
Cessada a pUlIfla eleitoral, Santa Catarina prossegue em. .u,� struUvo,
confiante no .patriotismo dos homens que lhe souberam' use '�l'. . '"dades,
arrancando-� do esquecimento e da po�resa para" integra-Ia na'�ÚI" .ijJl. e brasi-

.

lena como uma das suas mais expressivas forças econ.'at
'

Rio, 11 (A. N,) - o deputado são os seguintes ; em muitos

ES-I
no realmente eficiente. ,E as coa

.Tüos'é Augusto, ouvido por um ves- Lados bom as eleições de janeiro lizões só podem mstrar nos govêr
per-tino sobre. se os Estados qU� o - nenhum par-tido t�wi por sli só nos de gabinetes, nos regimes par
quizerem poderão adotar o regime nas respeotivas assembléias locais lamentares, que são, sem dúvida.
constíeucíonaí parâamentaa-, assim força numérica palra sustentar nenhuma, tudo de quanto mais
opinou sobre a palpitante tese: seus governos, Resta Q apelo á perfeito criou o espir it.o humano
"Creio que 'Sim. Os pr incipns car- coalisão que ínomdentalmente po- para a direção dos povos' - con- LONDRES, 11 (U. ,P.) - Mark Clark, comandante das tropas norte

diais do regime instituído pela de tal 'OCOT,pe,r para que seja pos- oluiu o conhecido político e pai-la- amer icamas de ocupação na A;ustria, teve h'oje um .choque com � de-

Constituição de 1946 são os que sivel realizar uma obra de gOV8!'- rnenfar norte-n-iograndense. legado .soviético na conferência dos representantes ,dos chanceleres das

flígurram expressos no número 70: quatro grandes, 'Tedo r Gusev, frisando que a Russia .não deseja resta-
f'onma repuhlicaria representativa, he.lecer .a liberdade 'da palavra na imprensa da Austria. Acrescentou

independenoia e, harmonia dos 'po- O processo contra o P. C. B. Que a Russia -desejava intervir na Austcia após lo tratado :da paz com a

deres, temporar-iedade de funções Austr ia. Gusev protestou e desmentiu .que tivesse tal intenção. ,A reunião
eletívas, pro'ihição de reeleição de RIO, 11 (A. N.) - Um jornal noticiou, pela ananhâ, que o procnru- de hoje foi adiada em consequência dêsse Incidemts, para amanhã.
prefeitos para o per.iodo irnedia- i

dor geral da Hepúblíca, dr. Alceu Barhedo, concluíra o seu parecer em \,

.

to, auaonomía rmrnicípal, pr,esta_ll'i\rn� do processo de cancelamento <do Partido Conumista _do Brasil, l'
..

...
A

dção de contas, adminastração e g'a_I�1,a;I:'I,f'eslta'l1,dO�Se pelo fechamento �o mesmo. P_ondo a questão nos seus mpresSlOnanle exo O
raní.ias do poder judioiárdo. Nes_ICtCVldos termos, o dor. Alceu Barbedo declarou U reportagem dos vesp,er- Pula, 11 (A. N.) - Quando as Ique, no primeiro momelnto', :vcre-

tes p'omtos é' que os' Es'banos não Unos qu.e nã:o fiez qiUialiC[IUlcr 1'evda'çruo súbrre o s'eu paI"fJlcer 'e naldlll po- tmpa's do mar.e.c!lal Ti'to penelVra- ditou q.ue o êxodo da pO[)Uilação
pod'em Locar. Eles é que são o nos- (de,ria 'aidJa:ntair, me:smo, aUlIÍ'es I1e 'faZleI' a ,entTle,gia do imrp:o:rtalllte ,tra:- rem nesua cidade; que f.o a;cl.jLl'di- er'a '''propaganda'' para ilm[)res-s,io
sü v,errd.adleiro arcabouço in,s'bi,tu_ibalho. Mais" já am�1l1hã a ill11prensa c,onhle'c'e,rira, a:tra,vés dia seu cada á I.ttg'oeslávia pel,o [.raltaldo de nar a Comi,ssruo de F,r,onte'iras com

CJicmal que �s Esta,do,s beem
'

que :pareroe1', do q.uial forln'fJlC/eTia cópia a todos os jm'inais, o s,eu pensamento, .paz com a Há,Iria, firmado hoje em a it:vHanidade dos: habi1anJ,es de

respeitar. Nenhum rie,lcs e,ntende
t
j,sto é,. os res'll,l�ados dos seus e'SlrndiOls re,alizardos �om todos os elementos Pa1�is, encontra,rão a cidade d'eser- Pola e q'll!e somélL�� p,artidam al-

com o p:Hla'rnenltanisJl]o, qw�, ele j(Jwe. po<de,_ re�tn�r� llQ 10'I1gp pl'o-c�SO, que eOJloSta dI" dezenove v:nJ��al1es. {;a.
.

. ., guns j'la1ianas, mas acres:c,emtou

�'.e;to,. UJm CDlDsti,bui,nLe IJl"etemleu I Ri,0,,11 (A. N). (Urrgern1:e) _ O o 1lrülCe.8S0 COi1Jtna 10 pa.r.tido CQJl1JU- ApOipttlração i Lalia:na albélJudo,na que argora "pallece que toldos se

mcluar em �,o�,sa car�a ma,gna 'co-
,pro'cur'aqor AlIICle'l1 B,a,rbedo não dis- IÍllilslta. Aldiarn-t,ou ({IUie a;manhã de,verá preci,pita:d'ame,nte a .cidade com üo- rrerbirarão". Ter-.s.e-ia tlheg'ado á

m,� PÇl,nrlio �asH�o,. nao logrando trilbuiu h01:e, confolI1mJe alllllJlúiara, hjaj\�er uma s,e'Slsão ex.tl'aorldwnáriu dos QS seus pertences. Mai's de cOll;ol.usãó de que a vioda não será

€fXILO ffila In.j'clatlva, �e'r:.elJlda que ,onrtem, eópia do seu parecer sóbre do TSE, par;a tratar do proüesso.
28.000 dos. 33:00 habi:LaIlJtes de agraJdável na ,c�dJa,de, se filcarem

OI, pelo vovo da com,l's'sao COl1S'tll-

j
, Pola &e 'eln0o,ntra:m ,nas !is,tas de nela.

tru.ciona,1 e, mai:s taI1de, p'elo ple- .

, .. evacuação e o êxodo está já em Todas as pesisoas a quem o cor-

nário. O úni,�o argUi�leJnto, apa-, DanUnClara" O� 'san.ador pleno desenvolvimenLo. Auxiliados respemdemte da A, P. intenI'lo-gou
r,ente.mente serl'Ü, o.f,eremdo em I � ,� pelo g'overno ,i,taliano, mais de deram Gomo pri;ncip,élJl mot.tvo do

:tiav?,r dro j)l'es'irdencia,Hs'lTIo es.tadual, RIO, 11 (A. N.) -. Eu: conve�'sa ClO� a nosS'a repo:rt,ag:em, Junto o -ci'l1!()o mi'! habiLanues d:a 0idade êxodo os' ex,ceslsos que, segundo di-

e�lIa na pante em que a ConlstItUl� )FGE: 'Ü ex:depillfta;do VI�OrrJ'l1Ú Fr,ewe, e1ea,to. aI�ora senado[', c�lÍjrmou embarca.ram por mar. zem, foram cometidos pel'os iu

çao manda Rs'segurar a oJ:Js,ervan-li;ua lin,tençao de de,nun,eLa,r o senaedor CI�domlr Caldos'o, como lllCUl'SO O tenete-:60ronel brH:;un:ieo E. S. goes,j'av-os durante a oCU)paçãJo da
.(lIa do princ,ipio d,e i'l1x}epend8lncia

I'em
cr:ÍJ11Je elei,to,rael. O C/aso ,s,e pr,en,de a fatos deslenrola,dos durainrte asl Üispw>ood, Bomi,s'si'onado dia zona cidade nos mes:es de 'ma.io e julho

e harmonia de poderes. úlfttn;as ,eJe,ições no Maranhão. . mi,l'irtalr alia;da de Pala, de'CllarOll de 1945, antes de· os aliados oci-
rdentai,s se encarr.eg'aT,em de Po'Ja.

pe:�:�0��e�1 ���:�ni�les:.;:'ac��:��=11Calma na QueIrem perturbar a ordem P107a� to��:g�����dár�,��l��!S���-av:s�
1,e.r'JoSt]i(la do regIme presidencial. T S t

.

err� !3. ln a op,inam que I} êxodo é um erro e
Mas. erram redoIl:dameIl'te os que U u!tJl S t 't I'

. . RIO, 11 (;\.. N.) - O chefe de por11da dreu, -hoj-e, uma entrevris:\ia ii dizem: "
e o povo se SEm e I' -a la-

3iSS1m ra(l]ocinam poi,s o prilDrci,pi.o JlerUlSlaloém 11 (Dr P) - A prí-. .

1" d
,.

fl' '�,l, D' t d f' I tI' t I'.

_ '. '," .

. ,Nlljplle!nlsa, a ,Ud1'n1 ü aos p'roXllmO's esltJeJ'Üs 'calI1J1ra'vl"'-"esco's. lssle, 'en re 1110, ,eve Ilc-ar e -u ar pe -a II 'a J.a-
da seJ)araçao e hallmün'l'a de pO-lmed,m divis,ãJo, de inf'aJl1taria blrJ,tâm- oü;f;ras Icoisas, o general Lima Camara, que �s autori,da/dle,s ,esltão avis,ardias nidade de Pala".
dm'es, tal -como é entendJdo pelo's lea !'Iealdzo'U hojle em T,e,J Avi,v, ma-! de q;��e <s'e pre>telOl�,e pe��'ul'bar: a 'Ordlem púhl,i,ca dura·nrl:e o carn.a,via:l �om

_

m'odennos 'estcri:Lores d'e dlireiLo Pú-Illiohtas dre har1:ailha 'ilIa rua, sob o.s mOyUllJ,ell1ltos g'!,:e:YLsrtars. !Por 1'SS'0, a'��:iS,c�ntoill, a OhelÍlat'llll"aI de PoLida

Ca.rue d·e bit'faloQUe,o, 'só te,m sua integral. con.sa- 'oJIha/I1es curiosoiS, de nume'ros.os in- es,ta atelI1'ta e Ja to.moul toda:s as provll<1enClas q;ue lhe oomlP,etem.

gração l1!0 ,silstema palrllarmoot<ar: <leu:s, que inu,s SQ1aJS jla:ne�las, nas :ruas ----...-----,--------.....:---------------

P'O!I' alca,siO, t'e1nho aqui á mão. G mesmo, délJV',am si'nais de i'llqurieta- Expulsos do terrilorio nacional"rOm,so de Di{.eito Constirtooional ", ção. Ell'h',etarutJo iinlfornna-se q'U}e rei
do professor llurdea,u, da Unllver- naa caiba em HaJilfa, nesta, catPiiat RIO, 11 (A. N.) - POIr decrieto aJssin,aJdlo, !hoje, n,u"pas-ta dia Justiça,
sidade de Lijom, plJibhc.ado e m1946, le, -oUltrlas C'ildrudies da Terra S3ifl1'tá. o Presidente da RelJ)lÚbrl.ka eX!pullJsou dro território nalCio:nrallr os jap.one,�,es
!IJ:Ü' qual se diz que a inlrerpretação" Tisun,à:s :Wehárra, Hirã.o Ill'dllá:ra. e S�hniti, Mamrya, Tle,side'l1tes nà f.azenda

de que é
_

suslcelptivel o p:'incip�o Grave a"usa�'a-o Gu�avÍlra, mllfnircÍpi'Ü de Pml1lPéa, Esrtrudo de São Paul.o. Os l,ef,erildlo's ja-
de sep,araça'o de poderes, da naSC1- ,U" 'porreS/es faz1am pme da'famigemda o:J:'Iga;nização te,rroriSlta Srhindo Rom-

mento ,a tres fOI\mas de go'Vênno: Rio, 11 (A. N.) - ,O de'putado 'mey", que <l;mant'e aJlgum lemrpo alarmou 'O inter,ior ,paUlliS/ta. Estes ja;po-
uma que rea�iza i'nLegTélJlmenrbe a Barbosa Lima Sobrinho declarou nesés'; nos,' j,nqu,�iitos. poJiiciais, oosada.men�e a;Iega.ram pl'iefier�,r a ,ex;pul

'a separação, as'Se'gural!1Jdo o ter recebido 1 telegrama de ;per- são a aCJredit�r,em .'na d.errom do Japãlo.
e ri,o . el1itrre o exeout.ivp e o nambuco informando que '50 corrre

legis,J.aJti-vo - é a parlamellltar. As ligionários s.eus se encontram deti

duas outras, que não- r'es;peitalm a dos n.a cadeia de Limoeiro, alguns
igualdade de poder'es e fav,or.eoem a acorrentado Ipelos pés. Diz que fo-'

reemi'llencia da Ass'e.mbléi.a soh o ram assentadas metralha,lj,oras per

'govêrno - eis o regime CloIlv,encio- to da 'casa de Francisco Heraclio,
nal ou prepo'ndera'IlJci,a dia executi- eleito ;suplente a senador.
vo - e es,trumo& no pres1idooci:alis,-
mo. Em conci�U!são, a lição do O bancario fugiume.sLre é a de que o pr.im'ci,pi,o de
se1)al'ação d'e poderes soá ex:iste real- para o BrasU N

-
. "

b
.

