e os fios serão

Mo'veis !i.
modernos, inclusive Sane. ·"i_;ns para prlJ.ic ao alcance produ�idos denttl'ü de um �ê?

li dos SENHORAS e SEl\-E'JRITAS, por vHdodeii'08 \1
I aproximadamen

e. As fábrí-

PRECOS �'--'M RIVA" S' ";1 cas de que se trata, mau-
_.. ..... :::, . "'- .

!
b-. 'j: tiveram-se fechadas duran-

Não comp;em aeur' coJç.ados sem visitaI:' a ,I te a guerra, sob o plano de

«Temanear! - Barrelros ',concentração industrial do
u ,�:j Ou IU')) 1 Reino Unido. Novas instala-

RUA CONSELI-P:;IRO MAFRA, 41 ' ções semelhantes serão reaber-
______...__I1':'Zi.,l!i'.%:Ii w ] tas, à medida que a libertação Dr. Ir··,t,l':". para�I'.r·:;8'I do potencial humano, até ago- .e. I ti ti

lllrmandadt.. d,O ·�.en;"{�.".. r JesuF•. 8 dos Passos ; ra ocupados na índustría bélí-] a AlI'feLta
I UUUOsP"ltaiU,�.l:

,Il
••,"':... Caridade ,. f'dva,e_'obtoraT11.aadrl·CI·od�,po.l.nível a mão- C UI 'II'

,
;,11

'uail Ci(riit:G QjfAl a. Jld:úlló.
tJq��iJ d�. <t.ltf��

.. 1 .... 1 E D R T A L II ":'11 LGh!Wl�!{{1·lJ!;. Anj(lJü:.
------- .. ----

f -.. MUDAS � C()n.�h.6rif)� (UO f'.h� �h..
--.,-

';« ornecmemc I ..". ;J: tn�4t�:�U{àJtos_dQ d� 'Cf-

1A 1 r�i._º}, a�. 'l'O'3J) ó. '):2 •

i{t:lltlES ,.,
De ordem da Mesa Adrnin.st r ativa da Irmandade do S" Frutíferas e Ornaasentais. jl a à

1$�. 1.8 hj.·

NA tfO
pI' · �:�::�:::��:�0�;,��;��:Z:�:i�i!J:,�\���:'!:;:�::�:::f!:�:" II; pe"iEop��tp��;ôndO. l!

'"

;::�i:í��":l"",.
.

proplDstas em cartas techadas. de todos os ar�lgos nec�ss·ári(,
,

'.

�í .'
�o seu consumo, durante o serHstre de Julho a Dezembro ó,) I .....-_.(

1 Ip!lrl\Ilios' ellltrlffAscorrente ano. lO v•.

.1111 u U U ti \IV
Consistório em Florlcnópolis' ]4 de Junho 1945. I

�, It d '

ã .

� I?sta,láª<tr� .de .,�I�.fi.aQfJosé '1 Q,rmtino de Souza 118 a e carv··o I I polIs.
a ru� 'l:'raJaAO u. lt. aVI·

-

d b
�':l h sua dlstllita fregU:efua que

-.---- --_ mal- e-o ra I dispõe .de úpt1l.'áriõs_ habilitá:..

11!J.I1
IIIiII_�..._iIllIIlIii__� -l'j; Londres, 22 (BNS) _ Infor- �osLPaÍ'â Fé:�CUlar. in.�t�la11�8

!" , • ". � mam de Rotterdam que a es-
. e uz e orça �rn �ral! .!,.ur�

{\\\\tSaYQb� Lr,.'�' �""!fSrI9 fllDIC8 f� cas:sez de carvão e de mão�de- necend,o orçaI?-Mttl gr�';i$ e

��

�
IY", � J �� � �,�U U �. > ,� obra constituem as maiores di- sem. comprolntSSG para s-eJIs

IJ �. '1 ficuldades em quase tO'das as EerVl�OS: _ ,
_ .. " "

� ,

_� � ��u:. (!��;; ���T��s��r; F::e:E���� :� I ��d�d:�á�������S:'d���:�: c��fz�::�,.t:n�ê�!�;:ap::�::
Rno'To-n0 n�T'o'Li-'or';f'ni� -- '" ...

