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Decretado·o Estado de ·Sítio D8··, Argentina
BUENOS AIRES, 26 CU. P.) (URGENTE) - O GOVÊRNO ACABA DE DECRETAR, NOVAMENTE o ESTADO DE SITIO PARA TôD'A A REPÚBLICA.

BUENOS AIRES, 26 (U. P.) (URGENTE) - A POlíCIA, DEPOIS DE TER VAREJADOr: FECHADO A REDAÇÃO DE "A CRITICA" PRENDEU O SEU
ADMINISTRADOR, ALFREDO CARRERAS E OCUPOU O EDIFíCIO DO REFERIDO JORNAL. A LINHA TELEFôNICA ENTRE A REDAÇÃO I)E "A CRITICA" E O

ESCRITóRIO DA UNIDET PRESS FOI CORTADA, DESDE ÀS QUATRO HORAS DA TARDE DE HOJE.

repressao
Rio, 27 (A. N.) - o Coman

dante da P R. M. inseriu no

boletim a seguinte nota: "In
formado de que indivíduos mal
educados andam pela cidade e

subúrbios com o glorioso uni
forme da FEB, alguns deles já
excluidos dela, e outros aten-

Rád 11 - tando indevidamente contra

. io-uomnnicaçoes as meritórias ínsignías, reco

Rio, 27 (A. N.) - Encer- mendo aos senhores coman

raram-se ôntem os trabalhos dantes de unidades as mais

da Conferência Inter-Ameri- severas medidas de repressão
cana de Rádio-Comunicações, aos atos praticados por tais

tendo sido a sessão de encerra- elementos, quer seja em suas

mento presidida pelo general indecorosas atitudes em face

Mendonça Lima, Ministro da do público, quer se trate de exí

Viação, que pronunciou um bicões atentatórias á moral

discurso analisando os resul- manifestações que pertubam a

tados fecundos alcançados pe- tranquilidade pública.
la conferência, estreitando as

O
• •

relacões entre as nacões ameri- ellon O nosso paiscanas e traçando rumos novos Rio,27 (A. N.) - Deixou ho-
e adequados à fase de desen- je esta capital o embaixador
volvimento que atravessa o da França, cuja atuação no
mundo. Falou t�mb�m o re- nosso país constitui belo exem
presentante da C�:>lombIa, a&,ra- plo do espírito de cordialidade
decendo a acolhida que tIve-. que une brasileiros e france
ram_ os delegados d,e tôdas as ses.
naçoes em nosso pais, falando, _

igualmente, em nome da dele- Na-o tem fundamentogação brasileira, o sr. Ribeiro
Gonçalves, chefe do gabinete
do diretor dos Correios e Telé
grafos.

Rússia SOPA ESCOLAR
E' preciso tê-la visto distri

buir nos GRUPOS ESCOLA
RES, e ter ainda observado a

fisionomia de certos garotos,
à hora em que ela é tomada,
no recreio da manhã, ou no

da tarde, para fazer idéia do
que representa e quanto bem
lhes. faz, a êsses meninos po
bres, uma caneca de alimen
to. Para muitos deles, é a

primeira refeição do dia. Pa
ra outros, é a única. Métodos
e processos de ensino, bons

8 ·1 f I tA.·'
ou maus professôres, salas

« raSI, u ura PU encla a.erea» ::;�:�:s c.sz: t�ô��ei::
Rio, 27 (A. N.) - O professor Schmit, diretor do Depar- relação a crianças de estô

tamento de Engenharia da Aeronáutica de Massachussets, pro- mago vazio. Por menos que
nuncíará uma conferência sôbre "Brasil, futura potência aé- pareça, a sopa escolar é uma

rea", convidado pelo Instituto Brasileiro de Aeronáutica. As das medidas de maior alcan
autoridades resolveram que a conferência seja realizada em ce a mais humanitária a

sessão pública, aberta a todos os interessados. A conferência'] m�is sébi« q,ue o Govêr'no
será pronunciada em ing�ês. sendo, entr�tanto, distribuída a·l' poderia ter tf:iiJlado relativa
todos os presentes, traduzIda em portugues. .mente às massas de colegiais

que enchem os GRUPOS, e

OS exploradores do povo aêles transbordam, num cres-
.

cendo de matrículas ineopi

Rio, 27 (A. N.) - As autoridades da Delegacia de Eco- táveis.

nomia Popular estão empenhadas em vigorosa campanha ,c�n- Não há mãos a medir. O

ira os exploradores do povo, autuando em flagrante varios número de estudantes, ano

contraventores, notadamente do comércio de manteiga, car- por ano, como que se multi

nes, açucar e leite. De 6a.-feira última at� hoje, foram .recolhi- plica, em enxames sucessivos,
'dos ao presídio do D. Federal 17 negociantes envolvidos em a pesar de novos estabeleci

casos de crimes contra a economia popular, prosseguindo com mentos de estudo primário
O máximo rigor a campanha contra os exploradores do povo. surgirem e funcionarem.

Os benefícios da sopa esco-

Ação de graças pela vitória da FEO i:��2��:;:-::�::;;et::d;
Rio, 26 (A. N.) - Teve lugar ôntem de manhã, no Rous-

intelectual, ao desênvolvimen
seI sob os auspícios do Exército Nacional, a cerimônia relígio- to físico, psíquico e moral
sa 'de ação de graças pela vitória da Fôrça Expedicíonáría (até moral I) de certa crien»
Brasileira nos campos de batalha. O ato que fOI solene.vteve a

çada sub-nutrida, amarelen
presença 'do presidente Vargas, �compan?ado dos s.eus gabi-

� .'" ta e quase sem zeaçôes de
netes civil e militar, representaçoes de todas as unidades da

vivacidade, a vegetar nos ca-
Marinha do Exército e da Aeronáutica, da Polícia Militar, Es- sebres dos morros como cer-
cola Militar Escola Naval, Escola Aeronáutica, Colégio Mili-

d d B bíd' os na pe ra ou na areia. .

tar, Corpo de Bombeiros, Ministros de Esta�o, g�n�rais, �l��- Todos os programas são em rece I OS
rantes e brigadeíros, membros do Corpo Diplomático, OfiCIaIS Iid d

. .

t d.

toríd d t bé f '1' d
n.uu a es, se mInIS ra os a Viena 27 (U P) O geneda FEB e outras altas au ori a es, e am em arm IaS os 'b débei d

..
,. .

- -

nossos bravos combatentes. Representações das Escolas da I' lcere
ros e

elds, e
_ prlr:zeula ral Mascarenhas de Morais e

.
. . ..

.

avra e por on e nao ctrc
ü

a sua comitiva têm sido alvo de
M.unicipalidade masculmas e femmmas assístíram ao ato, que �. t
roi celebrado ·p�r d Jaime Câmara, acolitado por capelães da

um sdanõue VII.VO, qtuer:_ e

edr�- manifestações não só por par-
. nova o por a rznen açao sa Ia te do general Clark, como de

FEB.
.' " e suficiente. t d I d Q t I G

Ao som do Hino NaCIOnal fOI hasteada a Bandeira Brasí- N- h' I
.

I
o o o pessoa o uar e e-

, .

it d lt G d
ao a ouvor nem ap au- neral onde os generais brasi-

leira cujo mastro se achava a direi a o a ar. ran e mas-
b t t

.

'

I' dependências da Praia do Roussel re-
sos as an e� para rec?mpe.n- leiros são obsequiad�s � todo

sa popu ar ocupav� as
. _

"
'sar a medide prov idenciel momento A permanencia da

petíndo-se a cada mS,tar.lte manifestações ,d.e apreço _��.s V��?- constante daquelas refeições. missão militar brasileira em
rasos soldados do BI asil. Soldados da FOI ça Expedlcíonárra S d

'

di
I
V· ..

'

d doí di f'
_ zuard altar. Finda a cerimônia Dom Jaime

e evessemos u� . Ia:;- lena seia. e �IS_ las, in-
montavam guar a ao. . . ,. gradecer a Deus a t riep ireçeo dos os quais seauirao para Bu-
Câmara cumprírnentou o presidente Vargas e o ministro GOlS. , .

..

b
•

, •

•

H.,
.. que Insufla no eepirito dos dapeste. visitando, em segul-Monteno. governantes, decerto que o da, outras capitais e cidades

fa'brl·cas alema-s para p.al'ses all-ados
faríamos com tôda a unção sob O controle dos norte-ame-
d'alma, e rogando comovidos ricanos e ingleses.
para. que a instituição da 1>0- -------------------,-.---------.

Francfort,27 (U. P.) - O general Eisenhower ordenou o pa escolar alargasse, ';0 má- Identl·fl·cada a be"sla de Bel·s·eudesmonte de quatro grandes fábricas alemãs, que serão trans- ximo, os seus mágicos, divi-
.

{(
.

.

»
feridas para países aliados. Trata-se da .maior fábrica de r?- nos efeitos, a que poderão fi-

lamentos esféricos da Europa, dum estaleiro capaz de construir car insensíveis apenas as el- Luxeburgo, 26 (D. P.) - Joséph Kamer, a "besta de

grandes navios de guerra, duma fábrica de �otores de avião mas de pedra e os caracte- Belsen", foi identificado no Tribunal Militar instalado nesta
e duma grande usina elétrica. Não se sabe ainda para onde I res refractários à sensibilida-I cidade como um dos naz. istas que escolhia as vítimas para ma-

irão êsses estal, ': ir =n « de humana. tá-Ias em câmaras de gás, em Oswei e Belsen.

Prezado leitor

o A sua sugestão nos é
sumamente grata. Diga
nos, por obséquio:

- Sôbre que assunto

I desejaria lêr algo. diària
mente, neste iornal ?

f-Qual
das nossas

secções mais aprecia ?

o MAIS A.NTIGO DU.RIO DE SANTA CATARINA

Proprletario e Diretor-(jerente: SIDNEI NOCETI - Diretor: BARREIROS FILHO

Quinta-feira, 27 de Setembro de 1945 H. 9481Ano XXXI florianópolis

(cA revoluç_ão acaba de .começar»
Buenos Aires, 26 (U. P.) - da oposição ao govêrno. E, en- mas vocês não souberam com

O chefe de polícia, Filomeno tre outras coisas disse: "A re- preende-Ias; a revoJucão so-

Velazco, fez declarações aos volução acaba de começar,
' ,

. mente acaba de começar, ago-jornalistas argentinos, depois agora; demos a vocês, [ornalís-� ra".<ia prisão de destacados líderes tas muitas das oportunidades,

Unidos acontra
Londres, 27 (U. P.) - A Grã-Bretanha e a China, segun

do se anunciou, aderiram à oposição feita pelos Estados Uni
dos contra a proposta soviética de estabelecimento duma co

missão de controle aliado para o Japão. Os ministros do
exterior reunír-se-ão novamente às 11 h<ras de hoje, sob a

presidência de Molotov. Uma fonte soviética confirmou Of me
morial de Molotov solicitando o estabelecimento do conselho
do Pacífico, afim-de permitir o esfôrço conjunto no sentido
de assegurar a paz. Visto que Molotov parece inclinado a cri
ticar o assunto, o Secretário de Estado norte-americano, ao

tomar a palavra, solicitou que o memorandum soviético fôs
se discutido dentro dos limites dos assuntos do Pacífico e não
dentro do programa atual da conferência dos "cinco grandes".

Contra

Correspondência
postal
Rio, 26 (A. N). - Conforme

já foi noticiado, ficou restabe
lecido o serviço de correspon
dência postal entre o Brasil e

outros países do mundo, exce

to o Japão. Em consequência,
todo navio que deixar os por
tos do país, sejam brasileiros
ou estrangeiros será obrigado
a transportar malas postais di
retas para os países a que se

destinarem.
Devido o término da guerra,

a partir de ôntem, cessou em

todo o país a censura sôbre
correspondência postal. A me

dida foi tomada de forma ade
quada pelo Departamento dos
Correios e Telégrafos. Assim
sendo, não há mais a este res

peito nenhuma restrição. Per
sistem, apenas, aquelas consi
deradas de caráter excepcio
nal, e que atingem determina
dos objetos de curso proibido,
de acôrdo com o que se tem es

tabelecido nas diversas con

venções internacionais.

Medidas de

Rio, 27 (A. N.) - O Almi
rante Américo Vieira de Melo,
Chefe do Estado Maior da Ar
mada, forneceu à imprensa o

seguinte: "A notícia publica
da em um dos jornais desta

Capital de que o Almirantado,
na sua última reunião, trata
ra, entre outros assuntos, da

posição da Marinha em face
da. situação, não tem o menor

fundamento".

Morreram durante '8
construção
Nova Dehhi, 2fl (U. P.)

Declara-se que além dos 16.000

prisioneiros britânicos, pelo
menos 15.000 trabalhadores in
dianos da maioria das regiões
meridionais, pereceram duran
te os trabalhos de� construção
pelos nipônicos da estrada de
ferro da Birmânia - Sião.

