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Talvez capitulem antes da Invasão
GUAM, 23 (U. P.) �u o GENEI{AL DOOLITLE, VETERANO DO PRIMEIRO ATA·QUE AÉR.EO
AO JAPÃO METROPOLITANO, FALANDO AOS JORNALISTAS, AQUI, PROGNOSTICOU
QUE TALVEZ "OS JAPONESES CAPITULEM ANTES DE OS ALIADOS FAZEREM A INVAm

SÃO DO PAíS"·

Ano XXXI I Florianõpoli!i- Terça-feira, 24 de Julho de 1945 H. 9430

Rio, 24 (E.) _ Estão a cami
nho do Brasil, a bordo do "Pe
dro I", que deverá aportar à
Guanabara nos primeiros dias
de agosto vindouro, cêrca de
900 oficiais e praças, que cons

tituem elementos de transpor
te da FEB e pertencentes aos

Q. G. da Divisão, Cia. Q. G.,
Serviço de Saúde, 6° R. L, Es
quadrão de Reconhecimento,
Cia de Transmissões, Cia. de

Manutenção, Pelotão de Sepul
tamento, além de avulsos. Es
ses elementos veem sob o co

mando do coronel Armando de
Morais Ancora. Todas as provi
dências já foram tomadas para
que o desembarque dêsses nos

sos patrícios se processe nor

malmente com a presença de
suas famílias, amigos e autorí-

dades civís e militares. O nu
Escalão de Transporte, do co

mando do general Oswaldo
Cordeiro de Farias, como é do
conhecimento publico, é espe
rado possivelmente no dia 25
de agôsto, data em que o Bra
sil comemora o "Dia do Solda
do". Viaja a bordo do vapor
americano "Mariposa". Serão
feriados os dias da chegada dos
escalões da FEB a esta capital,
a exemplo do que aconteceu
quando da chegada do 1 () esca
lão. Os expedicíonários que
ainda se encontram na Itália
receberão homenagens tão
grandiosas como as que mere

ceram os combatentes que já
regressaram. O 2° escalão de
verá chegar ao Rio no dia 25
de agosto, "Dia do Soldado".

o
o «Pedro I» trará 900 homens

o MAIS ANTIGO DIARIO DE SANTA CATARINA

Proprietario e Diretor-Gerente MOACYR ICiUATEMY DA SILVEIRA
__________________________________--__-w� _

o julgamento de Pétain Questão de títulos

• • •

Berlíni, 22 (U. P ) -- Ex 'ste
plena cooperação entre norte

an-crícanos, russos e brttânícos
no ccntrôle militar de Berl lm.
Foi o que i-rtormou o core nel
Frank Howley, norte-america
no. E depois de admitir que no

príncíplo houve algumas diver
gencia .s, salientou que alguns
jornalistas andaram a procura
de u rs títulos POl:lJ)OSOS à cus

ta da harmonia entre as forcas
de ocupação. "Para governar
Berlim _ acrescentou - tojos

PARiS, 23 (U. P,) _ Em sua peroração perante o tribu
nal Pétain declarou: "Entreguei-me, ao povo francês para ou

vir 'seu próprio julgamento". "Servi a França durante tôda vi
da". "Servirei ainda agora".

PARíS, 23 (U. P.) _ Pétain falou hoje longamente em

defesa própria, no seu julgamento. O dirigente do govêrno co

laboracionista de Vichí destacou que assinou G armistício pa
r� salvar a França e facilitar a vitória dos aliados, Não obstan
te as declarações de Pétain de que estava inocente e que so
mente colaborou com os alemães contra vontade, o promotor
continuou acusando o antigo herói de Verdun do crime de al
ta traicão. "Tão somente a ocupação militar _ salientou Pé
tain .: obrigou-me a agir ao lado do inimigo, Mas se colaborei
foi para ajudar o país enquanto esperava a libertação do ter
ritório". Prosseguindo em sua defesa, o marechal salientou que
se fôr condenado com êle serão condenados milhões de pessoas
em suas esperanças de fé, ao mesmo tempo em que será agra- "t·nd· tvada a discórdia existente na França. A acusação relata detí- 11 a es a semana
damente inúmeros fatos demonstrando a convivência de Pé-
tain em muitos casos de colaboração com os nazistas. Além Washington, 23 (U, P.)
disso, o promotor cita fatos do tempo em que Péta!n se encon- Começou no .Senado norte

trava em Madrí, que demonstraram graves relaçoes entre o americano, esta tarde. o deba

velho marechal, Hitler e Mussolini. O advogado da defesa pro-
te da Carta das Nações Unidas.

curou defender Pétain do crime, tentando lançar a confusão C! senador Connaly e outros Rio, 24 (A, N,) _ Pelo avião

mediante categóricas afirmações sôbre o patriotismo do anti- líderes esperam, con:Ia��es, �m internacional chegou a esta

0'0 herói de Verdun. Em certo momento diante da insistente que os senadores �at:flcarao, capital o sr. Cristian Pineau,

defesa, o promotor não se conteve e decl�,rou: "Há m�itos ale- II por esmagado:'a rr:�IOna, o d_?- Ministro do abastecimento do

mães nesta sala". Diante disso, o juiz mandou desalojar a sa- cume�to da �eunIao de .Sao govêrno provisório
.

da Repú
la, ao que parece, estavam reunidos inúmeros partidários de Francisco, amda na semana blica Francesa. No aeroporto
Pétain que, do princípio' ao fim, trataram. de apoiar as decla- em curso. Santos Dumont, o ilustre titu-

lar francês foi recebido às 16
rações do advogado do defensor do chefe do govêrno de Vichí.

Procuram comprar horas pelo Embaixador do seu
Ainda na acusação se firmou que Pétain deu ordem aos fran-

país, bem como pelo chefe da
ceses parll: r�sistirem aos aliados na Síria, Ma�8:gascar e no! Nova Iorque, 23 (U. P.) secção de Negócios Econômi-
norte da Afnca, ao mesmo tempo em que permitiu que os ale- Estima-se em cerca de 2.000 o cos do Ministério das Relacões N dmães conseguissem impedir a E-squadra francesa de escapar do número de comerciantes lati- Exteriores, sr. Renato Menclon- OVO recor e
porto de Toulo?. �s 18 �oras, depois de �on.go debate, foi en-

I
no-americanos atualmente nos ça, na qualidade de represen- Casablanca, 24 (8. F. L)cerrada a fase InICIal do Julgamento de Petam. I Estados Unidos, vindos príncí-: tante do Ministro Leão Veloso

I I
' Foi estabelecido novo recorde

� • •
I p�lme�te do Brasil, Colorr:bia, além de outras autoridades, europeu de natação pelo cam-

París 23 (U. P.) _ Quando París 23 (U. P.) _ Pétain Argentma� Venezuela, Chile e peão marroquino Georges Val-
Daladie�' e outras importantes termin;u sua peroração com as �quador, mteréssados em ar- Compr�r na CASA �ISCE Iery. que nadou os 100 metros,
testemunhas entraram no Tri- seguintes palavras: "Não pe- ttIg?s. nodvos. e n? excesso de mt,a-

LANEA e saber economIzar .,
nado de costas, em 1 minuto 6

_ ,,� 1\7:'.
direi ,mercê ao Tribu:lal, �ll:l �na.Is : �u�rra par� co:r:s ru- O

•• • segundos e 6/l0.bunal, notou se excitação . rvao marechal da Franca nao SOlICI- çao de rodovias, fabricaçâo de primeirO DaVIO
houve qualquer quebra do si- ta piedade".

-

. I ca.lçado,. papel e pr?du�os tex-

para o BraSlel
No bar e no lar

lêncio quando o velho mare-I ",o teís, aSSIm como maqumas ca- KN O T
chal, andando lenta, porém, fir: París, 23 (D. P.) _ Pétain, seiras, �'ef�igeradores e artigos __,,_. não deve faltar
memente, embora apoiado a

em certo trecho de sua exposi-
farmaceut COSo Realizou-se no dia 21 nos es-

Sbeng.da e ladr-ado de dOIS �I;n ção de motivos, disse: "Cran- taleiros Vickers de Montreal erão J-ulgadosdarmes, entrou na sala de jul- de 'Parte dv mundo ap0.iar-1Nonorte das (Canadá) a cerimônia do has-
o'amellto· teamento da bandeira brasilei- París, 24 (S. F. L) _ O sr.b' me-a, porque representei c:

Cei bes . Ab 1Bd' ..