J- '� tos �DS meses futuras. A pro- �:o,1als. P!it�,':'.o:1:LS�tOiS de �_p:\-
li t'í1 IIMi.. . >��l! !�i]OpO! IS � I druçao de manteiga e margari- I elhos e��t'tleºs� �ar?la,��:a�

;� I na cOpJtinuará. baixa por essas d.e motores e.d,Jil�_!. �.tabl-
II Dr. H. G. S, Me:lina Farm. Narbal Alves da S:OUZll �� mesmas causas temendo-se hzadores. f�rr�s d-e en�,

I- f'a·m. L. �. f.\:'" � AvHa " ,

f" fI. �.t.
r ainda que muitas colheita.s ve- ogarell'os) �a.1'� .ll.QS Jlluu.lC08

Exame de sangue, Exam, pO"O v,,"rifictlção de cancero j nham ã perdel'.ise. Por outro e outro.s, cgm, �-xceçâo de a;pa�

I
Exame de urina I Exotl:1.· pare" verificação da-gJ avi- :� lado, carece-se de pessoal habi- relhos de radIO.
dez, Exame de escarro, Exame para verificação de :� litado para invernadeiros, o ,.

.

. ,,"
.

I doenças da pe�a I boca .� '''obel.os. Exame de fÉtze's, 'ii q;!e acarreta. grandes limita- Ate CR$ 500,00Exame ds secreçces. '; çoes às colhe1tas d8 verdur'�s:e PrecisQ-Íle oTllgcl' ur:nft �.o, n60
I }1utovQccinas e 1, C',nsfu",ao de sangue. '; de batatas, s�ndo g.ue �sse ult)_- muito di'StanJ�_,l:'(� C:Ol.!iil\l,�!p.��O

J 'i'
""' , . .

.

. , ,

.: mo produto e parLICULarmente· de le"�IiI. Pa
.

.lJpro,... ot•.OR$ 3OO.eo
Lxarne qUlmlco de farmho3, bebIdas. cofe, aquas, etc. J prejudicaJdo pela falta de adu-I men.....alll: Q�.lln.ta.c:la��te\ F>io-e..

.� bos I ref_;enc.1Q., lnfgiJ:fiI\-ç?).. n"t:� R••
__Ell tWi+!:l�lL&icÇ 1\":oi • daC;_Qo.

Limpando LUlOO

Comprar, vender ou alugar
.6 na

ft SERVIDORA I

(a maior orqanizo.ção no

gênero n..ta çapitnl J

Rua João Pinto, 4

Fone 775.

I Diz que a Rússia sofreI mais
. .

) Londres, 22 (BNS) - Em rnai-vres perdas de guerra e o

'declarações recentes, disse o I seu sólo foi queimado e arrasa

marechal Zhukov que o povo do mais do que o de qualquer
da União Soviética sofreu as outra potência beligerante.
....�w�....,. "'U1iiIfIIa. w �_�� ..,.._

..,. tW7lo; w � lf'lI!'

SRS. DENTISTAS

CUrü do bAlaJlço de 1�

Executo qualquer tipo de

dentaduras. pontes em

louro
ou patacril. Conserto

dentaduras em 2 horas
apenas.

I
(OH5TANTltfO SERRATINE
Rua Duarte S::hutel 11

COMPANIIIA "'ALIANÇA ,�A BAtA ..

fudad. em 187ft -- Séde: IAI A
UWENDIOS II TRANS"PO:Jt'BS

capl�J e reoor-,u > •••••••••••••••••••••• , •

Reaponsabillààdee .

Receita •....•....•••••• , ..•..••.. " .....••.....•.

Ativo ...• , •..........• , , •..•..•....••..

BlmstrbB pagos nos 111timo1 10 &11011 ••••••••••••••••

R:espon:;a,bld:!dOO� ,., , .

iiiiiãiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliii --m-m-,':lI:1I'Z'i!!!U.!_o.iPIi a., \

.-----------"""_'.

-'-'----.-,---��..
'-�...,__

Sedas, Case:miras e Lãs

CASA $}A.-r. aOSA
ORLANIJO sop·{\ RPBJI�L]

Rua C8Dselbeiro Mafra, 36 - loja e sobrelojrl � Telefone 1514 (rede ,interla)
Caixa Postal 51 --- End. Teleg.: «Sc(:trpelli» _a· FlorianópolisI

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ESTAD,O-Sàbado, 23 d. Junho «I. "45 5.�,�'-'���--��--�------------------------------��---����::-=��::-=::::::�:::_���------------------�-----------------���-

Indicador Médico i:�I�!rz��!::resDen_
tre os 4 milhões e meio de ex-

�-.....",.,., _ _ _ -.,_".",.-_.•""", -,.-.·.- -

-.-••_ .-_w .... escravos feitos pelos alemães,
< levados de todos os recantos da

