
Uns sobem e outros
Enquanto. por aqui,' os derrotados de 19 de ianeiro, procuram diminuir a projevão a que se alçou
o eminente c'ooterrân6o, dr. Nêrêu Ramos. as fôrças políticas, majoritá.rias no Brasil, elev8ln-no ii
suprema' direção do Partido Social -Democrático� Razã'o assistia ao .preclaro barriga-verde quando

-asseverava que o ódio pequenino dos despeitados locais era a sua «mascote» •••

A 'questão da «sobra eleitoral»
RIO, 25 (A. N.) - Numa consulta do Partido De.mocrálico Cristão,

encaminhados ao 'I'r íbunal Regionwl Eleitoral do Distrito Federal sô

bre a conSlúituciOllla.tidwd-e do artigo quarenta e oito da lei eleitoral de
-' 1945 a questão da atribuição Idos restos aos partíd os' majoritários. o

senhor RO!1Ylão Cortes de Lacerda, procurador regional da Jus1iça

Eleitoral, apr-esentou longo parecer f'avooável á manutenção do atual

crjtério de, aplicação das' sobras ,eleitorais.
,

' ,

A INGL4TERRl PODERA' SER DERROTADA
I

LONDRES, 25 (U. P.) - "A In�laterra poderá ser derrotada em

qualquer guerra do f'UllJuI'o, se o inimigo puder co_ntrolar d'Urant� qua-
_ ,

t iro meses as aguas em torno das Ilhas nr itãrucas, e cortar aiS -l'mpor-

Ano XXXIII I . floria-nópolís - Quarta· feira, 26 (te Fevereiro de 1947 H. 1J963 I tacões
de víveres ". ES'sad ddedaraçãob ftOâi !eita, peJra�te coU!�tgahdaOn Maior:Naval, pela se-gundo 101� .0 mar 1'1 Inca, .Slr orm ' / .

.

Sole'ue .'

repúdio, às mentiras udeni tas
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O "Diáeío da Tarde", dei- graças ao patriotismo e á ?la- excía. que Partido Representa-I UDN procura implantar a tira- procura criar situações dif.iceis

xando mais uma vez escapar a rivídêncía d� .éstadist� des�e çã� Pop':uar' secção Santa Cra-, nia minoritária no Esta?o, I e a;t�10sf.era tUlmul�U1oBa, ?on
voz do sub-ocrncierrte, trouxe grande brasíleíro qUe e Nereu tartna nao endossa e absoluta- [puhlãcando mentiras a t

í

m

I
segunu com serellldade, digno

em suas columas, aquela. trase Ramos.
, ! mente concordaa-á com expres- achincalhar honrado nome v. IIl/te:v'61nto�, manter ordem .e

cínica de Valtaíre : "Menti, I Os telegramas que passamos sões injuriosas, inveríddcas in- excia., vem hipotecar solida-] ambiente Iivre sem que preci

meilljt� cada vez mais; que da a publícar dizem com rara elo-: justas contídas telegrama diri- ríedade preclaro Interventor Iso fôsse emprego medidas re

:n:e�ll'a alguma cousa sempre quêncía da repulsa dos. ho- i gído v. excía, pelos secretários F'ederal cujo govêrno demo- prenssívas violentas. UDN cata

fwa. _

.

mens de bem ao gesto aviltan-: da UDN neste Estado, ontem crático e honesto permitiu' rmense que lançou mão todos

,E começou � m:n�t!T: E co- te dos der,rota�os: I dado pUlbldcida�e jornal Díárío eleições 19 de janeiro se pro- os reC.iU:li�ü� lícitos e especial-
meçou a despejar mjurias. General Eurl'cO Gaspar Du- da Tarde, desta Capital. Se- cessaesem num clima de 00'11- mente Ilíoítos, tem por inter-

E _começou a cal'U1nia: em in - .tra
. ,

nhor Interventor Udo Deeke, fiança e Iíberdade. O povo ca- médio elem�ntos ,ass�lari:-dos
tensídade cada vez maior. DD., �,resIdente República fazendo jús 'á confiança nele tartnense conhece de sobra os procurado _

Impedir,
.,

a tôrça,
Esg'Ü:D3Jdo� OIS recursos para Palácio Oatete - Rio. depositada por 'f'. excia. tem seus homens e saberá fazer manítestações regosrjo vitória

denegrir a II]1'Po1uta persolllali-I Cumpro deve� comunicar v. sabido dirigir COl]" serenidade, justiça a v. excia., relegando ao PSD, chegand,o p�nto �e en

dade .d� Nerêu RaI?os, esvoa-r excI11:' �ue Part!do T;rabalhista' justiça absoluta l'Uparcialida- desprezo aqueles que não se genrírar contlítos tírn errar ca

gou smIs.traI?�:nte a procura de, �I'I!1S1lI�Iro Secçao Santa Cata- de e destinos nosso Estado que oontomnand-, com a derrota so nacional. �.atos na�rados
uma nova vítima, contra quem Irma nao endossa telegrama di- at.ravessa período absoluta cal- das urnas querem impor-se tel-egramas assinados dOIS se