...
zrande tradicão cristã em luta e ra a bordo de um navio car- e onn�r" antigo mínístro

París. 23 (_D. �.) _ O Trib�-I �ontr::," os excessos ele tôda es- lVianilha, 2:3 (U. P.) __ Fo- gueiro, o pri.meiro dos quatro I d� Rrtucaçao do Govêrno de

nal, que esta Julgando a pe-: pécie, como em apóio do prln- ra111 intensificadas as opera-I do mesm_? tipo encon:endados VIchy ,e,. o sr. J�cques Guerard,
tain reiniciou os trabalhos às

I cípio da família. Em colabora- ções contra as posições rupô- pelo ?o�erno do. Brasil para !ll' �i�ret�;lO de PI�,rre Laval, .se,�
4,45 horas, depois dum inter- .ção .le fOI'l�la d.ecente, deixei nicas no norte das Celebes, I navegaçao costeira. Essa, um-! ela ir gad�� Ad a,bs.entla
valo ele 50 minutos, durante os qualquer COIsa feita, que o pre- ilha separada do Borrieo pelo dade, �ue mede 330 pes de. p. : _ta Co t� de Justiça em
quais, o juiz fez evacuar a sala fede govei.no poderá observar

I
estreito de Massacar. Informa- compr�mento, quarenta de lar- prmcIplOs de Julho.

de sessões. I nas linhas estabelecidas.". I ções de l\1anilla, salientam que gura, e de 4i600 ton�l�das, des= R t t._-- 20 bombardeiros atacaram e
loca � veloc dade média ?e �n epresen au e

Verl·fl·caram todo O horror I ����n�:a)�Ob���ll��ta��f;�te d: ����S'c�������o, �odeE�:�eI�� dos Britânicos
•
Tomini, importante centro de g�erra, no �andada. �m�e�ta e

Londres, 24 (U. P.) O

�arís, 24 (U. P.) - Herman Goering, Karl poeni�z, Julius aJ?a�t�cimentos para. as forças ��'e�i�� ��nc�ns�r�çaã�rtca��� marochal chefe do ar, Sir Ar-
Strezcher, l!Cl;ns ,Frank e_ o marechal K�sselrmg. tzguraram lllpOl1lCaS nas Celebes.

dense. Esse navio deve 'ter al:- thuI' Harris, comandante geral
entre ps. przszonezr?s alemaes qU,e �s auto:zdades mzlztares nor-

tido ontem dia 24 com d�sti- do comando de bombardeio da
te-amerzcanas obrzgaram a asszstzr ao fzlme "Campo de con- eh.egarão breve no ao BrasÚ' RAF, que vai ao Brasil como

centração de Luchenwald", passado no Palace Hotel, de Mon-
.

cll'�fe da missão britâll>ÍCa nal'a

dorf, cidade na fronteira do Luxemburgo com a França. Des- Washington, 23 (8FI) _ O A t· t d " éde tomar parte nas homena.gpns
crevendo o fato, um correspondente diz com destaque: "Quan- sr. Monrnet, chefe da escção r IS as a uom le aos soldados brasileiros que
do o filme mostrava as cenas de horror com os cadáveres su- e�onômica fl�aI:ce�a, falando, Fran"a,·se lutaram na Europa, deve par-
pliciados, semi-vivos, trãnsformados em feixe e ossos que pas- sobl';� as provIdencIas tomadas \I til' via aérea, amanhã, rumo
savam e tudo mais, o dr. Frank, ex-governador nazista da Po- pelo govêrno americano, de-I· S. Paulo, 24 (A. N.) _ En- ao Rio de Janeiro. A missão.
lônia, levou horrorizado um lenço ao nariz e, usando o mesmo claTou que o transporte para a contram-se aqui o� componen- vai ao. Brasil a convite esre
lenço, tapou a bôca como para não gritar; Kesselring tornou- França já foi iniciado e que os I tes da "Comédie Française" cial de Vargas e o transporte
se ,lívido e Streicher, que era o mais ferrenho anti-semita, agi- primeiros cargueiros chegarão ,. que

realizaram brilhante tem- será feito em três aviões Lan.
,tava-se nervosamente. hreve, ao� portos francese�, porad� no Teatro Municipal. C:1$�ers.

Expulsaram, e agora são expulsos!
Praga, 24 (U. P.) _ Os alemães siuietos estão começando

a sofrer o mesmo que fizeram sofrer os checos, na \época da
anexão. Em diversos distritos, a ordem de expulsão tem sido
aplicada. Os alemães expulsos têm tido apenas o tempo ne-temos de ceder muito, porém, . , .

t t d
..

'dcessarzo para aiun. ar seus per ences e primeira necesst anão houve, até agora, diver-
de, com eles se retirando para a Alemanha. São transportadosgências de opinião de vulto;' em caminhões e ao que parece a maioria está sendo mandadasôbre assuntos de caráter po� para Leipzig. Todavia, há diferença enorme entre essa deporlítico" .

tação e a que aplicaoam. os nazistas, pois os deportados podem
levar consigo suas joias e dinheiro, o que não era permitido
aos checos pelos nazistas.

Ministro francês
no Rio

Gregos condenados
Londres, �3 (U. P.) _ Noti

ela-se pelo Exchange Tele
graph que o govêrno grego
sentenciou .'eis membros da
EAl\J à morte. Os réus estão
impltcados na morte de dois;
oficiais da polícia durante o

levan te de dezembro último.
Outros 4 membros da organi
zação foram condenados ã pri
são perpétua.

.'"
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CARTAS PATENTES BANCO INDúSTRIA \ E ·COMÉRCIO DE SAN11A
CATARINA S. A.

J)epelldêBolaa
Joinv ile , , .

La-guna .. ' .

Lajes _

��rtkil ..•.... , .

Or-leães .. , .

Pi ralubu .

Pôrto União "'"
Rio de .laneire ...

Rio Negrinho ,.,.

Rio do Sul .

S. Francisco do Sul
São Joaquim , ...

T:lió .,. , ,. , ..

Tijucas ,.

Tubarão .

Urussanga
Videira .

NitmM'OfI
;l240
1291
2563
;{241
:t.!44
1729
32"2
3072
3215
1290
1294
2557
1290
2555
1293
173.1
1726

})el)�Ddência� NUBlel'OS Datal!

Jlajai - Matr-iz .. 1283 8-10-19'35
Ararangu« 1730 16.�·1938
Blumenau 2551 29-12-19H
Brusqur- 1292 25-10-1935
Caçador 1727 16-3�P�3
Cnnoinhas 3243 7-1-1944
Concórdia 1729 16-3-19�8
Oresciuma 2564 16-1-HI42
Cuu-itiba 3071 21-10-1943'
Curitibanos 3246 7-1-194'J
Florianópolis 2561 16-1-1942
Gaspar 2556 10-1-J912
Jlbi!'allla 3247 22-12-194�i
Indai.il 2552 29-12-1941
Itnporanea 6ó/SR 31-7-1942
Jaraguá do Sul .. 3248 7-1-1944
Joaçaba 2562 16-1-1942

- MATRIZ EM ITAJAf -

Capital Integralizado Cr$ 6.000.080,tlO
(Dependendo de apr-ovação da Dhetoria das Rendas Inter-
nas o aumento de CrS 2.000.000,00 para Or$ 6.000'.000.00)

Fundo de Reserva Legal e outras Reservas .. Cr$ 6.0üO.OOO,OO

Total <lo não exigível ,........ Cr$ 12.000.000,00

BALANÇO GERAL EM 30 DE JUNHO DE 19.5

Ender êço Telegráfico:

"INCO"

MOVIMENTO -
.. ",.,.

CARTAS PATENTES

Datas
7-1-19H

25-10-1!)�5
li-1-19t2
7-1-194<1
'1-1-HIH

16-3-19'ls
7-1-1914

21-10-1943
7-1-194,1_

25-10-1935
25-10-1935
10-1-1942

25-10-1935
10-1-1!H2

24·10-10:15
16-3-1938
16-3-1938

A T I V O PAS�IVO

JMOBILIZADO:
Ediírcios, terrenos. móveis e utensílio!

DISPONíVEL IMEDIAT'AMEl\TE: '.

Caíxà, em moeda corrente , ,........... 17.2JO.861,40
Em .depósito, no Banco do Brasil:
No Rio de Janeiro .

Em Curitiba .

Em Tubarão .

Em Flarian6polis .

E,m JoinviJe , ..

Em Blumenau, União da Vitória,
Joaçaba. Mafra e Passo Fundo

Na Caixa Econômica Federal, em
CUritiba .

Em outros Bancos .

Correspondentes no país .

Dividendos:
Saldo não procurado 42.812,50
Dividendo n. 18 360.000.00

2,555.106.80
NÃO EXIGíVEL:
Capital , .

Aumento de capital (Dep. aprovo D. R. Internas)

RESElRVAS:
Fundo de reserva legal .

Fundo de l"eserva .. , .

10.866.899,40
1.765.570.80
1.500.000,00
1.389.025,50
1.072.126,40

650.00{).00
5.350.000,00

-,

;,�
Juros e descontos a vencer, que pas
sam para o semestre seguinte. e

provisão de fundos sôbre C/PRA-
ZO FlOCO fi CIAVISO .

