
São Francisco, .14. (D.P.) -- Uma emissora nipônica ouvida nesta
cidade, hoje, à 1 hora e 30 minutos (hora do Japão), dizia ter
o govêrno nipônico aceitado a rendição incondicional nos termos
--- do ultimatum da Conferência de Potsdam.---,-----

o
Em Moscou o general Eisenhower
Moscou, 13 (U. P.) - Acorri- sol. Dentre as pessoas que o

panhado pelos generais Lu-' esperavam destacavam-se o

cius Clay, P. J. Davis, e pelo general Antonov, chefe do es

marechal Zhukov, o general tado maior do Exército sovié
Dwight Eisenhower chegou tico, que chefiou a delegação
ao aeroporto desta capital às de g:pnerais do Exército Ver
quatro horas e dez minutos melho, que foram levar as

da tarde, como hóspede oficial boas -vindas ao famoso chefe
elo primeiro ministro Stalin, dos exércitos auglo-america
para uma curta visita à União nos, na Europa. Estavam aín-
30viética. da presentes, no momento do

-------- O avião de Eisenhower, o desembarque, o marechal do

dI!!
- l1T a· dO t d "Sun-F'lower-S" fez uma ater- Ar Fafaleyev, Harriman, Clark

ren Iça0 1.0 10 o Ire or o :'issagem perfeita lJO aeropor- e Pauley, além do embaixador

«CI'enCú ServI'ce» to da capital russa que estava chinês e suas missões milita-
U completamente batido pelo res e navais.

o M.AIS A �'fIGO lHÁRIO DE SANTA CATARINA

Prcptleterio e Dlretor·(jerente MOACYR ICiU.4TEM Y DA SilVEIRA

Ano XXXI ,
------ --- - ------_.

Exige a Rússia a
incondicional do

floria iõpo is- Terça Ie.ra, 14 �e Agosto de 1945 H. 9447

Japão �a��i:�:i1:foi�Lo,,��:����� eonl-Inna o avanço sovl·e' II·coNOVA YORK, 13 (U. P.) - A rádio de Moscou exige a ren- vice" dos Estado? Unidos" a
., .

dição incondicional do Japão, d.iz�n?o:. "Não _pode haver p�l�,- �.uem� se deve o f�to de h�_V�l o, MOSCOU, 14 (U. P) - Os sol�ados SOVI�tIC?_S prosseguem
vras mais claras. Queremos a rendição íncondicionaldo Japao . b o,v e r no norte -

ameIlC�nG avançando n� Mar:chuna, ond.e ?o.mente deixarão de cornba

Evidentemente, os russos não querem aceitar a contmuaçao de �plessado os es�tu�os em ,to�no I ter qua�do for a�?Ir:ado o armistício
..
Durante os novo� avan.

Hirohito no trono do Japão. A r:?esm.Cl; �missora .dec�arou: "A �a� ??mba� ,atom�cas ate c:n-I ços,. ,a� forças sov�etIcas ocul?3:ram as. Import.antes estaço�s,.fer
URSS tenciona eliminar a versao asiática do hitlerísmo e es- �,e�ull o sagrado fmal. FalaI�do roviarias de Hulm, Hedzbuízí Dunaí e a CIdade de Linkor,
magar a agressão japonesa, conforme se fez na Europa". a lI�pl:ensa fez, uma narrat�va

I
alén:- das povoações de Saimagao e Nagaoshe. Os exércitos de

.______________ ensacíonal, revelando nas Stalm avancaram ontem entre 15 e 25 kms, tendo de vence.,
suas menores-origens a hi.stó-' em certos setores, intensa resistência de parte dos japoneses.
ria da maior arma de guerra. Os principais avanços foram realizados entre os rios Ushuri
ele todos os tempos. I Sungari. Também foi ocupada a cidade de Kalumarkan. Ou
Acrescentou que é muito ce-: tros despachos acrescentam que na frente das montanhas dú

do ainda para saber se a enr 1"- i ;\:hingam os soldados vermelhos após intensos combates,
gia atômica poderá ser aplica- ccuparam os centros ferroviários de Solum e Vangueymsey. Ao
da em condições farováveis à

I

longo da estrada Hailharbin foi ocupada pelos russos a cidade
paz e á civilização. I de Mendukei.

guerra de nervos

«bomba atômica» 1
Será uma

a chamada
RIO, 13 (V. A.) - Numa das últimas aulas do pro�e?sol

Alvaro Osório de Almeida, na Faculdade Nacional de Medicina,
seus alunos perguntaram sua opinião sôbre 3: ?om)Ja atômica
e a possível aplicação do seu processo :r:a medícína

.. R�spondeu
o mestre que na ocasião não poderia satisfazer a cunosld�de dos

estudantes, de vez que nada sabia sôbr� a grande con�msta da

ciência. Hoje, procuramo-lo e o cor;�e�Ido cancerolog�sta repe
tiu o que dissera aos seus alunos: Na,? posso fala� sobre uma

coisa que desconheço inteiramente e sobre a qua� e mantido ,e
se-Io-á por muito tempo, de acordo com declaraço,es peremp�o
rias d� Washington, o mais ab�oluto segT��o. Ate ago�a tem

sido feitas meras especulações sobre a maten�. Tod�s nos sane

mos, naturalmente, o que seja .a: de�ntegraçao do atamo, mas

ignoramos a fórmula da su31- .apllcaçao. . .

,

O professor Alvaro OSOrIO de Alm�Ida, �n!ret�nto, e m;:,��
vai o interêsse maior da sua palavra, disse amua: �enho pala
mim que se trata mais de uma gD:erra de ll,ervos. Esta elar? 3ue
não ponho em dúvida os seus efeIt�s m�rtlferos e a cal?a�:a.adf
de destruição. O que ocorreu e:n Híroshíma e Nagasaki sao f,a
tos demasiado concludentes. Mmha descrença e somente em I�'
lacão á palavra atômica. Ter-se-á conseguido captar energis
atômica? Estou quasi convicto de que se cn_?u u:n en�e�ho fa

buloso mas tenho dúvidas de que a sua açao seja atômica, no
sentid� da decomposição dos átomos".

.___ _ __

O provavel sucessor de Hirohito
\V::tshinoton 13 (U. P.) - to, deve-se recordar que a

Os j�rnai� m�tutinos de T�- 'I' constl.·tuiÇãO I:ipôni::", estabele
quio, possivelmente ante(1. ce que o Japa_o se�a g?v.ern�
panelo-se às exigências llli�- ,do por uma d�nastla ullInteI

das para o afastamento (1') I rupta e q�le o Imperador deve

imperador Hirohito, pl1blica- \ �er sl�c�dIdo p�r descen�entes
ram abUlndantes artigos e �oto- 11l1penalS varoes. O Jornal
grafias do principe Kotaishi "?I?i:1ichi". diz que par�.o Ja

Akihito, de 13 anos de idad.:l e llao e motlvo" de. r.egozlJo o

herdeiro presuntivo do tro'lO fato. de que Aklluto nunca

nipônico. A extraordinária pu- se tJY0SSe a�hado edll1. ll�telhdorblicidade dada ao jovem llrin- estado ele sa\lde, ,a espel o e

cipe herdeiro ocorreu 24 boras es.tal' su�metldd.� � mesma es

depois de ser estabelecid:1 .\l11.1'1. tnta rohtlI:a la1l'la que
I "

seus

côrte eSlpecial para Akihito. compan elros (e esco a .

Tal informação foi dada pela
agência Domei por inten:'lé
dio da rádio de Tóquio- e cal�
tada nesta capital pela COIl'.is
são Federal de Comullicaçc'es.
Acrescenta que o prilllcipe

vive com alimentação raciona.
da e se mostra muito preocupa
do pela sorte de seus súditC's.
Embora a notícia da agên

cia Domei não mencionass�
ª pOf'\sivel retira(la de ;Hiroh!w

Ainda sem a nola aliadaresposla
Washington, 14 (U. P.) ricanos na: Suiça não escon- I sua vez, receberá os represen-

:'uúc'.a não chegou aos gover- dem sua impaciência e como
I tantes norte-americanos c chi

nos aliadr.s a resposta do Ja- prova disso vários deles foram nes, no palácio federal, onde
pão à nota aliada' declarando diversas vezes aos escrltcrios lhes será entregue a mensa

que �I rendição do ímpérío ni- da United Press para pergun- gem do Japão. Depois disso, a

cónico deve ser IncondicionaL' tal' se não havia novas nctí- resposta. de Hirohrto seguirá
Desde a noite de sábado, de cias. Entrementes, enquanto para Washington que entrará
acôrdo com os cálculos feitos não chega a resposta nipônica. em entendimentos com Sta
pelos observadores aliados, a vão sendo divulgadas informa- lin, Attlee e Chiang-Kaí-Shek

.1Ota de Washington se encon- ções sóbre como será conhecida

I pa.
ra decidir a respeito. A

no.
-

ra no Japão. Mas, segundo a a capitulação incondicional de tícia oficial será, então dívuí
emissora de 'I'óqu:o, a referida I Tóquio. O informe - revela- gada por todo o mundo. Acre
rota somente foi transmitida ram in�orn:-an�e a�toriza�os -:-1 dita-s;, entretant?,. q,ue log_o
na manhã de hoje para o go- chegará prrmeiro a legação m- que cnegar a notícia a ernbai
vêrno nipônico. A este respei�o 'Jônica. de �nde se.�á .feita uma xada japonesa e�ll Bem�, �s
deve-se destacar que a legação c�m�u.l.lcaçao t�le!olllca a? !m- C01TE·s'po��entes ll1ternaclOna�s
sulca acusada pela demora na msterio do Exr,enor d8. Smça. saberao uesse fato e o comUlll

trans�issão da nota desmen- Em audiência, o representante carão para todos os cantos d0
1
...

