
Minério para . as
" bombas atômica�'�',

O BRASIL POSSÚI VASTAS RESERVAS DO MINÉRIO EMPREGADO NA PRODUÇÃO DAS BOMBAS ATÔMICAS, SEGU�NDn)Ó'��
DECLAROU À IMPRENSA o PROFESSOU COSTA RiBEIRO, LENTE DE FíSICA EXPERIMÉNTAL DA FACULDADE nlf�F\��
LOSOFIA. SALIENTOU ÊSSE CIENTISTA QUE A URANITA, ENCONTRADA NO MUNICíPIO MINEIRO DE �RE.lAÚ\B.�4�-,

POSSúI MAIS ALTO TEôR EM RADIUM, DO .QUE A PECHBLENDA, DESCOBERTA POR MADAME CURIE.
.'

•

Washington, 10 (U� P.)
Não se sabe ainda se os alia
dos aceitaram o pedido de paz
do Japão. Com efeito, a políti
ca aliada tem sido de exigir a

rendição incondicional, e a

proposta divulgada de Tóquio
estabelece uma condição, que
é de "não serem infringidas as

prerrogativas do imperador".
De qualquer modo, acredita-se
que decorrerão vários dias, an
tes que os beligerantes possam
entrar em contacto direto e

acertar os detalhes da rendi-

nência do Mikado, Hão impe-,litares que levaram 'O povo ja-. Os meios oficiais não têm ain- que qualquer decisão tardará
dirá a Grã-Bretanha em acei-j ponês a tentar a conquista do! da confirmação da autencida- várias horas.
tal' a capitulação. No entanto, mundo; segundo, a ocupação I de do pedido de paz japonês. *
o govêr::lO de Londres �ge nes- ?e ceI:tos pontos. do territóri? I, Duas hora� ?epois de ir�adiar
se particular em estreito en- japones, pelos aliados; e tercei- aquela noticia, que foi inter- Nova Iorque, 10 (U. P.)
tendimento com o de Washing- 1'0, a retirada dos nipões de rompida ao meio, a emissora Uma nota, comunicando que o

tono Lembra-se que círculos todos os trrítóríos conquista-I de Tóquio não mais voltou ao Japão aceita os termos da con-

australianos, como também todos os territórios conquista-I ar.
ferência de Potsdam, sem pre-

chineses, têm exigido várias dos pela fôrça, através dos *. juizo das pyerrogativas d.o im-
vezes que o imperador Hiroito I anos. I Londres, 10 (U. P.) - Os per�dor, fOI man?ada hO,le,3:0s
fosse colocado na lista dos cri- ,r, chefes das quatro grandes po- governos da Suíça e Suécia
minosos de guerra, mas que Washington, 10 (U. P.) tências iniciarão consultas ur-I para ser entregue aos govêr-
não houve até agora decisão Às 9,20 horas, hora local, o se- gentes, pelo telefone interna- nos dos Estados Unidos, Grã-
oficial a respeito. I cretário de Estado, Byrnes, de- cional, para decidir se deverá Bretanha, China e União So-

* clarava que- o govêrno dos Es- ser aceito o oferecimento de viética. Foi o que informou a

Washington, 10 (U. P.) tados Unidos não recebera ain- rendição japonês. Acredita-se agência "Domei".
* Convém recordar as principais da qualquer proposta oficial .. • •

Londres, 10 (U. P.) - Os condições do ultimatum dei japonesa, aceitando o ultima- WASHINGTON, 10 (U. P.) - Foi oficialmente confir-
meios geralmente bem infor- i Potsdam que o Japão resolveu! tum de Potsdam. mado pelos principais governos aliados que o Japão solicitou
mados afirmam que a exigên-. aceitar. Prevê êle: primeiro, a ':' a paz, a qual está sendo agora objeto de detido estudo por
cia japonesa, quanto à perma-' eliminação dos políticos e mi-I Washington, 10 (U. P.) parte dos governos dos Estados Unidos, Grã-Bretanha, União

Soviética e China. As consultas aliadas deverão prosseguir du
rante algum tempo, embora o interêsse geral de terminar o

quanto antes o conflito. Enquanto os aliados não decidirem
�ôbre o pedido de rendição do Japão, as hostilidades prosse
guirão, tanto em terra como no mar e In,Q ar, se bem que até
certo ponto menos intensas. A Casa Branca já anunciou a re

cepção de rendição do Japão, pedido êsse formulado através
da Suécia. O govêrno de Moscou, .por sua vez, também já con

firmou o fato, o mesmo sucedendo com os demais membros
dos "quatro grandes". Circularam, entretanto, inúmeros ru

mores de que o general Anami, elemento profundamente
conservador do militarismo nipônico, recusou-se a atender a

ordem do imperador e concitou as fôrças armadas japone
sas a prosseguirem lutando. Assim sendo, o pedido de paz pro
cederia, partlcularmemte,' da ala moderada dos conservadores

'__'-- japoneses, a qual já compreendeu que o Japão está derrotado

trama nazI·sta I Regl·slro gratulBt'o I � ��: ��ã�ol:��:r��ô����!. S��f:���l�t!s�S� c�Om������o S��i!����
U cito soviético assinala novos avanços em toda a linha elos

R 12 (A N) F'
. combatentes russos. Informou o alto comando que na zona de

adolO'd c t
.

t' b-l oIdassI- i Zabaikalie os russos realizaram um avanço de cêrca de 160
n e re o es .a e ecen o o

1 AI' di f
A .

'tO
.

rezistro o-r' t ito d �. ..' cms. em ISSO, as orças SOVle icas ocuparam os ímportan-
to b a ui e nascimen

. t t d Hall A L' T ki L h tto para fins eleitorais. Não se-
I es cen ros

.

e ai ar, . rgun, opei, ung iang e a a suo

rão cobrados emolumentos e
Na zona do 1'10 Amur, on�e os russos efetu.aram n?vos progres

nem será imposta multa para
ses, foram .ocup�das as cld�des de SakhaAnan e Al?�I�,. Deve-�e

o registro de nascimento de acrescentar, pOI out.ra par te, qu� as forças �o:'letlcas. _estao
um e outro sexo maiores de 18 agora acometendo diretamente sobre a estratégtca regiao do

anos
' Monte Hingan, ao sul da cidade de Hailar. Na zona elo rio

.

Usshur i, onde os exércitos soviéticos realizaram outra traves
sia, foram ocupadas as localidades de Zhaokse e Soto. Além
elo espetacular avanço de mais de 160 kms. na frente de Za
baikalie, os exércitos elo marechal Stalin efetuaram ínúme-

Fortaleza, 9 (A. N.) � Um ros progressos de mais de vinte kms., a elespeito ela tenaz
casal residente no município resistência oposta pelos soldados japoneses.

O resta saber 1 de Guaraní, atual Pacejú, aca- • • •
'

que .

\ ba de completar a expressiva LONDRES, 10 (U. P.) - O Ministério elo Exterior da
LONDRES, 10 (U. P.) - A descoberta da "bomba atô- prole de 24 filhos com o nasci-I Suécia confirmou ter recebielo a mensagem nipônica ele paz,

mica" não apresenta nenhum problema ético novo, no que mento de 3 gêmeos, em ótimas para imediata t.ransmissão aos alíadns. A nota japonesa foi
se refere a guerra. Foi o que afirmou o arcebispo de Canter- con�i�ões de saúde. É chefe d� emtregue às legações britânica e russa em Estocolmo, tendo
bury, salientando, entretanto, que essa nova descoberta acen- família o �r. Mamede Neguei- sido dadas a conhecer nos Estados Unidos e na China por in-
tua a rremência da resoltfção do antigo problema ,da moral. ra de QueIroz. I termédio das legações daqueles países na ",Suíça.
Ainda para o arcebispo de Canterbury o problema e saber se

Q
. I'o homem é suficientemente bom para controlar a nova energia. uarenta mil

. Recolocada a estátua de Erasmo
TudO prova apreme d_i taçáo a lemá r�a�!,Çl��! H. L) - segun-I rOlO';:���;'; ;e��u��,")n;;-.!v�::;��'�':,'O�:i!�i�e;���t��rd���:�:

PARiS, 12 (S. F. I.) - Informaçoes vmdas da Noruega I do despacho de Amsterdam, I de humanista holandês do século XVII, Erasmo. A estátua ha
revelam que o general vor: Falke�lho�,st, .que comandou as, t�'o-I q�atr9 comboios, d� trez� ca-l via sido retirada durante a ocupação germânica.
pas alemãs na invasão desse pais, ja tín.ha efetuado varras I :nmhoes �ada um, .mcluslVe �s , • •. a

viagens à Noruéga, com nome falso, fazendo-se passar por l1C-llamosos mensageiros da raI-1 R Suecla e a amizade nazistagociante. O mesmo sucedeu com o .general von Kaupi�scl�e, nha", por tere� sido d�ad�s I
J.I « »

que dirigiu as operações contra a Dinamarca. Von Kaupitsc're pela soberana mglesa, dístri- E t I 12 (8 F I) E t � t
.

1939
,.

d
.

I tid d ' -

.. .enta mil . f
. - s oco mo, ...

- m ou 1'0;,; por os suecos, prm-esteve em Copenhague em r o , com papeis e IC en 1 a e ue nutram quaren a mi re eicoes
T d di I' I t O I d

comerciante tendo sofrido nessa ocasião, um acidente de a 1-
I diárias durante as últimas 'seis !? os

_ o� .tIaS, A�ovas reve a- �Ipa :nen e em e es� � �m
tornóvel Quando regresso�l à capital dinamarquesa, foi reco- semanas, entre os holandeses dçoes. sato e! asdso raelemasa-passdae- nCaanI'olsa, � presenntçea" e lvar�os.