); I

1.897.985,00

1.014.660,00
1.925.7713,90 21.432.044,00 EXIGíVEL A CURTO:; LONGO PRAZO:

Depósbtos:
Com juros 78,716.01$,20
Sem juros .............••........ 12.024.00:3,70
Limitados ,.................. 26.18.0.917,20
Com avísp 40.067.824,10
Prazo fixo 54.676.199,50

Superintendência da l\ioecla e do
Crédito ..................................•..•

Correspondentes no país .................•.....•

RE""LIZAVEL A CURTO E LONGO PRAZO:
Títulos deacontaõos "....... 124.618.614,30
CIC devedoras-garantidas, caução .• 88.456.849.70
Empréstimos hípotecártos 1.031.458,60
Apólices federai�, obrigações de guer-.
fi e outras titulos 698.288,60 214.800.211,20

1.144.61�·9,30
8.656.826,20 48.444.370,90

PAR'TfICIPAÇõES:
Bônus do Estado de Santa Catarina,

a-pólices munícípats e Estaduais .

125 ações da Cra, Síderürgtra Nacio-
nal , .

Cota da Mútua Oatar-íneuss de Se-
guros ......•.•.....•......•. , ..

CONTAS TRANSITóRIA'S:
Matriz, filiais, oagênc:i3"S, sub-agências e escr+tortos ....•.......... 159.755.138,60279.470,00

25.000,00

25.000,00

2.000.000,00
4.00'0.ODO,00

6.000.000,00

2.103.385.20 14.103.385,20

21l.G65.0e2,70

23.761.377,10

"

402,812,50 235.&29.212,30

329.470,00 '215.129.681,20

CONTAS DE COMPENISAÇÁO:
Efeitos a cobrar de C/própria e de tercetros 174.671,053,00
Títulos em caucão e em depósito ' ,.. 221.,'7>1>.9.652,50
Valores hipot.ecários •.••.....••.....•.••...•..•• 1.296.000,00 397.716,705,51)

NÃO REALIZA'VE,L:
Títulos em liquidação .......•......•........•.•.•..••.•.•••..• 1,00

CONTAS TRANS1TóRIAS:
Matriz, filjais, agências. sub-agências I! escritórios •..•.......... 143.5.58.576,2q

CONT.A:S IlE COMPENSAÇÃO:
Eleitos a cobrar:
De canta própria, do interior ....•.
De conta de terceiros, idem .

De conta de terceiros, exterior ., ..

31.529,;;11,00
143.123.930,80

17.611,20 174.671.053,00

Valores cauclonados
,.... 1G2.737.700,00

Valores depositados .....................•......• 116.408.543,40
Valores em cobrança, no Banco do Brasil. .. .. .. •. 2.603.�09,10
Hipotecas ............•..........•.....•......••

-

1.296.000,00 397.716.705,50

807.404.441,60 807.404.441,tio

DEMONSTRAÇÃO DA 'CONTA DE LUCROS E PERDAS BALANÇO GERAL EM 30 DE JUNHO DE 19,(5

CRÉDITO
-------

DESPlDSAS GERAI'!> (�nc!uídos os honorârIos e .boojficaçÕle3 aos Fun-

IMPOSTOS c:�l:ar��,;.) .. : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : � : : : : : : : : :
INSTITUTO 00 APOSENTADORIIA E PEIN,SõES BANC.Á�;)S
GRATJIFIOAÇAO AOS FUNCJONARIOS , _ : : : '. : :
JUROS PAGOS A TERCE,mOS _ .

C�DlTADO ÀS SEGUINTES CONTA.S, POR BALANÇO:
a Dívttíendo 11. 18 ................................• 360.00000
a Fundo de reserva legal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1'50.000:00
a Fundo de reserva

......................• 5.0.000 00
a �undO de amcr tízação e duvidosos ..... , .... _.... . 1.790.00'0:00
II undo escolar .................................• 10.000,00
a Móveis e utensílios , , _

'. 47.844,00
a Material gasto neste semestre , 43.067,70
a Carteira de assistência aos funcionár-Ios •...•..•..• ' 50.000,00
a Gratificação diretoria ..........................• 180.000,00
'JUROS E DESCONTOS A VENCE�, que passam para, o semestre se-
gumte, fi provisão de fundos s/C/prazo fixo. C/avi,so ...........•

3.692.600,40
200.952,!Jo
112.487,10
803.861,90

3.3'23.944,80

Saldo dos juros e descontos não dtstrtburdos 1']0 semestre anter-ior ...

AGIO DE SAQUElS, AmO DE PÁJSiSE$, DEoSCONTOS E OU'PRAS
RENDAS ,· , .

JUROS, CbMISSõES E TíTULOS DfVERSOS , .

2.680.911,70

2.103.3'85,20

12.92-0.150,00

Gellésio M. Lins_
])iretor-Get'ente

Érico Scheeffer
Chefe da contabilidade Geral
Dip!. Reg, na DEC n. 2�.638

Itajaí, 10 ele julho ele 1945.

Bonifácio Schmitt -""

Otto Renaux
Irineu Bornhausen

Antônio Ramos
Djretores

1.128.800,90

5.5'8-8.2-99,60
6.10i.049,50

12.9,20.150,00

Dr. Rodolfo Renaux Bauer
Dir-etor

Serafim F. Pereira
Contador

PARECER DO CONSEIJHO FISCAL

O OONSELHO F�SCAL DO BANCO l�'D�S'j"RIA E COMÉRCIO DE SANT!' OATARJNA s. A" deslncumbindo-se de sua tarefa legal, e tendo examinado todos OIlívros e d?cUmentos, .recorne,?-da II aprovação do mVl'l!ltárlo, balanço e contas da Dlre tona, concernente ao prrmeu-o semestre do ano de 194'5, em virtude de haver en
contrado Ludo na mars perfeita ordem.

Itajaí, 10 ele julho de lD45.

(Ass.) Fritz :\Iaximiliano Selmrirlrr
Arno Bauei-
Dr..José ]\[ellrscal (10 :\[onte
Nestor }<J. dI' Souza Schirfler

�-�--_.

..
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4 o EST.DO�Terca .. 'eira. 24 ele julho de 't94SPI

IndicadorMédico'
DR. MARIO WENDHAUSEN

- (Dit>lomado peJa Faculdade Nac. de MeG!eúla da Un1Terald� do Bru!.l)

._LDternO 110 SerTl00 el., CIm1ca M.édica do Professor O....aldo OllTe1ra. médico do

Departamento de a.lide

I}LlNICA ••DIU,!. - .0INUaa lIten.. de adulto. e crtaJiçaa. CONSULTO&JO

• &llSWaNCIA: R.a lI'eUpe 8chmJdt .. 18 - TeL 811_ CONSULTAS - Doa 18 1). 18

DR. ARMANDO VAURIO DE ASSIS
8en'l�o. ele Clinlca Infantil da Assistência Municipal e Bo.pllal

de Caridade

OONSUL���Jf1u���AH�td���A���IOEs.���!2�. lo.. 1.M4

Conlulta& dali 2 àll 6 nora.
RESIDENCIA: Rua Marechal Guilherme, 5. Fone 783

oa, BIASE FARACO
Há:l1co - chefe do Serviço de S1fll!s do Centro· de Sallde

DOENÇAS DA PELE - SíFILIS - AFECÇõES URO-GENITAIS DE

AMBOS OS SEXOS - RAIOS INFRA-VERMELHOS E ULTRA-VIOLETA�
CONSULTAS: das 3 às 6 h. - R. Felipe Schmidt, 46

RES.: R. Joinvile, 47 - FONE 1648

DR. SAVAS LACERDA
Cl1nica médico-cirúrgica de Olho� - Ouvidos. NlIJI'iz - Garganta.
Dip)8ma de habilitação do Conselho Nacional de Oftªlmologia.
CONSULT�RIO - Felipe Schmidt, 8. Das 14 às 18 horâs,
RESInENCIA - Conselheiro Mafra, 77.

TELEFONES 1418 e 1204

DR. GEBHARD UROMAnA
Especialista em alta eirúrgía e ginecologia

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

Dr. Polydoro S. Thiago
Clínica l\'Iédica em Geral

DoeDf-;Rs do coração, pulmões, fígado, estômago, intestinos,'
rins e demais órgãos internos, de adultos e criamças

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

RESIDENCIA: Av. Trompowski, 62 - Fone Manual 766

DR. SETTE GUSMÃO
CilHEl''E DOS SERVIÇOS DE TISIOLOGIA DO CENTRO DE SAÚDE E DO

HOSPITAL "NER1l:U RAMOS".

CUl'SG de a�erfelçoam,ento no Hospital São Luiz Gonzaga, de São Paulo - E,x-est�

rttrlo do Instituto "Clemente Ferreira", de São Paulo - Ex-médico Interno dr
Sanatório de Santos, em Campos do .Iordâo.

VLm.ICA GERAL - DIAGNóSTICO PRRf'OCE 11: TRATAMENTO ESPIilCIALIZAD(l
J -j DAS DOENÇAS DO_ APARfl:LHO RESPIRATORIO.

OPERACAO DE JACOBOEUS
CONSULTAS: Dlàriamente, das 3 às 6 horas. CONSULTóRIO: Rua Vitor Meireles, 18

R'ESID:&:NCIA: Rua Esteves Jüníor, 135 - TeI. 742.

