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Nova Iorque, 15 - o.P. - O Preso Truman anunciou ontem, às 'lF�hõras'
(hora do Rio de Janeiro), que o Japão aceitou por completo todos os

.

·

termos da rendição imposta pelos aliados.

Londres, 15 (U. P.) - A rádio suiça anunciou hoje terça- ,'feira, que o Japão tinha aceitado a nota aliada. Essa declara- Ano XXXI Florianópolis - Quarta-feira, 15 de Agosto de 1945
ção eeguíu-se as informações dadas cedo de que o texto da .---- -.,.._- _. .---

r�sposta japon:sa havi.a sido recebido na Suíça. E essa resposta
Recuam os Mandl. e'

·

d
· ,

fora a nota aliada estipulando que o imperador Hiroito e seu K
. ln eseJavelgoverno ficariam sob a autoridade do comandante sup. aliado ...

A rádio suiça não deu nenhuma fonte para sua informação Japoneses Buenos Aires, 15 �U. P.) - O argentino .Santiago Rica�'-
mas o contexto que lhe deu, depreendia-se essa conclusão.

" L dr 15 (U P) _ A -s..' do Caporale, segundo mforma-se, teria dir-igido um requeri-
on res, .. Ia t' toríd d

.

di
., .

Iicít d I'x· ':,. 'x'
di d T'

,

dí 1
men o as au ori a es ]U iciarras, so ICI an o o cance amento

d
10 e OqUlO lVU gou um co-] id daní t' f

.

did '1""Lon res, 15 (U. P,) - Desde às primeiras horas desta munic do cí l'
,c a CI a ama argen ma que 01 conce 1 a ao mi ionarro indus-

manhã o gabinete está em sessão por motivo do desenvolvi-I anuncfando :si:ti��da J;:SO�I�� trial Fritz MandI. CO�10. fund��ento d.e seu pedido, afirma

n�e:nto no Extremo Oriente. Os interêsses britânicos no Japão! pas nipônicas da Birmânia. I Camporale .que Mandl e .mdes.e]avel e cita como prova d�sto
�ao, representados pela Suécia e a aceitação dos têrmos aliados Diz êsse comunicado ue de-'

a notícia divulgada por J.ornals, segundo a, qual Man�l disse

tera .de ser �n�ndada par� a Grã-BI:e�anha pe�o govêrno japonês' pois de cumprida a su�missão, I recentemente em_Mont:vldeu: "que o governo argelntm� �he
por intermédio da legaçao da Suécia em Toquio. O gabinete as fôrcas evacuaram a reatão prometera que nao sena mole�tado se entrega�se 20 milhões

cancelou t.ados .s�us ante�iores compromissos e se pôs inteira- a léste de Rangoon e Ma�da-! de pesos, o. que. reput�ra demaSla,d?, em!J_ora e�tIvesse dispo�to
ll�ente a dlsposI�ao do primeiro ministro Attl:e qye de seu ga- lay. I

a pagar .S�IS ,n:.Ilhoe� . Ess?, notícia, all�s, adiantava tam?em
binete na Dowm ing Street se, acha e.m cornumcaçao permanen-l ql�e o mlllO.naIlo Fritz se tmh,a tran�fendo para _M0n�e.vldeu
te com outros chefes do governo aliado pelo rádio. Avancem OS

afnn de ultimar os detalhes desse acordo com dOIS militares
',-' .,-, 'x'

, argentinos. Emtretanto, segundo declarações de Mandl, sua.

Londres, 15 (U. P,) - O povo que se vem aglomerando
I

russos
viagem a Montevideu verificou-se devido ter sido exilado pelo

diante da Downing Sttreet 10, resídêncía oficial do primeirc /.
govêrno argentino, mas as autoridades do Uruguai obrigaram-

ministro - nos últimos 4 dias, sómente se afastou mornenta- LO?dres, 15 (U. P.) - O co- no a regressar a Buenos Airea no. dia seguinte. Quando de sua

'naamemte às últimas da noite ele ontem para descanso mas lo, munícado russo revela que chegada a esta c.apital, Mandl escreveu uma carta a Peron ne

go ao alvorecer de hoje voltou a postar-se nas imediações do tanques e cavalaríanos mon- gamdo ti vesse feito as declarações veiculadas na imprensa.
edifício, excitado pelas informações dadas por diversos rádios gó�s, vindos da Mongólia eX--1 A petição de Caporale salienta, por outro lado, o caso de

de que a termíuação da guerra no Extremo Oriente estava por �enor, cort.aram a es�rada de documentos relativos a naturalização de Mandl, datados de 10,
horas. ferro que liga a Coreia a Mon- apesar do govêrno ter decreto estabelecendo que não seria

,� 'i:' *' gália e continuaram sua avan- concedida cidadania argentina a qualquer estrangeiro enquan-
Nova Iorque, 15 (U. P,) - A agência japonesa Domei em çada, flaqueando as monta- to durasse a guerra. O jornal

c, Crítica", nos últimos dias, vem

vápida transmissão anunciou "novo colossal avanço soviético nhas de Khingan. Enquanto' publicand.o uma série de artigos sobre Maudl e insere em ln

na Manchur ia levou o exército russo a 150 kms. da capital da, isso, o exército transbaixaliano gar destacado, a notícia do pedido de Caporale e sali�nta ser

quele Estado". do marechal Malinovski avan- êste "um conhecido dirigente estudantíl universitário".
• • • çou entre estas montarhas,' ----------------------------

para ocupar �intho. : Pesado ataque aéreo
Esperada Importantei, última operação de guerra.

comun·lca�a-o I Manilha, 15 (U, P.) - Mais Pois foi quando os grandes
\I I de mil aviões da fôrça aérea do bombardeiros ainda se acha-

I Extremo Oriente, entre l:::_'m- vam de regresso, que a rádio de
�, ';' ':" Wa�hin�to:r:, 15 (�. l'..) - bardeiros e caças, atacaram o Tóquio deu a entender ter si-

Londres, 15 (U. P.) -- A BBC reproduz um despacho da l!ma Irr�dra?a? de?oqUlo pa- Japão nestas últimas 48 horas,' do resolvida a capitulação in
agência francesa de Berna dizendo que a legação japonesa na- la o oOn�ntL, I�telceptada em ,frizando aos amarelos a neces- condicional. Mas por SUb vez,
quela capital, recebeu a resposta de Tóquio, Trata-se dum S. F�anc�sco, dI� q�e uma co- sidacie da rendição ir.1ediata.! também a aviação japonesa
documento muito longo, que está sendo decifrado. municaçao muito Importan�e Entre eles mais de 600 super- 1 quis entrar ainda numa derra-

,y., ,� "�o d�ve ser esperadll: para o: meio fortalezas voadoras e c';t,ç'1S deira ação, e Tóquio noticiou
S. Francisco, 15 (U. P.) � A agência japonesa Domei dI� �e qua�ta�felra, h?Ia .de com base ém terra efetuaram que aviões suicidas japoneses

:ransmit!U aos seus �sc�'itórios 'na J:sia ocupada, uma me,nsa- TOqUl?, ou ,seJa a .mera nOIte talvez o maior ataqu� em mas- 'ltacaram a terceira esquadra
",em do m:perador Hlrolto: em que este expressa sua extl.em3,. de. �oJe, hOla do RlO de Ja-. sa da guerra do PaCIfico, (fue do almirante Halsey, ao lal'�o
)ll'eocupaçao ante a calamIdade causada pelos Estados Ul1ldos. 1 neno. I poderá ter sido também ma. de Tóquio.
Essa mensagem teria sido dirigida ao povo reunido em frente

I
•

a ponte que leva ao campo de paradas, ond.e os japoneses co�- O duque de Wlndson P ·b·diumam congregar-se em épocas de acontecImentos extraordI- rOI, I o�lá,ri.os. E nela, Hiroito afirma que sua. preocupaç�o �á data d� Washington,-15 (U. P.) .__

1
l11ICIO �ll: guerra com os Estados U_l1ldos. A ag�ncla D?meI Espera-se que o duque de l{;(). 11 !,\. X) _ ° ex-bispo dei

() <'x-hispo de ,\Iaura anUlJCiOll

tran�nlltlU essa mensage,m. com. o aVlSO de que nao podera ser Windsor visite o residente �[aura \'o]lou, !l<!,ie ao not,iciúrio (�OS nw Illissa rampal em ]lortl\gllt'�
pubhcada sem ordem prevla. T '1450 d Ph' N-

lornnlS é'Olll !. latos dlStll1toS e 1'1- sem t('mar prc"wlll(_'nlP a certas e

I ruman as , e 0Je.· ao teirall1cr.le IHl\'OS. " indispnr" ú"ris medidas. srndo cn,

B' 15 (U P) _ [nfor- dos neg'ocloS su'co Cra:3ili e 'f?i indicado o motivo dessa Vi_lO. Ilri.1l1l'iro, "C'l'err que, ? rrea'!or, t�o pl'()ihid(� de realizar fi ('erilllô,
e_lua, .. , '. '. I' .

I, , o sIta. I da IgreJa catollca apostollca ]_,rp- nl() do ar livre.

maçoes OfICIalS Indlcam_ quc o; secre�ano ?e Esta�o By.r?es, a i � � -�" , sileira eSl'(:II�('u par,1 l'�lefe (lo seu ,Á lIIi�,a foi �11l1ncia(!a l?ara ,�I
representante do Japao na ,legaçao smça deseja contn'marI,. I c�lto ('111 (101HZ (I sr. ,{y�r3!�10 Prll- Praça (T('nera� bOlllCS (.arne11·O, a�

Suica entregou ao ministro do o seguinte cabograma de seu p008 ter recebldo alguma men- xafl. !)I'of�s,or do Colegl�) 1..,�tadt1al 10 ,h'lras de, :)11I e111,. po.r alma
.

