
Fenômeno produzido pela bomba atôiolca
LONDRES, 24 (u. P.) .. SEGUNDO INFORMOU UM TÉCNICO DO QUARTEL GENERAL DA DEFESA ANTl-AÉREA NIPôNI.
CA, SUTEZO TORI, O QUAL ACABA DE CONCLUIR UM MINUCIOSO EXAME SOBRE AS RUINAS CAUSADAS PEL;\ 8ÓM.
BA ATôMICA EM HIROSHIMA, A EXPtOSÃO CAUSOU o AQUECIMENTO DOS RIOS, TRANSFORMANDO SUAS ÁGUAS EM

ESPUMA, CAINDO A SEGUIR UMA PESADA CHUVA NEGRA

o MAIS ANTIGO DIÁRI8 DE SANTA CATARINA

Proprietario e Diretor·Gerente MOACVR IGUATEMY DA SILVEIRA

Ano XXXI 9455, 1945 I H.Florianópolis - Sexte-lelre, 24 .de Agosto de

Manilha, 23 (United) - A
rádio de Tóquio anunciou que
se espera que domingo desçam
as tropas transportadas alia
das em Atsugi, com o fim de
fazer os preparativos para a

chegada do general Mac Ar- Detroit, 24 (U, P,) - Os pri
thur, e acrescentou que se cal- meiros modelos automobilísti
cúla em 50 ou 60 mil o número cos do após-guerra, apezar das

das primeiras tropas de ocupa- pr?:!!é:ias, não terão P?tência
ção. Segundo a mesma emissô- atômica. �egundo se divulgou
ra Hiroito enviou três príncí- em Detroit, os novos modelos

pe�, todos êles oficiais do exír-I empregarão todos o� aperfei
cito, para assistir à rendição I çoamentos desen�olvIdos du

dos comandantes japoneses na rante a guerra, tais como me

Manchúria China e Asia cen-lllhores rolamentos, e motores

traI.' .

mais leves e mais poderosos,

P�!Yi,��}����ãO EdUart11n
Herr'íot, ,ex-I)rimeiro "ministro

francês, foi eleito, hoje, por
aclamação, presidente do Par
tido Sodnlista Francês. A eleí
cão de Herrlot teve lugar du
;Ilnte a sessão de encerramen

to do Congresso do Partido.

A rendição do Japão
Manilha, 24 (U. P.) - Tó

quio solicitou formalmente
cmco reinvidicações às ordens
de rendição ao general Mac

Arthur. A primeira, solicita

permissão para manter os ser

vicos ferroviários e de embar
cacões desarmadas, especial
mente na mar de Cadis, afim
de-que o transporte não sofra

colapso e sejam cumpridos os

termos da rendição. A segunda,
solicita permissão para opera
ções em águas japonesas de

embarcações de mais de cem

toneladas, que não contam
com' equipamento rádio, pois
é de se esperar não tenham
tomado conhecimento das or

dens de imobilização. A tercei-Ira, pede lic�!lça para tr.anspor�
tal' 'para a 'ilha de Mmamon

alimentos e abastecimentos,
uma vez que no proximo do

mingo deverão estar esgotados
todos os recursos das fôrças ali
sediadas. Indica, também, que
a embarcação empregada nes
se transporte deverá voltar en
trementes. Pede a quarta, per
missão para armar dois navios

que levarão alimentos e recur

sos médicos às guarnições iso
ladas em várias ilhas do Pací
fico Sul. A quinta, solicita pos
sam os navios japoneses ainda
ao largo comunicar-se com os

aliados em frequências outras

que não as prescritas por Mac

Arthur, uma vez que os barcos

nipônicos "infortunadamente"
não contam com transmissores
sobressalentes. A rádio de Tó

quio assinalou que o povo ja
ponês deverá observar cortesia
e uma atitude condizente em

face das fôrças americanas.
Por fim, a difusora japonesa
indicou que os habitantes da
Coreia e Formosa devem man

ter a calma e permanecer em

seus domicílios atuais.

50 ou 60 mil

ocupação de Hong-Kong

Todos devem votar Rodovia «Getúlio
Vargas»Chamando a atenção de todos

os brasileiros concientes para
um ponto capital da próxima
democratização do país, o "Cor
reio Paulistano", de S. Paulo,
alvitra que ninguem ousará le
vantar uma objeção ao mérito
da propaganda, que está sendo
realizada, no sentido de provo
car o alistamento em massa dos
cidadãos.
Ela é de uma expressão cívi

ca altíssima, que nenhum sofis
ma póde disfarçar.
Depois de uma intensa campa

nha de imprensa, pelo regresso
do país ao regime representati
vo, o que se observou foi, no
momento de se iniciar o proces
so eleitoral, lima inesperada
apatia popular, uma inexplicà
vel indiferença pelo exercício
do voto. E' bem verdade que es

se fenômeno não tem as propor
ções que parece ter, quando se

examinam simplesmente os nú
meros relativos ao alistamento
volunt ár io, porque a maior par
te do eleitorado, pelo menos

nas capitais, é alistável "ex-ofi
c io ". Ainda assim, é inegável a

indiferença pública. Ora, isso é
uni mal que deve ser atalhado
rapidamen te. ]� preciso reerguer
o tonus cívico de nossa gente. A
abstenção sign i fica moléstia.
Nos rcgimens de opinião, -ou

mel hor, nos regimes democráti
cos, se a maior parle da massa

de cidadãos se desinteressa dos
pr él ios eleitorais, deixando de
intervir na "ida política, é a

própria razão de ser do regime
que se mostra dcbil i tado.
Devemos-nos lembrar de que

foi êssc o grande mal da vida po
lítica nacional, no período que
convencionamos chamar de Pri
meira Hepúhlica. As eleições
eram fei tas, então, com a parti
cipação de 11m eleitorado que,
de um modo geral, podia ser

chamado de profissional. Fu
giam rias urnas os melhores ele
mentos da sociedade política. E
essa fuga dos e lei torado mais
rcsponsúvel. e por isso mesmo

l1la,\� respcilú vel, é que dava ple
na Jí'berdade de ação aos Irau
dadores ·dos pleitos. De um '1:;1-

biente \;leitoral inferior, como

era aquele, não poderiam resul
tal' senão todos os vícios de que
nos queixavamos, na vida poli
í ica nacional, naquele período.
Devemos evitar uma reinci-

dência neste mesmo êrro. Mas
não somente por evitar a rein
cidência. Também porque são
muito maiores, neste instante,
as responsabilidades que pesam
sôbre os ombros da coletividade
deliberan te em nossa democra
cia. Delicados problemas estão
em equação diante dos nossos

passos de povo adolescente, que
precis a evitar que, à sua crise
natural de desenvolvimento, se

reuna uma crise de desorienta
ção. O povo brasileiro está sen

do convocado para adotar ru

mos à sua vida política, em um

momento excepcional da histó
ria do país e do mundo. Não ire
mos deixar que a escolha dês
ses rumos seja rei ta por uma

parte apenas da coletividade
brasileira. Cometeriamos um cri
me contra os próprios interêsses
de cada um dr nós, se nos absti
véssemos de concorrer para que
as deliberações a serem toma

das, por meio de um pleito elei
toral, representem uma expres
são real do pensamento da na

ção. E o único meio de evitar
i5S0, é interessarmo-nos pelo
pleito que se avizinha, nele in
tervindo com tôda a fôrça de
nossas convicções. L . .T. B.

Porto Alegre, 24 (A. N.)
Anuncia-se que a inauguração
da estrada de rodagem "Getú
lio Vargas", um dos trechos da
grande rodovia que ligará o

país de norte a sul, se realiza
rá no próximo mês de setem
bro.

Violento incêndio
Manaus, 24 (A. N.) - Uma

faisca elétrica caída sôbre o

prédio da Bibliotéca Pública,
ocasionou violento incêndio. O
edifício destruido e os prejuí
zos materiais são calculados
em mais de 3 milhões de cru
zeiros. A Bibliotéca era consi
derada das mais importantes
do país.

Stalin anunciou
a rendição
Moscou,24 (U. P.) - O Ma

rechal Stalin anunciou, ofi
cialmente, em ordem-da-dia, a

rendição de tôdas as fôrças ja
ponesas do Kwantung, depois
de quase duas semanas de in
tensos combates. O chefe do
govêrno soviético endereçou a
ordem do dia aos marechais
Vasilevski, Malinovski, Merts
kov, Purkaiev e Yumashev,
bem como às tropas transbai
kanas da primeira e segunda
frentes do Extremo Oriente e
às unidades da esquadra ver
melha no Pacífico. Revelou ain
da o marechal Stalin que fôr
ças da Mongólia participaram
na luta ao lado dos exércitos
da União Soviética. A emissora
de Moscou adiantou que os

exércitos russos tinham tam
bém conseguido ocupar a ilha
de Paramushiro e Ustury, nas
Kurilas. Foram aprisionados
mais 35 mil soldados japone
ses, apreendidos quatrocentos
de alto-propulsão. A rendição
dos japoneses prosegue rapída
aviões, 171 tanques e canhões
mente, calculando-se que entre
40 e 50 mil nipônicos deporão
armas, por dia, no decorrer da
semana corrente. Anuncia ain
da a ordem-da-dia que fôrças
terrestres russas chegaram a

Porto Arthur, onde estabelece
ram contacto com as fôrças
transportadas pelo ar, que já
tinham chegado àquele porto.
Para comemorar os grandes
feitos das armas da União So
viética no Extremo Oriente,
Stalin ordenou que fossem dis
paradas 24 salvas de trezentos
e vinte e quatro canhões, em

Moscou.

