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Eleito o sr. Nerêu Ramos, o �r�<f 'Otávio Mangabeira abraçou-o com efusão e, de
pois de ··Ihe repetir uma frase Ifo sr.· José Augusto (({-Um voto contra e ,um abrà

ço a favor»), acrescentou: -Isto é eleição à americana L (Oe «O Jornal»)� \

A' faUa de educação, como se vê, está. restrita a certos elementos' udenistas q'ue
vivem por aquL.. por enquant,o.

Teriam deposto seus cargos
_

.� l'.

..

Rio, 20 (E.) - Notícias pro- todos os auxiliares do Inter

cedentes de Pôrto Alegre, di- ventor gaúcho, entre os quais
zem que' o Interventor Cílon os secretários de Estado, chefe
Rosa 'teria deposto nas mãos, de Polícia e demais funcioná
do Presidente Dutra, o seu pe- rios -de imediata confiança,
dido de demissão. Adiantam teriam deposto nas mãos do

o MAIS ANTIG@ DIARIO DE SANTA CATARINA as mesmas informações que sr. Cilon Rosa os seus cargos.
�roprietario e Diretor-Gerente: SIDNEI N(lCETI - Diretor: BARREIROS FILHO

Diretor de Redação A. DAMASCENO DA SILVA Firmado o acêrdo anglo-brasileiro
Ano XXXIII I i H. 9837 LONDRES, 21 (U. P.) -Foi das mais simples a cerimô

nia da assinautra do acôrdo anglo-brasileiro. Os delegados
brasileiros chegaram ao Ministério do Exterior Britânico, às
quatorze horas. Os ministros João Neves e Bevin tomaram lu
gar á mesa. (}OS trabalhos e colocaram suas assinaturas no

documento. Em seguida, levantaram-se, sorriram e trocaram
um apêrto de mão. Também os membros das duas missões
trocaram congratulações, e poucos minutos depois os brasi

Ieiros já deixavam o edifício.

FlorianÓDolis - Domingo, 22 de Setembro de 1946

-

Lutam

Nova ameaça de greve
WASHINGTON, 21 (U. P.) - Cinquenta mil empregados

da Western Union ameaçam entrar em greve, nos Estados
I JJnidos, devido aos fracassos das negociações com aquela· em
prêsa.

gregos, apoiados
por iugoslavos

LONDRES, 21 (U. P.) - Informam de Atenas que tra
'vou-se verdadeira luta entre gregos e rebeldes da mesma na

cionalidade, apoiados por yugoslavos. Segundo essas notícias
não confirmadas, os assaltantes penetraram quasi dois quílô
'metros em território grego perto do Monte Belles, abrindo
fogo com morteiros e metralhadoras. Mas foram repelidos
depois duma luta de várias horas .
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. O· único meio, que dispõem
Gander Field (Terra Neva), I reunidos num acampamento

, 21 (U. P.) - Vários passagei-, de emergência; ás margensFlagrante das grandiosas msinites teções de i úbilo do povo florianópolita,no, em a

I ros,
entre os quais,14 reridos dum curso dágua que tem onoite de 19 do corrente, frente ao Democrata Clube, quando, conhecida a eleição num desastre- avíatório, estão nome sinistro de "Riacho dodo eminente brasileiro, senador Nerêu Ramos, à Vice-Ptes._l_·d_ê_n_c_l_·a_d_a_R__:._e_p_u_'_b_lI_·c_B '---___ lobo morto". Esperam eles a

Levantada a Questão dos Estados Bálticos Recebida COID saíisfa- �����a :�ic�Oi�ei�e��o;�e���:
PARIS, 21 (U. P.) - O chanceler estoniano levantou varem das densas florestas em

hoje, pela primeira vez na Conferência da Paz, a questão dos -

L d que encontram.
Estados Bálticos. Até agora, ninguém mencionou êsse caso, e çao eIn on res Os dois helicopteros foram
os representantes da Estônia, Lituania e Letônia têm sido desmontados em Nova Yorx e
membros silenciosos da delegação soviética. Mas hoje o chan-

.