'le

Exterior �mico a resposta do Bureau Político em Berna re- 3agem a essa hora, mas o go .. 1 'iaq.lIe!a. Cidade e ex,:-,pl1llmmsta ..A Janll�I�'I:' Cal�I'�), ha (ll.as. f�11ecldo.
, 'o ',., . ., ." o. .' . _'., d S'

-

b"
'C'CrIl1l\lnla da. sa�raçao, do novo hlS' A polICia prOlblU a CCrlmonla. N'I

governo de TOqUlo a nota alla- cebldo as 14,55,. _ U1.gentlssI- ver10 a Ulça nao o sa e. I po d[i i10"_n Igl'l',H' tera IUf1ar quan- !101':1 1l1:IJ'C[ld?" na presenç�1 de prs-
da, mo A legaçac Japonesa * do o ex-biSpo de :Vlanra fizer sua sm:s da fallulia do 111orlo e C!I!<()-

•
anuncia que o cabograma ei- Supremo Q. G, Aliado do SU-, viagem ú Coiaz. O �egu!ldo fa!o I:e- sos, () hisp<? ma.nrlou dizei: ao pOI'O

Washington, 15 (U. P.) frado recebido esta manhã náo doéste da Asia 15 (U. P.) _,' vcsle·se de· maior ImportaI�(,':l, que � poliCia .nHO consentiu na r�a,
.

tp "t 1 \1' ,',,� " t
'

'd 1 'lh" (,�l'�fln(.lo m�slll,o a l'nns�r srl?S��- lIzar,:h) d0 missa ,canlpal. l:m JI1,

A Casa Branca divulgou aqul con �m a le::;pos a q�c. toco aI.leLu �en enas e .111 �res Ç:.!o. pOIS O Chele da IgrcJa Brasllcl' Irl'mcdlano sugerm que se truns-
esta tarde un1 cabograma 1'e- mundo espera. Ass-PolltlC" de Japone�es nD teatro sudeste 1'8 tsleYl' ,,{,ri:ls horas. Ú5 vu]la� rerisse a solenidade para ú séde dn

cebido pela legação suíça, do *
asiá8ticG poderá continuar lu- com a polícia do r::stado do Hio, no AS,soc:iar,ào dos. �Illp!,egados no Co-

Bureau Político de Berna: "A r 'Nhshingtün, 15, (U. P.) tando, apesar da rendicão cen- Ill�m(·�l() el�l (fue Ia crlebrar .a SU? IlwrCIO, o que fOI feito.

,
.

I
h 1

- .

d' ·t 1 t I d T"
' prllllCII"f. IllIssa campal em Nllcrol,

legação japonesa anuncJa que 11. cgaçao smça esta capl a la e oqmo, ao que se pc:llsa .--------------------------

o cabograma cifrado que rece- telefonou hoje ao Departamrm- aqui. Essas tropas devem obe-ISI'
-

dbeu esta manhã não contem a to dE E3tado modificando a decer a ordens etlegráficas pa-! a arlo os
resposta que todo mundG está dcrl8,l'<tção feita ao secretário ra cess,a�ão dn .fo&o� mas ser�o comercl-a'rI-osesperando". Essa notícia des- de imprensa do presidente necessancs emJssanos de 'fo-'

ment.e a declaracão anterior TruH'.an, ChSlrles R'oss, no sen- quio afim de transmitirem as

da Casa Branca no sentido de tido de que o ministre do Ex- ordens aos chefes nipônicos. Salvador, 15 (A. N.)
que a resposta japonesa havia terio!' da Suiça, h9.vja :ecebido QuaisW1.el' que sejam os acon-, Acha-se em via de conclusão
sido recebida. O texto do me- uma mensagem do Japão I teclmentos ._ declaro)} o cl1e- ao aumento dos salários dos

morandum da legaçãc suiça destinada aos Estados Unidos,! fe do estado maior aliado-te-! comerciários, t e n d o freado

acrescenta: "Com referêncIa a ás 1 í horas de hoje. O porta- nente general Browning --- o combinado que o mesmo será

conversacão telefôni.ca desta voz da legação suiça disse: "O, comando aliado está prepara-I concedido a partir de IOde
lnanhã entre o encarregado ministro japonês em Berna do para as circunstâncias.

. agôsto.

A capitUlação do· Japão
Londres, 15 (U, P.) - A rádio de Paris hoje cita uma

mensagem de Berna, dizendo ter o ministro do Exterior da
Suiça, recebido resposta do Japão a nota aliada sôbre as con

dições de rendição imposta ao imperio nipônico. "A resposta
jwponesa-acrescenta a emissora ele París-é muito volumosa
e se acredita em Berna que o documento será entreaue aos

. .
'"

mtnístros dos Estados Unidos e Ch ím a, às primeiras horas da
tarde de hoje".

São Francisco, 15 (U. P.) - As estações de rádio japone
sas começaram a chamar todos os navios japoneses em alto
mar, com o sinal de chamada geralmente utilizado pelas auto,
ridades de Tóquio para aviões de em.ergência. Recorda-se que
o govêrno alemão chamou de maneira semelhante os seus na

vios antes da capitulação.

o MAIS ANTIGO DIÁRIO DE SANTA CATARINA

Proprietario e Diretor-Gerente MOACYR I<iUATEMY DA SILVEIRA
•

I 9448 II
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N.

de rezar a missa

Cerimônia da entre
ga de espadas
Manaus, 15 (A. N,) - No

próximo dia 25 terá lugar aqui
a cerimônia da entrega de es

padas aos novos aspirantes,
cuja turma tomou o nome de
"Mascarenhas de Morais" em

homenagem ao Comandante
da FEB.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Celebra hoje a Igreja a festa
principal de Nossa Senhora, come

morando a um tampo a morte e a

I glorificação
da Mãe de Jesús. As

Sagradas Escrituras não contam
nada sôbre os últimos unos de

I
Maria Santíssima. nem de QUo

morte. Mas há urna tradição an

tiquíseima a respeito de sua as

I sunção ao céu, Segundo esta tra

I dição voltavam os Apóstolos paro
lerusalém, quando souberam da
aproximação da morte de Maria
Depois do falecimento daquela que
para todos êles era urna verdadei
ra mãe. levaram o sagrado corpo
para o t.úmu lo preparado em Get
semaní Quando, porém, abriram

Io túmulo mais uma vez ao ter
ceiro dia. achavam-se somente as

Itcclho.s de linho em que Maria
fôra

en.
volvida Esta tradição

rece./be uma forte confirmação pelo
I facto de que já nos tempos maia
re rno toa , se celebrava a nossa ho-

I
dierna festa. Acertadamente obser- I
va o sábio Papa Bento XIV: «A'
assunção dó corpo da bemaventu
radotVirgem para o céu não é 01'

Iii tigo de fé; mas é uma oprruco

III piedosa e provável. e rejeitar esta

opiniio não Leria somente blasfemo
I e ímpio, moa irra:;::oável e estulto".
Em verdade, não se poderia cori

ceber como o corpo bemdito do
qual o próprio Filho de Deus to-

I mau carne e sangue pudesse ser
I

presa da corrupção geral.

MATISMO DA MESMA

ORIGEM? o po-

ROUPAS

USE

PUL�R PREPARADO

23 .- Florianópolis

MALHARIAS

Rua Padre Miguélinho,
I••••••••••••••••••••••••� a�•••••••••

---

SAPATOS

Rua

de

CLftUDIONOR

Seja o LlDER DA I
MODA I

Confeccionando o seu
terno na

Alfaiataria Líder

chinesa

Com o t!'filamento pelo reputado pro·
duto OKASA. - Á base de Hormônios

(extralos glandulares) e VItaminas se�e·
cionarias, OKASA é uma medlca(:ao
racional e de alta eficacia terapeullCa,
em todos os casos ligados diretamente
a pel'tUl'bações das glândulas sexuaes.

OKASA combate vigorosamente: Ira·

qeleza sexuvl em Iodas as idades, sob a

fôrma de jr,6uficiêllcia glandular ou vlta·.
minaI, senilidade precoce, fadiga e perda
de memoria no homem; fngldez e todas
as perturbações de origem ovariana,
id",de critica. obesidade e magreza, fia·
cidez da pele e rugosidade .da cults, na
mulher. OKASA (importado diretamente
de Londres) proporciona Juventude,
Saude Força e VigOr. Peça fórmula

"prata': pura homens e fórmula "ouro"

psra mulhel'es; em todas as. boas Droga
ria,; e Farmacias. InformaçoeK e pedld,?s
ao Dislr. Produlos ARNA. - Av. RIO
Branco. 109 • Rio.

OUTRA
Saldanha Marinho 2.A

FLORIANÓPOL'IS

feda M. Orofino
Cirurgiã - dentista

Diplomada pela Escola de

Odontologia da Faculdade
de Medicina da Univer-
sidade de Porto Alegre,

Consultas com hora mar

cada, no per iodo das 14
às 19 horas.

Consultório e Residencia:
Rua Esteves Junior 129.

Telefone - 1218.

I

De ordem do Sr. Presidente, con
vida todos os associados para as·

sistirem a Assembléia. Geral a. rea
lizar-se no dia III do corrente, na

alide Bacia! do Lira Tênis Clube,
com lnlClO às 14 horas. ocasião
e TI que serão tratadoll aBsuntos
de grande interesse.

Luiz Fonseca
Secretário

AQência. e Repr.sentaçõe. em Geral
Ma triz: Florianópolis
Rua João Pi'P.to. n. !3
Caixa POlltal, 37
Filial: Cresciúma

Rua Floriano Peixoto, ./n (Edit.
Pr6prio). - Telegrama.: ·PRIMUS·
I'.gent•• no. principais municipio.

do Estado

gelado
chá
chimarrão

Bebida saudável

e

=QUALIDADE

Acão
,

Chung King, lO cr. P.) - O alio
comanrio das Iõrças chinesas cm

ação na Irunt c de Kwangsing co u-

-quistnrum Kwan yang a 80 kms. ;1

nordeste de Kwci li n. Enu-cmcntcs.
no ocidente de Chck iang, os chin c
':C'; cmpc nhurum-sc numa luta (ill"
durou tôda a noile afim-ele recha
çar as colunas nipônicas num ponto
a 12 kms. :l sudoeste de Tugglu, ou

�c:j a 72 kms. a sudoeste de Ha n
('IH)',Y. Os japoneses, depois de el1'/l rarem de posse de Fcnshui, 2í
kms. a noroeste de Tilnplu, a 8 r1e
ugóst o. fizeram pressão !'U11l0 oeste,
no esfôrço dct crminado d c ampt.n-:
o contró!c da estratégica zona de
Hangchow, centro de cornunicaçócs !-------------=="""'..................
de Chaugái, na costa ele Chekiang, Ilreml·O Estudantl.1Os ch int-st-s, lançando Ulll ataque U
de Ilmco contra a coluna japonesa
que 11];11'('ha para norte, ao Ionuo "atarl·nensedo rio Kã, infligiu-lhe pesadas 1),,;- U

I x as. Os Japoneses for,�m �laearlo�
nas proxllllldades de SlI1g1uang e

I Hunã.
I Virilid.ade !

