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CHUNG KING, 28 (U. P.) -- O PERIGO DE GUERRA CIVíL NA CHINA PARECE TER SIDO CONJURADO COM A-PUBLI
CAÇÃO DO TRATADO RUSSO-CHINÊS. TENDO A UNIÃO SOVIÉTICA PROMETIDO TODO O APOIO AO REGIME DO GENE.· t-

.

RAL CHIANG-KAI-SHEK, OS COMUNISTAS CHINESES DO YUNAN VIRAM-SE PRIVADOS DO QUE ESPERAVAM SER SEU
MELHOR ALIADO. POUCAS HORAS ANTES DE PUBLICAR ÊSSE TRATADO, MAS TALVEZ JÁ INFORMADO DO MESMO, O
lJDER COMUNISTA MAO-TZE-TUNG CONCORDOU FINALMENTE EM DIRIGIR-SE PESSOALMENTE A CHUNG KING, DE-

POIS DE TER ANTERIORMENTE RECUSADO DOIS CONVITES DE CHIANG-KAI-SHEK

o
o MAIS .ANTIGO DURI8 DE SANTA CATARINA

Proprietario e Diretor·(jerente MOACYR lúUATEMY DA SILVEIRA

MOSCOU, 28 (U. P.) - Mais de 500 mil japoneses já de
puseram as armas e se entregaram às fôrças soviéticas, no Ex
tremo Oriente. Informações oficiais de Moscou, salientam que
as tropas nipônicas continuam se rendendo. Durante as últi
mas 24 horas, mais de trinta mil combatentes do Mikado cessa-

Iram a resistência. Ainda de acôrdo com a mesma fonte de in
formação, as operações prosseguem satisfatoriamente, sem

que os exércitos russos encontrem oposição de parte dos nipô
nicos ..Ano XXXI H.. 9458I Florianópolis - Terça-feira, 28 de Agosto de 1945 !

Rio, 28 (A. N.) - O Dele

gado de Polícia Política fez re

velações á imprensa sôbre a

prisão de espiões nazistas, entre
os quais se encontra um por
tuguês filho de alemães, Acá
cio Strech Ribeiro.
A rede de espionagem tinha

entrelaçamento em Portugal e

Espanha. A ação da polícia
desmantelou completamente a

rede detendo todos os seus ele
mentos. Nas suas revelacões á
imprensa o Delegado de Polí
cia abordou um ponto até ago-
ra não revelado pelos espiões A á

.

.

·

Í oa""o acompanhounazistas para as suas comuní- m qUina _nazIs' a �.
_

��tõ:��sO d�e�l����a ���q�;� aI produ�ao do cérebro altolao
jornalistas, pela primeira vez, Rio, 27 (A. N.) - A Delega-

28 (U P) O to adiantados no desenvolvi- .

d I tít t d A t Ea revelacão sôbre tal engenho- Washington, ,.
-

era O ns 1 u O e posen a- os,-no Comerel"ald I f
- mento da bomba atômica e ti-

dori P
_

d E dso sistema. Declarou que os Departamento a n ormaçao ona e ensoes o mprega os
.

I ho i nharn tam bérn completos os pla- t R' 27 (A )membros da espionagem ale- de Guerra reve ou oje que em Transpor es e Cargas do

r
10, . N. - Estiveram

.

b
.

nos para um projétil com pilo- I D' trit FdI' bí t d M'
.

tmã, valiam-se do "micro pon- agentes nort<�·amerIcanos e rr-

to, que atravessaria o Atlânti- IS rr O e era, comunicou no ga men e o inis 1'0 da
to" � um diabólico recurso tânicos aeompanharam as p ri- aos aposentados que, de se- Educação os Acadêmicos da
para a remessa de suas instru- meiras fôrças que invadiram a

co em 17 minutos. Tinham tam- 1 tembro em diante, estará habí- .Faculdade de Ciências Econô-bérn desenvolvido um sistema I
cões aos agentes. A espiona- Alemanha, para descobrir os

.

d l litada a pagar os benefícios na: micas de Pernambuco, afim-de� de bbiudagern antí-ra ar, para

Igem com o seu vasto aparelha- segredos de guerra nazistas, E
.-

b base do aumento constante da fazer entrega de um memorialsubmarinos e avroes, em como

menta, voltou-se logo nos prí- verificaram en.tão que dOS ale-
submarinos de alta velocidade tabela anexa do decreto 7.835, contendo as reivindicações sô-

mães tinham feito gran es pro- de 6 de agosto do corrente ano.
I bre a lei do ensino comercial.mórdios da guerra para o

aressos mas li. indústria não sob a agua e outras coisas.
aperfeiçoamento da técnica �onseguia executar os novos in- Além disso, havia um metodo

j
,

t B h' d T'
·

-

fotográfica, aplicada a seus de- ventos com suficiente rapidez, para fabricar manteiga e outros a eu rar�m n!i � Ia e oqulosígníos. É de todos conhecida Assim, os alemães estavam mui- produtos do carvão. U li U
a micro-fotográfica, isto é a Guam, 28 (U. P.) - Foi su- rendição das fôrças japonesasredução em mínimas propor-

I
mamente dramática a entrada na ilha de Luzon. A mensagemções 'fotográficas de documen- FOle prl·SI·onel·ro dos a em.a-es da grande esquadra de guerra de Yamashita foi entregue aos

tos. Sabiam no entanto, as po- norte-americana em águas de norte-americanos na z o n a
lícias aliadas que da micro-!o- Tóquio, para a assinatura dos montanhosa de Kiangan, sa-
tografia tinham os alemaes

'." termos finais da rendição in- lientando que tinha sido dada
díabólícamente evoluido para o RIO, 27 (A; N) - De�tre os fend.o� qlfe. regressaram a

j condicional do Japão. O vice- a ordem aos japoneses com re-
micro-ponto, onde consegui-l bo.rdo do Itauge,. �Igu�'a o Joveml e_xpedFlcIlon�lO.Manoe� �or- presidente da United Press na ferência à cessação das hostili
ram reduzir fotograficamente I r�Ia que fora pnslOneI:'o dos a, emae�. a an o a_ repor abem. zona do Pacífico, sr. Frank dades.
as mensagens que enchiam disse s�r na�ural d� Mmas, perten�eI ,ao VI R. I. Escla:�c:u) Bartholomew, que se encontra
uma folha de papel de ofício q�e apos noites e dlas. de ur�a luta mfer�al em que a fuzll.�lla a bordo do couracado "Yowa",
ao tamanho de um simples nao dava tregua.s, 5am, �ssIm co� . ma�s 16 compa_nhenos, afirmou que foi triunfal a en

ponto um ponto normal exata- durante uma missao arnsc�da, prisioneiro do� alemaes em
trada das poderosas belonaves

mente igual aos sinais da acen- Bolonha. Foram leva90s para .a Alemanha e mtern�dors no
norte-americanas na Bahia de

tuação_ gráfica" P.ondo em o�- c8:mpo de concentr�çao onde flcaraIl!- �xpos�os aos ngo�es. d� Tóquio. "Todos os canhões do
servaçao a Acácio Strech RI- fno e da �ome. O tratamento era o pior �OSSlV:l. A Cru� Ver

"Yowa" _ escreveu o corres
beiro desde que desembarcou melha SUls�a entretanto tudo f:z pa�a mmor�r s�us sofrimen-

pondente _ estavam aponta
aqui, a polícia verificou que tos J?roporcl.onando-lhes melhor comIda: Apos �I��O meses e

dos para um minúsculo des
ele demonstrava inter�s�e eI? �O dias de vida a�a�gurada, soou ,? �cl�rIm

.

da vitória : foram troíer japonês, que navegava
adquirir um microscópio, f1- libertados pela terceira armada bntamca e levados para a In-

ao seu lado. Ao menor gesto de
cando a polícia de sobreaviso glaterr�. '.., . traícão dos tripulantes do
de que ele seria portador de Dal para os Estados Umdos e agora pala o BlasIl. "Hat-Uzakura", destroier on-

instruções em micropontos.
Ace·lt� a renu".nCI·a de Nelson Rockefeller de viajavam os emissários de

Sendo o microscópio o ap�re- U paz japoneses, os canhões do
lho indispensável para a leitu- "Yowa" descarregariam tre-
ra, não teve mais dúvida a po- Washington, 28 (V. P.) - () pre- Nclsnn: atendendo a seu pedido, menda carga de balas, capaz
lícia sôbre a veracidade das sident« Truman aceitou a rcnuncla aceito, a partir desta daí a a sua re- de destruir o navio inimigo em

de N0L'lll Rockef'ellr-r como sccic- nuncia como secretúrio assistentesuspeitas, tàrio-assistents do Departamento de do Departamento de Estado; Como poucos segundos.
Assim em rigorosa b�s�a Estado e nomeou para o mesmo lu- coordenador cio Escritório rle As- Durante a viagem todos os

procedida no quarto de Acácio gar o sr. Spruille Braden, atual ern- sun los Jnter.Am�ric.ar�os, foi magnt- tripulantes dos navios de guer
logrou -a polícia apreender no baixarlnr norte-americano na Argen- Iica � sua contribuiçáo para � for-

ra norte-americanos se encon
f d capa de gabardi- tina. Esta é a quarta substituirão talccimr.to d� cooperaçao amistosa

t t _01'1'0 e u�� d de [tiros Iuncionár los (lo Dcparta- entre as repúhlicas americanas na ravam a pos os, como se es
ne um minúsculo