Desmobilízaeãe
f

Washington, 27 (U, P.)
Até 21 do corrente, a marinha
norte-americana j á deu baixa
a 88.155 homens, segundo re

velou hoje na Câmara o chefe
do pessoal da esquadra. E, an
tes do fim do ano, pretende-se
desincorporar mais '750.000
homens, intensificando-se ca

da mais o ritmo da desmobili

zação, que atualmente se efe
tua a razão de 5.800 homens

por dia.

Chefiará a nossa
Delegação.
Rio, 26 (A. N.) - Segundo·

noticia um vespertino, o titu
lar do Trabalho deverá chefiar
a- Delegação Brasileira á reu

nião do Bureau Internacional
do Trabalho, que ..se realizará
em Outubro próximo na capi
tal da França.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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oD íN A experiência deve

� ��i�;����!��:�:�;�:�;;.\��
LHE RECOMENDa.� l�xclusivo rlo CEC l)ara "O Esta

do").
Os pulses mais jovens não devem,

por um sentimento errado de inde
pendôucia e nacionalismo, recusar
se a apreender com a expriência de
outras nações, durante séculos acu
muladas. Observando as civiliza
ções antigas, Roma e Grécia - para
só mencionarmos estas duas - ve
rffiDOS que não ha nada de novo
sob o sol. No mundo inteiro entre
tanto, alguns países souberam aproo
veitar melhor os ensinamentos que
a antiguidade nos legou: terão tido,
talvez, a vantagem de períodos pro
longados de paz e prosperidade, e
o beneficio de um bom senso inve
jável. A história da Grâ-Brtanha até

I
o século passado, terá para nós, alâm- Dr. Artur Perer·ra curiosidade que encerra a expansão

I[pada de um povo reduzido, pelo mundo
P'ra alumiar uma estampa da e Oll·vel·ra inteiro. Foi o período de formação,
V· S t d ,-::" "]

I
e de principio de consolidação, dolrgem an a o .n.XJsano. •

_ seu Império, que hoje constitue a
X X X Clinica Garal de Adultol mais extrnordin.n-ia reunião inter-

NOVO COMBUSTíVEL DE ESPI-. Doença. da. criançQII

I
nacional deste mundo. O que hoje Motores EleFtrl·cosE ILHO Laboratórió de Ancílile.GAS D M

clínical. encontramos na Grã-Bretanha. re-
Os laboratór-ios do Departamento sultado ('1::1:' condições criadas' nos

I A
.

lt d E t d Unid Conlult6rio: rua Felipa Sch- de(e grrcu ura os. s a os um os, séculos anteriores, é dizno de ser
I 1

.

I m.idt. 21 [altol da Co_a Pu- �,

( esenvo veram um novo meto, o observado porque é fruto de puo- 1/2 a 5 H Pbi
-

d h ti railo]. dai 10.30 cíl 12 • dai

I
· .para 'I o eriçao e UI11 com us I· longada experiênci a. Vemos na In-I I'

.

I
' 15 à. 18 hl. -

'\'C I([UH o para motor-es, extraído glaterra o funcionamento da Iiber- REPRESENTANTESI
.. .. R.lidincia: rua Vilc. de Ouro -

(as espigas de milho e oulras smu- dade - da liberdade tal como deve
lares. Fon.�í��o[.�!'nuall I ser entendida, limitada apenas pe- Irma-OS Glavam I Ct"rculara'O citado comlbustivel tem :ll11a los direitos dos demais cidadãos.
gran(le pOI'cent:1gem de alcool {"í.- .------------------.: Existe lá o senso da responsabili-lico, rxlraido das espigas mediante dade, a noção do dever cívico. A

I
Rua João Pinto. 6

I brevementesua frrmentação, contendo ain(1:1 -,

EMPREGO politica naqucla ilha, escreve·se Caixa Po_tal, 42butanol, acetona e outros lllDteriais
. com P maiúsculo, não se transfor-

inflam{ncis. Esse novo combustível mando em IJolilicalha ou politi- norian6polill :Londres, (SIP) - Com�l...lamhém pode ser extraído dos rc- Necessita-se uma pesllôa. de pre- quice. ' cam de Varsóvia que brev-e-
siduos do algodão. ferência homem. que seja datil6- mente circulará na capital dagrafo e tenha alguma prática de Polônia o semanal, "RadioSegurai.

Tratar à Rua João Pinto n; 6. 1 ':, I Swiat" (O radio e o mundo),
com Irmãos Glavam.

lOv-sl R H BOSCO LTDA d�: �����,���ed�Sc��S:o��·di���
• II •

'

II ��!����:O��f1r��r����� n�e��=Clube 12 de Agosto I ITAJAi - S· CATARINA rentes ás pessoas desapareci-
A V I S O COMISSÁRIOS DE AVARIAS SEGUROS DE: das serão publicadas sem qual-

Reprellentaçõell Transportes Maritimos; FerrO. quer pagamento 110 semanal,
A Diretoria do Clube 12 de Agosto avisa que a séde Consignações •• Conta Pr6pria viárioll. Rodoviários. Aéreos. junto às relações sôbre as

social, inclusive o Restaurante, é de uso exclusivo dos seus Rua Pedro' Ferreira, fi ,Cascos, Fôgo, Acidentes do

I principais irradiações das difu-
. ". Pavl'mento Trabalho, Acidentes Peliloaill. 1 O dassocIados. Co

I
saras po onesas. en ereço se-

CAIXA POSToAL. 117 I Relponlabilidade Civil e Vida. •Em casos excepcionais, a juizo da Diretoria, poderão I manaI e o seguinte "Radio I
requentar a sé de do Clube, inclusive o Restaurante, a convi· Endereço Telegráfico « BOSCO» ,Swiat" - Targowa 63, Praga,
te de sócios, pessoas em transito por esta Capital 6 vs. 4. Varsóvia, Polônia.

..........................
• •
• •
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AVISO FÚNEBRE
Eu quero que o senhor

publique no jornal de amanhã
o anúncio do falecimento de
um parente.
- O preço a pagar é por cen

timetro.
- Ah! ... então "�li ficar

muito caro. O falecido media
um metro e oitenta de altura.

* * *

A ESPADA DE DAMOCLES
F: o símbolo do constante perigo

que pode ameaçar qualquer pessoa,
mesmo em plena prosperidade.
Vem essa expressão do seguinte

falo:
A felicidade de Dlonizio, o Tira

no de Siracusa, era sempre exalta
<la por seu cortezão Damocles,
Quiz , então, Dionizio mostrar-lhe
os prazeres da grandeza e para is
so or.:ranizou um festim, fazendo-o
tomar o seu lugar, ordenando aos

servos que o tratassem como si
fosse êle próprio.
No meio de tantas honrarias,

Damocles inebriado sentia-se fel i
císsimo, mas, erguendo os olhes
viu por cima de sua cabeça, prêsa,
por uma simples crina de cavalo,
uma pesada e afiada espada. To
mado de pavor, deixou cair a taça
transbordante que levava aos Já
bios e só então compreendeu o que
é a felicidade.

IMA UXSxOx'L É U
Morrendo Mausólo, rei de Cária, ,província da Ásia Menor, sua mu

Iher Artemisa lhe fêz erigir um tú
mujo tão suntuoso que foi conside
rado uma das sete maravilhas do
mundo. Vem daí se chamar "mau
soléu" ás representações dos túmu
los nas pompas fúnebres e aos se

púlcros magníficos que até hoje se
e levam nas necrópoles.

.

X X X

Leeds, - Leeds, cidade in
glesa do condado de York,
principal centro industrial da
lã, é também uma das grandes
cidades industriais da Grã
Bretanha, não só na industria
textil como na metalurgia. Ali
se encontram grandes fábricas
de máquinas, instrumentos
agrícolas, locomotivas, etc.
Leeds está situada num en

troncamento importante da li
nha ferroviária e ligada a Li
verpool por um sistema de ca
nais. Conta cerca de 460 mil
habitantes.

XXX

RIMAS DIFICEIS
Disseram uma vez ao jorna

lista português Duarte de Sá
que hão havia rima para a pa
lavra lâmpada. Êle refletiu um
instante e escreveu:

Consta que certo vigário
Mandou comprar uma

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

Laboratório Clínico
RUA JOÃO PINTO, 25 - Fone: 1448
(em frente ao Tesouro do Estado

FlorianópolisI
•.

Dr. H. G. S. Medina Farm. NarbaJ Alves de Souza
Farm. L. da Costa Avila

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

Exame de secreções.
llutovaccinas e transfusão de sangue.

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

Devem recuperar a liherdade
Estocolmo, (SIP) - O go- de concentração devem recupe

vêrno de Varsóvia fez um acôr-l rar a liberdade. Está medida
do com os comandantes do foi aceita por todos os aliados
Exército Metropolitano Polo- e poloneses, com satisfação,
nês, segundo o qual devem ces- . .

sar as perseguições aos solda- pOIS fOI u:na cousa horr�nda,
dos do dito exército, que po- que os mais ardentes patr!otas,
dem abandonar seus esconderi- que durante 5 anos e meio lu

jos e voltar para os seus lares, ta::am sem tréguas com os ale
podendo exercer todas as pro- maes, sofriam no seu próprio
fissões e gozar da plenitude dos país, as mais cruéis persegui
direitos cívic�s:,_ Os que se I ções, sendo ainda tratados de
acham nas pnsoes ou campos reacionistas.

Rua

CONTA CORRENTE POPULAR
Juros Sli2 a. a. - Limite Cr$ 30.000,00

Movimentação com cheques

BanC:�I��L�iS!��t�o�o����! S. 4. I
RESERVAS: CR$ 12.500.000,00

Trajano, 23 • Florianópolis

conTRA fERIDAS RECenTes.ou AI'Il16AS

Concurso semanal
dos

Cines RITZ e ROXY

BASES DO CONCURSO
-o leitor que enviar a melhor le

gemia anedótica para o cliché aci-\
ma, será premiado com dois in-,
gressos para os lançamentos de 5a
feira e domingo, nos cines Ritz e

Roxy.
- As anedotas serão recebidas

até sábado à tarde, nesta redação.
As mesmas devem vir acompanha
das de um recorte do cliché supra.

- Tôda segunda-feira será pu
blicada �: melhor anedota com o no
me do autor.

- O julgamento será feito pelo
corpo rcdatorial deste jornal.

PREMIO
O candidato vencedor procurará

seus ingressos na gerência do Cine
Rita, às 2as.-feiras.

CASA ou TERRENO

o ESTADO
Diário Vespertino

H. Moura compra.
Avenida Rio Branco , 89

Guarda-Livros
Aceita uma ou duas escritas

avulsas
Informacões nesta Redação.

5 v.2

I Osmar Regueira e Wanda
. Bonsfield Regueira

participam aos parentes e

pelsoal de suai relações o

ncscímerrtc de sua filhinha
VERA-LÚCIA. ocorrido dia 14

do corrente.

6 v.- 4

VENDEM-SE
Dois motores movidos a óleo
crú, de 10 e 15 H.P. Tratar à

rua Maior Costa, 33,
Florianópolis.

5 v - 5

Redação e Oficinas à
rua João Pinto 0,.0 5

Tel. 1022 - ex. postal 139

Calçados para senhoras. últi
mos modelos. preços ao alcançe
de todos "Peluso " vende na

rua Tiradentes 19.

Ano

Semestre

ASSINATURAS

N,. Capital:
01"'
Crt
Cl"
r:r'

Cr$

70,00
40,00
20,00
7,00

0,40 :

BOMBAS PARA ÁCiUA

Trrmestre
Mês

Número avulso
No lnu,rlor;

Ano

Semestr-e

Tr+mesrr ..
! Número avulso

Cl"�
Cr'$
r.rl

c.s

80,00
(5.00
25.00

0,50 .

manuais. eletricas e a

vento.

Os ortgtnars. mesmo Dão publí
Cll�OIl. lião serão devolvtdos,

A direção não se responsabiliza
pelos conceitos emitidos nos

artigos assinados

AnUnClu. mediante contr-ato.

A China emergirá
grande potência 1
Mário Pinto Serva - (Exr-Iusivi

dade .10 CEC para "O Estado"),
A história do mundo não apre

senta um caso igual ao d� China. \
Tem ela a quarta parte da popula- '-.
ção do globo e" um terrrtórío rio
tamanho' da Europa inteira. É a
mais velha civilização do planeta.
Da China derivam e nela se ori
ginaram todas as descobertas deci
sivas para a Humanidade, a polvo-
ra, a imprensa, a bússola, o carvão
de pedra e outras. O povo chinês
tem a melhor moral do mundo. Sen-
(h) o mais antigo da história, nunca
fez guerra a nenhum. Os bancos na
China funcionam sem exigir a fir-
ma <1(' r inzuem. Funcionam soo
palavra. A 'literatura chinesa e a

mais rica e original na história.
;\Iii,) 11:.1 e nunca houve C1s1 as ou
classes na China. As três religiões
da China, o conf'ucismo, o taoisrno
(' o budismo, são antes sabedor-ias
ou códigos de moral e têm LUDa

(:omplet:l toleranda reciproca. Ape- I
sal' disso I udo, o povo chinês en-

.