D'R � MAR IO \NEN DHAUSEN Europa, para o trabalho força-
do, somente na zona de ocupa
ção anglo-americana acham-se
tiOO.OOO poloneses. Nos primei
ros dias da líbentação o entu
siasmo foi enorme, e muitos
ex-escravos, conseguiram ajus
tar suas contas com seus ex

pacrões, o que não foi de agra
do dos "álemães. A repatriação
de tantas pessôas, de diferen
tes nacionalidades, constitue
problema extremamente difí
cil. Oficiais de ligação estão
ocupadas com a repatriação
dessa massa humana. Entre

Boa,lta tanto, ninguém é forçado a

voltar à sua pátria, pois mui
tos dos deportados preferem

1M<
esperar ruM que as condições
políticas fiquem. esclarecidas
definitivamente. Entretanto,
as comissões não tomam em

conta as decisões levadas a

efeito em Yalta. Por exemplo,
não há diferença entre os po
loneses que habitavam a Iéste
da linha Curzon, e os que não

DR. SAVAS LACERDA ro���i��fc��nsiderados súdi-

Clillica mêdicO-êirúrgica de Olhos _ Ouvidos. Na.riz _ Garganta. Londres, 22 (BNS) - Espe-

f)frum»,.!t d,l�_ habilitaçã? do Con.selho Nacional de Oftalmologia. ra-se que os últimos trens, João D. Vaz e Nair O. Vaz convidam
eOWS.ULcTóRIO - Felipe Sehmidt, 8. Das 14 àB 18 horas. Fone 12511 transportando trabalhadores às pessóas de suas relações e parenteio
RESImNCIA - Cónselheiro Mafra, 77. transportando trabalhadores s para assistiram à missa que mandam

IR. GE'BHARD HROMADA estrangeiros que efetuavam rezar pelo 4' aniversário de Ielecimen to
trabalhos escravos na Alema de seu pai e sogro, João Vicente Vaz,

nha, deixarão o país com des- segunda-feira, 25 do corrente, às 8 horas, na Capela de
tino à Rússia, França, Bélgica Santa Filomena, em S. José.
e Holanda, ainda antes do fim Penhorados, agradecem a todos que comparecerem.
deste mês, anuncia o corres

pondente, junto ao Q. G. alia
do. Dados oficiais relativos ao

movimento de trabalhadores
escravos, nas zonas controla
das pelas tropas britânicas
mostram que foram repatria
dos 176.000 russos, 41.000 bel

gas, 190.000 franceses e 46.000
holandeses. Os remanescentes
a serem transportados aos res

. '

..... (Pjp).·o�Çlo .pela Faculdade Nacional de Medicina da pectívos países são 230.000
t!ni:v�rfia:áde do Brasil). Médico por concurso do Serviço Na- russos; 400 belgas, 900 fran
ciO'naL'de Doéncas Mentais. Ex interno da Santa Casa de Mi ceses e 12.000 holandeses
sériéó�dÚt, e.Hôspital Psiquiátrico do Rio. Ex médico assísten- Existem cerca de 6.500 yugos

te do sanatório Rio de Janeiro na Capital Federal. laves, porém, não foram dadas
.. ,CLÍNICA MÉDICA --- DOENÇAS NERVOSAS informações sôbre os polone

- Consultório: Edifício Amélia Neto ses, húngaros e chécos, ainda
'-:. Rua Felipe Schmidt. Consultas: Das 15 ás 18 horas na zona britânica.
Residência: Rua Alvaro de Carvalho nO 18 - Florianópolis.

f01.i;tlO'lWl\lp pela J'l.Culd.d� Nac. ;10 Ke<11clna da UniTerlldade 40 BruIl)
.-Interno <10 's..rYlOO '<1. Cll!nlca MécU<:* do ProfesltOT OtrnIldo OllTetra. médico �,

Depanamento de SaMe
,ç�ljoj,�;A .IIIUUA - .olNttu tutH." de ad..toe e erta.Jtl)U. CON8ULTóRIO

• IÚllllIIAa,'I!{)lA: R.. lI't>l1pe Hclpnldt li. ;j'" - TeL SU. CON8ULT4.8 _. D.. 1... III

DR. RUY POftTINHO DE MORAES ,., 11édico
..: Cl.ÍNICA MÉDICA .DE ADULTOS E CRIANÇAS

CON"ULTORIO:. - Rua Santos Saraiva, 76, (defronte ao clu-
6 de Janeiro) - ESTREITO.

.