"d O 1
:

� 'J_ d as in ençoes os es v merca s a emaes
nhecielo pelo policial que presenciara o aci ente. genera, necessita os. .

di S,.",· A 11 d
.

d d t, ...• ' 1 ! mva lrem a UJecIa. e provocaram ansie a e en re
por sua vez, também reconheceu o pollcIal com qu�m .: e elll- I f1 t

-

d abril de 1940 pouco tempo de- as autoridades locais suecas e

br.ou o sucedid? Eis dc:is fatos �rovan?o.a premedltaçao de Uoncen raçao e pois da inva�ão da Dinamarca! medidas militares foram apli-lIltler quanto a ocupaçao dos palses nordlCos.

_. amer.lcanos e da Noruega, os serviços espe- cadas, graças às quais, ne-

t·
ciais suecos tiveram informa- nhum incidente ocorreu seme-

DOiaS anos para re Irar as minas Reims, 11 (8. F. 1.) - Foi ções, segundo as quais, um lhantes aos que se verificaram
I instalada em Reims uma zona golpe de fôrça contra Estocol- na Noruega. Durante vá)'ios

HAIA, '12 (S. H. L) - A limpeza das minas nas regiões de concentração de tropas pa- mo estava sendo preparado. A dias, o exército, a marinha e a

litorâneas da Holanda tem sido acelerada ao máximo, haveln-: ra albergar, vestir, alimentar e polícia armada tomou as me- aviação da Suécia estiveram
do três mil soldados alemães ocupados com êsses trabalhos, � distrair, durante 15 a vinte didas necessárias. Os alunos 'em estado de alerta, enquanto
sob custódia das fôrças aliadas. Outros doze mil desobstruem: dias, a maior parte dos três da Escola Naval receberam 01'- o acesso aos pontos estratégi
as minas espalhadas nos canais marítimos, sob orientação das: milhões de membros das fôr- dem de circular sômente em cos do país foi estreitamente
autoridades navais aliadas. Segundo se acredita, êsse traba- ças norte-americanas da Eu- trajes civís. Buscas foram da- vigiado. Em conseqüência das
lho durará dois anos, sendo que, depois dêsse período, o tra- ropa, que estão sendo daqui di- das em diferentes partes do medidas rápidas tomadas, a

balho deverá continuar, executado por dois batalhões holan- rigidas para os Estados Uni- porto desta capital e vários j'O- Suécia evitou a sorte da Dina

tleses, que estão selndo para isso especialmente adestrados, dos e para o Pacífico, vens nazistas foram presos. marca e da Noruega, _..<

ção.

o
o MAIS ANTIGO DURIO DE SANTA CATARINA

Proprietario e Diretor·Gerente MOACYR lGUATEMY DA SILVEIRA

Ano XXXI ,
_o,

-Dianólica

Florianópolis- Sábado, 11 de Agosto de 1945 H. 9445

24 filhos

LONDRES, 12 (SIP) - Foi revelado agora o traiçoeiro
atentado contra os prisioneiros indefesos do comandante ale-

.mão do campo de concentração em Aschendoff. Quando um eles

tacamento polonês se estava aproximando' do campo, êle orde

nou a colocação de decorações, feitas em madeira, que imita
vam canhões antí-tanks e anti-aéreos e mandou edificar forti

ficações ao redor do campo. 'Tal procedimento teve por fim ilu

dir a aviação aliada, afim de que esta bombardeasse o campo,

repleto de prisioneiros indefesos. O comanelante elo campo e os

guardas, por ocasião dos bombardeios, fugiram, sendo que mui

tos prisioneiros foram mortos pelas bombas dos aliados, que

julgaram achar-se em. presença de forte reduto nazista. O co

manrlante do campo foí preso. Estava escondido ma região e foi

traído por um dos seus comandados.

Com

•

•

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Nossos tecidos tombém O
para a China IB Pedro Fabro, Confessor

RIO, 9 (A. N.) - Viajou para Washington o sr. Kung o riarne deste primeiro compa

Shien, sub-gerente do Banco da China, que esteve em nosso nheiro de s t , Inácio de Loyola é,
País como encarregado de adquirir no nosso país o excedente

na sua língua materna, Pierre La
Iêvre : pois, o beato nasceu aos 13da produção de tecidos para enviar à China, cujo exército está de abril em Villaret -França-. Os

destinado à invasão terréstre do Japão. d representante chi- seus pai. eram pobres pastores
nês, que é membro da comissão sino-americana de compras, que, entretanto, deram ao filho o I

percorreu vários países sul-americanos, levando excelente im-
melhor que se pode dar a um me I
nino, uma sólida educação cristã. I

pressão das nossas possibilidades no mercado, estando certo Em 1525 foi a ParÍs onde, junto'de que, dentro em breve, poderemos iniciar o fornecimento in- com II, Francisco Xavier, alcançou I

tensivo àquela Nação Unida, nossa aliada. o gráu de doutor em filosofia. Lá
também chegou a conhecer a fun- i
dador da Companhia de Iesús e

foi o primeiro que resolveu unir!
sua vida com a de Inácio. Foi êle
ainda, cama único sacerdote da
novel ardem que disse a s. Missa'
durante a qual Loyola e seus com

panheiros fizeram as primeiras vo

tos Em Roma, para onde por or
dem de st. Inácio de dirigiu. foi
bem acolhd.o pelo Papa Paulo
III' que em breve tanto o estima
va que lie utilizou dêle para mis
sões difíceis na Alemanha. Mais
tarde foi nomeado teólogo do Con
cílio de' Trento. Nos suas muitas
viagens fez Pedro um bem imenso

"
por seus sermões e retiros espiri-

II tuais. Sua cultura da inteligência
e do coração tornava-o querido a

I quantos entraram em contacto
com êle. 1Voltando de Portugal e

Espanha chegou doente em Ro

I
i ma, onde f",leceu no 1. dia de

I agosto de 1546.

•

Santo de Domingo
Sta. Clara, Virgem

O casal Favorino de Scefi e HOl

� tulana de Fiume, ambos de nobre

�I li.nhagem,. saudou com alegria o

',i dla 16 de Junho de 1194; pois. nas

I
cau-Ihe uma filhinha que recebeu

j I na pia batiamoi o nome de Clara.
Os pais deram-lhe uma educação
es rner c d ísairno. pouco suspeitando
porém que esta Clara se tornaria

---- •• i3IIII_� claríssima, Quando a menina con-

tava 18 anos, pensavam os seus

genitorell sêr íornerrte em casá-la
Aconteceu, entretanto, que mãe e

filha assistissem a um daqueles
"ermões que somente podem vir

.
do coração inflamado pelo omorNOVA YO�_!C, �O (U. P.) - A pril�1eira .experiênci� para de Deus e do próximo da um s

adptar a televisão as salas de aula, sera realizada em fms de I Frar.cisco da Assís. EDte sermão
setembro ou princípios de outubro, quando as escolas de Nova aniquilou todos os encantos falsos!
York relníciarão as suas aulas. O Dr. John E. Wade, superin- com. que o mundo poderia seduzir

t d t d 1
.

bli declar "N"
a mente de Clara. Estava ela deen en e as esco a.s pu ICfí.S, ec arou que a . B. C. trans- cidi:la a renunciar o tôdus ._

mitirá para alunos entre 13 e 15 anos de idade programas se- quezaliJ e honras, Acom;anhad�sp�r
manais de televisão. Acrescentou que "A televisão pode contri- urna alma piedosa foi ter urna

buir para levar aspéctos da vida real às salas de aula. Para entrevista com o santo �e AS:_Ís
a experiência haverá um programa educacional e versará sô-I Este reconheceu logo. as mtencoes

-

d
,.

televi
-

" I de Deus com respei to a Clara;bre a evoluçao a propna e eVlsao .

I mas resolveu prudentemente pro
vá-Ia e mandou que ela depuees
se as roupas Hnos que 'usava e

enverqcsse um burel de pano grc s
seiro e. mendigasse nas ruas de
Assís em favor dali pobres Clara
não hesitou, Então o �anto per'
mitiu que ela fizeese os votos re

ligioscs. levando-a, por enquanto.
a um convento de Beneditinas
Mas os pais não se conformararro.
com a resolução de Clara. Por ill
Ia ela se dirigiu para 'um conven

to mais afastado. Inez, uma irmã
de Clara, fez a esta uma vís ito e

resolveu ficar com ela. O pai irri
tou-se; rno.e não conseguiu que as

filhas vol talêem. Pouco tempo de
pois mor reu êle, já consolado por
ver a santa vida que as filhas le
vavam. Agora juntaram-se-Ihes
também a mãe e a última irmã

TODOS de nome Beatriz, formando-se
dest'arte o primeiro convento das
Clarissas. Durante 40 anos dirigiu
Clara como superiora por vontade
de s. Francisco a nova ordem,
morrendo aos 11 de agosto de 1253.

santo do dia:

Seja o lIDER DÃIMODB
I
�

Rua Saldanha Marinho 2-A

FLORIANÓPOLIS

Confeccionando o seu
terno na

Blfaiataria Líder
de

CLftUDIONOR DUTRI

Televisão nas escolas

Produto da

OZALID-BRASIL - Caixa Postal 4254 - S. Paulo

CREDIARIA PARAA
Rua Felip� Schmidt, 38 - Fône 1595 - FJorianópohs

Bebida saudável Camisas, Gravatas, Pijames
Meiasdas melhores, pelos me

D.ores preços s6 Da CASA MIS-
..

a:i CILANEA -Ruae, Mafra. 9

Crédito Mútuo Predial
. Propnetárlos -- J. Moreira & C ia

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

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

PRÊMIO Mt.\IOR

.......Q.a ...

ltENNER'
=QUALIDADE
Rua Padre Miguélínho, 23 -- Flcrianópolis

NSTITU'fO DE DIAGNOSTICO
CUNIC_O

D.R. DJAlMA
MOELLMANN
orm..do pel1l Un1Termda�.. de Genebnl
Com prAtJCII nO! hooplu.1.!I europeus

;lln.ica moMica em aeraJ. Pfl<111l.trta, OOClll·

,.. ao �Dla tlerTOllO, aparelho .enl.to
urmãrto do homem ii da mulhv

'
. .tau.. Técs.loo: DR. PAULO TAV.&.1ôiié
ourco de Rad1010l1a Cl1n1ca com o dr.

u.nwJ d. Abreu Campanar10 (110 Pau·
J�. E.pcclll.llsao.u em Hiclene � 8&dd.