Londres, 2·1 (F.P.) - O almlrautado recusou tecer qualquer co

mentário, em torno cle quaisquer planos ele ocupação ue Hong-Kong.
XXX

Londres, 24 (D.P.) - O premíer Attlee, falando na Câmara elos Co
muns, indicou que o comandante britâníco aceitará a rendição japona
sa ele Hong-Kong. Attlee fez essa declaracão em resposta a uma per
sgunta feita pelo Iieler ela oposição. sr. \\Tinston Churchil. A questão
surgiu em consequência ele indícios que havia, sôhre uma verdadeira
corrida entre britânicos e chineses, para assumir a direção daquela
colônia britânica.

Governo extra - territorial
Londres, 24 (U.P.) -- O presidente p1'OV1S01'1o ela República Es

panhola. sr. Diego Martinez Barrio incumbiu o sr. José Oiral, dirigen
te da esquerda republicana, ela formação cio novo govêrno extra-ter
ritorial.

G A precisão e alto resistência
c A garantia contra ac!dente�.
• E os qualidades anfrmagneflcas

constatados cier:tlficamente

fjzeram de

'Igit�

111.134 eleitores
Informa-no. a Secretaria do Tri

bunnl Regional Eleitoral, que o

número de qualificado., ne.ta Re
gião, até 18 de ag8.to corrente
atingiu a 111.134 eleitores.

•

Divergem agora
Chung King, 24 (U. P.) - Apesar da guerra ...

Paraquedistas e fôrças da in-
fantaria aérea chinesa, já es- Washington, 24 (U. P.) -

tão prontas para a ocupação Apesar da guerra, aumentou
de Nanquim, Shangai e Hong- de 8 milhões a população dos
Kong, além de outras zonas Estados Unidos, nos últimos 5

• importantes da China, que se anos. O Departamento de CoOslo, 24 (U. P.) - A primei- encontram em poder dos [apo- mércio calculou a populaçãora testemunha do julgamento N f H
. . .'

.

neses .• o que se re ere a ong-I da Norte América, em primei-
�e QUlslmg e Bernhard Berg- Kong, segundo consta, estão ro de julho próximo passado
f�ld" n:embro do c9rpo de _fun-I surgindo divergências entre: em 139 milhões e 682 mil habi�
cionanos da legação alema em chineses e britânicos, que re- tantes. Essa cifra constitue um
Oslo, que devera ,testemunhar clamam para si a posse daque.1 aumento de mais de 8 mílhões
as 11 hor,,\s de 1l0Je. lIa região, I no período de 5 anos,

_

um dos mais procurados
do Brasil!

relógios

«A cobra esl:á fumando»
Fortaleza. 2cl (A.N.) - Por inicíatíva dos estudantes cascavelen

ses, será iniciado brevemente, aqui, um movimento em homenagem
<lOS 11 expeclicionários daquela cidade que combateram na Itália, in

tegrantes c)a nossa gloriosa FED. O marco comemorativo cujo proje
to e autoria do desenhista Rubens Azevedo, apresentará várias ins
crições patrióticas. será rodeado duma grande cobra, encimado pela
legenda: "A cobra está fumando".

Prisioneiros dos russos 20 generais japs
Vingada a tragédia do Porl Arthur

'

Moscou, 24 (I". P.) - As tro
pas vermelhas aéro-trunsporta
das do marechal Vasilevsk vin
garam, ontem, a tragédia de
Port Árthur, em Hl05, quando
os japoneses derrotaram a es

quadra russa, aniquilando-a com

pletamente. O comunicado ofi
ciai sovié t ico informa que aque
las tropas russas de frente do
Extremo Oriente reocuparam os

portos estratégicos de Port Ar
thur e de Dairen. Simultanea-

mente, as fôrças do marechal
:\Iertskov, que integram o Pri
mci ro Exército So viél ico do Ex
trema Oriente, ultimaram, apa
rentemente, a ocupação da par
te da Ilha de Sakhalin e desem
barcaram na mais

. meridional
das ilhas Kur ilas. Acentua o co
municado que, na jornada de
ontem foram aprisionados seten
ta e um mil japoneses, inclusive
vin te generais e UIll tenente ge
neral.

Os comunistas concordaram
Chung King, 24 (D.P.) - Os comunistas chineses aceitaram o

convite ele Chiang-Kai-Shek para um entendimento. O líder comu
nista já se está preparando para uma entrevista com Chianz-Kai-Shek
8 qual será realizada em Chung King.

b

Os novos modêlos
de automóveis

No bar e no lar
KNOT

não deve faltar

A primeira
testemunha
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o ESTADO-Sexta ..feir. 24 de Alosio Cle t9452

o ESTADO IA
----------------------------------------------

TODOSCREDIARIA PARA
Diário Vespertino

Redação e Oficinas à
rua João Pinto n.? 3

Tel. 1022 - Cx. postal 139

PrurlanôpchsRua Felipe Schmidt. 38 - Fône 1595

DE PESSOAS TÊM
Aproveitem a Oportunidade

Atenção ! muita atenção !
Povo de Florianópolis!
A "CREDIÁRIA PARA TODOS" - estabelecida á rua

Felipe Schmidt n, 38, esquina Jeronímo Coelho, atendendo aos

efeitos da crise ocasionada pela grande alta que vem diaria
mente demarcando em tecidos e roupas feitas em geral - MUI
TO AO CONTRÁRIO - resolveu a partir desta data até o dia
31 de AGOSTO fazer uma grande bonificação em seus preços
afim de heneficiar ao distinto povo de Florianópolis.

A todos que interessar, freguezes ou não, queíram sem

compromisso fazer uma visita á CREDIÁIUA PARA TODOS.

USADO COM BOM RE·

SULTADO O POPU·

ASSINATURAS
N. C.pital:

Ano Cr$ 70,00
Semestre Cr$ 40,00
Trimestre Cr$ 20,00
Mês Cr$ 7,00
Número avulso Cr$ 0,30

No Intertor ;
Ano Cr$ 80,30
Semestre Cr$ 45,00
Trimestre Cr$ 25,00

LAR DEPURATIVU

DO SANGUE
MARCA REGIST3AD

14;tWL"':Jl"lEA 5:IS ATACÁ TI:JDO O ORGANISMO
O Ftgudo. O Baço O coração

Puimões li Péle. Produz Dôres de
nos OSSOR, Reumatismo, Cegueira,
belo, Anemia, e abortos
Inofensivo ao organismo. Agradável como licôr.
O ELIXIR 914 está aprovado pelo D, N. S, P.
como Auxiliar no trat-mente da Sífilis e Reu-
matismo da mesma ortgvrn, .

_

VALIOSAS OPINIOES
O ELIXIR «914»,dada a sua

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

(a) Dr. Benedito Talosa,

I
IAnúnctos mediante contrito,

distribuicão das industrias
,

na Grã-Bretanha
A o Estômago. os

Cabeça, Dôres
Queda do Ca-

Os originais, mesmo não publí
casos. não serão devolvidos.

A direção não se responsabiliza
pelos conceitos emitido! nos

artigo! assinados

Londres, (BNS) - Como
I
tra coisa que sir Phillip salien-

parte do plano governamentall
tou foi que nas terras de pro

para incentivar a produção in- priedade do govêrno não ha
dustrial em todo o país, o mais verá emprezas privadas com

rápidamente possível, as au-I gerência do Estado, A política
toridades cogitam de propor- principal do Board Trade con

cionar trabalho a maior quan- siste na distribuição da indús
cidade possível de indivíduos, tria e proporcionar o máximo
A propósito, já sir Philip War- trabalho possível aos trabalha
ter, controlador geral das fá- dores.
bricas e oficinas, anunciou
que largas faixas de terreno
estão sendo adquiridas como

locais apropriados para a ere

ção de novas indústrias, O go
vêrno pensa também estimu
lar a instalação de novos esta
belecímentos fabrís, por meio
de financiamento das empre
zas respectivas, o que nêste ca

so ficará a cargo de Board
Trade. Em compensação esse

órgão supervisionará a questão
do aproveitamento das possibi
lidades de diversas áreas pa
ra fins indutsriais. Algumas
dessas instalações incluem

Pla-,nos no valor de cêrca de 8 mi
lhões de libras, e só por si se,
poderá aquilatar a envergadu-

'

ra dos projetos em curso, Ou-

Atesto Que apliquei multas
vezes o ELIXIR «914» obtendo
semore os melhores resultados
no trrtamente da Sífilis.

(a) Dr. Ralael Bartoletít

Virilidade!
força!
Vigôr!