pudesse cont�lU�al� a dir:;,�ir as: rigi,�o por União Democrática ma. Atenciosas saudações. Jo- por meio de menttras e embus- oretártos 1!DN,. a,P�i4onados
baue['l:as pestílenciosas ao seu NacIIÜ?-al. �a verdade Santa 'I sé Maria Oardoso Véig:'!., '1>1'e- teso Cordia'is S.audaç§es. Ubal- derrota sorrida, JamaIS aco?-:t�
de,sperto. e do s'� OdIO. CatJ�rIlllia VIve pres'entemente sidente Diretório Estadual P. dlo Blrdsighelli, Antônio AdOlfo eeratm o que rlevela bem paJ.x�o

_ l!In: ,dIa s'O�rlU.. Com o riso perIOdo absoluta. t::anquil�dad�.1R P ..

, T.Ülmaz Chaves Cabral, Lisboa e Fmncisco de Assis. e desepem elem�ntos uid'ems-

.satamóo d06 ImplO,�.. mesmo ante� �le,Içoes 19 JaneI-· SecretarIO.
-

O teor deste telegr3Jma foi tas exaltados � 1l1.escrupu�0��s
.

Encontrara, enflI�, na dig- roo Express<:es usadas aquelel O teor do 10 desses telegra- transmiibido ao exmo, sr. Pre- q.u:e f'aze� da ,ll�tng-a, da. lll]�-
�ildaqe moral e funCIOnal do telegll',ama nao' se coadunam fi-]mas füi transmitido aO deputa- sirlente da RepúbUCJa. na, da �Ip-�cnsIa e da tIrama

mtervent.or U?,o Deeke, o. n.ovo gura serena In.terventor Ddo dlo HuglO BOI1ghi, em S. Paulo,
• arlIll!" pinnclipaI p�ra ataque

�lvo de suas mfamamtes m,ves- Dee:kJe, que tem. s'abido cOll"res- ao deputado Baeta Neves, Rio, ExoeJJentís-simo Se'nhor Pre- g.olVerno sereno_ e m�egro T

dr,

tIdas, p�olllder e:s,pe�atIva povo cata- ambolS do P. T. B., e ao sr. sidente República U,do Deeke. Nao ha m�dIdas
O qüe mais surpreende e es- n:?-ense Just:,flCando confiança ArIstides LaJrgura, pre'sidente necessarI:as ,a .tomar vll"Í:ude

pamta -nesta nova e diabólica nele depOiS'It3Jda, Respe1tosas do melSlmo Pal'tido em nJosso
Rio. Segu�ança PublIca Santa Cata-

cal'hpanha de, de:sIll'o,raI.ização, saud,a.�õe:s. João Linhares, Se- Estadlo, TeJegramas dir�gidos oons-\ ri.na aparelh3Jc1� . para. �vi�ar
-contra a gente e a terifa catari- clI'ernrIO. Doutor Udo Deeke tantemerute .v. e:lCCIa. ?iÜ.rA ele- abu�o!3 e re.prrllllir dIsturbIOs

nAens.e, é a tri/s?ssi/ma circuns- Cabograma _ P. R P.
.

,

NEST::A
merutos apalXo,na�os Imdpn.eos queI�aJlll prOViocar ex���ados

tincIa de ter SIdo ella endossa- Exmo. sr. Presidente Repú- A Ala AcadeAmica d. P rt'd ,da UDN, tem LfrItado e revol-IUldemSltas. PaTa uranqmhdade
d 1 b

.
o a 1 o'

t �I I
_ . 1,' •

I
.

a por e emenJbos de desta.que lloa So,cial DemoorátiCiO po
3i�0 p'O.pu aÇaJo LIVre e cons-\v. exma. ·Ewamos .seU' conheCI-

da U. D. N., genalmente tidos Rio. lcomissão ,executiv" b..
r, su� ciente Santa Oata'rina. Inter- mento que dignos

.

elementos
d '

't T 1-.
' a a aIXO as

ti Ud D k l'd' '., - ... _

'Corrn;Ot t,e e'SlPllrI> o controlado e enwo honra comunicar v. _sill'ada, no momenuo em que aiven <! doeI-te e, 1 tI� ex- i;3JCçOeS üpOSlJ�IOnl'stas nao �n-
«:;qUll a IVO, emldos, ass'i:m, de .