'tlbllce., pela Un1Ter.ldad� do ruo d. Ja·
...11"0. -- Gabtuef.e da Raie X - Illectro

U,nlOlfl'atl8 cUn1ca - Metabo11lmo tia
aJ -- So-nGlgem Duodenal - GablDeU
·e ftlilOu>rllpllll - lAbol'at6rlo d. DJ1cro.t.

')P� fi antill.w cl1n1ca. - Rtla FCI1UI4o
"eh.an. i. rO.ne 1.1 .... - I'lorlulópolla-

'"

Aproveitem a Oportunidade Horário das San�as Missas

Men�ão ! muita atenção! I par� Domingo
Povo de Florlanõpolís !

I Catedral:,
6, 1, 8 e 10 horas.

4 "CREDI
-

RIA P \_R'\_ TOI"'OS" t b I ld
r Novena: as 19 horas.

.fi. • A. .},� ,
_

es a e eCl a a 1'ua Em dias da semana: Missa: às
Felipe Schmídt n, 38, esquina .reroníme Coelho, atendendo a0S 7,30 horas.
efeitos da crise ocasionada pela grande alta que vem díaría- Igreja de S. Francisco: 7 e 9 horas.
mente demarcando em tecidos e roupas feitas em geral _ lUUI- Hospital da Caridade: 6 e 8,30 ho-

- �s.
TO AO CONTI�ARIO - resolveu a partir desta data até o dia Puríssimo Coração de Maria (Par- ,31 de AGOST:J fazer uma grande bonificação em seus preços to): a horas.

,--......------...........---

afim de beneficiar ao distinto povo de Florianópolis. Igreja de St. Antônio: 7 e 8 horas.

A todos que interessar, Ireguezes ou não, queiram sem Igreja de S. Sebastião: 6,30 horas.
Igreja de Sta. Teresinha: 8 horas

compromisso fazer uma visita á CREDIÁIUA PARA TODOS. Igreja da Conceicão: 7 horas.
Capelo da Base

-

Aérea: 8 horas

-1-----------------------1II!t1
Asilo Irmão Joaquim: 6 horas.

.

Ginásio: 5, 6, 7,30 (só alunos), 8,30
horas.

Capela de S. Luiz: 7 e 8 horas-

MATE gelado Capela do Abrigo de Menores: 7

• horas. (todos os dias).

ché Trindade: Matriz: 8 horas.
'l'rindade : Chácara dos Padres: 8
horas.

I chimarrão João Pessôa (Estreito): 7,30 horaa
Barreiros; 9,30 horas; dia seguinte-
7 horas.

Jão José: 7,30 e 9,30 horas.

ROUPAS

SAPATOS

'Yeda Me Orofino
CIrurgiã - dentista

Diplomada pela Escola de
Odontologia da Faculdade
de Medicina da Univer-
sidade de Porto Alegre.

Consultas com hora mar

cada, no período das 14
às 19 horas.

Con sul tório e Residencia:
Rua Esteves Junior 129.

Telefone - 1218.

MALHARIAS

NOVOS e
USADOS

COMPRA
VENDE

•

Idi<llma. por
tuguêl, espc
nhol; fra.ncê.,
inglêl, etc,

Quatromarechais
russos

Romance, Poesia, Religião, Aviação,
Matemática, F"ísica., Química; Geo·
logia, Mineralogia, Engenharia ci
vil, mili�Qr e naval, Carpinta.ria,
Desenho, Saneamento, Meta.lurgia,
Eletricidade" Rádio, Máquinal, Mo
torei, Hidrlulica, Alvenaria, Agri
c;ultufa, Veterinária., Conta.bilidade;

Dicioncirioa, etc, ata.

Praga, 10 (STI) - O Presi
dente Dr. Eduardo Benes rece

beu no castelo de Praga os ma
rechais soviéticos Koniev, Ma
lincvsky, Yeremenko e Rybal
ko e conferiu-lhes a mais alta
condecoração chescolovaca do
"Leão Branco". Falando no

banquete que se seguiu a êste
ato solene, o Presidente da
Checoslováquia declarou: Des
de a famosa e inesquecível ba
talha de Stalingrado, o Exérci-;
to Vermelho nunca mais dei
xou de derrotar os alemães nas

maiores batalhas da Segunda
Guerra Mundial, que sempre
licarão €scrit3,s como páginas
de honra na gloriosa história,
'lo Exército Russo. Estas bata
lhas, assim como as vitórias do
Don, Dnieper, Lení.ngrado,
Rússia Branca, Ucrânia, Ber
lim, Morávia e Praga, constí
tuiram o fator decisivo da der
rota final do imperialismo ger
mânico e infligiram - tal é a

nossa convicção o golpe
mortal na famosa "Drang nach
Osten" germânica.

Prefira orna parte de se.
trôco em "Selos Pró Doente
Pobre do Hospital de Carlda
de", e estará contribuindo par.
que êle tome mais um pouco
de leite, tenha melhores medi
camentos, mais confôrto n�
leito de sofrimento, etc. etc •••

I (Calftpaha de Humanldad,.
do HOlpltltl de {)arldade).

MACHADO & CJA.
�O'iDcial e Repr••entaçõel em G.ral

Ma triz: Florianópoli.
Rua João Piro.to, n. S
Caixa Poato l , 37
Filial: Crellciúma

Rua Floriano Peixoto, ./n (Edil,
Pr6prio), - Telegramal: ·PRIMUS·
�!l.nt•• DOI principail municipiOll

do E.tndo

Mais 14 navios
Pascagoula, Mississipi - o

sr. Munro Lanier, presidente
da "Ingalls Shipbuilding Cor

poration", anunciou que sua

e companhia conseguiu um con-

trato para a construção de 14
navios cargueiros destinados
ao govêrno brasileiro. Acres
centou que estes cargueiros
serão construidos . pelo preço
base de 38.310.000 de dólares,
devendo ser entregues em 194G.
O preço de cada uma dessas
unidades é de 2.665.000 de dó
lares cada, sendo as mesmas

dotadas de todo o conforto, in
clusive um sistema de ar con ...

dicionado .
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LIRA TENIS CLUBE -- HOJE, dia 11

nagem aos

(Não

em

Paranaenses, ás 21 horas.
no domingo).

-- Soirée
Universitários

70,00
40,00
20,00
7,00
0,30

haverá
Vida Social anuncie

no
O ESTADO

tarde dançante
o

Zulmira Oliveire , filhos. genros. noras

e netos, ainda compungidos pelo doloro
so passamento de seu espóso, pai, sôgro

.

e avó, Epaminondas Oliveira, vêm, por es

te meio agradecer a todo» que enviaram pêsames e que o
Estará amanhã de plantão a

Farmácia Moderna, na Praça Qu in- acompanharam até a sua úl titxie morada, estendendo es

tes agradecimentos ao sr . dr. Laura Daura pela atenção
,.. que sempre dedicou ao extinto, durante a sua enfer

Hoje. às 17 horas; sr. professor midade. Aproveitam ainda esta oportudidade para convi
dllsembargadol' Urbano Müller So-I dar a todos os parentes e amigos para assistirem à missa
le. tomará posse do cargo de dire-I d 7° di 1'" .

,

tor da Faculdade de Direito deli- e la, que se rea t zare no dia, 14 do corrente. as 6,30
ta capital. 'I horas, na Igreia de São Luiz, na Pedra Grande.

.o���a��iC:o:er::a��;!ti�om�U:o� I Centro Acadêmico XI de Fevereiro
EDlrrAL

DIRETORIA
Fir-mado pelos senhores Ruben de Presidente de Honra - Arnaldo

(Il ive ira Lobo e Fausto Rocha, res- Xlnrulra Douat, Presidente - Ru
pectivamcnt e Presidente elo secre- he n de 01 ivci ra Lobo, 10 Vice-Pi-e
íário elo América F. C. de Joinvlle sidente - Laudelirio Cardoso. 20
recebemos c' agradecemos o ofício Vice-Presidente - Francisco Vian,

APENAS c-s 3,00 I CASA MISCELANEA distri- abaixo: Diretor da Secretaria - Pedro Ha·
�orn e�s_a ínfima quantia. �ocÍ:' buidcra dos Rádios R. C. A. Comnn icamos que Ioram eleitos Iael da Silva, 1° Secretário - Faus-

Prodoça-O de carva-o
esta auxifiando o seu

prooumo.!
- ., 1 D' o Conselho Deliberativo e a Direto- to Rocha, 2° Secretório José

Contribua para a Caixa de Esmolas VIctor, Valvu as e ISC011. .

I' t CI I o l "

f
.

J 1)· 1r in (('S c LI JC, C m,!JOS os 'lOS .i oaqunn .opes, iro lor la Te-
aos Indigentes de Florianópolis. Rua Conselheiro Mafra, 9 membros cujos nomes constam som-ar-in Arlindo Borowsk l,

na FranÍla abaixo. O Conselho Deliberativo 1° Tesoureiro - Reginaldo Ivan
" tem o seu per-iodo marcado de ele Macedo, 20 Tesoureiro

París, 10 (8. F. L) - O Mi- CONTA CORRENTE POPULAR H-7-19-l5 a 13-7-1947, e a Diretoria, Henrique Schrieidcr Junior, Dirc-

nistro da Produção, sr. Robert Juros 51/� a. a. - Limite Cr$ 30.000,00 de 14-7-1945 a 13-7-1946. lor do Patrimônio - Aristides Mi-

L d I d Movimentação com cheques CONSELHO DELIBERATIVO ra, Dir-etor de Futebol - Angelo
acoste, ec arou ser espera o Presidente: - José de Diniz, Salves Diretor ele Bola a Cêst

um aumento de 25% .na pro- Banco do DI·str·.to Federal S. I MEMBROS
- ;,�\'ill·(; Dresscl, Diret�r �e 'X'tl7-tis-

dução do carvão no início do • 8.
I

Abilio Gonçalves, Aeloniro Ho,a, lllO - Alfredo Hetzel, Orador

outono. O sr. Lacoste acrescen- Alfredo ){ock, Alfredo Koenig, Al- pr. Plúcido O. ele Oliveira.

tou que novas medidas estão CAPITAL: CR$ 60.000,000,00 varo �laia, Antônio T. Pereira, CONSELHO FISCAL

RESERVAS: CR$ 10.000.000,00 Darcy Cubas, Da"id Ernesto de Anlônio T. Pereira - Francisco
sendo p'ostas em prática, in- I Oliveira (Dr.), Eduardo

sprotte'l
Faraeo - Herminio Celso �Ior(.'ira-

clusive O emprêgo massiço da Rua Trajano, 23 - FlorianÕpolis Felipe Dippe, Francisco Faraco, Aproveitamos o ensejo para apre-

mão de obra alemã. 1.. -: Francisco Vian, Herminio Celso sentai' nossas efusivas saudações.