Novas indústrias najl BOMBAS PARA ÁGUA
Irlanda do Norte manuais, eletricas e a

, vento.

i Motores ElétricosLondres, (BNS) - A Ir-

landa setentrional instala no

vas indústrias, O "FinanciaI
News" está publicando uma sé
ríe de reportagens dos centros
industrias em processo de

transição para a produção do

tempo de paz, Hoje, o jornal se Iocupou da situação da Irlanda
do Norte. Um dos mais

notá-I
Rua João Pinto. 6

Iveis desenvolvimentos para o fJaixa Postal, 42

período da paz diz respeito à: Florianópolis
prosperidade dessa área, por _
meio da introdução de novas

indústrias, Em uma das novas

1 i!I' fábricas a ser erguida alí se-

rá de manufatura de téxteis, a

-I qual empregará milhares de

ROUPAS operários e dará emprego .

in

I direto a mais de mil outras

pessoas. Com referência a ou

tras indústrias que podem ser

alí estabelecidas, destacam-se
as de construção civil, pois se

trata de uma zona em fase de
desenvolvimento, A este respei-

RUI Padre Mlguélinho 23.- Florianópolis to, aliás, já se observaram no-
I

.

---

táveis progressos. Há também
.........................."•••••••••••••••0

, estaleiros, que executam enco-
• .._ ' _ """' u •••• _""""....... " mendas destinadas ao Pacífi-

OOMPANIllA "ALIANÇA DA BAlA" 11co e centenas de navios são
reparados nos mesmos, A cons-

Fud,ul. elll 1878 - Séde: B A I A ·trução de navios mercantes

INCF�NDJOS E TRANSPORTES igualment�, se executa em es

cala apreciável, sobretudo os

tipos especiais. As últimas en

comendas incluem um transa
tlântico de 25,000 toneladas.
O Govêrno espera que não só
mente firmas novas se enco

rajem para instalar na Irlan-
da do Norte novas indústrias, Partido Acadêmico Renovador
como também que as existen- PROGRAMAtes ampliem seus negócios e PROPÕE A CRIAÇÃO DE:
sua produção se aperfeiçoe e loS' d P'

.

aumente.
e e ropna.

.

,"""""'__ w..•, , - -..:r............................
20 T�atro Acadêmico,
30 VIagens culturais e outras

No bar e no lar I realizações de interêsse geral e
K N O T -

I particular, apresentadas pela
não deve faltar Classe.

Com o tratamento pelo reputado pro
duto OKASA. - A base de Hormônio.
(extratos glandulares) e V\!amlnas se�e
cionadas, OKASA é uma medicação
racional e de alta efieacia terapeutica,
em todos os casos ligados diretamente
a perturbações das glândulas sexuaes.

OKASA combate vigorosamente: fra

queza sexual em todas as idades, sob a

lôrma de i�.u!icisncia glandular ou víta
mmal, senilidade precoce, fadiga e perda
de memoria no homem; frigidez e toda.
as perturbações de origem ovariana,
idade critica, obesidade e magreza, fla
cidez da pele e rugosidade da cútis, na
mulher. OKASA (importado diretamente
de Londres) proporciona Juventude,
Saude, Força e VIgôl'. Peça fórmula

"prata" para homens e fórmula "ouro"

para mulheres, em todas as boas Droga
ria, e Farrnaclas. Intormaçõea e pedidos
ao Distr. Produtos ARNA. - Av. Rio
Braneo, 109 - Rio,

de

1/2 a 5 H. P.

REPRESENTANTES

Irmãos Glavam

Aparêlhos elétricos
A Iustaladora de F'Iortauó

polis, à rua Trajano n. 11, avi
sa a sua distinta freguesia que
dispõe de operários habíltta
dos para executar Instatações
de Luz e Fôrça em geral, for
necendo orçamento grátís e

sem compromisso para seus

serviços.
Possui também orícíne eepe

cíalizada. com técnicos nrorís
síonaís, :Qara consertos de apa
rêlhos elétricos, enrolamento
de motores e dínamos, estabi
lizadores, ferros de engomar,
togareíros, aparelhos médicos
e outros, com exceção de apa
relhos de rádio.

SAPATOS"",. .:��.'). I .'
'

=QUALIDADE MALHARIAS

Cifras do Balanço de 1944:

CAPITAL E RESERVAS ....
vr,

Cr$
80.900,606,30

5,978,401,755,97
67,053,245,30

142,176603,80IRua Deodoro, 33

Ftor iaaépolis

Livros novos e usados,
em diversos idiomas,

A tende encomendas de
obras editadas no Brasil

ou no estrangeiro.

Respen sabilidades
Receta
Ative

«

98.687,81630
76.736,401306,20

Sinistros pagos nos últimos 10 anos

Responsabilidades «

Direteres:
Dr. Parnphilo d'Utra Freire de Carvalho, Dr. Francisco
de Sá, Anisio Massorra, Dr. Joaquim Barreto de Araujo
e José Abreu.I Novidades todas as

semanas

Sedas, Casemiras e Lãs 1

CASA SA."•.aOSA
ORLANDO,

Rua Conselheiro Mafra, 36 - loja e sobreloja - Telefone 1514 (rede interna)
Caixa Postal 51 --- End. Teleg.:

SO.l\ I-{.PELL]

Florianópolis«Scerpellí» ---

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Clube' Domingo,
das 19e

CONTA CORRENTE POPULAR

Juros 51/2 a. a. - Limite Cr$ 30.000,00
Movimentação com cheques

Banco do Distrito Federal S.4.

Rua

CR$ 60.000,000,00
RESERVAS: CR$ 12.500.000,00

Trajano, 23 • Florianópolis

CAPITAL:

ESOTERISMO
Em homenagem ao aniversário de falecimento do Patro

no-Fundador do Círculo Esotérico da Comunhão do Pensa

menta, A. O. Rodrigues, será realizado no Centro' "Amor e

Luz'�, sediado nesta Capital, á rua Conselheiro Mafra, 33, uma
sessao Branca, no dia 24 do corrente, para a qual convidamos
todos os irmãos e profanos que de boa vontade queiram assistir
a este áto solene. Agradecemos antecipadamente.

A DIRETORIA

Evangelía e Ana
participam aos parentes e nassêas amigas de seus

pais João E. Kotzias e Ca1ina J. Kotzias. o nascimento
heíe. na Maternidade desta cidade. de seu irmãosinhó

E S T E F A N I N H O.
Fpolis., 21/8/1t5

1 - que, do corpo de uma

aranha comum, podem-se ex

!.fajlr cêr'oa de 6.000 metros de
no de seda.

2 - que, no Nepal, por dis
posição legal, só se considera
ofi cialmente d'ia claro quando
se d.i·stingu€lm, contru a luz, os

hi-godlCiS d,a um gat-o.
3 - que, nos Estados Unidos,

já se Inbr-icaan oigm rus com pa
pel irnpermeável ; e que êsse
papel, insípido e incolor, foi
planejado com ·0 obietivo de fa
zê-lo 'I1eSlistir a quaisquer con

d ições otmosfénicas, inclusive a

chuva,
4 - que, mo século VI, isto é,

rllI1eZen.[os alHOS ·alrutes ele os VJ
kings terern aportado às cos
tas seterrtr ionais do Novo Mun
do, uma missão chi nesa esteve
no México e na Galifórni,a pro
c.urandlo converrte.'!" os p,o'Vos
clless.as l'egiões à fé budtilsla.

5 - que, ,Te.ceniemenrte, nos
Eslad-o,s Unidos, a cii'ência mo

dlerna obtev,e miais uma notável
vitória, fotografando o virus
da gpipIe; e qu e ta I fo bOlgll'alfi a
só se 'l'OIrruou possÍv.el por. meio
do lllJicI1oscópio eletrônicü, o

qual aUl11Ienta cI'e C/em mitl ve

zes o tamlanho do ,objeto anali
sado.

6 - que, ahravés e1� pesquisas
que vem real'Íz'an.cJ.o desde al
guns anos, a Americ.a-n Chemi
c-al S,oc-hety, de Nova Orleans,
EE. UU., pôde vewi,ficar r.ecen

temente que o la1çúcalr püd,e ser

uIHl.Íza,do com êxirt10 na conlstru
çã,o de aJrT'anTha-céus, po·is a mlis
turra dia(]'ulele ingrecli·enle 00'111 o

Climlento aumenta de 60% a re

sli,stêncÍla Cl'a 'wrgal11la1ssa.

3 v-3

dia
24

26, Matinée Iníantil
horas, Soirêe,,

as

3

das 15
,

as 18,30

Ü·râõde.-.j&iíierêsse----·
Porto Alegre, 23 -A .N- Observa'

se em tode o Estada. grande in te
rhlle pela inQuguração da ponte
internQcional UrugaianQ.Passo de
Los librel. 011 festejos ie prolon
gQrão por diverllos dias e terão o

compQrecimento de QltQS Qutori-
�......,. .._-- .....y•••-.". ....-_" ...

dad�1 argentjnQ�'i brQsileir�_s e uru - Camis·�s. Gravatas Pi' m
gualas. Na melma OCClIlao, lIerá M

.

' 18 em

in,augurQda, em Uruguaiana, a Ex-l
elasdal melhores, pelos me·

pOllição Internaeional de Uruguaia- Qores preços s6 na CASA MIS·
nQ, CILANEA -RuaC. Mafra, 9

o número de -

JUNHO DE SElEÇ.�ES
chegoU HOle.. .