,.
tende que a civilização é uma ilu-
xâo 011 antes apenas uma 'jcclera
do de tudo, uma intensifieação de
movimento. Acham eles que não
vale a pena correr, mas o essencial
é viver, viver calmamente. Na guer-
ra a tua I a China foi completamente
domi narla (' dever, sua libertação às
forças militares inglesas e :>liadas.
Porque? Por ter 90 ou 95% de
analf'abctos. Dai o dos e incficien-
cia de sua população. Terão os chi
nr-sr-s razão na sua ogcr izu contra
a riviliz'lç:lo ocidental '? O que pare-
cc é que si a China se alfabetizasse
seria talvez a maior e mais perfei-
ta civil izaçâo do mundo. Porque
sendo a mais antiga e numer-osa-
em população, nunca guerreou nem
invadiu nenhuma outra.

I I Milton Eduardo Sullità'n e

Olga Kirchner Sullivan
Participam às pessôas de suas

relações o feliz nascimento.
na manhã do dia 18 do cor-

rente. de seu filho
RODOLFO EDUARDO
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Lira Tênis Clube-Dia 29, sábado,
da Rainha, chows e prêmíes, Reserva de mesas

do dia 24.. Traje: smoking, branco,
�siaíislica �������I���c�ó-n-O-��ia��I��A�te�n�C�ãO��������PRODUTOS BRASILEIROS Alfaiate

e FI-nanças A caaa daa má�uir,all SIN-
QUE INGRESSAM NO Carl-ODI- GER dispõe de técnico espe-

CANADÁ , I A ECONOMIA MUNDIA-L
cializado em consêrtos de

,

. máquinas de costura, moto-o Boletim Econômico do Mi-
res, fogareiroll, geladeiras, fer-nistério das Relações Exterio- "O melhor" Londres, por William Streel, ros, alifuecedore., etc.

res analisa as cifras do inter- para "O Estado" - O discurso
câmbio 'comercial do Brasil

avisa seus distintos tregue- do presidente Truman por oca-
com o Canadá para, em certa I

ses que acaba de receber sião da assinatura da Carta de

Ialtura, focalisar especialmente var iado «stock» de casi- São Francisco não deixou ne-

o quadro das nossas exporta- miras, linhos e tropicais, nhuma dúvida de que os Esta-
ções para o Domínio. Assinala nac.onais e extrangeiros. dos Unidos consideram aquele' =- __então que se nota marcado de- VISITE-O!

documento como o primeiro'
senvolvimento nas compras de passo para o estabelecimento Ióleo de algodão, que de da colaboração internacional

Rua Tiradentes. 9-A.241.371 quilos em 1943, passa- em bases sólidas.
ram a 1.623.308 em 1944. Dig
na também de especial menção
é a importação de 3.421.077
quilos de cacáu brasileiro, no
valor de $748.094, e de 69.085
quilos de manteiga de cacáu,
no valor de $51,924 dólares ca

nadenses, produtos esses que
até pouco tempo eram adqui
ridos exclusivamente nas Co
lônias Britânicas. A propósito
ainda do intercâmbio entre os
dois países, cabe assinalar que,
embora as exportações de pol
pa de madeira e papel para im
prensa tenham sido inferiores
as de 1943, a melhoria verifica
da nesta fase do intercâmbio
comercial entre o Brasil e o

Canadá, que passou de .

$4.906.826 dólares canadenses
em 1943 para $7.320.249, em

1944 deve-se ao aumento regis
trado nas compras de vários
artigos, e na inclusão de ou
tros que não figuram nas aqui
sições de 1943, como sejam mo

tores de combustão interna,
motores a gasolina, máquinas
"de costura e peças, alumínio
em barra, sucaia de alumínio
e outros mais.

Quanto ao aspecto econômi
co da paz não há exagero em
afirmar que, pesando bem to
dos os problemas a serem so

lucionados, a chave da pros
peridade para a economia
,mundial é a restauração da
funcão tradicional da Grã
Bretanha como o maior mer

cado internacional. Enquanto
para os Estados Unidos e a

Eússia o comércio exterior não
passa de incidente na econo

mia nacional, para a Inglater
ra representa condições índís
pensáveis à própria existência
econômica. Em 1937, por exem
plo, as importações da Grã
Bretanha equivaleram a quar
ta parte da renda nacional, e

Ias exportações atingiram qua- Visite, sem compromissos,si ao mesmo nível. O ex-comér-
cio multilateral é uma tradí-

LIVRARIAção britânica o que não obsta
a que surjam condições que

VENDE-SE um marca "Oli forcem o país a procurar o
max" � mil rotações - força equilíbrio de sua economia no
de 6 a 8 cavalos, possuindo

I
bilateralismo. É indispensáveljI Livros novos e usados,cota de o eo. pois, a manutencão (18 roais

em diversos idiomas.Tratar com. SIdnei Noceti à estreita cooperação entre os
rua João Pinto. 44. Estados Unidos e o Império

Telefone 1134. Britânico, sob pena dos obje
tivos de segurança e prosperi
dade do mundo fracassarem.
A Grã-Bretanha afim de po- 'jder' reconstruir sua economia,

necessitará expandir conside
ravelmente suas exportações. -------------=
Para isso procurará a coopera- CORRETORESção mundial; se não a conse-

guir, só lhe restará o recurso Precísemcs. Informação à Rua
de negociar tratados bilate- João Pinto n' 6 ou Caixa POII-

01, t42 lOv-5rais. • ..,...._.._..........- .._..........-.._..............._.._.........:........_..__

A influencia econômica Bri- termos da Carta de São Fran
tãníca sôbre a mundial e a des- cisco.
ta sôbre os Estados Unidos são Os domínios britânicos têm,
tão grandes que andariamos efetivamente, uma dupla mís
bem avisados fundindo nossa são. Isoladamente estão no nú
economia, peol menos até o mero das pequenas nações,
ponto de evitarmos qualquer mas simultaneamente são com

política que possa ter efeitos ponentes de uma das grandes
catastróficos sôbre o bem estar potências diretamente respon
-econômíco britânico. Esse seria' sáveis pela manutenção da

C b D d A
a base da mútua compreensão paz e pelo desenvolvimento da

IU e O"e e
.

go5to na esfera econômica mundial. economia mundial. Assim, o
A

A opinião responsável dos Império britânico, sendo uma
AS";:E3rBL:ÉIA (TEIUL ORIHXARLt Estados Unidos reconhece o das grandes potências é tam-

De ordem do SI'. Presidente, são convidados os srs. Sócios papel decisivo da Inglaterra e bém um associado das peque
para tornarem pane na Assembléia Geral Ordinária, a reali- de seu Império, nesse impor- nas nações, e a influência des

.zar-se no dia:: de Outubro p. futuno, às 19 horas, na qual serão tante setor. Também na este- tas há de se fazer sentir etí
eleitos os membros efeth-bs e suplentes do 10 Conselho Deli- ra política o Império britânico cien�emente, tanto na ma�u
berat.ivo do Clube. tem atuação de destaque a de- tençao da paz entre as naço�s

Em não havendo "q uorum", reunir-se-á a Assembléia sempenhar, porque nOS negó- mais poderosas, como na vali
com qualquer número, meia hora depois, entendendo-se que a cios mundiais cabe-lhe a tare- dação de seus próprios direitos
faz em última corrvocacào. fa de manter o equilíbrio entre

'I econômicos, base.adas pr�cisa-
Flcrianópolts, 26 d� Setembro de 1945. as pequenas e as grandes na- mente nessa valiosa aliança

:.1fil1mel Peneira de JIélo. 10 Secretário. ções, de conformidade com os britânica.

-

Motor a oleo crú

Crédito Mútuo Predial
Proorietários - J. Moreira & Cia.

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

PREMIO MAIOR CR S 6.25000

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

------ )

o Sabão

tradicional Baile. da Primavéra,
Joalheria Moritz, a

dínner-]aket,

eleição
começarna

summer e

Atende chamado.
a domicílio. Copyflght da

The HAt'[·rOuH/ARO! Im;
Tirante•• 18 -- telefone 1.479

PEÇA ESTE LIVRO!

1 ... que a ave mais veloz da
criação é a andorinha, a qual
chega a atingir uma velocida
de de 210 quilômetros por hora.
2. " que, entre os hípocam

pos, ou cavalos marinhos,
quem choca os ovos é o pai, e
isso dentro do próprio corpo,
onde possue uma espécie de
bolsa no qual a mãe deposita
os ovos.

3 ... que o célebre Pico de la
Mirandola, com a idade de 18
anos, falava corretamente 12
línguas diferentes e retinha
até 2.000 palavras que ouvisse
alguém falar; e que, lendo um
livro três vezes, retinha-o des
de logo na memória com a

mais absoluta fidelidade.
4. .. que a Catedral de Mi

lão, o maior templo de mármo
re do mundo, mede 1492 me
tros de comprimento por uma
largura extrema de 88 metros;

I
que a sua torre principal tem
110 metros de altura; e que a

sua construção, começada em

1386, só terminou em 1813, is
to é, 427 anos depois.

I
5. " que, em consequência

de sua religião - o shintoísmo
- ter por base o culto dos an

tepassados, o Japão é o país do
mundo onde mais se cultivam
as árvores genealógicas; e que,
alí, são inúmeras as famílias
que podem apresentar árvores
genealógicas com até 3.000
anos de duração e perfeítamen
te documentadas.
6. " que a Espanha, em

1898, ao assinar o tratado de
paz com os Estados Unidos,
perdeu territórios com a ex

tensão de 422.330 quilômetros
quadrados e uma população de
10.262.979 habitantes; e que
tais territórios, até então colo
nías espanholas, eram as ilhas
de Cuba, Pôrto Rico e Filipi
nas, as duas primeiras nas An
tilhas e as últimas no Oceano
Pacífico.

L DOENCAS. DAS AVES
E REMÉDIOS

��
VYJ

_oU'·flea·, ,,·•. ':Cw'l' "3i!'_

108 paginas - 50 gravuras - Cr. $ 6,00
cOAtra reembolso postal

VZli\li\S CHlMICAS BRASILElRIISLtda.c. POlI." 74 - JABOTlCAIIAL _ E. 5..P.. lo

ROSA
Rua Deodoro, 33

Ftorianôpolis

A tende encomendai de
obras editadas no Brasil

ou no eatrangeiro.

Novidades todas ai

semanas

DOENÇAS NEBVOSAS
Com os progressos da medicina.

hoje, as doenças nervosas, quande
tratadas em tempo. são, males per
feitamente remediáveis. O curandei
rismo, fruto, da ignorânela, só pode
prejudicar os indivíduos afetados de
tais enfermidades. O Serviço, Na
cional de Doenças mentais dispõe
de um Ambll.latório, que atende gra
tuitamente os doentes aervoses In
digentes, na Rua Deodoro 22, das !J
às 11 horas. diàf'i:amente..

Casa à venda
�Vende-ss urna pequena casa, hem.
cons+ruído , com fundos para a

praia. em João Pesaôe, com quin··
tal todo plan.tado
Preço Cr$ 18.000,00. Tratar nas·ta

redacõ..... 5v.-
4

"VIRCiEM ESPECIALIDADE"
\VETZEL INDURTRIAL�.JOJNVrTJLE (MMCO

ai.o (a(e••) faltaS' re_ c.as·a alguma T

_.

,

_____.... ...... ...... ..._......... """",.,....__, ..__"'...,'AIiGbllI;Ul.."IM'!.4I<.�����;::1".�""-J_:;�,.1Ln�!8aL�

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



6 c» t!"Y"OO Qulnta·feira, 27 de setembro eI. 1945

� Dôli� i� não
.

�v�m �[Ul1ar [ifllO � ir�tão
BERLIM, 27 (u. P.) -- UMA ORDEM DE, EISENHOWER, DIVULGADA PELO GEN ERAL CLAY) RESPONSABILIZA A INDÚSe

TRIA ALEMÃ PELO AFASTAMENTO IMEDIATO DE TODOS OS NAZISTAS DOS ��ARGOS DE DIREÇÃO. ASSIM, OS NAZIS ..

TAS FICAM, PRATICAMENTE, REDUZID OS AOS TRABALHOS MANUAIS, A MEN OS QUE PROVEM, PERANTE o GOVÊR··

NO MILITAR, QUE INGRESSARAM NO I·ARTIDO CONTRA A PRóPRIA VONTADE
---------------------------------

Govêrno do Estado Prouremas
o s r. Interventor federal no Es-

d
....

d-tado assinou, entre outros, O� se- e ra I()
guintes atos:
Concedendo exoneracão:

De acôrdo com o art. 91,� § to, alínea Q, d.
decreto-lei n. 572, de 28 de outubro de

1941:
A �Jar-garida Bücheler Elsen, do cargo da

classe F da carreira de Professor Normalista,
<lo Quadro único do Estado (Grupo Escolar
"Paulo Zimmermann ", do Rio elo Sul).