ESTADO
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Pequenas notícias
A produção de arroz. no Estado

de Goiaz, no corrente ano, até o

presente momento, ultrapas.a a

cinco milhões de sacos de sessenta
qu ílos. isto tornendo-se por base
a.tatísticall bem fundamentadas.

•

Ficou assentado em definitivo o

aumento de ralário dos tr.JalhQ
deres 1'1.0 comércio. em hotéis e

similiares. de João Pessoa [Ric ]
Grande do Norte).

•

ze,

letivo. que ali girava cob a razão
aoeío.l de João Prodcscirnc & Fi
lhoe, foi transformada em socie
dade por quotas de responsabili
dade limitada, B0b a razão social
de Prodoeclrnc & Cio. Ltda.

Norberto Domingos
da Silva e Senhora

participam 0011 seus paren
tell e pessoall de luas rela
çõ.. o noacírnerrtc de seu

filho
•OMINGOS JOSÉ DA

SILVA NETO.
Tubarão, julho. 1945I

Idioma russo nas
escolas checas
Praga, 10 (STI) - O Minis

tério da Educação da Tchecos

lováquia decretou que a língua
russa será obrigatàriamente
introduzida em tôdas as esco

las primárias da Checoslová
quia. Cumpre observar que o

checo, assim como o russo, é

língua eslava e existe grande
afinidade entre ambos os idio
mas.

ANIVERSARIOS

O dr. João JOllé Cabral. figura
deatoccdo no nosso meio jurídico
faz anoa hoje. Moço ainda. o dr
1. 1. Cabral está incluido entre
as noasos rnc iores autoridades in
telectuai•• razão porque sentimo
nos bem em cumprimentá-lo nesta

oportunidade.

I Assinala a da�a de hoje o ani
veradr io natalício do ar. Vaico de
Oliveira Gondin. representanto co

mercial'

o ESTADO Esportivo
da cidade desse nome. Por oca
sião de um amistoso, em que o

E. C_ Pelotas venceu ao Inter
nacional por 2 a O, Caxambú
foi autor de um tento.

•

o BRASIL NO TORNEIO NO

TVRNO DE SANTIAGO
Em outubro vindouro será

realizado em Santiago, capital
do Chile, um torneio noturno
internacional de atletismo. Ü
Brasil vem de ser convidado

para participar do referido C2l'

tame. Por intermédio da em

baixada brasileira, o Clube
Atlético Santiago oficiou à C.
B. D., convidando-a para dis

putar o certame noturno.
*

•

80,00
4.5,00
25,00

Faz.,m an08 bOJflS
a .ra. Judite Bcyer , espôsn do

sr. Oscar Bayer;
a menina Eloá, filhinha do ar.

cap. Conceição Nunes de Miranda;
o menino Políbio Mendes;
o. srs Sidney Moritz, Norton

Mario Silveira e Vital Amorim.
I .-----

B R IT O

CAMPEONATO DE
PUGILISMO

RIo - Promovido pela Fe

deração Metropolitana de Pu

gilismo, realizar-se-á nos dias

10, 13 e 15 do corrente, no am

plo Pavilhão Azul, à rua do
Riachuelo, esquina do Bairro
de Fátima, o sensacional Cam

peonato Carioca de Box Ama
dor.

•

O FILME DO SULAMERICA-
NO DE REMO

Na sala de projeções da A.
B. 1., a C. B. D. ofereceu aos

membros das delegações uru

guaia e argentina uma exibi
cão do filme do certame sula
mericano de remo. Ambas as

delegações foram presenteadas
com uma cópia do referido fil-

o América tem
nova diretoria

o alfaiate indicado
Tiradentes, 11 CAXAMBÚ INGRESSARÁ NO

E. C. PELOTAS
O dianteiro Caxambú, anti

go defensor do S. Cristóvão e

do Flamengo, vem de solicitar
transferência do Palmeira, de
S. Paulo, para o E. C. Pelotas.

Ilha"cara Vende-se uma com

U 50.000 mts2, ten-
do casa de morada e engenho.
sita em Itaguassú. 'I'ratar com

A. L. Alves, à rua Deodoro. 35

Agradecimento e Missa

me .

�

os JOGOS DE AMANHÃ NO
RIO

Vasco da Gama x Botafogo.
Bonsucesso x Flamengo.
Bangú x Fluminense.
S. Cristóvão x Canto do Rio.

� ilj· ...I-!(i1
O jogo de amanhã

-

o E.tádio da rua Bocaiuva, lerá
palco, na tarde de amanhã. de
sensacional encontro de futebol
entre ali eq101ipe. do Clube Atléti
co Catarinense e Universitários
ParanáenulI.
A partida terá início àll 15,30

hcrcs,
O juiz para êue importante pré

lio ainda não foi escolhido,
'*'

De acôrdo com o item lOdo art. 15 dos Estatutos do
Centro convoco. para hoje, 11 do corrente. às 19 horas, todos
os colegas acadêmicos, para a Assernblêia Geral que elegerá o

I
novo Diretório do C. A. XI de Fevereiro, de acôrdo com o

art. 90 dos mesmos Estatutos.
Florianópolis, 11 de agosto de 1945.

ANTÔNIO GOMES DE ALMEIDA, Presidente.
Caxias F.C. x Bagé F.C.
Realizar-se-á. amanhã, no cam

po do Abrigo de Menores o espe
rodo encontro amilltollo entres os

doi. leões da ilha, Bagé x Caxias
De um lado aparece Anibal, Mê
dinho é Menino e do outro Cha
vinha; Cazuza. Nenem, Lamarque
e o arqueiro Vilmar, razã. por

que é gra.nde o entulia.mo rei

nante.

ESPERANÇA
A SUA fARMÁCiA

.

ln. Cfla.e••• M.fra. 4 • 5 - fONE 1.142
1a1r1.1 • i•.adI.

fARMACIA

15v-12
•

Estabelecimento Gráfico· Brasil Em Blumenau
Amanhã realizar-Ie-á em Blu

menau, o clcasíc o Palmeiras x

Olimpico.
Segundo noticias que recebamos

é graRde a elpectativa em torno

desse prélio, sendo grandes a.

apostall.

DE

NICANOR

I
SOUZA

Tése. e Memorais
Doublês e tricromia.

Revis:all - Avulloll - Caixa. -

Estojo., etc.

Trabalhos Cemerciai.
Irnpreasdo a côrea

Composição de Iívros e

Jornaill

•

Aceita encomendas para o interior do Estado

Rua Tiradentes n°, 10 --- Florianópolis --- Santa Catarina

home-

o PRECEITO DO DIA
HORÁRIO PARA AS REFEIÇÕES
A boa digestêio depende, em

grhnde parte, do horário das re

feições. As dores e o «pêlo» no

estômago. a prisão de ventre. a

falta de apetite e a indi8posição
geral resultam. muitas vêzell, do
mau ccaturne 'de não se fazerem
011 refeições às mesmas horas,
todoll os dias.
Evite os males do estômago e do

intestino habituando-se a fazer as

refeições a horas certas. SNEtI.

Comprar na CASA MISCE
LANEA é saber economizar ..

10SSlS
NOTURNAS !r� (;:

Atalham-se prontamente
friccionando o pescoço e
o peito corr este agradá
vel unguento vaporizante.
Umr aplícaçãc ao deitar

RPII__II evita, quasi
sempre, um
ataque.

Fornecerão ovos
à Inglaterra
Haia, 10 (S. H. 1.) - Infor

mam de Eindhoven que os avi
cultores holandeses declararam

que poderão fornecer à Ingla
terra grandes quantidades de
ovos obtidos de uma raça es

pecial de galinhas e que ti
nham muita aceitação antes da

guerra.

11wJ!

o MElHOQ VERMIFUGO
OE EFene SEGulO
E INOHNSrvQ AS

CQ1ANÇAS f

.Ao<

� - .........- � - ....M•• _ .. .......�_.

Moreir-a, João Mci ncrt, Jorge
Mavcrle, Martinho van Bicnc, Max
Pruner, Hodolfo Colin, Hodr igo
Lobo.
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I d· d ln
r

d· 10 -aaar- e sua

DiCa or . e ICO li�!��.tsa(��!� - o "Agar"
e um complexo de hidrato de

."........._.-.-.....-_.....-.-_._._.,....-..-_._._-....-.-...,....._....._..._._._-.-_.._._._._-_w_._-_-.-.......-uw-...

DR. MARIO WENDHAUSEN
(DJ,ploma<1o pela Facul<1a<1. Nac. de Ke<11clna da UniTer.ld.ad. <10 Bralfll)

h-Interno <10 8erTl00 <1. Cll!n1ca MMica do ProfesllOr o.Tal<1o Ol1T.ln, m6dico do

Departamento d. 8.I1<1e
CLlNICA ••VI(;A - .01Ntiaa IItel'llu de ad:1l1toe fi crtu.çaa. CONSULTóRIO

• &IIIIUV•.NUIA: R.a Jl'eUpe tlebmJdt ... III - TflL SU. CONSULTAS -- Da. 11 b IN

DR. ARMANDO VAURIO DE ASSIS
S.nlço. 4. Clíníea Infantil da Assistênda Municipal e Do.plta,

de Caridade

CUNICA MmlCA DE CRIANÇAS E ADULTOS
CONSULTóRIO: Rua Nunes Machado, 7 (Edificio S. Franci.8co), 1011. 1.U.