DR. MADEIRA NEVES
Médico especialista em DOENÇAS DOS OLHOS

cura0 .. Aoerfe-lcoamento e Locga PrAtica no Rio de Jan.1ro

OOlnlULTA.8 - Pela maab.l: 4Iar1amellte ... IO,30àsl2 hs, à tarde exceptn 001

..lia••••u 14 ás 16 boru - CONSULTORIO: R.. ,JoAo Plato L T, 1I01tl'''. -

'I'oae: 1."'1 - RNld8.ClIa: B.. PrNI•..,tfI eoaUllho, ,..

DR. ROLDÃO CONSONI
CIRURGIA GlIlRAL - ALTA CIRURGIA - MOL1l:STIAS DJil SIilNHO&AS - PARTOS

FOIl'made pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, onde foi

Á8S1etenlte. por vários anos do Serviço CLrúJrglco do Prof. Al1plo Correia Neto.

C�lé do estômago e vias bll1ares, mtestínos delgado e grosso, tiróide, rins,
pró-auha, beK�a. ütero, ovários e trompas. Varicocele, hídrocele, varizes II hérnia

CONSULTAS:
eu li u II heras, à Rua Felipe Schmldt, 21 (altos da Casa Par-aíso) , Te!. 1.1198.

RESm:eNCIA: Rrua Este"es JWlior. 179; Tel. 14764

DR. ARAUJO
AlIal.tente do Prof. San.ou, do Rio de Jaaelro

ESPECIALISTA
Doenças e operaç(\es CIOS OLHOS, OUVIDOS, NARIZ e GARGANTA

Clrorgla modema da GUELA DE LOBO, do LÁBIO LEPORI'NO Oáblo e céu

da bOca fendidos de nascença)
Ilaôlagose&pla, �aquêosoopla, broncoscopia para retilrnda de corpos estranhos, etc

eoNSULTAS: das 10 às [2 e das 1:1 b 18 horatl

Rua Hunes Machado n. 20 - Fone 1441

DR. A_ Sp,NTAELLA
(Diplomado pela Faculdade Nacional de Medicina da

Universidade do Brasil). Médico por concurso do Serviço Na

císnal de Doencas Mentais. Ex interno da Santa Casa de Mi

seríeórâía, 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? 1.8 - Florianópolis.

Dr. Newton d'Avila OR. ANTONIO MONIZ
Operaçõe. -- Vias Urinaria. -- Doen
IIQ, do. inteatinos, réto e anua
-- Herncrrcídcs. TI'atamento da

colite am.biana.
Filioterapia -- Infra-vermelho I

Con.ult: Vitol' Meil'eles, 28.
Atende diarla�entel àl 11.30 hs. I,

b torde, doa 16 hn. em diantl
R.aid I Vidal Ramo., 66.

Fon. 1087

� I 0lI'I0...... ClfaJea Cl OIrarcta
•• 1Ol'1IlL "ano. ••_... Ce -Ul'''.

CONSULTÓRIO: R. João Pinto 7 Diá
�tI du II u 17 horu. RIIlSIDlllN·

� ,W'!1o�,...,... A. i."....., ... .".. ...,
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Eleícões checas
,

Rio, 23 (S. T. L) - A Agên
cia Reuters anunciou recente
mente que o Govêrno Checos
lovaco organizará as eleições
na Checoslováquia ainda êste
ano. Os quatro principais par
tidos políticos checas, o Socia
lista, o Comunista, o Social
Democrata e o Católico, assim

r como o Partido Unido da Eslo

váquia, indicarão os seus can

didatos muito brevemente. É

desejo fundamental dos che-
coslovacos conservar um go
vêrno independente e demo

crático, contando todavia com

J ""rvílio das grandes potên
cias mundiais na reconstrução

Ido país.
o

Para a batalha

d�salt��!��t\��aponês es-Itá-se preparando para a bata
lha dos estreitos de Malaca, o

caminho marítimo de acesso

entre o Índico e Pacífico, escre
ve o "Yorkshre Post". A perda
dos estreitos - disse o jornal -

tirará aos japoneses o que lhes
resta de suas posições no su

deste, em Sumatra e na Ma
láia.

?er(O'·a Gordura
Um métado novo, usado
pelas Estrêlas de Cinema
de I{ollywood. Pôde-se
obtê-lo agora nas far-

mácias. '

Um médico da California que atende
'.s Estrêlas de Cinema de Hollywood
.iescobrtu um método seguro e novo

para reduzir o excesso de gordura
antiestética. Esta descoberta chamada
Formode dissolve a gordura de um

modo seguro e rapído. Comece a per
der peso na prtrneira semena e muitos

quilos ao mês. Basta tomar. pastilhas
3 vezes por dia. Formode estimula
a saúde, a energia e proporciona uma

figura atraente, de modo que .possa pa
recer e sentir-se 10 anos mais Jovem.
Fornlode é um preparado );aranti
do 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 Postal 3786 • Rio
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No bar e no lar
KNOT .

não deve faltar

( .�... I

A aproxima�ão do perlo
Ido mensal é, para as senho

Iras que não têm boa saúde,
um tormento e um pesadelo,
,A Simples lembrençe dos so

'frimentos que se avizinham

perturbe-íhes a tranquilide
{ilJ e as põe em sobressalte,

tio fim de um ano, quan
to somarão êsses dias de do

res, roubados aos afazeres e

ás alegrias da vida?
Afaste de si os paded

mentes periódicos. A SAUDE
DA MULI-lER - regulador, tôo

níco, antí-doloroso - é o reme

dia que lhe restituira á tran

quíhdade, Êle tem no nome

o resumo de suas virtudes:

Nunca mais
escolas alemãs!
Praga, 23 (S. T. L) - O �VIi-'

nistro da Educacão d.i Checos

lováquia e professor da Uni
versidade de Praga, ctL Zdenek

Nejedly, quando da reabertura
da Faculdade de Direito da
Universidade de Praga decla
rou o seguinte: "Nunca mais

permitiremos na Checoslová
quia a existência de escolas
alemãs, de onde saíram os trai
dores na:zistas que ajudaram a
destruir temporàriarnente D

nosso Estado".

! SAUDE DA MULHER
-

�
��tsouqQ�

�
Laboratório Clínico

g ��. RUA JOÃO PINTOr 25 - Fone: 1448
cn =
== cn (em frente ao Tesouro do Estado

Rn"TOnO pnfOLOGlCnS Florianópolis
Dr. H. G. S. Medina Farm. Narbal Alves de Souza

Farm. L, da Costa Avila
.

Exame de sangue I Efcame para verificação de cancer,
Exame de urina, E'!t'õme paro verificação da gravi
dez, Exame de escarro, Exame para verificação de
doenças da pele, boca e cbbelos, Exame de fézes,

Exame de secreções.
�utovaccinos e transfusão de sangue.

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

__--1 ---- -- ..1

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

�--- � � �
----_!...--------..--------------..--�....-

MATE: gelado
chá
chimarrão

Bebida saudável
-

APENAS o-s 3,00 'CASA MISCELANEA distri-
Com essa ínfima quantia Você b

.

d dR' diestá auxiliando o seu prÓlrimo.,
U1 era os a lOS R. C. A.

Contribua para a Caixa de Esmolas Victor. Válvulas e Disco!'.
aos Indie:entes de Florianópolis. Rua C,mselhelro Mafra, 9
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Brasil iOpiniões de prisioneiros japoneses
cia�j��r:;n�� á��l���u��e�e�l� I ����k���eOSé ji����S!Sen�e���= ����â��nJi�ór�:s ��t����sne�:s�souZ A grande bem para o Japao se sa a propaganda dos seus líde- que lhes são contadas peloso Imperador Híroito fosse mor- res segundo a qual os "sobrí- seus oficiais.

I
to por uma bomba norte-ame- nhos de Tio Sam" são mons- Entretanto, a maior parte.rícana. Além disso, êsse oficial, tros. E uma vez que os CIVIS dos soldados nipônicos que se
que rece�temen�e. f?i apri?io- disso estejam convencidos, os Tendem o fazem por motivosnado na:s Ilhas Filípínas, disse soldados também o estarão. A egoísticos; querem lugar se-

Aceita encemendas para o int srler do Estado que o povo japonês e responsá- perda de Oquinaua produziu guro para dormir, algo que co-r I vel n�o só pela guerra, como grande depressão na moral ja- mer e livrarem-se dos seus in-
Rua Tiradentes n", 10 --- Florianópolis --- Santa Catarina I tambem pela absurda crença ponês e os soldados nipônicos cômodos e arrogantes oficiais.

