
Is urnas já pronunciaram o seu veridlc uor, depoIS de' úni pleito· eleitoral que foi
o mais livre, honesto e democratico de quantos já se reaüzaram no Brasil.. Resta,
aDoro, q,H.e· a essa nova e brilhante etapa da vida política do Brasil, todos 'saibam
corresponder com elevação de espirito e sinceridade patriofica, sem· personalismos
e sem preocupáções subalternas� Fora disso é ridiculo falar em Democracia.

Violada o tumulo de Bolivar

Os judeus,
desmentem
Londres, 1 (A. N.) Moshe

Shentok, chefe do Departamento
Polítíco ,da AgâIlJcia Judáíca, des
mentiu como "completamente oue
ril" a declaração, feita na Câmara
dos Comuns," de' que os judeus es

tavam sendo recrutados na Euro

pa, para "um exército judáíco",
com a "conívência" das aI\1lto,l'ida
des no1'te-'amarilcanas e .soviétiGa.s.
A

�eCla.raçãü
fai' f.e.ilta durailllte o

deb te de hoje por Sir P·ooer Me

Don}d, conservador. \
.

Homenagem aos

capuchinhos

I H.\ 9944

A posse das interventores
RIO, 1 (A. N.) - Em uma das u]Jtimas reuniões do ThibumaJ Su

perior Eleitoral, o juiz Sá Eilho 1õP:reSlentou uma inddcação, propondo
que a posse dos govennadores eleitos fosse .realizada ,trinta- dias depois
de serem os mesmos di,plomados. Recebendo o processo, o procuradoc
�e<rnl, Temístooles Cavelcandi, acaba ldIe emitir seu parecer de acordo
com a�la indicação. Sugeriu, entretanto, que, se dentro de trinta dias
não estiver reunida a as-sembléia estadual, contar-se-á o prazo a par
tJ,r da data da SUJa ínstaâação. Na próxíma reunião o 'I'ribunal Superior
eei<toral fixará a dsta da posse dos governadores.

o MAI� ANTIGO IlU,RIO DE SANTA CATARINA

Proplietario e Diretor-Gerente: SIDNEI NOCETI - Diretor: IJARltElROS FILHO

Diretor de .Redação A. DAMASCENO DA SILVA

FIOflanóPClIs Do�lr.gJ, 2 de Jevereilo de '1947 Encerrado o incidente de. MOSCRU
Ordem de evacuação na Palestina \ RIO, 1 (A. N.) - O Itamaratí distribuiu, hoje á �m.prensa, por in-

termédio da Agência Naciona� a seguinte nota;
- "O encarregado Ide negócios do Brasil em Moscou acaba de co

municar ao Itamaratí haver recebido uma notá do MilIlist.rio dos Es

trangeiros da URSS, na qual '0 govêrno soviético, divergindo, embora,
da nossa apreciação, quanto aos fatos, considerou inutil voltar a. tratar

do ilIlcidente com iQ secretário Pina.

Relativamente á instalação da embaixada do Brasil, o mesmo go

vêrno a considera provisória; determinada por 'consequência da guerra,
mas esclarece que estão sendo tomadas medidas para uma instalação
condigna de todas Ias missões. diplomáticas, inclusive a do Brasil" -,

Jerusalém, 1 (U. P.) - Informa
se de boa fonte que todas as mulhe
res e crtanças inglesas na Palestina
foram avisades para se prepararem
para a retirada provavelmente em

antecipação a Q1U1e possa ocorrer

qualquer acoretecinrento violento

por causa de uma decisão ÍrnlPOPU
lar, com relação ao futuro Terra
Santa, tamher se �llIfomna que os ofi
ciais .dia 33 Divisão de Infirurutaria,
que agora estão sendo transferidos
do Egito palra a Palestína foram
a,cOluselhmdlos a deix,atrem' SlUa famí
lias no Exito. L'!lftr1etam.t!o, as 3/Últo
'I'1tdadle's millita!I'eIS ,não fizelr.am co

mem.tário:s·.
Não se sarbe do núrnho de fa.mi- T b R

F •

lri3iS que residem agora na Palestina,' . am· em na DSSla
P.Oil'etm .

�credita�e. que O' t'OltJal' s'.eJa ba d··ISS O'
"

die 3 mil. No illllillI'lIlO umas 150· fa-
-

milias de afidais estão a,go.a � �i�
.

Mosca\]., 1 (U. P.) - O jornal
ven�lo fora d�:s quaTtéÍls, apes·ar' das '.'Pravda" 'ÍlnfOI1ma que dirvel'1so.s
l'ecenltes medidas de sBguI'lanÇla. f'uncionários. fabris de Leningrado
Os Dlf1ci.ais ,ilIlgJleses calsados foram foram julgados e c.ondenados s'Üib

desif:acoados para zona.s de s·egurrança as a.cus'açõ·es de não estarem crian
de aq;tJlwrtelamento militar. T'lm- do cOllldições nOI'lfiais de vida pa

"

Jerusalém, 1 (U. P.) - A omdem ra os :trlllbalhadro1'es, infringindo
de ev.acuação foi hOje promulgada ass.im, criminosarrnelIlte, (l)S le'ils do

",por eausa dOiS 1'ecentes altos de trabalho ·8 deixando .de obs'ervar a.s

rLerrorismo na Pal'estina" _ diz a no1'm(l)S para' a salva,guarda do tra

dJeclar.ação oficial. ArcrescffilJta que balho, naquela aidad·e. O ehef,e dle.
a ol'1dem foi, dada para {}er,m:itir Ulma 'divisão na fabrica Gorki, em

qJue o govêlmo miJiltar possa ardotar Leni,ngrado, foi ca:ndelIla!do a um Washington, 1 (U, P,) - O almirante

a;s medlildas. nooessárias ,para a ano de prisão, p'Or permiür condi- Ernest J. King, cqmandante ça frota
. norte-americana durante a g1,leJ,'ra, de-

manuÍlBnçã'O da paz. A olro'em 1'e- çoos ,3JIliti-lhti,giênica.s e anti-sa.niftá- clarou que o couração de bolso alemão

cairá soblle uma's 3 mil famílias. rias nos dOI'lmi,tórios dos traba- GRAF SPREE, podia ter ganho a batalha
naval com os ingleses perto de Monte-

A eva>cuação dars eSiPo.sas e filhos 1haldores. vidéu no principio .do conflito. se a

d"'s f'''Tu'I'Oillárl''os d'O gov"T>no 'I',ng'lês cap, tiv.esse resolvido lutar em vez

V' ...,.... Ou, deordenar Q afundamento da belonave

será cOIIDpulLsórila, porém_ em de- Leiteiros' em greve
nazista. O almirante ainda declarou que
isto era um exemplo da falta de deci-

terminados CíLSOIS, haverá <lP"ão.·
.

são por parte da Marinha Alemã, na se-
't Bue,nos Aire.s, 1 (U. P.) - A gunda guerra d' I d " t t-

Elm taIs c.as'Os, disse um ponta-vQ.z, o fim.
mun la, e com"a er a e

O govênno não _aSlSt1rmirá qualquer
Associação Cosmopolita qos Leitei- Disse por fim, que o couraçado GRAF
r.Ü'S Unidos, que �gr:upa 4.000 dis- SPEE, com seu maior poder àe fogo,

respo,nsabillid3Jde pe.]la s'egUlra'l1ç.a t 'b 'd di'" da'c.T>h"ou poderia afundado' ou avariado grave-
,

. 'N' UII ores e e1IL€, Q ,'tJ'C a· t d d tr' d
'

410s que qUJ.�eN�m penmanooer ,_.

men e ca a um � es cruza ores m-

, ,

.

greve a parhr de amanha, m.otlvo gleses. separadamente,

Aspectos das eleições paull·stas pr�:��I,:Q::t�a:r :�t:��;��C��:I,�:��,tai�al não haverá ].eite ne,sta

OS l'I!Ig' ies·es a r·espel1to dos namo-
T I d

. -

f' t d con

Rio, 1 (A. N.) Es.tá po,liltica- fina.-l sómÊmte poderá, .ser conhecido naiJs armer�cíLncts. A ordem não
a '�CJ:sao OI ama/ a em '-

se.q,uênCJa do vrooesso que vem SBn-

meIllte deaidida a vitóri'a do sr. ·deIlltro. de mais aLgoos dias. Embo-' menei.ona qualrqu,er alliÍ!ootpa.cão da
do mallltido há muito tempo entre

Adernar de Barrüs ao cargo de go- ra os p'essecListas af,tI'lfiem ca.Ílegó- deci,s.ão da COIIlferência .de Lon-

venlliador de Sã'o Paulo. Os meios I'I1CólJmanVe que serão o pal'1tildo rna- ores sôb.re o futuro da Palootina,
os produt@�s tde leit:" e os pequtee- 8ãü PaU/Ia, 1 (A. N.) - O Tri-

I' t
.

't" A' hlé'
-

I
nos ,comermrun ·es, seUlUO que es.

sI
'hn. 'I R:' I EI 't I

'

PaUl lista" v.olta·m agora a S'Ua a eIl- J.or� a·rl'o,na '�'sem Ia e�··'ard·uial pO/rem 'es.poou a se que os' ml'll'ta
- UUJna 'e"'lorra 'ell ora, """UI re

'" '" "'u . -,
.

-

são collltrários ao aum,ento do pre- I ",�., ��
- d;'"

,pão prura a dl'0ITV11:ta da colfllcação os tréllb(l)1hi,sta,s e comunista·s i�V'O- res inl011es'ets 'esteJ'aim p1'eteIllde,�'''o so ,veu "ú,ce.lIm1nar a apuro"3:O e
.". ...".�

.u....,' UIU

ço do produto que aqlUeles desejam. t
.

" -

d t
't

't 1
majo,r,iltária dos par1tidos ma,is vo- C8Jm a grande votação obtida pe- tO/mar medidas mai's !severa:s' pa,rá reze umas ue s·eçoes es a capl a

tados, O falto do PTB e PCB tJerem Ilos seus l1especrtivÜ's caJildidatas, Hqu�dar com ,aIS atilv.i.da,des sub-
O d

.

d f
- l,qUle hlaviam sido impug,nadas de-

ohtido gra'Il!des votações da crupItal1 muito IlICl�ma dOIS eandidrutOis do P. terrane(l)s. O porta-voz 'esc-Iareceu n a e rio. vida a 1l'regUl].atridardes. Ao. mesmo

oe outras g,randes localidades como S. D. pam invaLidar o.S argumeill- que a 'Ordem talvez seja amrpliad'a ·Chicago, 1 (U, P.) - Uma i.n- rtempo, decidiu considerar validas,

Santos, Oampi;nas, Sorroo3iba, Bau- !lias dos s·eUiS adversários. De qual- em 0ento.s casas de cidadãos üujfl:s ,tensa ondá de. 'frio está aSlso:lando o aiS apurações fe·ittas em 217 olUtra/s

rú e Tauhaté, ,criou uma séri,e de' qUler �orma, os primleko.s indtcam a<tívid3Jdes não Is'ejarrn essOOlciais p.a- norte e o 0e1Iltro dos Estados Uni- urmas, também desta ca:piltal, sô

dM,icuLdades para o PSD poder 60- ;fjer as sua.s razões, aleg3Jndo que o rara a boa marcha . dos sl'rYiços dos, dificUlltalIlldo os ·esforços dos br·e ouj'Os r.esuLtadüs héllvi,a pro

l:Jr.epujá-,los, oom uma vatação na.s eleiltorado. voltou contra o s·eu can- púbhcos. Ars mu�hel'1e,s e arianças habilua/mes de mtmerorSlas cidades rbestos de paI'lt1dols. Com a apuxação
.localida/des do jr,iterior. Daí o illlte- d�d:ato ao govêrn.{) apo.ia·oo'o OIS can- serã'O. manda/díLs de vo]rt,a para o para eli.mi,nar a grand'e quM1ltida- destas novas urnas, aCl'edJita-se

Il'ês's'e que ve.m despe.rtarnrdo a so� didJrutp.s 'outros á depul(ação. Quem Reino Unido. Centenas de. farrní- de de nev'e que des'ÜI1ganizüu a in- que a votação do .51'. Ademarr- de

ma dtars leglood'aS parl'1t.iK:Iárilas para. terá razão,? SllIber-s'e-á dentro de Lias já estão morall1do nos quar- dústria e os meios de transporte e Barros se "eleve a quaMocootÜ's mil

de.pUlta:dos eSlt;(l)duai:s, cujo resuLtado ;',ma,is alguns dias. 'Í!ei's, Resbam apemas 150. J ClomUlIJIicacõ'es. vOltas.