...\ \Villy ele Sonsa, do cargo de Escrivão de

Paz, vitalício, do distrito de Imbituba, muni-

cip io e comarca de Laguna.
A Dionísio Veiga, do cargo de Distribuidor

.10 Juízo de Direito da comarca de Ltajai.
Waldom i ro Xl achado de Lima do cargo de

Oficial de Justiça do Juízo de Direito da co-

marca de .loacaba. que exerce interinamente,
por ter sido nomeado para outro cargo.

Nomeando:
De acôrdo com O art. 169, do decr-eto- lei

431, de lO de março de 1940:

Renata Krepskv para exercer o cargo de Es-
(TC'ieut"e Jur-amentado do 20 Ofício do Registo
de X.óveis rio distrito de Rio do Testo e do

muai.tÍpio ele Ca spar, da comarca de Hlumc-
na.. clW'io serventuário vitalício é Germa ao Be-
.luschi.

Jaime Carneiro para exercer o cargo de Juiz
de Par. do distr-ito da sede do município (:' co

marca de Laguna.
Lourival Ouriques para exercer O cargo de

Oficial de just iça do Juizo de Direito da co-

marca de Joaç.aba.
Sexinando de Andrade para exercer o. cargo

de Escrivão de Paz, vitalício, de distrito de

Três Barras, do município e comarca de Ca-
noinhas.

Domingos Pazeto para exercer o cargo de

] uiz de Paz do distrite de Marar-i, de mun i

cipio de Videira, comarca de Caçader.
De acôrdo com o § ln, de art. 3.1°, do decre
to-lei n. 614, de 2 fie março de 1'42:

Bráulio 'Moreira para substituir li 2° Ta
belião de Xotas, Escrivão de órfãos, Ausentes,
Provedoria, Resíduos, Bens Ge Evento e Ofi
cial do Registo de Imóveis de Dlt-1.nicípio de

Ltaiópolis, da comarca de :Uafra, éurnnte "

impedimento do serventuário vitalicio, que se

acha em gôzo de licença.
Dispensando:
Arnaldo Bittencourt de. membre da Junta

Médica Oficiei do Depar tameuto de Saúde

Pública, no 4° distrito-sanitário, com sede em

Tubarão.

Tornando sem efeito:
O decreto de 17 de agôsto último, cJite no

me.u Sezinando de Andrade para exercer o

cargo de Escrivão de Paz, vitalício, do distrito

de Três Barras, do município e comarca de

Canoinhas, por não ter assumido o exe:-cí,-;;,j

no
_ pt'azo legal.
O decreto de 6 de agôsto de 1945, q\1e r�

moveu o professor Antônio Fernando Saco do

Crupo Escolar II Santa Catarina", de Capin
.zat, no município de Catllpos Novos, para a

escola de Craveiro, distrito de Il'aputan, no

�unicípio de Itaiópolis.

Comprar na CASA MISCE
LANEA é seb", I economizar ..

Centro Acadêmico
XI de Fevereiro

CONVITE
A Diretoria do Centro Aca

dêmico XI de Fevereiro con

vida, pelo presente, os alunos
da Faculdade de Direito de
Santa Catarina para assistrem
à sessão cinematográfica que
êste Centro, com a cooperação
do sr. Eurico Hosterno, Chefe
do Escritório de Coordenacão
Inter-Americana, realizará,' às
19,30 horas do dia 29 do cor

rente, na Biblioteca da Facul
dade.

O presente convite é exten
sivo às Exmas. Famílias.
Programa da sessão cinema

tográfica
10. - Notícias do dia n. 44

(Inédito em Florianópolis);
20• - "A semente de ouro",

de Walter Disney;
30. - Regatas universitá

rias'
40'.' - Cainpeão Olímpico;
50. - O Ensino Secuncário

nos Estados Unidos.
.

A RODADA INICIAL DO I Domingo à tarde - Flamengo x FLUMINENSE E VASCO DIVntr-,
RETURNO CARIOCA I América - No campo da Gavea. HAl\'I OS TRIUNFOS

A rodada que veio inicial' a eta-] Vasco da (lama x Bangu - No Hio, (E.) - Decorreu bastante-
pa final do Campeonato. da Cida-] estúdio de São Januúrio. animada a dupla competição pro-'
de teve uma grande movimentaçao, I Madureira x São Cristovão - No movida pela Federação �Vi.etropnli
despertando muito interêsse os seus I campo da estação de Maduren-a. tana de Atletismo, no estúdio das
resultados, especialmente os que Botafogo x Canto do Rio - :'\0 Laranjeiras, corn ,» disputa do cer-,
foram consignada em Xiterói , em I campo da rua General Severiano. tatue atlético para elementos de
General Severiano e em Teixeira de. lJlS.t'UTAREiVIOS O SUL-AMEH1- qualquer classe. c ela última eúbi,-

Ca�tro_, ' . .. ( CA�O D� NA�AÇÁO .. çúo dos concorrentes ao Carnpeo-
No Caio Martins, () Iíder fez uma O Brasil disputara o prOXl1110 nalo dt- Corridas de Fundo.

boa exibição do seu conjunto, man- campeonato sul-americano de 11'1ta- () programa intercalado das duas
dando o jogo como quiz, e desf'a- çâo, o qual será realizado em Bue- compct ições, teve um bom resulta
zendo todos os castelos dos locais. nos Aires, em 1946. Depois de ter do técnico, sendo assinalados uoís
Ganhou o Vasco. como achou me- estudado a possibilidade da realiza- nOl'05 rccordes para a tabela ofi
lho r. çâo do certame em nosso pais, já ciul da cidade, sendo o primeiro ob-
No campo dos alvi-negros, o Flu- que a Argentina nos cederia o seu lido pOI' Hau l :\Iiranda, do Flumi

minense, que 110 primeiro turno já direito, resolveu o Conselho Técni- IH'Il�l'. nus 300 melros sôbre bar
perdera terreno com o seu adver-, co de Nataçào da C. B. 1>. recorncu- re irus no t('1I1])0 de 41"1, c o se
súrio de ante-ontem. baqueou freno,'

dar a ida da rcprcsentaçáo brusi- gun do, lx'la turma dos 4 x 20U ra
te aos alvos pelo escore mínimo, le ira a Buenos Aires. E, ontem, a sos pertencentes ao Vasco da Ga
quando todos jú julgavam que não Confederação comunicou à entidade ma, que marcou 1'32"0 para a pro-Cine Lar. haveria vencido nem vencedor nes- continental aquela resolução, in- \'H l ol a l.

Momento se encontro. formando, mais, que a equipe hru- Como se esperava, a vitória do
E como maior surpresa da tarde, sitciru será integrada de nadadores ccrtam« das prol-as de resistêncla;

o Bonsucesso, que este ano ainda dos dois sexos e saltadores. coube ii turma do Vasco da Gama,
não havia conseguido l1lIl empate se- TORNEIO PAN -AlVIERICANO DE que se tO['JlOU assim a campeã de
quer no certame oficial, conseguiu' TENIS 115, enquanto que o Fluminense le-
uma vitória das mais expressivas. A Conf'cdcrnção Brasileira de vanl ou com brilhantismo a Cornpe-
abatendo pelo escore de 1 x O o Desportos vem de receber do Cen- tição de Qualquer Classe.
Botafogo que se achava em 2° lu- tI'O Desportivo de Chapultepec um () resultado geral dos pontos 00'
gar no Campeonato, a um ponto convite para participar do 4U To!'- certumo levantado pelos t r ico lores,
dos vaseainos. neio Pan-Amer icano de Tenis, que foi o seguinte: Fluminense 156.
Para um grêmio do quilate dos será realizado naquela cidade em V;ISCO da Gama 139; e Flamengo 3."

ai vi-negros, com enorme responsa- outubro vindouro. O convite, reme- ,�

bilidade no certame metropolitano, tido pOI' intermédio do Consul Ge- '

o prejuizo dessa inesperada cerro- r-a l do Xléxico, menciona o desejo CAMPEONATO DE AMADO-
ta é maior que muitos julgam. lÍa rcf'erida entidade de contar, cn- RES DA CAPITAL
Xos dois restantes encontros, o Ire os disputantes. o campeão e a Figueirense x Caravana do

de Flamengo e o América. que serão campeã brasileira. Ar e Avaí x Paula Ramos são
adversários domingo próximo, "ven- OS JOGOS NOS ESTADOS

os jogos tabelados para domín-
cerarn com mérito. Em Santos: Jabaquara 6 x San-

horas - tntímas Em resumo, a rodada de ante-ou- tos 2. Em Belo Horizonte: Cruzeiro go, no estádio da F. C. D., em
tem oferece os seguintes dados : 3 x Vila Nova 1. Em Salvador: Bo- continuacão ao certame cita-
Canto do Rio x Vasco dai Gama -- tafogo 6 x Guarany 3. Em

curitiba:j' dino de amadores da la Díví-
No estádio Caio Martins. Vencedor Curitiba 1 x Comercial O, Atlétieo são

'

o Vasco, por 5 goals a zel-O, de pon- 1 x Britania 1. Em Pôrto Alegre:
. ,

'"
tos marcados nesta ordem: Lelé, Henner 4 � Cruzeiro 1. Em Sabara:
Ademir, no 1- tempo, e .Tair, Aelemir Sidcl'urgie<I 2 x Atlético 1. Em Bc- 2a DIVISÃO
e Lelé: J�iz -:.�Al"Ístides Figueira. l�m d� �.�I:Ú:, Rem� 3 � PaiSa!l_ct� 2. Dando prosseguimento ao
Renda. CI- 93.114,00. Em H�C11(_ Sport - x Santa ClUZ 1. campeonato da Seg'unda Divi-
Bonsucesso x Botafogo No TAÇA EFICI1!:NCIA _

campo de Teixeira de Castro. Yen- Com os resultados dos jogos sao_ de Ar_nadores encontrar-
cedor o Bonsucesso, pelo mínimo disputados domingo, a colocação se-ao, domIngo, pela manhã, as
escore. de goal marcado por Boli- dos clubes que disputam a "Taça elevens do Olímpico e Coroa
nha, aos 40 minuto�. �uiz - Gui- Eficiência_". na F. 1\1. F .. ficou sen; dos.
lherme Gomes. Prel11111l1ar: Botafo- çlo a segu1l1te: 1° lugar - Vasco 19::;

BANDEIRANTE B Cgo 5 x 1. Renda: Cr$ 29.413,80. pontos; 2° - Flamengo 180; 3° --

..

. .

Bangú x Flamengo - Em Couse- América 169; 4° - Botafogo 162; A dIretona do valoroso Ban�
Iheiro Gaivão. Vencedor: Flamengo, 5° - Fluminense 146; 6° - NIadu- deirante Basquete Clube en
por .3 x 1, de ponto� �arca�o.s na I'eira 92; 7° - São Cris�ovão 89; trou em entendimentos com o'
segumte ordem: PeJ'aclO, ZIZlllho, 8° - Bonsllcesso e Bangu 49 e 9° dr Pa lo C'

.

. d" .

Antero. no 1° tempo, e Vevé, no úl- - Canto do Rio 21.
.

. u arnelI?, Igno pIe,-
timo. Juiz: Mário Viana. Prelimi- ANTECIPADO O JOGO FLU:\'II- sIdente do Blondm, da Lagu-
na;:.: Flamengo 7 x O. Henda: Cr$ NENSE X, BONSUCESSO na afim de realizar uma parti-
41.,�O,50.. � . pe comum acordo os clubes Flu- da amistosa de bola ao cesto,

Sao, Cnstovao x. Flummense 1111nel�Se e Bons�lces�o resoh;eram naquela cidade suliEm (reneral SevenalD. senrlo ven- antecIpar para a nOjte de sabado �a.
cedor o Sãu Cristovão. pelo míni- próximo: o encontro de profissio- Contando o BandeIrante com

1110 eseore, de ponb obtido por nais marcado entre os mesmos clu- elementos como Nazareno,
Neca, noS ir'és últimos minllÍos. bes para a tarde de domingo_ nas Barbato Alvaro Ondinaldo
Juiz:

_

Alzilar C):stc,. Prelirr:inar: J-:a,ran,ieiras. A �. JM. F. j�l foi CÍen- Uzadel � outros é de se esperat:Flumlllense 4--x 1. Rerrd::l: Cr$ .. _. ÍlÍlcada a respeIto. e esta de pleno t' l' 1 f b f;29.473,50. acôrr10 com a resoluçiio dos seus que a Ulma oca aça oa 1-

América x MardlUJr�ir31 - No esbí- filiados. gura.
dio de São .fanuáriü. Vencedor o

América, por 4 x 1, de p, ntos de:
Danilo (Mad.) de penalty, Marreco
3 e Cesar. Juiz: Fio�av:mte Dangelo
Prelimin::u': Amé:< , ti x 1. Renda:
Cr$ 11.í40,w.
Colocacáo d1JJ, clubes - Como

l-esultado' '1., s es�r r", �lci;na. a ta
bela de pont', s\,crel! al:::umas al"1Iterações.

ficando , Vascc .11lais à Voto na srita - - .. "
.

vontade, CDm três pOi1bs de "anta-

Washington, 27 (U. P.) - gem sôbre :;3 se;:!und).; c.oloca�os. Aluna do _ _
_ .