LONDRES, 21 (U. P.) ......:: A imprensa londrina recebeu embarcados em aviões trans-
celer da República Soviética Socialista da Estônia tomou a com satisfação o afastamento do Ministro de Comércio,

wal-, portes,
devendo ser montados

palavra, para louvar a incorporação dos países bálticos da lace. No entanto, o 'I'ímes friza que a decisão' do presidente novamente no aeroporto de
União Soviética. Truman ameaça provocar uma cisão no Partido Democrático. Gander Field.

,

Ao ser escolhido pela comissão diretora central do P.
S. D" para o cargo de vice-presidente da República, <) se
nador Nerêu Ramos finalisou as suas declarações á jpl.
prensa com as seguintes palavras :

- "Decidida a vitória procurarei servir o meu país
dentro dos postulados democráticos do P. S. D. servindo
o govêrno com fervor, honestidade e patriotismo".

Numa época em que as velltas ratazanas do prof'issio
nalismo político derrotado, envergam a túnica das vestaias
do templo democrático e proclamam a necessidade de h0-
mens apoltticos á frente dos govêrnos estaduais, o sena
dor catarinense sem cogitar da simpatia dos adversár-ios,
afirma num gesto de exemplar dignidade que, se fôr eleito
vice-presidente da nação, procurará servir _.@ seu pai"
dentro dos posLulados democráticos do seu partido, do So-
cial Democrático. \

Podia o candidato, se fosse um amolecido, um me

lancia vulgar, usar desses chavões com que as mediocri
dades costumam cortejar as oposições em tais moment.«,
dizendo que, se eleito, agiria dentro dos postulados da
democracia brasileira. -

. _.'

Não o fez, entretanto,
Homem de partido, político militante, êle acentucu

que a sua ação se desenvolveria dentro do vasto círculo
democrático traçado pela entidade que O elegeu.

A aLividade do ilustre senador catarinense, deve
servir de exemplo para alguns vivedores interesseiros,
que os há na grei majoritária, e especialmente para os

corrompidos políticos das oposições que pretendem Iram _

formar a democracia numa bolsa de negócios onde possam
,encher os bolsos exercendo funções remuneradas.,

.
-

Segundo o critério falso e errado desses espertalhões,
os partidos ,nacionais foram fundados exclusivamente na
ra atuarem por ocasião das eleições, e findas estas. vito
rioso um candidato, devem essas entidades recolher-se á
inatividade, pois aaí em diante, para bem de' todos e f'e
licidade geral da nação, os g'ovêrnos devem ser neutros,
incolores, apoIíticos!

Rssa espécie de govêrno tipo sag'uão do Correio e TI'"
légrafo, onde todo o mundo. entra e ninguém tira o (',ba
Jléu, é desejado por alguns exemplares carcomidos das

O)�()...()�()._.()...o...o.....o..-.<)...o...().
.

. ,do apolífico I
eenenavo o
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Mercadinho seria melhor negócio e daria melhor re
sultado, pois ao menos pagar impostos.

Idéias não são metais que se fundem - disso o-
grande Silveira Martins, .

Um pouco mais de critério, senhores maiorais dos
govêrnos apolítíoos e dos conchavos.

A tradição riograndense aí está: uns para cá, outros
para lá, marcas díferenteq, Os que é bom 'não se mistura ..

I
I
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Agentes
,e do

Quem tomou partido que' escore, que aguente firme,
e se fôr derrotado não ande com êsse conto do vigário de
coalisão e govêrno apolítico a, prostituir uma demoorací-i
que há nove meses foi batisada!

.Mirem-se no espelho do senador Nerêu Ramos P

apreciem o gesto superior, viril e digno desse político
"barriga-verde": - Procurarei servir o meu país dentro
dospostulados democráticos do P. S. D." -!

E o que disse o general Gaspar Dutra no improviso,
em que respondeu a comissão que lhe foi comunioar er

o Conselho Nacional do P, S. D. escolhido o lider da maio
ria, sr. Nerêu Ramos, para vice-presidente. da nação?