Forca!
Viga.. !

(IA.

.. �F"ARMACIA ESPERANÇA
A SUA FARMACIA

I.. C....ellseirfl M.fra, 4 Q 5 - FONE 1.'42
�utr.lf& fi .4emlr:fB.

,..Pr r-_'F"" 9.-",," p.. -w-.-.- -.� ..,� __�._.._ �

: Irmandade do Senhor Jesõs dos Passos
I 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-feira, 16 do corrente, no Palácio Arquiepiscopal, à rua Esteves
Júnior, a fim de tomarem parte n.::t homenagem a ser prestada ao

Excelentíssimo e Reverendíssimo Senhor Arcebispo Metropolitano D
Joaquim Domingu'es de Oliveira.

Consistório da Irmandade do Senhor Jesús dos PaSSai, em

de agaito de )945.
JOSE TOLENTINO DE SOUZA, o Adjunto do Secretário,

No bar e no lar
KNOT

não deve faltar

MACHADO &

1§t"fJl:&1�
A :Sl.FILI� ATACA IOVU O ORGANISMO

O Ftgado, o BiiÇO, o Coração, o Estômago, u�
Pulmões, li Pele. P.roduz Dôres de Cabeça, Dôrvs
nOR Ossos, Reumetísmo, Cegueira, Queda do Cri-

belo, Anemia e Abôrtos.
Inofensivo 80 orz a nlsmo. Agradavel

como um licôr
O ELIXIR 914 està I:Ipr(,vado pe lo D.N.S.P. como
auxíhar no tratamento da Sífilis e Reumatismo

da mesma origem
Fl'\LAM CEL6BHIDADES MÉDICASSobre o preparado ELIXIR A composição e o sabor a.

.914. devo dizer-lhes: sempre gradave l do ELIXIR -914. re
que o tenho empregado, em comendarn-no como arma de
os casos d� Indicação apro- facll manejo para o públicopelada . (8lflIls em varias de no combate á sU1lI1! quallda
suas manifestações) os resul- Ide. que frequenteIiIente a.
rados têm sido eattsfatortos, nrovelto no Ambulatorlo da
poli são rapldos e duraveís. Maternidade de Santa Maria

Dr, Washington Ferreira Pires. Dr. Silvestre Passy, o Mucus da
· -=_ Asma Dissolvido

�!I��l�ãOA �,�,J�'�;�'n�!�,e�,��ç� Rapidamente
nhn, como pioneira de televisão ))')1' Bai rd, qualquer aparêlho jú co nh c- Os ataques desesperadores e violento� da
intermédio das pesquizas do sr, cido de l clcvi sâo po.!e l ransmi li r asma e bronquite envenenam o orgamsmo,

. ." ,. ! mmam a energia. anilinam a saucle e de-.loh n Logie Bn irri, realiza presente- :'I miagcm colorida c cstc rcuscóp ica, bílítam o coração. Em a minutos, Mendaco,
mente dcsr-nvol vimentos notáveis desde que lhe seja acresccnt.mdo nova fórmula médica. corucca a circular
nesxe terreno. O referido sr. Bairrl o tubo de raios catódicos L'mu ou-! no sangue. dominando rapidamente os ata-

• ,_. .' .•

': c. .

ques. Desde o prnueiro dia começa a desa-fez na sua própria residência uma tru mvençao cio Citado clentlsÍ'l' parecer a dificuldade em resplrar e volta
demonstração rtc tclcvisâo colorida deverá revolucionar todo o sistema o son? reparador. Tudo .o que se faz ne-

e cru
í rês (I I' 111('11S(-)es' pOl' êl e cha (f(, t r: l' -o i c..

-

1',' I' S . I cessano e toma!' 2 pasülhas de Mendaco
- ., -.! ,I '�J.11,'SOf'S 1)('. () I,H lO. . li.!; ás rereíções e Iicará completamente livremudo processo de "Te lccromia " linalulade e l ransml t ir de UIlI co n- da asma ou bronquite. A ação é multo

tendo gasto, no mesmo, três anos íi n c n l e ao outro unia série de 2<) rapida mesmo que se trate de casos rebel

])[11';] chegar aos seus últimos e

I I'otografias pur sczun do. Desta ma-
des e antigos. Mendaco tcm lido tanto

" " êxito que se oferece com a gaJ'antia dealuais resultados. O no\'o sis1ellt:l. ncil'a. jorn;lr-sc·{t possí\'(·t Iran':II1;- dar ao paciente respimç'iio livl'c e facil ,·a.

empl'esla uma profundidade real ou tir UIll jornal inteiro (' qmtlqlll'1' cs- pidamente e completo ali\'io do sofrimento
. .

t" 1 I
..

I I da asma em poucos dias. Peça Mendaco,seJa uma Illlagem es en'oscopw (e peCI(' «' [O('lllllentos dc' um p;lís :< hoje mesmo, em qualquer' farmácia. A nossa

ca�f:l (·('n�l. .Elllpreg!1ndo .

tubos dCI ()�Jlro. () telC'fólo jú é muilo c()nh('- garuntia é a sua maior proteção.
ralOS ('atodlcos, Balrd enou lam- (,Ido, mas a \'anlagem do 110\,() sis- Men da"""o Aa""ab�'mcao.mhéJll nuvo sistema de côres em 11('l11a cOllsiste elll que. atuall11l'nll'. .....
combinação com a imagcm este- pelos proccsS(is em USO, uma tran�- I), t b ($ 1000J'poseripic[l. Trata-se de um pro- missüo rt'quer entre seis a dez mi-

. gora am em a r ,

('C'sso C'lelrônico e a sua explicação nutos pura cada fotografia, 1'11- No bar e no laré simples. O objeto é captado duas quanto () processo rio sr. Baird.
vezes e ambas as imagens são

I ('omo Dssinalamos transmite 2,) K N O T
transmitidas simultànramente sô])r!' ill1,lg�nS por segundo. não deve faltar
lima tela lr:lnsparC'nt!' de dois pla- •••••••••••••••••••••••••1IIl••••••••••••••••••••••••1Il.
nos. Esses dois planos existem real-I
llIente no interior do tubo de raios,
eatúdicos formado por um globo de
3;) ('entill1('tros. O plano dianteiro
da tela tem a c<lr verde azulada.
sendo o posterior vermelho. A com

hinação rIe ambos os planos forma
a imagelll de cor natural. O mais

Sedas,

CASA $A
Lãs

TA a(os.\.
Casemiras

ORLANIJO· SO 4.\ H.PillLLl
Rua Con�elheiro Mafra, 36 - loja e sobreloja - Telefone 1514 (rede interna)

Caixa Postal 51 --- End. Teleg_: «�carpelli» --- Florianópolis
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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tSOu L b I'· Clínico I��,�,���t�) ó�,��", J
�
�

��J'� a ora OrlO
ci nro anos ,. meio de ""OC" o<ml'''1�. �. DUA JOA-O PINTO., 25 _ Fone: 1448 a .vlrmu n l ut , país que sempre gozou

::..-.: �.
1\ da rcpuluçáo de Fabricar as mctho-]

==, _ _

� '(em frente ao Tesouro do Estado rcs l cnt es l' priSllIaS do mundo, él
R"ATOnO PRTOLOGiCnS Florianópolis �'�t��:���l':;:;'i�'a:; �;�lf�'n:;fa\;:;�;\�r���:1;:�� J

rcs clell,('lllos óticos do que os que f4
foram capturados cm mãos dos a lc-r
'1IÜ('S, rlurun t« a guerra, Comcnt.m-
do esse Iat 0, diz o

.. Ynrkshi re Po st "

que urn f'u nrio n a r io de importun!c
firma c'>Iica inglesa. que duru nl c ()

• conf l i l o produziu hinoculos de tl'l�S
CI11 trt-s minul ox para fins bélicos.
;Je:\ba tiL dC'l'tarar que a prottucâo
da m exmn fi rma no que diz respeito
a o lcmcnl os de útic,l, tclcscopios de
m i ra, pt rixcop ins para ln n k s e cs

pclhos hl'liog['afjcos pode sr-r ex

pn'ss;] rm ccnt cnus de mi lh a rt-s.L'uu:
exposição rccóru-inuuzur-arla na (ia
leria de ihtl' de Lccds nurru-nos

:I históvin complcta da mcncionn
da firmn no seu prodigioso esfôrço
de guerra. Ell1 qU,lSC' todos os ··s••••••••••••••••••••••••o••••••eea••••••eo .
i n s l rururn l ox de prccisâo exibidos
as li n ha-, dl' mcd içâo extremamen-
te fi:1'IS Iorrun produz idas por
m('lor!os :1I)l'rf'eiço:l(lissimos de de
-cnho e gruvuçào. Antes da' guer-
ra. essas "�ratl1l'lllas" consistiam
-rn fios {cC'idos por teares. O pro
'�I'CSsO a leu np do pc I as empresas
'spl'c:i:lli,:ad:ls da Grã-Br-etanha, du
-ante a guerra c cm numerosos

campos da C'i0ncia Mica, colocam
�st(' p:lÍs numa j)nsiç8o sem rivul
no tocante ii indústria em f'óco.