O Departamento de Guerra in-I
A tab�b ,d.e ponns perdulo.s. e ,a. .. '" _

formou qu.e os alemães não s;.g,Ul!Ee: 'ase, fI:" (",am::l
-,

2
.. :.\,m�- AVISO: Os votos uegIveIS, ou flscados, serao anulados.

,

. rica e B)tafo!\') 5: Flamencw b. Saa
atacaram nenhum navlO 11os- Cristovãl) e Fluminense 10; Bangú
pital norte-americano... durante e Can:- d· Hiv H:

Büasucesasoc.ore_I"tôda a guerra, mas que aviões :'\ladufe;ra 18.
* * *

.

suicidas japoneses avariaram
A próxima rodada __ Pa1'8

um desses barcos no Pacífico, r.",' SCl�,lT1a estú 1l1:lrcad8 a se

matando 29 pessoas e ferindo �unela r' dada (IP retUrJlC- do Cam
outras 63. Contudo um navio pe<l':atr. (La Cidade. assim dividida

hospital naufraO'ou' no Atlân-: pe�3 antecipaçü., de um d(�s jogos:
• •

b

I
:::'abarlv a 11 ,I�' - l-IU'j1Il1ensc' x

bc�, depOIS de bater n�m ar- B011SUCCSS0 _ Nc ec;iútlio das L::l-
reCIfe perto das Bermuaas. r:.llli:,·i"as.

PROGRAMA DE HOJE
Diurno

Às 10,00 horas - Bom dia

o ESTADO
para você.
Às 10,05 horas - Música di

vina Música.
Às 10,30 horas - Canta

Brasil.
Às 11,00 horas - Melodias

das Américas.
Às 12,00 horas - Momento

político Nacional.
Às 12,05 horas - Noticioso

n.

Guarujá.
Às 12,15 horas - Ofereci

mentos musicais.
Às 14,00 horas - Encerra

mento.
Noturno

Às 18,00 horas - Ave Maria.
Às 18,10 horas - Alma Por

tenha.
Às 18,30 horas
Às 18,45 horas

Esportivo.
Às 19,00 horas - S. r. He

misf.ério.
Às 19,10 horas - Sleepy La

goon.
Às 19,30 horas - D. N. I.
Às 20,00 horas '- Cousas

Nossas.
Às 20,30 horas - Fantasias

musicais.
Às 21,00 horas - Valsa divi

na valsa.
Às 21,30 horas - Sólos

órgão.
Às 22,00

melodias.
Às 22,30 horas - Encerra

mento.

* :;: *

"EMISSORAS DOS ESTADOS
UNIDOS"
(Português)

SE VOCÊ GOSTA
DE

Notícias
Ouça os boletins informativos

que são transmitidos tôdas as meias

horas, e 08 da Rád.io Cometa, de 23
a 6a feira, às 21,30 horas.
Música Sinfônica
Ouça em sua casa a grandiosa

Orquestra Sinfônica ela N. B. C. to
dos os domingos, às 20,00 hora�.
Programas femininos
Sintonize o seu receptor, às 19

horas, de 23 a 6" fei.a e ouvirá Su
gramor de Scuvero com as suas co

nhecidas palestras.
Assuntos comerciais
"O :\-Iundo de Amanhã" é o pro

grama que lhe interessa. Todos o�

súbados às 22,35 horas.
Conhecer os Estados Unidos
Faça uma viagem maravilhosa

através desse grande país om-indo
"Conheca os Estados Unidos" que
é tranSJ11Ítido aos sábados às 19,34
horas.
Teatro
Ouça um dos Il'lelhores "broad

castings" no genero, sintonizando o

"Hadio Teatro das Américas". tô
das as 4as. feiras, às 19,35 horas.

Não atacaram

FAtTJLDADE DE DIREITO DE SANTA CATARINA

Centro Acidêmico XI de Feyereiro

CO�CURSO RAINHA DOS ESTUDANTES

r
I

QUER VESTlR·SE COM CONFORTO E ElECiAHCIA ?
PROCURE A

DLFftlftlBRlft MELLO
Tnão Pinto 16 - FlrrianA::,o'i"

!-_--
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VISITAS
Esteve ontem nesta redação,

onde manteve cordial palestra,
o jornalista Antônio Bessa, di
retor-propríetárío do "O AI
bar", da Laguna.

x

TOLENTINO DE SOUZA
AMORIM

Realiza-se hoje, às 16 horas,
na residência do sr. Eurico To
lentino de Souza, o enlace ma

trimonial de sua filha Norma Prof. Robert Audray - (Exclusi-
,com o sr. Saul Amorim, alto vidade do CEC para "O Estado").
funcionário da fábrica "Cre- TELEGRAMAS RETIDOS Berlim - Contrariamente ao que

mer" S. A. de Blumenau. Acham-se retidos nesta Es- se esperava em consequência da

Após as cerimonias os noivos tação-sede do D. C. T., telegra- completa .nazificação do espírito

viajarão para Blumenau, onde mas endereçados para: Fíoré- alemão, as autoridades culturais
britânicas c americanas não estão

fixarão residência. lo Nazari; Augusto Maluche; rncontrundo grandes dificuldades

Florianópolis, 27-9-45. Manoel Holanda Montenegro; na sua tarefa de reconduzir o povor-===================��������..!
x Maria de Lourdes Cardoso; alemâo aos principios democráticos

MÚSICA Joaquim Machado; Sindicato de antes de Hitler. Exceptuando-se
. Carnes', Alcides Ildefonso Sl'l-

as esporádicas atividades dos faná-
A SocIedade de Cultura Mu- ticos que ainda perambulam pela

sical realizará, na próxima ter- va; Alfredo Koehler; Delega- Alemanha, todos os alemães incli

ça-feira, um concêrto extra ção Taubaté para Artur Au- nam-se satisfeitos com as perspecti

sob O patrocínio do Departa- dra; Dr. Sekles; Maria cuida- vas de um regime de liberdade, de

t t dos Plínio Pinheiro Lima', Ma-
justiça e de sólida cultura. Simulta-

men O Es adual de Informa-
,.

neamenlc com a reconstrução do

ções e dedicado às classes ar- noel �nselmo Castro; Emílio território alemão, as autoridades

madas. Schmltz & Filhos; Ernani britânicas e anu r icanas iniciaram

O programa foi elaborado Agência Chevrolet; Concelçã� IU:ll
va�lo movimento

_ d.e reeduca- O Crediário «KNOT» tem o prezer de avisar que

-com muito capricho, deAle cons- Andrade' João Ribas de Almeí- çao da Juventude alen?a, .lll.suflando- mudou seu escritório para a rua Felipe Schrnidt n° 5"
. '. ..

. 'Ih�s. o amor pelos ·prmclplOs demo- «

..... -

tando vários e sugestivos tre- da, Walmor Rl�elro Soares, cràticos, o respeito pelas ideologias EDIFICI� CRUZEIRO·, onde espera, como sempre, mere-

chos de música selecionada e Dr. Arnaldo Xavier: Armando adversárias e o esquecimento das cer a eetitna e a preferência dos seus inúmeros clientes

que merecerão, por certo, os Ocker; Wadeco Gorsch; Ondi- �o!1seql1enc;as da guelra. EI,ogiavel e amigos. .

aplausos dos nossos soldados. na Espírito Santo; Saul Amo- edl'rseOtbrOl'ztOqdOuSe °as IPno"nltots ?e vlsta'E a I Vista-se de uma vez, e pague em dez mêses, ueili-
.' . 01' dí C I t

" a err a e os

S-I d d Credié
A iniciativa do DEI teve ll�,. ln l.na o � a Povoas; t�dos Unidos se impuzeram no sen-

aarre o-se i o � re lar1� KNOT».
II

grande repercussão nos meios .UhlC�; Mana Nolmiro; Manoel t�do �le mor�lizal: � p�)Vo alemão, Rua Feltpe SchmIdt nO. 52. EDIFICIO CRUZEIRO

artísticos da capital e nos D.omu�gos �osta; Zenol Milton l:bert�-Io da lllfer�?l"Idade a que _fOi

I
H

'I ílit
. Bonati: Jose Monteiro Deleza-

J eduzido pela der rota e prepara-lo Icrrcu os J?l � ares, pOIS que -

'
,

.
.' !='. para tomar parte saliente na civí- "oncurso C I tE·

-

cela ensejara aos defenso- cao !aubate, �umce. F. Avíla; Iizaçâo de amanhã. U para o e or e scrlvao
te, a Orquestra Sinfônica da Alcebiades Ghlraldelll. d "ISociedade de Cultura Musical.

-

rO·.........,..II-N
..

-H-
....

E
..

-I-e-
.......

A
....··'" t uO etoria Federal IOxalá se repetissem os con- '" Ocêrtos da Sinfônica para as N VOS e Curso de preparação: Rua Ernflio Blurn , 13.

Icrianças das nossas escolas, Precisa se de uma na Avenida

ns 1008
Informações: Dias uteis das 18 às 20 horas.

pois nem tôdas podem adqui- Rio B�anco, 89 6 v.-1 11
-

rir bllhetes para espetáculos
dessa natureza.

j .Vi�a Social I Re�a?a!I�.�o
. �ol:�f!:��ode

ANIVERSÁRIOS
10 santo do día Londres, (SIr» - O periódi-

Faz anos hoje o sr. Nelson
27 DE SETEMBRO co "Times" comunica que até o

Heusi, acatado industrial. SS. Cosme e Damião, Mártires fim do mês de agôsto pp. foram
Estes dois santos eram ir- localizados no território da Po

mãos, naturais da Arábia e Iônia, um milhão e duzentos

c�ir:�cava:n como médicos em mil poloneses, principalmente
Egéía, porto marítimo da Ci- nos terrenos ocupados antiga
Iícia. A sua habilidade no tra- mente pelos alemães. O projeto
to com os doentes, secundada da colonização polonesa prevê
pelo dom dos milagres, abrira- a localização de 4.200.000 polo
lhes um vasto campo de atívi- neses na Sílésia, 1.900,000 na

dade; aproveitaram-no para Pomerânia Ocidental, ......•
ga���r inúmeras almas para a 1.100.000 na Prússia Orien

religião de Cristo. Quando ir- tal. Conforme os projetos, ....
,rompeu 'a perseguição de DiO-14.000.000

de poloneses devem

clecíano, foram os dois irmãos ser localizados nas cidades, e

dos primeiros que cairam víti- 3.000.000 nas aldeias.

m�s da sanha do inimigo de

C�lSto � .de sua Igreja. O pre
feito Lísias quis obrigá-los a

renegar a fé. Tendo nisto es

gotado tôdas as torturas que
podia imaginar, sem, entretan
to, conseguir seu intúito,
mandou degolar os dois heróis.
Os ss. Cosme e Damião são ve

nerados como padroeiros dos
médicos.

Transcorre hoje a data na

talícia da srita. Hela Faní Ka
ther, aluna da Academia de
Comércio.

A data de hoje assinala o na

talício da gentil srita. Léa Oli
.veíra.

Decorre hoje o aniversário
da menina Cecília-Maria, dile
ta filhinha do sr. Nivaldo Ma
chado, sócio da firma Machado

. & Cia. CINCO HORAS DE PRAZER
Procurando dar maior bri

lhantismo a "Cinco Horas de
Prazer", a surprêsa a ser lan

çada em outubro, na sede so

cial do "Lira Tenis Clube",
sob o patrocínio do Centro
Acadêmico XI de Fevereiro,
da Faculdade de Direito de
Santa Catarina, a Comissão
encarregada está organizando
surpreendente SHOW, que dei
xará recordações.

Faz anos hoje a srita. Hilda
Silva, atenciosa funcionária da
Cia. Telefônira Catarinense.

GENTILEZAS
Da Diretoria do Centro Aca

dêmico XI de Fevereiro, rece

bemos gentil convite para a

sessão cinematográfica que se

rá realizada no próximo dia
29, no salão da Faculdade de
Direito. Gratos.

:;: ::: �::

ESPIRITISMO
Haverá hoje, às 19,30 horas,

palestras doutrinárias nos se- JOSÉ CALDEIRA DE AN
guintes centros espíritas: C. E. DR'ADA e espôsa participam
Seára do Amôr, à rua Teresa aos parentes e pessoas amigas
Cristina, 21, no sub-distrito do o nascimento de seu filho
Estreito, no C. E. Fé e Carída- RUMUALDO.
de de Jesús, à avenida Mauro Florianópolis, 23 de Setem-
Ramos, s /n e no C. E. José de bro de 1945.
Nazaré, à rua José Boiteux,' _

s/n, n_est_a_cap_ital.__� A ínstruvão demo-
B R I T O crítica dos antigos

o alfaiate indicado aazlstasTiradentes, 17

COMPRA e

VENDE
•Projeto de

-

revogaçao
México, 207 (U. P.) - O pre

sidente k;iIa Camacho enviou
à Câmara de Deputados o pro
jeto de revogação de muitos
dos poderes de emergência que
E:e f'orarr; -conrendos por ato
do Congresso" aprovado em

1942, quando o México entrou

I DR. HENRIQUE

(Membr�Td:D:�8�i�tos de
Direito Sacia! Brasileiro e

PauHsto, lente da Facu Idade
de Direitn de Sta. Catarina).