�
pedaço ,e mento de Estado nas últimas sema- 'guerra contra o fascismo. Durante I perando entrar em combate a

papel--G-entendo tres pequems- nas, Duas outras vagas a

..

inrla lerão sua. pcrman['ncia como

secretário-I qualquer
momento,

simos pontos. ,ele ser jJr�cnch.i,]as No scn pc �J(io I
asslslcl_1te, cn.�arregado d�s assun· �

Era o microponto em nunle- r!t> rem,nela, rlJYl1lgado pela C��sa tos latll1o·aJ1lellCanos, C�Jl1t1l1110U �
, "tos Branca Nelson Rockefeller (Ilz: trab;.dhar por uma matOr

aproxI'!
NA lLHA DE LUZON

ro d: 3. Neles vmha descll
_

"Neste'momento crítico da hi.stóri� mação entre as repúbl�c�lS al11di- Manilha, 28 (U. P.) _ "O
o metodo a ser empre�a�o pe lio país, coloco os meus serVIços a c�1I1as. O seu trabalho lo! el1_1preen- carniceiro de Baatã" que é o
lo espião em suas atIv1dades sua disposição". Aceitando a reI1l1r;t· dldo e exe�utado, como s�rvlço. de

general Yamashita' foi quemno Brasil Os exames de labo- ria de Nelson Hockefeller, o preSI- guerra c nao sera esqueCIdo. Smce- , . . . _'

t" f' l' dos Da I dente Tr1ll11an escreveu: "Meu CafO ramente. (a) Hilrry S. Truman." 'InICIOU as negoclaçoes para a
l'a onos oram rea lza ,-

.
.

.

Revelações do Delegado Ide Polícia Política
queles fantásticos pontinhos
apreendidos surgiram nitida
mente os esquemas de uma es

tação de rádio emissora que
Acácio confessou estar encar

regado de montar bem como a

descrição minuciosa dos méto
dos de' transmissão para a Ale

manha o sistema de cifragem
de me�sagens horários, con

tacto etc. Esse sistema ideal

que � espionagem na�2sta mi

nistrava aos seus espioes nas

suas comunicações,

Na «vs-)» especialmente

A partir de
setembro

aos milhares

Foram condecorados
Rio, 28 (A. N.) - Por decre

to do Presidente da República
foram condecorados com me

dalhas de prata por méritos
de bravura funcional os em

pregados da Central do Brasil
Antônio Lourenço Barcelos,
José Maciel Gusmão e Júlio
Francisco Moreira, guardas
freios de Barra do Paraí e José

.

Frederico do Nascimento, tra
balhador do Tráfego da Estra
da. Os três primeiros conse

guiram, com risco da própria
vida evitar um grande desas
tre para um trem de passagei
ros. A cerimônia da entrega
das condecorações, será hoje,
no salão de honra do edifício
da Estação Dom Pedro II, pre
sidida pelo. coronel Alencastro
Guimarães.

*

TERIA ADERIDO?
Elstocolmo, 28 (U. P.) - Se

gundo o jornal "Afton Bladt",
baseado em informações não
confirmadas, também prece
dentes de local ignorado, o im
perador Hiroito resolveu ade
rir ao "hara-kíri" na manhã de
hoje, no momento em que os

aliados chegaram a Bahia de
Tóquio. Essa informação, que
não foi confirmada e tudo in
dica não ser exata, foi transmí
tida por refugiados alemães
que afirmam ter ouvido uma

emissora japonesa irradiar essa
notícia.

Falece conhecido
escritor
Hollywood, 28 (U. P.) - Ví

tima dum sofrimento cardíaco,
faleceu nesta cidade o conhe
cido escritor australiano Franz
Werfel. Entre suas obras cita
se "A canção de Bernardette"
que o cinema tornou famosa
em todo o mundo.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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S· LIDER nft I Perco-'a Gorduraela o N .1 �clasmt:�:lasn�:oc;;.s:�:
.

MODA I't' de �
Hollywood. Póde-se

obte-lo agora nas far-
mácias.

Um
-

médico da California que atende
as EstréIas de Cinema de Hollywood
descobriu um método seguro e novo

para reduzir o excesso de gordura
antiestética. Esta elescoberta chamada
Formode dissolve a gordura de um
modo seguro e rápido. Comece a per
der peso na primeira semana e muitos
quilos ao mês. Basta tomar 2 pastilhas
:l vezes por dia. ForDlode estimula
a saúde, a energia e proporciona uma

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

qualquer farmácia. A nossa garantia é
a sua maior proteção.
Distr. S. I. P. Caixa Pestal 3786 - ltlo

I
I

CLIUDIONOR OUTRA

Confeccionando o seu
terno na

Alfaiataria Líder
de

Rua Saldanha Marinho 2·A

FLORIANÓPOLIS

-·------lMATE gelado•
chá

. • chimarrão

Bebida saudável
.......................................................�......

� __ Mnm. .a , �

L\_DVOG L\._DOS
[ Dr. OSVALDO BULGAO VIANNA

Dr, J. J. DE SOUSA CABRAL

I
ESCRITÓRIO: Rua Fel ipe Schmidt S2 .; Sala 5

IEdifício Cruzeiro - Florianópolis.
........_------------

Crédito Mútuo Predial
Proprietários - J. Moreira & Cia.

,

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

PRÊMIO MAIOR CR s 6.250,00

Muitas bonificações e médico gra:is
Tudo isto por apenas Cr$ 1,00

'AlllJI(AJP.tI111.
IErORDI _-

[Pareceu um

I rochedo
Rio, 27 ·A.N- Entrou no }Dorto

desta Capital o vapor nacional
ccTaqui», o imediato do mesmo

vapor, Wilbur Holrns, informou à
reportagem que cerca das 10 ho
ras do dia (Finte e dois, a 135
milhas do Farol dos Abrolhos, de
súbito o navio foi abalado por
violento choque, como se houvesse
batido de encontro a algum ro

chedo ou embarcação naufragada.
Alarmado o imediato que eatava
de serviço seguido de toda a tri

pulação, subiu para a cabine do
e irnondo.
Um espetáculo estranho foi o

que se viu a poucos metros da
proa do Taqui, que ainda jogava
bastante: Uma verdadeira «trom
ba marinha» com cêrca de 20 me

tros de altura Eorrncmdo urn espe
táculo curioso.
Por sob a rneamo vío-se ce lmc

mente urna gigantesca baleia, que
deveria pesar não menos de 50 to
neladas. Procurou afastar-se do
local. As águas estavam revoltas
mas o sol forte permitia observar
se com nitidês todo o deserirolm
do ocorrido.
E pcucos minutos o monstro ma

rinho já se encontrava longe
Acre'scentou o imediato Wilbur

Holms que durante toda a via·
gem vira muitas baleias, mas ne

nhuma com o porte da que bata'
ra no Taqui. Depois do choque fo
ro.rn tomadas providências, pois c

Taqui ficou avariado na proa s

c�meçava a fazer água.

Liaz;t

DOENÇAS NRRVOSAS
Com os progressos da medicina

hoje. as doenças nervosas, quando
tratadas em tempo, são maies 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

Ide um Ambulatório, que atende gra
tuitamente os doentes nervosos in'jdigentes, na Rua Deodoro 22, das 9
às 11 horas, diàriamente. .

"Strauee

Discos amerÍca,n?s.
tório class1CO.

Grande reper, f i t a s .

Gravações � per e_

A VEZ NA HIS

P�LA PRIME�tSlCA. DISCOS
TORlh DACE DE QUi\LQUER
AO ALCAN

BOLSA.

*

*,
.Mozllrt
*

Beethoven

*
Scbubert

*

Tchaikovsky
ele

no BrílSil
. exclusivOSDistl'ibwdores
LIVRARIA V1C1'.o.R .