I'h·menrbe o regime parJamentRr: Nãb ao se·ra ',('Ir'a _" lsla»B. Ai'rles; 11 ·(U. P.) -,- Uma tur- �co.ntlladir:á, poi's, o nosso texto
COD!sti'tucianaJ. a Iei magna' es-ta-

ma de .jiIIi\"e'Sibi,g��or,es e'spe�alis.aid?s Rio, 11 '(A. N.) - Ao assumir a sua indicação para o Ministério fô-

dual que ardrota.r o rregime 'Ia
da p;0,1'fci:9 iplarl,�rrum pUOI'ia o,'BrasIl, pasta' dó Tl'abalJ;lo, o sr. ,"Morvan ra 'feita p1!lo mesmo partido. Agora,

par, -

CQJlU a' I11JÍlssão de, desaorbrir o caixa Dia!> de li'jgueir!!do .declarou que o poré,m,', sabe-se que o presidente da
mental'. )"-.

do 6ity Bamk, f:i1i'arl de ·BU!elllros M- presidente do' Institúto ,de AposeIl- República não COll1cordou com a na, os quais se encOIntr-aViam ns:

'!'Ies, ({IUie deU!'um desfalque dle .... tadoria e Penllões dos Comerciários idéia, tendo (!ecididlO col'ocar' á AiJ.emall1ha, desd,e a guema. O
94{).OOO p'es'Ü>s, fugilll!d:o em s!e�ida seria �scolhido entre elementos do frente do IAPC, pessoa de sua con- ",s-a;l1it.arem" zappará brevemente
p.a,ra o BlrruSli:l. 'Partido Trabalhista. ,Isso p<lll'que fiança. pa ra o Brasi-J.

�Rasgaram a ba,ndei.ra
ROMA, 11 (U. P.) - Várias ma,nifestações de protestos 'contra a as

sinatura 'do' tratado de paz :t:ealizaram,..se, hoje, illesta. capital. Na )praça
Yenezia 'reuniram-se um'as 25 mil Ipessoas, (travando-se, finalmente, uma

sangrenta luta entre os estudantes e I.OS ;es:quer:dista�. Outros imanifes.tan
tes arrancaram uma coroa de louros com as cores norte-americanas do

túmulo do ,soldado !Desconhecido, rasgando a ,coroa e }II. :band,eira".
'

J ,
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REGIME ,PARLaMENTAR NOS ESTADOS

AIém d:vs l'j1zões de. ornem dou'
trinár,ia ac.-ima exposiLas, há, ainda,
.os motivos de ondem prwl.!i;c'a, que

I

IFrente' uniea' em S. Paulo
SÃO PAULO, 11 (A. N.) - Adianta-se que o sr. Adernar; de Barres

prevê a possihblidade de avistar-se com o sr, Bonghi.' Acrescenta-se que
existem numerosos elementos tl'abalihriJ�t!l.s partídácíos da aproximação
com o governador, Adrnéae-se, mesmo, que seria fQl'!Ill!aldra uma f,rente
única na assembléia estadual, entre elmentos do PT,B, PSP e PCR, afim
de enfrentar o P. S. D., que é maioritárdo com os demais partidos.

Continuará, como mínlstru
RIO, 11 (A. N.) - 'O vespertino "O Gilobo" publica. a, seguinte nota:

"Enquanto se insiste em que o titular- da Justiça; s'�rá suhstinrído

I
'C} ministro Benedito Costa Neto, num almoço oferecido aos [orààlistas
acreditados junto ao S,0U gabinete, deu a entender vlsivelmente não acre

ditar em sua saída. próxima" pois. aludindo às relações amistosas que
•

vem mantendo com o pesssoal da imprensa, afirmou a certa altura de
sua palestra. "Contlnuarei pelos 'meses afora ... " Aliás o ministro Be
nedíto Costa: Neto está de viagem marcada para o ínteríor. do pais,
anunciando que visitará um 'a um os Estados, tão Iogo sejam procâama
(Los os respeotívos go,"e:l�ardor,es" .

A Russia é contra a liberdade

;1

Rio, 11. (A. N.) - Lnfnrmam que
o AmaJPá esM sendo' abaS/becido
suficientemel1ite de e;arrne verde�
que é vendr�da Soeis vez,es por se-

mana. Mas ac,onbece que a ca:nue é

de' bufllllo, cuja criação no tenritó
Dia tem dJélJdo óti.mos resulta,do,s.

Cod,igo Rural
Rio, 11 (A. N.) - Em prrocesso

referente ao objeto dlo Cód�go Ru

lial, o ClaM,e do gOiVerno cteSipachou:
"Ell1!oa;mi'lllhe-s'e ao sr. minilsLro da.

Ag,ri,cull<llura, papa prOlmover, quan
to a;ntes sob sua oriemtação o pro

jebo definitivo.

Brasileiros
que voltam
Li's:boa, 11 (U. P.) - (J pa;queüe

brasi!.ei-ro "iSaJIlta're:m" 0jI'ergou a:

esta célJPita,l, prooedenie de H&.m
bUDgO, com 700 brasHelko'S e a;le
mães de naloi,on,aJidlélJde brasileil-

, ,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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LIRA TENIS CLUBE�Dias
íníantíl. Venda de mesas a

15, 17 e 18, bailes carnavalescos. Dia 16, matinêe
�

partir d« dia 9 às 15 hs, na séde do Clube a 50,00
�----------------�------------------------------------------------------------------------�--- ------------------�-----------------------------------------�-----------�,
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FARMACIAS DE PLANTÃO

8. -- Sábado - Farmácia Santo

Agostinho - Rua Conselheiro 'Ma
fra.

9 -- Domingo
to Agoséinho
MoolI'a.

15 Sábado Farmácia Espe-
J:1aJnça __ Rua Conselheiro Mafra.

16 -- Domingo - Farmácia E!s
peraillça -- Rua Conselheiro Mafra.

22 -- Sábado - Farmácia Nel
son -- Rua Felipe Sehmidr,

23 - Domingo -- Farmácia Nel
son -- Rua Felips, Sehmidt.

O slelI'viço InolJuI1nO será efdlllado
!peLa Parmáda Santa Antôn10 sita
á rua Joã'O Pinto.

•

A pirleSfmte tabela não poiCleÍ'á s'.er
alrt:emda SlffiTI prévi,a autortização
des:te Depantam1ffi1 to.

Farmácía San
Rua Conselheiro
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TELEFONES MAIS NECESSITADO�
Bombeiros :................ uu
Policia ..................•.•.••.• lO�,
Delegacia O: P. Social............ Isn
Maternidade 11 j'
Hospital Nerêu Ramos IUI
Santa Casa ;.............. 10JI
Casa de Saúde S. Sebasti�o •.•••• 1Ui
Assistência Municipal ...•••.••••• 166'
Hospital Militar. .. 11&'
148 B. C. . '. .. . . . • • ••. •• 15Sl
Base.�f.!:.ea 7�1

. 7' B •. I. A. C. ••...•..•••••••••• 159J
Capitania dos Porto. 138.
16' C. R. .• :.,'. . . . . . . . . . .. 1601
Fôrça Policial 120:
Penitenciária •... 1511
"O -Estado" 1022
-A Gazeta" 165.
-Diário da Taràew 151'
L. B: A. .. .• : . • .. • .. .. • .. .. • • • • 164J
EIDIl. P'unt....6.r;. Ortia'a ..

- . . . • . • . •...;

Laboratorio
Radio-Tecnice-Electron'

F,undado em 1935.
Montagem de rádiol, Ampli-

I
ficadore.�Tranlmille1'''1!I

Material irnportadt> direta
mente dOI U. a. A.

.

Proprietário
Otomu Georges Bühm

I
E:ectle - Tscnico - ProfillioJ\aJ

, forJ;t\açlo no Europa
Florion6poUI

�ua João Pinto n. 29 .- Sob.

VENDE�SE
Ü barco TAIR�N para 'passeio

com 7 mts. de 0omprimento por 2
'de IlwIIg\.ma e 7,50 de mastro.
ye;r e tr,atJar á rua Joâíê Pinto 5.
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Decretos de 4 de fevereiro de 1947
O INTERVENTOR F1EDiEIRAL RIDSOLViE

Estaido, que ocupa interinamente.
Heloisa Ramos 'Scha,efer do cargo da

,OI

Nomear: classe F da carreira de iElstatlstico-Au· Levo ao conhecimento dos irS, lócioe e suas exmas. famílilll,.
xillar, do Quadro único do Estado, que que a Diretoria do «Clube Doze de Agosto» resolveu realizar bailei à·
ocupa íntertnamente. fantasia. com início às 22 hora•. no. lequintes dia. do mes de Feve--
De acôrdo com.O art. 91, § la, altnea reiro: 15 (.ábadoi, 16 (domingo) e 18 (terç�·feira). reservando o dia,
e, do decreto-lei n. 572, de 2:8 de ou- 17 (segunda-feira). poro a vesperol infantil, das 16 às 20 horol.
tubro de 194<1: VENDA DE MESA __ Do dia 10 de fevereiro em -diante. do. 18':

, Celeste Maes do cargo da classe F da às 20 hora", na aide do Clube, terá início a reserva de melas. pelo
carreira de Estatístico-Auxiliar, do Qua- oriem de chegada do .ócio. no recint·o para esse fim dellignado. O>
dro único do Estado, que ocupa ínterí- socio só poderá reservar uma mesa. O preço da' mesa numerCldo.
namente. • com direito a 4 cadeiras, obedecendo à disposição conatanté da plante.
Maria de Lourdes Ferr'ar! do cargo da expolta na séde do Clube. será o seguinte:

classe F da carreira de EstatiSltico.Auxi- ASSINATURAS PARA TODOS OS BAILES CR$ 80,00
llar, do Quadro único do Estado, 'que MESA AVULSA PARA CADA BAILE. . • CR$ 30.00
ocupa interinamente. INGRESSOS _. De ocô edo com as inatruções baixados pela Dire-·
Líndõta García do Livramento do car- toria e que serdo distribu,das 0011 sra sócios, 011 preços paro oa.

go da classe F Ida car.reira de ESltatísti-' ingressos avulsos s'erão os seguintes:
co-Auxiliar, do Quadro úniC<J)· do Estado, PARA TODOS OS BAILES CR$ 300,00
que ·0CU[la íntcrínamente. PARA UADA BATt.E . CR$ 100.00
DecreÚIII de 5 jle fevereiro de 1947 NOTA __ A meia avulaa só poderá ser adquirida apóI a· rellervQ<.

O lNTERVEN'I'Óit FEoDElRAL RJESOLVE d.:J1I de a.s'naturo. poro todos 08 bo ítea .

Conceder aposentadoria: Secretario, em Florianópolis. 28 de Janeiro de '1947.
De acôrdo com o art. 59, do decreto-

ELPIDIO FRAGOSO, Secretário Geral,lei n, 298, 'de 108 de novembro de
1@4,�:

A Hilda de Melo 'Fa,ria, no cargo da
classe H da carreira /(jje .Professor Nor
malista, do 'Quadro rrmco do Estado

(Grupo Escolar "Vitor Meireles", de

litajaí), com .0. provento anual de .....

Cr$ 14.2'80',00 (catorze anil duzentos e

oitenta cruzeiros).
A Hortência Carolina /Pinto, no .cargo

da classe H da 'carreira de Professor
Normalísta, do Quadro rrníco do !E'stadJo

(iGr::ro Escolar Ar.qu�diocesano "Sãq
30sé', de Florianópolis), com o proven
to anual de catorze 'mil duzentos e oi
.tel'Jlta cruzeíros (Cr$ \14.20810,00).

.,PDe acõrdo com o art. 1i5, item LI, do
decreto-Iei n, '572, de 28 de outubro
de ;19411, combinado. com o decreto
lei n. 317, dia 6 de dezembro de 1946

(concurso para ingr·esso e reversão
de professores nOS estabelecimentos

.iJ1
.d

j
b

dEli ensine priJmário):
Consuelo Antunes Fernandes para

exercer o cargo da classe li' da carreíca

de P;rofessor Norrnalí'sta, do Quadro tmí
eo do Estado (Escola mista do Capíva
ri, distrito e mun.ícfpto de Tubarão) ..
> :Dulce de Olíveíra !para exercer o caro

go da classe F da carreira de 'Professor

NormaUsta, 'do Quadro único do E'starlo,
(.Escola mista de Fazenda Revoredo, dis
trito 'e mundctpio de 'Pubarâo ),

Remover:
Américo da Silva, ocupante do cargo

da classe F da carreira Ide 'Professor Nor

malista, do Quadro rnntco do Estado"
que exerce a função de Diretor, da

dire-Ição do GrUlpo lEiscola;r "Gomes Carnei

ro", da vila Ide Xaxím, ,para o "Profes

sora Laudãrnía Trotta", da .vlla de Xan

xerê, no ímunícípío de Xapecó.
Designar:

De acôrdo com o art. 84, do decreto
lei n. 572, de Q'8 de outubro de 1941:

Verôníca Cancian (Irmã Nicoleta),

oCUJPant; do cargo Ida classe F da car

reira de Professor Norrnaljsta, do Quadro
ÚnÍco do Estado, para exercer a função
gr-atlf'ícada de Dlr'etor do Grupo Escolar

"Gomes Carneiro" (3a categor ía, vila de

Xaxírn, no munícípío de Xapecõ) ,

Exonerar:
De acôrdo com o art. 21, § 40, do de

oreto-leí n. 57-2, de 28 M;1e outubro
de '119141:

:E
I
T

C

e

.2

J

Academia de Comércio de 8t8. Catarina

Serviço de Pronto
,Ensina-se a dirigir aútomóveis
Amador e Profissional

(fiscalizada pelo Govêrno federal)
DE 1947ANO LETIVO

CURSOS: Comercial Básico
Técnico de Contabilidade i: e 2" anos

Contador 3' ano
CH�nciaB' Econômico ...

INSCRIÇÕES: Exames de admissão ao Curao Comercial Básico.>
-. de I' a 15 de fevereiro'
Exames de 2a epoéa -- de i: a 15' de fevereiro.

INICIO DE EXAMES: Admissão -- 20 de' fevereiro
28 epoêa -- 20 de fevereira.

MATRICULA- de l' a 28 de fevereizo.
INICIO DAS AULAS: -- lô de março.
Nota: Aós por.tadore.s do diploma ·de Auxiliar de Escritozio _. Conclullão·

do Curse Comercial Bdsíco -- será permitida sem a ob8ervanoia
do limite mínimo de idade,_a obtenção do certificado de Licen-
ça GinaliaL de acôrdo com o regime estabelecido no Titulo VII,
do Decreto-Lei n. 4244, de 9 de abril de 1942 (Decreto n. 8191-
de 20 de novembro de 1945).

.