IP!res:sao
a cu' ma ca armense dosSlaJm oonae,iJtos e expre&>oes

roldão, nessa enxurrada de

H b
.' · .

a par duma bbm admin;istrati- última telegrama intrigantes
iJn'OO:mpreensivel mesquinhês a eas-corpus a um JUIZ e-Ieltoral Va S3Jdia, COillISltrutiva e hon,es- secretáJr�oiS UDN e garantiI�lOSi
moral. \ ta, )rev,elou-se um governante a 8. V. eXCIa. que Santa Catarma

O fato, como é natuml, 'pela RliO, 15. (:A. N.), - O Tr�bumal Superior Eleitoral concedeu habeas- a}tj)��a de Santa C�arina, pr�- vem v�v:erudo p.er�od'Ü de paz,

sua choca;n'Íle f.alsidade, pela
conpus a.o JUIZ, e'leltora,l Mnlio Cezar Cavalcamti, do Rio Gra'ilde do pOIrClOnano.o am:bwnte de 11- t�a�qUlhdade � progresso. Cor

sua ig1l1.olll1in,iosa fi1nalidade, NonLe" a'fast�do do �argo por .ver sido denunciado por crime eleitoral. b?r:daide_e garentI3; pa,ra, a ma- �h�JS SaUlda�oes. (Seguem-se

causou reV1ol!ta e cond€nação.
A nl'dle� fOI doo'a, em. toda a sua ple.nitude, i/nQlusiv,e manda,-ndo reil).- mf�s!açao do

. eleI�orado nas lllume.ras 3iSS1�natur'a:s, de .e1e-
. É a sociedade catarinensel tegI'a'�

tItulos e/lelto.ral:s por pessoas estra:nhas, quando fi,cou 'pro'Vado eleI'çoes
. 19, J.a�elIi� p3;ssado. mento os maIS re:p,Tese��atI;vos

em peso, que se eÍ1gu€ para re-
que tmha ele autondw�,e para delegar este poder, faz/endo-'O' a Uim es- Apezar tIoonI:a mlllOrlit'àTla que de todas as cl3JsSles sOCIaIs).

pUldiar a descabida e odiosa
creveuJie �{) seu cartórIO, no que não foi 'considerado crime, pelo Tri-

a'gIl'essãJO a UJll dos vultos mais
bUllllil EJ.el:fJa.ral.

dignos e mais r.espeitados. da A-:::----A=-f-=-----------------------nossa elite cultulral. E isto por- rica recusa os
que a imoralidlade da atitude
UldelIl'ista nãO' '3JUngiu, apenas, ho..."...ens d '" 1
a pe/ssoa ilustJre e emér,ita do ......... e cor .

Chefe do EX8CUitivo baI'lriga- LONDRES, 26 (U. P.) _: De Lagos, na Nigé1,ia .(Africa), informa
verrde. c ,Daily FIxpress que o Lagos Hotel recusou (J.lojar tlm funcionário bri-

Atingiu, em cheio, o próprio ,tdnico, :por ser mulato. Trata-se de IvO?' Ct�mmings, filho :Clum médi
bom n'OIrm do nosso' Estado, co negro ,e ,duma inglesa, que é iconhecido como 'o (p1'imeiro funcioná
hoje em posição de vanguarda rio de cor no depa1'tamento das Colonias Britdnicas. O prop1'ietário
e'llltre o·s demais da F.ederação, do Hotel em ;questão é 'um grego .. ,

• ,,1\

o Papa e a

Nações
Federação· das
Unidas

o caso' da posse dos governadores Sob�evo.arão .

.

PORTO ALEGRE, 25 (A. N.j - A noticia procedenlt� da capital territóriO nacional
federal, segundo qual o Parti/do Social Democná;üco de .são Paulo te-
ria pedido eXllime de

.

posse dos gOViernador,es, es.tá Ílnte're.ssando �iva- Rio, 25 (A. N.) - O gov�,rno
mente os meios poHticos desta cClipi,tal. Ouvi:dos por um veS(llertino 10- angentino so1iJcitou ao goveI1no bra

cal, vário,s lideres de.clararam que o I1eeXalme agora pleiteado pe,lo sileiro pe,I1m�ssão para q_ue qua
Parltido Social Democrático PauHslf..a, segundo aquela ;notícia, iria re- renta aviões grandes sobrevoem o

tandar pelo menos quatro meses a posse do seIllhor Wwlter Jobim, territorio naci()lIlia'L }lsses aviões

prazo em Q1ue, se espera estar conclUlida a constituição do Ri'o Grande; foram adquirido/s na Inglaterra e

do SUlI. A!té Já, ,com/forme aJPUl·OU o cÍltado V'e.s:pertino, preval,eceria o destinam-se a F. A. A. - A con-

l'egime i�iervenção federal. I cessão foi dada.

Londres, 25 (U. P.) - O. Papa
Pio XII, concedeu a benção á )"e
deraçã'o Mumldial das Associaçõe-s
das Nações Unidas, quando o che
f,e da igreja I'ec:�eu em audiência
o sr. Emile' À'cker, aSiSÍlstente do

Secretário Geral da.quele organis
mo, segundo se a.nunciou hoj·e,
nesta cap·iltal. O l)1ajor John En

nais, secfietário geral da Federa·

Cão, apr�sentou a.o Pap\1 um rela

tório sô.bre sua recente viagem áls

AmériINl:s. do Sul e Norte, ao mes

mo 'tem\po que Acker desüre'Via sua

exoursão pelos paí-ses eUlrOlPeUS,

Bm deolaração á imprensa, Alcker
diss'e: "É esta a primeira vez q'ue

Papa assume uma posição def'ini

uiva em relação a elste ass'unto.