CONSULTAS das JS ás 17 horas.
R�:Sidência: - Rua Padre Miguelinho, 6 FLORIANOPOLIS

UR. ARl\1ANDO VAURIO ,DE ASSIS
O.. 8_t"içol cie CUniea Infantil da Assistência Mllnicipal e

de Caridade

()(U'l4ltl��t.J�J�1uaM�!EAM�t���A��oEs.�Ll2�. lo••
,

, . ".' "Con'\lltcu da. a à. 6 hora.
, RESIDENCIÁ: Rua Marechal Guilherme, 5. Fone 783

'DR. -BIASE F"ARACO
. MediCá - cheft do Serviço de SUilIB do Centro de Baruâ

D(Í��:.ç�S DA �Et..E - StFILlS - AFECÇõES URO-GENITAlS DE
UlBOS OS SEXOS � RAIOS INFRA-VERMELHOS E ULTRA-VIOLETA!

GI>NSULTAS: das 3 às 6 h. - R. Felipe Schmídt, 4tJ
�.; R. Joinvile, 47 - FONE 1648

ESp:eeiàlista ém alta cirúrgia e ginecologia
Hospital "Miguel Couto"

t�nlAM:Á mAMON1A) - Santa Catasína

nn. POLYDOIW S. THIAGO
Clínica ]Iédiea em Geral

DOEHlf:as do coração, pulmões, fígado, estômago, íntestínoa,
rllii; e de.Ulà;is órgães Internos, de adultos e crianças

úQNStJllt'ÕRlO: Rua Fernando Machado, 16
:OO.NSút/t'AS DIARIAMENTE: das 15 ás 18 horas

RESrr.ihlNCIA: Av. Troin:powski, 62 - Fone Manuâl 766

�
,

j DR. A. SANTAELlA

DR. ARAUJO'
As8iatente do Prof. Banson, do Rio de Juelro

ESPECIALISTA
I),"enças e operações CiOS OLHOS, OUVIDOS, NARIZ e GARGANTA

Clr'UI"già moderna da GUJ1:LA DE LOBO, do LABIO LEPORINO (lábio e céu

da bôca fendidos de nascença)
a:..r,�a,g(l8copla. traquêoscopía, broncoscopia para retirada de corpos estranhos, ,-",(

CONSULTAS: das 10 àw 12 e dali 15 à. 18 hOfall

Rua Nunes Machado n. 20 - Fone 1447

(AUSENTE)

Rua Deodoro, 33

Plor ianôpolis

Livros novos e usados,
em diversos idiomas.

Atende encomendas de
obras editadas no Brasil

ou no estrangeiro.
CHE�2�����E�!�GIA<!l!E�RIY!�2E E 00 IHOSPITAL "NERltU RAMOS".

Curso- il�- ap,er.f1!\çoamentQ na Ho-spital São Luiz Oonzaga, de sao Paulo -

Ex-eflU') Ic1trlo . .dÓ Instituto "Clemente, Ferreira"; de São Paulo - Ex-médico interne de
'Sanatório de Santos, em Campos do Jordão.

cLiNtCA G:IlRAl.. - .DIAGN(JSTICO PHECOCE .... TRATAMENTO iJSPECIA'uZADC
DAS DOENCAB DO APAR1tLHO RESPIRATóRIO.

.. OPERAÇÃO DE JACOBOEUS
OONSULTAS: Dlllriamente, das 3 às 6 horas. CONSULTóRIO: Rua Vitor Metrelea, 1M I �-=,

:EtESID:eNCIA: Rua Esteves Júnlor•.)35 - 'l'el.742.... alt

DR. MADEIRA NEVES
Médico especialista em DOENÇAS DOS OLHOS

'turwo �rtek:O&Illento e Loop Prit1.cl DO RIo .d<t JaneIN

�,Ji(r.lll'ü - .;� _bJll .u.rtam_te ... IO,30à.12 h_, à tarde ezc.ptO'aOI
liDa... lU t.... ti 1. Iloru - COl'f8UIJróBlOl BD Joio Ptato .. t........ -

._. i.àl - BMtMaefa: BD rre.t.eate Co1tUDo. ,..

DR. ROLDÃO CONSONI
JIl8A,},' - ALTA CmURGIA - MOM!lSTIAS DIIl SIIlNBOR4.8 - PART08
';;:pjl�\ Faculdade 'de Medic1l1a � Universidade de Slio Paulo, onde fOI

.. ;v�l'io� ,8n.oa do Servíço CI.rúJrgtco do Prof. AUplo Correia Neto.
... , " '.'estbmag,o e "tas bUlarés, íntestínos delgadO' e grosso, tlrólde, rins,

, �ta.;· ·beltIP. ütero, ovirloe e trompas. Variooceie, aídroceíe, TlIII'l.zea " hérnia
/

,.' CONSULTAS:
CU I" 6 berÍl!l. :A Rua, Fél1pe Schmidt, 2,1 (alto8 da Ca6a Paralao). Tel. 1.688.