conferencia, apressadamente, para
estudar a redação de um protesto
ao Departamento de Comércio 'cm
Londres, contra a possível evacua
ção de comerciantes. Confirmou-se
ofíciafmemte a concentração de fa
mídias no acampamento mdlitar de
Sarafurad, na planura do litoral, de

� ordem de evacuação dos civis onde irão a Haifa para embarcar
álnlglle,s,es. Mas acrescenta que as. fa- 'de voltai á Ingleters-a,
mrlias do pessoal

.

dia consulado

provávelmente ficarão.
Sabe-se que Pi�kerton conf'e- bem informadas se diz que 'a eva

renciou com. o alto comissário; dn- ouação das mulheres e crianças
rante a tarde e que este lhe ínfor- inglesas da Palestina f.oi. ordenada,

mau qare não é possível que os
'ao que parece, para se dar início á

americanos estejam em perigo, uma. campanha ,dle extermínio das de

vez que todos os ataques' dos 1er-: sordens que se verificam constan

rortstas judeus visam diretamente temente na Terra Santa. A comu

o Exército e frmcíonáríos ingleses nícação foi feita no momento em

pcincipahnenoe 'e depois os cida- que a Caruera dos Comuns se P)"�
dãos hr-ítârricos. Emlliremetnl:es os parava pana começar os de�al�!
iIle,gocÍJaiml:es ingleses entrarlllm em s'OIbr.e todas as vi.o]'encÍas <]IUC tem

Jerusadém, 1 (U, P.) - O oonSIUII

geral dos Estados Unidos, Lowell

Píakertoa, ínformou Q1Ue cabograíou
ao Depantamento de Estado, reco

mendando que fosse dada "toda a

assistência possível" a qualquer
cidadão amer'iceno

"

que desejasse
aibl1LIldOlnalr a '�P.allesHna, em vista

ocorrido na Palestina e que cul
menaram nestes últimos dias com

o r;:op;to de doía.súbítos ingleses e a

ameaça. de lei marcial que ainda
não foi elifnínada, Esta agência foi

informada de que alguns cidadãos
tamoem serão evacuados com as

mulheres e crianças.

Londres, 1 (U. P.) - Em fontes

'Caracas, 1 (U, P,) - Varios jornaiS
fazem sensacionalismo em torno das
versões I:elacionadas com a suposta vio

lação da tumba da família do libertador,
Simou Bolivár, na. catedral, na capital
de Caracas dizendo também, que os
restos de Bolivar não se achavam no

Panteon Nacional como se supunha até
agora,
O jornal, "Utilmas Noticias" dá a ver-

são de que varios historiadores venezu

elanos. entre eles o dr. Vicente Lecuna,
monselhor Nicolas Navarro e dr, Jo
Izquílrdo, comprovaram a violação da
tumba da família de Bolivar. na Cate
dral de Caracas, encontrando muitos
ossos espalhados pelo chão e misturados
com ossos de animais. Acrescenta que
a violação, ao que parece, data de varios
anos atrás,

, Rio, 1 (A. N.), - Assinado pelos
deputados Souza Costa, Adll'o.alclo

Mesqujta da Costa, Daniel Faraoo.
Baiar.t Lucas de Lima, Amtero Lei

ves, Bütencourt Azambuja, Damas
co. Rocha e Heróf.i,lo Azambuja, foi
apresentada á mesa da CâJmara o

segiuinte
.

requerimento: "Requere
mos se illl'sir.a na ata de nossos tra
bflllhos de hoJe um voto de co.I!Igra

Itulações 0Qm a benEilllér.ita Oil'dém
dos padres crup·uc.hinr,os, por mo

Iti�o da comemoração d'Ü cÍlI1qlUen
rtenári,Ol de ,sua che!l'a/da ao RIo G.
do SUlI, que 1he tributa profundo.
respeito ·e itmorredOiUlra gI\altidão
pelos. l'1erllevantes s·ervlÍ,ços pur ela

p.l'1est(l)d.os ,aJO prOJgil'1es.S'o moral e ma

terial do. Est3Jdo., sintOrnizando. com'
ldedâcação ·e ootusias.mu 'em todas
aiS horars decisi,V1as da nacIonalida

de para o aper�eiçoa:me1!lto do nos

S.o crvu.smo e se.mp,re cr,esoente

gmooeza de nossa pátJr.ia".Exames de 2a. epoca
P. ALEGRE, 1 '(A. N.) _: ,segundo comunicação que feita pelo

Centro Estudalll.til Rui Barbosa, que reune estudantes do artigo 91,
acaba ,de s.er aprovada pelo Senado (Federal, <t proposição nO ;1? de 1946,
(�ue Idispõe: a) sôbre a realização de lexames em 2a época para OS

estudantes do ·art. 91 inabilitados (em la, bem com�' para os que nela

não se inscreveram; b) que ·será. considerado. aprovado, em 2& época,
o aluno que alcançar a média global '(5)', apurada com as notas dos

exames das Idisciplirnas em .que foi aprovado em primeira .época, � mais
as alcançadas nas, disciPlinas cujos· exames .prestar :em segunda época,
desde que em cadetra obtenha a nota mínima quatro (4); c) que 'os

exam.es do ,artigo 91, tanto na la época, como na rza, podem ser reali

zados tambem nos ginásios municipais.
Informa-nos ainda que �s referidos exames /Serão reaIizad.os pro

vavelmente neste anêss de' fevereiro, faltando para tal as respectivas
instruções aos inspetores federais.

o Graf Spee

Atingirá 400
mil votos

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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do ·«0 Estado) I CO:iI:�t;o��:�JI:��:sos
E9rADO

2 o �srrADo

Cargo do Pai (mãe) .••..••.....••.•••••••••••••••••..••••••••••• ' ......

Cadastro Social
Pedimos aos nossos distintos leitores, o obséquio de preencher o

compon abaixo e remete-lo á nossa Redação afim de complietarmoll
quanto/antes, o nosso I]]QVU Cadastro, Social.

Nome' •..........................•........................•••..•••••.

:Sexo � : Est.'Civil ; ;. D. Nasc•. : .

Pais ..
' � .

•
... i..-.', � .,�. '. .'_.'. .

.' ,

•

Observe •.•••••.•••.•••••
'

•• ' ••••.••••
t
•• � •• t '••••

Esposo (a) ''','' , '; � 1'.

EmPrego ou Cargo .....................................•......••.•• �.

.� ••••• a ��

Aglradecertam08,· também, a .entil,eza de noti.cl.as de- nasoimentoé,
.easamentos e outras, de parentes oQ de pessods amigas.

LIVROS ·SUIÇOS
.

' '".

alemã, procura-se livraria depositá,ria
cidade. Cartas detalhadas pcn'a

� í
� . ;,... ".'.

I':

(c'! rnportação de !Livros�, ..;

Ih

III

II
II,

1.1,I

I' I

Em lingua
nesta

Avenida Franklin Roosevelt no. 115 8/704

i

.1

TO'M'II RNOTI-
APENAS Cr'.•,"

.

. .

'.
Com essa infima q.antla Veee,� . esti auxiliando o leu pr6:dmo.

" MELHOR' APERITIVO j Centribua paI:a a Cah:a «le Esmobll
aOI Ind�enterl ti. Fl9rtaabou..

( .

.

.

.

,
.

RIO DE JANEIRO

�
S�E!PANSAOINDUSTRIAL S!!!AMERICANA LTEJi

RIO DE JANEIRO - BRASIL

ASSOCIADOS"

THE O'BR/EN MACH/NERY. CQ.
PHILADELPHIA U. S. A,

o MAIOR ESTOQUE DE MÁQUINAS
DO RIO

ALTERNADORES ELÉTRICOS de 2 a 20 KW
BALANÇAS HOWE
MOTORES ELÉTRICOS DINAMOS CHAVES

, '.

(Todas eis capacidades)
COMPRESSORÉS de 13 a 600 CFM
MARTELETES
CALDEIRAS (Verticais e Horizontclis)

,

ESMERILHADORES (Vários tipos e capacidades)
VENTILADORES INDUSTRIAIS
FURADEIRAS
GAXETAS E PAPELÕES DE ALTA PRESSÃO
GRUPOS DIESEL ELÉTRICOS de 5 a ·100' KW
MOTORES DIESEL (Estacionári6s e marítimos)
MÃQUINAS PARA MADEIRA

. MÁQUINAS FERRAMENTAS para metais

MÃQUINAS DE SOLDAR (Tipo portateis
de 100 e .250 am'pe�es)

•

SOLDADORES ELÉTRICOS (Corrente monofásica de
25 e 75 amp�res)

TALHAS MANUAIS
TALHAS ELÉTRICAS
TRUCKS (Bitola de 1 metro)
BETO�EIRAS
MAROMBAS
BRITADORES

Matriz:
E,ndereço telegrafico "RIOSEISA"

Rua Lavradio, 47 - Fones 22.4Cl59 e 22-8951
Depositos na. Rua Santó Cristo, 224

RIO DE JAN'EIRO
.'

.filial:. Rua Florencio de Abreu, 364 - Fone 3-3744
São Pa�lo:

CURSO · MOTORISTA'
.;,_.. :. .... DE

•
' w ....• ,

e

ServiC{o de. 'Pronto Socorro de Automóveis
Ensina·se a dirigir automóveis

. ,Amador e Prbflsslonal
.

Teoria e prática - conheciment.o do motor�
Atencl,em. se cpamados ". para teparos de. urgênci·a.

Auto-E:icola ,1-47 ..77
GARAGE' UNIAQ - pRAçA GAL. OSÓRIO. 40.

PARECER. N. 75/47
Esta Comissão nada tem a opor à pro

posta' do Departamento' Estadual de Est-a

tística, para o aproveitamex:to de IDld�
uos Santos CoUaço na runçao de Opera

dor, referência "V, vaga em virtude da

'dispeIJj� de Dorita David. ."
.

S·S em 22 "de janeiro de 1947.

c�rl';s da Costa Pereira, presidente e

relator.
J. Ba tis ta Pereira
Gustavo Neves

Elpidio Barbosa
Aprovaao.
27-1-47.
(Ass) Udo Deek..

,

.

pAREOE_R N. 76/47
. O Departamento de _Estradas de Roda,

em -juntando os documentos exigidOS
g td art 19 do decreto--Iel n, 1.02=l, de

291-,� mM'; d� 1944, propõe a admissão de

�'merval de Oliveira na função de .Fis-

1- de Estradas de Rodagem, �ferêncla
.--rxca." te'r exex;cicio na Resldencia de

,. ,para
,

'

,Lad_es'Nada temos 'a opor à al';1dlda pro-

'posta:'
. ',: : > ",

.

-

-. .s S em 22 de [snetro de 1'947. .'
• "c'arl';s .da Costa Pere.l_ra, yresidente·". e

reiator. ', ;:, 'I,
e,

•

:: .. -:

G.ristavo Neves. . '.- '.,..
t· '.'J l'_::Batista Pe�elra, - '.

Elpídio '6arbosa
AprovadO.

.

27-1-47."

Ud Deek'"(Ass.) ';ARECER N. 77í47 _

Edward Fernandes, ·ocupant.e do carga

-da -classe $' .da carreira de Professor Nor-

li8ta dO Quadro único do Estado, ten-

�: sid'; designado P!l';:a Diretor ,�,? gri:lt�
e;scolar "Frei RogériO , de Pe�er, m

.

cípío de Xapecó, pede seja arbltrada aju

da: de custo, esclarecendo que � solteiro

e que a viagem será rerca em 7 dtas,

2. Opinamos pelo arbitramento da imo,
portância de ,Cr$ 280,00.
S. S "ep:l 22 -de janeito de 1947,-

C'arl';;; da costa Pereira, presidente e

relator.
Gustavo Neves

J. Batista per�ira
,Elpídio Barbosa

Aprovado.
27-1-47.
(Ass.) Udo Deekc

78'/47PARECER N.
.

Hélio Alves, ocupante do cargo da

'lasse F da carreira de Professor Norma·

�. t do Quadro único do Estado, tendo

s��:' designado para Diretor do grupo es

colar "Cardeal Arcoverde", de Cap�nem.

municíoiO de Xapecó, requer pagamento
de ajuda de custo. .

2. O requerente é solteiro e a viagem

será feita em cinco días,

3. OpinamOS pelo arbltramento da im-

portância de ors 200,00.
S. S., em 22 de jaI.leiro de 19�7.
Carlos da costa Pereira, presldente e

relator.
.