Segundo afimriou o Major Ennais,_
três países latino' .americanos,
Cuba, Haiti e Rte'[)Ulblica Domini:

ca:na, já haviam estabelecido lliS'S04

ciaçõe.s das Nações Unidas, ao pas
so que o Brasil, o Uruguai, a Ar

gentina, o Ohile, a BOllivia, Vene

zuela, Guatemala ·e México acaba

vam de organizar comités prepa
ratórios. Em todos os ponto's',
acreslcen.tou o maJor Ennais, a\.

Fel1eração MUlndial das As,socia

ções das Nações Unidas, recebelu, o

apoio unanime tanto das autor i

daldes em geral como do povo erij
pamJi.cular, muito embora milhões

que vivem no ÍllllÍ.eriôr de todos os

países, jamai.s tivessem ouv�do fa

lar das Nações Unidas. J

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Vitimas da neve
Nova York, 1 (D. P.) - A mais

terrivel tempestade de neve que se

alba!lloo sôbre os Estados orientais
� União Amerícana, nestes seis
úléimos anos, tornou a direção do

8 - Sábado - Farmácía Santo AtlâtIlttioo e dir-ige-se sôbre a Nova
Agostinho - Rua Conselheiro Ma- Escócia e Terr-a NOVla, deixando
fra. '

atrás pelo menos 24 mortos e os
9 - Domingo - Farmáeía San- serviços públ.icos em sérias dificul-

to Agostinho Bna Conselheiro dades, em uma faixa do Maine á
MafIT"a.

Carolina dia Sul. Cidades estão
15 SábaJdlQ F1amnácia Espe -

emergindo da- neve para tornar a
rança _ Rua Conselheiro Mafra Luz de um sol que var-a um céu tre-

16 - Domingo - Farmácia E�- mendamente frio.
perança - RUJa Conselheiro Mafra,

22 - Sábado - Farmácia Nel
son - RUJa Felipe Schm4dJt.

23 - Domingo - Farmácia Nel,..
son - Rha Feli:ple Sohmidt.

,

O sle['viço InolJuI1nO S'8['� efetuado
peLa F:armá,ci:a Santa AntônLo sita
á rua João Pinto.
A p'l'les'ente tabela não paderá' ser

a1Jtemda Slem . preV'lla autoJ'lizaçã,o
t1este Depiamamooto.

Porto Alegre , (A. N.) - Os

;:r;�r;.s :ad;o��!Ss:�an:;x��u��� Empres'a (Con'sir'ulor·aaguardam a reunião da Comi8são
,

..
.

.

_

Diretora Nacional do partido, para A maior Organizaçiio _
Predicll do BIasil

tratar da reestruturação do setor

gaucho. Pelas informaç6e'S 'que r��: AVISA
cebe1'ftos de Pôrto Alegre, a vitó-: A 'todos 09 portadbres de títulos desta conceituada empresa,
ria do P. S. D. consolidou 'a posição' legalizar seus título$, afim de obter o reembolso de acôrdo com
do partido em todo o Estadb,: o Decre'to-lei nO: 7930 de 3-9-45.

) achando-se os seus lide1'es empe-
A'

Para' maiores esdare�jme��os, ,'ê favor di:igir-se ao. escri
nhados nos trabalhos preparat6- tOrJO c�l,ltral nesta Capital. SItO a rua Feltpe Schmldt s/n
rios" para as próximas eleições Florianópolis. Vende-lie um, bem sortido
municipai:s, com muito : entusias- NB. Nãb faça sua inscrição em outra empresa, COngênere" e hem afreguezodo
mo. sem primeiro conhecer riossos novos Planos de vendas, Rua Tir-:1dentes

/
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FARMACIAS DE PLANTÃO

TELEFONES MAIS N'ECESSITADOS
Bombeiros UU
Polícia , .. '.' . . . . . . . . . • . .• • •• ••• 10U
Delegacia O: P. Social ...•...•••••1 1571
Maternidade �...... ll5.
Hospital Nerêu Ramos '.n
Santa Casa .............•..•••••• 1036
Casa de Sa1Íde, S. Sebasti�o ...... 11'�J
Assistência MunicipaI .....• ;..... 166'
Hospjtal Militar 11&'
H· B. C 13$t
Base Aérea ...•..• � • . • . • . • • • • .. • 7!:�
7& B. I. A. C. ....0............. 1591
Capitan;a dos Portol 0.............. 1388
16& C. R. .,.................... 160M
J.l'6rça Policiai '1aO�

!'(f=��a 151.