Disse entre 'cousas que: - "Estava certo de que o·

PARTIDO guardaria sua coesão em torno do seu candi
dato, o qual uma vez eleito, continuaria a dar' ao g'onsI'
no sua preciosa colaboração em beneficio do Brasil". ---

.

. O candidato vitorioso do Social Democrático ponde-
1'OU a necessidade da coesão do PARTIDO,

oposições, gente que não se conforma e não se consola
em - ser minoria e viver á margem do poder.

São uns autênticos marginais da pol ítica e' uns es

pecializados na intriga baixa e. na injúria sujíssima. ,/

Por que govêrno apolítico se vivendo num regime
em que eis partidos formam os alicerces dos poderes fe-

, derais, estaduais e municipais.
.

O que pretendem esses democrátas farsantes, com

essa lamúria indecente que tanto os expõe ao ridícu:o p.

ao despreso?
Ao vê-los tão empenhados em afastar do poder hd

mens públicos de grandes serviços prestados ao seu par
tido e por ele indicados para o elevado posto, lemb-am
certos menores -elogistas e ranzinzas que não

.
podendo

conseguir uma cousa, exigem que outro mais feliz tam
bém

.

não desfrute o posto honestamente conquistado.
Essa chantage de govêrno apolítico, era desconheci

da �u pelo menos os espertalhões dela não faziam uso,
pois .só a[.or.a,' com a possibilidade da desintegração do Onde o apolít.ico, a coalisão?

. , ,
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,
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Apesar do votO. con.trári8•..
PARIS, 20 ,(U. P.) � Apesar do voto contra a greve geral

pelo Comité Executivo da Federação Geral, dos :Sindicatos dos
Funcíonáríos Cívís Francês á noite 'passada, a Sindicato de
Administração que faz parte dessa federação deu ordens a

seus membros em tôda a França no sentido de entrarem em

greve, a partir da madrugada de hoje.

Caixa Econômica federal
Santa Catarina

ENa TEL. "CAIXAft

P E N H t. R E

IDr. LINS . NEVES I
I
Avisa a seus clientes que

I
mudou seu consultório para
a rua João Pinto na. 7

(sabrado).
'

BRIG. EDUARDO
GOMES

Previsão do tempo
SERVIÇO DE METEO- •

ROLOGIA
Prevdsão do Tempo, até' 14

horas do dia 21:

Tempo: Bom, Nevoeiro, Ne
voa seca,
\

Temperatura: Em elevação.
Ventos: Do quadrante norte,

frescos.
Temperaturas extremas de

hoje: Máxima, 24,5. Mínima
18,2.

feira Internacional
de Comércio
DO Canadá

Eduardo Gomes, um dos'
sobreviventes da epopei«
de Copacabana, fêz anos

ontem-.
Carater impoluto, bra

sileiro diBno por todbs os

títulos, Eduardo Gomes
não se deixou enredar nas
màlhas que políticos inex
crupulosos ihe armaram,
quando candidato à Presi
dência da República, no

pleito de 1945.
Vencido nas eleições, Edu

ardo Gomes procedeu como
qualquer brasileiro deco
roso: -- afastou-se, dando
ampla liberdade de ação a

seu cómpetidor, muito a

. contra-Bosto daqueles.mes
mos políticos que, inadver
tidamen te.• procuraram ex

.

orar seus sentimentos
de brasilidade.

'

Foi, reafirmamos. aqui o .

nosso conceito, um leal
adversário.
Merecedor, pois, das feli

citações de todos os seus
".. \

compatrzotas 'que têm o
,

pensamento voltado para
a grandeza do Brasil.

Uma Feíra Internactonal de
Comércio será realizada no Ca
nadá no corrente ano, segundo
acaba de informar o Ministro
de Coméreío.Br. James A. Mac
Kínnon, A feira será inaugura
da em 15 de Outubro próximo,
desde que todos os preparatí
VOlS para a mesma sejam con
cluídos até aquela data.
Serão enviados convites, por

intermédio dos- respectivos go
vernos, aos industriais e pro
ríutores ide todos os países com
os quais o Canadá mantenha
relações comereíâís.