INFORMAOlÇES .• Ávenida Herc�lio. Luz, '47.- dai 17 ás 19 ,horolliO'
J

Remover:
.

@16ria Pompemayer Otto, que exerce

o eftil'go de Professor, do Grupo Escolar
"@eneral Borrnarm", de Xapecó, pana o

Grupo Escolar "Prott:essora Laudimia

TrOltta", da vila' de Xanxerê, na ·municí
pio iie XaJPecó.
De acôrdo, com o art. N, alínea a, do
decreto-lei TI'. 317, de 6 de dezembro
de '1946:

Rosa Valentina da :Silva Al'tes, ocupan
te do cargo da c1asse F da carreira de
ProfesSor NormaUsta, do Quadro ·único
do E'stado, da 'Esc:01a anista de Três Ria·

chos, mnnicí,pio de Bi,guaçu, pa;ra o'Gru
[lO Escolar "Professor 30sé Brasilício",
de Biguaç1l'.
Decretos de 7 de fevereiro de 1947

O IiNTERVEN'I'OR FEiDERAL RESOLVE
Nomear:

De acôrdo com o decreto-lei ll'. 387, de
4 de fevereiro de ·1&<1'7:

Wilson Gonçalves Chaves para exercer

o cal'go de Técniop-Assistente, padrão 3,
da Secção AgrLcola da P.enitenciá!!'ia do
Estado.

De acôrdo com o art. 169, doO decreto
lei n. 431, de 19 de março de 1940:

Gemini8Jno Toss para' exereer, interi
namente, o cargo de Escrivão do Cfvel,
Oomé:rcio, órfãos, Ausentes e PrOlVeGO
ria da crunarca de 30aça'ba, enquanto du
ra!!' a .]]cença concedida !I;() serventuário
vitalício.

Anita Medeiros Santiago Ido cargo da

classe F .da carreira de E'statístico-Auxi

liar, doO QU8Jdro único do iESltado, ql.JOo'

ocupa 'interinamente.

M8Jrta Svringmann do cargo da classe
F Ida ca,rreira de (E,statfstico.Auxiliar, do

Quadro únlco 00 iEs�aJdo, que ocupa in

terlmamente.
Odete Cruz Pena do ,cargo da classe

F Ida' ,carreira de EstatÍÍSltico-Auxiliar, do

Quadro único Ido !Estaidio, que ocuva in
terinamerute.
Maria de Loulndes 'Lehmkuhl do cargo

da clllisse F da' carreira de E.statístico

Auxiliar, dJo Quadro. único do E,starlo,
que ocupa interinamente.
Cora Nunes do cargo da classe F da

carreira de Estatistico-Auxiliar, do Qua-·
dro ún1co" do Estado, que ocupa iruteri
mente.

Vera IMaria Couto Rau-hOS do cargo da

das� F da carreira kie Estatistico-Au
xiUar, do Quald;ro ún.ico do Estado, que
ocupa interinamente.
Síl<via Donner Neves do cargo da clas

se F da carreira de E'statistico-Auxiliar,
. do QuaJdlI'O único do Estado, que OClWa'
interinam,ente.

LÚlCia Vitória ,Speck do cargo da clas·
se F da carreira de E:stàUstico-Auxiliar,
do Q.uadro Único do Estado·, que ocupa
in.terinamente.
Maria das Dores FerreLra do cargo da

classe F da carreira de Estatístico-Au
xiliar, do Quadro únlco do ESltaoo, que
ocupa in terinamen.te. \

. Liene Guimar·ães CoUaço do cargo da
cla's8e F da carJ:'eir..a de !Estatístico·Auxi
li!llr, do Quadro único do Estado, que
oCUJPa iruterinamente.
Zélia Maria !Platt do cargo da classe

F da carreira de EstatíSltiro-Auxi!iJar, do
Quadro únko do Estado, que oçu!pa in·

I
terinamente.
Aldir Cabral 'Neves do cargo da classe

F da carreira de Estatístico-Auxiliar, do
Quà.dro único do Estado, que ocupa in-
terinamente.

-

'.

3anld.lra Galon de Amorim do cargo
da crasee F da Ican-eira de Estatístico
Auxilia·r, do Quadro, único do �istado,
que ocUjpa interinamente.
Ruth Rosa Rovere do cargo da classe

F da carreira de ESltat�stico-Auxiliar, do

Quadro único do E:stado, que ocUiPa in
te.rinamerute,
Maria da Conceição Medeiros Dutra,

dlO carg;o d'a classe F da carreira de Es
. tatístico-Auxiliar, do Quadro único do

II

KNOT ,
AfENAS CrI a,"

\

Com eu. infi.. quantia V.�
.

está .uxiliando o lell ,ró::d...

AAERITIVO j.Centribua par•• C.ix. 41. &••bt$>
II"'" .

.
a08 IDdt.ent.. 41. Florlallló.�

TOME
t..P MELHOR

Designar:
,Sebastião de Sousa Vieira, s�retáJr!o

da �efeitura Municipal de São 30aquim,
para re$ponder pelo .e:lCpediehte da mes

ma Prefeitura, enquan� durar a liceru
ça concedida ao respectivo titular.
Osvaldo Pereira da Silva- para exer:cer

o cargo de Delegaido. de Higiene do mu

nidpio de V1dei11a.
Dispensar:

AJdolfo Brasil Viana, do c.aTgo de DeLe·

gado de Higtene do mUl)icipio de Vi
deira.
Decretos de 8 de fevereiro de 1947

O ]Nfl'ElRViEN'.l1OR F1ElDElRAL RlESOLVE

Promover, por merecimento:
De 8icôrdo com o ad. 118. do decreto·
lei n. 431, de '19 de março de 194'0:

Osmundo WanderLey da Nóbrega,
ooupante' {io cargo- da classe X da car

reiTa de 3uiz de Direito de 4a entrâl1iCia,
a Desembargador do fl'ribunaJ de 3usti

ça, pafu'ão Z. do Quadro único do !E,sta

do, :\'lago em virtude da aposentadoria
de 30ão da Silva M·edeiros Filho.

-------------------------------,--------=-------------.------------------- -----

CURSO DE MOTORISTA
e
Socorro de'Automóveis

'.

Teoria, e prática -- conhecimento do motor.
Atendem· se chamados para reparos de urgência.

Auto-Escola �-47.77
GA1'<AGE UNIAO -- PRAÇA GAL. OSÓRIO. 40.

1ei n. 431, de 19 de março de 194JO:
Orlando RO!IDão de Faria para eXJer

ceI', vitaliciamente, o cargo de Tabelião
do PlÍIblico, JWlícial e Notas, Oficial dQ

Registo de Hipo1Jecas e de órfãos e mais

anexos, da coanaIlca de lBiguaçu.
Portaria de 4 de fevereiro de 19<17

O IN_VENTOR FEDffiJRAL RESOLVE

Designar:

Eleotério' Lemes para exercer a fUlll-
ção de 10 ISuplente dto Delegado de Po
lícia do m"icipLo de Xrupec6.
Portaria 'e 7- de fevereiro de- 1947

O I'Wr-'!S:N1l10R FEID'E�UL R.ESOLVE:
l611118der licença:

Ao Hilário Bleyer, Prefeíto Municipal:
(te S� 30aquÍll1, para iíratamento de
saútie.

Nomear:
De acôrdo com o art. 16·9, do decre1o-

l

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Fazem anos, hoje :

_ a exma. sra, d. Olímpia Dias

; Si.lva, espôsa do sr. Aprigio Silva,
all.o e henquisto funcionário da

Secrelaria de Segurança Púhlica.
_ a sra. Eulá'l.ia B. Silveira, es-

põsa do sr. usbavo Silveir-a.
� a sra. Mar-ma ,slÍlv.e-ira Digia-

como.
_ a sra. Esmeraldina Santos.

., ". �,�

Quarta telr,. 12 de Fever'eiro a. 1947
�.----------------------------------------------------------------------��------------------------------------------����==���------------------------

Ohf-TAnO

CLUBE DOZE, DE AGb�TO--Diase
•

� carnavalesces ..

·

.
_"

3

15, ·16 e 18 de fevereiro, bailes
A 'começar de \ 1 O

.

de fevereiro
de mesas,

Dia 17, vesperal infantil ..
lerá inicio a reserva

'.",ª�MI
ANIVERSÁRIOS

MENINA ISAURA

Aniv·el'saniou...,s·e, ontem, a me

[lIiua Isaura, fi.�ha do sr. Euclides

. .(lo,el,bo, estimado romcíonãrto E!S'

.taldual.
L

.ra,

: :advog'aJdo.
- o sr.. Domingos·

Noi:onhia, funcionário
.. dera·l apo-sentado.

- o sr. Allltemor Sena,

PrOlCedende de Curitiba: Lidia
'Caldeiro -- P,atricia. Ca[ldeira
Ader�al Ca,ldei,ra e Benjamim Jor

,ge. Procede:nte de São Paulo: Na

,,gi,b MaSisad - Duke Michels
Sylvi.a Mi[cheh - Maria Michl.s e

lIiIldla Wer.!\i[oh. Pro-cedente do R.

"de Janeiro: Eduardo C()1nst,aiJ:lJti,no
Sahlit - PaUli Lui.ck - Maria do

Carmo Soy - Mira da Co:sta Rego
- Gi.! Al.fredo da Costa Rego
Faulo di Bernaooi Pi'res -- Gui

]'heI1me Weber - Randulpho Cllmha
,- Nell(')io Luiz Avi,la - Jocé Ascen

ção Tasso Nora.
EMBARCADOS NESTA MESMA

DATA COM DESTINO A PORTO
ALEGRE: - Aluizio de CaJstro Ro

-

Hm - D'eo!i.ndla Rnsário de Ave,l-
-lad' Rohm - Dorotéa Moura e An-
tÔ1lio Freitas MouDa.

CASA MISCELANEA distf!
�buidora dos Rãdios R. C. A

V'ctor, Vãlvulas e Disco!!.
Rua Conselheiro Mafra

Com a Cíe,
Teletouíea

P�EM]OS EM LIVROS

EXAMES PARA RADIOTELEGRA
FISTAS

Em uma das salas da Diretoría
Regional dos Corr-eios e Telegra
f.os deste Estado, iniciar-se-ão, na

dia 20 do corrente, ás 19 horas, os

exames para raddotelegraftstas,
não havendo segunda chamada de

éandida tos.
•

I TO

,.'

_ o sr. Nestor 'I'eixeira, funcio- O violento vento-sul que, do-

,iI1ário .ctil categoria 'da Alf'andega míngn, á tarde, soprou sôtne esta

.desta capbtal, OIIIde desfruta de cidade, deitou por 'ÍJerra os mas-

just[a e' eSIGima amizade �elos seus Ia-os de antena da estação-rádío
belos predicados de coração. .'

d'a Crueeiro do Sul" srta á rua AI-

_. a exma, sra, Mar-ia Conceição
VEM AJ AS GOLDWYN GIRLS - Ja embar-cou em Holivwood, com tarniro Gunmarães. Na mesma rua,

F. L'i,nhares,' espósa do sr. João rumo. ii. América do �ul, o famoso grupo de modelos' cinem.atol�I1á��cos um poste de madeira apodrecida,
LinhaI',es, e muito relacionada em ;muncL1allnl'ente conhecido como Goldwyn Gir-ls por obedecerem a drre- de propriedade da "Companhia Te-

'nossos meios sociais de quem re- ção do produtor e direor cinernaltogrM1Qo Samuel Goldwvn, que as ,s,e- lef'ônica'', também fo.i derribado

cebená hoje afetuosas manifesta- leciona entre as mais formosas e simpáticas moças norte-americanas. pela fOI1Le ventania. lV[d,nutos após,

ções de apr;ço. iAnder-iormente, seguira um g_:upo das j,ovens. be�dades, ruja idade ma- era viseo um individuo providen
_ a sra, Maria SH'V,ei,r.a de Sou- xima - de 21 anos, para a Grâ-Bretanha, depois de percorrer todo o ter- cíando a rebill�ada do ref'er ido poste

zoa DigüliComo esposa do sr. Rafael rdtórdo norte-emeríceno. Figurando �m fiilirnes famosos coono um grupo - que f'icará em meio á tua

_Digi'acomo, c�meI'lCialllte. Im�'V,�l re,qIIlIi,s:ttaido de aC�l1do com as necessidades �ineUTlJatolgráJficas., se- fazendo-o colocar sôhre a calçada
_ a sr íta, Manilda Luz, fidha do :gUlnOlo pesqunzas do Au:d·ue·nce. Besearch Incorporation, quando apare- f'ronaeiriça a uma casa r-esild8lncial.

.sr. Eduardo Plio da Luz, professor Irem �'l.lim�a pelicula, a:�, �i,lhe.terias acusaen . o aumento de 500.000 dólares Quanto' aos fios, arr-epanhando
,esladl1al. � mais sôbre .as comédias comuns. Sempre renovado, ao grupo das. ('11- os, pô-los, em massaroca, l1'Q mes-

a sr-ta, Maraa Conceição Mau- cantadoras figur-antes peotencerarn, no começo ,rue sua oarreíra cinema- mo local. A i,nfel.iz "pt-evidência",
togr áf'ica Betty Grable, Paulette Godddard, Larr-aíne Day, Frances Gif- corno era de esperar, já prOVOIOOU,

o sr. Vimncbus de Olivenra, ford, LUldJ.e Ball e Vjr,gi,nia May,o, Qa1/e ap.aJ'eCleu com D'<inIllY Kaye em pelo menos, um ae'1d,enLe: temo,,,

filh!) do sr. dI'. I João- de Olivei·ra, "SOInhando com os olhos abe,rtos". As que. já ,se elncontram em vi.agcm con.hecimenLo de que uma senhora,
paira o ,nosso pa.ís, deV1elndo cll,egar a São PaUl10 n'O di'a 4 ode março vin- f por' al'i passando á noite de segun

de Freitas douro e, na manhã s'eguinte, ao Rio de Ja[n,eiro, sáo Kar·en X, Gaylord" da�f'eilra, em·edou-s.e nos fios, vin

púbhco fe- Lnnrai'ne d·e ROilll\:, AlliCle Walla.ce, Ma·ry Elllen G�eals.o;n, Diail1a MUinlby e do a sofrer umq queda cÍue pode
MaI1úha Mü,ntgJon{;:cr-y. Velll1o-lalS' ao dJes'embarcalr do aV%IÜ, na Cidatdle dO i ria ter sido grave.

comer- Méxi!oo, i'nician.do o cUl1l!pifimeil1lto da segUlnda etaJp.a da i1:>,nga viag,�m 1 Em 'visLa d� fa-Lo, soJi.ciltJamos á

aérea., qUie t·ermi'na·rá em Nova York, a 14 do ,mesmo mês, depois ,de; "Cornpa.nhia Telefônica" providên-
xxx llercorrler 12.000 n)Í.]Jhlais nos "cllilpp.ers" dia Pau Arrnerkan World Air-! cias de des'Ímpedir a pa,ss·a,gem dos

Relação dlQ.s ,passa.geirooS que e:�- ,ways, a[úravés de 14 nações laüno-ame;ricaJnas.