"Â�" 1022
............... ; 1651

·piário da Tardé· 157'
L. B. A, • • . • . . .. . . .. • .. • .. • .. • 1641
J!:mp. Fuaerári. Oro.. --;. -. •• • • • • JIIl

p- ��\" - .......

,Laboratório
Rsdio-Tecnica-Electron

Fundado em 1935

I
Mont,agem de rádio., Anlpli
• ficadorea-Tran.mi•••re.

. Material importado direta-
mente do. U. S. A.
Proprietário

. Otomu GeorgeS Btihm

I
Electre - Tecnico - Profi..iona)

formado na Europa
Florian6pol:i.

�ua João Pinto n: 29 •• Sob.

...

'. RETIRARAM SUAS CANDI.
DÁTURAS

Tôd!ts as bebidas, inclUSIve ali
fabricaoas em outros Estados,
retiraram su.as candidatuTa5,
para t'e1nar nos lares catari.
Denses, ::- em vista da certissi
ma vitói'ia do aperitivo' KNOT.

V I V � ,R E s para E U R O P -A A energia.:atômi!""�\
(Alemanha todas as zonas, Austria. Hungria etc.) por intermedio da ';,

Hudson Shippi1'lg Co. Inc. New York. ca e o cancer
Diretamente dos depositas na Suissa.' •• Entregas rapiG!a. e garantidos,' •

podendo ler telegraficas.•• A melhor organizàção no genero. fundada ,Nova York, (D. P.) - O tra--

.
em 1893. -- Variedade de .ortimento., tamenão do camcer pela erlerg.ia,j

PEÇA INFORMAÇÕES DETALHADAS A: atômica ainda terá de aguardar os-

OR<iANIZACÃO SULINA DE REPRESENTACÕES ltda. resultados de muitas pesquisas, an--

Rua F:lipe Schmidt, 52 (Tojo) _. FLORIANÓPOLIS tes que Soe P:OSS'3illl esperar benefi--
cios em grande escala, segundo de-
elarou o dr. Connelius P. Hhoades,
díretor do Eloan-Kettering Institn->
te For Canoer Research.
Rhoades deolaroo que apenas '

dois H'P'0s de oancer - tiróidico e"

Ieukernia - podem s'er corrtrolados '

até certo' ponto pelos, isótípos 1'31-

dia-ativos. AlgUlmas p'e,slscia.ji� que so-'

friam dessas v.a:riedade's dr CIalllcer

séntiram aliV'i,o com o tra,taan,ento ,)
artôqnico, mas em nenhum claso se"

obrbeV'e pfo'WI!S de qUle a sua vid,a_
pod.eria ser ·prQlon'gJaJda.
Faland'Ü flOS membros dia, Cómis�

são de En'er,gia Atômica da UrN, de-·
cLalrüiU/ o dr. Rhoades que, na sua!

oprmaü, o ap:erf'ei.ço\�meJIlto da'

I
e'nergia artômica, com o tempo, da
rá i�'O.rta,ntes cOlJlJtrib�çõ'es park
a medIC�na, m3JS a,ruv.errt'lu ao mlllndo,
pa11a não ailimentar esperanças'
exal�eroid!as, es:pecialmemte no qUle'
se reú,rle ao co'mbate contra o can

cer.

Josti�a Trabalhista
PROCESSOS EM li>AUTA PAiRA
JULGAMEN'OO - MÊ� DE

FlEVEREIRO
Dia 26, ás 14 horas

PROCBSSO N° JIGJ-37 ",.47
Reclername : Arnaldo João Mi-

r-anda.
'

\ Reolamada : IndúSltrlla Brasileira
de Peixe Limitada.

Objeto : Indenização e férias.
Ftor iamópolis, 22 de fevereiro de

1947.

A.ntô.r1Í:o Adolfo Lisboa - Se-
creíár io.

VlSTO:
F,rau'CÍs'co de Saldes Reis - Juiz

Presidente.

Inspetoria de
Veiculos
Torma-íse público que OI prazo

para' emplacamento de automoveís

caminhões,' ônhhus, motocicletas e

bícícletas, Itl8r:minará a 28 do cor

rente. I

Expi,ra;do êste prazo, serão aplí-
cadas aos infratores as penalida
dei; previstas em lei.

F11'Ori,a'llóipo!is, 24 de fevereíeo
de 1947.

sofreram sérios
entr-aves, ma-s hoje a coisa está bem
melhor ,qlue ás dez horas de 'Ontem.

Mesmo os aviões d'e carreira volta-
11am a trafegar.
No luar 'não Sle r-egistrou addeIlt

tes, porém a�gUJ)]as peq,unas ,em

b:al'caçõ,es foram s'oc'Ol"ridIas por
bail1cOlS do S:erviçQ de Guarda Cos
tas.

fotografias num
minuto
Nova Y01'k. '\ (a. P.) -

, Um
aparêlho fotográfico que produz
fotografias em um minuto quando
é usado ,um papel especial, foi
apresentado aí! público pelo seu

inventor Ewin Lantais.
Depois de ter "tirado" urna fo

tografia, basta vimr uma chave e

esperar um minuto para se obter
o "pos,itivo" nor�al, ", _. �_ I

O aparelho pode servir para os

amadores timrem fotografias, mas

a;presBntará, p'riru:ipalmente, van�
tagens imensas para as 'tot;gra
fias de imprensa., �,

Ateitamos agentes e I
.correspondentes no

interior.
Os interessados devem

_

apresentar referencias.