,�U . c8t�g(�1l'ica.:'1ente 'essa ver-.I diPI?rr:a.'tico ,nipônico fará. _ai mund_o, :�1.b.ora se'E- a�ii�ntar
sao nipmuca, uest8cando que a entIega da Iesp�sta do Japao qualq�el mtormaçao. s?b�e o

comunicaeão fora tralismitida ao chanceler smço que, por conteudo da nob mpomca.
imediatamente para Tóquio.
As autoridade3 aliadas, entre

tanto, não fazem conjecturas
pessimistas acêl'ca do atrazc
da resposta nipônica, umet vez

que na nota não foi especifica
àa qualquer limitação de t2m

po. Assim sendo, o govêrne ni

pônico tem um prazo, mal"'. ou
menos longo, para a resposta.
Essa resposta, no entanto, l1a

da adiantaria aos japoneses
pois que isso significará o pros
seguimento da luta, seja em

terra como nos ares, luta que
somente terminará com 8. ple
na aceitação pelo Japào :las

exigencias- aliadas àe rendição
incondicional. Evidentemente,
a impaciência está dominando
inúrr.eros meios, especialmente
os da imprensa, pois se conta
va com a rendição do Japilo
para hoje. Também os funcio
nários diplomáticos norte-ame-

A rendição do Japão
NOVA YOE.'K, 13 (U. P.) - Só hoje deu entrada em Tóquio

a resposta aliada ao oferecimento de rendição japonesa, segun-
do informou a agência DO�:i. '.' '.'

S. FRANCISCO, 13 (U. P.) - A rádio de Chung King, aqui
Juvida, anuncia que as tropas japonesas na província de Che
kiang suspenderam a luta em virtude da proposta de rendição
de Tóquio. A província de Chekiang fica na costa oriental
chinesa.

*

ZURIQUE, 14 (U. P.) - Até a manhã de ontem continuava
a ser aguardada a resposta japonesa a nota aliada. Segundo in
formam de Berna ao New Zurich Zeitung, os serviços d"e" ritçlio
estiveram de prontidão durante toda a noite, tendo fuüc1onado
normalmente as comunicações com Tóquio. Mas ·até·a, manhã'
de ontem, não fora recebida qualquer resposta.

.

, .. -
'

::: :!: :;: .:.0' r.·:

964 expedicionários
Rin, Ü (A. N.) - Deverá

chegar hoje aqui, o na\'io Pe
dro II, a cujo bordo viajam
964 expedicionários. Do porto
seguirão cs "pracinhas" para
os Qllarteis de acantonamento
da Vila Militar, devendo qí se
rem imediatamente dispensa
dos para visitarem suas famí·
lias.

S. FRANCISCO, 13 (U. P.) - A rádio de Tóquio di? qu� O
imperador Hirohito recebeu o ministro dç> Exterior Togo 'em pa
lacio, as 14,10 horas da tarde de hoje. Admite-se que o ministro
tenha submetido ao Mikado a resposta japonesa a proposta alia
da. A emissora de Tóquio ainda nada disse a respeito.

.

�
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de

Vapelas DaS ilhas
do Almirantado

Seja o LIDEI na I di;)
MODO I ���

C f
·

d r:, � CUTISDO ecclonan O O seu ft pp. A1fiji U/�
terno na p� CREME

Rlf� ial�r·la L'lder na��aC���C;t�A�� c��a�Q.�;�c;:.i2
N (I a u � I com uma caso de madeira coberta

i I de telha, instalação de luz elétri-

_ Prefira ama parte de!! seu co, boa ógpa, de poço e bomba,

trôco em "Selos Pró Doente a�ima!s �acun&, aves. Tratar �m
. díus utel8 na Escola Induatr-io l,

Pobre do Hospital de Carlds· nos demqis dias com seu proprie
de". e estará éontribulndo para tário, Pedro. Adão Schitz, em sua

que êle tome mais um pouco residência, em Capoeiras.
de leite, tenha melhores medi. 5v��lt 2
eamentos, mais confôrto no Ai' ces "%00 08leito de sofrimento, etc. etc •• " e J, U
(Campaha de Hnmanldede Precisa-se alugar urna coae , não

do Hotlll)ftal de {)addade). muito distante do Colegio Goração

R��ED -""-"U�""""'-Z·"__"'A·�A-�
:e�:��s�' ����r:a.:�;::���$J����� Nem Hitler nem

finto
• d�;�:��ias. Informações nesta Re- Eva Braun

No bar e no lar Kiel, Alemanha - (V. A,)
um ano GORDURA

KNOT -O almirante Eberhard Godt,'

- não deve faltar hefe de operações da frota
ca- Uio baixa ·IUP ]:TOYilCH a cxp. siin,

. ." submarina alemã, revelou que
neta-tinteiro com Iinta para um ano das canelas Lin tr-i ros comuns. (h'

I) U N M' d
O submarino "U-530" deixou

está sendo fabricada na Grã-Breta-' cli cn tcs ultrnniarin os serão os nri- ....or m OVO elo o Veda M. Orofl"no
Kiel para um porto norueguês

nha. A caneta e111 f'óco não tem 'meiros a usar a nova invenção, no- Ao atender as Estrêlas de Cinema de no dia 3 de março de 1945 _

pena e sim urna ponta csfilográf'i- lirin () "Dr ilv :Unil" desta cidade. Hollywood um médico descobriu um sem Hitler nem Eva Braun amétodo seguro e rapido de remover o Cirurgiã - dentista
ca, ou seja Ulll fio encerrado num Apenas por um cen lo da produção excesso de feia gordura. Comece a per- bordo - e considerou simples

1 1· l'
,

1
.

I der peso na primeira semana e muitos Diplomada pela Escola de b t
'tubo dcixant o so tal' tinta quant o :)]-a cm curso scra (e51In:,( a ao quilos ao mês. Basta tomar 2 pastilhas oa O a notícia de que esse

sujeito a pr-essão sôhre o papel. O mercado interno inglês. 3 vezes por dia. Este novo método. cha- Odontologia da Faculdade submarino desembarcara na

I
mado F'oemod e , traz nova vitalida-

d M di d U'depósito contem uma quantidade. de, saúde e energia como tambem uma e e reina a ruver- Argentina o Fuehrer e a sua
-------------- aparencia atraente, ao dissolver a gor- sidade de Porto Alegre.

I tde tinta suficiente para traçar um dura. V. não só se sentir," como pare- aman e, A declaração do almi-
risco contínuo na extensão de doze

I

MACHADO fi'; CllA I
cerá 10 anos mais Jovem. Não é neces- Consultas com hora mar-

Ji rante Godt foi corroborada pe-I ... sano fazer rogrme alimentar, nem usar
d

.

d d 14milhas, a despeito do seu tamanho' drogas drasttcas. ou praticar exerciCIOS ca a. no peno o as lo almirante Helmut, ex-co-
'1 1" t ti lei .\g�ncia. e Repre.entaçõe. em Geral em excesso Atua ajudando a nature- às 19 horas. d t d d "H'rgua :10 uc <lua 'quer cane a- IH oi- za Fornlode, reduz a gordura de

I
man an e o cruza 01' Ip-

1'0 usual. A pena, ou ponta cstilo-! M,ptriz: Florian6poli. um modo garantido como V. deseja. Consultório e Residencia: per" e chefe das pequenas uni-Rua João Pinto, n. 5 Peça Forlllode,' hoje mesmo, em

gráfic[l, foi il1Ventada pela Miles' Caixa Postal, 37 qualquer falmacia. A !.ossa garantia é Rua Esteves Junior 129. dades de combate: "Se Hitler
a sua maior proteção.Ail'crflfl, no tl'm.�·Clll·S(\ da ;:llw-ra, Filial: Cre.ciúma I Telefone - 1218. e Eva Braun tivessem de fugirR Fl' P' t I CEd-f Dislr. S. I. P. Caixa Postal 3786 - Rio

J ..