J. Batista, PereIra
Gustavo Neves

Elp-ídio Barbosa
Aprov.lj.do.
27-1-47.
(Ass) Udo Deeke

,

PARECER N. 79/47
O Departamento de Educação reIllete

pedidO de ajuda de custo _para o profes
sor Fernandes Marques Tnlha: o'cupante
do cargo da classe F da carrelr,,: de Pro

fessor Normalista, do Quadro unico do

Estado 'designado para Diretor do grupo
escolar' "Generrel Bormann", de Xapeco.

2 Esclarece que o referido professor é

solteiro e que a viagem será feita em

quatro dias.
3. Opinamos pelo arbitramento da im-

portância de Cr$ 160,00.
S S em 22 de janeirO 'de 1947.

Carl';s da Costa Pereira, presidente e

relator.
J. Batista Pereira
'Gustavo Neves

. Elpídio Barbosa
AprovadO,
27-1-47.
(Ass,) Udo Deeke

PARECER N. 80/47
O Departamento de Educação remete

pedidO de ajuda de custo da professora
Almerinda Cúrcio, ocupante do cargo da

'classe G da caueira de Professor Norma

lista, do Quadro Único �o �stado, �e:n�
vida do grupo escolar Jose Brael11clO ,

da cidade de Biguaçu para ° grupo' esco

lar "General BOTmann", de Xapecó.
2. Esclarece que a referida Pllofessora

é solteira e que' a viagem será feita em

quatro dias.
3. Opinamos pelo arbitramento da imo

portância de Cr$ 160',00.
S. S., em 22 de janeiro de 1947.
Carlos d;1 Costa Pereira, presidente e

relator.
J, B_atistll Pereira
Gustavo Neves

Elpídio Barbosa
Aprovado.
27-1-47.
(Ass.) Udo Deeke

PARECER N. 81/47
O Departamento de Educação remete

pedido 'de ajuda de custo do professor
Sálvio Oliveira,' ocupante do cargo' da
classe H da carreira de Professor Norma

lista,. do Quadro Único do Est�do; que foi
nomeado, c_omo substituto, para o cargo
de Consultor-Técnico, 'padrão P, do refe
rido' Departamento.

.

2 .. E"ercltt o aludido professor a fun

ção de Inspetor Escolar na cidade de
Jolnvile.
3.' A. famílla do requerente é compo&

ta de três pe�soas, sendo dois adultos e
um menor.

.

4.. Opinamos pelo arbitramento da imo

portância de Cr$ 100,00.
S. S., em 22 de janeiro de 1947..
carlos da Costa Pereira, . presidente. e

relator.
J _ B'atista Pereira
Gustavo Neves

Elpidio Barbosa
,AprovadO.
27-1-47.

.

(Ass.) Udo Deek..
PARECER N. 82/47'

. O Departamento de Educação remete
pedidO de ajuda de custo do professor
Américo Silva, ocupante do cargo, da
classe F da carreira de Prüfessor Norma

lista, do Quadro Único do EstadO, desig,
nado Diretor do, grupo escolar "Go�es
Carneiro", de Xaxim.

2. Esclarece que o referido professor é
solteiro e que a viagem é de quatro dias,

3. Opinamos pelO arbitrámento da im
pO'rtância de Cr$ 160,00.
S. S., em 22 de janeiro de 1947.
Carlos da Costa Pereira, presidente e

relator.
J. Batista PereiEa
Gustavo Neves
Elpídio Barbosa

•

-,-------- _·'--i -----------�-.�'---- -"'.� ,--�,--.,,- ...._--

t •

Larga"meUl
.

Deixa-me 'gritar!
.

"
..;y /
,

.

X-AROPE
, '

, ,�

,S�_ J9.�O.

Idem,

Idem,

:':',

C�mbQie a·' toue·,. '(1 I;
. .,

- ;

\'bt'o�quite e 09 x:esfrio:':
·";·d.os .• )�éíc)' O Xorppe;; Si
'�eii;;�z :n:o trâ'tramento
dos 'df�-cçõe8 gripais e

�das'--vias\ respiréltór'ios';
'O Xarope São' João

scha o catarro e faz
,'.

expecto.fn� '. fàcÜÍiienlé/

O. ESTADO

Aprovado.
27-1-47. ,

.

\
. (AsS.)' Udjl neese

-

.

PARECER N. 83/47
Otacíllo Fernandes, ocupante do cargo

da classe E da carreira de Auxtlíar de La

boratório, do Quadro Único do Estado,

pede pagamento de ajuda de custo.

2. O requerente é solteiro, tendo gasto
dois dias na viagem desta Ca�ital a Ca

nomhas, 'em cujo cent,:o de Saude foi de

signado para ter exercIcio.
de custo

3. Pela concessão da ajuda
na importância de Cr$ 80,00.

. S S em 22 'de janeiro de 1947.

c�rl��. da Costa Pereira, presidente e

relator.
'J .. Batista pereira
Gustavo Neves

�lp.jdio Barbosa
Aprovado.
27-1-47.
(Ass) Udo Deeke

.

PARECER N. 84/47
José Beiro, ocupante do cargo da classe.

E da carreira de Auxiliar, de. Laboratório,
do Quadro único do Estado, tendo sido

designado pa.ra ter exercício no Centro de

Saúde de Blumenau, pede ajuda de cus-

I
t02 O requere�te é .so·lteiro, tendo gasto
um' dia d� viagem desta Capital a Blu-

m��a��IO arbitramento. da .ajuda de cus

to na importância de Cr$ 40,00.
S S., em 22 de janeiro de 1947.

c�rlos da Costa Pereira, presidente e

relator.
J. Batista p�reira
Gustavo Neves

Elpídio Barbosa
AprovadO.
27-1-47.

.

(Ass.) Udo Deeke
PARECER N. 85/4'7

Propõe a Direto!l'ia da Produção Ani�
mal a admissão de Bento Faustino .da
Silva na função de Trabalhador, 'referen

cia IV, vaga em virtude qa dispensa d·e

Faustino Constantino da Silva. .

2 Foram apresentados os d-ocumentos

exigido.9 pelO' art. 19, do decreto-lei n.

1 023 de 29 de maio de 1944.
'3. 'Esta Comissão nada toem a opor.

. S. S., em 22 de janeiro de 1947.

Carlos da Costa Pereira, presldente e

relator.
.J. Ba tista Pereira. -

Gustavo Neves

Elpídio Barbosa
Aprovado.
27-1-47. ._

• (Ass.) Udo Deeke

'Salários.família despachados pelo sr. In·

terventor federal
22 DE JANEIRO

Cecília Ben Vivian - Concedo o salá

rio-família na importância de Cr$ 200,.00.
Hilda Marchioro - Idem, idem

Cr$ 120,00.
Lindolfo Tiófilo de Melo - Idem, idem

Cr$ '120,00. .

Acllino José de Goss - Idem, ldem ..•

Cr$ 120,00. .-

Maria àe Lourdes Bittencourt da Silva
_ Idem, idem Cr$ 160,00.
José Tõrres Filho - Idem, idem .

Cr$ 160,00.
Doracy Goulart - Idem, idem Cr$ 80,00,
Arcanjo Manoel da Silveira - Idem,

idem Cr$ 80,00:
Orlanda M. do Carmo Herger. Schmitz

_ Idem, idem Cr$ 80,00,
Almerinda Sousa Peixe_ - Idem, idem

Cr$ 80,00. .

Osvaldina Matos de Sousa - Idem,
idem Cr$ 80,00.

'

Edgar Arruda Salomé - Idem, idem ..

Cr$ 40,00.
Luci Amanda Robert Ferder - Idem

idem Cr$ 40.00..
Jüã,o Machado Santiago � Idem, idem

.

Cr$ 40,00.
Minervina Martins Stecanela - Idem,

idem Cr$ 40,00.
.

'.
.

Arnoldo Guilherme Tim - Idem, idem
Cr$ 40,00,
Lourdes Salsbrum - Idem, idem

Cr$ 40,00.
Eduardo Buss - Idem, idem Cr$ 40,00..
Renê Brasil BO!l'ba - Idem,· idem ....

Cr$ 40,o�.
Ema Cesca de Sousa - Idem, idem ...

cr$ 40.00.
.

':

:Alvlm C�emente de Sousa
idem Cr$ 40,00 .

Newton Cláudio Linhares
Xdem Cr$ 40,00.

'.
.

28 DE JANEIRO
Sebastiana' Sousa A,reelino -'- Concedo

o salári-o-tamília na importância de ....

Cr$ �.O,oo,.
.

Graciano Domingos da Silveira, Júlio
Teixeira, Atanásio Virgulino Geremias,
Conrado Júlio da Costa, Nery Waltrick,
Wald!emiro Floriano Martins, Guilherm!·
no Joaquim de Melo, Justina Livrª,metlto
da Silva, Afonso, 'Travasso, Adolfo QUlnG;
Frr-dedco Paulo ]l4:an,n, Manoel Luiz Car-

I
.

'doSo, /João 'Bezerra Gomes <l 'Quirntino
José Serafim - Idem, idem Cr$ 40,00.
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tIRA 'TENIS· CLUBE - Dia 2, domingo, !matinée infantil carnavalesca, Dia 8,
.scírée carnavalesca. Dias 15, 17 e t 8, bailes carnavalescos. Dia 16, matinée
Iníantíl, Venda de mesas a partir do' dia 9 às. 15 hs, na sêde do Clube a 50',00.

Sa'lvando trigo para
08 que necessitam

NIJIIU momento OOlIllO éste, em

Q'Ue 'Ü Brasil e várias outras na

ções atravessam um ddf'ícl período
de escassas de produtos almerití..
cos, tonna-se opoatuno recordar os

resuãtados atingidos pelos' planta
dopes de trigo dos Estados Unidos.
Segundo um antigo publicado na

edição de Dezembro de Seleções,
um' fazendeirn resolveu um pro
blema que há muito prooupava o

mundo agrícola ,nol'be-americano.
Gomo se sabe, a praga de ferru
gem, que inUltiLiza tantas vasíosas
colheitas, não afeta u�a determi
nada casta de tr igo, que é no eu

LalIlJLo imapr-ovei.tável á alimentação
humana. Esse fazendeiro dedicou
se á tarefa de cruzar êsse tipo sem

valor com outro de boa casta, Anos
dle íntenso lahor e de tôda a so-rte
de dif iculdades se passaram antes

que'qualquer sucesso se f izesse no

tar .. - Finalmente, contrariando as

previsões dos cientistas, foi pos
sivel soe obter sementes desse novo

trigo que resiste as doenças e

apresenta os caraotertsüícos nor

mais ,exi:gidos pelas panificações
Distr-ibuídas aos plantadores, essas

sementes gernnimaram, garantíndo
assim o completo aproveitamento
das searas norte-amenicanas, e· a

alimentação de milhões de seres

humanos f'lagelados , pela fome em

toldo o mundo. Num momento em

que s'e cogita de desenvolver a

plantação de Lr.ígo, no Br-asil, seria

opontuno que nossos especiahstas
voltassem sua atenção para esta
nova casta da preciosa cultura,

:,Pedro Paulo
Machado

A data de hoje assinala o ani
:.versário natalício do jovem Pedro
..Paulo Machado, competentde {1j·tí

.fice da Imprensa Oficial do Esta
.do, e estimado diretor da secção
esportiva do "O Estado".
Dotado de -excelentes qualidades

<de coração e Ide .intelig�ncia, o nos

. .$0 benquisto coléga tem se impos

.to nos meios esporiioos da capital
:pela serenidade das suas icrónicas
e (pelo muito que tem contribuidc"
.entre nós, para ,ó desenvolvimento
.do desporto em geral.

Os da casa abrançam-no afetuo-
.samente.

ANIVERSÁRIOS
- o sr. Euolides ALmeida, fiscal

.d'i) D. E. R.
- o sr. Eidi,son BatiSlta Gaivão.
- a ex;ma. SI'a. Flo,s,oula de Quei-

TOZ Santos.
- a sta. Maria de Lourdes Ber

�!leta.
-a sra. BúeUa Sahn S'UlccfJJr.
-D sr. IH<hdtebrando Nunes, fun-

íCioanário federal.
- o sr. Lucia Car.rieiro.
- o sr. Jo,ão Di Bernardi,

:m'acêUlti-co.
- o Sir. Oa'rlos Mor.itz,

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

JUAN CARLOS GA<NZO

far-

1\10 C I N H A

LEIAM A REVISTA
...