111'0' t'le J anell'O

10 santo do dia
: St. Agostinho, Bispo e Dou

tor da Igre;a
Nasceu ês+e ornamento da Igre

ja em Togaste, perto de Hipone
-Africa., no ano 354. Seu pai, pa
gão até pouco antes de morrer

era alto funcionário e encaminho':
muito mal seu filho. Mas a mãe
sta. Mônica, fazia tudo para sal�
vá· lo, Por enquando, porém, pa
recia tudo em vão. Agostinho eri

tregou-se a<llll vícíos e, martirizado
palus ccuac çêes de sua consciên
cia, procurou a so luçdo dos enig
mas da ! vida na heresia do mani
queismo. Entretanto tinha feito
seus estudos e começou a brilhar
como professor. Sem conhecimento
de sua mãe dirigiu.se para Roma,
onde recebeu o convite para ser

professor em Milão. Aí fez urna

viaita de cortesia ao célebre Biapo
da cidade st, Ambrósio. Os ser

mões dêate fizeram impressão pro
funda na mente de Agoatinho. Já
antes tinha se separado da seita
dos maniquêue. Agora, com 33 0-
noa de idade, fez· se batizar. Vol
tou, então para a pátria. tendo o

desgosto de perder aua mãe pela
morte, durante a viagem. Em Hí
pana levava uma vida monástica,
quando foi ordenado sacerdote -e ,

pouco depois, eleito Bispo daquela
cidade. Neste momento corneço o·

período meis importante e mais
glorioso de sua vida. As lutas
contra oe heresias obrigaram-no a

escrever suas muitas obreis cientí
ficas e literárias; que fizeram dêle
um dali maiores gênios do cristia
nismo. Morreu aos 28 de agosto
de 430, enquanto sua cidade epis
copal era assediada pelos Vândalos,

No bar e no lar
KNOT

não deve faltar

Ouro para Denti��as
22 Quilates (Justo Título)
Envelope de 3 e 5 gramas

Pedido ao

fiEPOSITO DENTARIO

MASETT!
RUA SEMINARIO, 131 .- 135

RUA MARCONI. 44 - S. PAULO
que enviará lista de preços.

DESPERTE I BILIS
DO SEU FIGIDO
I Saltm til c.. lIIs!mtI .........
Seu fígado deve produzirdia�

um litro de bílis. Se a bílis não corre •
\,['emente. os alimentos não são digeridol
e apodrecem, Os lJaSCS incham o est6ma

go. Sobrevém a prisão de ",entre. Vcd
sente-se abatido e como que envenenado.
Tudo é amergo e a ",ida é um martí.t--*
Uma simples evacuação não tocará a

causa. Neste caso, as Pílulas Cartel' Ih
extraordinariamente eficaees,Fazemcor

rer esse litro de bilis e ",ocê sente-se diJ.
posto para hIdo. São suaves e, contudo,
especialrneate indicadas para fazer a biii:t
correr livremente. Peça as Pílulas Carter,
Não aceite outro prOd\1llO.greI'O: Cr. $ 3,0Q,

VENDE-SE
uma mesa circular e uma cris

taleira, ambas em ótimo estado
f e coriservaçãe. Ver e tratar à

rua Almirante Alvim. 14.
(Mato Grosso.)

Visite, sem compromissos, I
INSTITUTO DE DIAGNOSTICO

CUNIQ>
DR. DJALMA

I r�O!t:��AdeNGen�
Com prAtica D.O{] hollPlu.w eu.rol)eUll

JUn1c:a m�ca CD 1renJ. ped1a:trJa, QOCI.
lU do lÚtema lleM'o.o. apue!ho lrelUto

uràI6r1o do homem li da mulher
'-UM. T6mlJco: Da. PAtJLO TAV.4A_
Ouno de Rad�loa1a Cllntca com o dI'.

lIIan.o8I 4e Abreu C8mpanu1o (iao Pau.
.o�. �llado em HlC'lcle • lal14.
I"I1bl1ca, � Ul1!I"'ere1dad.. 40 Rio de la
l1etro. - Gabinete da Ralo X - Illectro-.
�oant'la elfn1ca - lletabol1lmo ba
al - Bon.Gapm Duodenal - Gab1nete
k fta10terapla - Labont6rto de m.!croe
oopla • anau.a cUnJca. - Rua rC'lllUldo
Ilachad.o. I. rOH 1.111. - ��

LIVRARIA ROSA
Rua Deodoro, 33

Fter ianêpolia

Livros novos e usados,
em diverses idiomas.

A tende encomeadas de
obras editadas ne ,Brasil

ou no estrangeiro.

Novidades todas as

semanas

- -

Sedas, Casemiras e Lãs

CAGA GA.". a(OSA
ORLANDO SOA RPEJLL]

Rua Conselheiro Mafra, 36. - loja e sobreloja - Telefone 1514 (rede interna)
Caixa Postal 51 --- End. Teleg.: «Scorpellí» --- Florianópolis
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Trabalhai Comerciai.
Irnpreasdo a côres

Composição de livro. II

]ornai.

Estabelecimento Gráfico Brasil
DE

NICANOR

I
SOUZA

Téses e Memorou
Doublés e tricrornia.

Revis:a•• Avullos • Caixa••
Estojos, etc.

Aceita encomendas para o interior do Estado

Rua Tiradentes n°. 10 000 Florianópolis ... Santa Catarina

������h.::��t����������:����,�U���!�d�Ú���; I s �! � ! � O I
mole humana. que desde cedo le rrca, onde o sangue hrasi leiro 101
aglomerou nas calçadas das nossas derramado anles e agora, pelo mes

ruas centrais, apreciou II aplaudiu mo e eterno ideal.
a passagem da «chama votiva», Bem inspirada andou a Coruis
que era cond·uzida para a Praça são destas homenagens, dando um
Getúlio Vargas. onde iria pernoitar. altar ao pé Ela heroína catar inense,
Ao pé do altar, mandado cons- para que o Fôgo Simbólica d a Pá

truir junto ao busto de Anita Ga- tria, a'lumiasse uma das grandes
ribakii, aguardavam o "Fogo Sim- páginas da nossa história, tanto
bólico" altas autoridadeil civis e mais, quando os fatos se comple
militarei, inclusive o sr. Interven- tam na justeza dos mesmos con

tor Federal, e qual recebeu das ceitos e das mesmas finalidades,
mãos do &T. Prefeito Mlilnicipal o Aqui, onde as mãos carinhosas
'facho, c.municando sua chama à do saudoso José Boileux, o enamo

pira ali instalada. rado da nossa Ierra e da 11 ossa

Falou então o jornalista Osvahl.o gente, escolheu, para que se ren

Melo, que muito bem interpretou desse um inesqueclvel preilo ii me
o sentimento patriótico de nossa mória de Anita, sagrou-se, agora,
gente. O simbolismo deste Fôgo.
Encerrando a brilhante cerimônia É um simbolo encarnando urna

cívica de ontem. foi cantado, por epopéia.
todos os presentes, o nosso Hino É a epopéia recordando um lan-
Nacional. ce admirável de patriotismo.

" É o patriotismo plasmado e f'un-
d ido num mesmo ideal.
Ideal que é o pensamento comum

de liberdade, chama sempre acesa
em nossos espÍlrúos, determinando
o nosso destino de povo livre.
Fica, assim, vivendo, mais uma

recordação e provado mais uma.
vez, o determinismo histórico.
Esta, a lição que o Fôgo da Pá

tria nos dá hoje .

À sua luz brilhante, relemos um

passado glorioso.
E, amanhã, confundindo aSila

própria claridade com a clarid ad e

de um novo dia, o Fôgo Simbóli
co continuará sua viagem, nas
mãos des atlétas caterinenses, des
se pugilo .de moços filhos de um

pa's cujo nome está inscrito entre
aqueles que tudo deram, para de
fender a civilizacão humana.
Subirá nossas serras á luz do sól

c das estrelas, penetrará terras rio
grandenses, onde vae iluminar os

festejos do Dia da Pátria, esse Sete
de Setembro, o d ia ela liberdade. o
dia do Brasil.
Que o sôpro do verdadeiro na

triotismo avive e alimente a chama
rIo Fogo Simbólico, que, em verda-
ele, nesta hora, necessita crescer
também nos coracões ele todca os O PRECEITO
brasileiros, para ii suprema' ventu
ra de nossa Pátria, onde a paz ha
de reinar como a esperada benc.ío
dos Céus sôbre todas as almas:
Atlétas catari nenses, quando ern

punhartles, amanhã, este simbolo
ardente, erguei-o bem alto, para
que a sua claridade espalhe pelos
nossos caminhos, a fé que os filhos
rle Santa Catarina depositam TIOS
destinos glori osos d o Brasil".

....� .

IfENNER1;
= QiU Â L IDA O E

. • . Hoje pela ma,nhã, conduzielo por

Rua Padre Miguélinho 23 -- Florlenõpolls atléta. catorinenaes. o "Fogo Sim·
I

lbóliCO" reiniciou sua marcha para
......................_Cl II••••OGtMII•••••••

a capital gaucha, meta final de

I.sua
grandio.a rota patriótica.