,
de que o Imperador descende já comecaram a escutar com (a) Ralph 'I'eatsorth,
do sol. Outros prisioneiros ja-

"

poneses acredítam que a re - .-;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;_;;;;;.._;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;,;;;;;;;;;;;:::;.
moção de Híroito teria como Iresultado um grande cáos no

Japão de após-guerra e outros
julgam que êle deve ser conser

vado como uma "figura de re

tórica". É tão reduzido o nú
mero de prisioneiros japoneses
que ainda julgam que o Japão
está ganhando a guerra, que
podem ser contados pelos de
dos da mão. Em Luzon, foi fei-
to o maior número de prisio
neiros da guerra do Pacífico,
excetuando-se a campanha de

Oquinaua. O intérprete de [a- Iponês do 14ü grupo de exérci-
tos acr=dita que os japoneses

Ise mostrarão muito hostís
-------------......-�- quando 'Os primeiros soldados

I
norte-americanos desembarca-

Visite, sem compromissos, a rem no território metropoli- !!:================�=��=�==�tano. Todavia, paulatinamente,
ROSA muitos civis modificarão a ati- Vida Social

I
tude primitiva ao verificarem
que os norte-americanos os

tratarão decentemente, quiçá
melhor do que os seus próprios
compatriotas fardados. Segun
do o referido intérprete, quan
do os norte-americanos come

carem a alimentar os adultos e

ôbsequiar as crianças com gu-

Estabele,cimento Gráfico
DE

NICANOR

I
Téses e Memorais

Doublés e tricromia.
Revis::as • Avulsos • Caixa. -

Estojos, etc.

Trabalho. Comerciai.
Irnpressdo o côres

Compollição de livros e

Jornai.

DESPERTE. BlllS
DO SEU FIGIOI

Partiu o primaz
da Polônia

E Salim III c_ Dlspasll I11II'I lIIIIII

Seu fí�ado deve produzirdia�
um litro de bilis, Se a bilis 1120 corre •
uemente, os alimentos não são digeridos
e apodrecem. Os gases incham o estllma
go. Sobrevém a prisão de ",entre. Voc:J
sente-se abatido e como que en",enenaclo.
Tudo é amargo e a ",ida é um martírie.
Uma simples evacuação não t0c:ad4

causa. Neste caso, as Pílulas Cartel" .
extraordinariamenteeficazes.FazemCOI'

rer esse litro de bilis e você sente-se dD

posto para tudo. São suaves e, contada.
especialmente indicadas para fazer a biIis
correr livremente. Peça as Pílulas Cartel'.
Não aceite outro produto.Preço: Cr. s 3,0Q,

, Roma, (Via aérea) - O pri
maz da Polônia, Augustus
Hlond, partiu de RJma para
tentar voltar à sua sede epis
copal em Gniesno e Poznan,
onde não esteve desde quando
Hitler atacou a Polônia há seis
anos. O Arcebispo Hlond par
tiu da Polônia em companhia
do govêrno polonês e finalmen
te chegou à França, onde os

alemães o prenderam. Após a

libertação da França, veio para
Roma afim de esperar uma

oport�nidade de regressar à
sua arquidiocese. Informa-se
nos círculos do Vaticano que o

Arcebispo Hlond teve conduta
desaprovada pelas mais altas
autoridades da Igreja. Foi sa

lientado o contraste entre a

partida precipitada de Hlond
da Polônia e a decisão do Car
deal Mercier (belga), na guer
ra anterior, de permanecer en
tre seu povo sob ocupação ale
mã. O regresso do primaz polo
nês parece ter o caráter de ex

piação e ser uma tentativa de

recuperar a estima do Papa

I Novidades todas as
Pio XII.

semanas

PerdaS-UIp6úlcas-- =-----.....-:al:-t·

LIVRARIA
Rua Deodoro, 33

Flor ianópolis

Livros novos e usados,
em diversos idiomas.

A tende encomendas de
obras editadas no Brasil

ou no estrangeiro.

Londres, 23 (E. N. S.) - A

campanha aliada pela liberta

ção das Filipinas, pela conquis
ta de Okinawa e o cerco de
Eornéo custaram aos japone
ses meio milhão de homens,
além das pesadas perdas sofri
das pelo inimigo na Birmánia,

escreve um comentarista
militar do "Yorahi t'8 Post".

GRATIS! peça este livro

No bar e no lar
KNOT

não deve faltar

Envie l cruzeiros em selos pIo aarle postal
lhNAS CHIMICAS BRASILEIRAS lTOA
�.PO�T.4.L,74 ..;ABOTICABAL lsr.s..PAULO

MACHADO & CIA.
AgÉlDcia. e Repre.entaçõe. em Geral

Matriz: Florian6poli.
Rua João Pinto, n. S
Caixa Poatol , 31
Filial: Cresciúmc

Rua Floriano Peixoto, m/n (Edif.
Pr6prioJ. - Telegrama.: ·PRIMUS·
Açyent., DO. principais municipio'

do E.tado

Velas de Gouda
S��.DENTISTAS
trmitYtetIt ;

.
.

...
,

.

�\,,'QL�p�'\1pOS1��
PREÇOS.MODICOS':;>

·SORTlMENTO INCOMPAJ1AVU

çtlic��iftSTkt&.�REto��
DEPOSItomnSET:'T··

.

JDfNTAQIO . ..r .

{J�,�.Mt4(jJ2f.� ..

i �EMINAQIO 151·135 �CAIXA 2�1� s. PAUlO.

Haia, 23 (8. H. L) - A fá
brica de velas de estearina de
Gouda possúi centenas de to
neladas de materu.. prima, que
foram escondidas durante a

ocupação germânica, e só ne-

cessita de carvão par? começar
a produção. (�uanto ao merca

do de queijos de Gouda, desa

pareceu diante da impossibili
dade de obter leite, produto
que é urgentemente reclama
do para o consumo das gran
des cidades.

o santo do dia

SANGTJENC)L
Contém oito elementos tônicos

Fósforo, Cálcio, Vanadato e

Arseniato de
Sódio, etc,

Os Pálidos, Depauperados,
Esgotados. Anêmicos,

Magros, Mães Que Criam,
Cl'lUnçaS Raquíticas rece
berão a tonificação geral

do organismo com o

A.NIVERSÁRIOS
Aniver.aria-se hoje a galante

menina Márcia-Regina, filhinho
do distinto caso l sr. Arlindo Poli
Nadir Poli.

•

Fazflm anos hoje.
sra, Zulmira Pinto da Luz;
.ritas. Rute Costa;
dr. Gilberto Guereiro da Fcnse-

co, médico;

I.r.. Frederico Manoel da Silva
Filho e engenheiro José N. Born;
jovens: Nilson Paulo, Trogílic

Melo e Válter Ldno, funcionario
do Moinho Rio-Grandense; em J0-
inville;
meninaI : Regina Iara Régis e

Claudete Dias.
e

fla'aotelll
Acha'se nesta capital, vindo de

Curitibanos, o Ir. Araquis Fiuza
de Carvalhe, esforçado Inspetcr de
Armas e Munições ,

e

Regre.sa hoje, a Sider6polis,
município de Crescíurno em Com
panhia de sua exma. aspôsu e sr.

Artêmio Silva, funcionário da «Cia.
Sirúrgica Nacional».

e

Paro a mesma localidade. re

grena hoje, a senhorita Zulma
de Melo Freyesleben.

*

MISSAS
Em união da Vit6ria, foi rezada

milsa de 7· 1ii<l..._pelCi> falecimento
do nosso cont�eo dr. Osní
Cerqueira Lima, engenheiro do

"Tráfego da Rêde de Viação Pa
rana -- S.Catarina". O extírito, que
foi engenheiro re.idente em Ven'
cesláu Braz, era filho do major
Adolfo Limo e genro do capitão
reformado Ouirino Pereira Bento

•

Falecimentos:
Na capital paulista. onde últi

mamente reaidia, faleceu a sra.

d. Aurora Barreto da Silva, pro
fellsora catarinense opoaerrtodo ,

....,..,.. ..-...-.r.-........-.-..-.....,.._- • -_..;_..__.-.-..

Exames de Rádio
Telegrafista
A Diretoria Regional dós Correios

e Telégrafos avisa 008 interessados
que os exames de rádio-telegra
fista de I �

e 28 clásse se realizarão
na sala do Gurso Pratico de Cor
reios e Telégrafos, no dia 25 do
corrente, às 8 horas da manhã.

S. Victor, Mártir
Este santo era oficial no tempo

do imperador Maximiano. Foi man
dado poro Mar.elha Aí vi.itava de
noite 011 cristãos e em irrmva-os a

ficarem firmes na prática da reli
gião apesar dos perseguições. Nu
ma destas ocaaiõea foi prêso e le
vado oc cárcere onde conaeguiu
ganhar para Cristo os guardas Ale
xandre, Feliciano e Longino. Tal
fato provocou de novo a ira do
perseguidor. Victor sofreu mais u

ma vez martírio atrocíssimo, seno

do finalmente degolado. O seu

corpo foi atirado ao mar; mos

cristãos corrsegu ir'orn retirá-lo das
ondas e deram-lhe sepultura nu

ma cripta. Foi pelo fim do século
3 ou início do 4· sêculo.

VENDA SOB RECEITA MEDICA

JORNALISTA EM
JEJUM
Bombaim, (Via aérea). - O dire

tor do jornClll «Bharet», de Ahme
dabad, iniciou um jejum motivado
pela greve de seus tipografos. O
diretor do jornal. Natwarla Desai
ameaçara deixar de comer há al
gum tempo, se Gandi e outros
líderes do Conqresse deixassem de
realizar um inquerito sôbre as cau

sas cio ·grev�, Sua ameaça estava
contida em longos telegramas que
enviou o Gandi e outros líderes do
Congresso, reunidos em Simla para
a conferência com o vice-rei, nos

quais afirmava que a greve fora
tramado por agentes do Congresso
na localidade, devido às opiniões
francos, manifestados por seu jor
nal. Pediu que Gandi e os outros
líderes realizassem um inquérito
independente sôbre a questão, «em
benefício do jornalismo livre e do
liberdade de expressão».