Do sr. Oscoe Valentim de SOUSQ
1" secretário do «Grêmio CulturBÍ
Padre Schrader», recebemoll o se

guinte:
«Illmo. Snr. Diretor de ·0 EI

tado·.
SaudQções:

Venho por meio desta e em nome
do G C. «Pe, Schrader», i.for
mar-vos da fundação do grêmio
supro citado, pelos alunos do 28
cicie do ColéOio Catarinense. E·
para dirigir, no corrente ano o�
des�inos da novel alsociaçiia: que
tera como escopo principal a apre
õentação de trabalhos da aut.oria
dos alunos do Colégio foi eleita
oor �otação, a seguinte diretoria;
Presidente, Walmor Garcia; Vice.
Raul Buendgens; I- Secretário Os
car Tolentino de Sousa; 20. Ja'yme
Linhares Filho; Tesoureiro, Alcides
A?reu e para conselheiros, Vnlmy
Bltt�ncourt, Nelson Abreu e Renato
Ramos,

J?a.ndG início às atividade", dia 17
próximo pauado, no salão nobre
do. e�tabelecimento, realizou-se Q

prrrnemc sessão, falando na ocasião
II Rev. Padre Alberto Fuger, s6bre
«A questão social no correr dos
século,,». no primeira periodo com

preer.ciando:- «A servidão e o cor

porativismo medieval»; sendo viva
meRte � aplaudido pela hrilhante
conferência proferida. Agradecendo
anteeipadQmente Q publicação des
ta, apresentG-vos os meus protesto.
de elevada e.tima e consideraçãolt.

Grêmio Cultural
«Padre Scbrader»

BR ITO
o alfaiate indicado

Tiradentes, 11

Comprar na CASA MISCE
LANEA é sabl::! economizar,.

NOVOS e
USADOS

COMPRA
VENDE

•

* o terrível B-29.

* A inteligência francesa

vence a brutalidade alemã!

* - E outros 26 artigos re

pletos de interêsse e novi

dade. 117 páginas, inclusive
o resumo de um romanl.€

de êxito.

APENAS Cr$ 3,00 I CASA MISCELANEA distri
�om e�s.a ínfima quantia. � ocê buidcra dR' di R C

está auxiliando o seu

Pr0:11mO./
.

os a lOS • . A

Contribua para a Caixa de Esmolas Victor, Válvulas e Disco!'.
lOS Indig-entes de Florianópolis_ Rua CLlnselhe!ro Mafra, 9

o dia Quem achou ?

DISSOLVE
A'GORDURA
Mu�to$' ,Quilos por' Mês
v. e demasiadamente gorda? Não gos

taría de ter o corpo das belissimas Es
trêlas de Cinema de Hollywood? Um
medico. da Ca}ifornia que prestâ assís
tencía as estrelas e aos mais famosos
arttstas, descobriu um método rapido
e seguro de dissolver a gordura sem re

correr. a dietas drasticas ou a exercicios
excessivos, Esta descoberta, chamada
Formode� promove nova saúde e

energia ao dissolver a gordura de modo
que V. se sentirá e parecerá mais jo
vem 10 anos.. Basta tomar 2 pastilhas
3 vezes ao dia. Formode é um pre
parado garantido para remover o ex
cesso de gordura. Peça Formode.
hoje mesmo, em qualquer farmácia. A
nossa garantia é a sua maior proteção.
Dislr. S. I. P. Caixa Postal 3786 - Rio

Partido Acadêmico
Renovador
PROGRAMA: Resume-se numa

luta intensiva pelo interêsse pro
gressista dQ claslle.

No bar e no lar
KN()T

não deve faltar FILHA I MÃE I AVÓ I

(OU REGULADOR
A MULHER

Alivia lU

VIEIRA;
EVITARA DORES
Cólicas Uterinas

F"Bem anOfi hoje.
a. sras. Francisca Batista Go l

vão, espôaa do dr. Claribalti GQI
vão. VandQ SchIemper Moennich,
espôsa do dr. Ed. MGennich. Ofé
lia Cuneo da COlita, espôsa do sr

Manoel Costa, Etelvina Antunes da
Costa, Bebê Cordeiro. espôsa do ar

José Cordeiro, func. dos Correios e

Teleg., Onelia Cunha PrQZerell, es

pôsa do sr. Francisco Prazere.;
ali sritas. Carmen Melo, datilo

grafa do D.�.E.. Leonie Oliveira

Sant011, filha do ar; tte. Bel ianr Io
Santos e Walquiria Merizio, da
sociedade de Brusque;
os irS. dr. JOQquim Guedes. Pin

to, dr. Alfredo Pe.aoCl de Lima, dr
Milton Leite da Costa, sr. Rodolfo
Manoel.Vieira, Jac6 'I'cvores , Ful
berto MQchado, Odilon Vieira, Rc

de lfo M. Vieira, funcionário apo
sentado da Delegacia Fiscal e ar

Aloisio Ribeiro, funcionário dos
8orreioll e Telegrafoll;
os jovens Hamilton Prazerei, An

tônio Almendroll Paladino e Evon

dro L1SZ Moura, filho do sr. Nico

lau Francisco de Moura.

*

YlaJantel1
Chegou .ábQdo Q e.ta capital,

proceden te do narte, o sr. Ervino

TrupJlel, ativo viajante da firma

Tecidoll J. Rodriguel S.A., de São
Paulo.

oe f FEITO SEGeOO
f INOfENSIVO AS

C O'ANÇA S f

Novo filme
musicado
Hollywood, 22 (U. P.) - In

forma-se que a cantora Rise
stevens está em negociações
com representantes do magna
ta do cinema inglês ArthuI'
Rank no sentido de rodar na

Grã-Bretanha uma nova fita

musicada, da autoria de Noél
Coward.

IdiGmal por.
tuguês. espa.
nhol. francêl.
ingIêl, etc.

RomQnce, PoesiQ, Religião, Aviação,
MQtemática. F;ísica, Química, Geo·
logia, Mineralogia. Engenharia cio

vil. militar e naval. CQrpintaria,
Desenho. Saneamento. Metalurgia.
Eletricidade; Ráêlio. Máquinas, Mo·
tONI, Hidráulica. Alvenaria. Agri
r.ultura. Veterinária. Contabilidade

Dlci';lnáriol. .tc, etc.

santo do
S. Bartolomeu, Apóstolo Contendo tr

ê d
Segundo tôdas as probabilidades

r e s uplicatas, toi
e indícios fornecid08 pelo hist6ria perdido, ante-ontem, um enve

dos hebreus é Bartolomeu aquêle lope, com o endereço da rua

NQtanael II quem Jesús dj,tinguiu General Bitencourt 78 A quem
com as palavras: ·Eis um verda-
ieiro Israelita, em quem não há

O encontrou, pede-se devolução
d010·. ConfGlrme o testemunho de àquele endereço.

.'

Eusébio chegou Bartolomeu até a
-

India
', �regando a doutrina de Cria Ontem pela manhã, possível

to. ubhzando-se do Evangelho eS-1 mente na C Ih
-

M
�rito por S. Mateus. Mais tarde . rua. ouse firo a

iirigiu-se sucessivamente para a fra, fOI perdida uma pulseira
�rí�ia, Lic::"ônia e Armênia. Neate de marcasita. A' pessôa que a

ulbmo �alSl c o n s e g u i u a encontrou, solicita-se devolver
(l conversoc do rei Polímio e da O referid d

.

ellpôs;a dês te monarca como da ?-. a �rno a este JOrnal,
m6r parte da populoção de 12 ci sob gratif'icação ,

dades que seguiram o exemplo de
seus prínoipes. Mas tão feliz su

cesso suscitou a ira do irmão do
rei de nome Astíages que perma
necera pagão. O rno Ivndo mandcu
)render a Bartolomeu e tirar. lhe

pele do corpo. Por fim o Ap611'
.o lo foi degolado. Seu corpo foi
transladado para Roma e é vene

cada na igreja conatru ldo em hon
ra dêle.

Emprega-se com vantagempa
ra combater as irregularidades
das funções periódicar; d38 "(l.

[Jbúras. É calmante e regulad(lr
dessa� funções.
FLUXO-�EDATlNA, pela SUR

comprov8da eficácia, é muito re

eeitada. D�ve ser usada com

confiança.

,FLUXO-SEDATINA encontra-se
em toda parte,

------

Esteve o bordo
Rio. 23 ·A.N- O Ir. Getúlio Var

ga.1I esteve a bcrdc do «MariposQ»,
ohm-de cumprimentar o general
Cordeiro de Farias, comandante
do 2' Escalão da FEB. Depois fe
licitou calorosamente os oficiais.
selíerrtcmdo que eles se fízeraR\ cre
dores da estima e da admiração
de todo o povo bra.ileiro. Em se

guida paleltreu com OI scldodea
colhendo luas impres.ões da cam

panha.Osny Câmara Gla Sirva
Robertina Rampinelli

da Silva

e

participam a seus parentes e

amigos o nascimento de seu

filho JAYME ASSUNÇÃO DA
SILVA.

S. José, 15/8/45

3v -3

Leopoldo Meira e

senhora
participam 0011 parentes e amigos

o nascimento de seu filho
Edmilson

Florian6polil. 14-8·1945.