RESIl>:t.NCI.Ã: RIua EBteve8 Jl1DtIor. 179; Tel. K7tK

f'
' '

Dr. Newton d'.vlla DR. ANTONIO MONIZ

DE ARAGÃO

A Suécia não!
reconheceu.
Londres, 22 (SIP) - A res-

Atenção peito das notícias sôbre a ale

gada missão dum representan-
Precisam. se duas meças para

te diplomático suéco em Lu

casa comercial. Uma para b31 bhn, O Mínístérío do Exterior

cão. outra para eseritório. Ne-' Suéco declarou ao correspon

cessário, de fato. habilidades. dente da Agência Noticiosa

Cartas para RP. caixa postal Polonesa, em Estocolmo, que o

13 pretendido represenJtante par-9.
tiu para a Polônia, unicamen-

CASA MISCELANEA distri te, com a finalidade de efetuar
buidora dos Rádios R. C. A. compras de carvão de pedna si-
Victor. VáLvulas e DisçO$. lesiano das fôrçaS de ocupa-
Rua C\lntelheiro Marra, 9 ção russas..

Novidades todas 88

semanas

Confecções
de

Gravá.as
Aceitam-se encomendas em

Iqualquer quantidade.
Rua Annita Garibaldi, 58

FLORIANÓPOLIS I

FAB�'CANTfS,

EMPRÊSAS REUNIDAS DE IHl>OSTRIA E COMÉRCIO

ARNO S. A.
DEPARTAMEHTO: C E M B R A

COHSIRU�OES ELEIRO-MECÁNICAS
MATRIZ, sAO PAULO - RUA JOS� BONifÁCIO, 209

TEI HONE 3.5111 - C. p, 217 S.

PARANÀ - SANTA CATARINA,
C. O. MUELLER, CURITIBA - Caixa POllal, 138 - Telefone 980

DISTRIBUIDORES EM TODOS OS ESTADOS DO PAis

PUBl\.ASlL

Missa de 4"
• I' •

aniversariO

� _ �.aaNmR

Seja o LlDER DI
MODO

Confeccionando o set.
terno na

Alfaiataria Líder
de

CLftUDIONOR OUTRI
Rua Saldanhà �arinho 2�A IIFLORIANOPOLlS

Cincoentenário do Apostolado
em São José

da Oracão.

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

comemorações do Cincoentenário do Apostolado do Sagrado
Coração de Jesús, nesta cidade, para as quais se convida o

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

São José, 18 de Junho de 1945.
A DIRETORIA

5 v. - 4

Motor para máquina
de costura

Vende- se um, em perfeito es

tado. Vêr e tratar na Agência
de Jomais de Artur Beck.

10v·4

MACHADO & C1A�
Agincia. e Repr••en taçõea em Geral

Matriz: Florian6poli.
Rua JoãO' Pinto i n. S
Caixa Poatal, 31
Filial: Cra.ciúma

Rua Floriano PeixO'to, ./n (Edi!.
Pr6prio).�Telagrama.: ·PRIMUS·
Agente. Doa principai. Qluuicipio.

�o &tGdO

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Desejam julgamento
.

com

Capo;;, o,rgeniées - e outras mal'cvilhosas
novidades da estação.

Vendas a visto e a prazo.
;J;;ODELAR Traja�lo 7

LONDRES, �:i (U. P.) - O chefe da comissão norte-ame- autorizada em Londres.
rtcana para julgamento dos criminosos de guerra, o promotor LONDR1:DS, 23 (U. P.) _. Um informante norte-amertca- Prccu ro-ae uma coa0

Jackson, deseja que o julgamento se faça quanto antes, tanto no nesta capital revelou que os principais criminosos de gU8['- de comércio "aro in•.
assim, que está resolvido a pedir ação imediata duma côr.e ra deverão ser submetidos a julgamento, símultâneamenre, sob talaçâo de urna Livra.
amglo-tranco-amertcana, caso os russos não concordem ime-' uma acusação conjunta de conspiração contra a paz mundíal. I ria. Os interessados
díatamente com a criação do tríbunal das quatro pocêrcías 8U-' O processo deverá ser rápido, e terminar provavelmente antes i queiram dirigir,se a

gerido pelo presidente Truman. Foi o que declarou uma fonte do inver-no.
.._ '" ,.f.!'" ":-'T-1"''''�ll'",�:"",,,''�''';'''��i 1 ... ·ê_s.t_&_J_·o_r..n_c....l ....-_••.:...JI

.