II
ll'ul1'sem1tes no c4'Lado l,reCiho, ou

bal\oar.am nesba caplital pel·o aVIa0; r·ecolhendo ao seu depos],t.o aque-

do Sul PP-OCZ "Caniti'a>na" no dia

I
le ma,Lerioal, ou �et,ll'minando o

-11-2.' ,

,

' lEsto a Norlnal e Ginásio imediato conserlo da linha.
"

Com Dest.i.no .a Curitiba: KaLla - A. C.

Pereira Oliv'eira - Emy pereir1a, <'Coracão de Jesús»
I

,OLvcira e,Meri de Allldrarde T. de I FLORI'! N'O·POLleMesqu.l'.'a. Com' Destino a S. Paulo: I
•

' '" iii
U

I
Pór todo êste mês "O Esta,do"

DanJi,J,o de Sousa Luis - Capitu.li.,- AVISOS PARA O ANO LETIVO DE 1947 iniciará a distribuição de livros,
'na de Souza Senratine - Em'lpl- REABER'TURA DE AULAS para todos os curlo.: lo, de março. inclusive Il'omances, entre as pes
"d.e.s de Me.Jl.o Saraiv[a - Klwt Wi- EXAMES DE 28• EPOCA FUlldamental e Ginásio: 15 de fevereiro.

1hoft _ Jair Carlos de Souza. Com :E;XAM.ES DE ADMISSÃO Cuno Gin<�·.ial: 20 de fevereiro. soas que cOlIloStarem do seu cadas-

ao Cur.o INormal: ZI de fevereiro. tro social. ,

Destino a Rio 'de J.aneiro: DomÍI�- Inscrigão para os me.mo.: .e 10 a .14 de fevereiro. Assim, os que ainda não tenham
gos COSlta - MeohtIbdes, M,aura FI.- Documentos exigidos: Gina'SiO h'd'

.

I
� : preenc 1

\
o o "Cc;mpon que dIa rIa-

guer.edo - Guiomar Medeiro.s Fi-
_ ) i. d d

'

- a ce.�"i &0 e idade que prova ter a 'mente publicarhos, devem fazê-lo
<>1ueredo - Gle.ilsi Medei,ros FiJOll1e-

.

, d" t
-

d
.

<l' e� can' lU? a nao meZ:08 e onze ano. até o quanto ,antes. 'para concorrerem' a
. ;guer.edo - AmaJUry Medeiros Fi.... 30 de Junho. com hrma reconhecida; .

- . . ... .

M d F· b} ate.tado de vacina, pa.sado· há me-
tao IIn.te,ressante InICIatIva realIzada

�ue.I1do - Amaury e erüs l- b
' . ".

nos de um ano, so o ,patroCIlllo .da LIvraria Rosa,
�ueredo. c) atest<1do de sanidade. com firma re- á rua Deodoro, n. 33, nesta Capital.

Relação d()1s passa'geiros que conhecida,
'

de.sembal'c'aram nesta oa,pi,bal no Escola Normal:
,a\'1ião .da Cruzeiro do Sul Ltda, a) certidão de idáde. com firma r8CO-

P.P-CBZ A:méri[oa do S·ul no dia, nhecida;
,9-2. b) ate.tado de sanidade pos.ado por mé

dico do Departamento de Saúde Pública.
com firma reconhecida;
c) ate.tado de bom comportamento .ocial
(pasllado pelo Sr. Vigário, ou In.petot
E.colar ou 2 profe••ore.):
d) ate.tado de vacina anti-vari6Iica.

MATRICUI"A
Curso Prim4rio 14 e 15 dé fevereiro da� 9 à.. 12 horas e

da. 2 à.a 6 horas da tarde.
Cur.o Normal e antigo Fllndam.ntal e Pré-Cinasial.

24 de fevereiro. da. 9 à. 12 hora•.
Curso Ginasial: la8. e 4a•.•árie.

2S de fevereiro. da. 9 à.. l� hora•.
2a., e 3ali.•ária.

26 de fevereiro. da. 9 às 12 hora.,

Dez mil·operarios paralizados
N, York, 11 (U. P.) - De'zes·séi.s estJa,dumideuse já se aoham para
fábricas de aoo nO.rte�a[ll'erícana,s li,za:dlos, devido ao fiechamernto de
no- di'surito PiiLtsburgih foram obri- vár<ias fábricas. Ao que .se ilIlfor
gada.s [a paDalizar suas a.ti,vidades ma mrui[s de 60 fáb'l'ilClas norte-ame
boje, em vi·rLude da deHeitêllicia d,a rioanas fomm afebados pe,la es

combustivel nos Esbados Unido.s. A casSieZ de c()1ffihustivel.
Oamara de Co-mér{)ÍIo de CJ.ev·eolan-
d, oaLcula que mal's de 10.000 Tome

I oper-áJrio·g de industria metalLlrgica KNOT

LEIAM A REVISTA--'
O VALE DO ITAJAI

--_._-_. ..- - _ ..

A censura na
Iodo China
Pari.s; 11 (A. N.) - o re;plI'·esen

bante do IDlnisMr.io dos te;rÍ'i,tórios
u»ltr.amlanilno;s da F.ra\nçp,/ decicYi.u
tele·grafar hoje ao allÍJo co,milSsarlO
fr'allléês na lindo China, ahui:rante

l'hienry Dar:genLi,eu, solioi'LalILdo
lhe info.l1mações sobre o metodo
de censuria mibt<lir ali. rudoL'ado, em

Vlirtude que deixa a/presentadas
pela "Reuters" d'e que sÉms eor

respomdmttes na.q,uele terliiloorio
estavam im.poossihHi,t<lidos de saber

quai,s os deSiPac-hos que estavam

SlUJj eâ:to.s a censura e as noti,ci,as

q,ue não podiam ser veiculadas. O

pOl"ta-voz dec!la.rlou que ·a "·Ce.mm
,ra" havi,a. sido esúabe!ecida no Indo
Ohi,na pelas alvtoridlald·es mi-lirtares
em vi'Sitla de perigo .que poderia
,&of.rer a seguDaJI1Ç>a �e sold[rudos
franceses ·se os movimentos d'e

tropas fosem diV'l1lgadlos".

B
o alíaiate indicado
Tiradentes. ?

'PARTEIRA
Da. VIVI (Parteira), torna

publico que, a partir desta data
atenderá suas clientes apenas
na Maternidade de Florianó
poli. não mais o fazendo à
d�miciio

É UMA DOENÇA
.

MUITO PERIGOSA
PAR.� A FAMÍLIA
E PAR . .\ A RAÇA
-

AUXILIE A COM-
:BATEL-A COM O

UI fj 111111:[II�ln IIJ!
EVITE ABORRECIMENTOS

com ped,idos que podem ser evita.
dos. Contribua para a Caixa de Eso
m�las .aos Indigentes 'de FloriaJ,]�

I
I

----------------------

o ESTADO encon··
Ira-se à venda na

banca de jornais
-Beck»

Quando &lguém. tal_ o ....

Iheiro da i11l.Straç&o a,oima. ofu1'lo'�

lhe. em .....á..,.,1 gesto. aro coi.lioe do

excelenle aperilllvo KNQ'l'. lomll�
_ v. "&ia. de o.creaceDtar. 0.0 rogmdeo
-- & gel1tllem:ESTEÉ T/tl1-

'

BEI1 O l1EU APEI1ITIVO
PI1EDILETO!

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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I

Transportes regulares de cargas do pôrto de

.SÃO FRANCISCO no SUL para, NOV'! YORK
Inform ações com os Agentes

Florianópolis - Carlos HoepckeS/A - CI- Teletone 1.212 ( End. te eg ,

São Francisco do Sul - Carlos Hoepcke S/A - eI - TeleJone 6 MOOREMACK

Cadastro Social do «O Estedo» 'I. D .. G. e Estatistica
.

, I" EDITAL

Peddmos, aos nossos dist�tos leitores, <:. obsé�io de preencher o No exato cÚlmpl.'1uliento. da Iegis-
compon abaixo e refnete-lo a nossa Redação afim de completarmos ção vigente, faço público, para ge-
quanto' antes, o nosso 1ll10VU Cadastro SociaL'

'/
ral, e princlpajmerute para ciência

,

dos estabelecimentos industriais jNome, •...•..•..•.•.........•.• 0 •••••••••••••
·

••••••••••••• ,.......... • ,

"', , existentes neste Municipio, que se '

Sexo ...•.....•...• Est, CiviJ. •••••••••••••• D, Nasc••••• "",., .,. encerra, a 30' de abril próximo, o.
I prazo de inscrição no Registro 111.-

Pais ........................•.......•....••..•.........•.....•..••••. dustrral de 1947.

Esposo (a) ........•..... � �
'

..........• " •..

Emprego ou Cargo, ....•...•..•.....•.•...••..•..........••.••...•••.

Cargo do Pai (mãe) •••••

'

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Em face do exposto, fícarn con

vídados os responsáveis por em

prêsas ou firmas índnstríaís (usi
nas, Iib'ricas, moinhos, engenhos,
.eté.), ou oficímas là'e consêrtos, a

"cornpar-ecerem nesta Inspetoria, á
rua Padre Migueliriho, n? 15, (altoss
do Cine Roxv)" onde- serão atendi

dos diáriamente, das 9 ás 12 e das

14 ás 17 horas, afim de efetuarem
e inscrição do seu estabelecimen
to.

Observo ...........................•••..•..•.....•.......•...•••• � •.
'

•.

......................................................................................................................................;
....

Agradeceri.anios, também, a genrtUeza de noticias de nascimentos,
casamentos e outras, de parentes ou de pessoas amigas.

Ao fabricante que não atender,

I
dentro cio "fazo acima fixado, á'

presente convocação, será aplicada
multa ar.iàvel entre Cr$ 200,00 e

I Cr$ 20,000,00, tal como estipula o

I artigo 7 do Decreto-lei 4.081, de 3
I

de f6�e.reirp de 1942.
E para que chegue ao conheci

mente dOIS ímteressados," faço °

presente edãtal, que será publicado
no "Diário Oficial do Estado".

Florianópolis, 25 de [ameiro 'de
1947.

CONTA CORRENTE POPUi..,.AR
Juros 51/2 8. a. - Limite Cr$ 30.000,00

Movimentação com cheques

Banco dó Distrito Federal S.4.
o

, "-

CAPITAL: CR$ 6O.QOO,000,oa
RESERVAS: CR$ 15.000:000,00

Trajano, 23 • FlorianÕpolls
I

Rua

P/..Elelro Técnica Araldo Caldeira
INSPETOR REGIONALInetalando-Ie à rua Trajano, n , 25, tem o prazer de comunicar

ao distinto povo que ponue técni<loll habilitados a executar quaia
quer lIerviços de eletricidade em geral, corno sejam; enrolamentos de
motOrlS, dínamos. transformadorell. consertos de rádios ou quaisquer
outros aparelhos elétricos e inlltalações de luz e força, pOllsuindo
tambem uma secção 'da venda de 8'atabilizadores de fabricação pr6-
pria .. rádios dos melhores m'ar.cai.

�Visitem-na sern compromisso.

Dr. Henriqué Stodieck
ADVOGADO

\
Rua

(Altos da
Felipe Schmidt 2 t, sobrado

(CASA PARAISO) - Florianópolis

QU�R VESTIR·SE COM CONFORTO E ELECi,AHCIA 1
A

Mello
PROCURE

.

alJaiatari�
Rua Felippe Schmidt 22 - Sobredo '

CAIXA POSTAr.. 36
SI-UMENAU • SANTA CATARINA

o Sabão'.

" ,'I A1.../ •

I

NOVAS MÁQUINAS BRITÂNICAS PARA MOAGEM
,

EsrtJe é um dos malf.s' recentes tipos de moinhos que a ímdústrãa brí
tâníca está produzíndo para ·0 momento da a.gJrkuJ:tuI1a da 'Grã-Bretenna
e íPa�la f'acilitar o úra]),aJI'ho 'dos lavradores, empenhados na produção
de maiores quaímtidàdes de alimentos. O noV1O mojnho é acionado DOr
um JIJIOIi'or elétrico 'e pode moer qualquer tipo, de grão, f'orrassens para
animais e adubos para, o .51000.

"

SNRS. I'ASSINANTES '

Reclamem

imadiata-Imente qualquer irre-
gularidade na en traga
de seus iorneee. .

"VI'RCiEM ESPECIALIDADE"
WETZEL INDUSTRIAL-JOINVILLE (Ma,fca

I ..........""...

TORNA A ROUPA BRANQUISSIMA

o VALE DO ITAJAÍ
Procurem na Agência

Progresso,
LIVRARIA 43, LIVRARIA

ROSA

QUEi�AS E RECLAMAÇõES
PREZADO LEITOR: Se o que 'h.

interessa é, realmente, uma providéncis
para endireitar o que. estiver errado ou

para que alguma falta não se repita; e

NAO o escândalo que a sua reclamacão
ou queixa poderá vir .a eausar, encamr

nhe-a á SECÇAO RECLAMAÇO�S,
.de O ESTADO, que o �.aso será levado
sem demora ao conhecimento .de quem
de direito, recebendo v. !. uma. inform.. ·

ç� do resultado, embora em alguD' ca,

SOB não sejam publicados nem a recla

mação nem a providência tomada.