E·feitos da vitória

DE PION E IR à
A SERViÇO DE V.S.

FILIAL VARIG:
EDIFICI8 LA

Praca 15 de Novernb- o
PORTA Telefone 1325

F"ARMACIA ESPERANÇA
do Farmacêutico NILO LAUS
Heje e amanhã será a sua preferida

Drogas nacionais e estrangeiras - Homeopâtias - Perfu
marias � Axtigos de borracha.

Garante-se a exata observância no receituário médico.

Dr. Henrique Slodieck
ADVOGADO

Rua Felipe Schmidt 21, sobrado

(Altos da (CASA PARAISO):- Florianópolis

CONTA CORRENTE P()PU�AR
Juros

-

51/2 a. a. - Limite Cr$ 30.000,00
MovimentaçãO com cheques

Banco do Distrito Federal S. A.

Rua

CAPITAL: CR$ 60.\)00,000,00
RESERVAS: CR$ 15.000.'000,00

Trajano, 23 • Florianópolis

CURSO DE MOTORISTA
/ e

Socorro, de AutomóveisServiço de Pronto
Ensina-se a dirigir automóveis
Amador e ProfiSSional

Teoria e prática -:- tonhecimeilto do motor.
Atendem·se chamados para reparos 'de urgência.

Auto-Escola' 1-47.77
GARAGE UNIAO - PRAÇA GAL. OSÓRIO, 40.

Tenha 8empr� em casa uma_ garrafinha. de I
APERITIVO «K N O I»

Universal»

l

i

Entoquecen,a bordo'
Lisboa, .�. (D. P.) - Um passa-v

geiro do quadrí-enctor da "'f,ra.ns-

WIOTM Airr Línes", da linha Johan- .

nesburgo-Nova York, perdeu a ra-

zão em consequência de uma VIO-'

lentíssima dor de dentes. O ap'are·"
lho, pOJ' outro lado, tendo modifi->
cado o itineráeio devido ao mau!"

tempo, aroetI'['i:sS'oU' nos Açores, onde

o passageiro doente foi hds!pi!tali
zado,

,·Decepcionado O
PTD DO Para ná
Olllrilt,iba, \ (A. N.) - O PTB,,,

decepcionado eom o fracasso das,

eleições de 19 de janeiro, I'I1iCIOU'

uma série de inquérjtos no interior'

para aiP,nr,ar as causas- dia derrota'.
eleitoral. O plrim,e�ii-o visado s-erá o

município de: Castro, onde o presi-.
delIJ!te do diiretório dó PTB teria'
dado mão beirada de todo OI eleíto
rado do partido ao oandédato a',

UDN locel.:

co�o UM" DAS co",'UUSUICÕt"S Of GUEIlI:>A OO·IA60�Al0'HO ODi .. "
o �1lt.Co OH.l� ""OOVTO SA'''OU 20�

Palacete à venda
sito a rua E.teves J\lnior N. 93,:

antiga re.idência da família
, Raulino Horn .

Chocara loteada com 26 divi.õe.
de 10m x 40m.

O. interessado. queiram procurar
o Snr. Raulino Horn Ferro.

BAR

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ESTADO- Quarta 26·'elr. de Fevereiro de 1947 ... 3
\_.------.----�----�------------��--------------�--------------------------�--------�---------------------------------------------- ...

eocíal 0pl'�ê, }(!f!,�� ,!!!sanoS!!! ca�i!! ��:.�:ade de
o senhor Keíze Haranda, can- dirigentes do Partido Traba-I Está sendo devado a -ereíto na

Manoel Vara Brasil,
. did:ato a deputado pelo Partí- Ihísta Brasíãeíro, apresentan- Faculdade de Direito de Santa.

DIa 25: Para Pó nto Aíegre : Li- do 'I'rabalhísta Brasííeíro e do-o aos diretórios do. interior I Catarina, o concurso
-

de habilita
sa .Annemari-e Ebner, Jacobe Wag- que alcançou maioria na cha- MS quais pediam fossem ais� I ção, a que se estão submetendo os

ner, Irene wagner; Edelgard w,ag-j pa de seu �artido: pois calc_ula� pensadas a:o. seu portador,
.