destinando-se a �er utilizada pelos ua orlano eIxo o, • n I . da Alemanha em submarino,Pr6prio}.- Telegrama.: uPRIMUS· -��������������aviões em grandes nltitudes, onde, "'gente. nae principai. municipio. .----- C e r t a me n t e não seria no
como se sabe, a pressão do ar é do Eutndo APENAS Cr$ 3,00 I CASA MISCELANEA distri- "U-530". O capitão Kurt Lan-

�om e�s_a ínfima quantia, �oc(> buidcra dos Rádios R_ C. A. gel', comandante do "U-530"-- esta aUXIlIando o seu

pro:nmo'j V' V'l 1 D' t' 't d d'

I
Contribua IJara a Caixa de Esmolas lctor, a Vti as e ISCO!!. a e OI o meses passa os, Isse

R H BOSCO LTDA aos Indigentes de' Florianópolis. Rua Clmse1helro Mafra, 9 que o submarino estava fazen-

____
do agua e não era considerado• • • �----------------------

I seguro. "É surpreendente queITAJAi - $. CATARINA

DVOG \ -I)()S I
tenha podido chegar à Argen-

COMISSÁRIOS DE AVARIAS

I
SEGUROS DE: A

_

. l:-.\.._ �
tina". O capitão Langer reve-

Reprellllntações Transporte. Marítimos; Ferro- lou que a proa do "U-530" fo-
Consignações •• Conta Própria viárioil, Rodoviários, Aéreo., f Dr. OSVALDO BULCAO VIANNA I ra arrancada por um navio-

Rua Pedro Ferreira, S

I
Casco., Fôgo, Acidentes do

Dr. J. J. DE SOUSA CABRAL 'I tanque americano, no Natal
2' Pavimento Trabalho, Acidente!! Pe.lloai., 1 I

de 1943, quando o submarinoCAIXA POSTAL, 117 R8Ipon.abilidade Civil e

V:J'da. ESCRITÓRIO: Rua Felipe Schmidt 52 - Sala 5

I
foi atacado a leste do Canal do

Endere ço Teleçp ófico « BO S C O» I Edificio Cruzeiro - Florianópolis. I Panamá. O "U-530" foi cons-
__ .._..... .._______________

i truido em 1942.

Trabalham os estaleiros' ingleses I
Londres (E. X s.) - Os estalei-, efetuadas pelos csl a lci ros John

,
ros de John Brown aud Co, cons-, Brown. A campanha de que se lra- Il
truiram durnn í

o a guerra 59 cncou- la fabricou também 38 instalaçijes
raçados. Entre êsses barcos conta- complctus de máquinas para outras
vam-se o "Duke 01' York" c o por- espécies de navios, num total de
ta-aviões "Jndefatigablc", num dcs- 170.000 BP, bem como um grandc
locamento conjunto de mais de volume de l rabalhos de engenharia
300.000 toneladas, Foram êles equi- de divr-rsas modalidades, dcsde éal
parlos corn maquinár-ias num total doiras até canhões anti-aéreos
de dois milliôcs de H, P. Além dis-I Atualmente a firma em íóco ocupa
SO, os estaleiros em fóco repararam

I
se em iniciar o seu programa em

e adaptaram para fins especiais l1fi larg:l escala de após guerra. L'm dos
navios dc guc Ta, desde belonaves' novos cunlr-atos diz respeito ii cons
de batalh a a lanchõcs de desembar-I l ruçân de um transatlâní ico gêmeo
que. Essa produção foi revelada

I
do ";\í:llll'etania", com um desloca

pelo presidente da referida firma,lmentu de 35.0()() toneladas. São cs-

Lord Abcrcrombie, que acrescentou l es eslaleir(jS, al iás, os responsáveis. IIIII__IIIIE! P!'IIl .:
s er cs!n obra de construção e re-' pc!a roustrucâo dos giganles('os
paros de navios apenas um dos as- "{i n ers " Quem Marv" c "Quccn
pecí os das rculizaçôcs de guerra Eliz.abctli".

(�rédi.to Mútuo Predial
Proor-etários -- J. Moreira & Cia

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

PRÊMIO Mti roa CR s 6.250,00

Muitas boníficccô es e médico gra is

Tudo isto por apenas c-s 1,00

NOVO HOTEL
I de Miguel Rodrigues

Sousa
Angelina, Município

de S. José
(Viagens diretas ou via

S. Pedro)
IDEAL PARA REPOISO

Não se aceitam hóspedes
portadores de motestias

contagiosas

VENDE-SE

de

CLAUDIONOR DUTRB
Rua Saldanha Marinho 2·A

FLORIANÓPOLIS

Canela-tinteiro com
para

Lon'dres (H. N. S,) - Trna

Ilhas do Almirantado -- (S.
r. H.) - Quinze capelas cons

truidas pela Marinha norte
americana estão localizadas
nas florestas dessas ilhas onde
os japoneses, durante a ocupa
ção, aboliram a vida religiosa
dos habitantes e confiscaram
suas igrejas e suas Bíblias. As
novas capelas, construidas no

ano em que os norte-america
nos expulsaram os japoneses,
são um símbolo da liberdade
de culto que é fundamental
sob a bandeira dos Estados
Unidos. Há capelas católicas e

protestantes. Em sua maior
parte são construidas de tron
cos de coqueiros e de bambu,
com telhados e paredes de pa
lha trançada pelas mulheres.
Algumas têm mesas de comu
nhão e altares de madeira de
"mahogany", que abunda nas
florestas, As plantas foram de
senhadas por engenheiros da
Marinha norte-americana e a

construção realizada por mari
nheíros e voluntários de todas
as patentes,

DOENÇAS NERVOSAS
Com os progressos da medicina,

hoje, as doenças nervosas, quando
tratadas em tempo, são males per
feitamente remediáveis. O curandei
rismo, fruto da ignorância, só pode
p rejud icar os indivíduos afetados de
tais enfermidades. O Serviço Na
cional de, Doenças mentais dispõe
de um Ambulatório, que atende gra
tuitamente os doentes nervosos in
digentes, na Rua Deodoro 22, das 9
às 11 horas, àiàriamente.

"ha"cara Vende-se uma com

li 50.000 rnts2, ten-
do casa de morada e engenho,
sita em Itaguassú. Tratar com

A. L. Alves, à rua Deodoro, 35

Casemiras 1Sedas,

CASA SA
Lãs

"A a(OSA
ORLANDO SOA I-{PELL1.

Rua Conselheiro Mafra, 36 - loja e sob.reloja - Telefone 1514 (rede interna)
Caixa Postal 51 --- End. Teleg.: «Scarpelli» _a· Florianópolis

e

I

d
I
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Lira Tênis Clube-«Sucessos
promovida pelo Grêmio

Eleícãe da Rainha do Grêmio.
,

de entemv=-Sábade,
Estudantil Catarínense,

Mesas e

magnífica soirée
com início às 21 ,30 heras.

JOALHERIA MORITZ.

dia 18,

reservas na

B s�o �vo� c�nci�. �de�á � :�s� I �ce����n?v�tár�:ra:::!:: �:�:�M������;�O Macha-
Brasil um govêrno de crdem e de progresso com a do, diretor da Academia de Co-
coalisão de todos os cidadãos que ama� a sua

-

�ércio �e Santa Catariz:a e Cap�-
t r

í t Derrotado o Clube Atlético Catarinense I tao ElO! Mendes, da Força Poh-pa na.

4 3 I d cial do Elltado;Procura, pois, desde j á, o Posto de Alistament. X O «P acar »
a. sras. d. Carmita Barbosa

Eleitoral do Comité Democrático Progressista, na Vieira e viuva Francisca SchneiderConforme not iciumos. teve lugar, conquista o 30 lento para os para- FRua Vl'tor Meí reles n. 24 (terreo). que Eu ncion c t t t' I' I B I I 'I' on.ecah;·t AI' su f'lh d. ."'
an 'c-nu cm, no os i\( 10 (a rua 0- n aenses, desernpatanr o o pre 10

a sen or i a rrro 1 va, 1 a odIariamente das 14 as 17 horas. ca íuva, perante numerosa assistên-I Aos 32 minutos da 2u fase o ár-
sr. Aprigio Silva, funcionário esta-Aulas noturnas poro alfabetização, inteiramen- cia. o tão cspcrudo encontro Iuí e- bitro apita "pcnalt" que batido por dual;

te
-

gtatuitas! bo listico inter-esf aduul am istoso en- Felipinho transforma o "placarrl" o menino Er-íco , filhinho do ar.trc O Clube At lét ico Calur ine nse e cm empale. Zeferino Abreu funcionário do L
a Embaixada L'n ivers it

á

r iu Para- () "goal
' da vitória: Ao cobrar API'nàcnsc "Sargento Wolff". uma Iu l l a de Tião o médio �oló . . .

