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Rio, 6 (E.) -- O terceiro e úmmo escalão· da Fôrça Expedicionária Brasileira )ifi
também seu regresso antecipado. O ministro da Guerra está tomando' providencias
para que o mesmo, que compreende cerca de' 10.000 soldados, regresse ao Brasil

até o fim do mês de setembro próximo.
.

----- -�---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------�-----

O pelotão de sepultamento
Rio, 6 (A. N.) - Entre os

I
que ao Monte Castelo. Em con-

9�0 ?ravos que regressaram á sequênci� desse prolongad.oPátria com o segundo es-
-

ataque, ficaram dentro das li
calão da FEB, notavam- nhas inimigas, 98 cadáveres
se os integrantes do pelotão brasileiros, os quais só pude
de Sepultamento, que, em sólo ram ser retirados quando do
italiano, recolheram sob o fo- segundo ataque. Permaneceu
go das metralhadoras, e enter- do insepultos, alguns corpos
raram ás vezes em campos mi- devido á baixa temperatura fi-

f!orianópoli�- Terça-feira, 7 ce Agosto de 1945 14. 9441 nados, os corpos dos nossos he- caram conservados. Foi quan-
_______ __ róicos soldados. do o Pelotão recebeu a íncum-

O 1° Tenente Lafayete Var- bência de retirar esses cadáve
gas Moreira Brasiliano, co- res. Realizou, portanto, o Pe
mandante do referido pelotão, latão, essa árdua tarefa, reco
disse a respeito: "Por intermé- lhendo de baixo do fogo da ar
dio do Serviço de Supultamen- tilharia alemã e em campo mi
to Americano, o comando do nado, 98 corpos de brasileiros.
V Exército requisitou em terre. É horroroso recordar que os

no, hoje o cemi1.lério brasileiro corpos na maioria estavam mi
que foi organizado e construi- nados pela crueldade do ínimí-
do pelo Pelotão. go.
Todo ajardinado com flôres Havia ainda no Pelotão, sol-

do Brasil, o cemitério está dis- dados mineiros, encarregados
posto obedecendo a uma divi- da retirada daqueles engenhos
são que compreende 4 qua- o que muito concorreu para
dras, separadas por aleas al- que não houvesse muitas baí
çadas e recobertas com seixos, xas entre os nossos homens.
chapas de entidade de metal Concluindo disse que o Ce
do bravo brasileiro tombado mítérío de Pista ia não ficará
no campo da luta. Aí ficaram abandonado. Lá estará repre-
452 herois, que deram suas vi- sentado o Brasil pelo símbolo
das pela Pátria. Ao lado es- sagrado da nossa bandeira e

querdo do campo santo, há 48 sob uma guarda composta de
sepulturas. São dos alemães elementos do Pelotão de Sepul
mortos no ardor da luta e re- tamento. Os bravos que tom
colhidos pelos membros do Pe- baram no campo da luta serão
lotão, quando do primeiro ata- sempre honrados.

A luta pela
independência

São Luiz, 6 (E.) - O "Diá- Genebra, 6 (BNS) - O [or-
rio de São Luiz" publicou ulY}- nal "Gazete de Lausanne" pu
telegrama da capital do Piauí, II blicou um artigo, intitulado

Vista aérea de um transporte norte americano q ue ndo entrava no porto informando que, naquela cida- "A luta da Polônia pela índe-
de Nova Iorque trazendo de volta a 86a. Divisão denominada "Gavião Negro", Essa di- de, recomeçaram os místerio- pendência".

visão foi transferida da Europa para a área de batalha do Pacífico sos incêndios que, em época I O articulista descreve a 01'-
(Serviço de Informações do Hemisfério). não muito remota trouxeram ganização das fôrças armadas

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

Mais 42 famílias I Declaral'anl-Se elD i Desaparecido um ·�re�sii�:.ção em grandes so- ��:��e���e��l���Oe t��l��%a��
N I I d· Fd· I t� I r"

·

I d l' F·t Agora, novamente, as elas- heróicos feitos do exército pa-
para o ue eo I IS81 10 co e IVO 10 leia o IlxerCI o ses pobres de Terezina volta- lonês em Narwik, Tobrouk,
1 t " S. Paulo, 6 (A. N.) - Os Rio, 6 (E.) - O ministro da ramo a ser vítima da ação m�:ü- M?n�e Cassino, na França, na
San a ufUZ

.. _ I fU!lci.onários �o �anco de. Co- i G.uen�a recebeu ontem. cornu- faz�Ja de elemento� qu�, .agm- Be,lglca e n� Holan�a,. c�-
Rio, 6 (A. N.) - A Divisao mercio e Indústria de Minas

'

mcaçao do comandante da 8a do as caladas da nolt�, lmplar:- G t a.� bem a. m!nter-
de Terras e Colonização do Mi-' declararam-se em dissídio C.)- I Região Militar, na qual infor- (t�r�m o desassossego e a mi- rupta atlvldad� da aviaçao po
nistério da Agricultura está letivo devido a resolução da dl-

I
ma que, de acôrdo com um rá- sena entre aqueles que sornen- lon:sa, da marmha d� .guerra e

convidando por edital, 42 re- reto ria do estabelecimento de
I
dio do comandante da 2a Cia. te possuem ch?upana de pa- mercante e �as. heróicas f�

querentes de terras no núcleo não pagar o aumento de salá- Rodoviária Independente, se- lha, �ara mor�dla. .

çanhas do Ae:x:�:cIto metl'?pOll�
Santa Cruz para tomarem rios concedido pelo Departa-. diada em Porto Velho, o l0 te- Segund?,a�Ian�� o .comu!1.l- tano polones. Desde o ,dIa 1

parte dos lotes que lhes foram mento do Trabalho. I nente. de Engenharia, Fernan- cada. telegráfico, ja foram in- d� �et�mbro �e. 1939, ate a ren-

concedidos. Assim são mais '1:2 --

---;-
-- -- ------ do Gomes de Oliveira encon- cendiadas vmte choupanas. dição incondicional C!.a Alema-

famílias d� agricultOl:es que Recebera h.omenagem t�'a-se .desaparecido. Esse ofi-I O consumi-dores
nha, os poloneses �ao cessa-

vão se reunir aos 2 mil colo-. das classes armadas I cíal fOI destacado para a loca- S ram de l�tar esperando qu.e
nos e famílias que já estão 10-1 Rio, 6 (A. N.) - Amanhã o lidade de São Pedro, tendo sai- seus esforços _serao �econhecl-
calizados naquela região, na Ministro Gaspar Dutra trans 1 do domingo último, não mais venceram �os pela.s N�soes Umdas e. que
Baixada Fluminense. mitirá a pasta de Guerra ao regressando. João Pessoa, 6 (E.) _ Os reconqUlst�ra? a plena líber-

Gal. Gois Monteiro, devendo proprietários de café e bars dad�, ,s�berama e todos os seus

AI' d io nessa ocasião receber as home- No bar e no lar haviam convencionado majo-
terrítóríos.

Ira as ao r
I nagens das classes armadas. K N O r ral para 30 centavos o preço 4--0-0--·-I--I-·t-----São Paulo, 6 (E.) - Grande F,,'lo, 6 (A. N.) - Após trans- não deve faltar do café pequeno, a partir de mi e el ores

parte da cebola argentina que I mitir a pasta, ° Ministro Du-
• .. ontem. A alta, porém, não che- S. Paulo, 6 (A. N.) - Cerca

apodreceu nas docas d� San-I tra inaugurará um dos maio- EXPOSI"80 anro-pe- gou a se concretizar, devido a de 362 mil pessoas foram alis
tas constituídas de milhares i res centros políticos desta Ca- li MI reação generalizada dos consu- tadas ex-off'icio, neste Estado,de 'quilos criminosa.ment� ?o-I pital, onde será �omenageado I cuaria de Carangola midores. Desse modo foi con- as quais somadas aos eleitores
negados 8.0 consumo público I por elementos mais represen- .

.' _ servado o preço anterior de 20 que voluntariamente se qualí-
para facilitar a �lta do preço, 1 tativos das classes sociais. RlO, 6 (�'. N.) -A Sera e:;-- centavos. ficaram somam 400 mil eleito-
foi atirada ao no T�mandua- _._� tuad� no COIl er:t� !lles, em.c«- res paulistas.
tei. Essas cebolas ja estavam Ainda � prOl'!lra rang?la, m';ll1lc.lplO de M�n1_ls Perdas tantasneas ----------grelando, como atestado elo- U UI Gerais, a, 12nmelra . �xposH;ao 24a turma dequente da abundância que é I

de U'ltler agropecuana munícipal, pro- Manilha, 6 (U. P.) - As fôr- •

roubada ao povo em benefício
, I mOVIda. pelas classes r�r�ls e ças aéreas do Extremo-Oriente espeCI·altFstada ganância. .

Londres" 6 (U. P) - A

ra-I co:n�rc.l�l, sob o I?atrocllllO do atacaram, destruiram ou ava- . S
QuandO viram as margens. dío d� Paris an';lr:clOu qu� as Ministério da Agncul�ura .. D�- riaram, gravemente, 2.745 na- . S. Paulo, 6 (A. N.) - Na es

do Tamanduatei cheias de ce-] a1!tondades rrll11tare� aliadas I rar:te o ce�·tame s�rao_

dístri- vias nipônicos nos primeir?s 7 cola Técnica de Aviação realí
bolas vários pobres acorre- nao se convenceram aa morte I buidas muitas publicações e a meses deste ano. Foram amda zou-se a última cerimônia da
ram para lá, a fim de escolhe- de Hitler e que "e_?tão r;n�nten-I exposição será filmada. O cel'- dAestruid?s 11.375. aviões. �s formação da 24a turma de es

rem as que estivessem ainda do uI?a obsel�Vaça? vlgIlan�e, tameA I!romete alcançar .gran-I forças aereas r.eallzaram maIS cialistas da aeronáutica, com a

em condições de ser aproveita- especIalmente na area de Hell- de exüo, dado o entuSliJ,ElllO I de 167.000 saldas, lançando presença de altas autoridades
das.