(]) IE�_t<i1l<IiI�_II���!���:��;�.!�C�]�a�!�����l�r�J��Jl�t�:����J'
F;orlanõpolb 23 ele Junho de1945 �c�tora brasileira Margarida Berlim, é paulísta de nasci-jtendo sido ��ida e interrof,ra:

______________ . i Kíschmann, que atuava na ra-
I
mente. Ingressando na empre- da pela polícía. Pelas suas de-

Associacão Comerei ai de FIQ:"ianópoUs dío de Stuttgart,. na Aleme- .sa de aviação alemã "Condor", clarações, convenceram-se as

QUstamento Eleitorel ex-ofício I nh�, diminuiu o. nÚ�1ero c e [onde exercia as funções de ae- autoridades de que realmente
A Associação Comercial de Florianópolil, aern pre atenta aos in- t.rmdores do Brasil amda en.! r?-moço� fez, nesse cargo, uma Marco ,Antônio esta.va a sôldo

terenes da, clanell que representa chama a atenção dos SGUII alls,:;, liberdade. ,vIagem a Alemanha, onde per- do naZISmo. para Insultar o

ciQd�s para os �ditail que ",.t�o sande pu�licados pelos respectfv.... Margarida já se encontra] maneceu, seguindo depois pa- Brasil.
Inabtut.:>s, relabva:_nente ao abstame�to e.161toral ex orrcro, de aCO,'C,0 i em poder do alto comando 01 (ra a Inzlaterra e Estados-Uní-] Também foi presa pelos rus-
com o que determm", o art. 23 da LeI EleItoral. i F E B t d id

.

t " -r- ldo ?". d
. - .

De ncôedo com o. editais, code empregador deverá remeter
ó

t . .. en o SI O ln errogs -: os, .reglessan o em 1937 �o so.s, na capítal, alemã a bahía-
Delegacia do Instituto a que está subordinado uma relação dos .9\.8 ! da pelo general Mascarenhas I Brasil. Em 1940, Marco Anto- na Lurdes Lopes, que, segun
empregados, em tr�s via�, até dia 30 de ju�ho. c�nforme o Modê i o i de Morais. Também já foi pro-: nío foi para a Argentina, se-, do foi revelado era pianista da.
n. 1. a que se refere o § 3', do art 14 das ln.truçoes. I vídenciado para que a acusar' a,

,

zuíndo depois para Berlim on-· rádio germânica atuando tam........................ ., .,•••• 111 *... ..,
b

, ,., •

'
•

.

I
-

: seja recambiada ímedíatame. - de deu InICIO a' sua ativídade , bem como locutora, nos pro-
INSTITUTO DE APOSENTADORIA E PENSõES DOS I te para o Brasil, assim corr o criminosa. SUa mulher, Nair; gramas para o Brasil, .inju.ri-COMERCIÁRIOS os .locut::;res· Marco Antôm.., I Marco Antônio da Cunha, 1'e-! ando torpemente sua pátria..

nEL}�HACU E}I I'L\X'l'A CA'l'ARINA I Nau' Lopes e outros.

PROyA DE NÍVEL }1E.NTAL E A�ITMÉTICA !F t . S J :'lnITZ Hoje, Sábado, ào;. '2- • T' tFaço pl�b�ico, para conhecimento d?s interessados, �lue a; es a em • OS'! K 19,30 horas', enen e
prova de NIVEL MENTAL E ARIT::.\IETICA dos candidatos

I C 'd' ; Colossal programa
ínscritos para preenchimento das vagas de OPERADOR da .

omernor ao o o cinccerrtenã '11 Filmê Jornal llxlO • DrB I AlfA LIJ.h .

.

Tabela. de Extranumerário serão realizadas no dia vinte e seis I no d� Apob�ola.do do S .gra j

12
William Wrig.th e Mal'gcret eu ln ar.esIA' 2( h êd d t Dl' 't' I Ccrac ão de Je<"J na VIZID l Chapmann am : r '1'

.

I]
, .

!( o corrente mes, as
.

) . oras, na se. e es a e egacia, SI a a
I •

d d d S- J"'. .' MULHER CONTRA HOMEM
'OI rcencia. o (O serviço ativo

rua Felipe Schmidt, :17 .- EDIl<""ÍCIO SAO LUIZ. I ch1 a: e

dao _

ase, par� ?n, "
, Uma história que de�venda un do exército o sr. 2,Ú Tenente Alfêu

O 1"1 t d
-

1 1
. .! ave-a con ucao em ônibu I

t 1 d h
.