1. _

I
I

r
I Dr. H. G. S. Medina Farm. Narbel Alves de Souza

Farm. L. da CosIa Avila

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

Exame de secreções.
ilutovaccinCJs e transfusão de sangue,

Exame químico de farinhas, bebidos, café. águas, etc.
o «Lndeia t igeble», o mais recente Porta-avião da

marinha britânica. (Brit1sh News Service).
...........� � �

IRRITA(ÃQ.RET� L
COMICHÃO OU HEMORRAGI�S�SINTOMAS DE HEMORROIOfS

PFJ IPi.)? .:

�ti!i.&"k,:;

���.,II�_�......�.« ...

::

NOVO HOTEL
CASA DE SAúDE E MATERNIDADE

"SÃO SEBASTIÃO"
de Miguel Rodrigues

Sousa
Angelina, MunicípIo

de S. José

de

I
(Viagens diretas ou via

S. Pedro)
IDEAL PARA REPDISO

Sob a direção cl1nica do

DR.DJALMA MOELLMANN

Construção moderna e oonror távet, situada em aprazl vel chácara com

esplêndida vista para o mar.

Si tem irritação retal ou hemorra

gias, cuidado' São o prenuncio de
grave doença que, não tratado em

tempo, pode trazer serias complica
ções, exigindo até uma intervenção
cirurgica. A Pomada Man Zan lhe

Excelente local para cura ele repouso, f.orua fria e quente
Não se aceitam hóspedes
portadores de morestias

contagiosas

APARELHAMENTO COMPLF.TO IC MODF,RNISSJ:\IO I'.-\RA TR.-\TAMI!]N'I'O
lIHWICO, omouorr-o E GIXECOLóGlCO.

'Dr. Artur Pereira
e Oliveira

RAIOS X - Ultravioleta - Infravermelho - Ondas curtas
- Eletricidade médica - Exames endoscópicos.I

II
Clínica Geral de Adulto.

Doença. da. criança.
Laboratório de Análise.

clínica•.
Coneultôrfo : rua Felipe Sch

I ".;dt, 21 [alto. da Casa Po
raí.o]. da. 10 30 á. 12 • da.

15 à. 18 h•.
Re.idência: ru,a Visco de Ouro

Preto. 64.
Fone: 769 [manual]

dará alivio imediato das dôres, gra
ças a uma substancia de reconhecido
efeito antisético-bactericida.

Prefira uma parte de se.

trôco em "Selos Pró Doente
Pobre do Hospital de Carida
de". e estará éontrlbulndo para
que êle tome mais um pouco
de leite, tenha melhores medí

camentos, mais confôrto no

letto de sofrimento, etc. etc ••.
(Campaha de Humanidade

do Hospital de {)arldade).

Laboratórios para 08 exame. de elucidação de dla!:"nõstlc08.
Apartamentos de luxo oom banheiro
Apartamentos de la classe
Quartos de 2a classe
QuartJs com duas camas

SECÇÃO DE MATERNIDADE
Partos com permanênciâ de 10 dias em Apartamen to de
1a classe, inclusive sala de operações, com parteira da

Casa de Saúde Cr$ 400,00.

PARA HEMORROIDES
Um produto De Witt

O DOENTE l'óDI<J TER �[RDlCO PARTICUl,AR

FLORIANÓPOLIS
Largo São Sebastião --O--- Telefone: 1.153I BOMBAS PARA ÁGUA

manuais, e1etricaa e a

vento.

Negócio-Vende-se
cem freguesia feito, na Pra

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

6vs-Z

rbácara Vende-se u�a cem

'U 50.000 mts2, ten-

.ío casa de morada e engenho
sita em Itagua ssú. Tr a tar com

A. L Alves, à rua Deodoro, 35

..........� � � ,

Motores Elétricos
de

1/2 a 5 H. P.

REPRESENTANTES

IrJl)ãos 61avam

� ....am _

Esta ADV()G A \ J)()Sa
Sapatos de todos os morl"l_os e

modernos, inclusive Sondo J; {' s paro
dos SENHORAS e SENHORITAS,

PREÇOS SEM RIVAIS!
Não comprem' seus calçados sem visitar o

«Tamancaria Barreíres»

dos tipos mais

praia ao alcance
por verdadeiros

[ Dr. OSVALDO BULCAO VIANNA

Dr. J. J. os SOUSA CABRAL

ESCRITÓRIO: Ruo Felipe Schmidt 52 - Sala 5

111 E_d_if,iCiO Cruzeiro - Florianópolis. I
"- .'---_------------- ---.:

Rua João Pinto, 6
Caixa Postal, 42

FlorianópoliliI
RUA CONSELHEIRO MAFRA,41DOENÇAS NERVOSAS

Com 05 progressos da medicina,
hoje, as doenças nervosas, quando
tratadas em tempo, são males per
feitamente remediáveis. O curandei
rismo, fruto da ignorância, só pode
prejudicar os indivíduos afetados de
tais enfermidades. O Serviço Na
cional de Doenças mentais dispõe
de um Ambulatório, que atende gra
tuitamente os doentes l'Iervosos in
d'igentes, na Rua Deodoro 22, das 9
às 11 horas, dià.riamente.

� � a.. ..

I - ,

FILHA I MAE , AVO I
Todas deve n1 usa.r a

. tilmmmiGlJ,
NOVOS e
USADOS

REGULADOR VIEIRA;
EVITARA DORES

(OU
A MULHER

NA'O É NOÇIVO

Alivia as Cólicas Uterinas
Emprega-se com vautag empa

fli combater as irregularidade"
das tunções periódicas das se

uhcras. É calmante e regulador
dessas funções.
FLUXO-SEDATINA, pela 8UR

comprovada eficácia, é muito re

ceitada. Deve ser usada com

confiança.
FLUXO-SEDATINA encontra-se

em toda parte.

COMPRA e

fiVENDE

!��@u�:: e:;�: R. H. BOSCO LTOA.
nhol, ÍrancÉie, I ITAIAi - $. CATARINAinglê., etc.

COMISSÁRIOS DE AVARIAS SEGUROS DE:Romance. Poesia, Religião. Aviação.
Matemática, Física, Química, Geo
logia, Mineralogia, Engenharia ci

vil, militar e naval, Carpintaria.
Desenho, Saneamento, Metalurgia.
Eletricidade; Rádio, Máquina.; Mo·
tores, Hidráulica, Alvenaria, Agri
r.ultura, Veterinária. Contabilidade

___�icio���_io_._._e_tc_._e_t_c_._., IIJiII
, " .

Represen tações
Consignações -- Conta Própria

Rua Pedro Ferreira, 5
2' Pavimento

CAIXA POSTAL. 117

Transporte. Marítimos; Ferra.
viários. Rodoviários, Aéreol,
Cascai, Fôgo, Acidentes do
Trabalho, Acidentei Pencai.,
Re.pon.abilidade Civil e Vida.

Endereço Telegrófico « BO S CO,)

Exijam .. Sabão

"VIRGEM ESPECIALIDADE"
\V_ETZEL INDUSTRIAL-J()lNVILl,E ,s�'Õ����RCtAt

ESPECIALIDADE

CI A,

recomende-se para hospitai, celegio, etc. pela sua qualidade desinFetante

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Lira Tênis Clube-«Sucessos de ontema=-Sabado,
promovitla pelo Grêmio Estudantil Catarinense,

Eleicão da. Rainha do Grêmio_ Mesas
,

magnífica soirée
com início às 21,30 horas.

JOALHERIA MORITZ_

dia 18,

Estabelecintento
DE

NICANOR

I
'I'rehul hóe Cemer-cic ía

Irnpreasõo a côres
-

Composição de Iivros e

Jornai.

a reservar na

Gráfico Brasil
SOUZA

Tése. e Memorais
Doub lés e tricromial

Revili:ali - Avulloli - Caixa.
Estojos, etc.

«1\ guerra é um encontro desportivo
misturado com heroismo»-diz Makato
Estocolmo, 13 (U. P.) -

OI aliados
deram-se conta da ím-

,adido militar nipônico em portância da autoridade do

Estocolmo, major general Ma-I imperador para restabelecer a

kato Onoelera, em entrevista paz. Si não se tocar na sobera

especial á United Press, reco- nia do imperador, o Japão en

riheceu que a bomba atômica trará na paz com maior rapi
foi a principal razão da oferta dez que qualquer outro país.
ele rendição nipônica". Mostrou-se agradecido pela
"Em vista da atual situação, compreensão demonstrada pe

militar, a paz é a solução mais los norte-americanos da forma

apropriada" . i ele pensar japonesa.
Onodera, que participou da ._ - w .*ü - - - - �-.--.....,.,.

guerra na China Central, em

1938 e 1939, no quartel geme
ral do marechal de campo Ha

tah, não mostrou pesar pela Iagressão japonesa e disse que
a guerra era. um "encontro

desportivo, misturado como

heroismo" .

Sugeriu que as nações uni
das deveriam agora "dar a

mão ao Japão, como depois de
uma partida de tenis".
Expressou pesar por ter a

bomba atômica revolucionado
a guerra, sem que fique terre
no para o cavalheirismo. Des
mentiu os rumores de desu
nião entre o povo japonês e

•

disse que todos obedecem leal
mente o imperador, e que os

TOSSE.
BRONQUITE

-----------------------------------------------,---------------

Rua

E COQUELUCHE

TOME SEMPRe

o mELHOR DOS mELHORES

Oswaldo Apolonio da
REPRESENTACÕES

Rosa

Aceita representações para o Es todo de
Santa Catarina,

Laguna - Cx Postal, 66. - Tal: Rosa
Santa Catarina.