-

delberg". reinante em toda a região. 100.000 toneladas de bombas. civis e militares. .

o
o MAIS ANTIGO DLiRIO DE SANTA CATARINA

Proprietario e Diretor-Gerente MOACYR IGUATEMY DA SILVEIRA
--------------------------------�----�----------.--------.------------------

Ano XXXI ,
------- ------

Incêndios
Terezina

em
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I R. H·'T�9�s�2R�!DA.
COMISSÁRIOS' DE AVARIAS

Representações
Conllignações •• Conta Própria

Rua Pedro Ferreira. 5
2' Pavimento

CAIXA POSTAL. 117

Endereço Teleçráfico « B O S C O»

SEGUROS DE:
Transportes Marítimos; Ferra.
viários. Rodoviários. Aéreos.
Cascos, Fôqo , Acidentes do
Trabalho, Acidentes Pesiloais.
R8Iponlabilidade Civil e Vida.

�o���o!�!ó!ias�� ,ç�o�!r��,Sé�e�c!�t!s�!�rf!�!Cl��r�! II
do notícias locais, dignas de I fonte, intimamente chegada Sabe-se, por outro lado, que os

todo crédito, ofereceu-se a ao editor aludido, adiantou que agenciadores de conferências
Churchill um milhão de dóla- "esteve em Londres recente- pretendem,' outrossim, convi
res por sua História da Guer- mente um representante dêste dar Churchill para realizar
ra. Tal quantia seria paga pe- último, a fim de iniciar as ne- uma excursão pelos Estados
la publicação da obra, em li- gociações". Churchill, agora, I Unidos, fazendo então o ex- I
vro e em folhetins em revistas. deverá tornar ao seu sistema Primeiro Ministro britânico
A oferta foi feita por grande de vida independente e estará um notável ciclo de conrerên
editor norte-americano, que livre para escrever à vontade, cias. É oportuno lembrar-se
declarou estar enviando esíor- alimentando pois o editor espe- que Churchill projetara passar
ços no sentido de Churchill as- ranças de conseguir logo o I na América do Norte 6 sema

sinal' imediatamente o contra- contrato. É provável que haja nas, realizando conferências,
to. Se o grande político britâ- grande concorrência de outros em 1938 e 1939, tendo cancela
nico aceitar, a quantia referi- grandes editores norte-amerí- do as mesmas, entreta.nto, à Ida, será dividida entre o editor canos, pelo direito de publica- última hora, em face dos acon

do livro ,e a empresa da revista ção da mais notável História tecimentos que se desenrola

que divulgue a obra por meio I desta guerra, escrita por um vam na Europa.

uma maquina de escrever

<Rc yal». tipo comercial, em

perfeito estado de funcionamen-

õ··"ÜÕME"M··õ·n··CÃrÃpü"Eii
to.

::maçõ,,;;;a7 I
- �� ��P�

_
_ Ü� ÍC.cfkf diaem :

E ISSO acontece em Sao Paulo.; .

� o MtLH::::::GO
Hu cêrcu de uma semana come- lhe: o 'bando seria composto li'

çnram [l correr pela cidade certos doentes fugidos de um leprosúrio_.
boatos atcrrixan l es. Ninguém, P')- Qualquer pessoa de bOI1l scu.»

rérn , af'irmuvu nada. Apenas insi- comJlI'eenderú, desde logo, que tu

nuuçõcs. Pelas praças centrais, bu- do isso não passa de lni ncadci rn liv

res e c�quinas, onde se rcuncm os mau gosto. E não sú de mau gosl();
desocupados, sussurrava-se ([LH' "o é também, gravissimu, pois vi-:

homem da capa preta" c seu han- envolvei' numa campanha de ho ..;

do nuduvum assaltando residênc ias til idade e órlio, aos infelizes ([UL'
de drlerJl1inados bairros ... Di:11o- jú arcam com·o mais do lo rnxo e

gos improvisavam-se: anuugo dos destinos.
,,_ Xlus \'OCt' os viu? ! São lllUi-, No entanto. a vcrdudc ])11:';1 e

los'? 1 ximp lcs , diz o "Estado de Sào Pau-
_ Ver, \,('1', não vi, mas o CUl111a 110", l' a seguinte: até o !ln's:>nl'

(10 de meu visinho me garantiu .nomcnto n inguem foi atacado j'()i'

que é verdade. Andam fazendo co i-: nenhum "llOmellHIe-l0.apa-p�',ctú",
sus horrive!s. Atacam de prcferen-l nem por qualquer indidduo!lu
cia mulheres e crianças... ';U\)OstD bando. Até o prcxcn

í

c m»-

Ou: rue n l o a polícia de S. Paulo não rv- _WiI'l!M#WAW H9§M·liii$"_,*,I\.ifi!iI!.. efl&h,óíwg:tiMª3'••Pd._�. -:'
"_ r: uma coisa medonha! () ccbcn lima única queixn nesse seu-

homem é um louco que se al irncn- I ido. Tudo não passa, portun!o,
ta de sangue de crianças! Só sai COlHO já dissemos. de i n vcncionirc
il rua de noi te, acompanhado por brotada de cérebros dorn l ios.
UIll bando de sujeitos cobertos de I:: incrivel, porém que numa r i

I'Il��gas ... L'ma coisa dantesca, meu dadc como S. Paulo boatos dessa
caro 1" espécie encontr-em rcporenssào. ]'�

_ Mns você os viu 1 ? Corno são? uhsu rdo que lendas C0ll10 essa Sl'

De onde vieram ? forlllem cm pleno ano de !fllií, nu-

__ Bem, 1'11 não disse que os vi. ma meí ropolc de um milhão l',
�Lls a sobrinha da minha coz inhci- mr io de habitantes. Cousí i lui.. ;)01'_1
rn esteve hoje cedo lá em casa lanto, verdadeiro dever de todos os

(' disse que é vcrdadc . ..

" paulistanos c sc la rr-cidus d cxme nl ir
E assim, pouco a pouco, em con o mais categoricamente possível

versas vadias de pessoas irrespon- eSSel ridicula fantasia. J
savcis, Iorrnou-se uma lenda' ab Podem as crianças continuar indo]
surda C' !.(rolesca, mais apropriada ús escolas. Porlcm as famílias ficar

purn assustar crianças teimosas do sossegadas. O "ilolllcIP-da-eapa-pl'l'
que para mer-ecer crédito dos adul- la" pertence Ú f:llllília dos bic!l'JS
los. papões, das mulas seu: cabeça e dos
Num requinte de ignorancia e sacis com que as prct as vclh.rs

maldade, elementos sem escrllpulos obrigaY<11ll as crianças do tempo do

passaram <1 repetir os boatos, HU- Império a irem para a cal1la !luis
ll1entando�(ls ('om mais UIll de1 a- cedo.,.

JfEN_NER1 ROUPAS
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MALHARIAS

SAPATOS

=QUALIDADE
Rua Padre Miguélinho, 23 -- Florianópolis

Sedas,

$
ORLANDO SOA RPEJLL]

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

Crédito Mútuo Predial
Proprietários -- J. Moreira & Cia.

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

Muitas bonificações e médico gra is

Tudo isto por apenas Cr$ 1,00

Perca'o Gordura
, Um métado novo, usado
pelas Estrêlas de Cinema
de Hollywood. Pôde-se
ob t ê-Le agora nas far-

mácias.
Um médico da California que atende

as Esl! ,'Ias de Cinema de Hollywood
descobriu L1ITI método seguro e novo

para reduzir o excesso de gordura
anríestétt-s. Esta descoberta chamada
.Formode dissolve a gordura de um

modo seguro e rapido. Comece a per
der peso na primeira semaaa e muitos
quilos ao mês. B-asta tomar 2 pastilhas
3 vezes por dia .. Formode estimula
a saúde. a energia e proporciona uma

figura atraente, de modo que possa pa
recer e sentir-se 10 anos mais jovem.
Formode é um preparado garanti
do para remover o excesso de gordu
ra. Peça Formode. hoje mesmo, em

qualquer farmácia, A nossa garantia é
a sua maior proteção.
Dislr. S. I. P. Caixa Postal 3786 - Rio

Vende-se

OE I:FEITO SEGUIW
e lNOFE NSIVf) A$

(.,ANÇAS f

- ,

NA-O EX GE PUQGANTE,NEM DIETA

PRÊMIO MA!OR

---

Casemiras

Seja o LIDEI DA IMODA •

Confeccionando o seu
terno na

Alfaiataria Uder
de

CLftUDIONOR OUTRA
Rua Saldanha Marinho 2·A

FLORIANÓPOLIS

l'1��S6 (���O li�!undo I
noticias divulgadas pela Im

prensa, o Conselho Nacional
de Petróleo destinou 150 mil
litros de gasolina para refor

çar a quota dos veículos de

transporte coletivo. Em conse

qüência, haverá desafôgo nos

transportes urbanos.

feda M. Orofino
Cirurgiã - dentista \

Diplomada pela Escola de
Odontologia da Faculdade
de Medicina da Univer-
sidade de Porto Alt-gre. IConsultas com hora mar

cada, no periodo das 14
às 18 horas.

I
Consultório e Residencia:
Rua Esteves Junior 129.

Telefone 1218.NOVO HOTEL
.fíM --""

dede Miguel Rodrigues
Sousa

Angelina. MunicípiO
de S. José

Grande painel
Bahia, (A. N.) - O pintor

Prisciliano Silva acaba de CC;h
cluir o seu quadro de maiores
proporções até agora. É um

verdadeiro painel representan
do o interior do convento de
São Francisco e no qual o

artista consumiu 4 anos de
trabalha embora durante êsse
tempo tenha pintado outras
telas. O magnífico quadro,
considerado a obra-prima do
artista brasileiro, está exposta
provisoriamente nesta Capital,
merecendo entusiástica admi
rar!''''' Seu destino, porém, é o

Rio de Janeiro, para onde r'
verá ser enviado nos próximos
dias.