F
.

I" J .

s srs. canc I( a o.S everao comparecer ao oca acima m-']' _"
h- ,.

.

.
" cer o

.u!ra.r
on e os amena nã, en'ell'a. .rnnares, CJu.e, por lSSO,

clicado com antecedência de 30 minutos, no mnuímo. munidos, rea. l�ar,se,ao arnê� a varres ah, fazem perguntai e nada que também foi exoner-ado do cargo de
el

�

1 íd tãd d '1' t
.

ti t 1 i religiosos entre êles 8 prcc· rem lIoher.
Delea 1 t 'S" 1 RO cantao ce I entaua e, caneta un erro com in a azu ou j re- -.

d
..

d S' d C· 30 Alao Jonell e Billl'e t!J k 6 • regato '0 .el·Vlço ·fe eeruta·
. .. sao a 1magem o aura o .).. ; .

uur e �r...
.•. . .

ta, ou laplS tmta.
.>

-

d " 16"'h
.

ES UM FELIZARDO, MR. SMITH mer:.Q, desta c.apltal.
FI

. .

l' 22 1
.

h el 194r-::
� çao e Jesu�, as eras. U "1' 'd 01"

.

I
.

t' l'
.

l' Ionanopo IS, c e ]tH1 o e D.
_�__ . ........,."....-.__,� maA til arl�nte comê ia Nplflt� ICla corre o, (lSCIP m:H o, cum·

AlhéJ'ico GlaSllel' A
' ...

PANAIY)
de boas m�.l<:as; C?Hçõ.e.

e piada,.. pridOI' dos seus deveres, esteve
Presidente ela Comissão Local ele Concursos Vloes . r� �m:roPzo$oi'4014 a2n; sempre à .altura das funções que

_______•
I r Ç.OII. r .. e .

lhe foranl confIadas.

Fechadas as portas da Pales'Una t! �i��:�i��er::r��:������d;�:�\:;,
I?i�em de L?pd�'e8 que. �oi I nazista encon:�rare�, na. sua ,Sul � às quartas e sábadcj;

sohcltada aud,lencla do mInIS- i deses��rada SI"uaçao, fecn.ad�s' Rumo Norte - ás quiflta� e

tro das Colomas para o reco-, pêTa eles as portas da Palestl- domingos, com escala em Curi-
nhecimento de uma resolução na. Os sobreviventes dos hc:'- tlba.

.

aprovada por vários deputados, rores na7.istas, especialmeme
pedindo que o govêrno britàní- crianças órfãs, se acham em Prom.,OVl·doCO abra a Palestina aos rema-, estado de saúde e de espíri{'o .

nescentes judeus na Europa. A I que exige uma atmosfera de I O dr. Má:-io de Carvalho RJ
resolução, diz "O Board of· segurança, de carinho e é.r lha. J'uiz de direito da coma"

canç3�a,
. I ' Impróprio até la anOI

.

Deputis", olha com a maximaI apôio. A resolução qualifica de ca de S. José, toi prornovico Pre�o. Cr$ 2.40 a 2,00 Dr. Elisiárlo de
preocupação o fato de os sobre- i "sentença de morte" o "liví'f', per antiguidade, para a coma Camargo Branco
viventes judeus nos campos de branco" que proibe a entrada :a da Lagun!). RI'IZ e ROXY» p, nanhã .imU·I· Registamos, penhOtàQOll, 8

:.?�;;�tração e da persegui�ão desses judeus na Palestina.
CO lvlp-R-·-A-.M-'-SE FORI�ne;������ÓES VISita com qúe tlOS distingui'u•.

·1�S('RJ;Y;Rj()Ji·RÜ»C()"fÔ)iJ::í«tÚ.j
....

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

, Exemplares de «O Estado ,
E.plendorollo e.sfe�áculo em tec.ni. o nosso ilustr� 'contenáoeo sr.

(Com um Departamento ImobiEário) I d d' 14 15d'
' cO.or. d, Elisiário de Csm�rg(9 Bran-

Vendas de pinhaif fazendas e emprêsas I os Ias e e maIO p.p. - .

-,

co, diretor do Escrit&do Jurf.
Diretor: dr, Elisij io de Camargo Branco i sompral1-..·se nesta redaçâ!'J. I Compra.! na CASA MISC,1 ,dico Comercial. de Laje...._\nVOGJ.DO I' i>agam-se bem. LANEA é saber economizar.