Aguardada com o mais vivo in- atira de longe; Em vez de permane-!tcresse c entusiasmo a exibição da cer no seu posto Talú avançou de- YlaJantelll
representação universitár-ia da ter- rnusi ado dando oportunidade a que Chegou ôntem a esta capital. o

ra dos pinheiros, o público af'icio- a bo l i entrasse em seu reduto, Foi nosso distinto conterrâneo. revmo.
nado do esporte bretão, que acotn- êsl c o tento que deu o triunfo ii sr, Cônego Tomás da Silva Fon-
punhou lance por lance o jogo, fi- equipe \ isit antc, tes figura de relho na Igreja Bra-
cou dcvé ras rrnmcss ionudo com as .ileira;
magnificas jogadas dos "Ioot- OS QUE SE SALIENTARAM Ao ilu.tre prelado 011 nossos vo-

hn l lers " visitantes. No "{e am " catarincuse : Luiz, Fa- tOI de bocs-vindoa.
Formando seguro juizo pode- a melhor figura do bando, Osvaldo,

:nos .if i rrna r ser o "t e am "

para- Gabriel. Campeli, Jacir, Lico e

nú'cnse um dos melhores que ,],1 Baiano, bons, e os restantes regu-
pisaram o nosso grarunrlo e um lares.
dos que aprcscntarum excelente ;\0 "Icnm" cularinnsc: Luiz, F,1-
nnd r áo de jogo, téco, Henrique, Arí (que foi o 111e-

O pcrfe ito cntc n dimcn
í

o entre o' lhor do quadro), Talú, Bodinho e

seus "plavcrs". a coragem e von Tião.
; arlc de vencer f'orum os Iator c:
rue culminaram numa vil ória jus
a (' mer-ecida.
() Clube Atlético Catariuensc, e

certo, não estava dc vidumcnto pre-

I parado para enfrentar os pebolis-

I
tas da "Cidade Sorriso" e, assim,
leve que conhecer o amargor da
derrota, embora obtivessem o con
curso dos jogadorcs FcIipinho,
Tiào e Tatéco, tI'C'S militantes do
Avni e da última sclcçâo catarin c n-

se .

............am .L

Estabelecimento Gráfico Brasil

Aceita encomendas para o íntertur do Estado

Rua Tiradentes n°. 10 --- Florianópolis ._- Santa Catarina

DE

NICANOR

I
'I'robolhos Comerciai.
Irnpressdo a côres

Composição de Iívroa e

Jornai.

SOUZA
Tése. e Mernorcds

Doublés e tricrornia.
Revistai - Avulllos - Caixa. -

Estojos. etc.

CONTA CORRENTE POPULAR

Juros 51/2 a a. - Limite Cr$ 30.000,00
Movime n tação com cheques

Banco do Distrito Federal 8.4.

Irmandade do Senhor Jesús dos Passos
De ordem do Irmão Provedor tenho a honra de convidar a todos

os Irmãos e Irmãs desta Irmandade a comparecerem, às 19 horas, de

quinta-feiro, 16 do carrente, no Palácio Arquiepiscopal, à rua Esteve.

J' njor a fim de . tomarem parte na homenagem o ser prestada ao

E�cele�tí.simo e Reverendíssimo Senhor Arcebispo Metropolitano D.

Joaquim Domingues de Oliveira.
Consistório da Irltlandade do Senhor Jesús dos Passo., em 13

de agosto de )945.
-.. _]_O�E_ :!?.L��...T!��&":>;:...ê0U��:._� _�1�;!Z....�.?��:!..!1!:i.:':._ ...

Rua

CAPITAL:
RESERVAS:

Trajano, 23

o santo do dia'
Sta. Atanásia, Viuva

Riquezas e nobreza, mail a

inda uma vida inteiramente cris

tã e dedicada àll obras da carida
de distinguiram o. pais desta san

ta; que nasceu pe 1 o ano de 800,
na ilha de Egina. Que e.tes pais

I.e empenhasllem em dar uma boa

educação à sua filha era a cousa

mais lógica. Fóra do comum,

pO'1rém. eram os resultados de.ta e

ducação; pois Ataná.ia mr strou

já com sei. anos de idade tal com

preen.ão pelo vida re ligiosa que

relolveu consagrar-lIe totalmente a

Deu.. 011 pais, porém. desejavam
seu casamento com um distinto
oficial do exército. Atanásia obe'
deceu. Entretando. pouco tempo
depois morreu o marido no cam

po de batalha. Os pais insi.ti.am
num segundo matrimônia da fi
lha. E maia uma vez manifestou
1141 de um modo lIingular a vonta
de de Deus acêlca de Atanásia. O
marido relolveu 'entrar numa oro

dem religiosa. Agora ela estava

livre. Transformou sua casa num

modeiro. acolhendo aí alguma.
senhoras e virgeny. Por ordem de
um sacerdote encarregado da di·

reção espiritual da novel comuni
dade Ataná.ia teve que auumil' o

cargo de superiol'a. Sob s'ua sábia
direção progrediu a função apesar
da. muita. dificuldades que vi
nham de fóra. A santa faleceu
001 14 de agosto de 860.

No bar e no lar
KNor

não deve faltar

o PRECEITO
EMPRÊSA PERIGOSA

Só e médico está em condições
de retirar corpos estranhos loca
lizados 1'10 ouvido, porque isso re

quer técnica e aparelhos especiais.
Quc.ndo outras pessoas tentam

fazê"lo; podem encravar ainda mais
o corpo e dar lugar ao desenvol
vimento de germes inieciosos.
Quando lhe entraI' alguma coisa

no ouvido, evite CJue qualquer pes
Soa tente retirá-la e procure ime
dia tamen te o médico especialilta.
SNES.

DO DIA

CR$ 60.000,000,0'
CR$ 10,000.000,00

• FloriãnÕpolis

DESPERTE I BILIS
DO SEU FIGIDO

- Foi concedida a transferência
de Gcraldino, atacante do Amér-ica,
para o São Cristóvão.

- () São Cr-istóvão excursinnarú
a Belo Horizonte, no corrente mês,

OS QUADROS CONFRONTANTES onde disputar-á duas partidas, seu-

Emb. Univ. Paranaense : - Os- do uma contra o América e oul ra
valdo , .iucir e Cumpeli ; Baiano, contr.i o Atlético mineiro.
Ferreira e Loló ; Lico, Jackson, Ga- - Anuneia-se que o Cruzeiro,
hril'I, Y�isquito e Cireno. oe Porto A�egre, foi eOll\'idado
Clube Atlético Catarinense: - pm'a \'isitar Buenos Aires, afim rie

I'atú, Bigu{1 (depois Fatéco) e fazei' lima rúpida temporada após
D.iallllr1; :\Iinrln, Lniz e Henriqne;' o canl['�()nut? Anuncia-se, tamb(>J�l,
:\Iiro (depois FelipinhoJ. Tiüo, Bo- que o Cnlzelro tem grandes ])1'0-
dinho, Arí e Felipe (depois :\liro). jejos �ôbre ,p�cllrsi5es, inclusive

uma ate o Mexlco.
HISTóRIA DOS TENTOS - () Penarol consulloll o Palmei-

Aos 30 minlllos de jogo houve ras a respeito da possivel transfe-
grande confusão no areo de T:1tú rl'ncià de Villadonica, tendo ofe.
que Lieo aproveita para decrEtar rceido 15 mil pesos pelo seu passe.
[) 1°. ':g.(Jal" da tarde para os uni

I O �almeiras mostra-se inclinado a
\'ersltaI'1Os. aceltar tal proposta.
O empate: Tião, apoderando-se - Acaba de ser concedida a

rIo '·balf:.o" ecntn... muito bem ,) transf('['cnria dr Caxarnbu, do PaI·
Godinho que atira fortemente fa- meiras de São Paulo para o Espor-
zendo balançar as redes, quando te Clube Pelotas,
faltavam 2í minutos para termi - Afim de tomar parte nas ])I'Ó-
nar o 1° "hall'·tillle". ximas Festas da Pá Iria, na vizinha
O desempate: Ataeam os visitan- Hepublica do l'ruguai, o Gr[·nlio.

trs; (i<,bricl de posse da pelotD de Porto Alegre, foi convidado pa
aUra ao arco e i\Iinela tentando ra excursionar iI cidade de Hivera,
evitar () "shoot" () faz C�l11' rara onde enfrentaró dia 2-1, o cbil,e
infelieidade mareando o "goul" Lavnlc,ia e. nl) dia seguinte, a <('_
('ontra o seu prúprio elube. leção eitadina.
EIl1p21 a novalllen te: Fa ltan.10 - Os jogadm'rs do Codnl i:1l1�

:!5 minutos 11ara o término do pri, receheram 'H)O ernzeiros por t8rem
nleiro pel'ÍDdo Ad decreta () em-l ypneirlo o Siio Palllo domingo úl-,

pate. ItilllO.
Aos 44 minutos d(' jogo Cirenn

Contudo, unte () poderio de uma

equipe mais adestrada e equipada,
o At lótico lutou para que () "mar
cador" rcflctissc () seu esfôrço,

•

B R IT O
o alfaiate indicado

Tiradentes, 17

ANTI· PALÚDICO
de comprovada eficácia
Há mais de 50 anos, CHOLAGO
GUE 1NDIO DE OSGOOD tem

merecido a preferência, em todo
o Brasil. no -tratamento do impa
ludismo e sua s mantrestacõcs.
Sua fórrnula , contendo aloés, r:.i.iz
de genciana, raiz de caluu.ba c

casca de quina, a.órn de consuu.ír
uma medicação preventiva de

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

ACADÊMICO DE DIREITO!: Ga
ranta a realização das suas aspi
rações, votando no PARTIDO ACA
DÊMICO RENOVADOR.