CONTA CORRENTE POPULAR
Como falou � sr. Osvaldo

Juros 51/2 a. 8. - Limite Cr$ 30.000,00
M 1- h e o: .Movimentação com c eques "Como si fôra a alma do Brasil,

.U) Banco do Distrl·to Federal S. I. I acêsa no fogo de sua própria gló-
a 11 ria, chega até nós, a chama simbó-

lica do amôr patrio.
CAPITAL: CR$ 60.000,000,00 Desta vez, reascendeu-se ela, nos

00 campos de Monte Castelo, onde o
RESERVAS: CR$ 12_500.000, soldado brasileiro selou com a sua

Rua Trai-anO, 23 .. Florianópolis bravura, o valor indiscutível de
nossa bernaventurada raça.
Ha alguma coisa do sangue de

nossos herois, no crepitar desse Iô
"O vivo a nos trazer na luz, com

que vel�l alumiando os eaminl�os
elo Brasil, a mensagem de patr io
tismo que nos mandam os que lu
taram e os que morreram nos cam

pos rubros das batalhas.
Ao inflamar-se em Monte Caste

lo o "Fôgo Simbólico da Pátria",
te;n, este ano, por isso mesmo,
maior significacão.
A sua chama" está avivada pelo

Copyroghl da sôpro das vitórias, da maior e na
TheHAVE rOlJ HiÁRO?!nt. mais sazrada elas causas humanas,

que cu�ninou com a vitoria das
Nacõ es Unidas, em lula constante
e aberta pelos elevados pos tulad os

da Democracia.
De lá, alumiou as uguns do At1an

í ico relembrando lances sublimes
I do �ublime idealismo porque se

bateram heróicamente, as Nações
Aliadas.
E, sangrando, na ::fj�- viva e ru

bra de sua luz pau-iótica, pousou,
por instantes, crep itamlo sempre,
cm Natal o riÍntá.sllco trainpolirn
da glória: que ofecercu ás armas

aliadas, o definitivo caminho rí a

vitória.
Ainda lá se embebeu de passadas

conquistas e glórias e cresceu no

brilho luminoso das terras de J e
rônimo ele Albuquerque, para re

lembrar epopéias ele indios e de
bravos, que cimentaram os cami
nhos da formacão de nossa brasi
lidade. E veiu," cont i nuando acesa
como a indômita r-onsciêuciu na

cional, como a alma do Brasil, dei
xando claridades por onde passou,
de mão em mão, num r-evcsaruento
de ritmo novo a proclamar a uni-
dade da Pátria.

•

Continuou sempre a marcha que
se não detem, por entre as ten'as
a dentro desrte Brasil imenso, ao

I compasso acelerado das horas, co

mo que tendo pressa de levar a sua

mensa.gem de paz e de glória a to
clos os rincõ'es pátrios.
Atravessou frontei,ras ele Estados

("franeles e Estados pequenos, na

�firmacão luminosa de que tudo
isto é "Brasil, nes'sa obra glorio'\a
ele mostrar ás cidades, ás se;:ras.

planaltos, cacho'eiras, 'l'Íos e peque
nos riachos que cantam a nossa

vida, que sômos um só paiz onde
tudo fala das nossas grandezas e do
direito que possuimos de ser am

povo forte e feliz.
Penetrou em nosso Estado, bem

dizendo a nossa gente bôa e rór·
te para depois de Ji.geir,o repOl:':: J,
c�ntinuar seu caminho até Pôrtc
Alegre, onde a cbama crel�iUlllte,
depois de alvoroçar de alegna e ,le
fé, todos os corações, term!na,ra sua

missão em terras do BraSIL
Neste momento, está aqui.
Aqui. onde se er·gue o bus,to ele

Anita Ga'ribal,di, que imerge d a 'rO

cha e do fogo de s�u patriotismo
indômito.
A luz crevitânte do Fôgo Simbó

lico toma vulto, ao pé da heroiTla
catariUPllse, que se tornou a he
roina dos dois mundos. O velho
mundo e ,o mundo novo.
Mundos que se fundi,ram no mes-

1110 anseio de liber,dade.
A liberdade que Anita ajudou se

tornasse uma conquista em terras
da Itália e a liber.cJade que os nossos

"pradnhas" souberam manter ilp
za, quando o naú.fasc-is111o tentou
destrui·la.

ROUPAS

SAPATOS

MALHARIAS

Vida Social
ANIVERSARI08

lDecorre hoje o natalício da srn ,

Zuleima Goeldner.
•

Faz anal hoje o

Ferrari Junior.
sr. Henrique

•

A gentil srlta. Alice Cunha� fi

lha do ar. Euclides Gunha, o l to

func. do Tribunal de Apelação, faz
anal! haíe .

*

Transcorre hoje o

ar. Arlindo Qliveira.
"

natalício

VlaJantelll
Para Curitiba, seguiram ontem

o sr. Jorge Daux e exrno . espôsa,
acompanhos de sua sobrinha arita.

Sonia DClUX Boabaid.

Às nossas leitoras I
Avi.amos nossos gentis lei

toras que. a partir lia pró
xima quinta-feira, dia 30.
iniciaremos a publicação se

manal de uma seccão femi
nina, a qual será ampliada,
gradativamente, dentro das
nossas possibilidades.
Tôda e qualquer colabora

ção para a nova secção de
verá ser enviada para: «O
Estado» - Secção Feminina -

Caixa POdtal, 139- Florianó
polis.

BRITO
O alfaiate indicado
Tiradentes. 11

TOSSE,

8RONQUI�E
E'COQUELU.CHE

TOMe $EMPII.!

O·a}.iibR DOS mELHORES
•1iI_1li"-. �IÇ CN.:l. N� 1114_••••

�\:t

� .

OITO ELEMENTOS TONICOS:

ARSENIATO, VANADA·
TO, FOSFOROS,CAlCIO

ETC;
TONICO DO CEHEBRO
TOHICO DOS MUSCULOS
O. Pálido.. DePlupe,.doll,
Eagotldoa, Anêmico., Mã ••
que cri.m Migro" Criançl'
rlquític... r.ceb.rão I toni·
ficlção g.,.1 do orglnhmo

COIP O

Sa ngue 001
Llo D.N.S.P. n- (99, da 1921

do

1. .. que o Alaska exporta
anualmente, só em arenques e

I inguados, mais de sete mi Hrõcs
e duzentos mil dólares, preço
pelo qual os Estados Unidos o

compraram da Rússia, em 1867.
2. .. que o porco-espinho ab

solutamente não tem voz, isto é,
não cmi te nenhum som C0111 a

garganta, sendo o seu rudio ca

racterístico produzido pelo ro

çar dos espinhos uns com os ou

lros.
3 ... que Popéia, a suntuosa

espôsa de Nero, quando viajava,
levava consigo um rebanho de
200 jumentas para o fomecimen
to do lei te com que se banhava
dinrit.manle numa banheira de

los sofredores
Ora. L. GALHARDO-Ex

médica do Centro Espírita
Luz, Caridade e Amor, co

munica a mudança do seu

ronsul+ôeío para a Rua
do Senado, 317-2° andar.
Rio de Janeiro, onde passa o

()ferecer os seus préstimos.
E:screva detalhadamente'
nome, idade, endereço e en·

velope se 1 ado para ares

posta.

APENAS Cr$ 3,00 CASA
Com essa ínfima quantia Vocé

�stá auxiliando o seu prOXlmo.
Contribua para a Caixa de Esmolas
aos Indigentes de Florianópolis.

ANTI- PAlÚDICO
de comprovada eficácia
Há mais de 50 anos, CHOLAGO
GUE lNDIO DE OSGOOD tem
merecido a preferência, em todo
E> Brasil, no tratamento do impa
ludismo e suas manifestações.
Sua fórmula, contendo aloés, raiz
de genciana, raiz de calumba e

casca de quina, além de constituir
uma medicação preventiva de

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

Cholagogue f�dl:Q:-:::
- DE OSGOOD' ',.•...

DO
IMPORTÂNGIA DAS FRUTAS
As frutas, em geral, são ricas em

celulose, subatô.ncío que não é di
gerida como os demais alimentos,
que aumenta o volume da. fezes
e obriga o intestino a funcionar.
De um modo geral, as frutas con

têm celulose. mas' esta existe em

grande abundâncíc na laranja,
tangerina e lima.
Livre-&e da prisão de ventre, pro

curando comer frutas, diàriamente,
no intervalo dali releições e duran
t. as mesmas SNES.

•

1;1 JJI11IJI:{IIttll; Il'J
B lWS. QPK "DI
NOU,]i] UlI
IIIBOL&-f
-

PODIl1tOSO .a:UD-
I.lA.B NO TRA.T�

JIENTO DÂ.

DIA

ouro.
4 ... que o desenho animado

de longa metragem "Branca de
Neve e os Sete Anões", cuja
projeção dura uma hora e meia,
é um conjunto de 250.000 dcse
nhos, selecionados entre
2.500.000, para o que foi ncccs
sário o trabalho de 600 dese
nhistas.
5. .. que, nos Estarlos Unidos,

jú se conseguiu extrair �azolina
diretamente das folhas verdes de
qualquer vegetal; e que tal com

bustível, excelente para qual
quer motor, tem um custo de
produção de aproximadamente
mil dólares por Ulll quarto de
galão, o que torna impossível o

seu uso na prática.
() ... quc, 110 gl'lo que cobre as

estepes da Sibéria, foram des
cobertos cadáveres de mamules
prehistóricos em perfdto estado
de conservação, sendo até reco
nhecível o conteúdo de seus es

tômagos - ervas, musgos e di
ferentes espécies de flores; e

([ue a maior parte do marfim
oferecido nos mercados do 111l111-

do pro\"ém ainda hoje de den
tes de mamutes siberianos, sen
do que em 1821 um único explo
rador rle marfim encontrou 10
toneladas, chegando a safra
anual, ainda em 1908, a 32 tone
ladas.