,G.

"Quem extraviar ou Inutilizar o

certificado, de alistamento pagará
multa de 10 a 50 cruzeiros, outros
sim incorrerá em multa de 20 a 100
cruzeiros aquele que extraviar ou

inutilizar o Ce-rtifica'ao de Reser
vista".
(Art. 129 da Lei do Serviço Mili·

tar).

Dr. CLARNO
-GALLE-T-TI

I ADVO-GADO
Crime e cível

Constituição de Sociedodea
NATURALIZAÇÕES
Título. Declaratórios

E.crit. -- Praça 15 de Nair. 23.
lo. andar.

ReGid. - Rua Tiradente. 47.
Fo'NE ., 1468

reglal

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Ditadura I
espanhola ,

LONDRES, (B, N, S,) ...!... A exe-I
cução de, mais dois adversários do ]
regime f'ranquísta na Espanha, pro-I
vocou protestos de toda ordem no,

mundo, 'além de .um movimente
I .:.. ""

••

- - - -.-.-.-.-.-.�";••
particularmente enérgico em Cuba, I U AI II La llI. Uu d. "IAcujo govêrno viu desatendidos os [f.lL"I\',.:.I"�NUJ' a A

seus apêlos em favor Idas novas vi- AuélDoia. & Repr••entaçõ•• am
tírnas, que panbicíoaram üLmbem da G,.!'Q)

nacionalidade cubana, dada a sua
Matriz: Florian6pol!.
Rl.ln João Pinto i n. II

condição de. nRllmalização, Caixc Po.tal, 37
Vaí assim caudilho concorreu- i ·.fUi.::!: Crellciúmo

do cada vez rnais para a própria I R'uo Floriano Peixoto, ./n
(Edli. Próp'l'iú), ,ruina, alimentando ódios e atrain-

Telegrama.' .PRIMUS.do as mais vivas antipatias, Aqent•• 'QO. principal.
Af'ína], em que se baseia o ,poder munioipioo d., e.todo

de Franco, p3Jra que êle submeta a , ..................•

I julgamento e, após a fO'rmalidad�, COZINHEIRA
'liqui'cle quantos se erguem conLra a

iltóimidade de sua permanência no

poder?

I
Numa liora em que a existência

da dil�aldura 'espanhola constíjuí
um motivo de escândalo no seio do

mundo dcmcerátíco, o general Fran.,
co não vê que os tempos são outros,
e que não poderá ,prO's&eguir na

pi-átíca da tirania pura e simples. Todo o Sul Cat s r inense escuta
As execusões agora levadas a cabo diar iarnc nte a Rádio Difusora

�ül'am a consciêrncia jurídíca d-os de Laguna.
povos, não ,própriamonbe porque os 970 Klcs, (ondas médias).
executados estivessem isentos de Horários de irradiações: - Das
culpa - o que é secundár-io no ca- lU às 14 e 17 às 22 horas ..

'so - mas, porque não 'existe fun- Representante em Florianópolis:
damente legal para condenar a D. F. DE AQUINO
quem se irsurge contra a i:e::;-alida- Red. do Tornai «O ESTADO(
de e a negação dos pr incip ios ju-

I
•••••••• , -.... •• • •••\.... • •.•

rtdícos nos ,quais 'se alicerça o,

Esóado dos nossos dias, Prànconão
comprende que a sua posição p ex-

tremarnente f lesa, não podendo O alfaiate indicado
submeter a penas de qualquer es- Tir adentes 7
pécíe os que lutam pela mstauração

•••••••••••••.••

'

•••••••.••••
I

rIo. uma ordem de coisas, no seu

país, di,fcI'cnl,e de que vem provai- Reenastrucões
vemenl.e ,dêslclp Ide a vitória cio mo- de casas". muros, :elhados,9
vi,m1;><nlo nacionalista, etc, Trotar com Jarga de
E esse nova ordem de coisas só

I Paulo, na· Eír-mo :Ousch
pOldf:' ser- aquela baseada na 'demo- 'I & C'GARLU::i S A la.

R
.

d e e rgícas medidas I
., cracia. Podemrdo equilibrar-se me-

••. , •..•......•••..........

i as ne Comércio e Indústria tá ddianle a renúncia volun araa as
i COMERCIANTE: Dá um li-

C O i\I D N - I C A ç Ã O ,
'

d dWA INGTON, 10 (D. P.) - Vários rnembcos da comissão para

I
'

' aruüigas prerrogauvas 'e man <O'
vro à Biblioteca do Centro Aca-

d ameaçaraai E,m cumprimento ao d, ISlPoO,St,o �o disor-icíonár.io, com o' que estaria C-as atividades anti-asnericanas na Câmara dos Deputa 'OS, .",,,,, """'"
"

� L c démíco XI '(fe Fevereiro. on-,

uma c�1(panha no sentido de transformar o Bureau Federal de Investi- artign 99, do decreto-Iei n . 2.6�7,

I
oferecendo uma prova de fleabi- tribuirás, assim, para a forma-

de 26 de setembro rele 1940, comu- lidada e sabedoria política, o cau-
.. gaç es num órgão imdependernte. d ção cultural dos catarínenses

Isso será feito, a menos que o Departamento da Justiça resolva fi- nica-se que estão á disposição, os
dilho insiste em manter-se abso- de amanhã I

'iIlallmeinrLe, tomar rápidas e enérgicas medid,as contr� o rerfulgi1ado ale-
s,enhores 'acioni,s:tas ;na sede SOCIal

luto, Ino poder, rlecusando cOlmrposi- ("Campa!Iiha pró-livro" do
;mão Gerhard Eisler, aoU's'ado ,de .ser o agente ilnltlernacional comuni�-

á rua ConseH1elro Mafra, nO.30, cões de alcôndo ,COlm as quais a paÍ's C. A. XI de Fevereiro).
,<ta nos Esrtados Unildos. Aqueles deputados mostram-s'e lndjgn'adü� com ,neISlil� CapItaJ ; os do,cumentos ICnns-

pudess,e r e-Lornar a ordem Demo,- i
ta,nte's :das l,etras a, b e c do. men-'

IC'ra' '·l'ca. Dit3Jclores ciUlbros não pro-
•

"
• • •• • ••••••••.

�
. •• • •••••

• $1 IeiIlti,dão eLo processo' co,llItra Eisler. c fi M d --IcJ<O,nad� a�ligo 99.
, oed,e,ram de"sa fOl'ma. Tiveram, in- urupo O e oF,lorJaillÜlpolIs, 'em 10 de feveJ:'eJro

teligência 'e s€IIJ.si,bHidade SIllflC10n- i '

de 1947. ,te para il1Lel't>r€ltar o novo barôme-I ,«DIAS VELHO»Adel'bal Ramos da Stlva, tro -lPoHtico ,que passou a predomi- ,

D' L P 'd" I
J

, Motr1cula para os olunosIre 01' - reSl, lencQ
nar -após a vitória da c1mocraCla d'

, ,� .

a',
" o curso prlmarlO nos las

sôbre o nazl-fasclsmo nos CRlmpos
lO 11 '12 d 9' '12 h .

FABRICA. DE RENDAS E BOR- ! ,
e as as oras.'

. .

. de. ba:ualha.

IDADOS HOEPECKE S. A. JULIETA T0RRES
C O M D N I C A ç Ã O

I'
GONÇALVES

Bm cumprilmento ao di@osto no
Diretora

al11!igo 99, do dooreto-J,ei De. 2.627,
•••

•

0'0 .

de 26 d'e setembr-o de 1940, cQmuni-

TO'BR "DOR DE "4Em'ca-se que e,sLão á Idisposição dos
8. U [I

semhore.s aeionistas, ,na sede social

á rua Feli.pe Sohlmiclt, JIl,esLa C3Jpi'ta.l,
os documentos consLantes das le.

tra,s a, b e c do me.ncicmado al't'i

go 99.

Floriamõpolis, 10 de f.evereiro

de 1947.
Aderbal Ramos da Silva

.
..

Diretor - Presidente .....

(OMO UMA O"S CO"T�16UICÕlS DE ÚVfQOII. OO�lA6OQA"OIUO 0011..
o "'QftO O'f:!>le 1>" ,r ·'·01\""):.0\,1 ao'",.

,.... ....... Vende-se um' te1!.reno, loca-
Envie ao seu amigo distantt' .

lizado na Avenida Mauro
um número da revista O VA DOF.NÇAS NERV<)SA� Ramos e$quina da �ua Rio

Aí d•
-

d d" Com 08 progl)'essos da DKlMclaa. d' 1LE DO ITAJ " e Iça0 e 1
Iloje, 88 doenÇ1l6' nervosas, quan"'1 Gran e do ,Su , com 2.0 rpe-cada a Flodanõpolis, e assim tratadas em tempo. são maleR It..... tros de frente e 39 metros

estará contribuindo para feitamente remediáveis. O �or_nd ..t- de fundos. Tratar com o.

máior difusão cultural .is�o ... fruto d.a i�n_orância. só poi. Professor Lourival Câmara.
, 'prejudIcar os md,IVlduOB a.fetados 4t

de nossa terra !llis enfermidades. O Serviço Na-
•• ' .••••••••••.••......•••••

dODal de Doenças mentais diR1)�'
de um Ambulatório. Que atende P'''

�i;:;;;'·�."R::rD;;dO;:·U:��"='Kla 11 Iboraa. tHàriOlenw.
'

1,J,

•

!

.(

ij

DE PION E IR O
'�A SERVICO DE V.S.

I •

. ,

IIEIAM A REfIS'lA \
O VALE DO ITAlAI

RETIRARAM SUAS CANDI· •

DATURAS

Too9.lI. ali bebidas, incluslv,,; U
fabricadas em outros Estados.
retiraram suas candidaturas,
"ara reinar nos lare! catll.ri
Denses, ;- em vista da certis,si
ma vitória dd' aperitivo KNOT.

FILIAL VAqIG:' Prac(J 15 de Novembro
EDIFICIJ LA PORTA - Telef0ne )325

renha sempr� em casa:' uma garrafinh(I ---de

.ftPERITIVO «IHOT»'

,SNRS.
ASSINN4TES'
Reclamem imediata'

mente qualquer irre
gularidade na en'trega
de, seus jornaes.

•

Precisa-se de uma com urgência,
à rua Presidente Coutinho, 84.

PAGA�SE 'BEM.

Rádio Difusora
,de Laguna

B R IT O

o SEU OQGANISMO

p.reci3a-se de um operário
que saiba torrar café, ou

que tenha pequena pratica
de' torrefaçã0.
Informações nesta reda

'ção.
••••• � ., •••••••••••••••••••

co •

, Senhorita!
Ao escolher ,seu ",perfume .,e,rifi�

que se trás 'a' 'marca ,'da perfumaria
"Johan Maria lFarina" que já era

preferida :pela Icorte imperial de

D. Pedro II .

....................... �
.

VENDE-SEo mELHOR DOS mELHORES

TOME APERITIVO

XO'T
•
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QUANDO O FIGADO ESTÁ ,DOEN
TE <O ESTôMAGO E 'OS INTESTI

NOS TAMBÉM SOFREM
Fígl,a,do doelllte, d010rid'Ü, cresci

do, gos,to ruim ,na bODa, fastio, ner� ,

vo.sis!lno, insônia, gas,es, má diges-
, tão,- pr,isão de v,f!mllr�, mançha§ ,da
pel/e, iotericias"" que horror'!
Você já verificoU' Sle o seu- fígado
está c"Om saúde? Nã'o s'e eSQlUeça de

que o fí.g1ado doente produz tl.l.dtl
i.sto e mais alguma coisa, Remédio'

para o fÍiglado sÓ :r;emédió veg/é,kd e

rembdio vegetal só a úl�tima des
'oohel'ta que é a alca,chofra. () He

paohoIan Xavier t�m por base a

a103!ohoifro. e 'Outros medicamentos
só paIra ° f1gado. O HepadlOlan
Xavie!r combat'e com eficácia fl'

aÍlastla defionitj vamente as moléstias
do fígado. O Hepachohllll é fabri
cado, em liquido e em drágeas.
Atenção! O Hepaohola.n agorJa se

a.preSlenta 'em dlo,js tamanhos e li I
novos plreços: Tiamanho NORMAL: "
� 30% mais banamo que o antigo e

T�.malnho Grande � _;_ o, dobro do
norrn:al e a preço infierior ao dobil"o,
60% mai'or que o antigo e apenas

_______________________....,... 2G% rn3.1s ou:'O.

6 OF'RTADO Quarta-feira 12 d-e Fevereiro de 1�1" '1

Direção de PEDRO PAULO MACHADO

Regr-esisam OS c�tarinenses

•

",Ioe Louis
, pelaDeverá chegar hoje. a esta

c.aPi-jea
Catarmenses que participou do

tal, de regresso de Belo Hor ieonte, Camfpeoma.to Braaileíro de Ba'sf.-

V 6 Ia delegação da Federação Altléti- oueteooí. l eu"·t·do "doI" pe a torcol·r!!J . vaz'.
c

'

I OLdade do �éXiCO; 11 �U. P.) - dos 10 :,sall1;�S, S�TlJdO e�sa causa

Inioíando sua excursão pela Amé- j pr inojpal do desagrado rnanif'es
r ica Latiria, o campeão mundial de tado pela assistência,

pugilismo Joe Louis, fez sexta-rei-
daUma contagem extra-oficial

ra sua estréia nesta capital em-
a seu comtra'bo e resolveram f'ixar lula mostra que foram empatadosÍl'ent'ando o peso pesado chileno

A Federação Paulista de �a- o preço do passe em 200.00 cru- o 10 e o 30 "rounds", tendo GodóiArturo odoy.
tacão 'protes'tp.u. energicamente zeiros. L'

"

d
,- ganho o 6° e o 8°, por pequena

conara a decisão da Diretoria f; do! .: O "meia" direi ta do América, AO�l�':iSl�:����: q�l�r CQI��saaro�ceu foi I marg'emf
de p'omt:tdos. 'DOidOSd os de-

Oonselho 'I'éonico da C. B. D. a. Ubaldo, está com sua fda assegu- de 20 míd pessoas, muito menos do ma_i,s oram UI 11 arnen e 'Ü cam-

compor o seleciodado brasileiro radora para o Cor.irstians. O seu
que os promotores da :Iu:ta espe- peao.