(Viagens diretas ou via
S. Pedro)

IDEAL PARA REPOISO

Não se aceitam hóspedes
portadores de motestias

contagiosas

Um restaurante
popular
Vitória, 6 (E.) -- O inter

ventor entrou em entendimen
tos com o diretor do SAPS, pa
ra construção, nesta capital,
de um restaurante popular nos
moldes dos levantados por es

sa instituição em diversos pon
tos do país.

Aparêlhos elétricos
A Instaladora de Florta aé

polis, à rua 'I'rajano n. 11, avl
sa a sua distinta freguesia que
dispõe de operários hahiltta
los para executar ínstatacões
de Luz e Fôrça em geral, for
necendo orçamento grátts e
sem compromisso para seus

CR s 6.250,00

serviços.
Possui também orícína espe

cíalizada, com técnicos profis ..
síonaís, para consertos de apa
rêlhos elétricos, enrolamento
de motores e dínamos, estabi
lizadores, terres de engomar,

I
fogareiros, aparelhos médicos
e outros, com exceção de apa
relhos de rádio.

e Lãs
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Séde:
(LTDA,l

Avenida Rio Branco n. 91 ••• 5.0 andar
RIO DE JANEIRO

v,
DE PESSOAS TÊM

Pode levar gigantesca carga de bombas
Manila (v. A.) - Os corres- per-Líberator B-32" que é um

I
carregamento de bombas em

pondentes de guerra tiveram I tipo de "Liberator" equivalen- um grande raio de ação, desen-
Carta Patente n. 113.-Expedida pelo Tesouro Nacional a -oportunidade de ver o novo te à "Super-Fortaleza B-29", volvendo mais de 480 quilôme-

PLANO FEDEHAL DO BR f\SI� super bo�bardeador pesado está agora em ação contra os tros por hora. O "Super-Libe-
Resultado do sorteio realizado DO dia 31 de Julho Inorte-amencano,

o "Super Li- japoneses com a Fôrça Aérea ratar" faz sozinho o trabalho

de 1945, de .coníormíríade com o Decreto-Lei n-. 2.891, berator B-32", irmão gêmeo dos Estados Unidos sob o co- de 2 a 3 "Liberators" comuns e

de 20 de Dezembro de t 940, na presença do sr. Fiscal Fe- das "Super Fortalezas Voado- mando do g-eneral George Ken- seu pêso é quase o dôbro do

deral e grande número de prestamistas e outras pessoas, ras B-29". Foi revel�do" ao ney: O gigantesco aparêlho é primeiro. O novo aviã<?_ dever�
na séde da Aliança do Lar Ltda., de acôrdo com as íns- mesmo t�.?1pO, que tres dess�s e��llpado comA 4 motores de IR, completar as opera�o�s ate

truções baíxartas pelo referido Decreto-Ler. novos avioes, num bombardeio cilindros de força cada um, e I agora efetuadas com êxito pe-

Plano Especial. Premiado o n' 2.977 ex:p�rimental, recentemente pode transportar gigantesco las "Super-Fortalezas B-29".

29 7 7 - Mi I har-Prim e i r o prêm i o n o valor d e C r . $ 1 O . 000.00 realizado, desm�ntelaram c�m - ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;...;;;;;,.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

977 - Centena - Premio no valor de' Cr.$ 1.200.00 ple�amente � cidade de !alto,
Inversão - Premio DO valor de Cr.$ 300,00 dIa Ilha l!:'°blmosla. �lePbOls bde I
PI

- ancar so re e a mIam as
ano Popular. Premiado o n' 2.977 incendiárias. Uma formacão de \

2977 -Milbar-Primeiro. Prêmio no valor de c-.s 5.000,00 bombardeadores "Liberators", I977-Centena - Prem�o no valor de Cr.$ ?OO,OO que surgiu sôbre a cidade,
Inversão - Prernío uo va_lor de Cr $ LOO,O(1 após o ataque dos "Super Li-

(cPlano Ahanca" b.erators", não chegou a lan-ISérie 5 número 9361) Cr$ 50.000,00 Tipo liberal çar suas bombas, pois que a cí-
Milhar de qualquer série Cr$ 2.500,00 li li dade se achava em chamas de
Centena Cr$ 600,00 -» l> extremo a extremo. Os novos

Inversão do rnilhar Cr$ 200,00 - » ]) super-bombardeadores "B-32"
Inversão da centena Cr$ 60,00 -» l> já foram empregados contra

as concentrações de tropas já
ponesas, na ilha de Luzon, à
navegação nipônica ao largo
da costa da China e às instala
ções japonesas na ilha Formo
sa.

Washington (V. A.) - O De-

Ipartamento da Guerra anun

ciou que o novo avião, o "Su
C'�,.�.,Q":,.'3 .!l- ." e

. .,. D'''' ti". � !:',\,'

ALIANCA
f

DO LAR

MARCA REGlSTRAD

USADO COM BOM RE·

SULTADO O POPU

DEPURATIVU

00 SANGUESérie 5 número 9360
Milhar de qualquer
Centena
Inversão do milhar
Inversão da centena

25.000,00 - Tipo clássicc
1.250,00 -]) •

300,00 -» »

100,00 - li �

30,00 _. li

Cr$
Cr$
Cr$
Cr$
c-s

série

'FILIS ATACA TODO O ORGANISMO
o Fíg-rdo. O B" ç«, O coração O Estômago, 08

Purnõ.es li Péle. Pruduz Dôres de Cabeça, Dôre s

nos Ossos. Reumattsmo, Cegueira. Queda do Ca
belo, Anemia, e Abortos
Inofensivo ao organismo. Agradável como licôr.
O ELIXIR 914 está aprovado pelo D. N. S. P.
como auxiliar no trats rner.to da Sífilis e Reu-
matismo da mesma ortgem. _

VALIOSAS OPINIOES
O ELIXIR «91�».dada a sua

base, é ótimo auxiliar do tra
tamento da Sífilis principalmen·
te nos casos em qU3 a via bo
cal é a única possível.

la) Dr. Benedito Taloria.

4U�TI-PAlÚD�(O
de comprovada eficácia
liA mais do 50 anos, CEOLAGO
C;UR !NDIO DE OSGOOD tem

i.icrecid.: a prererêncí a, En1 tO(�O
o Btas il , no tratamento do impa
ludismo e sua s mamrest.icõcs.
SU'l fórmula, contendo atoó», réliz
de geo,oinnn, raiz ele calu.i b1 c

C3Sí..!a de quina, a.érn de consí ituir
uma medicação preventiva de

larga aplicação nas zcnas palude
sas, é excelente no descongestíc
namento do fígado e no resta
belecimento da secreção biliar.

MACHADO & CJA.

Atesto que apliquei muitas
vezes o ELIXIR «91ft» obtendo
samere os melhores resultados
DO tri:tamento da Slfilis.

As mulheres escon
dem a idade
Rio (P. C.) - Ultimamente,

o Tribunal Superior Eleitoral, I

. no Rio, vem encontrando certa I
II
dificuldade para remeter a lis- I
ta das funcionárias da secre-Itaria, alistáveis "ex-officío",

!W--- II!lIIII_I'lIIlIIIIro!!=rm � em face da in�ransigência das I�,/ mesmas em nao fazerem a de-

Esta e a verdade! claração de idade. Procurando I
I
vencer o obstáculo, o assisten-ISapatos de to dos os modelos e dos tipos mais te do Superior Tribunal bai-

modernos, inclusive Sandolias para praia ao alcance xou ato, determinando que os'
das SENHORAS e SENHORITAS. por verdadeiros i vencimentos das referidas íun-

PREÇOS SEM RIVAIS! .cíonárias �ó serão pagos após l'arreg do d O O I
Não comprem seus calçados sem visitar a II? p�eenchlmento daquela for- U ., a s e v s

T
-

B
-

:J
i malidade, Ham, ti (S. H. I.) - Infor-

« amanCarlô arrelros) \ mam de Ymuiden terem che-

RUA CONSELHEIRO MAFRA, 41 I .

�TOllO(l e
gado ao porto local. dois navios

I 1� o dinamarqueses com grande
-

I carregamento de ovos, que o ti
APENAS Cr$ 3,00 v'l CASA MISCELANEA distri- U8I&DO� movimeD:t? 12op�lar. ho.lapdês : II

Çom e�ls.a dínfima quantia. .O('f buidcra dos Rádios R. C. A.
11 rJ de rehabilitação distribuirá en-Iesta auxi ran o o seu pro:nmo'l' , 1 D' COMPRA e tr lt dE"

Contribua para a Caixa de Esmolas Victor, Valvu as e ISCOi:l.
' re os nec�ssl a o�. sse ca�1e-

aos Indigentes de Florianópolis. Rua Conselheiro Mafra, 9 VENDE gamento e parte aos donativos
•

com que a Dinamarca auxilia-
rá a Holanda.

,OBS2RVAÇAO - O próximo sorteio realizar-se-á DO

dia 31 de Agosto (sexta- feira), às 14 horas]. de contormída
de com o Dvcreto-Let 2.891.

Rio de Janeiro, 31 de Julho de 1945
VISTO: Nelson Nogueira -Fiscal Federa!

Eduargo F. Lobo -Diretor Tesourelro
O. Peçanha -Diretor- Gerente

.

Convidamos os senbores prestamistas contemplado
que estejam com os seus tltulos em dia, a virem à nOS8

séde , para receberem s=us prêmios, de acõrdo com o nos

toO Regulamento.

la) Dr. Rafael Bartolelil

i Querem fazer só
pão «sovado»
Fortaleza, 6 (E.) - O Sindi

cato dos Padeiras do Ceará en

viou um memorial ao ínterven-
1;01' federal protestando contra
a atitude dos proprietários de
padarias, proibindo o fabrico

I
de "pão dagua", largamente
consumido pela população, a

fim de se fabricar sómente pão
"sovado", visando desta ma-

neira burlar a medida da Co
missão Estadual de Preços que
não permitiu a majoração do

preço do produto. Os panifica
dores conseguem, assim, indi
retamente, ·0 aumento pleitea
do, prejudicando ao mesmo

tempo, centenas de operários.
�............,........-w

.........I �

MATE: gelado
chá
chimarrão

Bebida saudável
..................................................