Consultas das 2 às 6 horos
RESIDENCIA: Rua Marechal Guilherme, 5. Fone 783

DR. BIASE FARACO
Médico - chefe do Serviço de S1fills do Centro de Satld.

DQENÇAS DA PELE - SíFILIS - AFECÇõES URO-GENITAIS DE
.\MBOS OS SEXOS - RAIOS INFRA-VERMELHOS E ULTRA-VJOLETA�

CONSULTAS: das 3 às 6 h. - R. Felipe Schmídt, 46
RESI.: R. Joinvile, 47 - FONE 1648

DR. SAVAS LACERDA
Gl1nica médico-cirúrgica de Olhos - Ouvidos. NaJI'iz - Garganta.
Diplçma de habilitação do Conselho Nacional de Oftalmologia.
C0NSUI..TóRIO - Felipe Schmidt, 8. Das 14 às 18 horas.
REslnE'Nrn.A - Conselheiro Mafra, 77.

TELEFONES 1418 e 1204

DR. GEBHARD BROMADA
Especialista em alta cirúrgia e ginecologia

Hospital "Miguel Couto"
rBlRAMA (HAMóNTA) - Santa Catarina

Dr. Polydoro S_ Thiago
Clínica lUMlca em Geral

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

CONSULTÓRIO: Rua Fernando Machado, 16
C@NSULTAS DIARIAMENTE: das 15 ás 18 horas

RESIF>ENCIA: Av_ Trompowski, 62 - Fone Manual 766

DR. SETTE GUSMÃO
CHEr'E DOS SERVIÇOS DE TISIOLOGIA DO CENTRO. DE SAúDE E DO

HOSPTTAL "NER:€U RAMOS'l'.
curso de ape��oarn.ento no Hô�pital São Luiz Gonzaga, de São Paulo - Ex-este
g1á:rlo do Instituto "Clemente Ferreira". de São Paulo - Ex-médico interno de

Sanatório de Santos, em Campos do Jordão.
CLtNJeA GERAI, - DI�GNÓSTJf'O PRJiJOOCE }t; TRATAMENTO ESPECIALIZAD(

DAS DOENÇAS DO APAR1!:LHO RESPIRATóRIO.
. OPERAÇÃO DE JACOBOEUS

.JONSULTAS: I'llàriamente, das 3 às 6 horas. CONSULTóRIO: Rua Vitor Meirelel. l�
RESID:1IlNCIA: Rua Esteves Jtl.nJ.or. 135 - 'reI. U2.

MADEIRADR. NEV'ES
Médico elpecialista em DOENÇAS DOS OLHOS

CUrltO .. Averfeiooamento e Longa PrAtica no Rio doe Jane1re
'I)""'V IJrA8 - Pela maJlbA: 4Jarlameate ... 10,300.12 h•. o tarde excep'� r .,

..b.tOll, .u 14 ás 16 boI'u - COIUULTOBIO: B.. "oh PIIlto .. '1'. "'r••• -

....e. I.Ul - ReIIld�.ola: R.. l'rMI.nte Co.uno, ,..

DR. ROIDÃO CONSONI
CIRURGIA 'G.ERAL - ALTA CffiURGIA - MOL1i:STIAS DE SENHORAS - PARTOS

F6rmado pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, onde foi
lmI1Btente por vãríos 1II110S do Serviço Ci:'Úirgico do Prof. AUpio Correia Neto.

Cll"urgia do eS'tOmago e vias billares. tntestínos (leigado e grosso, t.lJróide, rína,
prÓ8tata bex1.ga, ütero, ovârios e trompas. Varicoceie. hidirocele, varizes " hérnia

,

CONSULTAS: 1
<lU li l.I li horas, à Rua Felipe g"hmh�t. 21 (altaR <Ia 1:_ Pnratso). Te!. 1.6118

RESID1lNClA: Rua Est.eV1!R Jllndor. 179; Te!. 117M

DR. ARAUJO
A.Il.i.tente do Prof. SaI1"on, do Rio de J_elro

ESPECIALISTA
Doenças e operações c,os OLHOS, OUVIDOS, NARIZ e GARGANTA

Clorul'glla moderna dlIl GUELA DE LOBO, do LABIO LEPORINO Oábio e céu

dlIl bôoa fendldOil de nlliscença)
IIIiOtagollOOP1a, traquêosco.pi,a, broncoscopia IJara retilrada de corpos estranhos. etc

CONSULTAS: das 10 à. 12 e das 15 tu 18 hora.

Rua Nunes Machado n. 20 - Fone 1447

DR. A SANTAELLA
(Biplomada pela. Faculdade Nacional de Medicina da

Universidade do Brasil). Médico por concurso do Serviço Na

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

sericórdia, e Hospital Psiquiátrico do Rio. Ex médico assisten-

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

- Consultório: Edifício Amélia Ne to
- Rua Felipe Schmidt. Consultas: Das 15 ás 18 horas -

Residência: Rua Alvaro de Carvalho nO 18 - Florianópolis.

d'Avlla DR. ANTONIO MONIZ

DE ARAGAO

Dr. Newlon
Operaçõe. -- Via. Urinaria. -- Doen

ç.. do. inte.tino., rito e anua

-- Hemorroida., Tratamento da
colite amebiana.

Fi.ioterapia -- Infra-vermelho I

COlUlult: Vitor Meirelem, 28.
Atende diariamente à. 11.30 h•. I,

a tarde, do. 16 h.. em diant.
R..id I Vidal Ramol, 66.

FODe 1067.

cli......... e Ortopc4Jr:a. OI!lIl.ItIIlI II Oinr;rla
lo torlllL I"artoe • ._..............

CONSULTÓRIO: R. João Pinto 7 Diá
t1amenw du 11 b 17 ho:ru. RJ:SIDaN

Até CR$ 300,00
Precisa-se alugar u.ma cala, não

<?om os progressos da medicina, muito distante do Colegio Goração
hoje, as doenças ner!osas, quando de Jesús. Pagam-se otéCR$ 300,00

I tr�tadas em tempo, �ao males pe�- mensais, adeantada.mente. Ddo-se
f�Itamente reme�IaveI_:;_ C? cu�andeI- referências. Informaçõeli nesta Re
nsmo, fruto da ignorancra, so pode I dação
prejudicar os indivíduos afetados de I ---'�----------_
t�is enfermidades. O Se�viço. N�-IPartido Acadêmico
cional de Doenças mentais dispõe ]
de um Ambulatório, que atende gra-,Renovadortuitamente OS doentes nervosos in- I PROGRAMA: Re.ume-se numa

digerrtes, na Rua Deodoro 22, das 9 luta intensiva pelo interêsse pro-
às 11 horas, diàr iamente. ! gressista da clcsse.

carbono muito importante pa
ra a indústria e essencial em I

bacteriologia em vista da sua

capacidade de formar uma

substância gelatinosa consis
tente. As algas marinhas, de

que é feito o "Agar", são mui
to comuns no Extremo Orien
te e até agora a referida indús
tria tem sido quase um mono

pólio dos japoneses. De tempos
para cá, entretanto, vários paí
ses verificaram que o "Agar"
podia ser extraído de certas

algas existentes nas suas águas
litorâneas. Em tôrno das cos

tas da Grã-Bretanha não e .... ic;
te número suficiente das algas
própriamente produtoras de
"Agar", 111as, por meio de um

tratamento adequado do extra
to de duas algas comuns entre

nós, a "Gicartina Stellata" e a

"Chondrus Crispus", ou mus

go irlandês, chegou-se a obter
a substância "Agar" com as

mesmas características da ori-

I ginal e servinçlo para os mes
, mos propósitos. A substância
gelatinosa em fóco tem uma

grande aplicação nas
í

ndús-

I
trias alimentícias, nos tecidos
cosméticos e produtos tarrna
cêuticos.

-

,.

OOIN

1f;u"
Aparêlbos elétricos
A Instaladora de Ploriauó

polis, à rua 'I'rajano n. 11, avl
sa a sua distinta freguesia que

díspêe de operários habiltta
dos para executar instataçõea
de Lu.z e Fôrça em geral, for
necendo orçamento grátis e

sem compromisso para seus

serviços.
Possui também oficina espe

cializada, com técnicos protís ..

sionaís, ijara con.sertos de apa
rêlhos elétricos, enrolamento
de motores e dínamos, estabi
lizadores, ferros de engomar,
fogareiros, aparelhos médicos
e outros, com exceção de apa
relhos de rádio.

NOVO HOTEL

I
de Miguel Rodrigues

Sousa
Angelina, Município

de S. José
(Viagens diretas ou via

S. Pedro)
IDEAL PARA REPOISO

lH E RECOMENDI

conTRA fE:RlfJAS RECEnTES OU (Wl!GAS
�,;-���wxi&

Sanguonal
CONTEM

OITO ELEMENTOS TONICOS:
/

ARSENIATO, V,A,NADA
TO, FOSFOR05,CALClO

ETC;
TONICO DO CEREB-RO

'fONICO DOS MUSCULOS
O. Pálido.. D.�.up.,.dol
E.gotldol, Anêmicol, Mã ••
que criem Mlgrol, Crilnça.
rlquíticlI, receberão I tenl-
fic.ção 9erlll do or9.nhmo

Sa �uOüê n 01
ue D.N.S.P. rr 199, de 1921

Procura-se uma casa

de comércio para ins

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

êste jornal.