I
I

.1

5v.3

o PRECEITO DO DIA

RELÓGIO E ESTÔMAGO
A fase de digestão que se passa

no estômago dura cêrca de quatro
horas. EsgotQdo êsse tempo, II que
se comeu já passou para o intes
tino e s6 então o estômQgo está
em condições de rnelter mail ali- i
menta.
Procure eSPQçar de quatro horas

as refeições. para dar tempo a que

e o elltômlllgo se esvazie. SNES.
•

É FACIL EVITAR
Alface, agrião, tomate. chicórea

e outras verduras podem conter
micr6bios tr azidos pela rega com

água impura. No entanto, tais

germell são fàcilmente delltruídos,
sem que se prejudique o valor
nutritivo das hortQliças se elas
forem passadas em águQ fervendo,
durante meio minutá.
Livre-se de doenças tranemisllí

veill pela ácrua, passando em água
fervendo. durante meio minuto.

aliverdurall e legumes que devem ser

inQeridol crúli. SNES.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Indicador Médico
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DR. A. SANTAELLA
(Diplomado pela Faculdade Nacional de Medicina da

Universidade do' Brasil). Médico por concurso do S�viço Na
cíenal de Doenças Mentais. Ex interno da Santa Casa de Mi
sericórdia, e Hospital Psiquiátrico do Rio. ER médico assisten-

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
Residência: Rua Alvaro de Carvalho nv 18 - Florianópolis.

DR. ARAUJO
Aasiatente do Prof. Saneon, do Rio de JUlelrO

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

Clrurgla moderna dia GUELA DE LOBO, do LABIO LEPORINO (Iábío e céu
da bõca fendidos de nascença)

IlMófagoscopla, traquêoseopía, broncoscopia IXU'8 retirada de corpos estranhos, eu

OONSULTAS: das 10 à. 12 e daa 15 b 18 boru

Rua Nunes Machado n. 20 - Fone 1441, :]t;;[f��;:a
Dr. Newton d'Avlla ORo ANTONIO MONIZ

Op.rClçõe. _. Via. Urinaria.·- Doen-
!ta. do. inte.tino., réto e onu.,
-- Hemorroida.. Tratamento da

colite amebiana.
Fis_oterapia -- Infra-vermelho,
e6nault: Vitor Meiral.. , 28.

Atende dia.riamente à.. 11.3U h•.• ,

à. tarde, doe 16 h•. em diante
R..id I Vidal Ram'08, 68,

Fone' 1067.

DE ARAGÃO

JIr1U'P o 0rI0]peCfa. VIIal_ • VII'wrIIIII
ÚI COra:&. f'anoo o e_... e• ....unta.

CONSULTÓRIO: R. João Pinto 7 Did'
�tIIlte dU 1... 17 lIorU • ....maN.
tIA: A.Im1ft.Ia1le .&JVI!IL .. IPN. fIIl..

DR. MARIO WENDHAUSEN
(D1plotlJ..do pela raculda� Nac. de Mec11clna da UniTet.1dade do BraeIJ)

.·lnterne <10 8erv1ço d. Clín.1ca MM1ca do ProfeBlIOr On'aldo Oll...o1ra, m6d1eo de

Departemento de ••dde
ULUiJU4 .IIIDI(.;4 - .OINtIaIo batera.. de ad1l.ltoe e erlaBçu. CON8ULTORJV

• IUl8JDIINUlA.: R.. PeUpe Mchmldt a. 18 - TeL 1111. CONSULTAS _. D... 11 b 18

DR. ARMANDO VALERIO DE ASSIS
O.. SerTiço. ele Cliniu Infantil da ..lssistência Municipal • HODJllta

• de Caridade

OON8UL����1n���AM2td���A�i�iOE8.���!2�. lo.. l.�
Consulta. das 2 àll 6 horas

RESIDENCIA: Rua Marechal Guilherme, 5. Fone 783

DR. BIASE FARACO
Médico - chefe do Serviço de Sf1llls do Centro de Satldfl

DQENÇAS DA PELE - SíFILIS - AFECÇõES URO-GENITAIS DE
AMBOS QS SEXOS - RAIOS INFRA-VERMELHOS E ULTRA-VIOLETA

CONSULTAS: das 3 às 6 b. - R. Felipe Schmídt, 4fI
RES.: R. Joinvile, 47 - FONE 1648

DR. SAVAS LACERDA
{jlinica médico-cirúrgica de Olhos - Ouvidos. Nall'iz - Garganta.
Diploma de habilitação do Co-nselho Nacional de Oftalmologia.
CONSULTéRIO - Felipe Schmidt, 8. Das 14 àa 18 horas,
RESlfIt'NOIA - Conseíheiro Mafra, 77.

TELEFONES 1418 e \204

DR. GEBHARD HROMADA
Especialista em alta cirúrgia e ginecologia

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

Dr. Polydoro S. Thiago
Clínica MédIca em Geral

Doenças do coração, pulmões, fígado, estômago, intestinos,
rins e Iilelilla.is órgãos internos, de adultos e críamças

eO:NSULTÓRIO: Rua Fernando Machado, 16

flí}NSULTAS DIARIAMENTE: das 15 ás 18 horas
RD:SÍDENCIA: Av. Trompowski, 62 - Fone Manual 766

DR. SETTE GUSMÃO
CHEl''E 80S SERVIÇOf; DF, TTSIOLOGIA DO CENTRO DE SAúDE E 00

HOSPT'fAL "NERl!:U RAMOS�.
Ourso de apweieoamento no Hdspital São Luiz Gonzaga. de São Paulo - E'x·estll
a1Atlo do InS{ltuto "memente Ferreira". de São Paulo - Ex-médico 1nterno do

Sanat6rio de Santos. em Campo. do Jordão.
CLtNICA GilRAL - DI�GNóSTICO PRECOCE III TRATAMENTO ilSPilCIALIZADO

DAS DOENÇAS DO APARtlLHO RilSPIRATóRIO.
OPERACÃO DE JACOBOEUS

cONSULTAS: .làr,lamente. das 3 às I) horas. CONSULTóRIO: RUlI VItor Melrelea. 18
RESIDtlNCIA: Rua Esteves Jl1I!l1or. 135 - 'reI. 742.

DR. MADEIRA N·E:V'ES
Médico especialista em DOENÇAS DOS OLHOS

cuno .. Agerlelcoamento C! Looga Prltloa no Rio óe JIIllAIW'e

ro�BULTAJI - Pela maabA: CIarlam_te c.. IO,30àtl2 hs , à. tarde 8lrcepto oe,.

"Ne.., cu 14 ás 16 bor.. - OON8ULTORIO, B.. 1010 PIlaCo L '1', _lIIorae. _

•_ 1."1 - BMt4lbela' B.. PNld4l_to �bho, 'lo

DU. ROLDAO CONSONI
•

OIRUROIA GERAL. ALTA CmURGIA • MOLl!JSTIAS Dil SENHORAS - PARTOS
FO!I'mado pela Faculdade de Medicina dá Universidade de São Paulo, onde foI

.6.B9istemte por vãríos anos do Serviço CLrúlrgico do Prof. Allplo Correia Neto.
Clirutrgla do estômago e vias biliares, !nJtestlinoe ôelgado e grosso, t.lirólde, rins.

próstata, béx!.ga. tltero, ovãr1os e trompas. varteoeeíe, hídroeele, T81I'lzes II! hérnia.
CONSULTAS:

.,.. 2'.. 6 beras, l Rua Felipe Schm1dt, 21 (altos da C85S Paralao). Tel. 1.lil»l.
RESID:eNCIA: Rnla E� Jtln1or. 179: Tel 11764

Veda M. Orofino
Cirurgiã - dentista

Diplomada pela Escola de
Odontologia da Faculdade
de Medicina da Univer-

I Isidade de Porto Alegre.

IConsultas com hora mar- =-__------------------------=-
cada, no período das 14

às 19 horas.
Consultório e Residencia: IRua Esteves Junior 129.

Telefone - 1218.

_- y
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LH e RECOMENDA '

conT�A F€.RIDAS RECEnTES.OU A,nTIGAS

No bar e no lar
KNor

não deve faltar

C�NTRIBUA
para a Caixa de Esmolas aos Indi
I!;entes de Florianópolis.

Reorganização do
gabinete inglês
Chung King, agôsto (SIC)

- O gabinete Chinês, chefiado
pelo Presidente do Yuan Exe
cutivo (Premier) Dr. T. V.

Soong, acaba de ser reorgani
zado por uma decisão do Su

premo Conselho da Defesa Na
cíonal. O Dr. Wang Shih
Chieh, Ministro das Informa
ções, foi nomeado Ministro do
Exterior cargo ocupado ante
riormente pelo Dr. T. V. Soong.
Tendo o Sr. Shen Shih-tsai
Ministro da Agricultura, pedi
:lo demissão, foi nomeado pa
ra substituí-lo, concomitante
mente, o Sr. Du Cheng-kang,
Ministro dos Negócios Sociais.
Todos os demais Ministros
conservam os seus cargos.