FARMACIA ESPERANÇA
A SUA fUJüClA

I.. C.II••o.•• M.fra, 4 • 5 - FONE 1.142
!atrer. a 1Il•.adIi.

�-------------------------------------------,------
Idir,)mas por.
tuguês, espu
nhol, francês,
inglê., etc.

Móveis
Comprar, vender ou aluga,

.6 na

ADVOGL\._DOS

ft SERVIDORA
r a maior organização no

gênero ne.ta capital I

Rua João Pinto, 4.

Fone 775.

Romance, Poesia, Religião, Aviação, Agância. e Representaçõe. em Geral
. Matemática, F;ísica, Química, Geo- Matriz: Florian6poU.
logia, Mineralogia, Engenharia cio Rua João Pírato , n. 5
vil, militar e naval, Carpintaria, Caixa POlltal, 31
Desenho, Saneamento, Metalurgia, Filial: Creilciúrna

I I
Eletricidade, Rádio, Máquina.; Mo· Rua Floriano Peixoto, -In (Edil.
tore., Hidráulica, Alvenaria, Agri' I Pr6prio).

- Telegrama.; ·PRIMUS·
r.ultura, Veterinária. Contabilidade, Agente. nOI principais município.

_________________________ •.v Dicionário•. etc. etc. do E.tndo

I Dr. OSVALDO BULCAO VIANNA

Dr. l. l. DE SOUSA CABRAL

ESCRITÓRIO: Rua Felipe Schmidt 52 - SQla 5
Edifí.iç Cruzeiro - Florianópolis.

Lavando-se com o sabão

"VIR<iE ESPECI lIDADE"

Até CR$ 300,00
Preciso-se alugar uma casa, não.

muito distante do Colegio .Ooração
de Jesú9. Pagam-se atéCR$ 300,00
mensais. odeantadamente. Dão-se
referênciaa. Informaçõell neata Re-
daç60.

•

&bIMW Ai" a
.....3LII

i
_,;aAaM

li

\'" _ErrZEL INDU8TR1AL-JOINVII�I E (�(;flÔ r�q�lS'

tempo e dinheiro
"elA.

•

economIza-se
zz::c "W;:u Q5 #Ç;f7
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Estabelecimento Gráfico BrasU
DE

NICANOR

I
Trabalho. e.merciaitl
Irnpreasde a cÔre.

Cernpoaíçâ e de Iívros e

Jornai.

SOUZA
Tése. e Memorais

Doublés e tricromias
Revistall - Avulsos - Caixa. -

Estojoll, etc.

Aceita encomendas para o interior do Estado
Rua Tiradentes n°. 10 --- Florianópolis ._- Santa Catarina

Rua

A invenção do
eng. Babat
Londres, 6 (B. N. S.) - O

frio, a escassez de víveres e o,

sítjo de_ Leni�grado pelos ale-Imaes nao detiveram um jovem
engenheiro soviético, Georgi
Babat, no seu trabalho de pro
jetar um carro elétrico desti
nado a funcionar sem fios, tri
lhos ou baterias. Agora, Geor
gi Babat assiste à aplicação
prática da sua idéia. As rodas
do carro são acionadas por um
motor elétrico que capta a

energia por meio de uma cor

rente de alta freqüência que
passa por condutores subter
râneos. Uma haste em forma
de garfo feita de tubos de co

bre projeta-se sob o chassis do
carro e capta a corrente dos
condutores. A corrente passa
para um retificador e daí para
o motor. O motorista nada
mais tem a fazer senão contro
lar a velocidade e dar direção
ao veículo.

CONTRA
GRIPE
RESFRIADOS
OÔRfSD�CAafçA
"EVRAlGIAS E

DÔRES ... GERAL

SÓSEU_$A

Prestacões
,

aumentadas
Rio, 5 (A. N.) - o presiden

te da República assinou decre
to aumentando as prestações
dos benefícios concedidos pe
los Institutos e Caixas de Apo
sentadorias e Pensões.

Norberto Domingos I
da Silva e Senhora

participam aos seus paren
te. e pessoa. de luas rela

ções o nascimento de seu

filho
DOMINGOS JOSÉ DA

SILVA NETO.
Tubarão, julho, 1945I
---

Tifo difteria
Haia, 6 (S. H. L) - Segun

do despacho de Roterdam, au
mentam consideràvelmente os

casos de tifo e deftéria na pro
víncia de Overyssel. Na cidade
de Almelo já se iniciou a vaci

nição gratuita para aqueles
,�ue o desejem.

OS "PRACINHAS"
A vitória das Nacões Unidas

sôbre as potências> totalitárias,
pôs fim às ambiciosas preten
sões dos hediondos carrascos do
3° Reich alemão, e seus fanáti
cos �liados, de solapar a sagra
da l iberdade dos povos e im
plantar o terrorismo escraviza
dor ,no mundo sob a bandeira da
suástica.
Quando, nos tumultuosos e

sangrentos dias de' 1940, os po
vos das pequenas nações eu r o

péias se viram subjugados pela
bota invasora nazi-fascista e

submetidos à desumana condi
ção de escravos, o Brasil, que
sempre pugnou pela fraternida
de universal, fiel à sua tradic ão
de inimigo do regime totalita;is
ta, foi arrastado à guerra com a

to rpe agressão aos seus navios,
que navegavam pacificamente
pelas suas próprias águas.
Reagiu, porém, à agressão. Foi

à luta e teve o seu papel salien
te na mesa da Rendição, quando
a Alemanha nazista capitulou
incondicionalmente, desmoronan
do o velho sonho de Hitler e seus

asseclas de conquistar o mundo.
Voltando a paz a brilhar nos

céus da velha e martirizada Eu
ropa, a nobre nacão brasileira
sente-se jubilosa com o herois
mo de seus "pracinhas", que na

frente italiana teceram as mais
belas páginas de bravura.
A nossa História, tão rica de

feitos notáveis, guardará em seus

fastos, para o todo e sempre, a

brilhante atuação dos "praci
nhas" compo nentes da gloriosa
Fôrça Expedicionária Itrasilelra
que sob o comando do general
Mascarenhas de Morais travaram
combate e venceram a 148a Divi
são alemã.

Dentro de breves dias o povo
Drasil no cenário da guerra
mundial.
Mostraram êles que o Bras'il é

catarinense recepcionará con d ig
namente os vitoriosos "praci-
11 has " conterrâneos, que bem
a lto souberam elevar o nome do
UIII país inteiramente votado à
formação de um mundo onde ,im
[lere ,:\ Liberdade, a Fraternidade
e a Igualdade entre os povos.
Caúarinense : Prepara-te pára

receber o teu irmão expedicioná
rio. que volta do "f'ront

'

no

além-mar ciente de haver bata
lhado por um grande ideal.

PEDRO PAULO MACHADO

FRACOS.
ANtMICOS

TOMEM

�n�D Crelslta�1
"Sn.VEIRA"

Grand. Tónico

INSTITUfoWDEÔfÃGNÕSi'i"éo!
CUNltO IDR. DJALMA

MOElLMANN
'ormado pela Univerald&c!e d. Genebra
Com prAtlc!! nOl' ho.plU:.1.:! europ"W1

:n1nIca m6d1c& em "era!, pedtatrta. aoen
... do ro.tema nerTOIKl. aparelho ,entt<>

ur1:IlAr1o do homem " f1Jl mulher
\..m.te. T�ca1oo: DR.. PAULO TAWSbõ
0ur1lO d. �dwlQ11'la CUn1ca com o dr.

lIanoel do Abreu Campanar10 (Mo Pau·

o�. lilllpecla.llnno em Hll(ien. li Ilalldt

f>O.bl1ca. pela Un1Teraldad'� do RIo ,te J•.
l<!1rO. - Oabil:let" eh Ralo X - l!ll<lCtro

earlllo�1a cl1nica - .IIetabol1Dmo ba·
I&) - 80nCagem Duodenal - a.b1llet.
te fIBlot.erapÚl - Labol"at6rlo M m1croa
.:opia I a.nAlIH cl1nica. - Rua :rerDaIIdo
IlacU.Clo. I, rOU UN, - rJ.odaD�

���a�o. h���i:�o diat irrto iiiconterrâneo, sr. Nazareno Simal,
comerciário e destacado elemento
nos meios social e esportivo desta
a:apital.

iii'

Decorre hoje o natalício da .e-'
nhorita Maria Barreirai, filha do'
sr. professor Barreiros Filho.

I

Será muito cun:'primentada hoje, I
pelo transcurso de seu natacío. a

exma. senhora d. Cat",rina Gallotti
Baier. dignissima espôsa do ar , dr.
João Baier, advogado de largo
prestígio no Estado.

*

Completa hoje o leu l ' aniver
sário de nascimento, a menina
Ní Ian-Helenc , filhinha do sr , Ar
quírnedes Milton Silva. fiscal do
armagem da Standart Oil e de sua

exma. espôsa d. Olga Freesleben
Silva.

Fa.�m .n08 hOJêl
OI meninos Erico e Erasmo Spo
ganicz;
as senhoritas Regina Taulois, On
dina Regis e Ida Nevei da Silva'
os srl. 'I'en , Orion Platt e dr. Jú
lio Tietzmann;
a sra. Córo de Oliveira Santo., es

pósa do sr. farmaceutico Eduardo
Santo•.

*

Faleceu ontem em sua reliden
cio na rua Vítor Meireles. a sxn.

Maria Martins Cardoso. O seu se

pultamento efetuou se hoje, às 11
horos , no Cemitério de ltacorobí
com grande ocernpcnhornerrto.

'

!
�I

Motores Elétricos
de

1/2 a 5 H. P.