Dr. 4rtor Pereira
e Oliveira

Clínica Geral de Adulto.
Doença. da. criança.

Laboratório de Análin.
clínica•.

Consult6rio: rua Felipe Sch·
m.idt, 21 [alto. da Casa Pa
rai.o]. dali 1030 á. 12 e da.

15 à. 18 h•.
R.. idÉlncia: rua Vi.c. de Ouro

Preto, 64.
Fone: 769 [manual]

Partido Acadêmico
Renovador
PROGRAMA: Resume-se numa

luta inten.iva pelo interêsse pro
gressista da classe.

Negócio-Vende-se
cem freguesia feita. na Pra

ça Lauro Müller' 2, por motivo de
vingem. Ver a tratar no mesmo.

6vlI-1

(NSTlTUTO DE DIAGNOSTICO
CUNICO

,

D,R. DJALMA
MOELLMANN

rormad.o pela UnlTermdaC.e de GenebMl
Com prAtica no!' homp!b:ll1 ellr9J>eWl

CHn1ca m6d1ca em ceral, pediatria. aoen.
... do m.tema nen-o.o, aparelho centro-

I urmAr10 do homem íi rta mulher
UÉllte. T4ícaJco: D&. PAULO TAVAEiiíi
Cuno de RadioloP Cl1n1ca com o dr.

Itlanoel d. Abreu Campanar1c) (lUIo Pau.
lo�. IlJlpeC1altado em Hl61ene ...l1d.
PIlbl1ca, pela Un1yersldad. do Rio ele la·
o.e1ro. - Gablneto d. Raio X - Illectro
eartliotrratla cltn1ca - :U:.tabol1lmo tNt.
.al - 8on�.m Duodenal - Gabinet.e
S. fIa10terapta - r..borat6r1o de m1cro.
copia e llIll11R cltn1ca. - Rua J'etnIuIdo
lI&cJIado, I. roa. l.lN. - 1'IAII:1aII.ó�

( Saltara III ta. DIsposta ... 'I11III

Seu fígado de.-e produzirdia�
11m litro de bilis. Se a bilis não COITe •
'Temente, os alimentos não são digeridel.
e apodrecem. Os gases incham o est&ma
go. Sobrevém a prisão de Tentre. VocA
sente-se abatido e comoque enTenenade.
Tudo é amargo e a Tida é um mar1:Írill.
Uma simples encuação não tocará a

causa. Neste caso, as Pílulas Cartel' .
extraordinariamente eficazes.Fazem COI'

ref esse litro de bilis e você sente-se di..
posto para tudo, São suaves e, contudo,
especialmente indicadas para fazer a bilia
correr livremente. Peça as Pílulas Cartcr.
Não aceite outro pr�duto. Preço: Cr, $ 3,oa.

O JUIZ
O juiz sr. Capitão Aldo Ferne n

des, ria Fôrça Policial do Estado,
não pôde ser considerado um gran
de árbitro. S. excia, falhou inúme
ras, vezes. Ao nosso ver o "penal!"
que redundou na conquista o 3°
ponto do Atlético foi UI11 lanto du
vidoso.

Várias

Horário das Santas Missas
para a Festa �a Assunção de

Nossa Senhora
Dia Santo de (juarda

Catedral: 6. 7, 8 e 10 horas,
Igreja de S. Francisco: 7 e 9 horas,
Hospital de 'Caridade: 6 e 8,30 ho·
raso �

Puríssimo Coração de Maria (Par-
to): 8 horas.

Igreja de St. Antônio: 7 e !l horas.
Igreja de Sta. Teresinha: 8 horas
Capela da Base Aérea: 8 horas
Asilo Irmão Joaquim: 6 horas.
Ginásio: 5, 6, 7.30 (só alunoll), 8,30
horas.

Capela de S. Luiz: 7 e 8 horas;
Capela do Abrigo de Menares: 7
horas. !

Trindade: Matriz: 8 horas,
Trindade: Chácara dos Padres: 8
horas.

João Pessôa (Estreito): 6 horas
Jão José: 7,30 e 9,30 horas.
-- .. .

.

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

Partido Acadêmico Renova4or
PROGRAMA

PROPÕE A CRIAÇÃO DE:
lo Séde Própria.
20 Teatro Acadêmico.
30 Viagns culturais e outras

realjz�ções de interês�e geral e

particular, apresent'.,das pela
Classe.

Pedro Paulo Machado

4 pêlo da imprensa
nipônica
São Francisco, 13 (U. P.) -

A Rádio de Tóquio informa
flue a im.prensa japonesa pe
cliu, hoje, ao povo japonês que
,lsaiba cumprir o seu dever, I
obedecendo aos augustos dese
jos de Sua Majestade o Impe
rador" .

Os jornais pedem a !Ilação
japonesa que mantenha a

unidade mais firme se se

pra-Iduzir o pior, isto é, a capitula-)ção do país. =- -=

6remio Estudantil
Gatarinense
De ordem do Sr. Presidente, con

vido todos os associadoll para all

lIistirem a Assembléia Geral a rea

lizar-se no dia la do corrente, na

8éde social do Lira Tênis Clube
com InICIO às 14 'horas" ocasião
em CJue serão tratados anuntos
de grande interes.e.

Luiz Fonseca
Secretário

o trrH:lHOQ veRMIFUGO
DE {'FEITO SEGU�O
{ INOFENSIVO AS

CQIANÇAS f

Norberto Domingos
da Silva e Senhora

,)a.rticipam ao. seus paren
te. e pessoa. de .uas rela
çõe. o nascimento de seu

filho
i>OMINGOS JOSÉ DA

SILVA NETO.
Tubarão, julho, 1945

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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DR. ARMANDO VAURIO DE ASSIS
Senleoa ele Clínica Infantil da Assistência Municipal o

.

de Caridade

OON8UL���Jf1u!,,�!�AM2t,E��A!t��IOEs.���!2�. lo__
ConU\1lta8 dos 2 àll 6 hora.

RESf.DENCIA: Rua Marechal Guilherme, 5. Fone 78:1

DR. SAVAS LACERD.A
€linica médico-cirúrgica de Olhos .- Ouvidos. Narís - Garganta
BiplQ.ma de habilitação do Conselho Nacional de Oftalmologia.
C01ifSULTóRIO - Felipe Schmidt, 8. Das 14 iii 18 horas.
RES1neNOIA -- Conselheiro Malra, 77.

TELEFONES 1418 e 1204

DR. GEBHARD HROMAnA
Especialista em alta' "'eirúrgia e ginecologia

Hospital "Miguel Couto"
lBlRAMA (HAMóNIA) - Santa Catarina

Dr. Polydoro S. Thiago
Clínica MédIca em Geral

Dseaças do €lOração, pulmões, rígado, estômago, intestirnos,
rias e deJlru!.is órgãos internos, de adultos e críamças

CONSULTÓRIO: Rua Fernando Machado, Hi
@l,8N�lULTAS DIARIAMENTE: das 15 ás 18 horas

RE�IDENCIA: Av. Trompowski, 62 - Fone Manual 766

DR. SETTE GUSMÃO
CHPJl''E! 1')()S SERVIÇOS DE TISIOLOGIA DO CENTRO DE SAúDE E DO

HOSPTTAL "NER:mV RAMOtn'.
Curso de a!Hllltelçoal'l'l.epto no Hd'spital São Luiz Gonzaga, de São Paulo - Ex-eS1.f
trlárlo do Insfftuto "Clemente Ferreira", de São Paulo - Ex-médico interno dr

Safi,_at6rio de Santos. em Campos do Jordão.
CJ.tNICA GERAI, - Dt(\_(}NóSTTCO PRP.00f:E II) TRATAMF.N'J'O EAPECIAT.f7..<\f\'

DAS D01iJNCAS DO� APARI!lLHO RESPIRATóRIO.
OPERACAO DE JACOBOEUS

CONSULTAS: Dlàrlamente. das 3 às 6 horas. CONSULTóRIO: Rua Vitor Meireles. r
RESIDll:NCIA: Rua Esteves Júnior. 135 - 'reI. U2.

DR. MADE'RA NEV'ES
Médico elpecialillbl ePc!' DOENÇAS DOS OLHOS

Cure<> ..... Al)erfelCO&Illento e [.orlga Pratica no RIo de Janeiro
tlOI!UIVIJI'A8 - Pela maahA: Ciarlsmfr.te ... IO,30à.12 h•. à tarde e:rcep'o r O
..ba4l....... 14 ás 16 lIoor.. _. OONRULTORIO: 8.. 10&0 Pblto .. T. "'r." -

.n.... 1.41J - RM14kCll.: 8114 PrMI4I_f. eo.t1üo. ,..