� Hua Frei l{og-ério, 5·1 - Fone 54 - Caixa Postal 54-
Endere<;o telegrálico: "Elihranco" - Lajes - Sta, Chtarina

Instituto de Aposentadoria � I'Pensões .dos CODlerciários l

DELEtLU'IA RJI SANTA CA'l\lRINJ.. I
ALISTAMENTO F.JLK[TORAL EX-OFÍCIO i

Ueme"sa (las relações a que se l'pfere o al't. :!:l da J;cÍ Eleitorall
() Dell·gado do Instituto de A;wsentadoria (' Pellsões <Jus Í,Olllerelil-1rios ,'111 S,mta Cn1arina, lendo em \ista :JS instl'nçõrs baixH'das p('lo �l.

!>('riol' Tribullal Eleilornl. [J"ra cumprimento do arligo 23 do de('l"cto-lL'�!
,l1'ÚmL'rO 7.;,)8!i, de :lILi-·!::;, notifica Iodas as ellJl)i'es<�s, suhordinadas ,1·, i
espaço legal dll 1. A. P. C., n rl'melrrem, COla a múximH urgencia, de i
nwoo a permitir () seu encal1Jinhmnellto às attllJridades eleitorais. h;
pr('teri vclmente. até :�(I do corrente mps, - uma relação de lodos (JS StllS 1

t'llliprgeados, contendo' Ia - nOllle ou razão soeial da em})rêsa;
I;-enol'l'l'ço; I

.. _c - nOlI.w, cO�l1pleto, idade, C.'SladO civil, fi.Ji"ç(�t), nalllralidade, ln'o-Il!ssao e resldencla de todos os ell1pl'pgaoos alf�bdlzados;
.

ti - l10tlJe dos pllllll"egados que se acham afasta<'los do SNyiço, - I

COltl indicaç[io do lllotivo do afastl:lJJcnto.
A relaç<io em itpreço. L'1Il tn's vias, orvc ser (·ntl'q.(lle .n<� séde (i�1

Delegada, - sita à rua Felipe SehlJ1iltt, 37, Edifíciu São Luiz -, das
12 às 18 boras, exceto aos sú,bados, tujo expediente é das \1 às 12 1101'<1.05.

FloriHllúpolis, 20 de junho de 1!H5, I'Albérico Glasner
Delegado

noxy Hoje, �ábado, à<j
K 16,3C e 19.30 hrs.
l° Instrução na B. Militar, Coop.
2" Claire Trevor e Albert o.&.:"r
em: A MULHER DA CIDADE
As mulheres a dellprezQllam. Oi
homellS a amavaM. Porém todo
mundo' falavo a leU respeito.

30 Alan Jc.nslI e BilIie BirkJe em:

ÉS UM FELIZARDO. MR. SMIT�
Uma comédia como dinamlte
ocompan!lada de bôalt mu.ica:J e

S. s. visltou-noli omtem. para
<Olgrade('er-nos a c:oop-ernção desin ..

teJ'essada qu'c pres·támns sempre IdivuIgaeão de informes rl"laUvos d

Delegac'ia de RccrutalPt'llto.·
.

C�SA Mre�E'��l'n�,A ,�fi'std'lbUldora do.$ Radl0"s �� C, A.
{Victor. Válv'-llltlt e Di8C(l�. '

Rua COhs.eihdto Mafr-a, 9

-----------�--

(�:J rncdêlo das roupas feitas»
recebeu

W:';'INTEAUX e TAILLEUliS
(de toi' ,3 as tôres ti tipos e finíssima (onfecçlio!)

VASiU 68 3/4! EXVLUSI�IDADE !

A

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

Foi servivo d041 estudnutes holandeses
HAIA, 23 (s. H. 1.) -- SEGUNDO DESPACHO DE AMSTEUDAM, FONTEJ BEM INFORMADAS REVELAM QUE MIL E DlT..
ZENTAS CRIANÇAS DESTA CIDADE .RETORNARAM Á MESMÂ, PROC�])ENTES DE DETERMIN!.t\DAS REGlõES� .ONDÊ
FORAM ESCONDIDAS PARA ESTAREM AFASTADÂS DOS ALEMÃES. F'pI SUA MAIORIA SAO JUDEUS; QPE MUQARAM
DE NOME E SE ALBERGARAM EM LAR ES DE PAIS FICTíCIOS. ÊSSE :;ERVICO (;LANDESTINO FOI DEVIDO AOS ESTIf.� ..

}JANTES HOLANDESES, QUE O INICIARAM EM 1942, QUANDO OS AtEMÃES COMEÇARAM A PERSEGUIÇÃO AO�
JUDEUS HOLAND�SES.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