REPRESENTANTES

Irmãos Glavam

I

Rua João Pinto. 6

C"üxa Poatol , 42

Florianóponll

DESPERTE I BILIS
DO SEU FIGIDO
( Salim III ca. IIIsJIsII .... 11*

Seu fígado deve produzir dian.n.e
um litro de bílis, Se a bilis 1120 corre ...
'Temente, os alimentos 1120 são d.igeridea
e apodrecem. Os gases incham o est6n.

go. Sobrevém a prisão de ventre. Vd
sente-se abatido e comoque envenenade.
Tudo é amargo e a ...ida é U1Il martú:i..
Uma simples evacuação não tocará a

causa. Neste caso, as Pílulas Carter .
extraordinariamente eficazes.Fazem cor

rer esse litro de bilis e você sente-se cID.

posto para tudo. São suaves e, contu�
especialmente indicadas para fazer a bilia
correr livremente. Peça as Pílulas Cartes,
Não aceite outro produto. Preço: Cr. s 3,()Q,

Procura-se uma casa

de comércio para ins·

talação de uma Livra·
ria. Os interessados
queiram dirigir-se a

êste jornal.

"ha'cara Vende-se m<lB com

\J 50.000 mts2, ten-

do casa de morada e engenho,
sita em ItClguassú. 't'ratar com

A" L. Alves, à ma Deodoro. 35

- ,

FILHA I MAE I AVO I
Todas clevern usar a

UI!J.1·&:ln 'JN i1ltJ�
(OU REGULADOR

A MULHER
Alivia as

VIEIRA;
EVITARA DORES
Cólicas Uterinas

Emprega-se com vantagempa
ra combater as irregularidades
das funções periódicas das se

nhoras. É calmante e regulador
dessas funções.
FLUXO-SEDATIN A, pela sua

comprovada eficácia, é muito re

ceitada. Deve ser usada com

confiança.

IFLUXO-SEDATINA encontra-se
em toda parte.

�-__.--

REDUZA·A
6qon��e�,d6e�S�!�dO!Oi re- GOR Uvelado recentemente que o CQ-

' D RA
mandante em Chefe das Fôr-' P U N M'I dças Aliadas do Mediterrâneo or m OVO e O Q
Marechal Alexander, condeco�
rou, finda a campanha da Itá
lia, 60 oficiais poloneses, dos

quais 19 foram agraciados com

o "Cross Distinguished Servi
ce)', 17 com "Military Corss" e

25 com "Order of The British
Empiore".

santo do dia
Agradecimen to
Cumpro o grato dever de trazer S. Caitano, Confessor

publicamento, o meu lincero agra- Descendente da nobre família
decirnentos ao competente me- dos 'I'h ierise, nasceu Caitano em

díco dr. Moniz Aragão, que com Vicença, no ano de 1430. Com 25

os seus grandes conhecimentos anos de idade ficou doutor em di

profissionais, realizou feliz inter- reito pela Universidade de Pádua.

venção cirúrgica sc lvondo minha e foi chamado para Roma pelo
filha Alaide Cardoso, dispensando- Papa Júlio II: Aí veiu-lhe a VOCQ

lhe ainda, um tratamento cari- ção para o socerdôcío. Depois de

rihoso, durante o tempo em que ordenado dedíccu-se de corpo e nl
esteve no Hospital de Caridade. ma à. obrai de caridade; em es

Torno êsse agradecimento extenai pecial visava a reforma do espírito
vo às bondosas Irmãs deise mode- entre a nobreza. Mas também no

lar estabelecimento hospitalar, hospital dos Incuráveis pre.tava
muito em particular. à estimada c.os pobres o. serviço que mais

Irmã Rinalda, pela dedicação com repugnam à natureza. Iluminado

que a tratou; e, bem assim. c.. peleis experiência. concebeu o p lo

enfermeira9 pelo serviços preltados. no da fundação de uma ordem re-

Florianópolis, 7 de agolito de l!igiola para pro.mover a reforma
1945. total de sacerdotes e leigol. Achas

EMA CARDOSO para tal empreza vcdíosos auxilia·

*
reli no Bíspo Caraffa de Chieri

Falecimentos: -rnn is tarde Papa Paulo IV,- Bo·

Faleceu ontem o ar , Epaminon-
nifácio da Colle e Paulo Conaí

das de Oliveira, funcionário apo
glieri. Atenção e.pecial davam ês

sentado da D. E. R. O enterra-
tes homenl à pregação da palavra

menta realizou-se hoje, saindo o. dq�eD::·to;::uillct:�h����: �o:�d�:.
feretro da. casa mortuaria, na

rua Frei Caneca n
'

74, para o Ce-
me do. Teotinos, reservar o tempo

miterio das Três Pontes.
conveniente para a preparação dos

Pezamos a família enlutada.
sermõ.i. Caitano exrqru que sua

* ordem não possu ísse absolutamen-
te nadp. e até negou-lhe o direito
de pedir esmolas. O instituto ex

pcndíu-se rapidamente em toda a

Itália. Distinguido pelo dom dali

milagres, faleceu S. Caitano ao.

7 de agosto de 1547.

Incêndio ameaçador
Haia, 4 (S. H. L) - Infor

mam de Eindhoven que uma

explosão, ocorrida durante os

trabalhos de desobstrução de
uma mina, provocou grande

I incêndio, que até agora não

I
foi dominado e ameaça as três
aldeias de Mierlo, Geldrop e

Heeze, na província do Bra
bante Setentrional.

Prefira ama parte de seu
---.... trôco em "Selos Pró Doente

Pobre do Hospital de Carlda·
de". e estará êontrlbulndo para
que êle tome mais um pouco
de leite, tenha -meíhores medi
eameutos, mais confôrto no

leito de sofrimento, etc, etc •••
(Campaha de Humanldadf

do HOllpltal de .caridade).

o

No bar e no lar
KNOT

não deve faltar

Empregada
Na Avenid8 Hercilio Luz n'

.69: precisa-se duma que saiba
cozinhar.
,

ESTADO
Diário Vespertino

O

Redação e Oticlnas à
rua João Pinto n.? 3

Tel. 1022 - Cx. postal 139

ASSINATURAS
Na Capital:

Cr'
Cr$
Cr$
Cr'
CrI

70,00
40,00
20,00
7,Oe
0.80

Ano jf,

Semestre
Trimestre
Mês
Número avulso

No lnterior:

Cr$
Cr$
CrI

80,00
45,00
25,00

Ano
Semestre
Trimestre

Anúncio! mediante contrito.

I'
Os originais, mesmo não pOOU
cados. não serão devolvidos.

I A direção não se responsabiliza
pelos conceitos emitidos nos

artigos assinados

�------_,""--------�

S a nu uenol
CONTEM

OITO ELEMENTOS TONICOS:

ARSENIATO. VANADA
TO, FOSFO�OS,CALCIO

ETei
TONICO DO CEREB·RO

TONICO DOS MUSCULOS
O. Pálido.. Dep.upcrado.,
E.got.dol, Anêmico" Mã ••
que cri.m MigraI, Crilnça.
raquític••• receb.riío • tonl·
ficlçiío g"ll do orglnilmo

Sa ng·õi n 01
ue D.N.S.P. n' 199, da 1921

Comprar na CASA MISCE
LANEA é saber economizar •.
.� �- __

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

Ao atender as Estrêlas de Cinema de
Hollywood um médico descobriu um

método seguro e rapido de remover o

excesso de feia gordura. Comece a per
der peso na primeira semana e muitos
quilos ao mês. Basta tomar 2 pastHhas
3 vezes por dia. Este novo método, cha
mado Formode. traz nova vitalida
de, saúde e energia como tambem uma

aparencia atraente, ao dissolver a gor
dura. V. não só se sentirá como pare
cerá 10 anos mais jovem. Não é neces

sario fazer )·s.gime alimentar, nel.n usar

drogas drasticas ou praticar exercicios
em excesso. Atüa ajudandO a nature
za. Formode. reduz a gordura de
um modo garantido como V. deseja.
Peça Fornlode. hoje mesmo, em

qualquer farmácia. A l<ossa garantia é·
a sua maior proteção.

Distr. S. I. P. Caixa Postal 3786 - RiO;

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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lruIl�rJl�! D::J:.����!;;;:a 1:1
Laboratório de Análi.e. IIclínica••

Conaul tôr-io : rua Felipe Sch
rn-ldt, 21 [alto. da Casa Pu
rai.oj. da. 10.30 á. 12 e da.

I15 à. 18 h•.
Reaidência: ru·a Visco de Ouro

Preto, 64.

IFone: 769 [manuall

Haia, 6 (S. H. I.) - Segun
do despacho de Amrsfoort, as

instalações da companhia "Po- ....._1_.........._.. .. _
lak Frutal", que tem sucursais

I em muitos países estrangeiros,Médico - chefe do Serviço de Sifills do Centro fie Sa�de 1
'

1 d d t
.

DQ.ENÇAS DA PELE _ SIFILIS _ AFECÇOES URO-GENITAIS Dt. �grara� sa var-se ,a. es rui

AMBOS OS SEXOS - RAIOS INFRA-VERMELHOS E ULTRA-VIOLETAS çao nazista. A propósito, o sr.

CONSULTAS: das 3 à! 6 h. - R. Felipe Schmidt, 46 Leendert H O e j e n h os, di-
RES.: R. Joinvile, 47 - FONE 1648 retor-administrador daquela

la companhia durante a guer
ra, declarou que se havia lo

grado manter os alemães fóra
da fábrica e que embora o ini
migo tivesse encontrado um

armazem secreto, com grandes
quantidades de barrís de suco

de frutas, não poude carregá
\lOS por falta de transportes. A
companhia torna a dar traba
lho, agora, aos judeus, que ha
viam sido dispensados pelos
nazistas.

R'lo (P. C.) - Foi enviado, ao
tlfflURGlA GERAL - ALTA CIRURGIA· MOIA,:STIAS mI: SENHORAS - I"ART08 Foro Criminal tendo sido dis-

Formada pela Faculdade de Medicina ,da Universidade de São, Paulo, onde tal
" 'd . '2a V

.