_

que disputará o Sul-Amenícano de passe custará 30 mil cruzeiros. . ravarn. Em I,ubas anteriores, em que o
Natação em fins do corrente mês, - O técnico José Ferreira Le-

A luta luta-exibição não agra- título estava em Joso. Joe LOLlÍIS
em Buenos kiI'es, alegando a falta mos (Juca) , do Amécíca, tremará

dou ao público presente que vaiou já derrotou' Gódoi duas vezes: _:_

de consideração ao deixar de es- nó corrente ano o quadro de pro-
o� pugflistas estrepi tosarnerstu nos 'em fevereiro de 1940, por decisão,

calar nadadores otimamente ore- f'issionais do Bangu.
'

três ultjmos assaltos. Segumdo a em quinze "rounds" é novamente
denciados para brilhar no próxí- - A resolução da C. B. D. proi-" crit.ioa espor-tiva, mesmo para uma a 20 de junho do mesmo" ano, por
mo- certame. 'l bíndo os jogos de futebol. durante simples exibição o espetáculo foi K. O. no. 80 "rnund",

� O S, P. R. soticitou licençu o. Campeonato Sul Amer ícano de
pobre. \ Os pugiêistas lutaram com luvas

para reahizar uma paotída arnisto- A'�lletiSlmo está deSg.os'�ando os �lu- As ações se desenvolveram com Ide 14 onças pesando Joe Louis 96
sa em São Paulo, no dia 23 do cor- bes carrocas. O ref'er ido certame

-Ientidão e nenhum dos contendo- qUT!los e Godoy 95.
rente, com o Flamengo. será efetuado entre 27 de abril e

res caiu ao chão em qualquer fase I' A renda foi de 80 mil dólares,
� A delegação do Flamengo' dis-' 3 de maio.

putará hoje urna partida com o Manoel de Teff'é, o autorno
AJtJlético" em Belo Horizonte. 'bilista Brasileiro de maior real-

� O O1ária está construindo sua ce e também "gentdemen", que
nova praça de esportes, cuia ínau- pela sua fina educação vem sendo

guração será no. próximo mês de apr'oveiãado pelo governo na car

março. reira dipllOmátioca, surpreendeu
� ViÍ1celute q.uer ir mesmo para seus inúmeros fans co.m a notícia

() Flumi.nens'e, que está i[];teressa- de que fo.ra submetido a uma in
do no ,s,eu I)OIl!('Jurso. Os dlirigemies 'uervenção oirúrgioa. Na Belnef1�
e assocâwdos do Amériüa não gos- ciência Portuguesa procedeu-soe
taram da illwllieira pela qual o jo- a extraoao do menilsco normal

gador está proetendiendo rescindir men1e.

iniciou sua excursao

América Latina

Notícias rel,âmpago
NOTÍCIAS RELAM,PAGO

CAMPEONA'I10 MUNDIAL DE
CIOLISMO

PERüN PROMETE AUXILIAR O
A'.DL'ETIBMO

Luxemburgo," 11 (U. P.) - O

congresso da "Union Cyeliste ln- Buenos Ai res, 11 (U. P..) - Uma

ternaciclDa.].e" debi,bemu que o cam- dlel'eqação da F,eder,ação Atlértica

peonato mundi!al de cilc.liSlfio s,eja Argenrtilna entl'evistoru-s,e com o

reaJizado em 1948, na HOlla'llida. presidente Peron, so!i.citando-lhe
,

O cO'I1groess,o dlec1diu também 110- al])oio para enviar UJm conjunt.o re

mologar o recorde mundial do cor- pl'es.em,t,a,tivo ao próxlÍmo CaJffilPeü':'
radar ilbaliano Coppi, pa.ra as pTO- nato Sul-hmeri,cano, que será

vas de "media horári'a sem' trei- dispUJlrudo no Rio de Jau,eiro.
namento no pemur.so". O corredor O pr,es�d'Emte PerOIl prom,eteu aos

lVIauri'C1e Arê11ambaud ap'elara con- visüa'DiDes tndo o seu a'poiü, pam

-tra o reco.nhecÍlmento des'se

reeor-I
que a Argenúill1a Lenha uma repre

de, mas o congresso decidiu ho- s,tmtação á albura do s,eu presüglO
mo,logá-I'Ü. espor.tiv,Q.

o Botafogo pretende
curso de Avila

o coo ...

ENPRESA «CONSTRUTORA UNIVERSAL»
A V 1'5 o

De acôrdo com o decreto lei na. 7930. O reembolso
serei dado agora em Florian6polis.,

Po,rto Aliegre, 11 (Via aénea) - maneira a satisfazer amplamnte.
O Botafogo, do Rio, 3Itendendo a 1 Qualidad'es técnilcas é que não lhe
um pedido dio s,eu atual té0nJi.co,. o Drultam.
faanüs'Ü OndJilUo Vieira, acaba de-

FUTEBOL NA VARZEA
s,e dirigi:r ao E'SiPorte Glube Inter-

do IO ·e:me,le1nlt1e tal])ete vendenacional, por iiIlltermédiü de F,ran�

cisco de Paula Job, iiIllflru.ente pró- A,brilgo de Mem,ores fo-i tflatro, çlo- \
oe.r dc(s üo.j:s oliUbes" sülieHand'O mingo último, de uma interessan- -...;-------------------------:-----

d "o,I'''''r·,ado,Q te p.'aroiida aJmiSlto'sa entre as eqtü-priO'.f'!idade 'DiO caso 'os v u "
. '

, pes do Inter,nacwnal e do Barr'Iga-v,irem a quer.er negümar o pass,e .

d +. 'd' A" 'I oo'm �·1gum Verde, 3Imbos desta cap,lltall.ü cen"ro m,8I 10 VI, a, I '"

I
.

1"'"
.

d R' d S- p." 10 O 1° "h8Jlf-'bllme" transcorreu
c LLlJe ,o 1'0 ou e ao '..u .

,

P d ",. t e o Inte�a s'em que o pllaicard .se mOvImEmtas-
o e-se aJuIan ar qu 'uI UH -

, . , , _

,

I t' 'a entrar em,' s,e, seIlldo fTaqths:sIma a eXIbIçaoClOna es' a propenso , .
.

'

I i õe co ° Botafogo pa-ra
dos dOIS quadros contenaores nes-

Ill'egoc ,aç s" Im
..

'

.,'
. , , . , , ' , . ' , ...

!3t\ meio tem <0-.
ceder a tl1a1nsferen('JIa do seu frumo-

,

p
.

"

",' t" O '. ,t, devera' ser No ,perwdo' fIofia:l, elll sensaCII}-
60 IP.WO. assoo o

f" I'" b· '1' , bI 'd t d p'róxI-mos na'l ü 8lUslva, a Ias 1'1 l1aIlle
.

so
reso vn 10 por aios os,'

, '

. -'
d d d' a'e' todos os aspeotos, ') InternaClOmal

d!las, nao seIll o e ai ImUlar, lU,. , . , . .

, I' -

d· . en11. a Slur- cons'eg-U1lU a VItOi'Ja, marcando
que a s'o uçao <O caso v a

'fi' "I"
.

t 'd' d. d'" d
..

48' horas ma·SlllI IIICO, goa. pOor Ill"er:me �o o
gIr ,en"ro as proxlmas .

'., .

.rI t d'mentos entre �nsIder eSlque�do DElmzarte, quan-

....06 vez que 'os �rr en I' '. :, do, .fwltavam 2 mi'Il!uVos, e 20 se-colorados e a!;v'I-negros da Cfl1Pltal . .

'

F d '1 t 't ace gUllidos para fI.nal1zar a contenda.
e er,a omanalm um rI ,mo -

lerado; a1tlI1av,és de ('Jontinuadas con- PóVOAJS QUER SER ALVI-NEGRO
fere;nciws pelo telefone iillt.erna- MNton Póvoàs, excelente extl'e-
lCi,omal. ma eS()luerda do Paula Rorumos, em

,Um outT-Q datalhe exi'sliern.ve naJs, cQ'llwersa com a nossa r,e;portag,em,
negoci'açõe,s para a \'lenda do P'a's'-' dec.larou que pretende a'bando.nar o

s'e de Ávila ao BObafogo, reside no Pa.ula· Ramos E. C.' para i1ngressar
fato do lnte.nnaclional e,s{.ar . "de nas fd.l'eiraos do Fi,gueirense.
ô!loho em c'ima '? de uma ootre-aLa Dentro.' de alguns dias deverá
bobafol8'uetnse que, se�ndo. se, co- CJ11.egar á Secretaria da' F. C, D. .0
menta, é Li.moeiirinho, atualmente pedido de tra.nsferência do "mig
também na's oogiltaçõels do Flumi- non" ataçante do tr:i�()!or para o

iIle!1se. alvi-iIlegro.
Como se vê, pàl'tEl10e que des,ba

feita ÁVli,1a será mesmo negociado
e que o Botafogo virá a ser o fe

li'Zar:do, de v�z que mão reStta d'Úvi;:'
da que o qU�O' treinado por On

ilino V;ieiroa f.aDa uma grande aqUl

oSição.
Ávi,la, jogan!dü llIum c'e.ntrC! ma'ilor

e sob um reg�ine prof'iss-iona.li'sta
mais ,anér,gico, deverá prOldiUZi:r de

Matricula das 10 às 12 horas
Diall 22, 24 '8 25 alunos que já frequentaram o CUl'1Ie;

26 e 27,·· aluno. novos dOIl 2°, 30 e 40 ano••

o.luno8 novoa dê primeiro ano.

o Carnaval veID aí!
Lança Perfume - Confeti e Serpentina na

CASA «O PARAISQ»
Rua Felipe Schmidt 21. - Florianópolis:

DA TILOG'RAFI A
CORRESPONDENCIA

COMERCIAL

EHREÇAo:

CONFERE'
DIPLOMA

METODO:

MODERNO E EFICIENTEAMELIA M. PIGOZZI

RUA C A R VAL HO,ALVARO 65DE

A primeira Agua d� Colônia feita I Camisaa, Gravata., Pijama,
no mundo foi fabricada ·na cidade Meia. da. melhores, pelos me

de Col&n.ia pela, ,Fábrica de Johan I nores preçoa IÓ na CASA MIS
Maria .Farina. CELANEA - RuaC. Mafra. 6

An.fonieta, de BarrosCursoAceitamos agentes e

correspondentes no
interior.

AULASREABERTURA de .. MarçoDAS

Os interessados devem
apresentar referenc·ias.

.

,i

• ••

üDEON IMPERIAL
Simultameamende -

ÁS 5 e 7lh hs. ÁS 7%, 11.s.
- Sessões das Moças �

AMARJGA mONIA
LIZABETH SOOTT ao

' lado de
ROBERT CUMlMLNGS � e � DON
DE FORE.

- No Programa �

1) � O Esporte em Marcha nO>
120 - Nac, Coop.

2) � Mar-orecos e Cordooas
Short,

- Preços -

Sras.. e Britas Cr$ 200
Esbudantes .cr$ ,3,00'
Cavalheiros ' Cr$ 4,00
Ger,3,1 ,Cr$ 2,00
"LIVIflB" ,-' Creanças maiores

de. 5. anos pc'rj'erão entrar na ses->

são de 5 horas,

.fHTZ _:... Hoje ás :> e 7,30 horas,
1° - Notícias da semana 47xl

� DFB.
2° - Dorínda Clioton

Nelson - James BeB.
"ElLNORA"

3° - Ruth Merríck � Robert
Stanton.

A LOURA DE BRJOOKLYNN

Ruth,

Censura LIV,RE.

Preços: - 3,00 � 2,40.

ROXY _: Hoje ás 7,30 horas

Shinlley 'I'emple - Jeromo COUl'
tr-and - Walter Abe.

NINGUElVI VIVE SEM AMOR
Cen1sura a bé '14 anos. �

No Programa: � Gine ,Jornal
BrasHeÍlro - DFB., AotRliaolid'cldeSl
RKO Pathé - J01mal.

P'l'eçQls': � 3,60 � 2,40.

AOS SOFREDORES
A Orá:' L. GALHARDO, ex-médica:
do Centro Ellpíritci' Luz, Cari�Qda
e Amor" comunica -a mudança)
do seu consultório para a rua do

Senado, 317, 2.0 andar. Rio da
,

Janeiro.
(CONSULTAS Cr$ 20.00.)

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

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



f

DR. SAVAS LACERDA
J:DDica médico-cirúrgica de Olho.
;_ Ouvidos. Nariz - Garganta.

Prescrição de lentes de
oontato

rolf8ULT(}RIO - Felipe Schml.
dt, 8_ Das 14 às 18 horas.

alllUIUI:NCIA - Conselheiro lia.
fra, 77.

TELEFONES )1418 e 12�

Ausente

PR. ARMANDO VALOIO

I)oa Senlço��e�i�� InfantU ela
.

As,glstêncla Munícípál e de
Caridade

(lIdNICA M1!:DlCA Di} CRIANçAJI
ADULTOS

OON!:lULTÓRIO: Rua Nunes .....
....do, 7 (Edifício S. Francl8co).
CoIlBultas das 2 às 6 horll8

aESID:ltNCIA: Rua l0:arechal Gui.
lherme, 5 Fone 783

DR. ROLDÃO CONSONI
maURGIA GERAL - ALTA CI.
.URGIA - MOL1!:STlA8 D:Il UI
• . .. NHORAS -o PARTOS . _ •

rormado pela Faculdade de Med1-
c1nna da Universidade de Slo

Paulo, onde foi assistente por Ta.
rlÕ8 anos do Serviço Cirúrgico do

Prof. Alfplo Correia Neto
CIrUrgia do estômago e vias bl·
1lareB, Intestinos delgado e grODO.
tlrófde. rins, próstata, beXiga.