-- ADVOGADO --

Praça 15 tie Novembro. n 1.
..ala j-Caixa Po'sto l -- 86.

Idi",rna.' por.
tuguê., e.pa·
nhol, francês,
inglê., "tc.

Romance. Poe.ia, Religião, Aviação.
Matemática, Física, Química, Geo
logia, Mineralogia, Engenharia ci

vil, militar e naval, Carpintaria,
Desenho, Saneamento, Metalurgia,
EletricidQd� Rádio, Máquina. Mo·
tores, Hidráulica, Alvenaria, Agri
r.ultura, Veterinária. Contahilidaõ.

0;e.0 .. "";08_ ..te...�"

•

Se�hores comerciantes, façam de suas má.
quines de café, urna fonte de lucros certos.
Instalem. em seu.s estabelecimentos as
famósas máquinas de café de côcrdor

r��r
r'bll·

Consultem os fabricantes
em seu novo endereço:

I .

RUA BRIGADEIRO GALVÁO, 109 • IEL. 5-5951 • S. PAULO ,i:
t�E.BA(CElll&CIA.lTgA!jâ

INSPETOR EM FLORIANOPOLIS (Santa Catarina)

WALTER NOVOGROD
UBLlTE(

Estabelecimento Gráfico Brasil
DE

NICANOe SOUZA
Trabalho. Comerciai8
lmpre..õ.o a côr••

Compolição de livro. e

Jornai. I
Tá.e. e Memorai.

Doublá. e tricromia.
Revi8ta•• Avulao. • CaixaII •

E.tojoa, etc.

Aceita encomendi.s para o interior do Estado

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

Auxiliar de escritório
Importante organização precisa de um com conhecimen

o� g�rais de serviços de escritórios, inclusive corresoon
dêricie, Lugar de futuro. Cartas- indicando nome itladc
apacidade e referências para Caixa Postal 62 Fpolis'

1
. ,,'

vs- ,

na guerra.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Notas rurais

pensa a germinação.
A fábrica de calçados "PELUSO"

acaba de inlltalar urna coso de

calçado. para senhoras, na rua.

Tiraden tes 19.

Sedas, Casemiras e Lãs

CASA·SA.". a(OSA.
ORLANDO SCi-\ RPFJLLl

Roa CODselbe"iro Mafra, 36 - loja e sobreloja - Telefone 1514 (rede interna)
Caixa Postal 5-1 --- End. Teleg.: «Scorpellí» --- Florianópolis

NOVO HOTEL
de Miguel Rodrigues de

Sousa
Angelina. Município

de S José
(Viagens diretas ou via

S. Pedro)
IDEAL PARA REPOISO

iVlalou o investigador, tentando, depois, Aoarêlhos elétricos
V-e 'de .

A Instaladora de Florianópolis"
em ao o SUICI 10 à. rua Trajam? n. 11, a:,is� à sua dis-

, tinta freguesia que dispõe de ope-
rários habilitados para executar"

instalações de Luz e Fôrça em ge
ral, fornecendo orçamento grátis e

sem compromisso para seus servi
ços.
Possui também oficina especiali

zada, com técnicos profissionais,
para consertos de aparêlhos elétrí
cos, enrolamento de motores e dí
namos, estabilizadores, ferros de
engomar, fogareiros, aparelhos mé
dicos e outros, com exceção de apa
relhos de rádio.

BELLEMAPodem ser empregados dois
meios para evitar grande nú
mero de enfermidades dos suí
nos quando estas tem origem
no solo. Um é o estábulo pavi
mentado, que pode ser varrido
e lavado e ainda submetido ao

efeito esterilizante dos raros
solares. O outro, consiste em

mudar os poreis de tempos em

Itempos para lugares limpos.
Assim, se se puzer a. reprodu- � •

tora e os leítõesínhos a pastar
num chiqueiro portátil ter
se-ão evitado muitos 'transtor
nos.

Sabe-se que os porcos sofrem
de uma variedade de moléstias
intestinais assás parecidas com

as que atacam os sêres huma
nos. Alguns resíduos de cosínha
são acres, outras vezes os por
cos ingerem ínsetícídíos ou dos

produtos químicos dos dísper
dícios ou dos grãos tratados

químícamente. e as mudan
ças de temperatura produzem
a dispepsia porcina. A droga
sulffa, especialmente a sulfa

guanídína e sulfasuxidina tem
sido empregada nas infecções
ocasionadas por interites, en

tre as quais uma existe muito

parecida com a febre tifoide
entre os homens.
A universidade de Ilinois in

formou que foi bem sucedido o

uso da sulfatoldina na enteri
te necrótica ou "necro". Toda

via, quando a pneumonia com

plica o caso clínico, foi verifi
cado que a referida droga não
surte compléto efeito sobre a

engermidade.
Não obstante o fato de se

rem êles suinos, êstes animais
têm limitado poder digestivo,
não podem suportar muita fe
bre, e os lixos, a água suja e 03

chiqueiros imundos não lhes
fazem nenhum bem. Um loda

çal para um porco é um local
perigoso. O que se deve pro
porcionar aos suinos e uma

polcíga limpa e com sombra.
x x x

Para acelerar a germinação
de sementes de casca ímper
meavel e de germinação lenta

(beterraba), cenouras, trevo

etc) e das que necessitam ab
sorver bastante agua para ger
minar (favas, feijão, etc), o

método mais expedido e o me

nos exposto a contra-tempos
consiste em pô-las em agua,
vinte a vinte e quatro horas,
para que esta penetre até ao

embrião e colocá-las depois em

um monte situado em local

temperado (ue 18° a 20° C. pe
lo menos), remexendo-as uma

ou duas vezes por dia, e regan
do-as para as manter úmidas.
Devem ser semeadas antes que
apareça o radícula, procuran
do-se um terreno com bastante
umidade, pois, do contrário,
corre-se o risco de se ver sus-

Rio, . (E.) - Plino Giral- lo o colhesse. Correu ainda pa
des, com 35 anos, solteiro e ra novamente tentar o suící
morador na praia do Flamengo dia, atirando-se a frente de
n. 100, é um inveterado ladrão, outro veículo, um automóvel
condenado nos Estados do Pa- de praça, que parou sem o co

ra�á, São Paulo e Rio de Ja- lher. A, massa popular era
neiro. A soma dessas condena- grande e Giraldes foi então se

çõ�s_ vai a mais de 20 anos dei guro e levado para a delegacia
pnsao.

,.

do 5U distrito. Ao ser ouvido pe
No Parana praticou um rou- la autoridade confessou o cri

bo
_

de jóias no valor de um mi- me, alegando' que o investiga
lhao e qu�nhentos mil cr�zei- dor, ao lhe dar voz de prisão,
ros; em �ao Paulo, praticou estava armado, e que não teve
um estelionato, lesando a sua tempo de atirar embora esti
vítima em 500 IT_lil cruzeiros, e vesse prevenido 'de que' se não
no Estado do RIO, roubou em o matasse seria morto. O ca
várias jóias a empresa proprie- dáver do investigador António
t�ria do magazine "A Exposi- Matuk Filho foi removido para
çao". Esteve preso na Peniten- o necrotério do Instituto Médi

ciári� de �iterói, de ?l1de con- co Legal e o criminoso vai res
seguiu fugir de maneira sensa- ponder por mais esse crime.
cional, como foi noticiado. A

polícia fluminense conseguiu
localizá-lo em Nova Iguassú e {
alí foi seguro, sendo recolhido l

ao xadrez da delegacia local, Iafim de ter conveniente desti
no. Nessa prisão, de parceria
com dois outros presos, arrom- �

RUA SEMINARIO. 131 - 135

I
bou o xadrez e tornou a fugir. � CAPITAL E RESERVAS

RUA MARCONI, 44 _ S. PAULO Quando preso em Niterói, ju- , Responsabilidades
que enviará lista de preços.

rou matar o investigador Ma-
. \ tuk Filho, um dos policiais I

Receta
--------------- I que o prenderam. Este não se 1 Ativo

NSTITUTO DE DIAGNOSTICO intimidou com a ameaça e

ICUNICO empenhou-se nas novas dili- Sinistros pagos nos últimos 10 anos

OR e DJALMA g��c�as para a su.a. c�pt�ra. De .

Responsabilidades
diligência em diligência, Ma-

MOELLMANN tuk conseguiu localizar o au

dacioso ladrão e usou de uma

cilada para segurá-lo, fora de
sua casa. Pediu a Teresa Bian
co, companheira de um colega

�� ����d��rq���!t��U�:ri�� Bãôêõ--den-Créd�Põpular e
que se aproximasse do fugiti- de Sauta "atar,·uavo, combinasse com ele um U
encontro na Lapa. Foi nesse Para efeito da transformação dêste banco (já autorizada pelo
encontro que Giraldes cum- Ministério da Agricultura), em sociedade anônima, convidamos 00

priu a promessa, assassinando sr? sub�:ritores de capital a entregarem ao Banco, at� o dia 30
. d?

O investigador Ao saltar de
mes C.Ol.I ente. o doc�mento comprobatório da I�aclOnalldade brasilei-

,

.

ra, exigido pelo § Umco do art. GO, do decreto-lei n? 2.627, de 26-9-94Q.
um automovel, no largo da. Esse documento poderá ser representado por uma certidão de

Lapa, esquina de Augusto Se-I nascimento, de casamento ou certidão de carteira de identidade.
vero defrontou-se com o inves-I Flarianópolis, 18 de Setembro de 1.945.

tigador Matuk, e, ao receber Banco de Crédito P. �gl"icola �e S. Catarina

d
. - .

1 d
- 1

Lorrval Almeida
voz' e pnsao, o perigoso acrao

sacou rapidamente de seu re-

volver e o alvejou com dois ti- Esta e" a verdadA 1.ros, causando-lhe morte quase _

instantânea. Praticado o crime

I
foi Giraldes seguro por popu
lares, mas conseguiu desvenci- Ilha r-se e correr, procurando
disparar a arma no próprio

I
peito, falhando, entretanto,
as balas. Prosseguiu na carrei
ra e pouco adiante atirou-se
à frente de um caminhão. O Ir motorista evitou Que o veícu-

Não se aceitam hóspedes
portadores de mel eatia s

conragiosas

para Erupções da Eczema

• Pomada não gordurosa,
antissética, que combate as

coceiras e erupções da pele.
Não requer ataduras.

Ag�Dcia. e Repr...ntaçõ•• em G.raI
Matriz: Florian6poU.
Rua João PiRto. n. S
Caixa Pcato.l , 37
Filial: Cre.ciúma

Rua Floriano Peizoto, ./n [Edil.
Pr6prio}. - Teleqrama.: ·PRIMUS·
Agente. no. principal. rnunicip"_'

do E.t""do

I

I

Achados e perdidOS
Acham-se à disposição de seus

legítimos donos, nesta redação, os

seguintes documentos:
- Certidão de nascimento expe

dida a Antônio Serpa.
- Carteira Social do Clube 15

de Outubro, com fotografia de uma

senhora.. tendo ao colo uma crian
ça.

- Certificado de reservista de
1a categoria, n. 259057, expedido a

Manoel Camilio de Lima, com car

tas, fotos, etc.
- Certificado de reservista de 33

categoria, n. 660Íl2, expedido a Jor-
ge Fornerolli.

'

- Trn recibo passado pelo sr,
Tito Peixoto aos SI·S. Vilor Rab e
Hercules Allet, referente à venda
ele um caminhão.

=-Isençâo de salvo-conduto, ex

pedida a Antônio Hoepers, de Gua
ratinguetá, neste Estado.

Ouro para Dentis�a s

22 Quilates (Justo Título)
Envelope de 3 e 5 gramas

Pedido ao

DEPOSITO DENTARIO

MASETTI

n _ ........... '" ' ..., �.

rorm.ad.o pela UI1JYeretd&4e Ü o.n.....
Com pratica llOi' boçltLw europeu.

JIJD1ca � em praI, pediatria._
.... do ü_ 11.....0lI0, aJ)ll.l'tiho l'ea1to

urIDArJo do Jao_ • da muIIIer
........ T6ea1aoz Da. P"'ULO T....,.....
eur.o ü Red.101ol'la ClfDlca com o d.r

iIIlLIl'* ü Abreu Campaurlo <1110 Pau·

� . IDepocIalIado em H1cieIl. • ..1I.d.
PdbUca, pela Ull1Y� do lUo l1ie Ja·
..tro. - o.bl.!wW AS. Ralo X - m.ctro
'JU..toenfla � - lletaboUmlo ..
tal - IoIlClapm Duodenal - GcblDeto
t. bdot.wapla - Laboftt6no â mJ.croe

»Pla • UIiAUM o1I!aioca. - Rua�

Ieda M. Orofino
Cirurgiã � dentista

Diplomada pela Escola de
Odontologia da Faculdade
de Medicina da Univer-
sidade de Porto Alegre.
Consultas com hora mar

cada, no período das 14
às 19 horas.