DESPERTE I BILIS
DO SEU FIGADO
E Sanara .. c_ Ilslmtl .... 1I11III

Seu fígado deve produzirdia�
11m litro de bili.s. Se a bilis não COITe Ji..
..rernente, os alimentos não são digeridGII
e apodrecem. Os r;ases incham o est6ma

go. Sobrevém a 'prisão de Tencre. Voai
sente-se abatido e como queenvenenado.
Tudo é amargo e a Tida é vm man:írie..
Uma simples eTacuação não tocará I

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

rer esse litro de bilis e rccê sente-se di..

posto para tudo. São suaves e, cenrude,
especialmente indicadas para fazer a bilia
correr livremente. Peça as Pílulas Cartee,
Não aceite outro produto. Preço: Cr. S 3,00.

de

Não se aceitam hóspedes
portadores de mores tias

contagiosas

lJOENÇAS NERVOSAS

� -- ---- -- �-- -- ---- -.\HNISTÉRIO DA AEIWNÁUTIC_t\
QUINTA ZONA AÉREA

BASE Al�HEA DE FLOHlA;\l()POLI�
Curso prévio da Escola de

Aeronáutica
A v i S O

1 - De ordem (lo Sr. 1° Tcn. Ay. \
Comandante Interino, cientifico,
nos interessados, que realiznr-se-á
em janeiro de 191ô o concurso deli ESCRITÓRIO: Ru o Feli'pe Schmidt 52 _._ Sala 5

Iadmissão ao C�lrs.o PréY.io (�a E�- i EdifíciQ Cruzeiro - Florianópolis.cola de Aeronalltlca, cUJas InserI-Icões terão lugar no ]1](;S de ollh�-I---- ---_�_-------------.-- -,.;

l�l'o do corre�te a11(:, de CQr�fo],lll1-1 c; .
oade com as !nstruçoes em Y1gor:
a) O requerimento, pedindo ins-,

criç50 110 conCllrso, se!'ú dirigido'
ao Com,andante da Escola de Aero-j
náutica e deverá ser daetHografado,
l'll1 formulário fornecido por esta IBase. onde devera ser entregue no

período de 1 a 31 de outubro, do
ano anterior ao da matrícula. I:2 - O reqllerimento será instrui-
do com os seguintes documentos:1a) Ficha individual;
h) Autorização do pai ou tutor;
c) Atestado de solteiro;
d) Atestado de idoneidade mo

ral'
e') Certidão de idade;
f) Atestado de bons an I eeeelen

tes ou folha cOl'l'ida;
g) Atestado de ,'a('ina anli-va·

I'iúlica;
h) Certificado de conclusão do

curso ginasial;
i) Carteira de iden'idade.
3 - Para melhores es('larccimen

tos, poderão os interessadlls com

pal'ec�r a esta Base e obter, na

Ajudancia, as informações que de
sejarelll.

.J - Condução - As 7 ]loras, que
larga, diariamente da praça 15, de
fronte ao Trapiche ::\tlunicipal, des··
ta Capital.
Base Aérea dt' Florianúpolis, em

31 de .iulho de 1945.
Carl lIeinz Eberius

2° Ten. Aviador Ajudante

Â_DVOG Á-\J_)()S
( Dr. OSVALDO BULCAO VIANNA

Dr, J. J. DE SOUSA CABRAL

CASA DE .SAúDE E MATERNIDADE
"SÃO SEBASTIÃO"

S�b a dkeça.o cUnlca dQ

DR. DJALMA MOELLllA.NN

Construção moderna e confortável. situada erw. aprazlvel chácara com

esplêndida vista para o ma.!'.

Excelent.e local para cura de repouso. Agua fria e quente

APARELHAMENTO COMPJ,ETO E I\IODERNfSSll\1O PARA TRA'l'.'\MENTO
.l\1ll:DICO, CIRúRGICO E G1NE00LóGlCO.

RAIOS X - Ultravioleta - Infr�vermelho - Ondas curtas
- Eletricidade médica - Exames endoscópicos.
Laboratórios para O" exame� de elucidação de dIagnósticos.

Apartamentos de luxo com banheiro

Apartatnentos de la classe
Quartos de 2a classe
QuartJs com duas camas

O DOENTE PóDE TER MúDICO PARTICULAR

FLORIANÓPOLIS
Largo São Sebastião ---0-- Telefone: 1.] fi�

No bar e no lar
KNOT

não deve faltar

SECÇÃO DE MATERNIDADE
:PJartos com permanência de 10 dias em Apartamento de
1a classe, inclusive sala de ope,rações, com parteira da

Casa de Saúde Cr$ 400,00.

Fabricante e distribuidores das afamada!! con

fecções "DISTINTA" e RIVET. Possue um gran
de sortimento de casemiras. riscados. brins
bons e baratos, algodões, mOJ:·ínB.1 avidmentos
poro alfai':1tes. que recebe diretamente das

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

Florianópolis. - FILIAIS em Blumenau e Lajes.
fábricas. A 0asa "A CAPITAL" chama a atençã.o dOIl

visita antes de efetuarem suas compras. MATRIZ em

I
i-

r

I
,
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o ESTADO Sábado, 11 d_ Agosto d. '.45 5

Mais uma "Lidice na" Checoslováquia I �
.

IivfJ:W�
PRAGA, 10 (ST1) - Durante o interrogatório do famige- rM.1�'�

,

�Iii_�:
rado carrasco alemão K. H. Frank, que por 'anos aterrorizou a �" --rUI'"
população cI:eca� foi divulga.do 9.ue os alemães c.omete!am, �o � CONTR�RIPE_
dia 5 de maio deste ano, dOIS dias antes da capitulação, mais R!;..SFRIADOS

um crime que recorda perfeitamente a tragédia de Lídice. Em ��e���'GC,��EÇ:
Javoricko, na Boêmia, um destacamento das SS incendiou a DORES,.GERAl

, _. • SÓSE USA
aldeia naquele dia, massacrou toda a populaçao masculma,
num total de 38 habitantes. O mais velho contava apenas 76

anos e o mais moço 15 anos. As mulheres e crianças foram ex

pulsas da aldeia, que ficou completamente destruída. Dois
dias mais tarde, os nazistas sepultaram as vítimas numa vala

comum, sem ataudes e, naturalmente, sem cerimonial reli-

, gioso. Eis outro exemplo da cultura germânica e mais uma

lembrança para aquêles que queiram esquecer as brutalida
des da raça alemã.

Londres (B.N.S.) Um trabalhos de pesquisas realiza-

grupo de cientistas ingleses dos no hospital Stoke Mande- l1a�a nitra modernodescobriu um novo antiseptico ville de Aulesbury, Inglaterra, U '"
-

.

capaz de matar os próprios publicaram U111. relatório sôbre París, 10 (S. F. L) - Um

germens resistentes à penicili- a "Flavazole", especialmente dos mais modernos aviões de

na, servímdo no mesmo tempo escrito para o jornal médico caça do mundo, realizado por

para a rápida cicatrização das "The Lancet". Esses cientis- técnicos franceses, de acôrdo
feridas. Esta notícia acaba de ta explicaram que, embora a com os planos elaborados du

ser veículada pelo "Daily He- penicilina torne íuotensíva raute a ocupação, acaba de efe

rald" desta capital que revela inúmeras bactérias, outras há Luar seu primeiro vôo de en··

o nome do produto, - "Flava- que nem siquer são afetadas saio. A carlinga de arcos sol

zole". Trata-se de um cornpos- quanto mais destruidas pela dados é longa e esbelta, seu

to de sulfathiazole e proflaví- penicilina. O novo composto nariz é proeminente e o trem

na com uma edição de penicili- destina-se precisamente a ser de aterrissagem automático

na. Cada uma dessas três dro- aplicado a numerosas dessas possúi um dispositivo que. tor

gas tem a sua fôrça aumentada outras bactérias que geralmen- na a operação extremamemte

pela combinação em fóco. Os I te se emcontram nas feridas rápida.
médicos que tomaam parte nos infecionadas. .-------------_

DE PESSOAS TÊM

USADO COM BOM RE·

SULTADO O POPU·

Lf.l.R DEPURATIVO

00 SANGUE

I A SIFILIS ATACA TODO O ORGANISMO
O Fíg'Hio, o Bs ço, o coração o Estômago. os

Purnõ es li Péle. Produz Dõres de Cabeça, Dõres
0013 Ossos. Reutnatlsmn. Cegueira, Queda do Ca
belo, Anemia, e ,'-\bortoH
lnotenstvo tit) organismo ..'\gradável como licôr.
O ELIXIR 914 está s provado pelo D. N. s. P.
CI1mo euxtliar no trat-mer.io da Sífilis e Reu-
matismo da mNIIIJA origf m. _

VALIOSAS OPINIOES
O ELIXIR «91f.», dada a sua Atesto que apliquei muitas

base, é ótimo auxiliar do tra- vezes o ELIXIR «914» obtendo
tamento da Sífilis principalmen- semure os melhores resultados
te nos casos em que a via bo- no trrtamente da Sífilis.
cal é a única passivei.

(a) Dr. Benedito Talosa. (a) Dr. Rafael Bartoletll

Um novo e surpreendente antiseptico

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

COMISSÁRIOS DE AVARIAS SEGUROS DE:

Reprelentações Transportes Marítimos; Ferra.

Consignações •• Conto Própria viários. Rodoviários, Aéreo.,
Ruo Pedro Ferreiro, 5 Coacce, Fôgo, Acidentes do

2' Pavimento Trabalho, Acidente. Peneai.,
CAIXA POSTAL, 117 Re.ponsabilidade Civil e \Tido.

IEndereço Telegráfico « B O S C O·)

�-- ....

I
J
I

Ir. H. 6. S. Medina Farm. Narbal Alves de Souza
Farm, �. da Costa Avila

Exame de sangue, Exame paro verificação de Cancer,
Exame de urina, Exame para verificação da gravi·
dez, Exame de escarro, Exame para verificação de I
doenças da pele, boca e cabelos, Exame de fézes,

Exame de secreções.
�u tovaccinas e transfusão de sangue.