I

G PRECEITO DO DIA
CUIDADOS COM A FACE

A face exige euidado. especiais.
pelo fato de estar exposta à ação
de vento, do .01, do ar, da fumaça,
do. poeira" etc. Além disso. os

co.méticos, cremea ele beleza e pós,
u.ado. comumente, podem preju
dicar o bom funcionamento da lpele.
Lave o rosto várias vêze. no dia,

principalmente pela manhã, ao

l.vantar-I., e, à noite. ao deitar se

Não e.fregue C1 pele. 00 enxugá-lo:
opliqua a toalha luovemente.
SNES

Os representantes da Alemanha e das nações unidas, reunidos no Quartel
General Aliado na cidade de Reirne, na França, no dia 7 de maio para a

assinatura da ata de Rendição Incondicional da Alemanha, (S. I. H)·

Social I Notícias resumidas Crédito de 1 milhão
e 210 mil cruzeiros
Rio, 13 (A. N.) - Foi aberto

o crédito de 1 milhão e 210 mil

cruzeiros nara as despezas com

a inauguração da ponte inter
nacional General Justo.

Aceita encomendas para o interior do Estado

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

CONTA CORRENTE POPULAR

Juros 51/� a a. - Limite Cr$ 30.000,00
Movimentação com cheques

Ranc��I���iS!�i$t�o!��o��,�!;]S.
A. I

RESERVAS: CR$ 12,500.000,00
Trajano, 23 • Florianópolis

Partido Acadêmico Renovador

I €i , E ,r)PROGRAMA L�.J I � V
PROPÕE A CRIAÇÃO DE: � � �'''-l
lo Séde Própria. I A gripe segue frequente- �
20 Teatro Acadêmico. �enteosresfnados.Corte

.
estes prontamente fric-

30 Viagens culturais e outras cionando o peito e � pes-

realizações de irrter êsse geral e coço, ao deitar-se, com
Víck VapoRub. Descon-

particular, apr esentadas pela gestiona o peito, facilita
CI

a respiraçao, acalma a
asse. tosse, traz' pronto alívio.

���'--A

No bal' e no lar
KNOT

não deve faltar

.

I :';;::;:;;;;;::===========� Uma chocara no lugar denomi-

I I
nado CAPOEIRAS, com 20.807 zn , 2

N b D· com uma cala de madeiro coberta

I
or erto omlngos de telha, instalação de luz elétri-

da Silva e Senhora ca, boa água, de poço e bomba,

Os generais ameri- I i�rt!Ci��:oa�Osd:e�:a:arre��� d�:;na��e�:cu::'E��:�� Ti��:r�tr7�
ções o nascimento de seu nos demais dias com seu proprie-

"anos regressam i, filho tário, Pedro AGlão Schitz. em lua

U DOMINGOS JOSÉ DA relidência, em Capoeira•.
, Rio, 13 (A. N.) -

Regrc,s,sa-I
SILVA NETO. 5v-alt 2

ram aos Estados Unidos, os ge- Tubarão, julho, 1945

dnerais norte-americanos Ura I �__ J4'mprega a
Earker, John Cannon e Benja- 15v-14 !.:.

mim Shidalwr, que estiveram EVITE ABORRECIMENTOS Na Avenida Hercilio L,uz o'
com pedidos que podem ser evita·. 'bem nosso país a convite do go- dos. Contribua para a Caixa de Es-- 69,. precisa-se duma que sal a

vêrno brasileiro. molas aos Indigentes de Florianó. I co�mhar.

Vida
Depois de um período de sigrn

ficado silencio, o govêrno espanhol
le Fvar co resolveu protestar con

tra os termos da Declaração de
Potsdam referentes ao seu país.

� * "'

ACADÊMICO DE DIREITO!: Ga

ranta a realização das suas aspi
racões, votando no PARTIDO ACA·

DÊMICO RENOVADOR.

No bar e no lar
KNOl'

não deve faltar

Suspensa a cobr�l1ça
Rio, 13 (A. N.) -;- FOI sus

pensa a cobrança de direi LOS

aduaneiros sôbre o trigo im

portado.
(NSTITUTO DE DIAGNOSTICO

CUNICO
D,R. DJALMA·
MOELLMANN

rormado pela Un1Terl1�e d. Gclol>ra

Com prlUca n0!1 hoaplU.ÚI europeue

Jl1n1ca m6d1ca em cer&!. pediatria, aoen

tu do m.tema nerTON, aparelha Cen1to
urlIllAl-to do homem ii da mulher

lM8te. T�ealoo: DR. P1UJLoO �A"'A"."

0ur1lO d. Radiolotrla Cllll1ca com o ar.

Ihn� d• .A.breu Campana.do (lUa Pau·

I�. llapec1alllllaao em H�en. • BIlild.

P'Ilbllca, pela 'UnlTentldad,. do ruo 11. Ja

!leiro. - Gab!netID da 'Raio X ,.... Illectro

!&I'41Q&11'tfIa clln1ca - lletabol1mlo bit·

I&l - 8000qem Duodenal - Gab!neU

de rt.toterapla - Laborat6rl0 de mícros

copia • lI!n6l1M cHnlca. - Rua rCDAlldo

llachado. I. rone 1.1". - rIor:IUló1lOlle-

Fluem an05 bOJ4H
OI senhores Alípio Vieira; dr,

Luiz Gallotti, Orion Cesto e 'I'an,
Jlivério COita;
as senhora" viuva Olimpia Fer

,'eira dei Silva. Francisca Sá, Ma

,ia da Gloria Campos Garofalis e

Décia Callado Carreirão;
ali senhoritas Elóa Silva e Mada

la Glória Gonçalves;
o menino Alberto· Luiz, filho do

H. Casemiro Jo.é Grams.
•

() Guhinctc Chi ncs, chefiado pe
lo Presidente do Yuan Executivo
(Premicr DI'. P. V, Soong), acaba de
ser reorganizado por uma decisão
do Supremo Conselho da Defesa
Nacional.

· * .

Segundo inrorruuçôes da cidade
Visita.s: de Amstcrdam, anunciou-se que o

Fomos ontem honro.dos com a porto da cidade foi aberto à nave

visita io nosso presado conterrâ- gação gel'al de tôrla a classe de na

neo sr, Valdemar Antunes. recen- vios.
temente chegado da Eur opu onde * * *

lutou, como componente a F.E B. Entre ns descober-tas inglesas,
O diiltinto «pracinha» veio nos mais Ol1 menos inclui das na lista
trazer o seu abraço de despedida! dos ,;cgl"l'dDS de guerra, inclue-se

por seguir hoje, para Laguna, lua a das 11(J\,as velas de ignição, que
terra natal. onde irá rever suo ge- .nercccruru um elogio caloroso do
nitora e irmãos, próprio presidente Hoosevelt ao

Ao bravo expedicionário' os nos- dizer que as mesmas haviam salvo
50S votos de boa viagem. uulharcs de vicias de pilotos alia-

e dos,

Está nesta capital. a lIerviço da
Livraria do Globo, de Porto Ale

gre, da qual é inspetor-viajante.

* * *

ESTADO
Diário Vespertino

Redação e Oficinas à
rua João Pinto n.? 3

TeJ. 1022 - Cx. postal 139

O

ASSINATURAS
Na Capital:

CrI
Cr'
Cr,
Cr'
Cr'

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

naJantel1 Os cientistas britânicos descobri
ram dois novos métodos para a pro
dução em massa de penícilina.

· * '

o ar , Matias Sinquevitz. que

n01l1
'

.

d d arnavel vi.ita Conforme despachos de Wi llens-

:::..�.prazer e sua
__,. l ad, os jornais locais insistem no

..... -

-1iIiiiíii.......
•

ucclcrurncnto dos embarques, para
I
:\ Holanda. de sapatos, roupas e ou

tros artigos que desde o dia 5 de
I maio, data da liberdade dos países
haixos, aguardam transporte.

* * *S a nu uenol
CONTEM A polícia da AF na Alemanha con

siste em manter constante vigi làn
r ia aí'im de impedir qualquer ativi
lade subt cr rán eu. segundo Ulll bo
letim do Mlnistér io (lo Ar.

· * .

Continuam com violôncla crcs

-cntc os bombardeios aliados con

tra os pontos vitais da indústria
.aponcsa. A Aviação japonesa con

t inúa a of'creccr oposição às for
!l1açÔCS aéreas aliadas,

>I * *

Ano

Semestre
Trimestre

Mês
Número avulso

No lntertur:

Cr$
Cr$
CrI

80,00
41),00
25,00

OITO ELEMENTOS TONICOS:

ARSENIATO. VANAOA
TO, FOSFO�05,CALCIO

ETC!
TONICO DO CEREBRO
TONICO DOS MUSCULOS

O. Pálidos. OePluptr.do.,'
Elqotldol, Anêmico., Mã ••
que c�i.m M,grOI, Cri.nçl'
uquíticI', receberão a toni-
ficação 9.r.1 do orglnitmo

COI'P O

Sa nUDe n 01
LJc D.N,S.P. O' 199, da 1921

Na zona dr ocupação britânica a

polícia da HAF continua a prender
centenas de indesejáveis ao mesmo

tempo (!llC investiga a identidade
de milhares de ou1ros.

Ano
Semestre
Trimestre

Anúncioll mediante contrito.

Os originais, mesmo não publi
ca.tos, não serão devolvidos.

A direção não se responsabiliza
pelos conceitos emitidos nos

artigos assinados

CONTRIBUA
para a Caixa de Esmolas aos Indi
'!entes de Florianópolis.