O Dr. Wang Shih-Chieh, o

novo titular da pasta dos Ne
gócios Estrangeiros, é um ju
rista e educador conhecido.
Nasceu em Hupeh, em 1891.
Fez os seus estudos na Univer
sidade de Peíyang. Concluiu
em 1927 seu curso na Univer
sidade de Londres, recebendo
o título de licenciado em ciên
cias. Depois de licenciado, pros
seguiu seus estudos na Univer
sidade de París, que concluiu
em 1920, havendo recebido o
título de Doutor em Direito.
A partir de 1921, lecionou na

Universidade Nacional de Pe
king, durante sete anos, como
professor de "Legislação cons-Ititucional Comparada". Mais
tarde, tornou-se o diretor da

.

Faculdade de Direito. Foi di
retor de Bureau de Codifica- Ição de Leis; membro do Yuan
Legislativo, Presidente da Uni
versidade Nacional de Wuhan:
�inistro da Educação; e Mi�
mstro das Informacões. Foi
também membro do "Presi
dium" do Conselho Político do
Povo.

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

CASA DE SAúDE E MATERNIDADE
"SÃO SEBASTIÃO"

Sob a díreçãc clmlca do

DR. DJALMA MOELLMANN

Construção moderna e confortável, situada em aprazível chácara com

esplêndida vista para o mail'.
I

Excelente local para CU�a de repouso. Agua fria e quente

APARELHAMENTO COMPLETO E MODERNíSSIMO PARA TRATAMENTO
MÉDICO, CIRúRGICO E GíNECOJ,ÓGICO.

RAIOS X - Ultravioleta - I*ravermelho - Ondas curta.
- Eletricidade médica - Exames endoscópicos.
Laboratórios para oe exame. de elucidação de díagnõsttcos.

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

SECÇÃO DE MATERNIDADE
Partos com permanência de 10 dias em Apartamento de
la classe, inclusive sala de operações, com parteira da

Casa de Saúde Cr$ 400,00.
O DOENTE PóDE TER MúDICO PARTICULAR

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

...................................................�

A aproxima�ão do perio
do mensal é, para as senho

ras Que não têm boa saude,
um tormento e um pesadelo.
A Simples lembrança dos so

Irimentos Que se avizinham

perturbe-lhes a tranqullide
�e e as põe em sobressal�

No fim de um ano, Qllan
to s.omarão êsses dias de do

res, roubados aos afazeres e

ás a�grias da vida?
Afaste de si os padecl

mentos periódicos. A SAUDE
DA MULHER - regulador, tôo

nico, enu-dolcroso - é o reme

dio Que lhe restituira á tran

qullldade. Êle tem no nome

o resumo de suas virtudes:

/

A SArnE DA MULHER

Esta a verdadF�!,

e
dos tipos mais
praia ao alcance
por verdadeiros

Sapatos de todos os modelos e

modernos, inclusive Sondo lias para
das SENHORAS e SENHORITAS,

PREÇOS SEM RIVA1S!
Não comprem seus calçados sem visitar a

«Tamancaria Barrefros» I
.. 1 ..

RUA CONSELHEIRO MAFRA.41

---------------------------------------------- ....------.

ADVOGADOS
s.t». OSVALDO BUL€AO VIANNA

Dr. J. J. DE SOUSA CABRAL

ESCRITÓRIO: Rua Felipe Schmidt 52 - Sala 5
EdHício Cruzeiro - Florianópolis .

FARMACIA ESPER.ANÇA
A SUA FAlIlACIA

I.. C...IWr. Mafra, 4 • 5 - FONE 1..42
EIdr.,a a �.�.

Fabricante e distribuidores das afamadas con

fecções "DISTINTA" e RIVET. Possue Um gran
de sortimento de casemiras, riscados, brins
bons e baratos. algodões. rnoe-ins e aviamentos
para alfai«tes. que recebe diretamente d.as

Snra, Comerciant•• do interior no sentido de lhe fazerem uma

Florian6poli•• - FILIAIS em Blumenau e Laje•.
melhore. fábricas. A Casa "A CAPITAL" chama a atenção dos

visita antes de e.fetuorem suas compras. MATRIZ em

•

I
I

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



SOUZA

G ESTADO Sexla·'f!lra 24 d. Agosto ã. '945 5
----------------------------------------------�--------------------------------�

I �
�\�tSOUQ,9�

� Laboratório Clínico
� �"'�. RUA JOÃO PINTO, 25 - fone: 1448
= � � (em frente ao Tesouro do Estado
RMÁrOnO pnTOLOGlCRS Florianópolis

Dr. H. G. S. Medina Parm, Nai'bal Alves de Souza
Farm. L. da Cosia Avila

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

Exame de secreç�es.
JlutovaccinCJs e transfusão de sangue.

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

Confeccionando o seu
terno na

Alfaiataria Líder
de

CLftUDIONOR DUTRa
Rua Saldanha Marinho 2-A

FLORIANÓPOLIS
I�------------------.----------

Crédito Mútuo Predial
Proprietárias - J. Moreira & Cia

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

PRÊMIO MAIOR CR s 6.250,00

Muitas bonificccôes e médico graUs
Tudo isto por apenas Cr$ 1,00

..---- ..:

Oswaldo Apolonio da Rosa
RI'PRESENTACÕES

Aceita representações para o Estado de
Santo Catarina.

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

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

o Sabão

CI r\ .

...... 1 .

I

Estabelecimento Gráfico Brasil
DE

NICANOR

Aceita encomendas para o interior do Estado

Rua Tiradentes n°. 10 ••• Florianópolis ••• Santa Catarina

Bebida saudável'

Trabalhol Comerciail
Irnpreesdo a cêres

Ccrnposíçde de Iívros e

Jornail I
Tésel e MemorCl.Ül

Dcublês e tricromial
Reviltal - AvullOI - Caixal •

Eltojol. etc.

gelado
chá
chimarrãoMATE:

S a n�enoll
CONTEM

OITO ELEMENTOS TONICOS:

ARSENIATO, VANADA
TO •. FOSFO�OS,CALCIO

ETC!
TONICO DO CEREB·BO
'fONICO DOS MUSCULOS I

O. Pálido.. DePluperadol!
Elgot.dol, Anêmicol, Mãe,
que cri.m MIgrol, Cri.nça.
uquític.. , flc,berio I tenl-
ficaçio geral do org.nhmo

Sa ng·üi O 01
ue D.N.S.P. O' (99, da 1921DOENÇAS NERVOSA8

Com os progressos da medicina,
hoje, as doenças nervosas, quando

I
�------------=

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 nervosos in

digentes, na Rua Deodoro 22, das 9
às 11 horas, diàríamente, \
NSTlTUTO DE DIAGNOSTICO

CUNlca
DR. DJALMA
MOELLMANN

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

Dr. Artur Pereira
e Oliveira

Clínica Geral de Adultol
Doençal da. crlançca

Laboratório de Análilel
clínical.

Conlult6rio: rua Felipe Sch
m.idt, 21 [altol da Cala Po
railo]. dai 10 30 ál 12 I dai

15 àl 18 he,
Relid&ncia: ru,a Vilc. de Ouro

Preto, 64.
Fone: 769 [manuall

......................................................�

Se)'a o LlDER Dft II Salv�u milhares
de Vidas

MOO II
Nova York - (8. I. P.)J.I O "Jornal de Chicago" consa-

grou um artigo de fundos ao

sargento do exército norte

americano, Alexandre Drabik,
que comandando um pelotão
passou primeiro a ponte sóbre
o Reno em Remageme tornou

posição na margem oriental do
rio. Drabik é filho de um emi

grante polonês, da localidade
de Holland, junto a Toledo, no
Estado de Ohio. A familia Dra
bik está composta de 11 pessoas
pai, mãe, quatro filhos e cin
co filhas.
Alexandre trabalhava n a

propriedade rural de seu. pai,
de 80 alquerse. IO "Jornal de Chicago" ac-u
tua, que Drabik salvou por sua I

audacia, milhares de vidas de
1

soldados norte-americanos e

possibilitou o ligeiro transpor
te de armamentos e muniçóes 1

I
para a outra margem do grar.-
de rio.

Prefira ama parte de sea

trôco em "Selos Pró Doente =-------------

COMISSÁRIOS DE AVARIAS SEGUROS DE: Pobre do Hospital de Carlda·
Representações Tronsport81 Morítimos; FerrO. de". e estará êontrlbulndo para

Consignações •• Conta Própria viários. Rodoviários, Aéreol, que êle tome mais um pouco
Rua Pedro Ferreiro. 5 Cascos, Fôqo , Acidentei do de leite, tenha melhores medi-

2' Pavimento Trabalho. Acidentei Pelloail,
CAIXA POSTAL, 117 Relponlabilidade Civil e Vida.

I
eamentos, mais confôrto no

leito de sofrimento, etc. etc •••
Endereço Telegráfico « BO se o» (Campaha de Humanidade

...........__..__ do HO_Dltal d. {Jarldad.).

,"VIR(iEM ESPECIALIDADE"
\VETZEL INDUSTRIAL-JOINVILI,E

........._...._._-_. ..-,._...- ....- - -'_"_---...�

Empregada
Na Avenida Hercilio Luz n'

69, precisa-se duma que saiba

I ��zi�!&:....... w., ..... _ _ __ ..-.. ___

I' V!��!EHumO��ca C�'�li_
max" - mil rotações - força

I de 6 a 8 cavalos, possuindo
cota de oleo.