Itero, ovários e tromnas. Varlco
eeIe, hldrocele, varizes e herDAI

CONSULTAS:
du 2 às 5 horas, à Rua Felpe
kbmldt. 21 (altos da Casa Pa·

ralso). Te!. 1.598.
..s1D1l:NCIA: Rua Estevea Ja

nlor. 179; Tel. M 764

DR. POLYDORO S. �THIAGO
Médico do Hospital de Caridade t.o

Florianópólis
Assistente da Maternidade

CLINICA M�DICA EM GERAL
Doenças dos órgãos internos, capeeWJ.

mente do coração.
BLECTROCARDIOGRAFIA

Doenças do sangue e doe cervo•.

DOenças de senhoras - Partos,
Con.ultas diàriamente das 15 1. li

. horas.
"tende chamado. a qualquer ho....

inclusive durante a noite.
CONSULTóRIO: Rua Vitor Meire

les. 18. Fone 70�
USIDENC1A: Avenida Trompo...kI.

62., Fone 766

D�. MARIO _WENDHAUSQD'H'ettw do Hospital "Nere« kam08.N
CLlNICA :MJtDICA DE ADULTOS

E CRIANÇAS
Consultório:

.

R. Visconde de Ouro
Preto, 2 - esq. da Praça 15 de No
!relllbro \altos da "Belo Horizonte")

.Tel. 1545
Consultas: das 4 ás 6 boras.
lle.idência: R. Felipe Schmidt. J8

- Fone manual 812

BAILES CARNAVALESCOS
De ordem do Sr. Presidente, es

tão convídados todos os senhores
sócios e Exmas, Fam ilias para
assistirem os baoles carnavalescos,

I em honra á MOMO, R,ei' da Folia,
que esta sociedade levará á efeito,
ás 21 horas de 15 e 17 do corrente,
sábado e segiu.nda-Jeira, próximos,
ne,S[lecí.ivamen te.
Na tarde de domingo, 16 do cor

rente, terá lugar uma maóinée in
fantíl, dedicada, aos í'ilhos dos se

nhores sócios.
Para evitar ata-opelos e aberre

cimentos, esta Diretoria, faz cien

te, que os cartões de INGRESSO
para 015 referidos bailes, serão for
necidos pela Secretar-ia, após o

pagamersto da mensalidade corres

pondente ao mês de Fevereiro,
corrente, sem o -qual, será vedada
a entrada nó recinto da socieda
de.

Outrossim, f'icam aviza:dos os

.s�i'o&, estar teI1minan'emente
DR. A. SANTAELLA prohibido trazer em sua compa-

(Diplomado pela Faculdade Na- nhia pessóas não, façam parte
e10nal de Medicina da Unlvel'sld.l. I4. do Brasil). Médico por concur do quadro socta.
110 do Serviço Nacional de Doen- H

.

INr<·RESSOS ESPECIAIS.. Mentais. Ex Interno da Santa
avera UI. ..,

CIlR de Misericórdia, e Hospital ao preço de Cr$ 100,00, para cada
Palq'llátrl!co do Rio na Capital .,.

dera) bai le, aos senhores Forasteiros
OLlNICA Ml1:DJC:(\ - DOENÇAl.! que palia este fim' apresentem-se REGULAMENTO PARA O CARNAVAL DE 1947

NERVOSA!! ' , 'O Lira dará bailes carmavalescos nos "dias 15, 17 e 18 de fevereiro,- Consultó!rio: Edlf!cio

Am4in.,
devidamente credenciados, adqui- e uma matinée infantil dila 16, domanezo.NETO
·d"· d t R \ �

.

- Rua Fel!pe Schmfdt. Consulto: rIlll! O-OS, anteenpa ameai e. ese1'va As mesas serão vendidas a partir do dia 9 de fevereiro, IdlomÍlnlgO,"aldP�a�5Rás :lI hora� C de rnêsas. Estas deve-rão ser ad-I ás 15 horas, na séde social, a 'razão de Or$ 50,0'0 cada uma, dando direito
lho nO '18 u.:_ Fl::I�nó�oJlsz:n I quir idas dos dias 10 á 15 ás 191

aos 3 bailes e á matsnée infantil, P:OO"a a aquisição Idlas mesas terá O sócio
•

;>
"

• .

I I'
de apresentar o talão dJe quitação relativo JaO mês de fevereiro, Nãoas 2� hOI as, na sede sociai,

.

pe � i será permitida a entrada de pessôas estrauhas ao quadro social, sem o
"

pireço de Cr$ 50,00 com direito a competente convite-ingresso. /
Médico-chefe do Serviço de Sifl!18

Ido Centro de Saúde dois bailes. Outrossim, previrre-se \

_r_"'_�

����AS DE���g::rt D� �;��ia:S��\�_O���te:Ó���.'Sba���: c�.r�:;:= li .

� 1"-)V()G �DOS· IBELE - RAlOS DNFRA-VER- _ _

I
MELHOS E ULTRA8-VIOLETAS .lescos nao rubenderá solcitações,

I r
---

L
.

lo--
Cons.: R. Felipe Schmldt, 46 _ referentes á íngresso e nem aceita

-

"

Das 4 às 6 horas. apreserrtações de última hora. Dr. OSVALDO BULCAO VIANNA
Res.: R. D. Jaírne Câmara, 46 Fllor ianópolis, Secretaria do Dr. [, ]. DE SOUSA CABRALFONE 1648

__

'" .

"Democrata Clube", 8 de Fevereiro

NEVES de 1947.

DR. NEWTON D'AVILA
Operações - vias Ur1nárlas _
Doenças dos intestinos, réto e
anus - Hemorroidas. Tratamen.

to da col!te ameblana.
FIslot.erapla - Infra vermelho.Consulta: Vitor Meireles. 21'l.
Atende diariamente às Ú.30 ba.
.. l tarde, das 16 hs. em diante

Resld: Vldal Ramoa, 00.
Fone 1067 .

DR. MADEIRA NEVES
Médico especialista em DOENÇAS

, DOS OLHOS
Curso de Aperfeiçoamento e Lon
ga Prática no Río de Janeiro

Con.ultall diariamente de.
10 às 12 e do. 15.30

em deante
CONSULTóRiO:

Rua Jol1o Pinto n. 7. sobrado -

"one: 1.461 - Residência: Rua
Presidente Coutinho. 58

DR. BIASE FARACO

DR. LINS
Moléstias de senhora

Con.sultório - Rua João Pinto n. 7
- Sobrado - Telefone 1,46'1

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

Telefone M. 834

DR. M. S. CAVALCANTI
ClÍnica exclusivamente de crianças

Rua Saldanha Mari.nho. 16
Telefone nc 732

DR. PAULO FONTES
Clínioo e operador

Consultório: Rua Vitor MeLreles. 26
Telefone: 1,4>05

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

Telefone: 1.623

AUTOMOBILISTAS I
Atenção'

Pak'a o seu dínamo ou

motor de arranco

OFICINA ENALDA
Rua Conselheiro Mafra

ne. 94

COMPANHIA DA BAIA'
'otlada •• 1171 - Ié�Q: I A I A
nrCElono� ); TJU.NSPOKT)!:I!I

Cifres dó ,Batanco de 1944:

Democrata· Clube

verelro ,

CAPITAL E RESERVAS
Responsabilidade.
Receta
Ativo

Cr.
Cr$

80 900.606,30
5,9780401.755.97

67.053.245,30
142.176.603,80.

•

Sinistros pagos nolt últimoll li) anal

Responsabilidades •

98.687.816,30
76.736,40! .306,20

Diretores;
Dr. Pamphilo d.'Utra Freire de Carvalho. Dr. Francisco
de Sá, Anisio Massorra. Dr. Joaql.lim Barreto de Araujo
e J'Osé Abreu.'

Luiz lJiartinelU
1°-Secretário

I.VI'ite, sem ,ompromi;'o�
LIVRARIA ROSA

I Rua Deodoro. 33

Florianópo)it'
Livros novos e usados.
em diversos idiomae.

Empreza de

Ct-IE

-

navegaçao
E'M

A tende encomenda!! de
obras editadas no Brasil
ou no estrangeiro.

Novidades todas
semanas

.. I

NAVIO-MOTOR "ESTELA II

maxima rapidez e garantia para transporte de suas mercadoria,•
Agentes em Florianópolis CARLOS HOEPCKE . S. A .. ;

LIRA TENIS' CLU'BE

ESCRITÓRJO: Rua Felipe! Schmidt"'se _" Solo 5
EdHício Cruzeiro - Florian6polis_

Aproxime-se mais de seus

amigos e parentes' enviando
-lhes um número da revista O
VALE DO ITAJAí, edição de-

I
dicada'a Florianópolis

I

FARMACIA ESPE�ANÇA
do Farmacêutico NILO LAUS
Hoje 6 amanhã será a sua preferida

Drogas nacionais e estrangeiras - HOIlleopátias - Perfu- '

marias - Artigos de borracha.
Garante-se a exata observância no receituário médico.

FORNITURAS E UTENSILIOS PARA-IOURIVE'S 1:. RELOJOEIROS
Balanças }':lara oficmas _ Para brilhantes - Laminadores

Tornos para relojoeiros - Banhos para dourar e pra-
tear Cordas, vidros para relógios, etc.

IPreços e prospectos com a

C A SAM A SE T T (
\

Ru:t Seminário, J 31 - 135 - São Paulo.

Res'olvido, enfim, seu problema financeiro I
Adquira TUDO de que nece88ltar,

de UMA. SÓ VEZ,
págando PA,B,CEL.A.DAME.'1'B,

00. as VAl!fTAGEliS da com.pra à 'ri..,
.ervindo-se do

,

CREDIARIO KNOT lf'SISTEMA
.......5
c.lpdos

M6vels
Rádloí
Geladeiras
Bicicletas

J61as

Uvros
Chapé..s
"nltall\çÕetl e16trlC811 ............ '

Artl.OI pllr. pNSIIItes
Pele.
Cuaco.
QuallMl......rtI...

"

lNoOSTRIA, CQMtRclO E SEGUROS KNOT S. A.

o.K.�

I "A
I melhó,,>. fá!:. •. A Coa0 ·A CAP"ITAL· chamo a ateng5.o do.

11' ita ontEJ. de efetuarem .uo. compra•• MATRIZ em

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

Fabricante ·e distribuidores das afamadas con

fecç'Ões "DISTINTA" e RIVET. Possue um gl'on ..

de sortimento de casemiras. riscado.. brins
bons .�orato., algodões, :morins • 'éJ"iamento.
para alfaiates. que recebe diretamente.j' da.

Snr.: Com�rc��nt...do �R:teri�r no ·sentido de. lhe �fazer�m,i(umaFlorlan6poh., -1f'ILIAIS,;femJ)Blumenau e La]e.. ..:
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Houve outrora' a profissão das «carpideiras». Eram pagas para chorar
durante os cortejos fúnebres. Hojç, é o «D�ario da ,farde» que se �sf�rça'
para ganhar a vida, chorando �� IDhumaç�e__�!�J�l1mt,!_de �Itorla.�

, '"' --_--

\Haroldo rlrh�erneiras I Rio, l�A�)1�'��ile,,�2m �i:!: !!:n'l e ,i
sua secção "Politica e Peltticos", guris deputados trabajhista , de São

Em visita à sua família
sob -d ,tit,ulo "Orise no PTB, esore- Paulo, com o sr. Pedroso Júlllli;ür à

e a seus amigos, encon tre-.
ve: "Existe :l ameaça de, uma nova frente. A crise ameaçou sna-gir há

se entre nós o nosso! est i-
crise na direção do PTB 'de São dois meses e foi contornada par in.

mado e inteligente con-
Paulo: Hugo Borgbi ínsíste em reor- termédio do sr. Getúhe Vall'gas,

terrâneo Haroldo Peder-
<"Utnizar a dineção paulista do parti, São p.a�.�o, 11 (A. N.) - Ao QUe

neiras Filho. Tendo con- do pana que a mesma venha a cadr se informa no novo diretór-ío
'

docluido com nrande. brilhan- \

C'-8
em 'S1Ua\� mãos. om lJ�SO, nao con- -<lIa 'S10 sopoi s.0p�lseJ,e Ol:l�<I� 8:1Ldtismo o curso da Escola mentes consíderados Iavoráveis ao

Naval, o [ovetn guarda ma-

D
-

t sr. Getúlio q;t.$ se manrenham COIl.
rinha aproveita atualmen- esas re eUl tráeios a Borghí. Durante a reunião
te as ferias que lhe foram

b
dos di!I"ICltórios foi proposto ° rem,concedidos, para rever sua Cam oriú .,imeil1to defj,n,j'ltv,o com o sr. GellÍ.

terra e sua gente. Filho JJo, sendo recusado.
do Di. Haroldo Pedernei- Segunda-feira, ás 20 horas mais

ras, diretor do Departa- ou menos, um caminhão que tra-

"r.-me de mortemento de Estradas de Ro- aia a mudança de uma Farnilia de U
dagem de Santa Catarina, Aquidaban prura Camboriú, devido

em Lagoa 2
uma das maiores eutoriâe- forLe derrapagem, virou uns 3 •

des em engenharia rodo- qu.ilometrus antes da séde do mu- Conreu ontem com insistência qu�
viaria do país, e de sua níeípio, r6sultando a morLe de Leria se verníicado UIID crime de

exma. espôsa, da. llca Pe- uma senhora e alguns f'enidos. morte em Lagoa, sendo a vi,tima
'derdeiras, o nosso brilhan- Estes roram socorrídos pelo Dr. um pescador daquela loeadidade,
te conterraneo vem, tam- Aronso Ce1s'0 LiberaLo, que foi de nome Damião.enfr-entaram como inimigos irre�eiliaveis em outros.

bem, matar as saudades eha,m<1Jdo is pressas de Itajaí. A nossa reportagem, entre tan to,Em IVeZ de iaproximação id�lógiea, de identidade ,.de opinião, ,hou-
ve farta dispersão ide idéas, E foi assim que a lei falhou. dos inumeros amigos que não conseguiu apurar a veracida.