VENDE-SE
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5e ESTADO Quarla-feira. 15 d. Agolto à. 1945

Aparêlbos elétricos
A Instaladora de F'Iorlauó

polis, à rua Trajano n. 11, avi
sa a sua distinta freguesia que
dispõe de operários habiltta
dos para executar ínstatações
de Luz e Fôrça em geral, for
necendo orçamento grá'Js e

sem compromisso para seus

serviços.
Possui também oficina espe-

Operaçõea -- Vial Urinaria. -- Doen- cialtzada. com técnicos nrorts-
çal dOI inteltinol. rito e orrus

DE- ARAG 10 sionais, para consertos de apa--- Hemorroidal. Tratamento da � A
colite amehiana. ,

rêlhos elétricos, enrolamento
Fi8ioterapia -- Infra-vermelho. de motores e dínamos, estabí-
Ocnsult : Vitor Meirele., 28. � • Oll'to........ OIbll811 fi � lizadores, ferros de engoDlJar,

Atende diariamente àl 11.30 h.... I. IIOrll1. Pano. • toeatM t. __ruo
f Ih êdí

à tarde, dCUI 16 hl. em dianb CONSULTÓRIO: R. João Pinto 7 Diá
ogareíros, apare. os me l00S

R.. ld I Vida! Ramo•• 68. !:'lamente du 11 .. 17 1lOrU. IUllllUlIlIi e outros, com exceção de apa-

� F.O.D l.O.87
mA

:.Abn..�.u."..�.J�����-�.;��.��••.N.-..����el�h�o�S�d�e�rá�d�I�·O� ������������������������_����_�_�..�_::��
I 'I',.

ndicadorMédico
MARIO WENDHAUSEN

(Diplom&<lo pela J'aculd.ade Nac. de Xe<!.1c!na <la UnlTer.idad. do Bru1l)
.1lltel"UQ do I!Ieniço d. ClIln.1ca Med1ca <10 Professor U.1I'!Údo 011Teu-a. mtII11co !1()

Departamento d. »allá.

CLlNIlJ4 .1ll01U4 - .01l!8t1ato mtenou de adllltoe e cr1aJlçu. OO.N8ULTORIO

• 81lttUHtflllJIA: R•• J!'eUpe tlcbmldt A_ 18 - TeL SU. CONSULTAS -- Ou U AI III

DR. ARMANDO VAU;ruO DE ASSIS
O.. Marviçol de Clínica Infantil da Assistência Municipal e Ho.,lta

de Caridade
CUNICA MtDlCA DE CRIANÇAS E .ADULTOS

CONl.'ltJl/l'ÓKIO: Rua Nunes Machado, 7 (Edlf[cio 8. l<'ranciBco). loa. 1.U4
Ocnaultcs dali 2 àll 6 horas

HESIDENCIA: Hua Marechal Guilherme, 5. Fone 78:1

DR. BIASE rARACO
Médico :_ chefe do Serviço de S1fllls do Centra de Sallde

veENçAS DA PELE - SíFILIS - AFECÇOES URO-GENITAIS DE
AMBOS OS SEXOS - RAIOS INFRA-VERMELHOS E ULTRA-VIOLETA!l

CONSULTAS: das 3 às 6 h. - R. Felipe Schmídt, 411
RES.: R. Joinvile, 47 - FONE 1648

DR. SAVAS LACERDA
Gllnica médico-cirúrgica de Olhos - Ouvidos. Nartz - Garganta.
Diploma de habilitação do Conselho Nacional de Oftalmologia.
CQNSULTóRIO - Felipe Schrnidt, 8. Das 14 àa 18 heras.
RESIn�NCIA - Conselheiro Mafra, 77.

TELEFOHES 1418 e 1204

DR. GERHARD UROMADA
Especialista em alta cirúrgia e ginecologia

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

Dr. Polydoro S_ Thiago
Clínica Médica em Geral

Daenças do coração, pulmões, fígado, estômago, intestirnos,
rins e demais órgãos internos, de adultos e crianças

CONSULTÓRIO: Rua Fernando Machado, 16
C0NSULTAS DIARIAMENTE: das 15 ás 18 horas

RESIDENCIA: Av. Trompowski, 62 - Fone Manual 766

DR. SETTE GUSMÃO
CH1b'E DOS SERVIÇOS DE TISIOLOGIA DO "CENTRO DE- SAúDE E DO

HOSPTTAL "NERl!:U RAMiOS�'.
Curso de aperfelçoam.ento no Hd:;;pital São Luiz Gonzaga, de São Paulo - E'·,,-est�
,tArlo do Instituto "Clemente Ferreira". de São Paulo - Ex-médico Interno do

, Sanatório de Santos, em Campos do Jordão.
CUNICA GIllRAT. - DI�GNóSTICO PRECOCE .b; TRATAl\IENTO ESPECIALIZADO

DAS DOilNÇAS DO APARt!:LHO RESPIRATóRIO.
OPERAÇÃO DE JACOBOEUS

'::ONSULTAS: Dlàrlamente. das 3 às 6 horas. CONSULTóRIO: Rua Vitor Meirelel. 18
RESIDl!lNCIA: Rua Esteves Jüníor, 135 - 'reI. U2.

MADEIRA NEVESDR.
Médico especialista em DOENÇAS DOS OLHOS

cureo .. Al)8l'felooamenw - Longa PrAtica no Rio de Janeiro

tlONI!IULTA8 - Peta m&llhA: Clartam_te Cu IO,30à.12 ha. à torde exC'ep'" rOI
l&'a4'1)11. c.. 14 ás 16 "......

- CONSUlIrORIO: R.. .Joio PlIlto .. T. ao....C. -

.....e: 1.4«1 _ a-tdflAeta: R.. f'rNI4eaf41 Co.UUo, 'L

UlRURGlA GERAL -�!;A !2�!-�OL�������NHORA8 - PARTOS IFormado pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. onde foi

6.ssistenrte por várjos anos do Serviço CirúJrgico do Prof. Alfplo Correia Neto.

Cirurgia do estômago e vias bílíares. intestinos 0elgado e grosso. tírõtde, rins,
próstata beI�a ütero, ovários e trompas. Varicocele. hídrocele, varizes .. hérnia.

I• • •

CONSULTAS:
<tu :I u II noras. à Rua Felipe Schrmo t. 21 (alto" 11. ('>iS" PorRl.,o) Te!. 1.698

RESIDltNCI.A: RIuB Ellte..'&s J11n!or. 179: Tel K764

DR. ARAUJO
Mal.tente do Prof. 8anson, do Rio de JlUlelrO

ESPECIALISTA
Doenças e Qpera�s CIOS OLHOS, OUVIDOS, NARIZ e GARGANTA

Clruil'gm moderna dia GUELA DE LOBO, do LABiO LEPORINO (Iábío e céu

da bõca fendidos de nascenca)

IlllÔfago�la. traquêoscop�a, broncoscopia para retirada de corpos estranhos. etc

eONS1l'LTAS: du 10 à. 12 e dali 15 àa 18 boru

Rua Hunes Machado n. 20 - Fone 1447

DR. A SANTAELLA
(Diplomado pela Faculdade Nacional de Medici�a da

Universidade do Brasil). Médico por concurso do serviço N�
cional de Doenças Mentais. Ex interno da Santa Casa de Mí

'serícórdía, e Hospital Psiquiátrico do Rio. E.x médico assisten-
te do sanatório Rio de Janeiro na Capital Federal.

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

- Rua Felipe Schmidt. Consultas: Das 15 ás 18 I:0r�s -:
Residência: Rua Alvaro de Carvalho n" 18 - FlonanopolIs.

Dr. Newton d'''vlla ORo ANTôNIO MONIZ

Aproveitem a Oportunidade
Atenção! multa atenção 1
POV{) de Florianópolis!
A "CREDIÁRIA PARA TOnos" estabelecida á rua

Felipe Schmídt n, 38, esquina Jeronimo Coelho, atendendo aos

I
efeitos da crise ocasionada pela grande alta que vem diaria
mente demarcando em tecidos e roupas feitas em geral - llflTI·

. TO AO CONTRÁRIO - resolveu a partir desta data até o dia
n de AGOSTO fazer uma grande bonificação em, seus preços
afím de beneficiar ao distinto povo de Florianópolis.

A todos que interessar, freguezes on não, queiram sem

compromisso fazer uma visita á CREDIÁIUA PARA TOnos.

filme biografico
de Cburcbill
Londres, (V. A.) - Um fil

me biográfico de Churchill,
nos moldes do de Wilson, da
20 th Century Fax, começará
a ser rodado em breve em Hol

lywood, segundo declarou o di
retor da Warner Brothers nes

ta capital. O acordo original
para a filmagem foi feito em

II
......

1940, por Max Milder, chefe
ia produção da VVarner Bro
.hers na Inglaterra. Projetou-
te fazer a filmagem num estú-
.íio do sul da Inglaterra e o ar

�umento foi escrito e submeti
lo a Churchill, que o aprovou.
Devido, porém, às condições
acarretadas pela guerra na

Grã-Bretanha, que tornaram

impossível a filmagem de ce

nas necessárias, como por
exemplo referentes à guerra
dos Boers, uma parte dos tra
balhos foi transferida para
Hollywood. No ano passado, o

estúdio do sul da Inglaterra I
foi bombardeado, sendo sus-Ipensa a filmagem tanto na

Grã-Bretanha como nos Esta
dos Unidos. Durante a recente
visita á Inglaterra de Jack
Warner, chefe da produção
mundial da Warner Brothers,
ficou resolvido que se reinicias
se a filmagem. É possível que
Churchill vá a Hollywood a

fim de assistir à filmagem .

• __ w _= _w •• WVticlw = ...

Visite, sem compromissos,

LIVRARIA ROSA

COMPANIllA "ALIANÇA DA BAIA"
Fadada em 1878 - Séde: II A I A
INCENDJOS E TRA.NSPORTES

Cifras do Balanço de 1944:

Rua Deodoro, 33

Ftor ianôpolis

Livros novos e usados.
em diversos idiomas.

CAPITAL E RESERVAS
Respon sabilidades
Receta
Ativo

Cr.
Cr$

80.900.606,30
5.978.401.755,97

67.053.245,30
142.176603,80

A tende encomendas de
obras editadas no Brasil'

ou no estrangeiro.

Novidades todas as

semanas

«

«

Sinistro s pagos nos últimos 10 anos

Responsabilidades {(

98.687.816.30
76.736.401306,20

Diretores:
Dr. Pamphilo d'Utra Freire de Carvalho, Dr. Francisco

. de Sá, Anisio Massorra, Dr. Joaquim Barreto de Araujo
e José Abreu.

A CR'EDIARIA PARA TODOS
Rua Felipe Schmidt. 38 - Fône 1595 - FlorianópolIs

_._��

APENAS Cr$ 3,00 I CASA MISCELANEA distri-
�om e�s.a Ínfima quantia, yorê buidora dos Rádios R C Aesta auxiliando o seu

proll:lmo'j' , :
. •

Contribua para a Caixa de Esmolas Victor, Válvulas e DISCO!!.
aos Indigentes de Florianópolis. Rua Conselheiro Mafra, 9

Crédito Mútuo Predial
Proprietários - J. Moreira & Cla.