tô- i candidatos deste ano ao- ingresso

qer, EhrenfnOO V. agner e Manf're-
_

se qr;e tenha obtddo de qumze das as racüídades, na quallda.-I no referido estabeleCImento.
do W:vgner: I a vinte mil votos, não será de de' candidato a deputado. Ujtrapassando todas a.s expecta-

tenham Para RIO de Janeiro : Benoní I eleito, uma vez que não estava Há expectiva quanto á deci-,'
Uvas, apresentaram-se nos vesti

diaria- Laurinda Ribas, �ntônio G.ome� II devídamente regtstrado. A Co- são do Tribunal Regional Elei- bulas da nossa escola jurídfca na

fazê-lo Coelho, Hiltur -Nilson, Arnaur
í

missão de seleção do Partido toral, no caso, e sôbre Se eon- dia mais e nada menos de 22 can-

..o quanto antes para concorrerem a T.emporal,. T-homaz
.

de Carvalho Trabalhtsta Brasileiro, encar- siderará válddos GS votos que dídatos, número r·elativamente
"tão hnteressante iniciativa realizada Meyer, Hjlda G�r.malll �eye.r, Ro- regada de ímdícar OS nomes+receceu senhor Hananda para elevado se considerarmos o mo-

"sob' o patrocínio da "Livraria Rosa, berto Me:er, HelIO Man�ms. .
que comporfam a chapa parei- eteíco do sufrágio da legenda desto gráu ide . adiantamento do

..á rua Deodoro, n. 33, nesta Capíta], Para Sao Paulo' Cleobulo Ser '
.. E t d- .

.
.' '" -

dâeía, omdtíu, .á última hora, ° I petebista ou se mandará anu- ensino sUipenor. em �os�o. SI a ?
.F·ÃZEM 'ÃN'-O' s· " H'·O·J·E·.:

• • • • • • • • •• ratice. do senhor Keize Heranda, O l lar os meSIl1<)'S. Vem ISSO PO'IS, indicar, mais

Para Cur itiba : Henrique Bere-
.

uma vez, que estamos em, franco
- a meruina Regina Gloria filha nnhauser-, Henrique Gabr-iel Bere-

C. O N .,V I T E progresso, o que Iconstitue para
,.110 sr. Adalberto S. Ataide.' nhauser , Athos Conti, DaLson Ma- nós motivo de júhi.lo. Atribue-se,

- o sr. Trogilio Melo, major re- chado Ferraz, 'José Sallitae-la e Jo-
.,

em grande parte, êsse grande
.rormado da Polícia Milntar. sé Ferreira Vieira Neto. Convidei-se às classes Mé dica , Farmaceutica e Enfermeiros, aJí1luxo de candidatos, ao r-ecente

- a sta..Maria Tereza Praum, -

para assistirem aos dias 27 do . corrente e 1.0 de março vin- reconhecimento da Pacujdade, em

>.residente em It.aJ·ai.· A Id S d 1rno O uarez ouro, às 20 horas, no· Instituto Brasil-Eatados Unidos, as caráter defilllitivo. Acresce ainda
, - a sta. Jacira Maria de Paula, 8�ssõe� cinematográficas, com pass�gens de fil��s sobre técnica (J,ue' o estabelecimento da ESlbey��
:fiLha do ST. Leonel de Paula. -\

C cirurgrca, adotada nos Estados Unidos da Amenca. Junior, apesar de movo, começa ja

:SRA .. RAQUEL RAMOS DA SILVA uneo Oferta das Suturas DAVIS x GECK, por íntermedío de ,(1 forjar uma sólida tradição, gra-

N� data de hoje comemora seu Cirurgião-dentista s(replesentante no Brasil, Importadora Chiorboli Ltda. ças ao brilho com que se têm ha-

.aniversário natalício, a exma. sra.
• . . vida na vida práJtica os q;ue nela

..d. Raquelcltamos da Silva, viuvá
Exclusivamente com hora Co"mo se 'Ie" em Florl"ano·poll"'s' f'oram hauri-r os sublimes pr íncí-

-do saudoso desembargadar Pedro
ma r co d o.

. pios da Ciência do Direíto . Acres-
� Cartão de hors Cr$ 80 00

.

,B'iLva e progenitora do dr. Aderbal
. . oente-se ainda, pela írnpootãnoía

Rua Arci or e r te Paiva 0.° 17'
..Rarrnos da Silva, governador e-Ieilo'

Do bo,letim nO 27 da Bibliotéca Durante êsse tempo. a Biblioléca do fato, Ique ela -tem, pr·esente-

ode Santa rGatarina.
Te!. 1.427. Pública extraimos os seguintes foi PJ'ocuraqa por t2.200 .�consu- mente, um professor na vi-(}8..,pre-

Dama de pI'eclaras vir_tudes de
F!m i�nópolis dados, relativos ao movimento da lentes, dos quais !LiOO do sexo fe- sidência da Re1pública e outro no

..eSlpírioto e de coraçãó, t.em seu no-
mesma no quarrtó trimestre de minino e 8.100 cio masculino. A BenllJd{) Federal, liderando �s fôr-

.me li'gado a inume.ras obras d-e as-
1946. média .diária foi de 169,44,' haven- ças majoritárias,' o que /Vem' pro-

."sisLência social, go-zanclo, po-r isto .
Frequência: do -um aumento de 1940 cÜ'll!!rulen- var a ex-celência e o gráu de cul-

"de admiração a respei:to em iodas Dos 92 dia's que se couSluiDuiu tes, em relação ao trimestre pas- oura jurf.dica dos mestres' que in-

�as camrudas sociais. êste trtmeSltre, 72 fora·m uteis. saJdo. tegram o seu ICOrpO doceme.