Os r::�t:::;: ��o�::::s l:!ee��o:a; !r;:!�:::ç:t:r��d:��i!��d:o��ti;:;� :aat�;.emln�:po;:�d:_�:rã� Partidos e Partidos I� ", fiato�_11 I· dna fundação de loutros... estes, os de O Estado abra- Embora registrada c.omo t�l,. ajlll3]Or Uorn� 10 �O que mais extranha, no caso, é a afinidade ideolõgica da maioria çam-no afetuosamente, de U. D. N. não é um partido polrtíco 1'111 tro PI·ntodeles. se ierido-Lhe as melhores

Ino
verdadeiro sentido da palavra: ,unSExcetuados os da extrma - comunista e Integrallsta, de escopo es- felicidades. Constituiu-se de todos os parti- Chegou a esta

'

Capital, acompa-sencialmente totalitário - os demais se aproximam tanto em seus pos-

ldOS regionais que antes mutuamen- nhado da EXima. Fami l ia, o Sr.
tulados doutrtnârios, que não Se percebe 'o' motivo de sua pluralidade. te se .degladiavam e que ainda ago- Major Cornélio de Castro Pinto,Se querem ,a imesma cousa, se pleiteiam á mesma .solução para os nos-

T
'. ra conservam s�us próprios pro- ultimamente classifícado '1110 140

sos problemas, porque, reciprocamente se combatem? ermlnou a apura �.
gramas, em muitos pontos discor- Batalhão de Caçadores e que as-

Não há dúvida de que os p rô prios dnter êsses da 'unidade espiritual, _

B be
dantes uns .dos outros. sumirá as funções de Sub-cornan-

rio Brasil, �e há �uito reclamavam. a existência de organiz�ções políti- çao na a Ia Encontramos, ass.im, !::!3 U. D. N.: d,8lnte.
cas de (3.'mbIto nacIOnal. Seu aparecImento, entretanto! deverIa estar su- Rio, 11 (A. N.) _ Segundo cmnu-: os partidos repubhcanos, de quasl O Sr. Maj'or Cor,néHo, qlJil probordinado a uma previa e intensa evangelização das-' massas e inão á nicado proC!edJen�e da Bahia, o re-' todos os Estados, o partido demo- oeldelu dia Gajp�Lal Fedeml, tem
fôrça de um dispositivo legal. O r esto viria po:r obra da evolução. suJtado final da ajpill'wção do p'I.ei- crático de S. _Paulo, o Parti,do Li- s'i'do muito curnpTi-tnellltado.

, O legislador, !)orém, antecip'ou-se, com a agravante de fazê-lo após to naqUlele ESltald:o, <lá para Manga- bertador e Liberal do Rio Grande' "O Esta.do ", des'eja-lhe uma feliz
um período Ibastante long:o de inatividade ,política e com um período

de-lheka' 195.940 contra 83.700 poa-r seu
I

do Sul e ainda outros.. pe.DmanÊmlcia em nosso meio.
Imasia1damente cur�o pa�a a semeadura d'e prÍlucípios,.; notadam,ente se oOil11:1l,etidor, Me.deiros Ne,vo, do p.1 Ninguém Ino.s tentar� conveIl,cer I

atendermos 310 baIXO mvel
.
cultural do nosso povo, Incapaz aInda de Trribul[üsrtm. ! que esses partIdos, mUItos deles Inl-

Prefeteto Fr. ,Barretoaglutinar uma filosofia politica. migos tradicionais P. irreco-ncilia-
Daí o fracasso da providência também sob' êste aspecto. A uenda de arma-

veis como o republicano e .0 liber-
Mas já que não seria aconselhável voltar atraz, .a.ntes· de ,combater, M tador gauchos, se Isintam à vOlnltade

colaboremos com o '!egislador. mentos' dentro da U. D. N.
Desçam os partidos das discussões teóricas, e cheguem até o 'povo I Uniram-se, apenas, nas eleições

'�om ,sinceridade, num trabalho ,de todos os dias -e não aPenas em vés- Cidade do Méxioo, 11 (U. P.) -- de 2 de dezembro e de 19 de janei-
peras de eleições. O General GiJI�C11',to Limon, 111inisho ro, para aparentar um bloco po-Suprimam a falta de· instrução das massas pela objetividade de seus da GUIC�ra. ,decl'ur.ou que na/d'a sabia litico capaz de fazer frelll,te ao gran-. De-sentendimenfos

'

propósitos, e tel'lão um Icl'cito;ado conciente, firme, fiel (l, leal. a. res!I);eli,to dia ,iJl1rteinlção do govêrno de e puj:mte parti,d'o social demo-'
O religionário ,de um 'Estado o será também noutro, porque defenrle nOl1'te-amJC'ri'can'O de vfflldeT mate- 'crático', (lada :a insignific,a�te ex- entre udenis tasa mesma bandeira contra os mesmos adversários. rj�i's de gilIJe'rra ao México e olUtras pressão. eleHoral de cada u sepa ..m -

São Palu1'O, "11 (A. N.) - Conti-Então, sim, teremos partidos nacionais no exato (sentido da palavra. l'.etPúlb:licas do hJemü"fério ocildmtaL radamente,
d d d� t

.

Oportuno assinalar ·que o Partido Soci_aI Democrático, nleste senti- AJoreslcentou q,ue as noltiCli.as Siel!!1.lil1- É 'd' 1" U D N
nua lav�an 'o ICI�eln�elll\ ,mlen o en--

<=> rI ICU o, ,pOIS, qqe a . ..
..l.' I

.

O Pdo, está " meio ,caminho andado. do as f1IuailS o Méxtoo v,endieri'a' aJ"- '. • .

I
tI1e .os ULlJClllIlSlvas DOaIS. sr. au·-..

'I se arrogue o ,dIreIto de um grande 1. N .' F'lh cl!f d
.

Sua penetração nas ,massas ]'á .lhe assegura a liderança politica do mamelnUOIS á,s foPmúbJ,icals, dia AiI11éri- t'd
.

I E
. .. MO ogumra ,I '0, lie' 'e o mOVl-

�.t' par li o naClOna, mais rldlculo
d d UDN t' ,..l'd d ·d···.J

.

C 1
- .

I f d .
. •. mlen,to reinava OI' II , a 'enuen-país e o apresenta, inegavelmente, como a UIllJI a e IpartI arIa ue maIor Ca 'eil1tra, iI1ao tin- liam un amen,to. alRda que festeje como proprlas· as.

d h d • d· di1
. ,.

b- '1' d' ------_---------- . . . • . . .' o a um.e lUIDa o Ulrlg)CiJ1lue a ' 1'e---t'xpressão eleitora em to,do o terntorlO rasl elro, segun o ja observou vltonas do ultimo pleito ,em dlver- - .

1 d rir d gui a"O ESTADO" Intorpr-etará O p�pel sos Estados. çao iI1aCiltOll1'a o pu � 'o, se'5 lU: p -
.

.

U (J U
.. ra o Rio de J'ane-Vro. Falando a re-Pequenos ou maiores insucessos ,eleitorais não alteram � realidade· Quem venceu na· Bahia? Em MI. , . '.

dA' S- f
. I d Jo a 0'4 c G

. ipo'rtialgeil11 o S,CCTle.talfalO gerall uldlenls�dos, fat.os nem servem
�

para e.sanlmo. .ao pontos. ,ra.cos perfeltamemte

I e !lo r nas eraIS? Em outros Estados? , , .,- , U
. . . ta dech�ro:u q;ue diemlÜora.ra no IIlr.lXI-sanavelS oe que, estuarao de. selva a carnlnho da VitorIa.

N Y k 11 (U P) I 'd O candidato udenlsta por certo, .,
A

d' l"t 1 nd�,olva or, ..
- iI1grl

A'
, mo ures 'las TIaque ,a capl a, 0", v

Bermla,n m',t�tm>n"""ana' o p�.n�1 _d,e mas com o apoIO de outros parti-I .

t'
" '-..l ec tl' .0 lou."" O" "'.... "" •• • ,

lass'ls
ma a reu.ruao ua ex, , 11 Via; _.

"J' , D':' A - f'l ].�
.

d'o dos, InclUSIve do gloriOSO Partido 1 :to ...l' d' t' � SiOana ün_lIC, '1),0 1me CO!liUil"J
'Social. :Democrático. Cla'!, 1'e, r:lllan ....o l,me' La �eln'Le a •

C:Uija rodlagem começará blr,eve. Et-
N Paill!ltO, afam de p;rosslegmr seu tra-·

. os outros Estados onde a U. D. _. _se patple'J, e, ilI!lll do,s macr,s cUibiç.ados :', ballho de r,enovaçao, 'lIra s,ecçao pau-
eln,tre as o'stl1o'I'''s' Idlo cI·n�.a. N. se apl'esentou SOZInha ,as urnas, 1'"��,n D � A •

" '" '" VHX.
•• i1l1,,"lJd.. 'llr.aln.Le a Slua permanencla-fOI aquele fracasso. VeJam no RIO

t ·.À d I 1 1 t ...

G d d IS l- S P
nles, a Cl'l1al � a,qUlc e par ,an ICn a.

ran e o u e em . aulo, I .... ,
. , .

I'Ie'oeue.\l em seu escntoJ'lO os repil"e-'Co'm que roupa quer a U. D. N
"d .. • '

?

•

:Sientalnilles· de todas as camiad:::ws so-
ser o parn o ma]ontarlo. I ..

_

-

,

.

. ,Cilla1S que lhe �oram pro,tes,tar-Ihe-O mais fOl'mal desmentido resul-I
J'dJ

•

daJd "t d S�U'·. . SIO [, ar�e" le -a pI"opO'sl.:o o vta ,de sua proprla estrutura híbrida.
te I d' .n_.... - '

. ,
.

,reaen P' ail10 ' e r"'''''Lffi1r:açao �era}
_
Inteiramente ,diverso c., quadro· da UDN.

que Qferece o Partido, SOCial De-

�.-

Florlan6pottt, 12 de Fevereiro de 1947

P a r t i d-o 5- ,N a c i o n a i 5
JOÃO FRAlNER

Duas, provavelmente, as razões que levaram .(). legislador z permitir
o funcionamento unicamente de partidos políticos Inacionais: estabele
cer maior aproximação ,ideológica, nu antes, 'maior J\arntonia de !Vistas
entre 0)1 eleitores das diversas regiões do país, e restringir .1) mümero de
agremiações ,partidárias.

Infelizmente, nenhum desses propósitos foi alcançado.
As alianças. parfidár ias que se processaram i por ocasião d:o pleíto

co dia 19, vieram provar que o: sentido ·"naciOlnal" dos partidos ficou
sem expressão. iÉ que essas alianças inão obedeceram :ia qualquer escrü
pulo 'doutrinário. Visaram exclusivamente a vitória local das urnas;
lima vez que os mesmos partidos aliados. mêste ou naquele Estado, se

EncOIntra-se em FloriClinópolis, o

sr. Fl'Ianciseo Barreto, aLiN'o pre
f.ei,to do rnunici,pio d,e Camboriú,
que veiu a esLa Capilta,l Ll'Iatar de
ilnteresses de seu mu:nici;pio.

o sr. Ademar de Barros não
teme o processo

'São Paulo, 11 (A. N:) - O sr. frente da im.tel'wnltori'a, por que
Ademar de Barnos rea.fill'TIlou que assim se :acaba'l'á duma vez por
di'Vullgara dO(mmeDiLos em ,gua de- todas com a deselegante explom
f'esa no processo co,n:tra eLe mov,j.- ção que eu torno 'ao assUlIlIto v,em

-do dizendo: "Não os publiquei an- fazendo os poJilbi,cos de.I'l'oLados. A
. tes para não dar imprensão de uma· dOCJumentacãJo de meu poder é
chantagem 'PoilU,tli,ca. Já q/ue batem enorme e 8'IlvOllv,erá 'Lambem as

ness'a teülla que v'en.ha tudo a pú- adrni!Iüstracões passardas. Tudo não
blico. Estou me'lmo illlteres1sadro pas,sa de teunp-esLa meu copo d'á
em- que a paputlacão paullista jul- gua e o .púbHCJo poderá jUlgar
gue todos 'Os meus albO's, qua,udo á muito brev,e".

490 morlos
TokJ'o, 11 (U: P.) _ QUlalh'üocn

tais e lllo;vtenta pClssoas iplerjdleram a

md:� em comslcquêlnicia do afrmda
mento do vajpor Bbisu M3JrU, perto
de cp:i!n'all!Po, a d1 de ou;tJu:bIrO do

mocrático. '$ d t
•ano passado seglun :0 se souibe ,ago- a a Japonesara, O navio parrt:i.u-sle ,em dois,,, a-

Não -é uma coligação de partidos.
.

-
.

,

firmdiando l'ajplÍldialIDe/l1�e, É um todo homogêneo, com um Tokio, 11 (U. P.) - Os japolne.ses·
unieo progrll!ma

_

e uma unica ban- ig)n'O'rar,am pnrtúcamente a data de'
deira. Ihocrle, qule nememora a flUinda-ção do
Se ,no último pleito, circunstân-lünlPério C0111 u ooroação do Ill11{PeJ"a

cias especiais determinaram sur.! dor Jiil11'ínú. A ill11{Pr:eln,sa nã·o deu'
presas, não é sinal de desagregação. I iil11ll?Ülrtâináa a.o fa,to. Poucas foram
São provas de fogo por que passam aIS peS'Sl()la,s qUe hastlearail11 a barndd
tôdas as agremiações partildárias e ra parra comemorar a data. O nome

das quais saem sempre purificadas. de Jimmú fali ban.i.dro ,dos li!Vll'os es-'

Desag.regação e fatal, iremos as- oo],ail'le,s japones'es. O jo,rnall nippo'u
sistir em breve, quando a "resul- "Tim�s" dJedilcou seu cdi:J::o'l'i,a� de'
tante U. D. N." )Se' decompor eml/hlode do ne;gtsltw ,d'o 1000 ani:v,ersá
"suas fôrças divergentes".· rio do lIl;aslcim:CInlto de TJ1!OmllS Alva
Vai ser um verdadeiro- estouro ... ' Bdlison, inveil1tor nOlme-amlerUCa'IlO'

CÓNTRA CUPÁ,
QUEDA DOS CA·

BELOS E DEMAIS

; ...
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