I
Tratar com Sidnei Noceti à

rua João Pinto, 44.
•
....,.

. Telefone 1134.

NOVO HOTEL
de Miguel Rodrigues de

Sousa
Angelina, Município

de S. José
(Viagens diretas ou via

S. Pedro)
IDEAL PARA REPOISO

Não se aceitam hóspedes
portadores de motestias

ccnregiosas

Procura-se uma casa

de comércio para ins

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

êste jornal.

DESPERTE I BILIS
DO SEU FIGADO
E Salim lia c.. IIsplstl ........
Seu fígado de'ft produzir�

.m litro de bilis. Se a bilis não corre •

uemente, os alimentos não são digeridol
e apodrecem. Os gases incham o est6l1»o

go. Sobrevém a prisão de ,.entre. Vod
sente-se abatido e comoqueen,.enenade.
Tudo é amargo e a ,.ida é um lIll1l'tÚ'iII.
Uma simples evacuaçãe não tocará a

causa. Neste caso, as Pílulas Carter .
extraordinariamente eficazes.Fazemcor

rer esse litro de bilis e ,.od sente-se cID

posto para tudo. São suaves e, contudo,
especialmente indicadas para fazer a bilil
correr livremente. Peça as Pílulas Carter,
Não aceite outro produto. Preço: Cr. $ 3,OQ.

f'ormad.o pela Unl,.erll1dac!. 4. o,n-bn
Com prAtica noo hOiJl)1U.1.I europ_

:ll1ln!ca m6d1ca em ..erlll, ped1at.r1a. aoen
lU 40 m.tema nervoDO. aparelho ..entto

ul'llnArlo 40 homem OI da mulher
Ullllte. TIiCllloo: DR. PAULO TAV.5Jõlliiil I
Cuno 4. Rad101Ql'ta Cl1D1ca com o dr

lIan� d.. Abreu C&mp&DAl1o (ato hu·

.o�. E�IÍS1\áo em HJc1.n. e I&C4.

I?dbl1ca, pela Unlverll1drulo 40 Rio 4l:e J.

ieíro, - Gllbinete d. Ralo X - Illectro

lI.l'�IOF'&fIa cUn1ca - lI.tllbol1m1o ba

Ia) - &onG.!la'em Duodltnel - Gablrultl

la tlaloterap1A - Laborat6r1o d. mICro.

IOpta ••<0.4.11.. cUn1ca. - Ru. l'enlalldo
Lacbado. I. rone 1.1N. - lP'lor.tanópolt.

TORNA A ROUPA BRANQUISSIMA
(Metell reg·ISI

Negócio-Vende-se
com freguesia feita, na Pra

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

6va-S

LE ICA
Em perfeito estado, com telemetro.
filtro amarelo. objetiva 1 :3.5

fóco 5 cma., com bolsa de couro:

VENDE-SE.
Informações nesta redação.

Até (RS 300,00
Precísa-ae alugar uma cala, não

muito distante do Golegio Ooração
de Jeaús. Pagam-Ie atéCR$ 300,00
menllais, adeantadamente. Dão-se
refer&ncial. 'Informaçõ8I nelta Re
dação.

MACHADO .& ClA�
Ag&acias e Repr.lentaçõel em Gira)

Matriz: Florian6poUI
Rua João Pi:n.to, n. S
Caixa Postal, 37
Filial: Crelciúma

Rua Floriano Peixoto. I/n (Edit.
Pr6prio). -Telegramal: ·PRIMUS·
Ag.nt•• aOI principall rt\QnicipiOl

do Eltodo

. S���� yIRCl:A""
. ... ''''/

ESPECIALIDADE

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



pelos alaques
o Japão

quase 90 mil deles vitimados pe- Japão, 44 foram quase riscadas
las duas bombas atômicas. Os do mapa, ao passo que outras
mortos foram 412 mil, dos quais 37, inclusive Té qui o, tiveram
ainda 180 mil pelas bombas atô- mais de 30% da sua área total
micas. E, finalmente, 9 milhões arrasada. Ao divulgar essas cio
e 200 mil ficaram sem teto, pois fras, lo) Q. G. japonês adverte
dois milhões e 2] O mil casas f'o- que ainda são incompl etas, sen-
ram completamente destruidas e do provável que subam ainda
outras noventa mil danif'icadaa.
Das 206 cidades existentes no

Singapura ocupada por paraquedistas
CAMBERNA, 23 (UNITED) - .. OMINISTRO DA GUERRA AUSTRALIANO, FORDS! INFORMOU

QUE MIL PARAQUEDISTAS DAOUELE PAíS OCUPARAM SINGAPURA

S. Francisco, 24 (U. P.)
Eleva-se a dez milhões o total
de vítimas dos ataques aéreos

Resenha Forense I «Dia do Soldado» ���;::�:�aal):�F�:;::�'il�I��.��
I
acordo com os dados disponi-

Julgamentos realizados pela Câ· -- veis até agora, o número de
mara Civil. em ses.ão ontem: É O seguinte o programa pa- mortos sobe a 260 mil, sendo
Apelação civel n, 2.608, da co-

ra comemoração do "Dia do
marca de Rio do Sul, apelante.
e apeladol Aldir Sbravati e Mário Soldado" no T. G. 40: la parte
Dorigatti. Relator o sr. des. Silo 8,00 horas - Hasteamento Tudo e' Brasilveira de Souza. do Pavilhão Nacional, leitura,
A Câmara pela voto de desern- do Boletim Especial, alusivo à

pate de Ir. des. Presidente, [u I»
data:gou procedente a ação, para con-

denar o réu nos termal ia pedido. 10,00 - O T. G. assistirá à
Vencido o sr. des. Silveira de Souza. solenidade do compromisso dos
Apelação civel n. 2611, da co- conscritos do 140 B. C. 7a B. I.

rncrrce de São Joaquim, apelante ,

Antônio Goulart Sobrinho e ape-
A. C. e Força PoliciaL

lados Adail de Oliveira Hugen e II parte - 14,00 - Parte
outro. Relator o IIr. des. Silveira Esportiva. Salto em distância,
de Souza. em homenagem ao sr. Cmt. da
Foi negado provimento à apela- Força Policial.

ção, para confirmar a sentença 14,20 _ Salto em altura, emapalada.
------------- homenagem ao Presidente do

Rua Martinho r4,�' 40.
Corrida do Estafeta,

Callado em homenagem ao sr. Ten. CeI.
�ilo Chaves Teixeira, Cmt. da!
Guarnição de Florianópolis. I

15,00 - Basquetebol, em

homenagem ao Prefeito Muni
cipal, Presidente de Honra do
T. G.

15,50 - Voleibol, em home
nagem ao sr. Presidente da F.
A. C.
III - Entrega dos prêmios

aos atlétas vencedores das pró
vaso Preleção feita por um

membro da Diretoria, sôbre a

personalidade de Luiz Alves
de Lima e Silva, "DUQUE DE i
CAXIAS".
NOTA - As provas acima,

serão disputadas entre a Fôrça
Policial e o T. G. 40.

Florianópolis 24 de Ag.sto de 1945

causados
aéreos conlra

lOs danos

mais.

Paris,24 CU. P.) - O minis- fORD-t94t
tI'O das Informações francês Por motivo de viagem, -ven

ordenou aos seus representan- de-se urgente um automovel
tes diplomáticos na América Ford: de super luxo, tipo 1941,
do Sul, que convidassem dez com 20.000 kls. faroes de ser

jornalistas de cada país SUl-I ração, duas pertas e ernplaca
nmerícano, para visitar a Ar- do. Preço: 40 mil cruzeiros. Ver
gélla e o IIarl'ocos, além da e tratar na relojoaria Labes, à

pel'�lanência de um mês em I rua Felipe Schmidt, 114.
Pans. 3v-l

Comunica-nos o Gabinete do st.

Pref'ci to :.\lunicipal: "Serú solene
mente iuaugurada, segunda-feira, 27
de agosto, às 17 noras, a rua MAB
TI�HO CALLADO, transversal a

Lacerda Coutinho' (terreno Eduar
do Horn). As placas foram ofereci
dos pelo SI'. cel. Vidal Harnos e pe
la sru. Edith Silveira de Sousa Gon
d i n , afilhada do inesquecivcl jor
nu I isf a homenageado. Convidados
pelo sr. Prefeito, comparecerão à
so lcn idr.d e representações dos esta
belecimcntos de ensino, para teste
munhar a homenagem do Govêrno
da Cidade no homem de imprensa".

Maior crédito
Nova York - (S. L H.)

As companhias produtoras e os

exportadores norte-americanos
deveriam conceder créditos
mais liberais para os compra
dores nos países sul-america
nos, na opinião da maioria dos
membros do "International
Trade Forum" da Junta Co
mercial de Nova York. Numa
conferência recentemente rea

lizada, onze representantes dos
interesses comerciais estran
geiros frizaram a necessidade
de mais concessões de crédito
liberais para os compradores da
Arrlérica Latina, como um in
centivo necessário para as em

prêsas norte-americanas no

mercado de competição do pe
riodo de após guerra.