Dioumitarani a
estação ferroviària I
Haífa, 20 (U. P.) - Terro

ristas judeus da organização
dlegal Irgun Zavaileun dina
anítaram a 'estação oriental
desta cidade, paraltzando todo
o tráfego ferroviário entre Da
masco e o Cairo. 'Não houve
vitimas, IPois os terroristas
avisaram com alguns minutos
de a'll[e.cedêinlCÍa que o edifÍC'�:O
estava minado, dando temp� a

que todos se retírassem. l;�,-

�

LEiAM A RÉVIS,TA
,O VALE 'DO ITAJA!

Ante-ontem, quando em Ha-I demonstrações de contenta- pedido licença.
,

jaí se festejava a vitória do I mento. Sabemos que existe um dis-
-

I ., posttívo regulannentar que tor-·grande líder catarbnense, dr. QuM não fOI, porem, á sur-
na perfeitamente legal a refeNerêu Ramos, à vrce-presi-I preza, prímeiramente ?oS srs.

dê
.

d R rblí pedi Comandantes dos referidos na-
rida multa, mas teria o sr. Ca-,

enCla a epu rca, a -

. pitão sido tão severo se se tra-.
do do sr. Arno Bauer, delegado vios, 'e, depois de ter-se espa- tasse de u'a manifestação em
da Comissão de Maririha Mer- lhado a notícia, de tôda a po- regosijo à vitória de um seu

pulação da cidade, quando fi- conterrâneo? Ou será que o'

cou conhecido o ato antipático sr. Capitão não tícou satisfei-
do sr. Cap, de Corveta Augusto to-com a vitória do nosso

. _

.,
grande líder? .

Rademake.r" Capitão
.

dos Por- Ou terá, ainda, o sr. Capitão
tos de HaJaI, aplicando a m�l- Rademaker o propósito de d�ta de Cr$ 100,00 a cada navio, sagradar a todos os catarinen�porque apitaram sem que ante-lses, com especialidade aos ha.. 1

cípadamente lhe houvessem bitantes : de Itajaf ?

cante, os navios "OITY", "5.
PAULO" e "UçÁ" que esta
vam ancorados naquele pôrto,
associando-se ao grande júbilo
da população .daquela progres-

sísra cidade, apitaram diversas

vezes, dando maior brtlhantls
mo' e entusiasmo aos festejos e

Novo. e sentimental apêlo ,de Churchíll
- Zurich 20 (U. P.) - Ohur-I no Brttâníeo. Tôda a fórça po
chill pronunciou ontem, na lícíal da comuna e do Cantão

de Universidade de Zurich, um d€ Zurích foi mobiltzada, para
discurso .de caráter político conter o' entusiasmo dos suí

que estava anunciado como ços.
muito importante, mas que

.� [chegou a s e r sentimental.

S Granule multidão compareceu
as ruas para saudar a passa

.

gem do 'antigo chefe do Gover-

I t á I ia' e Jugoslá,via re,alizam
diretas

.. ".,

.

n e 9 o c I '8 C o e s
Paris,20 (U. P.) - Negocia- gar-se de fato a um compro-; rasamente 'com Iugoslávia,.

ções diretas entre a Itália e a misso entre os dois poises. O acrescentando: "as convers �
IugosUívia sôbre Trieste estão tepresentante âo: Itália [alam- ções inicuuias deixam acredi.1'iIIo"""'__:5>
sendo realizadas neste momen- f{o á imprensa, âeclarotc que o na possibilfdade de um acôrdO'

.

to. E' possitel que a mesma se- sr'u país deseja entender-se di- amiçâue; e aceitável para os

ja a única ésperança de che-
.

. dois países".

PARA FERfD�S,
ECZ.�MAS,
I N f L AM A ç O E-5,
COCEIRAS,
f R I E I R A S,
ESPINHAS, ETC.NUNCR EXISTIU IGURL
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