...:s"lsten,te per vários anos do Se�lço CLl;'Uil'gico do Prof. Al.!plo Con-ela N�to. I tríbui O PI aa a ara, o

m-lCirUl'gira do estômago e vias bülares, íntestínos celga?-o e grosso, t.irólde, rins, quérito instaurado na Delega-próstata be:tl.ga, útero, ovãríos e trompas. Varicocele, hídrocele, varices " hérnia I
. .....'CONSULTAS: cia do 5° Distrito Policial afim

diU :I u fi horas à Rua Felipe Schrmdt <lI (altos da C!Wa Paratso) . Tel. l.filjS ,

RESIDilNClA.: Rua Esteves' Júnior, 179; Tel M764 de apurar a causa da morte do

prof. Elias de Paula Andrade,
ocorrido em seu consultório,
no Edifício Rex, à rua Álvaro
Alvim n. 33, 9° andar, sala 910,
no dia 16 do mês passado, cer
ca das 21 horas. O, prof. Elias

,,1 de Paula Andrade, que era se

xagenário, morreu subitamen
te, e seus parentes, desconfian-Ido tratar-se de um homicídio,
solicitaram a abertura de um

inquérito. As suspeitas ainda
mais aumentaram em vista da
circunstância de o morto apa
recer manchado de "bâton".
Todavia, findo o inquérito poli
cial," concluiram as autorida-
des estar afastada a hipótese
de crime. Dessa forma, o pro
cesso será arquivado.

DR. MARIO WENDHAUSEN
(D111loma<10 pelJl Faculdade Nac. ele Kea1clDa da Univerllidad. do Brallll)

JIX-Lntel'no do I3erYll)O d. CIm1ca MM1ca do Proressor Oavaldo OllveU-.. mjd1co 4<>

Departamento de lilulde
(jLlNII. .'A .II.lIIlJlUA - lIII.oléstlu tnte...... de .dlLltOli e crl_ÇlI5. OON8ULTORIV

• KW"'llJ.II.NClA: K.a Pel1pe 8ebmidt .... :ali - TeL SU. CONSULTAS -- Du 11 .. 111

DR. ARMANDO VAI�PJO DE ASSIS
D" 8ervlç08 de Clíníea Infantfl da Assistência Mnnicipal o Bo.pltM I

de Caridade
CUNICA MWICA DE CRIANÇAS E ADULTOS

OONtiOl.'l'óiUO: Rua Nunes Machado, 7 (Edifício S. Francl8CO), ro•• 1.&&4
Conau ltua dali 2 às 6 hor-as

RESIDENCIA: Rua Marechal Guilherme, 5. Fone 783

DR. BIASE FARACO

DR. SAVAS LACERDA
Cl1n ica médico-cirúrgica de Olhos - Ouvidos. Na,riz - Garganta.
Dip'.m3 de habilitação do Conselho Nacional de Oftalmologia.
CONSULTóRIO - Felipe Schmidt, 8. Das 14 às 18 heras.
RESlJ)l-:NCIA - Conselheiro Mafra, 77.

TELEFONES 1418 e i204

DR. GEBHARD HROMADA
Especialista em alta cirúrgia e ginecologia

Hospital "Miguel Couto"
mIRAMA (HAMONJA) - Santa Catarina

Dr. Polydoro S .. Thiago
Clínica MédIca em Geral

Doenças do coração, pulmões, fígado, estômago, intestinos,
rins e demais órgãos internos, de adultos e críamças

CONSULTÓRIO: Rua Fernando Machado, 16
C€lNSULTAS DIARIAMENTE: das 15 ás 18 horas

RESIBENCIA: Av. Trompowski, 62 - Fone Manual 766

DR. SETTE GUSMÃO
•

CHEl''E 130S SERVIÇOS DE TISIOLOGIA DO CENTRO DE SAúDE E DO
HOSPTTAL ":t\'ER:mU RAMOS".

Curso de IIfleF,fe!çoam.ento no Hdspttal São Luiz Gonzaga, de São Paulo - Ex-est�
'glál'.io do Instituto "Clemente Ferreira", de São Paulo - Ex-médico interno do

Sanatório de Santos, em Campos do Jordão.
CI.tNUiIA GERAI, - D!AGNóSTICO PRlDCOCE .li. TRATAr.lENTO ESP)WlALIZADO

DAS DOENÇAS DO APAR1i:LHO RESPIRATóRIO.
.

OPERACÃO DE JACOBOEUS
CONSULTAS: Blàrlamente, das 3 às 6 horas. CONSULTóRIO: Rua Vitor Meireles, 18

RESID:t!:NCIA: Rua Esteves Júnior. 135 - 'I'el, 742.

MADEIRA NEV'ESDR.
Médico especialista em DOENÇAS DOS OLHOS

CUI'1Io 'I\e Al)el'feICOl\IDento e Longa PrAtica no RIo de Jan01ro

OOR8ULTAJJ - l"!1I1a matbJl: CIarIanurut., ... 1(l,30àsI2 hs , à tarde excepto aOI

"lIa4oe. ria.. 14 ás 16 Ilor.. - OONSlrLTORIO: RlUI ..oao Pmto 1L 7. "ra•• -

.... 11: t.411 - Real4llacla: B.. f'relilcI_t.lI eo.Uüo, �1.

DR. ROLDÃO CONSONI

DR. ARAUJO
Assistente do prof. Saneon, do Rio de JltlIleU-o

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

CIJ'u.rgla moderna da GUELA DE LOBO, do LABIa LEPORINO náblo e céu

da bõca fe'ndldoa de nascença)

IllIÔfa.gQs�, traquêoscopia, broncoscopia para retirada de corpos estranhos,
CONStrLTAS: das 10 à. 1:1 e das 15 às 18 baras

Rua Nunes Machado n. 20 - Fone 1447

DR. A. SANTAELLA
(Ji>iplomado pela Faculdade Nacional de Medici:r:ta da

Universidade do Brasil). Médico por concurso do Serviço Na

cional de Doenças Mentais. Ex interno da Santa Casa de Mi

sericórdia, e Hospital Psiquiátric� do Rio. E:c médico assisten-
te do sanatório Rio de Janeiro na Capital Federal.

CLÍNICA MÉDICA -- DOENÇAS NERVOSAS
_ Consultório: Edifício Amélia Neto

_ Rua Felipe Schmidt. Consultas: Das 15 ás 18 horas -

Residência: Rua Alvaro de Carvalho n? 18 - Florianópolis.

DR. ANTOl'lO MONI7Dr. Newton d'Avila
Operaçõe. -- Via. Urinaria. -- Doen

çG. do. intestino•. réto e anua
-- Hemorroida.. Tratamento da

colite amebiana.
Fi8ioterapia .- Infra-vermelho I

Ccnault : Vitor Meh·ale•• 28.
Atende diariamente à. 11.30 ha.• ,

o tarde, dai 16 h•. em diante
Ro.id I Vidal Ramo., sa.

F'one 1087.

DE ARACIO

OIr1<l� • ono�D.. OIbllea " fllrlUC'l'
•.. �"1lL rartoe • ri_opa Ce MaMI'U

CONSULTÓRIO: R. João Pinto 7 Diá
�fIllh du 1/1 .. 17 1I0l'U. lUl8IDlIlJ'.
m.A.� �!lQTA A'i1l"tm _ .�� "'��I'

Aproveitem a Oportunidade
DOENÇAS NERVOSAS Atenção! muita atenção!

Com os progressos da medicina, POl'O de Florianópolis!
hoje, as doenças nervosas, quando A "CREDIÁRIA PARA TODOS" estabelecida á rua
tratadas em tempo, são males per- Felipe Schmidt n. 38, esquina Jeronimo Coelho, atendendo aosfeitamente remediáveis. O curandei- efeitos da crise ocasionada pela grande alta que vem díaríarismo, fruto da ignorância, só pode
o rejudicar os indivíduos afetados de mente demarcando em tecidos e roupas feitas em geral - lUUI.
tais enfermidades. O Servico Na- TO AO CONTRÁRIO - resolveu a partir desta data até o dia
cional de Doenças mentais 'dispõe .31 de Julho p. v. fazer uma grande bonificação em seus preçosle um Ambulatório, que atende gra- afim de beneficiar ao distinto povo de Florianópolis.tuitamente os doentes nervosos in-
rligentes, na Rua Deodoro 22, das 9 A todos que interessar, fregueses ou não, queiram sem
às 11 horas, di.àriamente. compromisso fazer uma visita á CREDIÁRIA PARA TODOS.

Ponde salvar-se!

COnTRA FERIDAS RECEnTES OU AnTIGAS
�f..Z'.••flf"'r(JM!'!fMü1jM

Não era crime

�\�tSO[/q,9� Laboratório� ��. -

;:::: � RUA JOAO PINTO, 25 - Fone: 1448
� -

�

� (em frente ao Tesouro d,o Estado

nnÁTOnO pnTOLDGlCnS Florianópolis

Clínico

Dr. H. G. S. Medina Farm. Narbal Alves de Souza
Farm. L. da Costa Avila

Exame de sangue, Exame para verificação de cancer,
Exame de urina, Exame para verificação da gravi
dez, Exame de escarro, Exame para verificação de
doenças da pele, boca e cabelos, Exame de fézes,

Exame de secreções.
llutovaccinas e transfusão de sangue.

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

CÔ��;��.�Õ:�:�A1Â;""--'íINCENDlOS E TRANSPORTES
Cifras do Balanço de 1944:

c-.
c-s

80,90o.Ó06,30
5.978,401.755,97

67.053.245,30
142.176603,80

CAPITAL E RESER�AS
Respon sabilidades
Receta
Ativo

«

«

Sinistro s pagos nos últimos 10 anos

Responsabilida des
98.687.816,30

76.736,401306,20«

Diretores:
Dr. Pamphilo d'Utra Freire de Carvalho, Dr. Francisco
de Sá, Anisio Massorra, Dr. Joaquim Barreto de Araujo
e José Abreu.