DR. ROLDÃO CONSONI
UIRUROJA GERAI, - ALTA CIRURGIA - MOLlIlSTIAS D1Il SENHORAS - PARTOS

Fo,rmado pe1>l Faculdade de Medicln" da UniversidadJe de São Paulo. onde to!
18",l6tim!te per V�ÃOS MaS do Serviço C irúJrgico do Prof. Al1pio Correia Neto.
CirUrgia do e!M5mago e vias biliares. íntestínos (leigado e grosso, tJr6!de. rins.

prós1lata beiE4ra útero, ovári0'8 e trompas. vartcoeeíe, hídrocele, Yarj� .. hérnia.'

CONSlTLTAS:
dAa 11.. II nor-as, à Rua Feltoe Schn>'<it. 21 (altos da Casa Par-aíso) . T'el 1.lillll

RESIDtlNCIA: R118 E8t€"'�8 JllnIor. 179; Tel H764

DR. ARAUJO
As.utente do Prof. 8'i!l�on, do Rio de Ja.elro

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

C!J'u;rglla mederna dia GUELA DE LOBO, do LABIO LEPORINO Oáblo e céu

da bôea fendldoB de nascença)
JlaOtagol!eOpla. 14·ulueescopia, broncoscopia j>ara r-etír-ada de corpos estranbos, er

@ONSnTAS: das 10 fi. 12 e daa 15 b 18 boru

Rua Nunes Machado n. 20 - Fone 1447

DR.
(I>iplomaclo pela Faculdade Nacional de Medicina da

UniTer"idade do Brasil). Médico por concurso do Serviço Na
cíenal de Doenças Mentais. Ex interno da Santa Casa de Mi

seríeérâía, e Hospital Psiquiátrico do Rio. Ex médico assísten-
te do sanatório Rio de Janeiro na Capital Federal.

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

- Rua Felipe Schmidt. Consultas: IDas 15 ás 18 horas -

Resiâência: Rua Alvaro de Carvalho nv 18 - Florianópolis.

,

Dr. Newton d'Avlla DR. ANTONIO MONIZ
Operaçõlll. -- Via. Urinaria. -- Doeri
ÇCl. do. inte.tino., rito III anu.
-- Hemorroida.. Tratamento da

colite amebiana.
Fi.iotlllrapia -- Infra-vermelho,
COJUlult: Vitor Meirele., 28.

Atend.e diariamente 1\. 11.30 h•.• ,

?l tarde, da. 16 h•• em diante
Re.id I Vidal Ramo., 66,

Fone 1087.

DE ARAGÁO

l)1� lO OrtG:pe4IL 0Ita1.. • 0Inr1rIS
t. toras. Pano. • ._.... ." IDUl.llcru.

CONSULTÓRIO: R. João Pinte 7 Diá
'iamImW dU lI! .. 17 horu. acuDlIl.N·
mA.: AlmIINaM AlYIlIR. ... "._.. 'I'IJjI

GRIPE
RESFRIADOS
OÔ·R6SDfCABEÇA
NEVRAlGIAS E
OÕA:ES EJiI'I GERAL

SÓ SE USA

Fabricante e distribuidores das afamadas con

fecções "DISTINTAft e RIVET. Possue um gran
de sortimento de casemiras, riscados, brins
bons e baratos, algodões, morins e aviamentos
pall'Q alfai':ltes. que recebe diretamente das

Snrs. Comerciantert do interior no sentido de lhe fazerem uma

Florian6polis, - FILIAIS em Blumenau e Lajes.

Vagões de luxo
Londres, (B. N. S.) - Pou

cos dias depois da vitória na

Europa, as ferrovias do Reino
Unido receberam os seus pri
meiros carros de luxo para o

tráfego de após guerra. Êsses
vagões foram construidos pe-
as oficinas de construção da
.ondon Midland and Scottish
:iailway.
Ainda recentemente, essas ofi
cínas trabalhavam a tôda pres
são para a entrega de lanchões
de assalto e outras armas de

guerra destinadas às fôrças
aliadas. Oitocentos côches de
corredor e vestíbulo, permitin
do o transporte de 33.000 pas
sageiros, constituem apenas as

primícias de um programa de

construções em larga escala, Ivisando fornecer ao país o me

lhor �rviço de trens de passa
geiros em todo o mundo. Os
últimos progressos obtidos in
cluem métodos atualíssimos
ie aquecimento a vapor e ven

tilação, abastecimento cons

tante de água quente, bem co

mo poltronas duplas para uso'

dos passageiros.

Aparêlhos elétricos
A Instaladora de F'lor ianó

polis, à rua Trajano n. 11, avt -

sa a sua distinta freguesia que
díspêe de operários habilita
dos para executar ínstatações
de Luz e Fôrça .ern geral, for
necendo orçamento grá'Js e

sem compromisso para seus

serviços.
Possui também oficina espe

cializada, com técnicos profis
sionais, para consertos de apa
rêlhos elétricos, enrolamento
de motores e dínamos, estabi
lizadores, ferros de engomar,
fogareiros , aparelhos médicos
e outros, com exceção de apa
FeIhos de rádio.

melhores fábricas. A Casa "A CAPITALn chama a atenção dali
visito antes de efetuarem suas compras. MATRIZ em

RUA JOÃO PINTO; 25 - Fone: 1448
(em frente ao Tesouro do Estado

Florianópolis
Dr. H. G. S. Medina Farm. Narbal Alves de Souza

Parm, L, da Costa Avila

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

Exame de secreções.
J1utovaccinCls e transfusão de sangue.

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

Esta a ve rdedc 1
/

e
Sapatos de todos os modelos e

modernos, inclusive Son do l ic s para
das SENHORAS e SENHORITAS,

PREÇOS SEM RIVAIS!
Não comprem seus calçados sem visii:ar a

«Tamancaria BarreirOs':JRUA CONSELHEIRO MAFRA, 41

�"""""""""Hm"�""""�"�__'"

dos tipos mais

praia ao alcance
por verdadeiros

t .... , .. I

A aproxima�ão do perlo
do mensal é, para as senho
ras Que não têm boa ssude,
um tormento e um pesadelo.
A Simples lembrença dos so

(rimentos Que se avizinham

perturbe-lhes a trenquilide
�e e as põe em sobressalto�

.

,

!lo fim de um ano, quan·
to somarão esses dias de do·

res, roubados aos afazeres II

ás aicgrias da 'lida?
Afaste de si os padeci

mentos periódicos. A SAUDE
DA MULHER - regulador, tôo

nico, enti-doloroso - é o reme

dia que lhe restituira á tran

quilidade. Êle tem no nome

o resumo de suas virtudes:

NOVOS e r itrto"res Elét�cos
USADOS '/2 a d: H. P.

COMPRA e

VENDE

L:VROS· ;

fi�\
:'..... ,

'. 'II.
.

.

','
..

.

.•.. O'·:, ·t·· ... · :1l:�·:0· ·S'·';A·•.
, .

.

.: ".�. '- ." "",,.;.� .. :�),.,� .
.-.- .,_,',;:>}'

�IJA J)EOQOA().33
:;S(rtDill)lriÔPpÜ�:: ....

REPRESENTANTES

I'

I
-_._----_....-.;.

•

�rmãos GlavamIdternos por
tuguh, espc- I
nhol, Íro.ncêll.
inglê., etc.

Romance, Poesia. Religião, Aviação,
Matemática, Fí.ica, Química, Gao
logia, Mineraiogia, Engenharia ci
vil, militar e naval, Carpintaria,
Desenho, Saneamento, Metalurgia,
Eletricidade' Rádio, Móqúina.; Mo
tores, Hidrlulica, AI�enaria, Agri
r.ultura. Veterinária. Contabilidade

Oieionn,.;o.... te. etc.

Rua João Pinto, 6
Caixa Postal, 42

Florianópolis

Empregada
Na Avenida Hercilio Luz n

'"

69, precisa-se duma que saiba
cozinhar.

Precu ro. se uma casa

de comércio para ins

talação de uma Livro
ria. Os interessados
queiram dirigir.se a

êste jornal.

CONTRIBUA
para a Caixa de Esmolas aos Indi
�entes de Florianópolis.