O VALE DO ITAJAl

s. Braz, \Bvspo Je 'Mártir
São Braz nasceu em Sebaste, na

Armênia. Dedícou-se aos estudos,
vi,ndo a ser médioo de renome.

Conv'erti'do á f,é ,cclltóli,ca, não de

morcm a s'er elevado 'ao sólio epis
oopal de Seb:aste. Cel'ta v,ez, c11-e

gou-Is'e ao Bi,spo uma poibre mãe,
(luj.o

.

fiLho tilIllha ulII1a espirnha de

peL�e entalada na gangam-ta. São
Braz rez.o'U e fez o .s.jnal da cruz

,sobr,e a criwnça que logo
.

ficou

curwda. Este faClto originou verda

deira romaria ao p8Jlácio do Bis

po. São Braz r,eeoebeu os romeiros,
rezav'a po,r e.les e os libentava dI}

suas ,oofel'mid'wd'es. Soibrev1ndo
'lllma p,ersegUli�ão, refugiou-se em

·A��eu. Ai foi preso -e conduz.ido á •

pr,es'ença de Algríco:la, l'epre,S'ootan
te do imperador DiO!�[.ecia'IlIo. Diri

ge-'se Algrf.cnl'a a São Braz: "Feliz.

s'eja:s ,tJÚ, .Br,az amiSlo d-o.s d·euoos".

I Bra,z r,eSipondeu :"F-eliz sejlas 1J�
béim tu, ó goV'ernador, mas. nao

! chameis deuses aos, teus' demô

nios" j AgríooIa enfu['eceli-Ise, e

mandou aço�tar a S. Braz, orde
: Il'ando aLIlJda que lhe rasgass'em as

loarnes com pentes de f'erro. O h-e-

r�ão ba fiscaliz8pão ! Iroismo do máDLk operava COOlv'er-

.. \I. • sões em ma'SlSa entTe os eSp'ectado-
RIO, 1 (A. N.) - Durante a reu- \. . Ag í I endo o que se pals-'-

d Q
. - , tr 1 d P

.re&. r co a,. V'

�Iao a OniISS�O u�n ,a �. r,e-, sava, manda decap.i,tá-Io. A.ssdm
(lOS .sob a preSIdêncIa do mmls'tro

II S- B az a palma do mar-! :a; ,cança ao r '

do TrabaLho, alguns 'de seus' mem ..
·

ti' d
•

de 316
bros

-

:ll,iz·eram lS,enti� a inefic.iência
rIO o ano .

de qua'lquer tabelamento de pre-l ..
I}OS dos generos, por isso qu-e � Aproxime-se mais de s�U8

fisc�li,zação das
.

tab�las
_

i,nexiste

l ,.,migos
e �rentes enviandO

prwtloametIllte, pms que nao ha pa- -lhes um numero da revista O
ra os infra;Lores medidas· pLlniti- 'VALE DO ITAJAf, ed�ção de-
vas. Assim sóme<Ilite, com a re-stau-! dicada a Flodanópolis .

raçã.o da oomlssa'Ü e com m-elhor;

apaI"elhamento da fi.;;calizaoão po- _----------'-:---:-'
der-,se",ia de:tJemder a economi,a po- Ln -, -ID"oDs'itu�onalPular por meio l1e tabelamento. V 1)

Belo Horizonte, 1 (A. N.) - Julgando,
PratÍICwmente nada decidiu a· el}·

em grau de apelação a demanda inten-

missão na l'E\Í,er.ida r1�unláo, fican- tada .contrlado JEstatidO de Minas Gerais
.

o Tribuna e us ça, reunido em ses-

do O ministro de conversar a res- são plena, firmou jur_!spuden.cla .

con-

f d
• sidel'ada de repercussao nacIonal, de-

pe�to OOlIll O c.he e !() governo., clarando a iconstítucionalida.de _

do arti-

guanto ao ca·fé e o açuca!', a ten-I go 26, da Lei -de ,desaproprIaçao, tendo

funcionado como redator e revisor res

dência parece ser para· a'Jment.o
i pectivamente -(!s 'deset1a.rgadores Apa-

d d .., .• do o auxI'll'U ricio Rieiro e Menzes .Filho .

'es ,e que s'eJa re"n a
o artigo declarado inconstitucio�al

oficial aos industrt<1 'S e prOduto-I determina que o valor da desaproprI3--
,

c:io {>. (',... ............. .._., ..... "'.,.�.,.,eo de tleclaraçao
res. ce ut:.lidade pnlica .

124 TRAVESSIAS DO A.TLÁNTJCO - A @ra<ilId'e expansão da aviação
comercial brasileira, em '1946, a;ti!u,gindo os principais centros da Europa,
através dos g-i.garn1escis' quadrhnotores BaJudeirantes da Panair do Bras il.
representou enorme acrescímo ao total de quilômetros voeídos que, so�
mente na linha para o VeJh'O Mundo, expr'irniram 1.286.711, ern 3.1GÜ
h�ras. Esses números se referem ao periodo de oito meses,' compreen
dido entre 31 d dezembro último e 29 dle albritl do amo recem-findo, data
rm que tiveram inicio os vôos regulares dos Contehletions sob nossa
bandeira aos países europeus. No período wlndiJdlo, as estatísticas que
acabam de ser dadas a 'PuhI.�co Tegi\SltJrMn 124 travessias do Anlantico,
paro transpontan- 7.261 passageiros, 62.623 quilos de canga, 201.75.8 de
bagagem, e 6.745 de malas postais, cobrindo 29.596 quilômetr-os de U
nhas. A gr-avura reproduz aspecto d� chegada aJO, Rio .<dl� Jamei ro de um
dos poderosos transatâânflcos da nova lirnha, na ocasião em que' cornple
tava a 124u truv,essia do oceano,' ldganudo o novo e o velho continente.

O' anestesico
explodiu
San Fra/lllci'sco, 1 (U. P.) O

viüi3-"ooronel" Harold Hcmo,ré de
clarou que a 'sra. Freda 8banfo-r,
de 9 anos, fiüeoeu 12' bOTaiS depoi,s
do que chamou de ex:plo.são dootro

do seu corpo do anestésilOo "ciel'O

p.ropa-ne" que lhle fora admi,ni,Sltrado

para uma operação abdominal, no

Standard Lane Hospital.

AceitamO's agentes e
corresPDndentes nO'

interiDr.

164 feridos
La Paz, 1 (U. P.) - Ais' i�forma-

.

'CatoUcismo
SANTO' DO DIA

2 DE FEVEREIRO ,

Purificação Ide Nossa Senhora

Segundo a lei dos judeus, a mu

lher que desse á luz um filho, era.

consíderada impura até o dia em

que oferecesse o sacrrrícío esta
tuido pela mesma lei. Este sacri
f'ício consistia -ern oferecer a Deus

um cordeiro e um pombo ou, caso

a pessóa fosse pobre, dois pom
bos. A oer irnônia chamava-se "pu
r if'icaçâo ". Maria, por intervenção
do, Espírito Santo, havia concebi

do o Menino Jesús: por um mila

gre, apesar de ser mãe, continuou

virgem. Em uma palavra, Maria:

estava isenta de qualquer purifi
cação. Entretanto, em seu amor á

lei, e para nos dar eX'eIIIlIPIo da ob

servânoia, apresentou-se humilde

mente. no Templo, confundia-se
c-om as mulheres dó povo e com

elas, f.ez seu saeriffcio propicíató
rio. Deus, vendo a humildade de

siía serva, não demora em exal

tá-la; pois, Simeão proclama aos

oircunstantes quem era o. Fi'lho de

Maria: "Deixa, ó Senhor, que se

vá em paz o teu servo'; pois, já os

meus olhos vírarn o Salvador". -

Apl'emld8Jmas corri Mania, o amor á

humildade e á observância, Deus

de sua' parte, não nos desamparará-
4 •••••••••••••••••••••••••••

3 DE FEVERELRO

ções Q,ficiais· dizem que hOmv,e 64
f'eridos nos di'Slturbio,s de P<otosi,
pertencentes a ambos, os grupos.
Não Ise 'tem, ,todfJJY�ia nem 0.8 nomes
e nem as idootid'ades da,s vítima-s,
sabendo-se ap'enas crue hO'llV'e vi-

"tlfuem extraviar ou inutilizar o timas de ambos os lados'. Os traba

certificado de alistameato pagará lhos da Oo.mpaiIlll1i.a de Minas de

multa de 10' a 50 cruzeil'os, outros- 8erro de Potosi, foram interrom

sim in�orrerá em multa de 20 a 110 pidos por <tempo I,ndetermiIllado,
cruzeiros aquele que extraviar ou 'e:m vIsta dos da.nos causados 'ás

inutilizar o Certificado de Reser- i'Ilistallações.

Estad'o" se assooia.

a eXilla. sra .. Beroides To,len

tilno de Souza, -esposa do sr. Erna-
" '.

ni T-o[,ruLino de Souza, 3il,to fUiIlCIO-.
nário da fiNDa MoellmwniIl.
- a exrua. sra. Clara Az,evedo

de Souza, esposa do tenente João
Cardoso � Souza, da PoHcia Mi
littar.

Tra'nS0Qrre, ,a,manhã, o U!IlJi,ver
. sá!.' io Ilaltalício do sr. Juan Car[.os

-Ganz'O, estimado dir,etor da Cia. RealiZOU-I. ontem, neda Capi'
"'Telefônic'a Caltar�nense." tal, o enlace matrímcimial da gen.

.•. . '. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
til grita. Marila Fernanda. com o

.r. Wilson Andriani.JOSÉ CA�'DlDO DA ,sILVA I Ao. felize. nubentes 08 p�1rQbenl
'Comemora mais um natalício, .do cO �tado»,

:FAZEM ANOS, .A!MANHÃ:
- o mentno MaJIl'o·el Be.rmardo Preciza-se de uma com

I ..klv,es, f:�l<ho d'o ,sr. Campolino AI- 12 a 15 anos parO. tomar
-v'es, banoár1Í-o aposenrtado. cOnta de uma creança, Pa-
-a exma· sra. Marinélia Mar-

ga-'se bem. Exige-se que I-tins CandOts'o, 'esposa do sr. Nunes a pretendente tenha boa
'Cardoso. .aúde, educação e de boas

- o sr. Viriato Leal, .foo<CÍ-oná- referência·s. Tratar à rua
:r.io dós Correios e Telégrafos. Silveira de Souza i8.
- a eXIDa. sra. Ma;,ria. J05é hoj's, o ST. J.aào· Câindido da Siilv'a,

&haseiUer, ·eSij}osa do do sr. Eva1do
dilSUÍ<IlIto fi.scal doO Imp.osto de Con

:SCiha·eff.er, fJJlto funoi<OIl:á;rio do D.
sumo e 'p-ersoualidade de rel.ev'Ü em-

-«}a1> ·-Mum:ilCipruhldialde. nos"o.s meios so-c i ais,. Os <Seu nume-
a sra. A<)truir Mello.

wsos amigos prestar-llh-e-ão por
- 'a sra· Ara?y Corrêa.

'" _ tão ausp,i.ciosa d3ita, afeiuoiS'a;s ma-
-

� 's�. EuclIdes de Pu<nflCaçao. nifest.açoos de apl'eço, ás quajs "O
.dle Olwelra. "

- a sra. Olga Vieira.
:Fez anos, ontem, Ó sr. Antônio FAZEM ANOS, HOJE:

]lila!.', farullwcêutico, muilto estima- o sr. AloilSÍ.o Almeida Gonçal-
.()o em U,anoho Queüma{!o,' onde re- ves.

;$ide, e nosso assinante.
. Comph�tou seu primeitro anivelI'

.-sári.a, oIllbem, o meniIlJo Luiz Eu

.:gênio, filho do sr.' João Eugênio
'lJniante, .-fuooi,onáni,o da firma.

'1I-oepckie.
'

ENLACE

Os interessados devem
apresentar referencias.

vista".
(Art. 129 da Lei do Serviço Mili

tar).

I Y-lSlte, sem <omp'''';ISSOS
LIVRARIA ROSA

I . Rua Deodoro, 33

Florian6potil!
. Livros novos e usados.

em divel'1los idiomas,

A tende encomendaI de
obras editadas no Brasil
ou 'no estrangeiro.

Novidades todas
semanas

ai

.................." .

VENDE-SE
O baroo TMtZAN :para �io

oom 7 mts. de .oomprimenio pOl' 2
.

dte Laírgum e 7,50 de mastro.
Veú: e tr.atar á rua .J.oOO Pinto 5.

Sobrado.
'

.