II
I

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

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

CASA DE SAÚDE E MATERNIDADE
"SÃO SEBASTIÃO"

Sob a direção cnmca do

DR. DJALMA MOELLMA.NN

Construção moderna e confortãvel, situada em apraztveí chãcara com
esplêndida vista para o mar.

Excelente local para cura de repouso. Agua fria e quente

Al'ARICI.HAMEN'rO COMPJ,ETO E l\lODERN1SSIMO PARA 1.'RATAMEN1.'O
l\'[ÉDICO, CIRúRGICO E GINECOLóGICO.

RAIOS X -- Ultravioleta -- Infravermelho - Ondas curtaI
- Eletricidade médica - Exames endoscópicos.
Laboratórios para os exame.. de elucídaçãn de dtagnõsttcos,

Apartamentos de luxo com banheiro
Apartamentos de la classe
Quartos de 2a classe
Quart0s com duas camas

SECÇAO DE MATERNIDADE
Partos com permanência de 10 dias em Apartamento de
1a classe, inclusive sala de operações, com parteira da

Casa de Saúde Cr$ 400,00.
o DOENTE PÓDE TER MÉDICO PARTICULAR

FLORIANÓPOLIS
Largo .São Sebastião --0-- Telefone: 1.153

,AI �

A CREDIARIA PARA TODOS
Rua Felipe Schmidt. 38 Fône 1595 FJorianópolIs

-

Fabricante e distribuidores das afamadas con
fecções uDISTINTA" e RIVET. Possue um gran
de sortimento de casemiras, riscados, brins
bons e baratos, algodões, morina e aviamentos
para alfai<:ltes. que recebe diretamente das

Snrs. Comerciant•• do interior no sentido de lhe fazerem uma
Florian6polis. - FILIAIS em Blumenau e Lajes .

melhore. A Caso "A CAPITALR chama a atenção doa
'lntea de e.fetuarem suaa compras. MATRIZ em

...................._ - �
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o MISTERIO DE HITLER 84 mil ton�ladas Autorizado
BORDEUS rs. 1<'. 1.) - Uma nova versão do desapareci- a �xportaçao a liquidar

menta de Hitler foi dada pelo correspondente em Bordeus do São Luiz, 6 (A. N.) -- A ex- Rio, 6 (A. N.) - Foi assina-

jornal
toParis Press ", o qual escreve: "Hoje, de uma das últi- portacão geral de Maranhão do decreto autorizando o go

mas fortificações que esteve nas mãos dos alemães chegam-nos em 1944, subiu a 84 mil tonela- vêrno do Rio Grande do Sul a

certos rumores, segundo os quais Hitler teria chegado a La I das, no valor de 180 milhões] segurar a liquidação das divi-

Palisse por via aérea a 29 de abril, ernbarcanrlo horas depois de cruzerosí.. das dos risicultores.

num submarímo, que partiu com rumo desconhecido. Dias an

tes, entraram para determinado 'edifício grandes quantidades
de víveres e combustivel. Entre 27 a 30 de abril, a vigilância
era rigorosa. Havia proibição absoluta de que nínguem se

aproximasse da base. Afirma-se, por último, que um oficial

alemão, atualmente prtsionetro, teria confirmado a passagem I

ele Hitler por aquela localidade e que êsse oficial foi levado Ipara París afim de esclarecer o misterioso caso.

Forense ITomou posse
Julgamentos realizados pela G\ i Rio, 6 (A. N,), - Tomou pas

mara Civil, em sessão de ()]]lel11.' se no Itamaratr, no cargo de

({i-S·945l: I SecreLário Geral do Ministério
Apelação civel 11. 2.G99, da comar- das Relações Exteriores o em-

ca de Mafru, apelante G'lbriel De-' bs
.

, d ' J
-

C 'I M' .

qucch e apelada a Coopcral i vu dos I
alxa ar oao ar os - umz.

Ferro\'iúrio�, Ca.tarinens,es. Relator II CONTRIBUA -Io SI'. ,�Ies. ,S1iI:?I,ra de Souz:I." ..
para a Caixa de Esmolas aos Indi·

� Câmai � Civil llegol,l ])10\ unr-n- Q:entes de Ftoriauôpolts.
t(1 a apelaçao, para conflrnlar a sen-I���������������������������_����__������

tença que condenou o apelante ú
-������--'--

i ndenizar a autora Cooperativa, 10-

A "b b t "dos os danos resultantes do incén- A·'
dio (file ,teve origem na ju-opr icda- () 11;11 a a· l()mtGadr do reu, e que forel'l apurados

• •

m
• .-.

na execução.
Íi1'

Apelação civel n. 2.G02, da co-

marca de Call11)OS Novos, apcIan
í

e D
\

'f'" d G f- d M d 1Comércio e Indústria Saul le Pugno- O 1m a :ruerra ao 1m o un o.
ce lli S/A. c apelados José Enóns-
Ccsar Athannsio. Relator o sr. <les'l

O pres. Truman e o "r. St irn-
Silveira de Souza. son, secretário da Guerra dos

Foi confirmada a sentença de' Estados Unidos, anunciaram
ô

n

primeira instância, que julgou pro-'I tem que, pela vez primeira, no

cedente a ação de manutenção de / domingo. dia 5 de agosto, xoi

posse e condenou ii apelante a ele-j empregada por um avião ame

sistir da turbação, com o pagamcn- ricano a <'bomba atômica",
to das perdas e danos que se l iqu i- contra a grande base militar

durem na execução. japonesa de Hiroschima. Os avia
dores não puderam observar os

estragos. porque a cidade ficou
por longo tempo envolvida em

densa nuvem de fumaça e po
eira.
O .princípio científico da nova

bomba, em cuja invenção e

aperfeiçoamento vinham traba
lhanda sábios, técnicos e o ne

roraos aliados desde 1940. é a

do desdobramento da energia

Domingo último, no tapete
verde do estádio da Federação
Catarinense de Desportos rea-

."h __ ._h"'-� RITl �70j:'19�;�fe�:��:" �Inmenanom aos Expedl·C·lona' riDos ��o��S��;;e������i��d:�;U;�
Uma exposl· "a-o da Sessões das Moças 9" Primeira Divisão de Amadores,

\I Dick Foron, J;:�e er!:�rvey e Joan
Hin. r. .I. B. _ (Por Geraldo X. r ma guer rn, ocorrerrun llUllH'rOSOS' c�nstante ,d?s jogos Colegial x

«arte do soldado» DIZE QUE ME QUERES Serra) - I'resl:lI1oi!o u'u magnífical desaslres e<111sados pelo vôo 11()-
Rltz e Atlético x Bocaíuva.

.

Uma comédia musicada agradavel h�)Il](:!lngei11 a()s .lJr�ll'os "l�l:aci- turno. mas o risr:n apenas se rviu

Washington - (S. L H.) repleta de cenas u!tra-comica.s unus q14l' co nst i tnirum a Fôrça par:1 dt'spe]'lal' o iutcrõss« de Hal'-I COLEGIAL 6 X RITZ 3

Uma exposição especial da' arrancando verdadeiras avalanches ��\.'p"rli('i(ll1úria ell\'ia(!'I, lwlo Brusí
í

"is. Com o dt's('!1\'oil'imcnto da
1

Fazendo alarde de 1 '

"Arte do Soldado" compn�-I .

ds gargalhadas.
.

,1 1re,1te de lula na II:t1IH, ,encontra-: gu('rla, p.u-l icipou , virtualmente, dl' té
.sua c as-

do tr
"

. A prmceza palhaço da tela e de se cm visitn ao n(Jsso pais, () ma-lindo lipu dl' missào. Xiio upr-n as
se ,e ecnlCa o Colegial conse-

enden o trabalhos de estremn-. rádio Joan Davis, mais engraçado 'Cch:lÍ-cl�l'fl'-do-ar "s ir "

Arthnrl comandou um \"()O <lo esquadrão gU1U vencer o Ritz pela expres-
tes vencedores do concurso de I e mais maluca. .Iarris. "Sir" "�rthllr ,HalTis era que abateu o prime i ro Zcppe lin S()- síva csntagem de 6 x 3, tentos
artes do Exército, � agora �pre-" ..

Livre de cens�ra
comandnn le-chcfr- d,! Comando

.del·
brc H InglalplTa. Em 19111 foi agru- conquistados por Gil (2) D-

sentada na Galena Nacional i Nc tícios da Semana 4oxl2 - DFB ,somhlr.!('I('!la I.{,\I' " s('u ';l'1'I'J\'0 ('lado ('11111 a Cruz da Fôrça Aérea.: d H 'lt
' u

d A t W· t I Preços Cr$ 1,20, 1,80 e 2,40 er.H. hOJllk!r�lea!' os ali('erces indus- Enlre as duas guclTas, o úrogresso uca, an11 on, Boas � Lauro,

de r de, em lashmg on, D; C., noxy Hoje, 3a .. feirc, a, I1'1<HS (]<! maqulllH de guerra alcmá. roi lenl(), m:ls () talento de lIarris para o vencedor, e Albl cn e

even O pro ongar-se ate o K
"Sir" /\.rlh1lr i1asceu elll C11('1Ie'- P,ll':t L'xperiellcias conquislou-lhe ;1 Ivan, para o vencido.

mês de setembro. U'lt' 19.'b�O _

horas· nh,am, em 13 de al�1'l1 de 11192. Com pro11lOçüo a COlllodoro do Ar. Isso,: O quadro vencedor formou
. . _.

Imo eXI Iça0 a Idade de dl'Zl'sst'IS anos, o \'cn('e- l'lll 1937. EllI fevereiro de 19!2 foi '. ,. , ,

Conslste a exposIçao de })111- Laroine Day, Alan Marshal, Marsha dor da
..