Prefira ama pa� de 8ea
trôco em "Selos Pró Doente
Pobre do Hospital de Carida
de". e estará �ontrlbulndo para
que êle tome mais um pouco
de leite, tenha melhores medi
camentos, mais confôrto no

lelto de sofrimento, etc. etc •••
(Campaha de Humanlda••

40 HOI,ltal •• -Ca.rldade).

MISCELANEA distri
buidora dos Rádios R. C. A.
Victor, Válvulas e

Rua Cllnselheiro
Discos.
Mafra, 9

CASA DE SAúDE E MATERNIDADE
"SÃO SEBASTIÃO"

So.b a dweçl!o cImlca do

DR. DJ.A,LMA MOELLMANN
Constnlçl!o moderna e oonfortâvel, situada em I1JprazIV'el châcara com

esplêndida vista p8lI"a o mail".

Excelente local para CllT'a de repouso. Agua fria e quente

APARELHAMENTO COMPLETO E MODERNíSSIMO PARA TRATAMENTO
1IIÉDICO. CIRúRGICO E GíNECOLóGICO.

RAIOS X - Ultravioleta - Infravermelho - Ondas curtal
- Eletricidade médica - Exames endoscópicos.
Laboratól'lo8 para oe exames de elucidação

Apal'ttamentos de luxo com banheiro
Apartamentos de la classe
Quartos de 2a classe
Quart-Js com duas camas

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

Casa de Saúde Cr$ 400,00.

de dlagn6stlCOB.

o DOENTE PÓDE TER MÉDICO PARTICULAR

FLORIANÓPOLIS
Largo São Sebastião -o-- Telefone:

� �

1.153

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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"Ah! si eu tivesse sabido ..."-Si tívesse
sabido precaver-se contra essas dôres reu

maticas que -o atormentam noite e dia, que
não o deixam descansar e o põe à merçê
da mais leve variação do tempo ... V. S.
provavelmente sofre de rins debilitados.
É extraordinaria a atividade dos rins.
Não descansam um só momento. Quer es
teja dormindo ou acordado, trabalhando
ou repousando, seus rins estão cumprin
do sua tarefa de eliminar do sangue as

substancias nocivas e toxicas, que pro
duzem o desgasto constante dos tecidos.
Realizam esse trabalho gigantesco sem pe
dir-nos contas, silenciosamente, sem que
o notemos siquer. Exatamente por serem

servidores nossos tão obedientes, come

temos muitas vezes pequenos excessos,
sem compreender as possiveis consequen
cias que possam ter para nossos rins.
Frequentemente cometemos abusos na-nos-

sa alimentação ou no nosso regimen de vida.
Impômos aos nossos rins um trabalho ex

cessivo do qual não tardam a se resentir,
e qúe se manifesta amiúde pela inflama
ção dos rins ou por desordens urinarias.
Combata os disturbios renais desde o

principio, tornando as Pilulas de Witt.
Mais do que qüaesquer elogios que pos
samos fazer às Pilulas de Witt, valerá
uma experiencia pessoal.
São nossos melhores propagandistas os

que já as tenham tornado. Pergunte seus

amigos que as tenham tomado. Se V. S.
quizer sentir alivio nas suas dôres e mo

lestias, aconselhamos-lhe a começar hoje
mesmo seu tratamento. Vá à farmacia
e compre um vidro de

PARA Os

P.I
�EX'GA RINS E A

TT.1 ulas I)(-WI .� J
o VIdro grande de Pilulas De Witt, contendo duas vezes e meia a

quantidade do tamanho pequeno, custa proporcionalmente muito menos.

� ,�.. .

\', .', '\ �;� 'lt':"'�}:�. .f""', -', •• ',

R. H. BOSCO LTDA.
ITAIAi - $. CATARINA

COMISSÁRIOS DE AVARIAS
Representações

Consignações .- Conta Pr6pria
Rua Pedro Ferreira, 5

2' Pgvimento
CAIXA POSTAL, 117

SEGUROS DE:
Transporte. Marítimoll; Ferra.
viários. Rodoviários, Aéreo.,
Coscoe, F8go, Acidentell do
Trabalho, Acidente. Pe.ilcais,
Re.pon.abilidade Civil e Vida.

Endereço Telecrófico « BO se o»
........................�� -=--I �

• .,._Moa •...., ".. · ••• ·1"1 II' ••• D. ' ..al

Aparêlbos elétricos
A Iastaladeea de Flwiall6- feda M. Orofino .

pelis, à rua 'I'rajane n. 11, avl- Cirurgiã _ dentista i
sa a sua dâstínta freguesia que i
dispõe de €>peráries babilüa-,

Diplomada pela Escola de

,1.,des para executar ínetaiações ,

Odontologia da Faculdade

de Luz e Fôrça em geral, for- de Medicina da Univer-

Inesendo orçamento grá':.is e sidade de Porto Alegre.
sem compromísso para seus Consultas com hora mar-

1serviços. cada, no per iodo das 14

Possui também oficina espe- às 19 horas.

I
'

eíaltzada. com técnicos l"l'ofis� Consultório e Residencia:
síoaaís, :Qji,ra consertos de apa- Rua Esteves Junior 129.
rêlhos elêtrtees, enrolamento Telefone - 1218,
fie motores e dínamos, estabí-
lízaderes, terres de engomar, I�������������.�.�

fogarei,J'IOls, aparelhos médicos
• eutres, com exceção de apa
relhos de rádio.

No bar e no lar
KNOT

não deve faltar

Dr. Artur Pereira
e Oliveira

Clínica Geral d'l Adultoll
Doença. da. criança.

Laboratório de Análi.e.
clínicas.

Consultório: rua Felipe Sch
rn-idt , 21 [altos da Casa Pa·
raiso], da. 10 30 á. 12 e da.

15 àll 18 ha,
Re.idência: ruo Visco de Ouro

PJ'j!Ífo, 64.
Fone: 769 [manua!l

PECA ESTE UVPttl !. ..

CREDIARIA PARA TODOS
Rua Felipe' Schmidt. 38 - Fône 1595 Florianópolis

Aproveitem a Oportunidade
Atenção! muita atenção!
Povo de Floriauópolis !
A "CREDIARIA PARA TODOS" estabelecida á rua

Felipe Sehmídt n. 38, esquina Jeronimo Coelho, atendendo aos
efeitos da crise ooasíonada pela grande alta que vem diaria.
mente demarcando em tecidos e roupas feitas em geral - lIUI.
TO AO CONTRARIO - reso Iveu a partir desta data até o dia
31 de AGOSTO fazer uma grande bonificação em seus preços
afim de beneficiar ao distinto povo de Florianópolis.

A todos que interessar, freguezes ou não, queiram sem
compromisso fazer uma visita á CREDIARIA PARA TODOS.

Oswaldo Apolonio d� Rosa
RIPRESENTACÕES

Aceita representações para o Es todo de
Santa Catarina.

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

FARMACIA ESPERANÇA
A SUA FARRACIA

«te. C••elWr. Mafra, 4 • 5 - �9P I.'�I
Ltra,a • 4.111dh

- ,

FILHA I MAE I AVO I
'I'o das devem usar a

Um!li.nu llãi I :t!1�
(OU _REGULADOR VIEIRA;

A MULHER EVITARA DORES
Alivia as Cólicas Uterinas

Emprega-se com vantagempa
ra combater as irregularidades
das funções periódicas das se
uhcras. É calmante e regulador
dessas funções.
FLUXO-�EDATINA, pela sua

comprovada eficácia, é muito re

ceitada. Deve ser usada com

confiança.

Ir FLUXO-SEDATINA encontra-se
'lMÃE em toda parte,

-----

o ESTADO
Diário Vespertino

DOENCAS DO GADO
E REMÉDIOS

Redação e Oficinas à
rua João Pinto n.? 3

Tel. 1022 - ex. postal 139

ASSINATURAS
Na Capital:

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

No Interior:
Ano Cr$ 80,(JO
Semestre Cr$ 4.5.00
Trimestre Crt 25,Otl

Anúnciol mediante contrito.