��tsauq,9� Laboratório
���� .�. -

t=:: � RUA JOAO' PINTOI 25 - Fone: 1448

�, _ .. _

� (em frente ao Tesouro do Estado

RnRrono pnTOLDGlCnS Florianópolis

Clínico

-

A vida escolar
na Alemanha
Hamburgo, 10 (S. :F'. L) -

As autoridades aliadas nesta
cidade já escolheram cêrca de
mil professores alemães para
empreender a reeducação da

juventude alemã na zona. de

ocupação br itãníca, Segundo
informações de uma personali
dade oficial do Govêrno militar
de Hamburgo, as escolas fe
chadas desde os bombardeios
ele 1043 reabrirão suas portas
em 1° de outubro. Acredita-se

I
que para mais de 100.000
crianças frequentarão as áulas.
Os li.vros de estudo serão mo

dificados e programas de rádio

I
bem como filmes serão apre
sentados duramte as áulas.

I Motores Elétricos
de

1/2 a 5 "H. P.

REPRESENTANTES

(rmãos Glavam
Rua João Pinto. 6
Caixa Postal, 42

Florianópoli!i

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

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

Sedas, Casemiras e Lãs I

CASA S••". aIOSA.

Dr. Artur Pereira
c1ín�a q!!!�.!��u1tO. IIDoença. do. criança.
Laboratório de Análi.e.

IIclínica•.
Conlult6rio: rua Felipe Beh
rr.'dt. 21 [alto. da Casa Po
rai.o], dOI 10 30 á. 12 • do.

I15 à. 18 h•.
Residência: rua Visco de Ouro

Preto. 64.

IFone: 769 [manual]
�--

ORLAN])O

PGIH\IIS1l

FABRICANTES,

EMPRÉSAS REUNIDAS DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO

ARNO S.A.
DEPARTAMENTO:

CEMBRA - CONSTRUÇÕES ELETRO-MECÂNICAS
MATRIZ: SÃo PAULO-R. JOSÉ BONIFÁCIO,209

TELEFONE: 3·5111 - C. P. 217·B

PARANÁ - SANTA CATARINA
c. O. MUELLER, CURITIBA. Caixa Postal, 138. Tel. 980

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

COMPANIllA "ALIANÇA DA BAIA"
Fudada em 1878 - Séde: 8 A I A
INCENDIOS E TRA.NSPORTES

Cifras do Balanço de 1944:

CAPITAL E RESERVAS
Responsabilidades
Receta
Ativo

Cr.
Cr$

80.900.606,30
5.978.401.755,97

67.053.245,30
142.176603,80

«

«

Sinistros pagos nos últimos 10 anos

Responsabilidades «

98.687.81630
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.

Esta a verdade!
Sapatos de todos os modelos e dos tipos mais
modernos, inclusive Sondo lias para praia ao alcance
das SENHORAS e SENHORITAS, por verdadeiros

PREÇOS SEM RIVAIS!
Não comprem seus calçados sem visitar a

«Tamancaria Barretros»
RUA CONSELHEIRO MAFRA, 41

-

SOAR.PELLl
Ru, Oi Conselbeiro Mafra, 36 - loja e sobreloja - Telefone 1514 (rede interna)

�aixa Postal 51 --- End. Teleg.: «�corpellí» --- Florianópolis

I

I
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AFUNDADO O "AJUDANTE" POR UMA CANHONEIRA COLOMBIANA
Manaus - (V. A.) - Con- e soldados. Após o afundamen- navegação acêsos. Além disso, comício de protesto, falando pesar pelo afundamento do

tinua indignando a população: to premeditado do "Ajudante", as rotas de navegação da belo-i vários oradores, acusando enêr , navio brasileiro "Ajudante",
desta capital a catástrofe do

I
os colombianos, oficiais e trí- nave colombiana e do navio gicamente o govêrno colem- acrescentando que o acidente

afundamento do "Ajudante" I pulantes da canhoneira, decla-, brasileiro eram bem distintas, biano pelo gravíssimo ínciden- está sendo investigado com ri-

pela canhoneira colombiana raram pensar que se tratasse distantes pelo menos 500 me- te. gôr e imparcialidade.
"Cartagena". Os náufragos são I de navio peruano. Acredita-se i tros. Um vespertino noticiou e e

unânimes em afirmar que foi existir algum conflito entre

êS-/ que
o navio brasileiro "Délio", Rio - (V. A.) - O emoaíxa- Manaus, 12 (A. N.) - Flo-

propositado, existindo graves ses dois países. que também navegava nas l dor Pedro Leão Veloso, minis- rentino Chaves, comandante
acusações contra o comandan- e mesmas águas, foi abordado tro das Relações Exteriores in- do navio brasileiro "Ajudante",
te da nave colombiana. Sabe-I Manaus - (V. A.) - con-I pela canhoneira, para saber I terino, recebeu do sr. Alfonso exercia há 40 anos a atividade
se que, antes de afundar o I tinuam depondo à imprensa se vinham peruanos a bordo. Araújo, embaixador da Colem- de marítimo, sendo considera
"Ajudante", a canhoneira co-los sobreviventes do navio bra-'A população, em face da una- bia, a comunicação de que fô-l do profissional competente,
lombiana focou o navio, por I sileiro afundado. O piloto Ola- nimidade das acusações dos ra incumbido pela Chancela- afastando-se assim qualquer
duas vezes, com os seus pos- vo Braga diz que era evidente náufrãgos, está indignadíssi- ria de seu país de apresentar hipótese de culpabilidade por
santes holofotes, investindo' o propósito da canhoneira co- ma, tendo-se realizado, com ao govêrno do Brasil as mais parte da embarcação brasileí
bàrbaramente contra êle. A lombiana de afundar o "Aju-. extraordinária assistência, um expressivas manifestações de ra.

tragédia redundou na morte dante", pois a noite estava ela- '----------------------

de cinquenta e quatro brasilei- ra e o vapor inteiramente ilu- Os cavalos roubados pejos alemães Posto elettorelros, entre crianças, mulheres minado, com todos os faróis de
�.

HAIA, 12 (S. H. L) - Os cavalos roubados pelos alemães O snr. Orlando ,carp.elh, num
. _ . gesto que bem o caracteriza. f ná

nas fazendas e aldeias holandesas, estao sendo agora devolvi- inaugurar, amanhã, às 10 horas,
dos aos seus legítimos donos, numa média de trezentos aní- no Egtreito. num prédio fronteiro
mais díàrlamente, os quais são conduzidos pelos soldados ale- a chacar� do dr. Fú via Aduci, um.

mães, soh custódia canadense. Até agora foram devolvidos dois posto eleltoral._
. .

Esse posto nao obdec e a nenhum
m11 cavalos, esperando-se que breve tendiam sido entregues partido polit ieo e visa, unicamente
mais duas mil e seiscentas alimárias. As autoridades holande- facilitar ao povo do Estreito �
sas estão distribuindo êsses cavalos entre os camponeses, con- sua qualificação par-c o exercício

forme as suas necessídades. dop votob S IIara ens ao srn-. carpe i por

Os primeiros heróis que chegam Aumenfado o preço da «média» m::A:��:�:aD:e ;;:::;���'Ga-
eh h

.

I A t V'
-

C t
.

d SÃO PAULO (Pelo correio) - No início do corrente mês ranta a realização das su cs aspi-egam oJe pe a u n laça0 a annense, segun (} os cafés ela cidade afixaram avisos informando o público de rações, votando no PARTIDO ACA-
informações particulares, os primeiros "pracinhas", cata

d di 10 1'· dei " d r
".." DÊMICO RENOVADOR.

rinenses Que com heroismo se bateram em campos da que,
.

o
.

la em c iante, eixarrarn e, ender o cafêzínho ",

Europa, São eles os seguintes: Dultavio Coelho, Valdemar SUbS�ItUllldo�o pelo c�ocolate, ao, p.reço de �O c�n�avo�. Es�a
Antarnes e Jorge Cidrau I medida, e.ntletanto, I��O se concretizou, d�VIdo a intervenção
______________________________

' das autoridades, que f'lzeram com que continuassem a ser ven-

líh t d d E I' elido, como sempre o fora, por 20 centavos a xícara de café. O
1 er a ores a uropa fato � que, n�o. podendo aumen�ar ,o. c�fé, os proprtetáríos .re-

LONDRES, 10 (U. P.) - Quinze mil soldados dos Esta- solveram n;aJolar o preço da med�a com pao e manteiga,
dos Unidos embarcarão pelos "Queen Mary" e "Southamp- que, de Cr$ 1,00, passou a ser vendIda por Cr$ 1,�0.
ton", no fim desta semana, afim-de empreender viagem para IN-a América do Norte. ao cessam os golpes aliados
N t t 'H Guam, 10 (C. P.) - (Por wn co nl ra a mencionada área ncst ns

« ovamen e es es omenagem aos iiam TYI e) - UOO aparelhos ame-lliltilll:lS 18 horas. Ao rêidc elas su-

ricanos com base em porta-aviões per-fortalezas contra Tóquio se-

polone.ses» Expedl·cl·ona' rl·os nlucartuu objetivos de caráter

ll1ili-1
glliu-se (, ataque levado a efeito ])0.1'. l ar na zona norte de Honshu, hoje, ou l rux supcr-Iortalczas. esta ma

Londres, 12 (SIP) - O jor- Realizou-se. qu in to-Ie írc , na sede lcva ndn ao segundo dia as opera- drugada, conti-a refinarias nipônicas
nal "Daily Sketch" publicou

I do C�ube 15. o prin:eir� _enllaio de '.'()es ontem iniciadas. A operação é em Amugusak i, na zona de Osaka.

uma notícia, segundo a qual, I cançoes que corrat
í tu irdo o pro- rlesfi nada ao apóio do exército ver- .\ cmissoru de Tóquio informou

grama radiofônico em homenagem m e lho cm ort'l�i\'a na Manchúria. que aviões com base em belonaves
durante a luta na Alemanha" aos «pracinhas» catarinensee. por Enquanto os aparelhos' com base conti nu-un bombardeando e met rn

3Onas proximidades de Pappen-: ocasiio d_e seu regre�so, Compa- em port_a-�\'iôcs operavam sôhrc Ihando as instalações militares [a I mortosburg, um sargento germânico, r�cerCllm díveracs d iat irrtos

senh�o-I
xcus objetivos l'111 Honshu af1l11-d., ponesas cm ,H?nshu. Os corr�slJon-

feito prisioneiro de guerra per-: rItos, �un:a bela dernonstroçdo dcstroçai os .<:entros de ab�stecl- d�ntl's da t nlle(l. Prcss, !1lcharc) i Nova Iorque 11 (U. P)
t d

. � I de odmírcçãc pelos nossos her ôís. mcnl.os das jOI'Ç:as que em Kwan \\. Johnston, esta na terceira fro- P t d 30'
.