No bar e no lar
KNOT

não deve faltar

I
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o fim da esquadra japonesa
Lo.ndres, 12 (BNS) -- Ten-, teria de d.spôr de um poder Ido s�do reserv��a para os der- i naval considerável para tazer '

radelros e decisivos choques, a face aos pesados encargos de Iesquadra .mpol1lca vai sendo defesa e manutenção de suas
de.,trulCía ínapelavelmente nos extensas linhas de comunica
seus �lti�nos . redut?s; D.entro ções marítimas, cujos imensos
da p�opna b�l,a de TOqUlO, a cordões, por ele próprio disí en
caçaaa tem SIGO efetuada com didos, dependiam de um sóli
suce.3so pela aviação aliada. do apoio aéreo naval. POl JdSO,
De acordo com uma informa- ao planejar e executar o assal

cão oficial de Mac Arthur, to de Pearl Harbour o móvel
mais um navio de batalha [a- principal consistia eu{ por tóra Ipanes, o "H�rur�m"� de 30.l)�O de ação a maior quantidade
toneladas, fOI atingido por. va- possível de unidades norte-lrias b?,mbas lançadas de '.'lme- americanas. Sabiam os [apone
rators constatando os pilotos ses que lhes seria impossível
atacantes que o couraçado :fi- medir-se com êxito contra a
cou pe�di�o.. I frota aliada. Quanto aos Esta-
Nos últimos d:as o que' esta dos Unidos, contavam com a

da esquadra _.Japonesa vem fragilidade resultante da exis-

'Isendo submetido a terrvei têncía de duas frentes marítí
assaltos, podendo se afirmar, mas. Dividida a esquadra es
de �cord� c0l_l1 os observadorea tadunidense, uma parte do
mais credenciados, que a trota Atlântico e outra no Pacífico
d.e com�ate nipônica está .�rá- esperavam que o enfraqueci
tícamente fOl� de cor�bate. Is- menta causado pelo ataque de
so �ode �a:r::be�ll ser dito q LlPXt·· surpresa, em dezembr.o de Ito a aviaçao Japone�a .. (,man- 1941, colocaria em posição in
do c�meçou a. agressao Japo�e- sustentável à marinha "yan-]
sa, VIU-se logo que o irnn .go kee" no Grande Oceano de I

,

1I'W'....._-..w..w._•••.w..-.-.-J'..- .........- ...-.-.-.-......wJ<. cujas bases nos mares mais
orientais tratavam de apode-
rar-se. Assim, pretendiam os

japoneses compensar sua pró
pria fragilidade naval. As coi
sas, porém, não lhe sairam sa

tisfatóriamente, e daí a impos
sibilidade de encobrir o mar

elemento para eles vital. As

conseqüências, são as que ago
ra estão experimentando, na

forma dos arrazadores ataques
que haverão de golpear de vez

8 Japão. Neste momento, já se

pode considerar' como inexis
tente a fôrça naval japonesa,
'uma vez que se leve em conta
a estraordinária superioridade
aliada, e isto depois de contro
ladas as vias marítimas pela
concentração do maior pode
rio aéreo e naval jamais reuni-

1 do na história.

r

ODIN

�'
lH E RECOMENDA'

conrr.fl f€RIOi1S RECEnTES ou AnTIGAS

Bebida saudável

Aproveitem a

Atenção! muita atenção !
Povo de FJorianópolis !
A "CBEIHÁRIA PARA TODOS" estabelecida á rua

Felípe Sehmldt n. 38, esquina .Teronimo Coelho, atendendo aos

efeitos lIa crise ocasionada peja granrte alta que vem díaría
mente demarcando em tecidos e roupas feitas em geral - llIUI
'ro AO COYTRÁRIO - resolveu a partir desta data até o dia
31 de AGOSTO fazer uma grande boníflcação em seus preços
afim de heneficiar ao distinto povo de Florianópolis.

A todos que interessar, Ireguezes ou não, queiram sem

compromisso fazer uma visita á CREDIÁIUA PARA TODOS.

FARMACIA ESPERANÇA
A SUA FARMACIA

I.. C.IlI,.eire Mafra, 4 • 5 - FONE 1.142
btrela a 1Ii.1IIIIdI.

Diz-se que o organismo muda completa
mente de sete em sete anos. O certo é
que com o passar do tempo a saúde se

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

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

d

eficaz. Essa fraqueza que o aborrece e

irrita, envergonhando-o muitas vezes

quando se acha fóra de casa, é resultante
das substancias toxicas no sangue, que
atuam como irritantes sobre os nervos e

as membranas sensoriais. É por isso que
mesmo sem necessidade alguma, a bexiga
é constantemente chamada. a funcionar.
Liberte o seu sangue dessas substancias toxi
cas e terá certeza de ficar curado. Não ha
meio mais rapido e eficaz de conseguir esse
resultado do que tomar uma série das afa·
madas Pilulas De Witt para os Rins e a

Bexiga, conhecidas em todo o mundo.

PARA O
.

BEXIGA
5 RINSE;:-,

Pilulas D(-WITT
o vidro grande de Pilules De Witt, contendo duas vezes e meia a quan
tidade do tamanho pequeno, custa proporcionalmente muito menos.

••••••••••••e ...

ROUPAS

SAPATOS

MALHARIAS

Cr.
Cr$

80.900.606,30
5.978.401.755.97

67.053.245,30
142.176603,80

«

«

Sinistro s pagos nos últimos 10 anos

Responsa bilidades «

98.687.816.30
76.736,401 306,20

Diretores:

Camisas, Gravatas, Pijames Dr. Pamphilo d'Utra Freire de Carvalho. Dr. Francisc;o
Meiasdae melhores, pelos me- de Sá, Anisio Massorra, Dr. Joaquim Barreto de Araujo ]

�o;�����8���� 5.A�:fr�I� .,_ :;�:���_:�._..... ._._.w.-._,•• __ .w....r_-..-.....-...w._..w._._...-...-...-...-..w...�

"VIR<iEM ESPECIALIDADE"
\VETZEL INDUSTRIAL-JOINVILLE

Exijam o Sabão

recomenda-se para hospitai, colegio, etc .. pela sua qualidade desinfetante.
(Mer ce

'

regt�1 S��Ã���RCtAt
Esp ECIAlIDADE

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o �ap60 oapitulou
-- A rád;o da capita.1 suiçe, acaba de

o Japão capitulo�
Londres, 14 U.P.--

•

anunciar que

Material bélico
da FEB

F.:lo, 13 (A. N.) - Proceden
te da Itália chegou o navio

traneporte norte - americano
"Renben 'I'ipton", trazendo um

carregamento de material b�.li
co usado pelos nossos valentes

expedicionários na luta contra
os nazistas bem como 15 obu
zes alemães apreendidos pelos
"pracinhas" na Itália.

As

Florianópolis 14 de Agosto de 1945
VERDADEIRAS

Resenha Forense Ser�� r.ecebido� em

Ju lgamentos realizados pela Câ ma- audlencl3 especial
ra Civil, em �.e��ã.o de ontem: i R;io, 1� (A: N.) .- Seg1..i.nd_o
Agnlvo n. 1.527, ria comarca de notícias d?S jornais, o presi

Florianópolis, em que são agruvun- dente Getúlio Vargas recebera Nova Iorque prepa.les e agrfl�ados �Iigucl, da Silva em audiência especial o í'un
],(,lll e a I'azen�Ia rio bstad�). Bela- cionalismo público inativos c

ta-Se pmra comamo·
l o r () sr. dcs, Silveira de Sousa. I .. .' :ar i(;I VUór ia
A Câmara, preliminarmente, não pensionistas, afIm. ?-e que o

tomou conh cchncn to da matéria do mesmo, pelo Conute Central Naya York, 13 (D. P.)
agravo no auto do processo por não Executivo do movimento pro Foram reveladas as dísposi
ser cabível na espécie, e no mér i- i Melhoria Servidores Públicos, ções policiais relacionadas com
to, conheceu de ambos os agravos f t t d

.

1 a celebracão da vitória sôbre o
e ncgnu-Ihcs provimento I)ar;( COIl-' e e ue a en reg.a. o m�mona,' J

I t d d Japão, as quais entrarão emf'i rmn r fi sentença agravada que con en O as reivin icaçoes ue

decidiu COI1l acerto. caráter mais urgentes, como vigor logo que for anunciado
, * .

seja o aumento geral do pes- oficialmente o fim da guerra. �'
Agravo 11. 1.566, da comarca de soal extranumerário e autar- As autoridades policiais ceram I

Serra Alta, em que é agravante .

t
- A

-' _

Tela Comercial S. A. e agravado o quico, direitos que a munícipa- ms ruçoes a seus tres mil
dr. Juiz de Direito. Relator o sr. lidade acaba de reconhecer E agentes, no sentido de agirem Recepção aos Monumento àdes. Silveira de Sousa. assegurar. Espera-se. o compa- com "prudencia e cortesia" na
Foi rI,�do, provimento ao agravo, recimento de grande massa de manutenção da ordem, duran- •

h Pedro Ernestopara reformar a sentença e man- t 1 b
-

it «praCln as»dar processar e suhir o agravo de funcionários que deverão reu- e a ce e raçao para eVI ar in-
Ipetição. ' nír-se ás 14 horas no campo do cídentes, ferimentos ou pre- Curitiba, 13 (A. N.) Na

Roussel, rumando então para o juizos. séde do Círculo Militar do Pa-
Palácio da Presidência. -P----------t-.-.-- faná foi oferecido uma rc-

----Bc�R·I-�'T�---O��""""""'" equen3s DO leIaS cepção EiOS "pracinhas" para-
o govêrno argentino vai liquidar naenses que regressaram elo

13.firmas. d_e súditos do «eixo», .ront, estando presentes altas
cuj os capItaIs, se elevam ao total autoridades civís e militares (de 1.275 000 dôlures .