COMPANIDA "AIJANÇA DA BAlA"

Consultório e Residencia:

Rua Esteves Junior 129.
Telefone - 1218.

Fadada e. 187. - Séde: II A I A
INCENDIOS E TRA.NSPORTES

Cifras do Balanço de 1944:

Cr.
c-s

80.900.606,30
5.978.401.755,97

67.053.245,30
142. L76 603,80

"

«

«

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.

Àgrlcóli

Sapatos de todos os modelos e

modernos, inclusive Sonda lias para
das SENHORAS e SENHORITAS,

PRECOS SEM RIVA1S!
Não comp;em seus calçados sem visitar a

«Temencarla Barreiros)
RUA CONSELHEIRO MAFRA, 41

dos tipos mais

praia ao alcance
por verdadeiros

-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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A PERA É UMA FRUTA
CURATIVA

O dr. Aladaz VOn Halasz, de
Viena, preconiza um regime de ,

peras, em algumas enfermida
des.
Fez a experiência de manter

algumas pessoas enfermas com SÓSEUSA

1 quilo e meio de peras madu
ras e, excepcionalmente com 2
quilos por dia, conseguindo
com isso diminuir a pressão
arterial dos pacientes. Espe
cialmente na hipertensão ar

terial da idade crítica e na ar

téríoesclerose, com lesões re

nais, as peras são utilíssimas,
Reduzem os edemas e fazem
desaparecer as inchações. Nao
obteve igual resultado com ma-

c,�s. nelo que estabelece o re- Dese]a obter
g'lmp de neras, quando se t. ata

Id?s c�tados transtornos lUTI- emprego?ClOnaIS. Devem ser comidas ao Procure então a nossa Ge�ên
natural, bem maduras, perteí-] da e preencha a nossa "ficha de
tamente descascadas e com to- informações úteis", dando tôdas
tal exclusão no outro alimento as ín dí cações possíveis, que tere

em períodos de um a qu;:nz� mos 'prazer em recomen?�-l.? (<1)
dias

aos interessados na aqmsiçao de
. bons fl,ndoná�ios (as).

-----

IndicadorMédico
�....-.-,........_-.-......- ......_-,_._-_._-_....,............_'..-.-.._._'.-..._._-.-......-_._._._._..-.-...,.

DR. BIASE F'ARACO
M�l1co - chef. do Sen1ço d-e S1fllie do Centro de Satlde

DOENÇA_:; DA PELE - SIFILIS - AFECÇõES URO-GENITAIS DE.AMBOS OS SEXOS - RAIOS INFRA-VERMELHOS E ULTRA-VlOLETASCONSULTAS: das S às 6 h. - R. Felipe Schmidt ...
RES.: R. Joinvile, 47 - FONE 1M3

'

DR. SAV-AS LACERDA
C�nica médíco-círúrgíea de Olhos - Ouvidos N8f'is - Garlanta.DIploma de habilitação do Conselho Nacionai de OftalmolGgiaCONSULTóRIO - Felipe Schmidt, 8. Das 14 àa 18 heru.

•

RESIDENCIA - Conselheiro Mafra, 77.
TELEFONES 1418 e 1204

DR. GEBHARD HROMADA
Especialista em alta cirúrgia e ginecologia

Hospital "Miguel Couto"
mlRAMA (HAMONIA) - Santa Catarina

Dr. Polydoro S. Tbiago
Clínica Médica em Geral

Doenças do coração, pulmões, fígado, estômago, intestinos.
rms e demais orgaos internos, de adultos e crtameas

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

RESIDENCIA: Av. Trompowski, 62 - Fone Manual 766

DR. SETTE GUSMAO
CHiIil)o'E DOS SERVIÇOS DE TISIOLOGIA DO CENTRO DE SAúDE II: 00

HOSPITAL "NEMU RAMOS".
0IIr1lO de aperfeiçoamento no Ho"!;;pital São Luiz Gonaaga, de Silo Paulo - Ex·esta·
1rf6.r10 do Inst!tuta '''Clemente FerreIra", de São Paulo - Ex-médico ínterne do

Sanatório de Santos, em Campos do Jordão
CLIlIfICA GERAL - DIAGNóSTICO PRECOCE .Iil TRATAMENTO ESPJilCIALIZADO

DAS DOJilNCAS DO;.. APARtlLHO RJilSPIRATORIO.
OPERAÇAO DE JACOBOEUS

OONSULTA.S: DIAriamente. das 3 às 6 horas. CONSULTóRJ;O: Rua Vitor MelreJetI 18
RESID!t:NCIA: Rua Esteve. Jllm1or. 1� ...;;.' Tel. 7.0.

•

DR. MADEIRA NEVES
Médico e.pecialiata em DOENÇAS DOS OLHOS

Cuno .. Aperfelcoamento e Loap Pratica ao RIo ele Ia:uIn
..,••ULT.&a - rela maa1lA: �-.. eu lO.30à.12 he, à tarde excepto a.,.

I....... eu14 ás 16_.. - OOlfIlUll.l'ó&lO: .Iaao .-m.... f......... -

..... 1."1 - ......Cllal ............... Coa ,..

DR. ROLDÃO CONSONI
mBUBGIA GERAL - ALTA CffiURGIA - HOL8ST1A.8 DJil SJilNHORA.8 - PART08

Formado pela Faculdade de Medicina da Unlvereldade de São Paulo, onde foi

A88istenrte por vários anos do Serviço C\.n1!rglco do Prof. lliplo coereía Neto.

CIrurgia do estômago e Tlas bíltares, Intestl!nos <Ielgad.o---;' gr068O, tiróide, rlna,
I)l'ÓIrtate, bexl4ra, ütero, OTários e trompas. varrcoeeíe, hid!rocele. T8Jrl&etl • hfnlla.

CONSULTAS:
... :a.. II b",,.,.q � RII" Fe11ne Schmidt, 21 (altos da CII8Il PM-a!.eo). 'rel. 1.118&.

RESID�cu.: Rua ElItn'eII Jl1n1or. 178: TeL )(784,

DR. A SANTAELLA
(Diplomado pela Faculdade Nacional de Medicina da

U:niversidade do Brasil). Médico por concurso do Serviço Na

cional de Doenças Mentais. Ex interno da Santa Casa de Mi

seríeórdía, e Hospital Psiquiátrico do Rio. Ex médico

assisten-Ite do sanatório Rio de Janeiro na Capital Federal.
CLÍNICA MÉDICA - DOENÇAS NERVOSA)

_ Consultório: Edifício Amélia Neto
_ Rua Felipe Schmidt. Consultas. Das 15 ás 18 horas - IResidência: Rua Alvaro de Carvalho n? 18 - FlorianópolÍll.

DR. ARAUJO
Asslatente do Prof. Sanson, do Rio de J..eu-o

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

Cllrm'gla moderna da GUELA DE LOBO, do LABIO LEPORINO (Iâbío e csu

da bOca fendidos de nssceeca)

JlleMago8copla, traquêoscopía, broncoscopia toara retIrada de corpos estrannos, etc.

CONSULTAS: d88 10 iUo 12 e dllJl 15 iUo 18 horu

Rua Nunes Machado n. 20 - Fone 1441

Dr. Newton d'Avila DR. ANTONIO MONIZ
Operaçõe. -- Via. Urinaria.

-- Doen-

110. do. inte.tino•• réto e anue

__ Hemorroida.. Tratamento da

colite amebiana.
Fitlioterapia -- Infra-vermelho I

COnllult: Vitor Meirel.,.. 28.
Atende diariamente ã. 11.30 h•. e,

à tarde, da. 16 h•. em diante
R..ld I Vidal Ramo., 66.

Fon. 1067.

DE AlUGA0 •

lJIr1IrS1a li� VIImlea • VIrUIIIII
.. fiOraz. f'arIoII ...-tu .e .....er...

CONSULTÓRIO: R. João Pinto 7Diá
l:1.IImellte du 11 lU 17 1iorU. :aaIDÜ'
" ... , �?elt_ A}...-ta. _ .... IID.

DR. MARIO WENDHAUSEN
(Diplomado pela Faculdade Nac. de Ked1cl.na da UniTerllldade do Brutl)

_-lIlterno do �1ço d. Cl!n1ca Midica do Profenor <nTaldo OliTe1r!l, m*11oo 40

Departamento d.e '.dde

CLINICA .!UIDICA _ .lIl0loMtlllJl biteBU de ad1l.ltoc e """_çu. CONSULTORIO

• IUDSIDJlNCIA: B1Ul lI'eHpe Sebmldt ... as - TeL 811. OONSULTAS - Du ti .. 11.

DR. ARMANDO VALÉRIO DE ASSIS
l.rTICotll ti.. Ciínica Infantil da A!lsistêncb Municipal • HOIIJlltal

dI!! Caridade

CUNICA MWICA DE CRIANÇAS E ADULTOS
OONSU1,TóRIO: Rua Nlll""" Machado. 7 ("ildlffclo S. Franclaeo�. IOIUI 1.644

ConsultOR dall 2 à. 6 hora.

RESID:E.SLlA: J.u" .",:"... :ehJ.} G�ilherille, 5. Fone 783

Notas cientificas
Segundo informa de Yoko

hama o correspondente do jor
nal londrino "News Chroni-

i
cle", .o� �obrevivente.s da Oita
va DIvIsa0 Australlana, que

.
tinham sido aprisionados na

Ialaya, apresentavam feri-
mentos e cicatrizes produzidas
pelo espancamento de que fo
ram vítimas, quando trabalha
vam na ferrovia Burma-Sião
e nas usinas siderúrgicas e fá
bricas do Japão.

DE PESSOAS TÊM

USADO COM BOM RE.

SULTADO O POPU.

LAR DEPURATIVo

DO SANGUEMARCA REGISTRAD

* * *

Segundo notícias que cir
culam com insistência no con

inente, ainda medraria Alema
nha uma grande e bem orga
nizada agremiação nazista que
age subterrâneamente em di
ferentes pontos do país.

* * :;:

Tem despertado grande ínte
rêsse a visita do regente da
Grécia, arcebispo Damaskinos,
à Inglaterra.

�.........�� -E
A 51FILIS ATACA TODO O ORGANISMO

o_ Fígado. o Baço o coração o Estômago, os

Putmões a Péle. Produz Dôres de Cabeça, DÔrt:>R
DOR ORSO", Reumatismo, Cegueira, Queda do Ca
be lo, Anemta, e Abortos
InofNl:iJivfl ao organismo. Agradável como Jicôr.
O ELIXIR 914 está aprovado pelo D. N, S. P.
corno suxtltar no tratamento da Sffilis e Reu-
matismo da mPRIDR origem. _

VALIOSAS OPINIOES
O ELIXIR «91ft», dada a sua Atesto que apliquei muitas

base. é ótimo auxiliar do tra- vezes o EIJXIR «91ft» obtendil
lamento da Sífilis principalmen- sempre os melhores resultados
le lnoés ca�o� em q�e a via bo- no Ir&:tamente da Sífilis.
ca a umca posslvel.

(a) Dr. Benedito Talosa. (a) Dr. Ralael Bartoletil

Seja o LlDER Da
MODI

Confeccionando o seu
terno na

llfalataria Líder
- De ordem do senhor Pre

sidente convoco os senhores
sócios desta Sociedade Musical
"Amôr à Arte" para a Sessão

OUTRA de Assembléia Geral a reali
zar-se dia 27 do corrente, às

119 horas.

Saldanha Marinho 2 ..A

I
Assunto: Eleicão da nova

Diretoria para o período 1945/
FLORIANÓPOLIS 1946.

. Florianópolis, em 25 de se-
u tembro de 1945.

Christóvão Nunes Pires, 10
Secretário.

de

CLAUDIONOR
Rua

Oswaldo Apolonio da Rosa

Uma comitiva de agriculto
res e fazendeiros franceses che
.g·ou à Inglaterra para visitar
Bothamsted, que é o mais an

tigo e mais célebre centro de
pesquizas agrícolas em todo o

mundo.

--

RIEPRESENTA(ÕE5
Aceita representações para o Es todo de

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

Santa Catarina ..

A vacina eontra o tifo recen
mente descoberta na Grã-Bre
tanha será usada pelo pessoal
de rehabilitacão aliado e do
Reino Unido: que em breve
partirá para o Extremo Orien
te afim de que as plantações
há tanto tempo negligênciadas
voltem à su�:, ��s�5ão normal.
A senhora Chu Hn de Chung

King acaba de fazer um apelo
aos manufatureiros de tecidos

I
do Reino Unido afim de ajudar
a reconstrução da China .

* :;: ::�

O Snr. Morrison, técnico co
mercial da Grã-Bretanha, ora

I
em visita á América.do Sul co
mo representante de um gi'an-
de número de firmas exporta
doras do Reino Unido, informa
que o mercado brasileiro está
ronto para receber produtos
originários da indústria britâ
nica em geral.