BRITO
o alfaiate indicado
Tir adentes, 1'1

Semana inglesa para
os comerciários

F.:lo, 24 (A. N.) - O prefeito
do Distrito Federal, em seu

próximo despacho com o presi
dente da República, submete
rá à apreciação do chefe do go
vêrno o decreto-lei que insti
tui a s�;n�na inglesa para OE

Icomerciarios.

Leilão de salvadosnITZ Hoje, 6a.·feira, às
K 19,30 horas
John Garfiald. Gig Young e Harry

Carey em:

AGUIAS AMERICANAS
Um filme qua entusia.ma pela
força dramatica a o sentido pa
triótico de leu argumento, que é
uma cópia fiel da uma grandiosa

,proaza!
Impróprio até 14 anos

No programa:
Brasil Atualidades 2x56 . DFB
Noticiário Universal - Jornal

Praçol Cr$ 3.60 e 2.40

No dia 27 do corrente, às 10 ho
ras, terá lugar no edifício da Cia.
Costeira, em Itaiaí, o leilão de sal
vados do sinistro do hiate - motor
"Triunfo".
Serão arrematadas as seguintes

mercadorias:
2.038 sacos de far-inha de trigo; 11

I ambores vasios ; 5 tambores com
óleo pet róleo; 2 tambores óleo mi
neral; 11 tambores vasi os; 3 tam
bores óleo lubrificante; 265 fardos
de algodão em rama; 1 tambor de
naf'tol ; 2 exs, perfumarias diversas;

ROXY Hoje, 6' -feira, às 1 barrica sal azul sólrdo ; 10 cXS.

19 30 hrs. I
óleo lubrificante; 4 exs. com tinta a

Sessão col�sso óleo; 2 chapas de ferro; .2 amarra-

lo Filma Jornal 35xl0 • DFB dos com canos galval1lza(!os; 3
20 Jinx Falkenburg e Tom Neal em: amarrados com canos galvanizados:

.

ELA É DA PONTINHA � ex. com prodllto� farmncellÍlcos;
b'lh- d

- 3 rolos de arame lIso; 1 amarradoUm alegra tur 1 ao e cançoas,
com barras de aço; 2 rolos de arame

garotas...
. liso' 9 cllnhetes folhas de f1andres'30 Priseilla Lana, Betty Fleld e 1 al;,arrado com ver<'alhão latão' :;;Richard Whorf em:

A rolos de arame liso; '1 cx. com ti�ta
UMA CANÇÃO PARA VOCE para construção; 1 cx. com feltro

Esta é I!l sentimental novel� da de lã; 1 cx. C0111 chapéus de sol; 2
vida de dois jovem! composItoras. barricas com pedras esmerim; 1 cX.

Impróprio até 14 anol COI11 rebites; 1 se. idem idem; 1
Preçoll Cr$ 2,40 a 2,00 barrica com chumbos em tubos; 10

c'xs. eOI11 óleo lubrificante; 1 engra
dado com pedra granitada; 1 idem
i riem; 4 tambores cloreto de cal; 1
cx. com máquina operatriz; 1 peça
para I1lúquina operatri�; 6 peças,
sendo 3 chassis de vagonetes e 3 ca

çambas; 2 fardos com te('ido ele !lI
godão; 20 ditos; 8 dito�.

domingo, no Ritz e Roxy . Walter
Huston, Ann Harding e Oscar

Homolka em:

MISSÃO EM MOSCOU
Nos mostra a RUlsia guerreira de
hoje a tambem a. Russia .enti

;mlntal de todol 011 tempol.

(eará
Fort alcza, 2� (A. N.) - Já se

cnconí ram nesta capital as plan
tas da "Vila Comerciária" que
será construida em "Aldeola",
subúrbio desta cidade, compre
cridendo 11;) rcsidõncins para
comercrarros, Estas residências
serão construldns dentro de
pouco tempo. Serú também cons

truido um edifício de 12 anda
res, onde funcionarú () Instituto
dos Comerciários, num dos pa-

Os restantes andarcs do edifí
cio ficarão destinados a um ho
tel, que será o melhor do norte
do país. Na parte Ier rca será lo
calizado um restaurante.

•

BRASILEIRO!

Bahia
Salvador, 24 (A. X) Che-

gou a esta capital o SI'. Alberto
Vazquez Dauicri professor de
of'talmnlogia da Faculdade de
Xledicina de Muntcviricu, que se

encontra no Brasi I em viagem
de propaganda do Congresso
Pari-Amer-icano de Ol'talmologia,
a ser realizado em novembro
próximo, na capital uruguaia.

•

Pará
Belem, 24 (A. :\1.) - O ceI.

:.\Iagalhães Bar-ata recebeu do go
vernudor da Guiana Francesa o

seguinte telegrama: "Em nome

de tôda Guiana Francesa e meu

próprio, tenho li honr-a de en

viar-vos, assim como à popula
cão dêssc Estado, as minhas
mais vivas felicitações por oca

sião da nossa vitória sôbre o

Só o teu voto conciente poderá dar ao nosso
Brasil um govêrno de ordem e de progresso, com a

coalisão de todos os cidadãos que amam a sua

patria!
Procura, pois, desde já, o Posto de Alistamento

Eleitoral do Comité Democrático Progressista, na
Rua Vitor Meireles n. 24 (terreo), que funciona
diariamente das 14 às 17 horas.

Aulas noturnas para alfabetização, inteiro rnen
te gratuitas!

--

U ESTADO Esportivo Pequenas notícias
TENTADORA PROPOSTA
Porto Alegre - Noticia-se,

que Ivo, o esplêndido guardião
dos rubros, recebeu tentadora

proposta do Corintians, de São
Paulo, Cr$ 60.000.00, por dois
anos. Adianta-se que Ivo está
estudando o assunto.

Empregadore. e empregado. do
Comércio da nossa capital chega.
ram a acôrdo sôbre discutido au

mento dos comerciárioll. Esse au
mento conforme o coso. vai da
130 a 350 cruzeiros e vigorará de
l ' de agosto último, na base dos
salários vigentes em maio p.p. Se
o govêrnc {ederal decretar auman
to que venha bEineficiar 011 comer.

ciárioll, esse acôrdo agora esse nt,,
do ficará sem efeito.

•

Por recente decreto, foi prcmo
vida à b ase «K» da carreira de
E>ngenheiro do Departamento Na
cional de Por-toa, 'Rios a Canais, o

dr. Orlando de Oliveira Goaldner,
aturalmente servindt. nalta capital.

•

O sr. Hermenegildo Pereira da
Lira, é o novo sub-.:lelegado de po
lícia do distrito d.o Estreito.

•

inimigo comum.
•

Belém, 24 (A. N.) - Os jor
nais de ontem dedicaram grande
espace ao serviço telegráfico sô
bre a chegada do Segundo Esca
Ião da Fôrça Expedicionária
Br-asilelra. A rádio Clube que
comcmoravn mais um an ive rsá
rio na irradiação de seu teatro,
prestou homenagem aos herói
cos soldados brasileiros que re

gressaram à Pátria,
•

Maranhão
S. Luiz, 2"1 (A. N.) - O padre

marauhen sc Luiz Dourado, que
fez parte da Fôrça Expedicioná
ria Brasileira C0!l10 capelão, e

que se encontra nesta capital,
realiznrá hoje, cm praça públi
ca, uma palestra. relatando as
atividades dos sacerdotes e sol
dados brasileiros. com episódios
sensacionais e emocionantes da
gu'erra da Itália.

JOGARÃO AQUÍ
Porto Alegre - Já se encon

tra em Curitiba o quadro de
profissionais do Cruzeiro, com

todos os seus titulares. O clube
gaúcho jogará também em

Florianópolis, Joinvile e, possi
velmente, estenderá sua excur
são até São Paulo, se for feliz
em seus embates na capital pa
ranaense.

Na Barra do Aririú, distrito e

município de Palhoça. f,�i criada
uma escola mita.

•

,

ZEZÉ PROCóPIO E
JUNQUEIRA

S. Paulo - Continuam os I
rumores em torno da saida de Entre 19,30 e 20 horas de segun

Zezé Procópio do Palmeiras. ndaos-lIf�ira próxima. deverá chegar à
- capital o «Fogo Sitnbólico».

I Adianta-se, que também Jun- -

queira pretende deixar aquele Um monumento

II �::TENDE*J;�AR NO RIO de guerra
S. Paulo - O Ipiranga está Abilene, Kansas - (S. L H.)

I estudando a possibilidade de - Um monumento de guerra
jogar no Rio, nos dias 28 e 30 dedicado ao general Dwíght D.
do corrente, contra o Vasco e o Eisenhower e aos milhões de
Canto do Rio, respectivamente. combatentes que serviram sob

o seu comando, contribuindo
para a vitória sobre a Alema
nha no ocidente, será erigido
nesta cidade, torrão natal do
supremo comandante aliado.
A iniciativa para a construção
desse monumento partiu da
"National Foundation to Ho
nor General Dwight D. Eise
nhower and the Unites States
Armed Forces, Incorporated."
Revelou a Fundação ser seu

desejo "render tributo aos
membros vivos e à memona
dos homens e mulheres que
perderam a vida pela causa
aliada na 2a. Guerra Mundial,
obtendo um local na cidade na
tal do general Eisenhower) pa
ra erigir um memorial de guer
ra que atenda a estes fins."

Otimo convite
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