.

gun ou e que nacíonalídade o programa, que está sendo .ung lutam r-ontru os russos.e Se- Ia, cujos uviócs atacaram bases ia-
er � e pe..ssoas teriam

foi O destacamento, que o apri-: organizado pelos ars, João Frai- .enta suner-Iorí alczas despejaram -po nesus que contam com dezerlas morndo em consequência dum
sionou, junto a vários compa- ner, João Pio Pereir? � Alberto ')omba� na _Z0nrt do arsenal �e T(?: de.:'lel'údrollIos. donde a!çam YÔO os desastre ferroviário na área
nheiros. Quando recebeu a res-

I Alves, .promete ,c�nshtUlr g;a?de :lllO. },,!':tl' ultll110 a.t:Hlue f�1 aS�I- :mo('s que cO�ldl!zel11 forç,as par�. da cidade de Michigam
.

acontecImento CIVlCO. O pl'OXlmO �·tlado lJ0[1CO depOIS do meio (La, reforçar o exercito de h.wan1l1l1g D k t .
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posta, qu�,. foram os polone.ses ensaio será na quinta-feira da ora japoncsli, e é o segundo leyado na :Jl-1nehúria. I
a o a do Sul, segundo Info1'-

que o apnsIOnaram, exclamou: 'semana entrante,

t:::.OFRE DE CA-
- Ima um despacho daquela zo-

"Novamente estes pOloneSeS"!,' _
� ,

GUl1l11, .10 (l'. P) - O ��)mlll1ica- na.

Se eu soubesse nunca me te-· O apelO do sr. (lO de

hO.l.e
do

..
alll1lrante �lll1llz, co 1------ria rendido I :8i� tomou parte

I Maurice Thorez TARRO E NA-O '1I�1l1d:lnle ('hel�. das �orças nayais B R I T O.

, . , :llwd,IS no PaelflC'o f or[1('ce a se,
da campanha �a Poloma em

París 12 (S. F.!.) _ D3Y:C1S OUVE BEM? guinte es.talística dos aviõ�s e ])la-11939 e em segUIda encontrava I '. .

1.
� nadores .laponrscs elé'strlllrlos ou

em tôda parte poloneses _' de. :er vIsitado. o Pla�a..to de 'I\;ari:ldo� pelos aliaelos nas últimas

'd H·tl ' t
.
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I Glleres e depOSItado flores nas
"

!8 _horas: por aviôes de porta-

dapesal e ,1 �tr er lan�nc�a, i sepulturas dos heróis '190 Le,si;;- . tO atur�llneJ?-tto,. p,rovodcado Pbeln :\I-Ioes norte-americanos 181; por
O que o exerCI o pO ones L�a ,. , " " .

" i
ca �rro, e mm o lI1como ? e a 01'- ;l\-i()('s hritânicos 54; por canhries

muito tempo deixara de exis- I �en�Ia" � SI. M,auIlce J;:l�I.ez, I
recHlo. As pe:soas que na? ouvem da terceira frola naval, 13. Dos ;)4

til'
'Jecr etano Ger aI do 1 aI tIdo I' lJen�'d que sof� em cled Zlll�lblâ?S nots :1)1:11'el !1es dcsJrllidos ou avaria(los
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Comunista Francês l)ronun-,
OUVIaS e pa ecem e a UI' lm�ny pelos hritfll1icos 11 eram l' . 1 '_

.

'
., .. , I catarral, encontram pronto ahvlo ,p anal o

ClOU, em �nnecy, eIT_I ptescn9a Ilomando PARl\IINT _ o remédio
res.

das autondades locaIS, um dIS-1 realmente eficaz no tratamento da

Londres, 12 (SIP) - A im- curso, em que fez apêlo em afe?ç.ãn catarral: Peja sua. ação
prensa desta capital revelou prol de uma sólida frentê fran-l tOl1l�Icanie, P�nmnt. r�duz a lI1fla- G�bl·ne'te d�DtaP fl·Omaçao do OUVIdo medlO, causadora Urecentemente que, do campo cesa, exortando os francese�; U do catarro. E uma vez eliminada a

de concentração de Dachau, os I ganhar a "batalha da Pl'O
..du-j inflamação, cessam os zumbidos Para a sociedade catarinense é

_

aliados libertaram 800 padres ção", como o fizeram na dr 1:- nos ouvidos e a dor de cabeça,.e motivo de justificado júbilo a no-

11:'1 t
..

"dcatólicos poloneses. É difícil bertação.
I
desaparecem !5�adualmente o atur�I- tícia da in.talação na rua Esteves L e riCI ade

.
, mento e a dIflculdade de OUVIr. Junior. 129. de mais um modernc

estabelecer o numero �e pa-

O
Pannint é obtido em qualquer far- e luxuoso gabinete dentário, de da Ale-' hdres poloneses assassmados caso Tangerl"no m:ícia ou drogaria. propriedade da gentilíssima senho- mau a

bàrbaramente em Dachau. Todos que sofrem de catarro, rinha, dra. Yeda M. Orofino, que Londres, 12 (SHI) - O COl'-
, , aturdimento catarral e Zl. ,bidos no ano passado diplomou-se ci- d t b ·t'

.

Pans, 10 (�J. P.) - Os tec- nos ouvidos, farão bem expélimen- rurgiã-dentista pela Faculdade de respon en e rI anico Leslie

RITZ Hoje, Sábabo, às
mcos que estao representando

1
tando Parmint. Medicina de Porto Alegre, Randall anuncia da Holanda

19,30 horas Mos govêrnos dos Estados Uni- .-
-_. uito talentosa, e desfrutando que os engenheiros inglesesAtendendo a pedidos organisamos

dos, Ing'laterra, Uno ião-Soviét.i- Detróleo holandês sinceras amizades, a dra. Yeda estão instalando cabos no nor-
a mais sensacional e alegre i" contará, por certo, com numerOIlQ t dI'PROGRAMA DUPLO ca e França, reumram-se hOJe I ' .

e distinta clientela.
e aque e paIS, afim d� obter

I nesta capital para a cerimônia HaIa, 1� (S. H. �.) - Segun- eletricidade da Alemanha se-
Filme Jornal 34xlO . DFB da abertura da conferência da:;'

do despac.ho de Em,dhoven, a
_ gundo o plano elaborado pelos

...E O Arlok NlI,SCEU quatro potências, para tratar: G?mpa�I:Ia Pet:'ol�fe�a Bat�- Agentes alemaes técnicos holandeses. A obten-
com Alan Marshall e Larayne Day da questão de Tânger antiga I va sollcItou pe�mlssao para I , ção de eletricidade virá desta
o filme que toda a cidade aplau- zona internacional q�e a Es- e�etuar perf�raçoes e exp,lor�-I ParIs, ,1� (S. F.!.) - No in- forma aliviar as atuais dificul-
diu. O filme ie�tI sob medida. panha OCUpOU durante a guer-

çao �e petroleo r;a pr?vmcIa, terr?gatono, a que foram sub· dades de transporte de carvão,
DIZE QUE ME QUERES ra européia. A primeira sessão �e Drente, num� ,area ,oe qua- I �etId�s, Darnaud ,e. Bucard o que permitirá o reinício do:;

com Joan Davis e Dick Foran. formal está marcada para
lenta-e-sete qUIlometlos qu�- Ievelaram que, em vanas esu;- traball�o:::; nas :fábricas qw:. aill-

Muita musico, muita piada a amanhã. �.rad�s., Segundo estudos de va-Ilas da Alemanha, er.am clOl�trI- da estao inativas. Por outro
muita alegria. nos, geologos ,hol�n�eses, aque-j na�os agentes envIa�os a

se-,
lado, espera-se que o servIço

Impróprio até 14 anos Universidade l� area contem JaZIdas petro- g�llr p.ara a França afIm de ex- dp. trens elétricos e bondes se-
Preços' Cr$ 2.40 e 2,00

polonesa llferas. CItar os descontentes. ja reiniciado em breve.

QUEM ACHOU?

Florlanõpolit 11 de Agosto de 1945

Os
Perdeu-se, no trajeto do Rancho

Queimado a esta capital, um en

velope comercial, contendo a im
portância de 3.000 cruzeiros do
cumentos de registro da firm� da
Salvato da Silva Matos e mais 2
cartas A' pessoa que encontrou,
roga-se o favôr de entregar nesta
radação ou na residência do s nr ,

tenente João Card090, na rua Dec
dor-o, n. 9, e será generosamente
gratificado.

No bar e no lar
KNOT

não deve faltar

o alfaiate índic!ldo
rir adentes, 17

FRACOS e

AN�MICOS
TOMEM

�nhB Crelsutadl
"SILVEIRA"

Padres libertados
Grande Tónico

ROXY Hoje, Sábado, à�
16,30 e 19,30 hrs.

Programa Dupla
I

Noticios do Semap\a 45xl2 - DFB
I I

MALANDRO DE SORTE
com Wallace Beery e Marjorie
Moin. Muitos tiros e muita lutas:

I I I
O ANEL DA MORTE

com Tom Conway - Mistérios e

intrigas.
Impr6prio até 10 onol

Prego único Cr$ 2,00

Estocolmo, 12 (SIP) - A
Universidade Católica de Lu
blin foi reorganizada e tornou
se um estabelecimento gover
namental. A Faculdade de
Teologia foi fechada. No que
�e refere á Universidade Ja
guellonica, em Cracóvia, o no
vo govêrno resolveu que o Se
nado da Universidade não será
mais eleito pelos professores,
mas nomeado pelo govêrno.
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