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

PRÊMIO MAIOR CR s 6.250,00

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

C,A'. ',r,:. 'li',A·t..
r'ÍllllíÍiIIII Fabricante e distribuidores das afamadas con- I'11 '11 fecções "DISTINTA" e RIVET. Possue um gran-

de sortimento de casemiras. riscados, brins
bons e baratos, algodões, rrior-íns e aviamentos

Ipara alfai<:ltes. que recebe diretamente das
Snrs. Comerciantes do interior no sentido de lhe fazerem uma

Floz:ian6poli., - FILIAIS em Blumenau e Lajes.
------------------.

melhores fábricas. A Casa ·A CAPITAL" chama a atenção dos
visita antes de efetuarem suas compras. MATRIZ em
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.AC'O.A�
o sr. Presidente da República decretou feriado nacional, hoje,

terça-feira, dia 15, em regozijo pelo término da guerra.
«Sangue por sangue e morte por morte»
Londres, 15 (U. P.) - Três

I
dio de Khaberovski, na Sibe- gou a hora de vingar as vítí.

horas depois que Tóquio falou ria, por sua vez, dirigiu-se aos mas da crueldade japonesa!
na aceitação do ultimatum de soldados russos com as seguin-/ Vosso lema é sangue pOI san

Potsdam, a rádio de Moscou tes palavras: "Chegou a 110ra gue e morte por morte! Esma,
exortou os exércitos soviéticos quando o Japão deverá pagar I gaí o militarismo japonês, du
na Manchúria a colher o flan- por todos os seus crimes! Che- ma vez para sempre! Avants,
co das forças japonesas. A rá- homens avante!".

Mário Sartorato. filhos, netos e genros,
agradecem. as manifestações de pezar re·

cebidas por ocasião do falecimento de
sua eilpôs'1. mãe, avó e sogra, ANA CI

CILIA SARTORATO, e convidam todos

os seus parentes e p06sôas ��igas, a asssistirem á mis�a De Hollywoodde f;étimo dia, que em sufraglO de sua alma, mandarao I '

celebrar na IgreJa Bom ]esús dos Aflit9s, no Estreito. dia :r,�:lywco�, \5 (�. .

P.)
.

'0 t f't
ClaJ A Gable fo� esvolhldo pala

) , sex a e! a. o' •

I I d f"[hio, 11 (A. :\'.) - () llrr�illrl11, A" d t mbem antecipadamente, aos que aten- O prmclpa p8.pe O 1 me
da l{epLiblir:1 rrcC'bell o seguinle IC'. õra ecern_ a ,

"Mr. Christian úf The Bntsh

Se d d C t Il'grama de João Pessoa: Por ini· ,e rem o convIte. N .. ,
.. .

oele a e a. cialiva tia L. B. A. l' com a soJida -----------------=:---:=-----�--_:--I avy que e, em ngor, uma ,;;e-

ric'dadr do gO\'01'l1O r da socirdadl notarvel ,·nveupa-O I O Levante de
.

quência de "Muntiny on the

de Medl·CI·na dr Pnraiba eslão sr realizando aqu' c't li « bounthy", a qual Gable faz IJ
l'xpressiva hOlllenagelll Ú FEB. Huu • r •

\ V papel de Flytcher Christian.
Sob a presidência do dr. Ar- \'r miss:, na Caledra! :\It'l!'opoli!il- clfurglca arsóvia» A orquestra de Carlos l\'foli-

tur Pereira e Oliveira e secre- na, pelo�. nossos i1erolS qUl' ]lel'('�'e Hio, 11 (.\. X.) _ {'m caso gra-

'

. na assinou contrato de trê.:;
t'd

-

d B' F
::1111 nos campos dr Iwlalha na I.._u- 'I ('l'1l ")1"1 11 (SIP) () ]lro[c'sn"an lia p�lO _

r. l11:se arac?,. ":)P�L A noitr IW"rrú "Tr I)P11'll" 'e de illgesl�io til' Ulll osso lega· ! li c,
.

,'. -:- ;
.

dias para atuar uma "fie"'ta"
esta assoclaçao reallzou malS <lfi('i:](lo pelo arcebispo Dom ::I To i .

Illha, que se l'IH'I'adra no esMago liy��lll.l·�' da 1. nlvc!'sld:l�le, dr. \ a�·-. ,

- ,

I
'

C mnp"ndo-o l' dl'lerlllinando lima "0\'1:1 p!'oferlll lIiIla ('on[rI'CI!{'I<l 1;(:" meXICana, que sera levada a
Ulna de suas sessoes ordina- :l·S. ,oelho, em ação de g!'açHs ]lelo

infecção eso{'agiana, acaba dp $rr 1)1'(.' o lem:,: ,.() Le\'anle dc \'ar�o efeit.:; em Fresno, na Calitór-
rias na passada quarta-feira feliZ regrcsso dos valorosos solrl;'-

c'so[\'ido no Pronlo Socorro, (:,):11 \'ia'·. jJl'n<l!tc uma CI1DrJl:e �l.�si�- niaA' t
.

t'f' f' � dos da nossa estremecida púlri:l. I I'
.

') I'
.

I +)
•

par e clen 1 I�a 01 ocup",.- .\Ienciosas snudações (n) nu\' Cal' �xito romplelo, pela doulora (;Ia( ys l'nel:!' , COll l'rl'neIS a quc ,'JlIlI li
O contrato de Molina é de

da pelo dr. Roldao Conson1, I1riro. "'J'()\\·,le. () doenle, que .b·l ha";,, 10- parle da t'rllilll<l luLn. <lc('nluoll [)
cinco mil dólares.A ·,.',",lfo lJ!'()\'idvncias lJara lima ",ia- hr!'oislllC' da j)o]llllaç�i(l de Y:lI'SÚ-

que dissertou sobre as inter- .

I I J
.

I
V'enço-es 11a vesI'cula bI'II'aro e Rom�rlra ao Moste·lr!\ ;l'ln aos Eslados l'nidllS cm Rl.'iãü l'la, e, em )rOll tam �em, o, rans-

PRd CII tJ )'rl:1(lo nessr srnlido, para l'!lll'!?- :'ur�(' ela It�la e .as clrcuns\ane.las, e arJ·rlllparÚcularmente sôbre a €letro-j (ar-S2 [\ tral�IU]('nlo de eS]1et'i;llis- (iue_ cOlP:IU)lII�all� a segunda callJln- II II

coJecisto-coagulectomia, méto-: de 8a-o Bento 'IS, (lesisliu da viagrm r esperou laç,lo (,<I. capil::u polol1esa.

d P ,
d d M Th k I °onfiante os resullados do trata-j a aralba'O e ax or:e.

Ilento jll'l'llWlle('enclo nlj Pronto Convl"te a' C B DEste assunto foi comentado I Recife, 1;_, (A.,�.) - P::'l' mo- ;ocorro qllinzc dias e te"r ,agora II II II Bio, 14 (A. ;'\.) _ O Eslado (l:J ,pelos drs. Polidoro S. Tiago, tivo do aniversano da funda- :ltn. :ol1l]?��lamt:.nl,�' .. cllr�l(la, de�)ols�1 Hio, 1-1 (A. X) _ A C. B. D. l'e- Paraiba vai Irr noya e;�laçiio en'is-Paulo Fontes e Fernando Wen- cão dos Cursos Jurídicos 1Y cLt! o. (,l' Ido ,1 "I d.' I(I,]d� que as .

crbeu do comando da 1" H. :\1.. UIlI sora qur se den'Dll1ll1ara "P. n. eH-
db I

'-
'1!11111 e) ('''SO eh dell("Hla Il1ter\'cn- .

..

I P 'b"ausen. ,Brasil foram realizadas diver- '_ , ... '. ' c. cOI1\'ill' pura pnrlicipar dos l'eslPlos 1'11'1 r n araI a .

Para a próxima reunião, a. .sas solenidades inclusive uma :,w e�:do�c.o,PI.ca . pr:lll,cnd�\ .. �)���� por 11Ioli,'o da chegada ao Bio 'do ,I', dircl�r o SI'. Epila('io T�es�o�
_·t ' lnhOJ,' (T"l,l�s BIO\\l1l; ,lla.la se

"Fogo Simbólico". no riia 1!J do C:l\'alc:mtl Albuqurrque. (IUC' [:1 :Id·22 do corrente, est�o insen os romaria ao Mosteiro S. Bento. 'a :l'lllwra ::IIHl'lH ,I<:sr �,OUlillh��, cO!T�nle. A C. B. D. arrilou o con- I(uiriu as inslnla,;õcs as qllai� s,'r:il;
os drs Modesto Pr'Imo e SetÇl' "·Jl()S·t (I() (II' l'r(I!'(l (,oullJ1ho }'l- .

I 1"" j" I' . 1 'I
-

P. .� �.
,--- .--- -- -

, ".' ;', I \'lle (' I('S() '\'etl o ICIH!' as Sllas 1- 1 ansj)Ol n(laS j)ar� ,oao eS�I):I,
Gusmão, que apresentarão um RITZ HOJ·e HOXY' !lo, n'slt!C'ntes nesln L�l])ltH . ! liadas ])rdindo qur os reslleclivos vin aérl'a neutro do mais (',lrtu

1'� I
I -,. \ 1()111('1"1 ('hd\'s dlr!O'C atu:tl- . .'trabalho subordinado ao ;ldlO

,

_"i l ".' �' ," ". .