Reconsfruções
de cosas, muros, telhados,
etc. Tratar com Jorge de
Paulo, nl"l firma Busch

.& Ci.a.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Estaleiros
"eSGosseses

Londres, (B. ,N. s.) Um
cálculo consecvador sõbne ° valor
dos contratos já assinados com os

estaleiros escosseses para 1947 .se
'eleva a 73 milhões de libras. �

I Cêroa de 150 navios, agregando'
-------------

• ,640.000 toneladas, estão ,agQI1a sob '

construção nu sob,oncomenda. En-
'

tre os compradores, contam-se a

França, a Noruega, Portuga,l,' a

Holanda � a krgenMna.
Os eSltallleilros do Olyde estão,

eonstruündo ° maior navio 0'0
mundo auuadmente. em oonstcução
_:_ ° ''''Calro,ni'a'', de 30.000 tonela

das, para a -Gunard-White &tarr:

Line, que deve ser lançado este

verão.
O ano, passado, os es,tallekiO's, do

Clyde just.if ícaram a ISlUa reindioa

ção ao pnírneiro lugar entre OIS es

taleiros do RJeilnü Unido, lançando
á agua 103 navdos IlIO total de ...

348,1000 toneladas. Embora esta

,I

DR. SAVAS LACERDA
lIDUniea médíco-círürgíca ,

de OlhOl
- Ou'Vidos. Nariz - Garganta.

Pre.crição de lentes de'
contato r

IDON�ULTóRI0 - Fellpe Schml·
dt, 8: Das 14 às 18 horas. .

IIh8ID1!iNCIA - Conselheiro 1(&
fra, 77.

TELEFONES 1418 e 120.
,

Ausente
II I

\\ill
1� I
',11

'I'"I' I,III
IIII

'I!h

DR. ARMANDO VALtRlO
DE ASSIS

Il)oa Se;:-viços de Clíníca Infantll C1I
As,sistência Municipal e de

Caridade
(ILlNICA MillDICA DE CRIANÇAS

ADULTO.s
OONSULTóRIO: Rua Nunes !lia
tdaa(fe, 7' (Edlffcio S. Francisco).
Consultas das 2 às 6 horas

JaESIDl1:NCIA: Rua Marechal Gul.
Iherme, 5 Fone 783

DR. ROLDÃO CONSONI
mR.URGIA GERAL - ALTA CI.
litURGIA .,_ MOLÉSTIAS DIl 8JII.
• . .. NHORAS -o PARTOS .. .

"ormado pela Faculdade de Medl-
eínna 'da Universidade de São

"ulo, onde foi assistente por n,
t1w anos do Serviço. Cirúrgico do

Prof. A1fpio Correia Neto
'Qrurgia do estômago' e vias D,
'llIItres, intestinos delgado e grOlllO,
tlróiãe, rins, próstata, bexlga,

atero, ovãríos e tromnas. varieo
lNle; hidrocele, var:"'es e herna '

CONSULTAS:
4aa 2 às 5 horas, à Rua Feipe
'4'Ichmldt, 21 (altos da Casa Pa-

raíso) . Tel. 1.598.
.

1'&D!IID1!:NCIA: Rua Esteves Ja·
nior. 179: �el. M 7M

DR. POLYDOR() S. õTHIAGO
Médico do Hospital de Caridade ...

Florianópolis
Assistente da Maternidade

CLfNICA MÉDICA EM GERAL
!Doenças dos órgãos inter nos. upecla!.

mente do coração..
l1LECTROCARDIOGRAFIA

, Doenças do sangue e doe nervos.
i DoenÇl1s 'de senhoras - Partos.
Couultas diàriamente das 15 li. 1&

horas,
atende chamados a qualque-. bora.

.. inclusive durante a noite. '

CONSUI,TóRIO: Rua Vitor Meir..
.les, 18. Fone 70�

IlltSIDll:NCIA: Avenida Trompo... lc!.
ga. Fone 76�

DR. MARIO WENDHAUSEI
D"'ettJr do Hospita; "Nerh Rafflor"
CLfNICA MÉDICA DE ADUI,TQ6

E CRÍANÇAS
Consultório: R. Visconde de Ouro
!'reto, 2 -, esq. da Praça 15 de No
tirembro \a1tos da "Belo Horizonte")

Te!. 1545
Consultas: das 4 á. 6 ,hora•.
Re.idênda: R. Felipe Schmidt, 311

- Fone manual 812

(Diplomado pela Faculdade Na,
clonaI de Medicina da Universld:;,
ole do Brasil). Médico por concur
10 do Serviço Nacional de Doeo
lIU· Mentais. EX' interno da Santa
C&1Ia de Misericórdia, e Hospital
Pziquátrko do Rio na Capital Ire lançadas á agua para de ulitr,amar.

deral ' .

d
.

OLL'lTICA MÉDl(1� _ DOEN:ÇAt' D ano de 1947 Viera al.11 a maior

_ consul&:i��O:��CiO Am61ia
a proporção de brahalho no Clyde

NETO I para expoetação,
- Rua Fel!pe Schmldt. Consulto

Das,15 ás 18 horas -' •__.... .... _

b8��n��a:1:u::- A�y;;:i���o�r:'" I
Cabelos Brancos 1

DR. BIAS� FARACO
Médico-chefe do' 'Serviço de Sifl1l!J

do Centro de Saúde

DOENÇAS DE SlEN'HORAS -

SfFIlLIS AFEcçõES DA

?ELE - RAIOS l!NFRA-VER
MElI1HOS E ULTRAS-VIOLETAS
Oons.r R. Felipe Schmídt., 46

Das 4 às 6 horas.
, Res.: R. D. Ja1rrnoe Câmara, 46

FONE 1648

DR. NEWTON D'AVlLA
Operações - v'ias trrtnartas -

voenç<LS dos intestinos, réto e

..nus - Hemorroidas.' Tratamen,
to da colite amebíana.

Fis!oterap!a - Infra vermelho"
Consulta: Vitor Meireles, 28.

Atende diariamente às' ri.so 'hs
., l tarde, das 16 hs. em diante

Resid: Vidal Ramos, 66.
Fono> 1067

DR. MADEIRA NEVES
Médico especialista em DOENÇAS

DOS OLHOS
Curso de Aperfeiçoamento e LOD·
ga Prãttca no Rio' de Janeiro.

Consultas diariamente doa
10 às 12 e dali 15,30

em deal"_te
CONSULTóRIO:

Rua João Pinto n. 7, sobrado
Fon,e: 1.461 - Residência: Rua

Presid-ente Coutinho, 58

DR. A. SANTAELLA

DR. LINS NEVES'
Moléstias de senhora

Consultório - Rua João Pinto n. 7
- Sobrado - Telefone 1.461

Residência - Rua Sete de Setembro
- (Edifício L A. P. da Estiva)

Telefone' M. 834
----

M. 'S.DR. CAVALCANTI
Olfnica exclusivamente de crianças

Rua Saldanha Marinho, 16
Telefone M. 732

DR;' PAULO FONTES
'CUnico e operador

Consultório: Rua Vitor Meireles, 26
Telefone: 1.405

Consultas das 10 às 12 e das 14 às 18
Residência: Rua Blumenau, 22

Telefone: 1.623

..

AUTOMOBILISTAS I
Atencão

:I>

Pal'O o· seu dínamo ou

motor de .arranco

OFICiNA E'NALDA
Rua Conselheiro Mafra

ne.·9'4

'_eI.Id. UI! 1171 - s.de: I A I,.
INCilKDJO� II TJU,KSPOHT�8

Cifras do .Balanco de 1944·.

Diretores:
Oro Pamphilo à'Utra Freire de Carvalho. Dr. Fr'lnci�o
de Sã, Anisio Mas$orra, Dr. JOBqllim Barreto a� AraujO'
e José Abreu. .

CAPITAL E RESERVAS
RespoossbiÚdade,
R�deta

, At�vo
/

SUiistros pagos 0011 últillloIJ"l\)

R'etPo�8abi1idade8

Cr;
Cr$

80 -go{l.6oõ,30
5978.401.755.97

67.0'53.245,30
-142.176603.8\l

tonelagem fosse em grande parte
.destinada a, 'r,esltaumr a marinha

mercante br-itânica, em visita das

perdas s ()f,ri dais durante a guera,
cerca de 30.000 toneladas toram

"7;·'

'.

anol 98.687.816,30
76. 736,4à! .306,20

Sinal de velhice

FLIT

pare .

_ duredoure
proteçao .

'TL i-tes
fora Sllper!ICl1

ii base
de 01>

•

A Loçao Brilhante faz vaI.
tar a eôr natural primitiv.1
(cast�nha, louro, doirada ou

negra) em riouuo tempo Não
é tintura Não mancha e nãa

DujO. O seu U40 ã lin-,po,
facil e agradável.
A Leção Br íl ho n te exting'ue

011 caspas. o prurido. a sebor
rhéa e tôdas as afecções pa

ralllit4riÇls do cabelo, aJ;sim
oomo combate a calvície. Te"

vitalizando os raizes capila
res. Foi aprovada pelo Depar
tamento Nacional de Saúde
Pública.

Pulverizado nas paredes, tetos ete.,' deixa

uma camada 'mortífera para os inset�.
Pulverizado no ambiente,
Mata instaniâneamente.

• r

Not�s' agricolas
Semeiam-s,s ne'ste mês, em can

teiros ou eaixas para vr.alnsrplalIltHs,
a Co,uve-F11OT, a Alfa/ce, ü R-epolho
Cresp.o, e poucas ouvra:s horiLalb
ças; em lu.gar defi:ndtivo, a Aç/elg,a,
a ChicóTeia a'e m1z, ° Aipo, a Vale-

riana, a ]Jscarru1a, ° ElSipi,rraf'l'e, a

]\f,ostanda, o. Nabo:· ° AUw:-.Po.rro, à
j CemOUT\a., o Rabalne,te, Rábano, a

? Betúraba e ainda podem ser se-

I', .

inre'àclas alg1umas vari,edades de

I F'81ijões de �V1agens.
Como te.mperos e condimentos

1
pode-s:e SI8!inewr: Aniz, S'alhSla, Man
ger:oua, .&ugfmca e ,Tomilho.,
Revolvem-se o.s caruteiros desti

nados -aos tnaJn'srpllfj;rubes de klfaoe.
Couve, R-e,po,lho, êoulVe-�F,lDr e ôu
tTas enterando-,se abu'ud,anlte quan�
tidade de estrume e terriçü.

I,

I" &
..

'

,

I ..
I

melhora. fábrica ••
vt.ita

..............................................................._ am ..

VENDE-SE
o predia nO. 5 do rua

Tiradentes ..

Tratar com pomin,gos
Valente, tua Alvaro de

, .

Carvalho 64.

,CLUBE I)()ZE· D.E
CARNAVAL DE

AVI,SO
'1.941

"

Levo ao. conhecimento dos srs socrca e suas exmas. famílias ,
-.

que a Dir<3toria do «Clube Doze de Agosto}) resoI ..eu realizar bailes à:
fantasia. com início às 22 hora&! nos seguintes dias do mes de Feve
reiro: ,15 (sábado I, 16 (domingo) e 18 (terç·, feira). reservando o dia.
11 (segunda-feira) para a vesperal infantil, da. 16 às 20 hera •.

l
VENDA DE MESA .- Do dia 10 de f�vereiro em ·diante. das III

às 20'hol'ae, na séde do Club9, terá inído a re_erva de mesas, pela,
oricm de chegada do e6cio. no recinto para esse fim designado. O
socio só poderá re.ervar uma mesa. O preça da mesa nurnerClda.
c0l1'\ direito a 4 cadeiras. obedecendo à disp0l!lição constante da planta.
exposta nà séde do Clube, será o seguinte,

'ASSINATURAS PARA TODOS OS BAILES CR$ 80,00
MESA AVUL::;A PARA CADA BAILE, .• CR$ 30,00

INGRESSOS .- De oc&rdo com as inatruç6es baixadas pela Dire-'
toria· e que serdo distribuídas aOíil sr. oÓcios. 011 preços para o.

ingressos avulsos serão Oi seguintes:
PARA TODOS OS· BAILES CR$ 300,00
PARA CADA BAILE . CR$ 100.00

dali
NOTA .- A mesa avulsa só poderá

'

ser adquirida apó. a reservai

de auinatura para todos os beiles.
Secretaria. em Florianópolis, 28 de Janeiro de 1941.

ELPIDIO FRAGOSO. Secretário Geral.

Dr. Henrique. Slo,di.eck
ADVOGADO

Rua Felipe
(Altos da (CASA.