Lllfl\\'afl'e .não linha. a Jll�- llo1l2eado, cOlllandanle-chefe das 'ope- a?s�m. ,Bltmho, Ivanl � Katcl··

turas, desenhos, gravuras, es- Hunt e Asllyn Jollyn em: '1lII' ](101:1 de SC�Ulr 11 carreIra n11- ,.a�'oes <1l'l'eas do Comando de pIS, Pelrone, Boas e Seara; Ha-

cultura e fotografias colhidas E O ��O� NASCEt! lJt:lr, aplH'iIl' dos :'sf(),'ços de. �rll Bomb'lr(�ei(), ini('iando-se então se- miLton, Niltinho, Gil Duduca

1 f'"
-

ld d t
Uma comedIa fma e dehcada pil.l p:Jrf.' COlll'('llc.'e-lo a se,gl.1I1' a 1'la11,l,enll' sua luta contra a L1Ift- e Lauro.

'

p
..

e os o lClaIS e SOo a os es -a-
, Um belo romance de amor. I I I I r I LI 1 f

d E t
r,H lelOI':! l'OC:1ç'aI1 (a HI111 1<1 1 HI'- ".'a e. Aos ;)3 anos de idade, Bar-I' Sal"t' -

. G' ..

ClOna os nos s adas Unidos. I No programa: rIs. Des:.pIIlll'H!.l, seu. pai deu-lhe ris manlem-s(' em c'Jlilll<1 disposiçã()..
lel! .aI.a�,se. 11, que fOI

Todos os trabalhos apresenta-, Noticia.s.da sem�na 46x26-DFB Lli,l1�.l nassagl'lll de Jlf�\'lO para a Ho- E um hOllll'1l1 l'igo1'oSO e corpulento,
a melhOl flgura do gramado,

dos foram feitos durante os 1 Nobcl�s ?o D�a - Jornal des.1a c ... sua 1H'llç,.lO. ])epois de '[ue, de' u'a lllaJ1C'ira ou de' outra,,' Laura, Duduca, Níltinho, Boas,
m.omento.s de descanço, tendo: �X:::ç:�pr�r$a��6�4 :�0:0 ;\llllt:J' al'('!1Il!ra�, Iyls ('omo Ir,lba- COllsegue par('('er ali meSlllO tempo Perrone, Eeára. e Kotcipis Dos

d t d 1 1 b d
lHr ('( mo 1Jl'<!]'('Il'O L' llIotOl'lsta, :IIlJal"cl e ('xplosi\'o. Os amigos dé' (elen1"'ntos do R·t ·A1J..-·

Sl o mUlaS e es e a ora os Amanhã. no Ritz,às 17 e 19,30 hrs. j)janlar tab�lco l' .('a�ar anlllWIS de "Sir" .\rlhul' C'ollsideralll-110 como
Lo � � z apenll:s .;Jl,

de acordo com o programa do Tom Conwayem: grande pol'ie, o I o \"('11 i llal'ris \'ill- 11m cOIlI'crsa<]ol' intclicrente lalen- Ivan. rco e Botelho tlveram

Exército destinado a patroci-I O ANEL DA MORTE 'c �uma 'iiluaçüo dl' dl'C'i.dida pros- loso l', de HZ em qlla�do, ;le\'a,t8- boa r·"tuação.
nar as artes e habilidades co- O V d t

pl'l'ld :(.k, ()u:mdo linha Ylllfe e dois d�II', Tal l'
>

o perfil do h011lc!1l que O juiz sr, Franc'sco Praz('l'es

mo uma atividade de recreação «oman an e anos,
. JlTOI!IPClI. fi 1_I1'111lC'lra guprr:l �l.IlIrI()l! a 1 azel' com que Hiller se a°'Íu benl

I
1ll111](llal e HalTls allslou-se nas for· 'l.Iol'IIHls�l' pelo uso do poderio ;tp-

to ' .•

para as tropas capazes. R·
'

Ih
l.'as do geJll'I',1I Bolha, () I'egimento rC'o e que neste m'llllcnto nos \'isi-

Os vencedores do prêmio fo- Ipper» enca OU da Ho<lésia. do Sul I!llha a tarefa Ia par:1 prestaI' hOl1lenagem nos ATLÉTICO 3 X BOCAlUVA 1

ram selecionados por um juri Belém, 6 (A. N.) � O navio
de P"l'SQW11' os <�ll'1l1aeS t'11l rc/ira- Iml\'(ls soldados (' adadol'es que O 2° jogo da tarde dispUtRdo

,

1 d t t d '" (1:1. alra\'l�s da Arl'ie:! Ocidental ale- foram seus aliados na grallde luta entrr as equin.,es do Atléticc e
especla, e os e en ores o pn- Co�a�dante Ri:pper" do Loid ;lla: ()uand(), as ,Iropas fOI'�1I11 desJlw- delll�lcr:'Jllca para abaler- os tiranos

>

meiro prêmio, em cada classe,
I
Brasllelro, que smra para Ma- 1)1!lzadas, IJal'l'ls I'ollou a Inglater· da Europa. do Bocaiuva terminou com a

receberam um bonus de guer-! náus encalhou nuns baixios ra, e l'nll'llu pal'a os I{e,us Corpos vitória do tricolo;� )elo "scQi'e"

ra no valor de cem dólares. O' enfr�nte á d d 't S
1 Al'.l'ns, Quando se' ('andidalou pela - de 3 x 1, tentos ele Anibal (2)

A ., •

oca o, pala. pl'l 111l'1 1',1 1'l'Z l'IH'onl]'()u seis mil
segundo e terceil:o. premlOs, Fra��lsco do Jaraca. Com o candidatos it sua frenle. Xo enlan- Cernis ..

e Bodinho. Earbato fez r; pon-

consistiram de certlflcados de auxlllO de 2 rebocadores conse- lo, com�gulll seI' ,aeeito e, depois 1 •

as, Gravatas. Pllames to de honra do Bocaiuva, de

mérito. guia, desencalhar e seguir sua
de t,e!: sll,lo sl1!!Il!e[lclo a tl'cinamcn'l

M elas das melhores, pelos me "prnalh'·.
O Secretário de Guerra dos rota

lo, j OI fcd.o o1lu_a1 da patrulha no- Dores preço!! s6 na CASA MIS' O teúm vencedor: Tatú, Bi··

Estados Unidos, sr. Henry L.
. lurno clt Zeppel1l1. Durante a úlli- CILANEA - Ruoe. Mafra. 9, guá. e Djalma; Henrique, Lui;;;

Stimson, comentando a expo- e Minela; Mirinho, Broc;Jió,

�?,sf�E���A��[:�l� r'�{E'If;v]mm�II :�::::D::��i� ����;���;:�\�fi�!,é��
&������!;��;�;fifi M�"P� [[uJRI �::RCOCC�;U:: :����l!�����i!J��;

P. P. Maç;h(1.l1o

Florianópolis 7 de Agosto de 1945
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esp reitc-vos,
ela pairo pelo ar.

Preservai-vos
com uso habitual das

PASTILHAS

LDA
Mas exigi sempre as

VERDADEIRAS
Vendidos só em caixas
com o nome VA LDA
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\.

"'IJ) •
de 26 de Fevereiro QO-s

•

A4�,), de 1935 000', 9'hOI 0.002. Eucalyplo\ O,

pela desagregação do átomo.
Há nela a mesma energia cós
mica donde o Sol ret írn a sua

luz e calor. O ur-ô nio, metal
raro, é o seu elemento ràdio
-nt ivo , Apesar do' pequeno ta

manho dessa bornb a , o seu po
der é espantoso: apenas com

parável 0.0 de 2 mil bombas de
10 toneladas, ou a 1 milão de
ks de dinamite.
Quando se fez a primeira

experiência; num sítio êrmo do
Estado de Texas, a explosão foi
ensurdecedora A torre de aço,
-o que tinha sido suspenso a

bomba, evaporou.-se Ab rfu-se
um clarão ofuscante, mais ra

dioso que a luz solar. Uma nu

vem multicôr elevou-se a 13 mil

rrrts , destruindo as outras nu

vens que pairavam no ar. No
solo rasgou-se enorme cratera.
Dois homens. a 10 krns longe
da zona de controle, foram der
rubados. pela deolocação do ar.

O sr. Churchill, �(.\lando à cer

ca da nova bomba. d isse que o

homem entra na posse de um

dos segredos da Natureza até
agora guardados por Deus; mas
devemos orar para que a gigan
tesca energia arrancada aos

c rco nca do mundo físico seja
empregada em benefício da hu
manidade. com cautelosa mo

deração, pois bem pode ser que
o abuso dessa energia venha a

acarretar a pulverizaç·::io do
nosso Planeta

.'

Contribuição de
roupas louvada pelo
pres Trumao
Washington - (S. L H.) -

As 7.300 comunidades norte
americanas que constribuiram
com mais de 150.000.000 de li
bras de vestuário para dístrí
buíção entre as pessoas das
áreas libertadas da domínação
do Eixo "prestaram um servi
ço à paz do mundo", declarou
recentemente o presidente 'I'ru
mano

Numa declaracão acentuan
do a finalidade 'da campanha
nacional de roupas, disse °

presidente Truman:
"O povo americano realizou

a tarefa que lhe foi destinada
por Franklin D. Roosevelt nu

ma causa que era cara a seu

coração. É bom saber-se que o

vestuário está atualmente em
caminho de além-mar para mi
norar o sofrimento das vítimas
da guerra na Europa e na Ex
tremo Oriente".

«Cinco anos e meio
de resistência»
Jeruzalem, ·6 (B. N. S.)

Foi inaugurada no Edificio Y.
M. C. A., nesta cidade uma ex

posição intitulada "Cinco anos
e meio de resistência polone
sa". A exposição está compos
ta de 13 planchas que ilustram
vários fragmentos da vida na

Polônia, como: a luta contra
os alemães no país e no estran
geiro, reprodução da imprensa
subterrânea, etc.

No bar e no lar
KNOT

não deve faltar
-----��-

o ESTADO Esportivo
Os jogos de domingo
no e:nadio da f.C.u.
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