'

I ('!uiles ('Oll,P:l!'('Ç:l1lJ ne�.,l' dia a' () prazo.
"Sôbre vinte casos de operação I AS 2 HORAS - Matinée colosso ':lente o Servlç'o. de ()lorl'lnolal'�n-r horas da lilanh5 rlll frenlr ao :\fi- ---------------

a'e Jacobeus". lo Noticias da SemaRa 45xlO - Nac '(ologl<l do. Hosp!l:J1 do �'ronto SO-r nislério da Guerra reprcscnlarla'30 anos de20Andrew3Sisterll em: 'or.ro (' rOl duran!Cllllllto �rll1polpor cOllli<>entrs de �D mínimo 20
SOLDADINHOS DAS ARABIAS "sslstenle do dr. L�llado de Castro"

:ltl,..t�IS dc�'irlall1ellle 11l1iforl1tiz8'dos. auxiliar
�om:o���::;:r:::��� :������:D:: I Eleição na FVMSC DUM10U 90 minutos

EM LÁ BEMÓL Convocado que foi reune se hoje, MadrÍ, 15 (U. P.) _ Al),Jn-
Livre de censura às 19 30 horall. no Clube Doze de .

b' j o

XD"a York, (Do Srrviço BrJWl Preço único Cr$ 2,00 Agosto, ° Conselho de Reprelen bCI�t-�e .que () Enovo hem a_Ixa\T.o1
par�1 li América Latina, para lnte- tantes da FVMSC, para eleição de rI a:'1IC0 na span a, SIr IC-

raliado) - l'ma delegação brIga RITZ HOJ· HOXY' �ivers0� corg,o!l daqt;tela entidade,' tal' Mallet, teve- uma entrevis-
(,olllposla dr 22 membros c,hegoll a e ,., meduslve a Comodona. ta de 90 minutos com o rninis-
E,,!o('ollllO para cOlllhinar o inter- SIMULTANEAMENTE No bar e no lar I t1'o franqnista das Re1açi)escambio comercial entre os dois ' ,

paísrs. A Belgica em Iroea rle sC'us
As 19 horas As 19 horas li N O T ,. Exteriores, em San Sebastian,

produtos manufnturados espera ob- Sessão colosso não deve faltar ontem.
IpI' da Suecia, celulose, aços rspe-' lo Noticias da semana 45xl0 - DFB ----------------

ciais, macieiras, proclutos químicos 20 Kent Taylor e Irene Hervey em: &.===========�
e papel. CARTADA DO AZAR PA R A F E R I DA S,Um filme policial lepleto de

sensações fortell. E C Z E MAS
30 Andrews Sisters em: SOLDADI- '

NBO DAS ,p.,RABIAS I N F L A M A ç O E 5,Uma comédia musical repléta de
lances comicos e bé)as bolas.

Impróprio até 14 ano.

Preçoll Cr$ 2,40 e 2.00

As tropas indianas
avançam
Kandy, Ceilão, 15 (U. P.) Novu Yo rk , (Do Scrvico Belg:l

O comunicado de ontem do CO-I pal:a ,1 Amórica La l inu para l nt c-

d'
,

IralIHdO)
- ;'\0 decurso das g<.!r;t-

m�n.o aliado do suleste da çõcs as l o rrus nalllenga� e "Hlolla;:
ASIa Informou que as tropas, const ílucm a naçúo b('lg�'1

e t ôm si
indianas avançando ao longo, do violudns pelo in vasol: l(,lI[()Jl�('o
do eixo da estrada de rodazem :IJlrSHI' rias solei'l's pro iessns Il'l'

Tau 'oon _ M wchi h'
b las pc ln Alemanha de .1'.eS)l'ilélr ,1

g a, cegaram ncu
í

ra l idnr!e belga ngo!'osallll'nt('
ao marco 36 e ocuparam uma mun

í it!a. A Belgica, nestas condi
aldeia sem oposição. I çõcs, segue COlll sumo in teresse 'l.'
'--------------- l l entu t ivas aliadas de contrôl e fa-

Dlasast d
. - I vorecendo cxpcciahncnte a cons.i

U re e aVia0 Iluiçún de lima Henania livre (ll]('

Cidade do México 15 (U. P.) :,It'!ll dr ('oll;pleLar raci()n�lmf'I_'I(' (

A
' I hin ter luru!' da Antucrpia af'así a

- .!res turmas de salvarr.,.ento, ria das frontc irus belgas o pcrig:
estao escalando as alturas do; prussiano,
Iztaachuhuatle, em meio de I. •

terrivel tempestade, tentando I Licenciadoschegar ao ponto em que se deu' •

a qué?a do �vi�o de passagei-I automóveIs
1'OS, sabado último, conforme I

.. ._

se noticiou. Havia no avião 161 �lO, 15 .�A., N.) - Amda nac

passageiros que se acredita es-: fOla:n �eglst��dos todos os au

tejam mortos. I tomov�Is particulares da nos

I
sa capital.

IIND m LUT 4M Até agora só foram licencia-
11 li. II dos 9.102. E êsse número pode-
Moscou, 15 (U. P.) Os se acrescentar mais 1.238 car-

exércitos soviéticos realizaram ros médicos, formando um to
amplos avanços em toda a tal de 10.340.
frente de batalha da Manchu- ---.-.---_-------
ria. Enquar;to. as fôrças do se- QuallflciPao degundo exército do extremo Y
oriente p�'ogrediram ele qua-. estrangelTOSrenta a cmcoenta krns., os SOl-I RI') (A N)dados vermelhos em operações :?, ,'. . '

..

- �esolvcn
na região de Trans-Baikall do �ob�e a qualificação de ex

avançaram de 100 a 150 km". I trangeíros o P. S. D. re�ülvel;
Em seu avanço os exércitos de que os m�smos devem ]U11t?-:
Stalin forçaram a travessia de

ao re.que�Imento prova de n_§l
vários rios, ocupando um ele-I ftura�Iza9a.o, m�n�s os q�c sac

vado número de localLiades. unClOnanos p�blIcos pOIS lles

Guam, 15 (U. P.) Mais de s� caso a refenda prova eS1;c

mil bombardeiros dos quais dlsp_e_n_s_a_d_a_.
_

várias centenas de supel-forta- Homenagem a' F.E.D.lezas, atacaram, nest8s 21 ho-
ras. seis importantes centros
militares japoneses.
""-.............. 1iII................ -,. ._.,._-..-.-.....

A Bélgica e o con
trole da Alemanha

10.340

A Bélgica
a Suécia

e

Eletrificação da
S. Paulo-Railwai

S. Paulo, 1::' (A. N.) - Estão
sendo ultimados os estudos da
eletrificação da S. Paulo Rail
waí no Trecho compreendido
entre esta capital e Jundi�í.

AmanhGí, no Ritz e Roxy • OIson e

Jonhson �m:

FANTASMAS DA FUZACRA

I Resenha Forense '

. Ju.lgament08 realizado. pela ca·
maro Criminal. em &elisão de ori
tem:

Apelação criminal n. 7,479. da
comarca de Itajaí; apelante a JUII
tiça e apelado Epifânio do Nuací
mento Pereira. Relator o ar. dea,
Guilherme Abry.
Foi dado. provimento a apelação,

para anular o julgamento e man
dar e réu a novo por incongruiln.
cia na respasta do questionário do
jurí.

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

Florianópolis 15 �e Agosto de 1945

Contratados Loidepelo
nio, 11 (.\. :\'.) - Viajando pelo saneio cnt ào fi cxcrr-er aí ividudcs

'Pedro Segundo" chcgaram á esta pura os aliados.
:apilal dois engenheiros italianos. A reportagem foi encontrar o

';::\0 os xrx .. \Iberlo Snmich i e Cas-. í

ccn ico Sornich i cm Sl'U camarnt c. Apelação criminal n. 7456; da
elo Vingnuo. rospccuvamcntc cn-'Drpois clt, man if'cstar o seu coní cn- Comarca de Caçador, em que são
�el1h('i]'os JIll'c;lnicos e quinucos. OSllallll'J110 l'Ill.l'onhrcl'r o Brasil, dr-I' apelantes e apelados a Justiça a

ruais vern ao nosso pais contrata- clarou : "() po,'O ilaliano acolheu a Garlos Furkal. Relator o ar. deli,
los pelo Lo i d e Brasileiro. Alberto Ilropa h rus i Il'ira com a máxima cor- Guedes Pír.to.
'omichi, que esteve prisioneiro cliali(!<l(il'. Negado pr ovirnerrto às ope lc çôea,
'os alcllJães nu Pnlón ia, foi rcqui- De falo, a nós, Ilalianos, os Bra- para confirmar Q lIentença que foi
itarlo r,l'io gO"l'r!10 Fnsci sl a rio "ilr'iros siío mu i l o caros, A Forçn imposta _ao apela1'1.te de 3 meses

,orle da l túl iu afim de í rubalh ar Expcdic ionúr ia Brasileira COHCO!'- de rec lusãc.
iaru os nazis Ias. Dali conseguiu rcu g:'<llldelllenlL' para a rrllov�,ç''i°lN- r .---..-r---d-----'Olll p:qJ!'is falsos, transporlar:�el dos b��os de amizade entre os dois OtlCIH 10 nD ada'Iara a Fru uçu, de onde. em a"HIO ]lOYOS .

ir itún ico, voou para ;'\úpoles, pas- Rio, 14 (A. N.) Aiguns
jornais noticiaram que c si.
Luis Vergara, Secretário da,
Presidência da República, ma

deixar o cargo nos prirrei os

dias de Setembro.
O vespertino "A Noite" o di

zendo-se devidamente i;rdoI'
mado, afirma que aquela TI-Jtí
cia carece de fundamento.

1\1ISSA.

Hio, 1-1 (A. N.; - Os jornnls e;i
vulgam com deslaqur as dre!ar:l
ç(ícs rio jorlloid:sla G,'loaldo nocha,
:10 desemhaJ'('ar e11l Hccifr, (lejl(li,
rle uma allsrncia ele 30 anos.' II,�
dc('laJ'nções do sr. Geraldo nochn,
qur é proflssional de imprensa. ca

racterizam-se �ohreludo pela 1'nm·
qurza C(l1l1 que aprecia os aconlC'ci·
mente's. illlpress50 no seio ria Cf"�

lonia j1'_'}'namhnc::ma aqui dOllli<'i·
liad8.

.

COCEIRAS,
FRIEIRAS,
ESPINHAS, ETC.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