Schmid� 21, �ol�.d.?
PARAISO) - Flort8nopohs.

Fabricante e distrl.ouidores das afamadas con·

fecçõ'es "DISTIN'rAn e RIVET, Possue um gt"l';ln
de sortimento de casemiraa. riscadoa. brins
bona e ,barato•• algodões, morins e Clviam.nto.
para alfaiates. que recebe d-iretamentfL/ doa

Snrs: Com�,r�lal\t•• do ifteri,or no sentido de. lhe fazerem,luma
Florlan6poh., - �FILIAIa,�-emJ Blum!!nau e La]elll.

A Coa0 ·A, CAP'ITAL- chama a atengão dó.
ante. dEi efetuarem luaa comp!'a•• MATRIZ em

I
I
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CLUBE, DOZE ,DE AGOI8TO--Dias
carnavalescos. Dia t 7, vesperal iníantíl.

lerá. inicio a reserva'

Se, o seu carro trepida e range oferecendo resistência à direção e

frenagem, é porque os pontos' de atrito estão desprotegidos.
TEXACO MARFAK isola as juntas e mancais do seu automovel,'
dos choques da estrada, ,não espirrando nem escorrendo pelas pe..;
ças, pois agarra-se a elas tenazmente por mais de' 3.000 kms.'
Leve)o seu carro, sem demora ao revendedor TEXACO mais pró
ximo e peça uma LUBRIFICAÇAO, ESPECIALIZADA TEXACO
COM TEXACO MARFAK.

"

I,
I,
,

;!
" '

,

.;
oi

l�, 16 e 18' de Ievereiro,
A começar de' 1 O de,
de mesas ..

.."

r

�,

}

TEXACO-MARfAK�MOTOR OIl·THUBAN
r
JOlas e pra tartas

Londres, 30, (B. N. S.) - A in
.dústeía de jóias e prataria do Rei
no Unido estará repeesentaría na

Feira das Indústrias, em maio

�Il;róúmo.
Cêrea de 140 firmas já pediram

reserva de espaço, num total de
-cêroa de 29.000 pés quadrados, e

.todos os tipo" de jóias, prataria e

.cuselar-ía serão exibidos em qua-
tro geupoe pr1nc1pruil'3 das ímdús- I

trías de Birmingliarn, das de Shef-Iii'eld e' das de Londres e um grupo
,de outaos pontos do país. Além

-diato, haverá 50 ou mais exposi
tores.
Em comsequêneia da guerra e do

-eolapso da indústria alemã, o joe
ltbteim britâníco está cornpreen
do oerta classe de manufatura, em

,que, alté agora, a indústria alemã

domínava.
Esta indústria está fazendo v-u-

líosa contr-ibuição ao comercio

'hritâ!Ildco, de eXfPiOrtacã.<o, pois 0S

seus produtos . são rnudtos pro
eurados em todo o mundo.

Enquanto, 'n0s prfmejros 11

':IneSle's de 1938, UiS suas vendas em

llI�tl'amar eram avaliadas ern .....

'.595,i500 lilbra'S, aIS jóias e a prata
.z-ía enviadas a ultramar,' no perío
<ln corl'8iSIPoTllde.nte dó a.no passa

"dio, f.or,Uim no valor de 1.626.800

,libros.

I,

.

e sem ViÇO
As pérfidas ru

gas na testa e ao

redor dos olhos.
as sardas, man

Ch8S, cravos e eSM

pinhas, são traiçdeiros inimigos da,

beleza da mulher, Quando surgem
estas imperfeições, lançando nu-

•
vens sobre a sua felicidade. con- ,

,
fie nas v ir tudes do Creme Hugo!.
Rugol,corrige rapidamente as cau

sas do envelhecimento prematuro
da cutis. Este famoso creme em
be1ezador, usado todas as noites
em -suaves massagens no rosto,

pescoço, e todos os dias como

, base do "'maquillagc", remove as

impurezas qU6: se acumulam nos

poros, fortalece os tecidos, dá vi

gor e mocidade à pele, Com ape
nas urna semana d�'us� do' Créme
Rugai a sua cutis poder';' ficar ma
cia,limpa e acetinada, alimentan
do os seus encantos e' 'protegendo'
a sua felicidade. A felicidade
de' amar.:. e ser amada ..

CREME

RUG�
Alvim & Freitas,'i.tda.-C.P.1379-S. Paulo

" 1..;, .• '

CONTA CORRENTE POPULAR
Juros 51/2 a. a. - Limite Cr$ 30,000,00

Movimentação com cheques

Banco do Distrito Federal S.4.
CAPITAL: CR$ 6O:000�.000,oa
RESERVAS: CR$ 15.000.000,00

Rua TraJano, 23 ., Florianópolis

Noticies da
França
-

-

---:--.;::.
o RATO BRANCO DE LEON

PAUL FARGUE

Par-is (S. F. I.) - o laureado do

"Grand Prix" da cidade d'e Paris,
Leon Paul-Fargue, mantem o pri
vjlég io dos poetas : não perder' ja
mais a [uvendude.
"Um ano encontrei nos meus

I
saoatos o br-inquedo com 'que S<O

nhava há vánios mêsees.' Um mara
víthoso trem mecaníco com muito

I trilhos e vias. Conheci então a ver-

dadeira felioídade, proporoionando
uma bela: viagem de 'trem a um ra

tinho branco, que tinha em casa,
domesbicado. PUMa ,na Iocomotora
uma pasti.lha halsarnica para imj

tar a f'urnaça, e o meu ratinho

branco com seu casaco de pele
chegava-se a janela da carruagem

pama admirar a pai,s,sagem, aspirar
os

.

rorômas e deleitar-se suave

mente com o movimento do trem:

E -perguruto hoje a mim mesmo:

qual. dos dois ficou mads agradeci
do a .Prupa"Noel, 'ele ou eu?"

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

•

NAO DEIXE QUE O EX
CESSO DE TRABALHO
DEBILITE O SEU OR
GANISMO, PORQUE O
CANSAÇO PHYSICO .

E INTEllECTUAL O
LEVARA', FATALMEN
TE, A' NEURASTHENIA

Nervos Deblli- \Ifi� Circunscri�ão' ,

t d P
( de Recrutamento

a os rovocam (onvo(a�ão das classes de

�i Ih 1926 e 1927
a, neurastnenia DECLARA�ÃO DE INSUBMISSÃO

SãQ' ne.ta data declarados in
subrnisuls todos o. cidadãos' bra
lIileiros. nato. ou naturalisàdos.
nascidoz entre l ' de Janeiro de
1926 'e 31 de Dezembro de 1927
(classe. de 1926 e 1921). residentes
nos Estados do Paraná e Santa
Catarina que, não se tenham ãpre
sentado para o Serviço 'Militar até
à� 24 'horall do dià 31 de Janeiro
dê 1947.'

'

, '

Nõo estão' compreendido. ne.ta
declaração os cidadão. dali referi

Os primeiros symptomas. da das clane. que seIam reservista.
neurasthenia são geralmente a de la. e 28, cotegori,ol!. pràças 'ou

insomnia, pesadelos, irritabili- oficiois da,s Fôrças Armada. (Eaér
dade, "dôres de cabeça e ner- cito, Marinha e Aeronáutica), bem

como' o. que ponuem documento.
vosismo .. Ao sentir quaesquer de' qqitação com o Serviço Militar

,
destas manifestações/ previna-. (de adiamento ou dispensa .de

se contra as suas consequen- 'incorporação, de acôrde com 08

cias. Trate-se ímmediatamen- leia em vigor).
' '

te, com. um remedia de' effeito Florianópoiill,T, de Fevereiro de
1941.

positivo' e immediato, Não MAJOR FRANCISCO FAUSTINO
tomê drogas perigosas, Vigonal ' "D�'SILVA
é' o remediei indicado para, ?hefe da 16e.' C/R

,

qualquercaso de rieurasthenie., •• : � ••••• - ••.•••••••• - ',' ••••

�is�������v��t���oot::t����;
IAgradecimento

e:
perdid�s e a energiada j���'en- ,

tu4e s.s ,pessô�s exhaundas. missa
•

"_
•• ,.

' •

>";

SOMERSET MAUGHAM EM

'PARL,S' ,
, I

Paris ()3, F. L) - Eàn.cantra-se
em Paris' ó Céle<bre escri,tor inglês
Somérs,eJt Mauglúlim, que há muitos

wnos reside na Costa Azu:l A. Uni-
,

ão da Sociedw() de AutO!I'es, que

agmpa at'Uahn�nte a Soci,ooade dos

Horri'Elns de Le'úras,"a So,cieda-de de

Autores e a ,Saci,edaide de autores,
composi,to'r,es ,e ·edi,tores de musica,
deu uma brilhrunlte reo8ipção no Envie ao seu Q,migo distante'
Hotel de Mia,ssa 8im honra 'do ooooe- úm' número da' revista O VA
cido escrirtor, a que as'siSltiu o emb. LE' DO ITt\,JAí, edição dedi
da Grã-Breltwnha,' Sr, D\]ff Cooper, cada a �lorj.anópolis, e assim
bem con10 numerosUlS pe['sonalida- estará contribuindo para
des do mundo !i.Lerario e artisti- maior difusão cultural

I

de nO'88ft terraI
co,

Tenha �empre em casa uma garrafinha ,de

n,PER'IIIVO «MHOI»

.

�rr#"
"

�

Vi�Onal
fORTifiCA E DÁ SAÚDE
Laboratorios ALVIM & FREITAS - S. Paulo

TOME' APERITIVO

KNOT

, Àn'· ...

't'
,

Viuva Izaura da Silva
"

Azev,edO,.
e filhos agrade,-, 'cem as pessC!las que man-

, da(am <;a_rtões de peza.
D:HJl e ae6mpanharam seu

maric:io até a SUl!' última
morada. Convidam tambem aos

parestes e amigos para a' missa
de 70• dia que será celebrada
na Igreja de Biguaçú 48.-feira
próxima.
.... _.. .. . .
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OESTADO-Domlngo 2 de Fevereffo de u,..7
__------------r-------------------------------

Direção de PEDRO PAULO MACHADO

,

cía,

SOL DE AMÉRl!CA X PORTUGUE
SA DE DESPORTOS

Em. São Paulo, desp1ed_}ru::lo-1sre dos

gramados paudostas, o vÍlce-cam

peão urugoaio; Sol de América,
imfreTIltM'á ho.je o rconjun:t� da Po.r� I,tuguesa de Desporbns. O Jogo sera

r-ealizado á tarde,

INTERN.AcCIONAL X IC.AcRAí

Uma íníeressante pantida amis

tosa está mancada para hoje, á tar

de, na localidade de Barreiros. A

briosa equipe do I1llf:e['Il.aiCiroIlrul F.

C. medirá forças . com o não me

nos valoroso conjunto do Icaraí, I
estando o jogo des,per.ba'DIdro enor

me interêsse ,e o melhor "tmtus.iás'
mo �entre os torcedores de ambos

()IS olunes degladiamtes,

FUTEBOL EM BIGUAÇU
Oonforme ra noticiamos, será

realizado hoje, á tarde, um oonfron
to amístoso .enILne os for;tes esqua
drões do Rio Branco, de Ooquei
ros, e do Bjguaçuense, daquela 10-

calidad..e. O íriíoío dü jügo está mar

cado paro ás 14,30 horas.'
* .. *

CORRIDA MüTOCICLIS'TIlGA EM
[N'IJErRLAGOS

Apu·rou a IlJO·ssa relpoTltagem que
.0 zagueiro Willlrdk, deflensor do. Ca

'Tavama do Ar, d8lSlta Ca,pi,tal, sregui
Tá ama'IlJhã, v1Íla OOm'estre, para Ror
to Alegre, OIlldJe i1�rá um· "rtest" nro

I[)Jter:IlJrucÍona.l, a c((Q:vit:e dos diri-

SlB'I1tes dessle famüso Clll\lib1e.
.

Boa viÍrruge.m 'e muitas felilCida:des,
'São os V10IUOS que envi.wmos ao jo
'VIeIDl e .efici.ente zaguei.ro.

ENPRESA «CONSTRUTORA UNIVERSAL»
AVISO

De acôrdo com o decreto lei na. 7930. O reembolso
será' dado agora em Florian6polis.

Carnaval vemoí Io
Lança Perfume - Confeti ,e S.el'pen,ti.n-Q

.

CASA «O PARA1S0'»
Rua Felipe ScJ\midt 21. - Florian6polis.