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

A direção não se responsabiliza
pelos conceitos emitidos DOS

artigos assínadoa

MACHADO ti DA.
�giDcia. e Repr••entagõe. em G.ral

Ma triz: Florian6poli.
Rua João PiDto i n. B
Caixa Po.tal, 37
Filial: Cre.ciúma

Rua Floriano Peixoto••/n (Edil.
Pr6prio).-Telegrama.: ·PRIMUS·
�o.nt•• !!lO. principai. municipiae

do E.tado

Motores Elétricos
de

Sapatos de todos os modelos e dos tipos mais 1/2 a 5 H. P.
modernos, inclusive Sondo lias para praia 00 alcance
dos

PREÇOSSSEMTARlvÃYsleiros I 1;;â�;EGI���E�Não comprem seus calçados sem visitar a I �!�a.�!!r���!�
«Tamancarl-a Barre.-ros4l!o::_j I

Rua João Pinto, 6

I
muito dls'tante do Colegio Goração

,� Caixa Postal, 42 de Iesús. Pagam.se atéCR$ 300,00
RUA eON ELHEIRO MAFRA � menllais, ad.antadamente. Dão-se.

.

- S
.

, .. 1 Florianópo:Ms referênciall. Informagõas na.ta Re.
�................................................ ·��..� ......�.·àaçao.

Esta a verdadel

108 pagifl3S - 50 glavIlI'3s - Cr, $ 6,00
eontta fElllmbotso posta I

UíANA� CRIM'JlAS B�SILEtnAS LIda.
C. P.lltl, 14 - JAI01lfABAL - E, S. PNllo

N�O HA' 'G'lAL
1.."1.

FORD-t94t
Por motivo de viagem, ven

de-se urgente um automovel
Ford."de super luxo, tipo 1941,
com 20.000 kls. faroes de ser

ração, duas portas e emplaca
do. Preço: 40 mil cruzeiros. Ver
e tratar na relojoaria Labes, à
rua Felipe Schmidt, 44.

BOMBAS PARA ÁGUA
manuais, eletricas e a

vento.

3v-3

No bar e no lar
KNOT

não deve faltar

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

f6co 5 cms ., com bolsa. d. CQuro,
VENDE-SE.

InformC1çõ'l na.tG I:'adcçio,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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IndicadorMédico
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DR. ROLDÃO CONSONI
OIBURGIA GERAL - ALTA CffiURGIA - MOL1I:STlAS DIil SIilNH08AS - FARTOS

Formado pela Eaculdade de MedicLna da Universidade de São Paulo, onde fol
Uststenrte pnr vári!fs anos do Serviço C1rúJrgico do Prof. Alípio Correia Neto.
CiTUrglia do estômago e vias biliares, íntestínos delgado e grosso, tíróíde, rtns,

próstata, bexíga, útero, ovários e trompas. Varicocele, hídeocele, v8.!I'l.zes lO bérnía,
CONSULTAS:

dO li la II horas, à Rua Felipe Schmidt, 21 (altos da Casa P8Jr&!so). Tel. 1.1I�.
RESID:JlNCIA: RIUa Esteves JWl:1or, 178; Tel. K7M

DR. A- SANTAELlA
(Diplomado pela Faculdade Nacional de Medicina da

Universidade do Brasil). Médico por concurso do Serviço Na
cional de Doenças Mentais. Ex interno da Santa Casa de Mi

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

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

_ Rua Felipe Schmidt. Consultas: Das 15 ás 18 horas
Residência: Rua Alvaro de Carvalho n? 18 - Florianópolis.

DR. ARAUJO
Assl.atente do Prof. Saneon, do Rio de .f_eira

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

CIiru,rgLa moderna dia GUELA DE LOBO, do LABIO LEPORINO (lábio e céu
da bOca fendidos de nascença)

.IlJ()fagoscopla, traquêoscopia, broncoscopia .,ara retirada de corpos estranhos, etc

CONSULTAS: das 10 à. 12 e da. 15 à. 18 horaa

Rua Nunes Machado 11. 20 - Fone 1447

Dr. Newton d'Avila aR. ANTONIO MONIZ

DE ARAGÃO
Operações -- Vias Urinaria. -- Doen·
�a. do. intestinos, réto e anua
-- Hemorroidas. Tratamento da

colite amebiana.
Fi.ioterapia .- Infro-verrnelhc ,

COXUlult: Vitor Meirele., 28.
Atende diariamente à.. 11.30 h•.• ,

à tarde, dClll 16 h•. em diante
Re.id I Vida! Ramo., 66,

Fone' 1067.

,� o Ortopo4la. VIbIlN • VIrIII'IrIII
1,0 toru. 1'_ • doe.,.. d. -.uru,

CONSULTÓRIO: R. João Pinto 7 Dió
-tam_ta dU II l5 17 horas. RUIDO
.lU.: A1mInlak 4lYl!a, Ia. lJ'n1l fIIlI.

DR. MARIO WENDHAUSEN
(Diplomado pela J'aculdade Nac. de Mea.tclna da UnJver.l.dad. do :sra.IJ)

&!:I-Intern() do Serviço d. Cl..tn.Ica MMlca do Professor Oavaldo OUYe1nl, m6d1co tl,
Departamento d. iladda

CL�ICA "DICA - !loIMt1a. laten!<s de adultom e erlallçu. CON8ULTORU
I KIlSWlIINeU: R•• Felipe Sebmtdt .. 18 -'- Teol. 811. CONSULTAS -- Das 1. u U

DR. ARMANDO VALÉRIO DE ASSIS
i
O.. S.rvl(OIl 4a Clíníea Infantil da Assistênci. Municipal o Bo.plto

de C.ridads�
_ CUNICA MWICA DE CRIA"ÇAS E ADULTOS

CONSULTóRIO: Rua Nnnes Machado. 7 (Ediffcio S. Franc!.aco), to.. 1_""
Consulta. dali 2 às 6 horus

RESIDENCIA: Rua Marechal Guilherme, 5. Fone 78l

DR. BIASE FARACO
Médico _ chefe do Serviço de Slfills do Centro de Sallda

"DOENÇAS DA PELE - SíFILIS - AFECçõES URO-GENITAIS DE
'AMBOS OS SEXOS - RAIOS INFRA-VERMELHOS E ULTRA-VIOLETAS

CONSULTAS: das 3 às 6 h. - fi. Felipe Schmidt, 411
fiES,: R. Joinvile, 47 - FONE 1648

DR. SAVAS LACERDA
Clinica médico-cirúrgica de Olbos - Ouvidos, Na.ríz - Garganta,
Diploma de habilitação do Conselho Nacional de Oftalmologia,
CONSULTóRIO - Felipe Schmidt, 8. Das 14 lU 18 heras,
RESInE'NCIA - Conselheiro Mafra. 77.

TELEFONES 1418 e 1204

DR. GEBHARD UROMADA
Especialista em alta cirúrgia e ginecologia

Hospital "Miguel Couto"
IBIRAMA (HAMõNIA) - Santa Catarina

Dr. Polydoro S. Thiago
Clínica MédIca em Geral

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

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

RESiDENCIA: Av. Trompowski, 62 - Fone Manual 766

DR. SETTE GUSMAO
CHEl''É DOS SERVIÇOS DE TISIOLOGIA DO CENTRO DE SAúDE E 00

H()SPT'rAL "NERll:U RAMOS".
Curso de aoer,felçoamento no Hdspital São Luiz Gonzaga, de São Pauio _ Ex-esta
l'IArio do inst1tuto "Clemente Ferreira", de São Paulo _ Ex-médico interno do

Safiat6rio de Santos, em Campos do Jordão.
CLlNICA GIilRAL - DIAGNóSTICO PRECOCE .II; TRATAMENTO IilSPIilCIALIZADO

DAS DOIilNÇAS DO_ APAR1I:LHO RESPIRATÓRIO.
OPERACAO DE JACOBOEUS

CONSULTAS: Dlàriamente, das 3 às 6 horas. CONSULTóRIO: Rua Vitor Melre,le., 18
RESIDll:NCIA: Rua Esteves Júnior, 13ti - 'l'el. 7.2.

DR. MADEIRA N·EV'ES
Médico especialista em DOENÇAS DOS OLHOS

cuno � ÁperfelcollII1ento e Longa PrAtica no RIo d. Janelro
IlOl'IlIULTAIt - reolll maahA: CIarlameate ... 10,30à..12 he , à. tarde ezcepto o••
.. lia....... 14 ás 16 !lor.. - CONSULTORIO: B.. loIio Ptata .. ." 8OIIr••• -

"o.e: 1."1 - BeodcYaala: B.. rn.t�" OcnlUJalao, 'L

PEÇA ESTE LIVRO!
..�------------------------------------.

I
I
II Dr, H. -G. S. Medina Farm. Narbal Alves de Souza
fi Parm, L, da Costa Avila

Clínico
DOENCA5. DAS AVES
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�\�tsauq,9� Laboratório
��e� c;...,,;:.
� , � RUA JOÃO PINTOf 25 - Fone: 1448
� � (em frente ao Tesouro do Estado

RMÁTOr1D PRTOLOGICnS Florianópolis

Exame de sangue, Exame poro verificação de cancer,
Exame de urino, Exame poro verificação do gravi- Idez, Exame de escorro, Exame poro verificação de

doenças do pele, boca e cabelos, Exame de fézes,
Exame de secreções.