Camisas, Gravatas, Pij ames
Meiasdas melhores, pelos me

nores preços s6 na CASA MIS
CILANEA - Ruae. Mafra, 9

Comentários dum
matutino
Vitoria, 23 (A.N.) _. Um matutino

desta Capital comento com desta
que o discurso com que o sr. Ne
rêu Ramos propôs urna mção de
confiança 00 Presidente Getúlio
Vargas por ocasião da instalacão
do Partido Sociol Democrático. O
jornalista realça não s6 o incisiva
apreciação da obra imensa reali
zada no govêrno Vargas, mas tam
bém a felicidade com que o emi
nente jutista catarinense troçou o

perfil do General Eurico Gaspar
; Dutra como candidato à presíden
cio da República.

Alei Siiveira e Ada Pinho c

Silveira
participam aos parentes e

amigos o nascimento de .ua
filhinha

LÍDIA-MARIA,
ocorrido na Maternidade, no

dia 18 do corrente.
Florian6polis, 20/7 1945.

5 v. -3

Imóveis
Vendo diversas casas, di

versos terrenos e uma chc .

cara.

Negocias rópidos.
Alves. Deodoro 35.

A. L,

Dr. Artur Pereira
e Oliveira

Clínica Geral de Adulto.
Doença. da. criança.

Laboratúrio de Análi.e.
clínica••

Con.ult6rio: rua Felipe Sch
rnidt, 21 [alto. da Casa Pa
rai.o], da. 1030 á. 12 • da.

15 à. 18 h•.
Residência: ru,a Vi.c. de Ouro

Pratc, 64.
Fone: 769 [ma.llual]

Prefira uma parte de se..

trôco em "Selos Pró Doente
Pobre do Hospital de Carida·
de". e estará contribuindo para
que êle tome mala um pouco
de leite, tenha melhores medi.
camentos, mais confôrto no,
letto de sofrimento, etc. etc •••
(Campaha de Humanld.d�

do Hospital de -Caridade).

NA-O É NOÇIVO

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Problemas políticos da França
París (S. F. L) - o jornal com um govêrno, que não con

"Le Pays", comentando o diS-1 cede a mesma confiança a to
curso pronunciado pelo sr., dos os que são partidários de
Édouard Herriot escreve: "Sa-I profundas reformas políticas.
bia-se que o sr. Herriot tinha I Sente-se que o sr. Herriot sofre
continuado fiel ao princípio da por encontrar anti-republica
legalidade re.pu�licana para a I nismo entre os homens que lu
Terceira República e para as taram corajosamente contra
suas instituições atualmente Vichy. No jornal "L'Aube", Ro
discutidas e reprovadas por bert Lecourt é contrário à idéia
vários partidos. O sr. Herriot de adiamento da Constituinte
está inteiramente de acôrdo afim que sejam realizadas, em

primeiro lugar, as eleições
para os Conselhos Gerais. No

"Populaire", Léon Blum indica
como entende o saneamento

do setor livre da economia: I"Um sôpro sadío nesse setor
deveria advir do jôgo natura]
da oferta e da procura, pois a

teoria o indica e a prática o

confirma. Ampliar a oferta é,
antes de mais nada agir, sôbre
a soma dos meios de aquisição
de que dispõe a massa de con

sumidores, isto é, sôbre a cir
culação monetária". O sr. Léon
Blum é de opinião que a defla
ção era um absurdo quando a

crise internacional de super
produção se desenvolvia; mas.

hoje, é justificada, por existir
situação exatamente contrária.

-

SUA OPINIAO
PODE VALER ..

392 Prêmios, num total
de Cr $ Jl5.000;00

1.0 prêmio Cr $ 20.000,00
2.0 prêmio Cr $ 5.000,00
10 prêmios de c- $ 2.000,00

cada um

10 prêmios de Cr $ 1.000,00
cada um

20 prêmios de Cr $ 500,00
ccada um

150 prêmios de Cr $ 200,00
cada um

200 prémios de Cr $ 100,00
cada um

Seu nome poderá estar entre
os 392 contemplados com êsses

prêmios!

Cêrca de 12.000.000 de pessoas compram
todos os meses as edições em cinco idiomas
de SELEÇOES do Readers Digest - a

revista que seleciona, de tudo o que se

publica, os artigos de maior interêsse e

proveito para o leitor,

Quais são as características de SELEÇOES
que atraem tantos milhões de leitores? A

SELEÇÕES interessa sobremaneira sabê-lo

e, para averiguá-lo, decidimos promover
êste concurso no qual pode tomar parte
todo o público leitor.

Tome parte neste grande concurso!

Se tomar parle neste concurso, o leitor
poderá ganhar um desses numerosos

orêmios. Encontrará detalhes completos,
assim como o cupon para a sua declara
ção, no número de maio de SELEÇOES,
que já está à venda.

Basta ler SELEÇÕES de maio e dizer-nos,
numa declaração de mais de 20 palavras e

de 60, por que lhe agrada esta ex-

cepcional revista. Há-de deleitar
se com essa leitura e ao mesmo

tempo verá que é fácil ganhar um
dêstes 392 prêmios, que alcançam
um total de 115.000,00 Cruzeiros.

-

Seja o LlDER nft
MOnft

CUSTA
APENAS

Cr $ 3 00

,Confeccionando o seu
terno na

Alfaiataria Líder
I Motores Elétricosde

1/2 a 5 H. P.

de

CLftUDlONOR DUTRa I
Rua Saldanha Marinho 2-A

IFLORIANÓPOLIS
.

CONTA CORRENTE POPULAR
Juros 51/2 a a, - Limite Cr$ 30.000,00

(:: Movime ntação com cheques

".
'J"" ,;� Banco do Distrito Federal S. A. ICAPITAL: CR$ 60.000,000,00

RESERVAS: CR$ 10.000.000,00
Rua Trajano, 23 • Florianõpolis

REPRESENTANTES

Irmãos Glavam
Rua João Pinto. 6
Caixa Postal. 42

s jÓias dos reis da Boêmia
1
., .PRAGA, �3 (STI� .: Co�forme as notícia.s publicada�, H:Oâíárío do Partido Católico, editado em Praga libertada, o LI-
âová Demokracie ", foram ancontradas intactas as joias de
lnestimável valor dos reis da Boêmia. Os nazistas esconderam
as junto ao altar de prata de São João de Nepomuk, sob o

ruro do Castelo de Praga, e obrigavam os operários checos
tilizados neste trabalho a guardar segrêdo sob pena de mor-

Estas testemunhas agora falaram e as joias dos reis da \.

t���;��ei�;am�;;;;;;��;����moss�ate;� I ;.

Declaração •

Florianópolis

PARA'TODOSA CREDIARIA
Schmidt, 38 - Fône 1595 - FlorianópohsRua Felipe

TOSSE,
BRONQUITE
E COQUELUCHE

Aproveitem a Oportunidade
Atenção! muita atenção!

POYO de Florianópolis!
I

A "CREDIÁR.IA P.,\.RA 'l'onOS" - estabeleefda á, rua
Felipe Sclunklt n, 38, esquina. .Teronimo Coelho, atendendo aos

efeitos (ln crise ocasionada. pela grnnde alta que vem díaría
mente demarcando em tecidos e roupas feitas em geral - MUI.
TO AO CONTRÁRIO - resolveu a partir desta data até o dia
31 de Julho p. v. fazer uma grande bonificação em seus preços
afim de beneríeíar ao distinto povo de Florianópolis.

A todos que interessar, fregueses ou não, queiram sem

eompromísso fazer uma visita á CREDIÁRIA PARA TODOS.

TOME SEMPRe

Tendo a SUL AMERICA CAPITALIZAÇÃO, S A instala
lo seu Escritório à rua João Pinto, 13, scbradç levamos ao co

(hecimento dos senhores portadores de titulos que o pagarnen
� dos mesmos poderá ser efetuado em nosso GUICHET.

Levamos, ainda, ao conhecimento dos mesmos senhores
rtadores que, tendo o sr- Adolfo Boettcher sido promovido a

spetor Seccional, acha-se devidamente autorizado a efetuar
�tspectivas cobranças o sr, Ivo S.ell, nosso atual cobrador.
�� Florianópolis. 20 de [ulho de 1945.

Sul Arnerica Capitalização S. A.
Escritório de Florianópolis

Alfredo Damasceno da Silva
Chefe do Escritório.