Educação
INDUSTIUAL DE FLORIANÓPOLIS

Ministério
ESCOLA

e Saúdeda
Chama-se a atenção dos "interessados para o edital

de matrícula paro admissão de alunos no corrente
ano, publicado no Diário Oficial do Estado de 18 de
Janeiro. '

'daria ser traisfer ido para Buenos

Air-es. O conhecido tecníco an-gen
tmo não revelou, ·entr·eta1llto, o

nome da agremiação mteressada no

meia vascaino.

.

Hoje - Domingo dia 2 de f'everetru
de 11947. - Hoje

RITZ - ás 2, 4,15, 6,30 e 8;30 hrs,
ROXY - ás 7,30 horas..

Vesperaes e sessões elegantes
Maria Montez, 'I'urhan Bey e'

John Hall em:

A RAINHA DO NILO
Censura : Até 10 anos,

No programa : Cinre Jornal ln-

Iormatdvo DFB; Atuatíoades
RKO Pruthé. - Jornal.

HOJE' . Ri,lz ás 2 - 4,15 e 8,30 hrs, -

Cr$ 5,00 e 3,00; ás 6,30 hrs - uni
co Cr$ 5,00.
Roxy - ás 7,30 h�s. uníco - 3,60_

Hio, 1 (A. N.) - O funcionalismo
de diversos miJruisttérios ",ai. se reu
ruir paro reivindicar os seus direitos
em face das duas Leis de excepção
votadas e apro.vadas pelo COII1gres
so Nacional e audos disposn,tivos
�li'OOrm em dlesiguald!ade dentro COZINHEIRA
dla mesma classe. A primeir:a é a QUe' pooci:sra-se de uma com urgência,
restabeleceu a gr3iÍifirC�ção adicio-: à rua Presid'ellte Cout�nho, 84.
naJ !lipe1Ilas para os f'l.l1Ilc10nários das PAGA-BE BEM.
s-eoretári.as da Câmara e do Seamdo,
e a segua;nrcLa a que ampliou OIS qua-

Visitas

O sr. tenente Arruda Câmara, ajudan-
droo doo 0,ficia4s adrminis:1TaJtÍJVos, te de ordens da Interventoria fedt-ral vi
escriltur.ários e da.t:Hografos do Mi- sitou ,hoje, em nome do sr. Interventor

ÍiLstério da, EdiulCaç.ã.o, sem aJtein:dl8.r Udo iDeeke, ° sr. capitlio de corveta Fre

á situação dOiS servidores daIS outras' derico Guilherme de Oliveira Sampai&.
que vem de assumir as funções de co

repartições. Te\ll-'Se como certto que mandante da E'S{!ola de Aprerulizes Ma-

O ptresiden.te da Repúb1iea 'Votarrá rinhei.ros. .

.

U!II1a lei:.cupillZ de corrigIr tão gr.an-l Hoje à tarde, aquêle ilustre oficial da
_ .' . nossa Marinha de Guerra esteve em Pa
de flalta eXIstente no qU3ldlfO dos lácio retribuindo a visita que lhe fizera,
funtCiOll1âTios.

.
o oh�fe do govêrno.

porém, não só a desmímto corno a

contesto. E, mais veemente decla

rou: "Nada sei e nada tenho a ver

e não me interesso por qualquer
recurso eleifonal ou politico con lra

, os resuêtados das eleições em São
Paulo, E não tenho mais nada a

acrescentar. Oreio que fui sufícien
temente claro". Enquanto isso se

passa do lado !dlo PSD, o sr, Hugo
Bonghi,

.
pelo que se noticia, avis

tou-se, novamente esta manhã, com
'O presidente Dutra, em Petrópolis,
para fazer ver ao chefe do Govêrno,
ao que s.e assevera, a necessidade

de que sejam realizadas as eleições
suplemenãaees ern São Pauão.

• •

'.Sruo P8Iurl0, 1° (E) - Com a

A E 1 T
'

jpwticlpaçlão ,die díversas :fJedera- •. •. e I r o - e c n i c D
ções do país, rea-Hza-lSie amanhã, .... .

.

lIlesta Oa.pital, 00 pisrta de Irruter- . I�.talando-.e à ruaTraJ,an�, n. 25, ��m o prazer. de 'comume�r
,

' .' ao dlstlI�to povo que pOHU. t.enlo!). habllltados a executar qUOI.-
l�, 'O � o .

CrumlPooI13lto Bras�lrel'ro
I quer .erviç�1I d. aletrie,idade em geral, e�mo lIejam; enrolamanto. de

,de Motoc,lICiliS'mo. motons, dlnamoll, tranllformadore., conserto. de rádioll ou quaisquer
.

• • • outros apaJ'elhC)s
.

elétricos e in.ta!ações d. luz e força,' pOIIsuindo
'W.ALDIR VAI A'· P(�)RTO .A:LEGRE ta�bem u�a .ecção d. venda de eatabili.aadore. d. fabricação. prÓ-

TENTAR A SORTE
"

pna .,. ���:hO!!;, 1i"),I.'.im@.lIt1Clr.f!s m,,:�ca,.. .

VlS1tem-na .em compromlS.O.

SERVtÇO DE
METEOROLOGIA

.

Previsão do temp.9o' até 14 hora.
do dia a no Capitdl:
Tempo: em geral inlltdve!.
Temperatura: em eleveção
VentlMJ: predominarão os de nor-

te, ·fres.'ca•.
Temp�'ratur'a. extrema. de ontem:

máxim,\,' 31.3; rníni�Q 23.4.

·_llejvlluli��ões
dos loncionarios

ROXY - Hoje ás 2 horas

10 - Notícias da semana

DFB.
20 - Charles Starret o cow-boy

grall]!TÍIIlo em:

TERJRAS SEM LEI

30 _ A�exaI1der Knox ·e Marsha,
'

HU!TIlt em:

NINGUEM ESCAPARÁ AO
CASTIGO

Uma dr-ama omocíooarrte ...
40 - Contirnuacão do seriada:

A BARCA J\USTERIOSA
Oensura : AJté 14 anos.

Precos : 3,00 e 2,40.

ODEON - Á 1,30 horas
_ M'a:Üinére das Moças -

CANÇÃ LIBERTADORA
COIIIl Tito Gobbi e Ad·]1iana Be-

Oli-

........ _

IMPERIAL - ás 2 horas

CANÇÃO LIBERTADORA
Com: Tito Gohbi e Adríeaa Be

nebtí.
John W·ayn:e em:

CAMINHO FATAL
COIIIl: Helen Pardsh Dick Pur= :;

cel e Alber.t Dekker.
mCK TRACY DETETIVE

3 e 40 Episódios com : Ralph

Byrd.
No programa : Imagens do Bra-

sil 14 - Nae .. Coop.
Preços: Cr$ 3,00 - 2,40.
"Imp. 10 (Dez) anos".

•••• o •• • .....

IMPERIALODEON
_ Simultaneamente '-

ás 4,30, 6,30 e 8,30 � ás 7,30hrs.
_ .Sessões E1egrurrtes -

O NINHü DA SERPENT�
Com: Froordy Mac MUITay e He-

len W.&lter.
_ No PD0Igl'3lIDa:
1) - A Marcha da Vida nO 56 -

Nac. Ooop.: 2 - Fax .Acirplall-·News
29 x 4 - .MJUaMrdades.

PJ'leC'oo:
Odeon: Cr$ 5,00, 3�00 e 2,0.

ás 6 30 - Cr$ 5,00 (uníco)'.
Imp�rial: Cr$ .4,00 (u'..cioo) •.

CB'IlJSura : .Alté 1 O anos
"

.
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Tratores .. Fordson' para a Mec8.oizavão·
.. ' da nossa" Lalourà"

.

.
" �'" s. .

ARANDO

no, sul do Brasil, a

AGRO '�ECANICÁ LiDA.
'.

tem o grato prazer de oferecer às municipalidades, fazoendeiros
e homens do co rnp x os o f J-mados tratores F O R D S O N

que represenbm a última p e l cvr-e em matéria
.
.' de mecanização da lavoura.

\

.. 'Distribuidores para os Estados de Paraná e Santa Catarina:
i

.'

.

'. AGRO.' . MECANICA . LTOA..
·i r-:»

•

. '". Praç a General Osório,' 253 e 267.
I .

I End, Teleg cc AGROl\1E·) - Curitiba

.)
p

!.

.. .

i"

� I ':.
"

.

, ,

\

,. ,

. TRANSPORTANDO CARGA,S

.
.

... '�

.

50'..
·

teXls e

. ,', � .

: .;
I, : .,,:'

1

� .', "
"

uma
.'

solução
,

.

•. '. A···· •

para a errse . eecnemree

que . assola o ..
'.

país:
.

A
.

'Mecanização da Lavoura

•

NA DEBULHAGEM

AG E�N T E S
Paraná

.

Ponta·./Grossa: AUTO· R4DI0 LTDA.
.

Praça Barão r de Guoraúna,' 78

I

Santa . �atarina
'

.

Joinvile:' FERNAND"ES &' 80MES
.

Rua Leite Rí beírc ," 118

Rio do Sul: AGENCIA DE.' .REPRESENTAÇÕES·
E COMÉRV-IO LTDA.·...

r Praça Carlos Gomes I 40,

Vresciuma: COMERCIAL CRESCIUMENSE SI&
.

Praça Dr,. �erêu Ramos, s/n

I'

r {

f
I

/
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Londres, 1 (U.P.) a Comissão Internacional de Esfudos em sensa
cionais . revelações, declara que nazistas ocupam ainda importante'l

.

postos na argentina, onde os capitais' alemães
sobem a 500 milhões de dolares.

,
'

na polítrce exterior de Washtng�on
Washing;ton, 1 (U. i'.) ---,. o se- é rrecessarro para reforçar a POSI-' 00 tomento da colaboração mi.Htar:

'rrranário "Wold Report", que. se d:í- cão eoonomíoa do continente e a com as demais republicas arner]
dica a assuntos intemaoíonais, de-· írnifl'lllelOOía d'ooiLe nos problemas .canas e em reforçar os laços co

clara nnnn antigo que as relações mundiais. mercíais e culturaís. Adianta qu
'erlill'é 'qs EsL3Jl:Í'as Unidos e·'Annéri- "Ú a:11ligo acrescenta que a política o' general . Marshall .dedicará
ca Latina, vão adquirir vida e vi- 18Jtilno-amer.i.cana, dto general Mar América Latina uma atenção maio

gor novos" sob a
.•direção do atual shall consistiré na eliminação dos do que a que 'foi prestada

seeretár io de Estado. motivos de 3JÍ.ritO'S com a Argenti- qualquer outra época, desde o

Manifesta que o .general Mars- na, até chegue-se a um pronto 'tempos do 81'S.' Cardelt HlutH

shaB opina que o estreitamento das 000000, no que OOIlJOOrne á próxima 8'I1mmer' W'8Ues.. Diz também qu.

relações com a América Latíoa realização da Conferênoia do Rio parte dos estremeoimentos com a

de Ja.neirro sôbre defesa mutua, Argentina são devidos á wntipatia
mutua entre o presidente Peron e

o sr. Spruille Braden e que um

dos primeiros remédios que aplí->,
cará o general Marshafl a este pl'O�
blema será desemharacar-se das,
personalidades em conflito,

Novos rumos

.

FlOI'lan6polh, 2 de. Fevereiro de 1947

Imperativo de' brasilidade
.

Jornalista AlUno
flores

JOÃO FJtAINER
,

Não temos mam nunca fívemcs prevenções racistas. Achamos bons

,

todos
oo� homens de todos os países �,().mundo, desde 'que não provem I)

,con�rarlO pela sua conduta' no seio da eo'[etlvídade, Mas acima de tudo
somos brasileiro. Brastleiro que iquer bem á sua terra no conjunto' de
seus aspectos, nos pormenores da sua vida, na tradição de .seus usos e

- "O E;stado"! ,O Estado "! "úl

costumes. e na harmonia envolvente do seu idioma. Brasileiro que ama
timos resultados das apurações "].

r

O Brasil na grandiosidade Ide sua. natureza, na fheterogeneidade de sua E, por um níquel de centavos, o F t d N S b
formaç�o .

etníca, ma vida n?m8d.'.lIlos nossos selvícolas, na simplici- transeunte despreocupado tem nas es a e · eu ora
dade rústíea. 9-Q_ sertanejo, no "ac:olismo desageitado do agricultor na mãos o relato dos .úutímos aeonte- d N testoicid.ade'do caboclo, mos feitos grandiosos da nossa história miIi;ar e

cimentos mundiais, resumido em OS ·'8vegaa, es
.nas admiráveis conquistas da nossa cultura científica e literária. Bra- algumas ;páginas de jornal. FLORIANóPOLIS ASSISTIRA

sileiro que ama o Brasil como .ele é, na Isua nnarcha (crescente t para
x HOJE UMA ÇfRANDIOSA FES

o progresso, Ipara I,l Democracia, para a glória. ,

x x NA 'NAUTICA-RELIGIOSA
, Por :Isso mesmo somos contra todas as latitudes, os atos, contra' Não há, por certo, profissão al- o," T,r.adição quase secular, há pou-

todas '3S, possíveis tendências de menosprezar a nossa terra, sob a des- guma que exponha á venda o re-r cos anos restabeleoída, r-ealiza-se-

culpa de praticarmos virtudes cristãs com ,respeito. a outros. povos,
sultado ide seu labor por tão ínfi- J hoje, na' baia Norte, a tradicional;

quando da parte deles não encontramos a devida 'correspondência. mo preço. quanto a do jornalista, e grandiosa vrocis8'ão marítima.