J1utovaccinas e transfusão de sangue.

Exame quimico de farinhas, bebidos, café. águas, etc.

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

108 paginas - 50 gravuras - Cr. $ 6,00
contra reembolso postal
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Notícias resumidas
A declaração de guerra da

União Soviética ao Japão, veio
reafirmar que, em Potsdam,
não sairam vitoriosos os pon
tos de vista da Rússia, dOS Es
tados Unidos ou da Grã-Breta
nha, mas os interesses de todos

povos amantes da paz e da li
berdade.

- A indústria de material
plástico foi das que se torna
ram mais conhecidas nos últí-]
mos tempos. Agora, na Grã
Bretanha começa a ser empre
gado material plástico para
Iiversos fins óricos, e aliás com

êxito invulgar .

- Entre os diferentes méto
dos para a verificação de ra

zhas o detetar idealizado e pre
parado pela Metropolitan Vi
�ken Eletrical Company L'tda.
da Grã-Bretanha está se tor
aando cada vez mais popular
10 mundo inteiro.
- O Laboratório Nacional

.íe Física, em Teington, está
agora em evidencias como o

ugar onde as experiências pa-
ra a obtenção da bomba atô
mica foram primeiro levadas a

efeito - informa o Eveníng
Standard.

- Tecendo comentários em

torno da declaração de guerra
da Rússia ao Japão, o "Daily
Telegraph acentua que a União
Soviética sempre considerou o

Império do Sól Nascente um

turbulento vizinho na Ásia e

que os russos não tinham ilu
sões quanto as verdadeiras in

tenções dos militaristas japo
neses.
- Os submarinos britânicos

estão agora operando no pací
fico ,-- escreve o corresponden
te do Daily Herald junto á es

quadra inglesa do Pacífico.
� Por dependerem os caçax

e bombardeiros britânicos de
Hélices da maior precisão a

temporada de pesca na Grã
Bretanha este ano, será mais
rendosa do que em qualquer
outra época da guerra.

- As primeiras notícias sô
bre as operações da fronteira
da Sibéria com a Manchúria
adiantam que um formidável
exército soviético, com mais de
1 milhão de homens excelente
mente armados e superiormen
te armados já iniciou a ofensi
va sob a proteção de ataques
aéreos.

-cõ€���!:l:;�:�D:� I�W.;-- �I
INCEN,DJOS E TRANSPORTES

Cifras do Balanço de 1944:

Procuro-se uma caso

'de comércio para ins

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

êste jornal.

CAPITAL E RESERVAS Cr.

Responsabilidades Cr$
Receta «

Ativo «

80,900.606,30
5.978.401.755,97

67.053.245,30
142.176603,80

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.

Camisas, Gravatas, Pijames
Meiasdaa melhores. pelos me

nores preço8�86 na CASA MIS'
CILANEA - RuaO. Mafra. 9

,.-

ES11t f
tf°RA.NA

NOVO HOTEL
de Miguel Rodrigues de

Sousa

I Angelina, Município
de S. José

(Viagens diretas ou via
S. Pedro)

IDEAL PARA REPOISO

Motor a oleo crú
VENDE-SE um marca "Oli
max" - mil rotações - força
de 6 a 8 cavalos. possuindo

j
cota de cleo,

Tratar com Sidnei Noceti à
rua João Pinto, 44.

Telefone 1134 .

Não se aceitam hóspedes
portadores de motestias

cont-agiosas

14'A O'
I melhore.

.. ........� ... ..__.u_I � _

Fabricante e distriJhuidores das afamadas con- 'Ifecções "DISTINTAir• e RIVET. Possue um gran- t

de sortimento de ccrserrrâraa , riscados, brins I
bons e baratos, algodões, rnoeíns e aviamentos
para alfai<:1tes, que recebe diretamente das

,Snrs. Comerciantes do interior no sel1tido de lhe fazerem uma

FI'orian6polis, - FILIAIS em BlumieIllQU e Lajes.
� ..

fábricas, A Cosa qA CAPITAL" chama� atenção doa
visita antes. de efetuarem suas compras. MATRIZ em

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Lutaram bravamente no Exército Francês
PARIS, 28 (U. P.) .. CENTO E CINCOENTA' JOVENS LATINO·AMERICANOS, EM SUA MAIORIA BRASILEIROS, QUE LUTA.
RAM NO EXÉRCITO FRANCÊS� DESFILARAM HOJE ATRAVÉS DO ARCO DO TRIUNFO, SENDO APLAUDIDOS POR GI�
GANTESCA MULTIDÃO. O DESFILE FOI EFETUADO DIANTE DO GOVERNADOR DE PARIS, GENERAL LE GENTILHOMM.J

Florianópolis 28 de,' Agosto de 1945
na bôca

uma

o Uruguai também adotou
WASHINGTON, 28 (U. P.) - As Américas estarã� uni

das em mais um ponto, a partir do mês de setembro. E que,
neste mês, o trafego no Uruguai passará a fazer-se pela mão
direita, em lugar da mão esquerda, como até agora. Segundo
comunica a Sociedade Geográfica Nacional, o Uruguai é o

último país americano a fazer essa mudança, pouco depois da

Argentina, que adotou a mão direita em junho último.

Pequenas notícias
•

F.i modificada a eacnlo de 110-

lário das séries funcionais baixada
com o decreto estadual n. 3073. de
11 de junho de 1944.

· .�
-

No Quadro Unioo do Estado, foi
criáda a carreira de Enfermeiro.
Ne.sa carreira aão nove os cargos,
a•• im àestribuidol: 2 para a clas
se

n 1"; 3 para a e Ic.ase «I» e 4

para a closse "H",
•

Foi alterada a carreira de La
boratorista do Quadro Unico do
E.tado. O. títulos dos funcionarios
cujos cargotl foram atingidos pela
modificação referida, serão opos
tilado. pelo secretário ela Justiça.

•

Hoje, 28 de agoeto, vence-se o

praZQ para pagamen1:O de energia
elétrioa da I�G zona: Largo São
Sebastião, sua Bocaiuva, Travessas
Triunfo, Harmonia e Abílio de O·
liveira: ruas Rafael Bandeira e

Frei Canéca. Dia 29 e 3@ próximos,
vence-se o prazo de pagamento da
l3a e 14a zonas. respectivamente.

NO bar e no lar
KNO:r

não deve faltar

S�ro� 2!�p'��io����ni_1
cam de Nova Iorque que por fuma análise das perspectivas
comerciais do cacau, pode-se
prever que o comércio desse

produto experimentará forte

impulso nos anos de após
guerra, dado o crescente au

mento mundial. Os Estados
Unidos continuarão como o

principal mercado para a se

mente de cacau cultivada nos

países latinos-americanos. Há
necessidade, entretanto, de
melhorar os processos de plan
tação, extinção das moléstias e

melhor preparação das semen

tes.

Capitão
A'tila Barroso

Tudo é Brasil
Distrito Federai
Rio, 27 (A N). -- o presidente

do Conselho Nacional do Petró
leo recebeu comunicação da
Embaixada Brasileira em Was

hington. de que os produtores
de combustível líquido dos E5-
todos Unidos. esperam a sus

pensão das restrições dos forne
cimentos para o 8rasil. Os em

barques serão aurnentados pro

gressivamente, até atingir esto

quei normais.
•

Pará
Belem, 27 A N). _. o alista

mento eleitoral ex-ofício foi en
cerrado com um total de 20.473
eleitores.

•

Rio Cirande do Sul
Porto Alegre, 27 (A N). Co-

meça a le verificar algum retrai
mento na realização de novos

negócios, pois há receio geral de
uma súbita baixa nos preços de
várias mercadorias importadas
do elltrangeiro e de outras re

giões do país. Alguns produtos
farmacâuticos já tiveram os seus

preços reduzidos, sendo provável
que em breve le observe o mes

mo fá to no comércio varejista
em ger!.\l.

CESTOBOLISTAS PAULISTAS
EXIBIR-SR-ÃO EM SETEl\UmO

EM PôRTO ALEGRE
Pôrto Alegre 28 (E.) - l lú lcm

pos noticiou-se que ccsloholis.as
bandeirantes fariam uma cx ibiçã«
em nossa capital, enfrent ando os

gaúchos, em prélios amistosos.
Agora, podemos adiantar que etc

tivamente os integrantes do Tauha
té Country Clube, da cidade do
mesmo nome, do Estado dc São
Paulo, na primeira quinzena de se
tcrnbr., próximo, farão uma ex ihi
ção em nossa capital, quando l ran
sitarão com destino a :Montevidéu.
Em oficio dirigido fi F. A. H. ti. o

Taubaté solicitou as datas de 13 e

Rio, 27 (A. N.) - A Federa- 14 de setembro pnra os encontros

cão dos Escoteiros tornou pú- nmistosos, teEldo a eclética aceita-

b• ; .