!--- aa ___

o mELHOR DOS mELHORES ... _w , -.1&--__ ue _u _ " _. uuu..... ...............
____ 1.1CONS N'!11I4

!COMPANIDA "ALIANÇA DA BAlA"
Fadada em 1878 - Séde: B A I A
INCEN,DJOS E TRANSPORTES

Cifras do Balanço de 1944:

Procu ro-se uma casa
de comércio para ins

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

êste jornal. CAPITAL E RESERVAS,
Responsabilidades
Receta
Ativo

Cr.
Cr$

80.900.606,30
5.978.401 ;755.97

67.053.245,30
142.176603,80

«

DOENÇAS NERVOSAS
Com os progressos da medicina,

hoje, as doenças nervosas, quando
tratadas em tempo, são males per
feitamente remediáveis. O curandei
rismo, fruto da ignorância, só pode
prejudicar os indivíduos afetados de

I tais enfermidades. O Serviço Na·
! cional de Doenças mentais dispõe
,

de um Ambulatório, que atende gra-

I tuitamente os doentes nervosos in
digentes, na Rua Deodoro 22, das 9

1"'" _..; às 11 horas, díàríamente,

«

ADVOG L\._DOS Sinistros pagos nos últimos 10 anos

Responsabilidades
98.687.816.30

76.736,401 306,20«

I Dr. OSVALDO BULCÃO VIANNA

Dr. J. J. DE SOUSA CABRAL

ESCRITÓRIO: Rua Felipe Schmidt 52 -

Edifício Cruzeiro - Florianópolis.

Diretores:
Dr. Pamphilo d'Utra Freire
de Sá, Anisio Massorra, Dr.
e José Abreu.

de Carvalho, Dr. Francisco
Joaquim Barreto de AraujoSala 5

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



4e
RIO� 24 (E.) --- O CLUBE DE REGATAS DO FLAMENGO DECIDIU TOMAR A INICIATIVA DE PROMOVER A CO�STRr
çÃO DE UM "ARCO DE TRIUNFO" NES TA CAPITAL� PARA PERPETUAR OS FE ITOS DO BRASIL NA GUERRA MUNDIA
NO MONUMENTO DEVERÁ SER TAMBÉM SEPULTADO O SOLDADO BRASIlEIRO DESCONHECIDO, ALÉM DE INSCRITO

OS NOMES DE TODOS OS BRASILEIROS QUE MORRERAM EM OPERAÇÕES DE GUERRA.

Florianópolis 24 de Julho de 1945

Resenha Forense i Trouxe cargas
Julgan.entos realizados pela Câ- e náufragos

ru ara Civil, em s('�s:io de ontem: Rio, ("Estado") - Chegou
Apelação cível n. 'UilO, da ('0-, O vapor "Poconé", procedente

l1l�!'C:1 de I?iralllfl, apelante a 1�?�1I-1 de Nova York e escalas, quelaria -Fey S. A. e apelado o Oficial tr l' d ' ,

r 1
do Registro de Imóveis. Relator o I�UX�, a em e carga ge a ,

sr. d es, Alfredo Trompowsky. maqumas e motores, e recebeu
A Câmaru conheceu da apelação ainda em águas americanas, de

e. negou-lhe provimento, paru con- bordo de uma unidade de guer
j nmar � sentença apelada pela sua

ra dos Estados Unidos, vários
conclusão. , .

A'naufragas do cargueIro
"

1-

ruoca", afundado no mês pas
sado em consequência de uma

colisão com um vapor norue

guês. Todos os náufragos de
sembarcaram na Bahia, por
serem daquele Estado.

Apelação cível n. 2.61G, da co

marca de Campos Novos, apelante
Aristides Cata festa e apelado Fio
ravante Scnrton. Relator o ''1'. dcs.
Alfr-edo Trumpowskv.
1'\tgado provimento, para conf'ir

J113r a sentença apelurlu que dcci.Iiu
com acerto.

Banco Indústria eApelaçâo civel 11. 2,590. (la co-

marca de Joinvile, apelantes c ;)j)e- Comércio de Santa
lados o flanco Nncinna l do Comer- Catarina CINCO)cio e James Alexandre Grant e sua

mulher. Relator o sr. des, Silveira Noutro local, publicamos
de Souza. hoje o balanço gerai em 30
A Câmara �onhecc�l dos re_cursos de junho do ano corrente, do

e, negou provimento a apelação dos Banco Indústria e Comércio
reus c deu provuncn!n em parte, :l •

do aulor para incluir na condcn:l-I de S.anta catertne JINCO),
ção os hononírios de advogado na conceItuada organIzaçao han
base. de 100, sôhre o valor. de' cária. que muito honra não
c-s 300.000,00 e .custas pelos ré.is.] SÓ a Santa Catarina como iiI)

Apelação de desquite n. 372, d31 Brasil Essa organização tem
comarca de Caçador, apelante o dr.' êl dirigi-la os distintos ban
Juiz d� Direito (J �lpclad()s Godof'rc- queiros soro GenezÍíl Lins e
do GUIlherme Hcino ld Mattege e UI"- Rodolto Renaux Bauer
sua mulher. Helator () sr. des. Lu na P f ld b 1

.

Freire. Conf'irm-rdu a sentença que �ra O re an O a ançe, que
homologou o desquite.

I
diZ bem do vrogresso e da
administração desse impor

Snr. Eng. Thomas tante estabelecimento de crê

París, 24 rs. F. L) _ O sr.
dilo,

�

chamamos a e�peciai,
Eugene Th.omas, deputado so- r�r.��::. dos nossos estímadns

cialtsta, fOI nomeado mírnstro
dos Correios, Telégrafos e Te- I1V·lo-es f brl·c doIetones, em substituição ao sr. 11 a a s
Augusti.n LCl.urent, que pedinl na Argentl·n8demissão por motivo de saúde.

Buenos Ai!:_es, 24 (United
Press) - Aviadores chilenos e

brasileiros receberam, de parte
do comandante Edmundo Suis.

. taita, um avião completamen·
Rio, 23 (A. N.) - O embal- te fabricado na Arg'entina qUêd t·· f

' I ' '

xa 01' argen mo 111 ormou a, o govêrno argentino doou a

impren.sa desta _Capital que r�-I cada uma das referidas esquD.ceheu lllform,açao de .seu pa,ls, drilhas estrangeiras. Os aviões
elI! tor�o d� :<'uhmar�no ale-I em questão, da marca DLED,
mao. O mquel'lto realIza.do pe-; serão levados p.elas esquadri
�as autondades. amerIcanas, lhas citadas logo que as mes

�n6'lesas e argentrnas em con-' mas regressem a seus países.
Junto apurou que o comandan-
te do suhmarino violou as c1au- Snr. Ed. Herrt·otsula.c; de rendição do seu país,
aos aliados. Ficou provado que
o suhmarino não trouxe ne

nhum político.

o submarino
alemão

Sessões das Moças
Frederich March e Marta Scoot em:

COM UM PÉ NO CÉU

L} on, 24 (S. F. L) - Infor
ma. o jornal "Le Patriote" que
() sr. Edouard Herriot segUIra
para París a chamado do Ge
neral De Gaulle.RITZ Hoje, ;Js.·feira, às

17 e 19,30 horas

Vai tratar-se de
paralisia infantil
Miami, (Via aérea) - Alan

stevenson, um menino de 6

anos, com um defeito em uma

perna, viaja sozinho com uma

carta de seu pai pregada no so

bretudo. O menino Stevenson

ROXY Hoje, 3a.-feira, às completou uma viagem de
19 hrs. 7.200 quilômetros, por via aé

Paul Henreid e Ida Lupino em: rea, procedente de Santiago,
VIVEREMOS OUTRA VEZ .

h d W S·
O btase' que os embriagou de feli-

a camm o e arm prmgs,
cidade tombem o. fundiu num na Geórgia. Em virtude do
mesmo e eterne ideal. E ante a grande interêsse que o faleci
tragédia que OB ameaçava, desa- do presidente Roosevelt tinha

fiaram a morte. pelo seu caso, o menino Ste·
No programa:

Noticias da SemaRa 45x27 - DFB venson, que só fala espanhol,
Notícias do Dia - Jornal recebeu do ex�presidente dos
Impróprio atá 14 anos Estados Unidos uma bôlsa na
Preços Cr$ 3,60 e 2,40 Fundação de Warm Springs,

.. h- R't à 17 1930,
afim de poder submeter-se ao

nmaft a, no 1 z,. e, t· t t d ' 1"
.

horal - M
..

tinha Hunt em,,: I I,a amen ° a paI a 1sm m-

iUA QRi:AJ)A OBRJGADI,' � fantil.

Uma historia comovente e humana
de um pastor. Sua luta pelas ove

lhal desgarradas e a ambição e o

ódio de seus colegas.
Livre de censura

No programa:
Brasil Atualidades - DFB .

Preços Cr$ l,2e, 1,80 e 2,40

NóS, OS lU. VELA... I - Somente -- diz o Loló--

Ansiosos por novidades, alguns p�queno truque, uns posses de In

velejadores, reunidos no «Rio Bron- glca ...