* * *

A decisão do general Mac Ar
thur de abolir o Quartel Ge
neral Imperial Japonês e de
impôr a censura á imprensa
nipônica e aos programas de
rádio para o interior e exterior
do país foi calorosamente rece

ida, na Grã-Bretanha não
sómente como a acertada, mas
também como indispensável.

* :;: :;:

Ao .contrárío do que muita
gente poderia supor à vista dos
antecedentes nipônicos e da
própria tradição japonesa, não
tem sido grande o número de
suicídios, ou melhor de "hara
kiri" perpetrados pelos altos
personagens do Japão.

SOCIEDADE MUSICAL
"AMÔR À ARTE"

VENDE-SE
uma mesa circular e uma cris-

I
taleira, ambas em ótimo estado
de conservaçã'J Ver e tratar à

rua Almirante Alvim. 14.
__________________nIlllS__ I:1i111ll ..:I (Mato Grosso.)
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Não discutirão certas questões em fóco
WASHINGTON, 27 (U. P.) -- PREVE-SE AQUI QUE O CHANCELER LEÃO VELOS O SERÁ ELEITO PRESIDENTE DA CON-·

FERÊNCIA INTER-AMERICANA A REUNIR-SE NO RIO DE JANEIRO, A 20 DE OUTUBRO. A DELEGAÇÃO AMERICANA�
COMO PROVAVELMENTE A MAIORIA DAS OUTRAS REPRESENTAÇõES, LEVARÃO INSTRUÇõES NO SENTIDO DE IJMf.,

TAR OS TRABALHOS EXCLUSIVAMENTE À ELABORAÇÃO DO TRATADO DO RIO DE JANEIRO, E A UM ENTENDIMENTO

SôBRE A QUESTÃO DOS DELEGADOS "AD-HOC" DA UNIÃO PAN-AMERICANA, SE o TEMPO AINDA DER PARA TANTO.

DESEJA-SE, PORÉM, EVITAR A DISCUSSÃO DE CERTAS QUESTÕES POLtTICAS� MILITARES E ECONÔMICAS, ATUAL.

MENTE MUITO EM FOCO

Porto Seguro

V I a G E'N S I Rio,27 (A. N.) - o diretor
do Departamento de Portos
Rios e Canais, engenheiro Hil�
debrando de Araújo Goes, após

I minucioso estudo técnico de
terminou que se fizesse �bras
indispensáveis na construção
do porto na cidade de Porto
Seguro, na Bahia, providência
que já está no período de exe-

18';;ude formação
------ naval
Naufragou Pearl Harbour, 27 (U. P.) -

Partiu desta base uma forma-

O «Atell'"na» ção de .48 navios de guerra,
conduzmdo perto de 14 mil

Belém, 27 (A. N.) _ Segun- soldados, que serão desincor

do informações aqui recebidas, parados logo que cheguem aos

O
· - naufragou, quando demanda-I' Estados Unidos. A formação,

poslçao russa f va êste porto, a cêrca de 12 que compreende sete encoura-

milhas de distância, na altu- çados, sete porta-aviões, qua-

Londres, 26 (U. P.) _ Está-
e

ra de Japirica, o navio portu-
tro cruzadores e trinta des-

se pleiteando a paralização das �
João Batista I guês "Atelina", que conduzia troiers, com uma tripulação

sessões do Conselho de Minis- Bonnassis grande carregamento de vi- total de 46 mil homens, desti-
tros das Relacões Exteriores

I
nhos, ce�olas e

artigos.
portu- na-se aos portos do Atlântico

dos "cinco grandes", devido a ADVOGADOS gueses. Esse carregamento foi devendo atravessar o canal d�
forte oposição da Rússia sôbre Rua Felipe Schmidt 34, todo perdido tendo a tripula-

Panamá.

a internacionalizacão das Sala 3, Telef. 16-31 ção sido salva por uma baleei-
-=:------------

águas fluviais da Europa. ra que h
.,

id d C Já restabe·lec,·da Londres, 27 (U. P.) - Os

____________ ������������
c egou a Cl a e apa- Estados Unidos e a Grã-Breta-

Serão convocadas eleil1ões na Argentina âfa:t.�s�� b����ar�i�'��el��:'� � ����r�i�gr����rt���l:-r-{ocal ���toas;��:����o�Oj:st��le����
B v.

.
.

havia partido de Porto, em foi notín d d .,

uenos Aires, 27 (R.) - O Mmlstro. do Extenor, Jua�, Portugal, no dia 28 do mês
I ica o e que ja está �o igual acesso às fontes petro-

C_ooke, admitiu a possibilidade de que seJa� �onvoca?as eleí- próximo passado, tendo bati-
restabelecida a linha de nave- líf'eras do mundo e aos merca

çoes antes do início dos trabalhos da conferência do.RIO de Ja- do num baixio, quebrando o
gação diréta de cabotagem en- dos. Ambos os Estados apelam

neiro Admitiu t 1 ibilid d
tre Rio Grande do Súl e o Por- para f

A • •

. a pOSSl inua e �o curso da entrev�sta conce. - leme. Mais tarde foi surpreen-
uma con erencia interna-

dida aos jornalistas ontem à noite que d d
to de Vitória, interrompida .cional, afim-de estabelecer um

1
urou l!laI� e meia dI.'do. por um forte temporal, e c

A.

d
rora, Cooke respondeu afirmativ.amente q.u.anto a presença de vmdo a sossobrar. Os náufra-j

m onsequencia a guerra. O acôrdo entre as nacões em as-

Sua pessoa n· f
A •

d R
-

- tráfego rnar.itimo no Estado t de i tãnc
a con erencra o 10 e ll;dl!lItm que a_posição da gos chegaram ontem à tarde. I já se acha normalizado.�"

sun o e Impor ancia vital pa-

Argentina seria fortalecida com a previa convocacao das eleí-
ra a indústria.

ções. Ao fazer referência à conferência do Rio, admitiu que
antes de embarcar com destino ao Rio apresentará ao gabine
te algumas sugestões sôbre a política interna. Falando sôbre
a palestra de Braden disse que o ex-embaixador americano em
Buenos Aires havia entregue vários memoranduns relativos a

emprêsas e capitais alemães bem como às atividades de es-

piões. Manifestou que Braden Ih Ii
.

t
A

A

e e�p lCOU o m. eresse do go-
vel�no e. povo dos �sta�os Unidos para a Argentina entrar na

nOIm�llda�e �onstrtu�lor:al, tendo acrescentado: Creio que o

em?alxador ficou satr?fe�to com as minhas respostas na se

gurança de. s� cumprir a promessa do presidente para con
vocar as eleições.

.

Florlanõpollt 27 de SetemDro de 1945

Mera especulacão
Rio, 27 (A. N.) - Um ves

pertino local publicou o se

guinte: "Despachos de Reims
e comentários das rodas ecle

siásticas, anunciaram, há dias,
a nomeação de 2 cardeais pa
ra o Brasil, um dêles seria Dom
Jaime de Barros Câmara, Ar
cebispo do Rio de Janeiro. O

outro, de S. Paulo, Dom Car
los Carmelo Vasconcelos. Tam
bém se fala no nome de Dom
Álvaro Silva, Primaz do Bra
sil e Arcebispo da Bahia, como

Berlim, 27 (U. P.) - De 60 um dos indicados à Santa Sé
a 70 mil nazistas já foram de- para receber o chapéo cardi
tidos na zona de ocupação nor- nalício. Já publicamos a re

te-americana da Alemanha, percussão da notícia na Nun
esperando-se que o total de ciatura Apostólica. Podemos
prisões chegue a cem mil. Ao hoje transmitir a informação
tornar pública esta informa- colhida no próprio Palácio S.
ção, o general Olay, como 1'8- Joaquim, no Rio de Janeiro.
presentante do general Eíse- Atendidos por alto elemen
nhower, disse hoje que, com to do clero, diretamente liga
excepção dos criminosos dê) do à Cúria, disse-nos êle que
guerra, essas medidas são pro- se trata de méra especulação,
visórias. No entanto, acrescen- nada constando ali acêrca da
tau que o tribunal ínternacío- nomeações de cardeais. E

n�� estava estudando a possí- acrescentou: "A Santa Sé co
bilídade de considerar todo o munica o fáto depois de con

partido nazista culpado, e [ul- vacada o Consistório. Antes
gar assim cada um dos seus disso, realmente, ninguem pc
membros. de adiantar causa alguma. Po

de-se, sim, fazer conjeturas,
mas para tal não ha prazo fi
xo nem pretexto determina
do".
A propósito de uma pergun

ta que lhe fizemos sôbre se

achava possível a nomeacão de
Na Secretarie do 14' B. C mais um cardeal, o nosso in

acham-se á disposição dos in f
-

armante respondeu: "Isto
teressados as Instruções para também é uma conjetura e
o Concurso de Admissão às como conjetura perfeitamenteEscolas Preparatórias, em 1946, legítima".
aprovadas pela Portaria n' =- . _

8.475, de 13 de iulh.o do cor-

Agora, no Japão
Tóquio 27 (U. P.) - Os pri

meiros veteranos da guerra
européia desembarcaram hoje
em Yokoshama, para partici
par da ocupação do Japão.' São
membros da divisão norte
americana 97, que lutou na re

gião do Ruhr, na Alemanha.

Prisões na

Alemanba

Concurso de admis
são às Escolas
Pr.,paratórias

rente ano.

jReqUerimen.oindeferido Estado de alarme em Atenas
Ieio, 27 (A. N.) _ O presi ATENAS, 27 (UPI-O 'estado de alarme» foi decreta-

dente da República de confor do em Atenas pelo general Meredith, minis tro da Guer

midade com o parecer do titu-
re, Marinha e Aeronautica, a partir de amanhã, até a pró

lar da Fazenda, indeferiu o re- xima segunda-feira.
--------------------------------------------------

querimento da Sociedade Anôs B.-bl.-o·t·ecô de G 1nima Indústrias Reunida reve ge,ra
Francisco Matarazo, sOlieitans UÔn�usdo isenção de direitos e demai p'" Ui

taxas aduaneiras, para mate Belém, 27 (A. N.) - O Go
riais destinados à sua fábrica vêrno do Amazonas, por inter-
de óleos vegetais. médio do Instituto Histórico e

V.-s.--Ia de
Geográfico fez um apêlo à

I êste Estado no sentido de se-

_ rem doados diversos livros pa-

Jornalistas ra a restauracão da Bíblíote-

Rio, 27 (A. N.) _ As gran-
ca de Manaus: Vários volumes

des obras que o govêrno rea estão sendo enviados àquele
liza no vale de S. Francisco Instituto, os quais versam sô

especialmente o aproveitamen' bre jurisprudência, medící

to da Cachoeira Paulo Afonso na, etc.

como fonte de energia, serão
visitadas por uma caravana de

jornalistas cariocas. Segundo
se anuncia, o ministro Apolô
nio Sales, da Agricultura, está:
empenhada em proporcionar
aos homens da imprensa a

oportunidade de conhecerem o

grandioso empreendimento, de
tanta repercussão na vida na

cional.

Londres, 27 (U. P.) - A rá
dio de Belgrado anuncia que
começou à meia noite uma

greve geral em Trieste, Mon

ele, Pala e Mugia, em sinal de

protesto contra o fato da ad

ministração militar aliada não
ter cumprido as exigências dos
trabalhadores.

BRITO
o alfaiate indicado
Tir adentes. 17

FRACOS.
ANtMlCOS

TOMEM

fiabl CrClSltli
"SILVEIllA-

Grand. T6nk:e

Foi apedrejado
Batavia, 26 (U. P.) - Con-·

tinua a agitação nas índias
Holandesas. O govêrnador ho
landês, sr. Van Der PIas, refu
giou-se a bordo dum cruzador
britânico, depois que seu auto
móvel foi apedrejado pela mul- 4

tidão em Batavia. Em Seraba

ja, mais de dez extremistas fo
ram detidos em a seguida a

novos ataques contra euro

peus, durante os quais morreu

um holandês.

Fpolls. -- Jolnvile BITZ - Hoje - ROXY
Às 16,30 e 19,30 hra. Às 19,30 hr••.

SIMULTANEAMENTE
Sessões Chics

Jeannete Macdonald, Alan Jones,
Warren William, George Zucco •

Douglas Dumbrílle em:

O VAGALUME
lima gigantesca produção da Metro
Jeannete canta maravilhosamente.
dança e interpreta o maior drama

da antiga e velha Espcnho .

Alan Jones o ma.culo galã que nos: .

inebria com lindas melodias
hespanholos.
Livre de censura

No programa:
Notícia. da semana 45xl4 - DFB
Noticiário Universal - Jornal

Preços: Ritz - Cr$ 3,60 e 2,40
Roxy - ",Cr$ 3,00 e 2,00

Domingo, no RITZ e ROXY
Maria Montez, Turhan Bey e Su··

zona Foster em:
SAUDADES DO PASSADO.

-

Novo pacto

Saída. - 2 hora. damadrugada

Joinvile -. Fpolis.
Saídas -- 9 hora. da manhã

Informações nesta redação

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