I
çao a sugestão.

lic� que o m(�Vlmento d.e es- Assim é que, dentro em breve, os

\
coteíros em prol de candídatu- amantes do esporte do cestoból ve

ras políticas, como se vem ve- I'ÜO"UIll d?s mais catcgot-izados ':fi.
ri ficando constitue grave in- \'�s. paulista e�n açuo, graças a r n i-

f,
-

, 'o' lar t A
ciativa do .presldente da F. A. R. Cf,

raça? r�bu ar_men 8:1'. os res- o desportista Rubem Teixeira Ra.
ponsaveis serao aplicadas as mos,

devidas penalidades.

VERDADEIRA

PASTILHA

VALDA
é preservarmo - nos

Constipações, das Bronquites,
das Dôres de Garganta.

"'0 licença do D. N. S, P. No 186
',». de 26 de Fevereiro 9�"•

IJ.tenl de 1936 000" e-

hO/O,002, Eucalyplo\ O.

o ESTADO Esportivo

•

Minas Gerais
Belo Horizonte 27 lANJ. - Está

sendo aguardado com grande
ansiedade o grande comício de
jo de setembro nesta capital. o

qual contará com a presença.
da general Eurico Gaspar Dutra,
candidato à Presidência da Re
pública pelo Partido Social De
mocrático. A população desta

. capital e as delegaçõei! de todos
os municípios da Estado estarão
prelentes à grandiosa fecepção
ao ilustre homem público e ao

comício.

Unicamente para facilitar
HONG KONG, 28 (U. P.) - Espera-se que o comando do

r :lJn:_irante
Mountbatten para a Ásia e os oficiais japoneses que

estao negociando a rendição, assinem, hoje à noite, um enten
dimento no sentido de suspender as hostilidades em tôdas as
áreas e facilitar a ocupação de Singapura pelos britânicos. Fri-
za-se que êsse documento não conterá qualquer termo de ren

dição, pois será apenas um entendimento entre os dois coman

I dos em chefe, para evitar derramamento de sangue, enquan

I to prossegue a conferência da rendição que deverá prolongar-

I
se por quatro dIaS. '

Heroica decisão Os que' voltam
Chung-King, 28 (U. P.) - R�o, 28 (A. N.) Com a

A decisão do generalíssimo presença de inúmeras famí
Chiang-Kai-Shek de reconhe- lias que foram abraçar seus en,
cer a independência da Mon- tes queridos que retornam do
gol ia Exterior, dominada pe- teatro da guerra, chegou à es
lOS russos" _riscando �ssim do ta capital o navio "Intagé",
mapa político da Chma uma conduzindo uma leva de solda
região de 1.813.000 quilóme- dos da nossa gloriosa Fôrça
tros quadrados, é considerada "Expedicionária. Eram fendas
como uma heróica decisão do que regressavam à Pátria, de
grande estadista chinês, que pois de derramarem seu san

pode:'á re$olv�r o problema

c�-I gue .em
cruentos combates nos

mumsta e evitar a guerra ci- campos da Itália. Não eram
'lil. somente feridos. Alguns regres-

sam com as faculdades men
Comprar na CASA MISCE

tais alteradas..ANEA é sab s . economizar ..

E' irregular

VIAJARÁ DE AVIÃO
S. Paulo, 28 (E.) - A delegação

do Súo Paulo deverá embarcar pa.
ra o Paraguai no próximo mês de
outubro, onde diputará vár-ios jogos.
A referida delegação seguirá em duas
etapas, porém, até agora não foi
conscgu i do o transporte aéreo para
levar os "cracks" tr icolores.

,.

SERÁ CEDIDO AO BOTAFOGO
S. Paulo, 2'8 (E.) Noticia-se

que o Cor inthians ao contrário cio
que Sé' vem propalando nestes ú lti
!l10S dias, não procurará criar dit'i
culdu-les à permanencia do pontei
ro esquerdo Valter no Botaf'og. F,
lt., até o termino do campeonato
presente. mesmo porque o rue-mo
não poderia atuar no momento no

campeonato paulista, por não ter
sido registrado antes do inicio do
turno.

•

LAUSANNE, SEDE DOS JOGOS
OLíMPICOS DE 1948

Lonclres, 25 (U. P.) O sr,
Brunrlagr, de Chicago, membro da
Com i ssâo Executiva do Com i te
Ol impicr. Internacional, anunciou
que os próximos jogos olimpicos
serão realizados em 1942 e que, se

gundo seus vaticínios, a sede dos
mesmos será Lausan n e, na Su iça ou
Londres. A escolha elo local será
feita por votação, inclusive por via
postal, de todos os países que ['\111
:';l'US Comitês Olimpicos organizados,
e essa votação só será conhecida
dentro de dois ou três meses. Acres
centou o sr. Bruridage que já se can
didataram oficialmente a serem es
colhidas para sede dos prOXIIlI()S
'jogos Olimpios as cidades de Balti
more, Lausannc, Londres, Los An
geles e Minneapolis, havendo ainda
pedidos extra-oficiais, 110. mCSJllO

sentido, de Estocolmo, Detrot, Ate
nas e Helsinki, Anunciou ainda () sr.

Brundage qUe o Comitê .01 impico
Internac i onal realizará uma sevsão .

plenária cm setembro de 1946, em
Lausann o, e que já há pedidos ou
oferecimentos de Lak c Plocid e de
St. Mori lz para a realização, nessas

cidades, da Sétima competição dos
jogos Ol impicos de inverno.

•

Na F.V.M.S.C.
E.tá marcada para hoje às 19.30

horall a posse da nova diretoria
da FederaçãE> de Vela e Motor de
Santa Catarina. Da programa fes
tivo. constava um jantar, que,
por circunstancia.. deverá ser

transferido. No entanto. ainda não
auberncs ao certo o que será re·

solvído a respeito.

FRACOS' •
ANtMICOS

TOMEM

�Dbu Crelsltai
"sn.VEIBA"

•

Dentro de algumal horas mais,
a sociedade e o esporte local, mor
mente este último, terão perdido
um grande e apreciado amigo: o

capitão A 'tila Bor-roso, digno ofi
cial do nosso 14' Batalhão de Ca

çadores, onde serviu por mais fie
dois anos.

Gastando do e.porte e não se

limitan:lo a falar apenas. sua a

ção decidida lIe fez sentir' em mui

to. centros esportivo. da nossa

terra
Oomprovando o conceito com

que era tido na 1\0llsa lIoeiedade,
ai estão as muital adesões para
(1) jantar que lhe será oferecido
hoje. às 19 horas, na Clube Doze
de Agollto.

Rio, 27 (A. N.) Com o

término da guerra, as cornpa- RITl Hoje, 3a.-feira, à�
nhias construtoras de automó- 17 e 19,30 horas 'Dia 28. 3a.-feira, Caravana da Ar.
veis dos EE. UU. começaram a Sessões das Moças
ampliar suas antigas ativida- Margaret Lindsay e Boris Karllof Dia 29, 4a,-feira, Paula Ramos EC,

des no campo industrial e co- . �m: �SPIÃ FASCINADORA D' 30 5 f' A' F C
,

. .

. , ..
A hlstorla empolgante de uma

la • 0.- elfa, val . .

mercíal. ASSIm, alguns replo e- [overn que se viu forçada a bancar D' "'1 6la "'" a -feira, Figueirense F. C.sentantes dessas companhias a espiã. Momentos de angustia e

no Brasil declararam à ímpren- suspense...
I Dia 1,. Sábado -- LIVRE.

sa que já estão atendendo al- Impróprio até 10 anol

No programa:
Londres, 28 (U. P.) - A em- guns novos pedidos para en- Noticias da semana 45x29 - DFB

baixada soviética informa que trega de automóveis, provavel- Noticias do Dia - Jornal
um membro da cavalaria mon-Imente em fevereiro próximo. Preços: 1,20, 1,80 e 2,40
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Pensões devidas
Rio, 28 (A. N.) - Em decre

to assinado na pasta da Aero
náutica pelo Presidente da Re
pública, e referendado pelo res

pectivo titular e pelos Minis
tros da Guerra, Marinha e Fa
zenda, ficou estabelecido que
as pensões devidas aos herdei
ros dos militares promovidos
"post-mortem" devem ser cal
culadas de acôrdo com a tabe
la vigente na data da publica
çãJo, dó respectivo decreto, por
tarIa ou ato regulamentar des
sa promoção.

PARA FERIDAS,
E C Z E MAS,
INFLAMAÇOES,

Um soberbo e magnifico espetaculo
onde é deslumbrado deante de
nossos olhos a magnificencia e o

pcderio da RUSSIA MODERNA.
Impróprio até 14 anos

Na programa:
Noticiai! da SemaRa - DFB
Noticias do Dia· Jornal
Preço':' Cr$ 3,60 e 2,40

I Amanhã, no Ritz, às 19,30 horas,
Don Dailey Jr. em:
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ESPINHAS, ETC.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