CONTRIBUA co», solicitarom ao Mário Nocetti,l - Mas eu. '.
r

para a Caixa de Esmolas aos Indi- recentemente chegado do Rio, �ue! -? s�nhor BYta sendo modes,'
'�entes de Florianópolis. contasse algurr,a coisa sôbre a via- i Is�o. e corso nossa. Nrnquern I

gem de ida da nossa delegação, já I crt.hcar
Basta comer um ou dOIS

II mensagem do que sôbre a disputa, no Rio nada drmho,:' !
.

ii J poderia adiantar, visto não a ter
- Nao, se,nhor -- mte.rrompe, za

I K presenciado. Atencioso, como sem- gado,. a esp.?sa do con�ldado �
nenera roner I pra, Mário Nocetti não se feoz ro- mMarrIda n.ado ctome �Idr�, OUVIU

Y, ., , ' gar.
eu morrI a oca plano.

,.

f

.

Hio. .:'3 (A. N ,) -, O III ular de __ «Certa noite +comecou o No- D� fato, -- tern:inou o Mano N

l�l1l'ITa re��('beu .do gCllen,! IIaYL�s cetti __ resolvemos promover uma cetb,. o «papa-VIdros» era out
x ronrr �l(llrlo m i l i l n r nortc-umerí- festinha a bordo, um pequeno

Irnoqínern a car� do presidente
.:ano a s('gllinte mensagem: "Prpza- «show»_ Sabedores de que conosco

fVMSC ao verlfIc;tr o chcccn
lo senhor general: "Dirijo-1lIe a Y. viajava famoso «comedor de vi- mos engraçado equ ívoco».

,

�;ci:,. n csl a gloriosa data do regres- dro", delibemos convidá-lo. E o Lo- N.R, ,<?onhecem.os o C0;tC81
o dos corajosos snlrlarlos do Br�l- Iô, na qualidade de presidente da do sr. Morto Nocettl como tecní

'I. para aprcscntar-l h c miuhns embaixada; deveria fazer chegar
em construções navais e, por ê

!lis calorosas l'elicilaçõ('s pelos ao "papa-vidros" o nosso convite.
nesse por cicu lo r , respondem

c'itus de suas gralldes fúrças com- Reunidos, saímos à procura do Agora, como contador de episódi
;Jat('ntes l' pela parle efetiva que homem. Quando iamos a entrar

o leitor julgará.
elas desempenharam no aniquilu- no salão de fumar, alguem soprou

e

ll�el1to do reino do ,terror e o)Jr�'s- ao Loló, mostrando um senhor SE�U AnnrçA. "liI';ao I�O �;()Io do, (';)I1tII1Cn te, �uro]H'u. alto, que saía do salão: __ E' êste - Gente «derrotista» essiJ nos!
.

ds glO1'Iosos fel tO
..

5 da I< I�B e l�S o tol. Imediatamente o Loló pro- Quís apostar cinco mil cruzei!
,uas .brllhantes l,ÇOCS em eOlllb:lte

curou desl' b' d .-

! I·
mcum Ir-se a mlssao em como ganharíamos o Co

C'nc Hill-nus (C Justo OrgUI ho. ')1'- D'r'
.

d .

d' d '

.

"II 't
'

'

I'
1 IgIn o-se ao ln Ica o, apos 0- peonato e não encontrei qUI!,L1 10 e� c ([ue e quasl' pate,'na pres ntar-s I' 't

'Jara mim pois tive o pri\'ilé"io d(' _e, e,. se lCl ou sua coope- aceitasse a ap:sto!
, , ," I roça0 a festInha - E' que acreditavamos na villbs(,l'I'ar o descl1vol\'1Il1C!1to dessas M't b 'T ..

tropas e n; .. 1 as l'm arão. Elas SUj)('-
1

-

u� o em.
.

ereI Imenso pr:l- ria, Isso não é Ber derrotis.ta ..
. . .

' zer,.-- afumou o Interpelado Na- Como na-o? S
-

I':tralll-S(' a SI propnas no deSl'lll]1('-
-

. , .,
-

. e nao me p

I I
"

- .

I"
,turalmente mlnho espolia tombem mitiram «ganhar» oa cinco mil!

11 10 (e Sll:li llllssao e satis Jzcram' d 't t
p"'n:Il11('ltle [iS l':;peranças de tod()s' po era omar par e -- acre3centou,

,

}]'
,

'II
mostrando uma senhora que se

--�- - ___A
nos. 0.le lllell pais 5ompart! Ta I aproximava
com d Brasil das ellloçocs c tranS-1 S,'
hOl'd�ltltc júbilo de "ei' scus filhos 1

d
-

eLral;t°sso o prazer --

respon-I•
.

• I eu o 00.
regl'essar{,1lJ trmnfantcs dos campo, I MI'

.

1d I t 11 I I
•

.

- as quo sera a mIn 10 con-
e )a a la e (as som )ras do [)l'rt- t 'b . - ? N t d

go l' estamos unidos em orgulho e

I'
rI ulçao. o em que sou ama ar ..

felicid:Hlc mútuas. Todos nils ame-
ricanos l'l'gosijamo-l1os nesta ,ilo-

A driosa dala e os nossos eorações'l'S�\ gra ecimentoUi� C;)]: \'use? nes!a comovente reu InJao. losle e n dJa que J)l'US fez. Henriqueta e Nilce Gonçal-
Alegrelllo-nos. rejubilelllo-nos". () ves sensibilizadas, ograde-
ministro da Guerra agradl'('ell DI ceIr. a tôdas as pessôas que
1l1l'n�agelll do general Krol1er nos lhes auxiliaram com 1I0lici-
seguintes termos' "Prezado amigo tude e carinho durante a en-

g'l'lll'ral Krnner". Com rea I ClllO�:;;() fermidade e perda. de seu
::c:lb) de ler il helíssima lllellsHg'l'lll inesquecível marido e pai
em ([ue vos c')ugralulais conosco Orlando Gonçalves. Tornam
1]0 momento elll ([UC o Brasil, uf'lllo extensiva a sua gratidão aos
de sells bravos filhos da Fôrça Ev ilustres médicos dra. Saulo
'l{'Jicinnúria, os reccbe vjjorios()� Ramoll e Biose FaNICO pela
('0111 incontida alegria c os apl!l\lso� presteza e desvêlo com que
vibrantes d(' lodo () nosso ))(;\'0 o socorreram, não poupando
:\Iaior foi por certo nossa \"ibrarüü esforços para salvá' lo, Ou-
11() senlido quc as expansões :.l�l hOllsim, agradecem as pro-
:t1111a ('olcli\'a de nossa genl{' envol- vos de estima e amizade ma-
"iJIl1 num S(l alllplexo (le fralt'I'lHl nifestados em cartões, tele-
regozIjo aos brasileiros c aos amc- gramas, flôres e coroas, bem
riCal1DS, fnzend'J que por igual COlll- como aos que o acompanha-
p'u'tilllasselll da gnl'idüo nacion:t1 ram até à sua última mo.
()s que, unidos pela mesma causa roda.
',11I!bel'1V!:1 lular como irmãos e, Estreito, 20 de julho de 45.
,juntos, a "itória obtiveram".

-- �

Atividades da
Cia. «Pbilips»
Nova Iorque, 24 (SHI) - O

engenheiro P. A. F., Otten, pre
sidente de companhia de lâm

parlas i ncan descentes "Phi-

1::,p3 "
eiu Eiudhoven, informa

que já elaborou um plano quín
quenal detalhado, afim de co

brir o primeiro período de rea

bilitação. reconstrução e me

lhoramento das fábricas desta

Companhia. Regressando a

esta cidade, depois de longa
viagem através da Holanda, o

sr. Otten revelou que as fábri
cas "Ph ílíps

' estão fabricando

matcrlals, que serão utilizados
na luta contra o Japão, e que
dentre os artigos atualmente
fabricados contam-se lâmpadas
eletricas de sete "Watts" co

mo um mínimo de capacidade
consumidora, afim de serem

empregadas nas casas holan

desas, onde a eletrlcídade está
severamente racionada. O sr.

Otten revelou finalmente que
os técnicos da"Phil i.ps", no

exterior, já possuíam uma sé
dE' de aperfeiçoamentos, que
seriam incorporados ao patrí
mônio da empresa.
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VERDADEIRAS

são O uru c o remedio eficaz
oi;' para evitar e tratar

OS ROUQUIDÕES, os CATARROS
as DORES DE GARGANTA

licença do O, N S P No 18ó
'? &

de 26 de Fevereiro
.

"-1.nlh de 1935
000"010,002, EucalyplOI Q,

o ESTADO
-.......,

Esportiv

Demitiu-se o Prefeil
Rio, 23 -V.A- Noticiom do

Grande do Norte que o Prefeito
Alexandria, naquele Estado, de
tiu-se e organiz0U a diretório
U, D N, que apoia a candidatu
do Brigadeiro E:l.uardo Gomes.

Quem perdeu!
Foi depositada na gerência

"Estado" uma sombrinha ocha
sôbre um banco do Jardim ali
ra Belo.

Vende-se
um Bar sito na rua Laura

Meira 13, Tratar na mesma.
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CONTRA CASPA,
QUEDA DOS CA

BELOS E DEMAIS

AFECCOES DO

COURO CABELUDO.
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