1
"

• grande numreo de pessoas
Numa cidade alemã. foram en- gradas.

contrados vários filmes com epi�ó- � '--d-�'-------dios da co r re íro de Hrtler , inclu- ;ti4CUSa ii de haver
sive cenas da sua vida íntima. A estranguiado O filho nUEM ACHOU?...�ona da casa. onde se a;havam o, Rio 13 (V. A.) _ P 'd t -, �
Ei lrn e s , declarou que fora Bauer . ,_ ..

OI e eI

piloto do avião particular de Hl- mInaçao do JUIZ Paulo Alonso, Comunica-nos o sr. Salvato da

t ler , quem lhe pedira que os guar- do Tribunal do Juri, foi posta
3i1va Mo tos , que o envelope perdi.
do contendo c-s 3 000 00. docu-desse.

'"
ontem 2n1 liberdade 8. costu- mentos e cartas. foi encontrado
reira Indaiá Machado, que se por um seu parente. o qual lhe
achava recolhida à Peruten- fez entrega imeliatamente de tu

ciária de Mulheres em Ban- do. o Sr. �alvato, d� Silva Matos.
,

'
por nosso ln termedlo. ogradece a

gu, processada por havei e:::;- ,

todos os amigos o interesse de-
trangulado seu próprio filho. morstrado para que rehavesse o

Tendo sido o delito desclasnití perdido.
cado de homicídio para iníun
tícidio, o magistrado deferiu o

requerimento do patrono da
ré, concedendo-lhe Ilber.lade
provisória.
-

Indaiá Machado será subme
tida a julgamento, perante o
.Iuri, no próximo mês de setem
bro.

PASTILHAS

VAL
são o u n r c o remedio eficaz

para evitar e trctor

o.s CATARROS, a GRiPE,
as DORES DE GARGANTA

Llce nçu do D. N S. P No 186
1'1) de 26 de Fevereiro

-

....,.n/� de 1935 OOOS 1>'

0/0,002, Eucalyp'O' Q.

Fogo simbolivo
Firmado pelo sr , Valdir Grisard

recebemos delicado convíte para
comparecermos a uma reunião
no gabinete do sr. Prefeito Mu
nicipal. no dia 16 do corrente. às
17 horos , para tratar da recepção
Q ser feita ac Fogo Simbolico.
Sornes gratos a gentileza do cen

vite.

Rio, 13 (A. N.) - Realizou
se no cemitério S. João BatIS
ta, a inauguração do monu

mento à. Pedro Ernesto, man

dado erigir por um grupo de
amigos do grande brasileiro,
sendo a respectiva missão li
derada pelo presidente da As
socíação Brasrleira de Im
prensa.

o alfaiate índícadn
ru adentes. 1'1

Um porta-voz norte-americano
a nunciou que ês te ano. se cons

_, uirão 500 mil automóveis. isto é
o dóbro do que s e havia planejado

•

Move pessoas
carbonizadasDeclaracões do padre

chinês Pedro Chang S. Paulo, 13 (V. A.) - Na
vizinha cidade de Campinas,
registrou-se um doloroso aCI

dente com um ônibus que recc

bia gasolina, quando um pas
sageiro do coletivo ínadverti
'lamente riscou um fósforo
próximo ao combustível produ-
7,indo uma explosão. Grandes
chamas envolveram o veículo Espera-se a chegada a Madrí de

uma delegação belga, que vai .ne-
impedindo a saída imediata gociar a entrega do líder fascista
dos passageiros que se encon-

\
Léon Degrelle.

'ravam no interior do carro.
-

Comprar na CASA MISCEEm consequência, nove pes- 'LANEA é saber economizar ..
'Jas morreram carbonizadas e

várias outras sofreram quei
.naduras de natureza grave,

Recife, 13 (A. N.) - Entre
os Expedicionários que se en

contram no porto local á bor
do do Pedro II, está o padre
chinês Pedro Chang que ra.an
do á reportagem declarou que
estudou 8 anos no colégio Pon
tificio de Propaganda da }'é,
em Roma, onde juntamente
com ele se encontravam repre
sentantes de 37 países: Deveria

. seguir logo para os Estados
Unidos mas devido um grande
desejo de conhecer o Bracíl, re
solveu prolongar sua viagern
á América do Norte, devendo
permanecer algum tempo em

nosso país, cuja beleza é exal
tada até na China. Declarou á

Identificado o
Ilomem da sorteFRACOS e

AN�MICOS Rio, 13' (A. N.) - Conforme
D

·

dTOMEM divulgam os jornais, foi ícenti- enunma O umimprensa que ao regressar á
llilnha Crelset!2�1

ficado o homem possuidor do

Prefel·to Munl·c,·palChina quer fazê-lo pelo Japão, II ui "Sweesptake" deste ano, pre-
o que será uma volta mais "Sn.VEIRA·· miado com o grande prêm:o S. Paulo, 13 (A. N.) Oagradável. Grande Tónico Brasil, de 2 milhões de cruzei- Tribunal Regional eleitoral en-

No bar e no lar ros. Trata-se de um cidadão àe caminhou á Procuradoria Ge-
K N O T V t

-;--- ! sorte pois além do prêmlO ral do Estado a representação
não deve faltar

« amos VOOS rUIr» I maior ainda _com�rou os billie- do Juiz eleito�'al de Sta. Cruz
,

- - u - •• _ .... _� ....U._"""""__' Rio, 13 (A. N.) - o Mare-! tes. de apl'ox:maçao. .. prefeito municipal por se ter

RITl H,:>le, 3a .. feua, às �hal .do Ar britânico, Artur I E ele I?ommgos Asc�uml . ,k I das Palmeiras, denunciando o
1. e 19 .30 �ora� I Harns declarou, antes de par- �elo Honzonte, onde e comer- negado a fornecer funcionários

Bob Haymes. Ly�n Merrlck. T.he tir a um J'ornal local que era
clante_ I

para o :,el vko eleitoral .

Vagabonds. Iams Carter. T,m "
,.

.

Ryan e Joyce Comotan em: um dos poucos homens a co- i
RAPSODIA EM LÁ BEM6L nhecer o segredo da bomba'

Os «ases do Swing» no mais dôce atômica.
e quente de todos os filmes Depois de fazer diversas de-

musicais! -

Livre de censure claraçoes, disse: Se os homens
No programa: não tiverem juizo na próxima

Brasil Atualidades· nacional. guerra o mundo se acabJrá.
Preços Cr$ 1.20, 1,80 e 2,40 Vamos em direcão á mais des-

t.ruidora de todas as armas.

Terminada a minha tarefa, só
um apelo farei ao mundo: "Va
mos constrUlr".

Abetz preso
na Auslria
París, 13 (E.) - o antigo

embaix'ador alemão em Vichy,
Otto Abetz, foi preso 'na Aus
lria e conduzido ao quartel
general do alto comando fran
cês, afim de ser interrogado,
antes de ser transferido para
París.

ROXY Hoje, 3& ·feira, às
19,30 hrs_

Franci. Lederer e Sigrid Curie em:

UMA VOZ NA TORMENTA
Um sopro quente de tragédia de·
vastf!Íra à sua vida e o seu amor.

Todavia. por entre as brumas que
obscureciam o seu espírito e lhe
toldavam a memoria, algo de mui
to poderoso permanecia intato, a

Instituto' Brasil- Estados Unidos Cerimônia significa
tiva e patriótica
Rio, 13 (A. N.) - A Escola

Militar de Rezende numa ceri
mônia <;ignificativa e patrióti
ca, diplomou os primeiros ofi
ciais que alí concluiram o cur

so, em número de 66, tendo
comparecido o presidente da
República.

Instantemente se solicita o comparecimento de
todos os srs. membros da Diretoria e do Conselho
Consultivo dêste Instituto, para a sessão que ho;e se
realizará, às 17 horas, e na qual I;erão ventilados rele
vantes assuntos.

Florianópolis, 14 de agosto de 1945_
ALTINO FLORES, secretário geral.

COWTRA CaSPA,
QUEDA DOS CA·

BElOS E DEMAIS

nFECCOES DO

COURO CABELUDO.

240 mil casos de
gripe DO Rio
Rio, 13 - (V. A.) Um

vespertino revela que 240 mlI

I
caso_s de gripe se registra. t'�l 111

aqUI e que as autoridade.o:; �:a

nitárlas permanecem na ex

I pectativa.
_

musica.
Impróprio até 14 anol

No programa:
BraeiI Atualidades - 44 • DFB

Noticias do Dia - Jornal
Preços Cr$ 3.60 e 2.40

S&.-Feira, no Ritz e Roxy • Olsen
Jonhlon em:

FANTASMAS DA FQZARCA
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