Ainda estamos lembrados dos vexames que aos nossos brios foram No correr os olhos desinteressados

,
de Nossa Senhor-a dos Navegantes

�mpostos, pela �ejrminação em nossa iP�bria de ideologias e(X'Ótic;as. sôbre .as páginas do periódico, no

�".
cuia imagem é venrada na Igre-

Aindá não podemos esquecer os males que o nazismo .trouxe ao Brasil, atirá-lo a 11m canto com um gesto ,\ ja de São Sebrustião á Praia de-

através ida felonia de muitos allenígenas e de muitos brasileiros rene-
de pouco-caso, vêzes raríssimas o

I
Fora,

gados..E tudo, aconteceu porque fomos imprevídentes, porque nos ater- leitor considera ·0 quê de esfôrço V Ano por 3JIl:O, essa festividade de

r.amos a uma tradição de hospitalidade que fui falseada pela demagogia e atividad'e se sintetiza nas folhas �i.!�� cunho eminentemente popular vem

Iiberal. ' do jornal 'que. tem o seu dispor, i ganhando maior esplêndor, ante O'

Permitimos que o estrangeiro, recebido como irmão, aqui se esta- diáriamente, por pouco mais que' Transcorre, ho ie, a data magnff'ieo espetéculo q'U!e oferece o

b I
.

d J I de Cani d natalícia do [orneliste Al- d f'i!
� ecesse como inimigo. Inimigo ,dos nossos usos e costumes, inimigo na a. orna e Capital ou jornal o es I e de numerosas embarcações;

da nossa indole, inimigo, da nossa língua. iE pagamos caro, muito caro interior, são ambos, cada um com
tino Flores, ex-props ieteu io ornamentadas com bandeirolas pe-

essa imcúria, .esse sentimentalismo ;piégas. seu setor de influência, QS, mento-
de «O Estado» e sem favor licromas.

M
. I d

. uma' das mais belas cultu- N t
as eis .que, ainda abertas as feridas da (última guerra, ainda viva res e os esc arece ores da opimião O correu e ano, ,s'eg;umdo ouvi-

0bl' l'
ras catarinenses.

-

a nossa �ndigjnação contra os hÓSPedes ingratos, já escutamos '" voz pu Ica, !! Iteratura verdadeira- ',mos, Ipl'evê-se o .com:parecj.meni(,Qo

d
. I

Ao nobre confrade os d
'

.

o Interesse que tend,e abafar a voz da diglll,idade nacional. mente popu ar q\!;e atinge a tôdas '8 malür qU8l1lltidade de embarca-

E I d·
o votos de felicidades de -

d
m S. Paulo, um jornal (brasileiro. insere secções em lingua ltlemi'i' as c asses, a misera a mais abas- .coes" que·r e peSiC8Idor'es, quer d�

I.
I t d quantos trabalham 'nesta I lo, ' '.'

e em mgua italiana, justamente as duas nacionalidades que. nos apu-
a a. {1 'Uu8S na:Uu1100S ,e de "yanoog",.

h I I A t"d d t'd'
. o casa, onde sua pers"'nall'- .

d d t· I d
I> a aram pe as costas :wntes, e durante a guerra _ como se no' Brasil a IVI a e con � Iana e Incansa-

'V quer a1n a e par looa.res, 8'00 o;

I d d
-

. dade sempre mereceu res- d
não fossem todos, .obrigados.a conhecer e !falar Q idioma pátrio! ve a re açao, - que, nos matutl-

. 'e esp,erar-'se ,que se r.ealize, na,

E I d
.

d peito e admiração. h- d h'
em B umenau _ a méca .do nazismo ma América· do Sul _ um nos, se esten e ,nOIte a e,n.tro, sem man a e o·J·e, a maior concen-

jornal brasileiro já anuncia .para suas'próximas edições, uma página respeitar as horas 'destinadas ao tração náuti-ca oe todos os tempoS'"

em litngua alemã, .desculpando a jÍ'mpatriótica liniciativa com conside- repouso do corpo � só pode ser

C
em águas de nossa Ilha.

Ç.ões d� cultura! conhecida � ,compreendida pelos a'rnaya I o graIlld-e préSltito religioiio se--

,

Contra isto formulamos Q nosso p·rotesto. que por fôrça .d·a pr,ofissão ou pelo movim·ooLará, após a Mi,&sa sole-'

Não é um protesto icontra a liberdade de opinião nem cOntra a );,_
amor á lide jornalística, já tiveram O Bloco Carm.'8:va:lesco do Clube ne, cebbrada á 8.00 hrs., encami-'

berdade de ,conciência. É contra o abuso da liberdade, por isso que
contacto :íntimo e diréto com ela. 5 de Novembro", dlo EsLre�to êst:e- IlIhando-.se p8Jra a roa Albmirante

aten,ta contra a unidade espiritual e política da Pátria! Redatof1 'clo!J:aboradol'lf iti\>ógr�fo, ve a.bri.l>hanta'l1do, o,ntem á' noi,te, \ LílImego e ·embaroa.ndo no' trapicb,e-

Uma campanha ,contra a incompreensão da inlÍciai,Íva é impe. revisor, paginador, impressor eis os Ritmos do CaDIlIl}val com que o' da F1i'slcáli21ação dos Portos, no'

rativo de brasilidde. E nós não o trairemos! qu� to"dos se agitam diligentes, na Democrata GIUlbe está homem.agean- qual, desd·e �edo, deV'em eSltar con-

faina Idiuturna de "fazer jornal". do O Rei. Momo. oentr3Jdos todos QS baroos par.tici...-·
E, ao fim do labo].", surge o perió- O baile bur.lesco nesta uLtima :pantes.

dico, produto vivo .e palpitante de Siocied8lde, que já eons:tituiu por O de�Slemb.a;riQlUe

Wash:ialglton, 1 (U. P.) _ No re- rão .as IDesIlIlas j'll/llItaniente com J. atulalidade daquela oficina intelec- si, um grande acontecimento mo- PFIÓ'Ohe nrurüci.pal

1ia.tPriio ap[",e�llitado ao OOIIJgr,esso E. HooV'er, che.f'e do BFI. tua, 'que vai entrar em ,contacto nístico, redobrou de entusi'asmo ra.

piela Gomilssão de FIIlier.gia Atômica, ,Ao mesnw rtJffilllPO a oomissão de
com o povo, educando-o, orienta:n- oom a presença dos fol1ões do Clu- A Oooni.ssão ol1ganiz3Jdom, cujo'

os. ÉsJtados Uni!dos e:x.preS's1llID que Energia Aitôrmica e, o Depart':mten- do-o, enclarecendo-o. be 5, liderados' pelo s'eu inc3Jnsável Presid:entJe d'a Honra é o Is·r. 00mtr-

ICstãb: sendo 'acele'rados. os trabalhos to de Jlllstiç'a estão esmdlando um
O poder da Imprensa, o potencial presidente Flm:ü,stbelci Silva. 'Plínio MeDJdoru.;a da Flons'eca Ca-

d,e: ínves:t�gáções e expElirim.enta,ção sisJtemtá v,am invesiUga'r os 3Jntece-
formidável ,de .influência sôbre a br8JI, 1JuJdo tem f.ei,to para que ,II!

Qe alflIllJa5 atômka� m:clhQrad'as. <Wllltes das pe&Sioas eII1ip,regadm. em
massa que têm as páginas do perió- degen�ra em ,deseducadora, fomen- :testiv.idade de 1947 s·e as,silIlale,.

AoreS>CeIllil:a que a sesurança f.utura ('bJigapilsmQS WJnw�adols á energaa dico - influêJIi.'cia essa que, nos re- tadora de intrigas e rebeliões fa- pal,a magmincêooia, na crõni.oa, so-

dos f.t;il:ados Un�dIos não depoode de a;tômi,ca." gimes ,democrá�icos. é ai.nda mais tor de desmoralização e .de e�bo- cial e ,religiosa d'e FllorirunópoUs.

1iIDlV3S a:pMcru.;ões da energia aJtômi- Seg1U'ndo um documento da:s for- ampla _e' total:_: lança aos ombros tamento dos valores individuais.

éa. ? in!orme não dá detalhes

SObrei ç� aé:eas mHit'wres e da.' �[lllPr�sa .�o jornal.�!1ta. a grande. respons��bi- Na :hora atual,
.

quando �'�,rasiI IlveJou pélas cost'a$
�1S sao eSlSas. novas a.rln�s. , FallnchlJJMI, q!ll/e e,stud� a .a�:rn.ea:ção }�dade d� orle?t�dor de conSClen- quer-se reorganIzar, rearbcular Dachau, 1 (U. P.) ,- Alvi'Il; Reítt

,�o mesruo teII1ipo em que s.e conhe- ,da. em.>errg1a lIlu'<ilea>r e da�
,

clas: A �nparclahdade no discutir suas fôr!:as e crescer; econômic'a, ke, ci.vil alemão. foi condenado· S-

ela o reh�tór.io do. pl'esÍldente da de aviões., esté sendo real'I·za.da· u'm ..-!;I ln._ tere.s,ses populares" a revaeÍ- cultural, moralmente, cabe aO Im- f 'I T' 'b "

"

d
' orca pe o rI unal dos Crimes d�

Comissão de Energia Atômica" o s,r. inlVesti'gaçã,o, sobr.e '0 empre'''Q da ade, a moderação, a çorreção, são prensa Periódica, por sem' dúvida Gu�rra noite-americano", p�r' ter-

DavÍIdJ E ..
, Lilientihaf n._e'';'a"a; a .a""'-, .en�,:";a\·a,tôm.ica. D� nl'-"I""'o�"� ','atl'- atributos' indispe�s�veis aos órgão papel da m,ais l'elevanté importa�n� I

.

d
.

d
'

'O "u; _"<""" .......u 1I1�� >.>"'"
a veja o um aVia ,or ianque .pelas:,

,sação fíeita pelo s'enadOO' demolCr.a� v1dades, aJ�UIillas' Idle,Das' se�eil:'as 'e ,que goza d� /propriedade de ser lido cia, na educação do povo e na costas, depois que o
'
..leSmO desc.e,f'ta Ken.ne!llh Makella,r, ,pe:I'31IliOO o oUltras, não. EnfIDe as últimas, fl.gu-: por

todo o pOV9 que sabe ler. orie1n,tação da 'c;onsciência nacional.' de paraquedas durante, 'O ra,'ld'

O>�tê de Erí�r�a A�ôrÍiiCla; no rnJlll'<ai<;�:�qriês1:ões"fiIDi-cas; metalurgia,
No caso contr�rio, ,�Imprensa (CHING) aáreo e Kiel em 1944 .

.senhdo de. que
_ LiIlilienllha\1 tem, as !Ísüto;pos' radio�i;vos, recâimica. ra-

'

j
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80 qru� sru-ão gwa,ndados os s'egredos
é assim

.•�IRI[aIR'��"'!:'::;.m�"':'::;;' �:::�'o: 'M':'��':' J.,�.;,,� ,;;; �U;:::'d�dã,� ";; ',:,;'
'

"

',' .'.. '.,' . '._
t:i �� .,' " -

'o:·_'P'. "rDmantendo 'em M/dia a fo.rça" as me-
lIbras (maIS do' Cr$ 1.100.00) por ter

'

-

ilid d
alImentado seu cão, numa só refeição,

, as e s·eg;wranÇla adotadas ;reve- con;: - comed-beef c0rrespondente a· umá
raçao de uma semana para 60 pessoas.

"'""'''''''''............

�' Bombas atomicas
. melhoradas s'e dará no tra

da P�aia Q�
I
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