Signif�oati,vas e afetuosas s�erão
·Os ca,llI{üdaLo's que ora estão

;RS ho.mena�ens que por tão auspi-
'

RITZ - Hoje ás 7,30 horas Von Papen c.o'ndenado enfrentando as banca.s exa:minado-

.ciosa data receberá do vaSlto cír- Ultima Ex-i'bição ras,
.

sUibmeLeIIldo-se á arguições á

.:C'Ullo de suas' re.lações, ás quais "O Charles Boyer, Laul"een Bacall,
Nuremberg, 25 (U. P.) - O· mente absolvido pelo Trihunal melhor maneira do ;Pro-fessor Fon-

Estado" se assÜ'cia com respeitosos Vt�or Franoelll e Krutina PaxLnou.
Tribunal de De",na.zifioação· conde- Internacional 'de Crimes de guerra. tes, são os seguintes: A!derbal AI-

'votos de perenes fehcidad'e.s. QUAiNDO OS DESTINOS SE
nau VÚ'Il PapEm a oito a!nos de tra- A Côrte tambem resolveu que cântara, Ayres Gama .F,erreira de

üRUZA.M barhos fOorçados. COUltUldo o tribu- a forLuna da VOI1 PélIIlIPen, seja M,elo, .Benno Mey-er Peressoni, Ca'f-

Cerusura até 14 anos.
nal Ievou em consideração'a idad'e confiscada e que os 17 meses que los Bastos Gomes, ICarlos Zenisch

O programa: çj.ne Jornal lnfor-
de Pa'pen, que Clonta já s-e,ssenta e passou delbiclo sejam descontados RamOls, Dalmo B. Siolva,. Eglê da

ma,t.i:>ro-; -A-t-ualidades RKO PatM.
oito anos de ida'de, e ordenou que dos oito .de prisão a que foi con- Costa Avila MaI'heiros, Geraldo

PI'BÇOS: _ 6,00 e 3,60.
}he seja de.stinada uma tarefa es- dana,do. Os lraballhos não serão pe- Gama S�lles, Hélio Milton P·erei

peciaI no cam,po traiba�ho, de arCor- sados, m;as l-eves, devido a idade ra, -Hélio 'Sa:citIoti de Oliv-ei.ra, Ivo
•••••••• 0"0 ••••••••••

ROXY _ Hoje ás 7,30 horas
do com ·sua capacidade fisi_ca. Sua avançada do condenado. Sell, Jaymor G. Collaço,'Jorg·e Bar-

Ultima Exibição fonbuna será confiscada e servirá A sra. Von PllJpen, es.tava muito roso Fi,hho, José Figueiró da Si-

10 _ Ci-nelandia Jornal 166 para pa,ga,mento de reparações de pálida e tremula ao sentar-se :vn- queira, José MurBo Braga, Jove-

DFB. guerra. te (} tribunal. Caminhava lenta- 'lino Savi, LYlcio da ,Silva Hauer,

20 _ Lon Ohaney e Brenda CONFISCAÇÃO DE BENS mente, apoiada pe.]a:s duas filhas. Rid Sil/Va, SanI UlisSiéia Baião, Va-

Joyoe. NurembeI1g, 25 (U. P.) - :Franz Von Pélipen, que envergava terno 1ério ToOI1quato de Andrade Botelho,

O T:RAVESSEliRO DA MORTE Von Pa:pen, arnotigo az da diplom!l- ca-sta,nho, sorria para os aJmi,gos e Wa1mor CaI1doso da Silva, Walter

30 _ Mar!:ha Odri,scoll é Noah
cia _hitlerista, foi condenado hoj-e a inclinou-se antes de seIlluarclSe em Belo WaIlidenley.

Beery Jr. _ em:
oito anos de prisão com trabalhos

I
fr-ente dos jui-zes. A Côrte permi- --------------

CAMINHO 'DE ElSTrRELA!S fOor�ados,. pe]:a Côr.te �e Desnaz.ifi- tiu a. VOol} �aulpen. dispor de a,pe- Relatório sobre a
Censura: Até 18 anos. caça0. PllJpen, haVia Sido anteflor- nas CIncO .mI.] marcos.

." A ternanhaPreços: 3,00 - 2,40. if' C-

FACULDADE DE DIREI'liO \"omo agem
) ..
�/is russos na orea

c.o.Baenr't1lin�'I..a26J.a' (fUo·l' :1·a)born,.,SoegoUnrde�;Sálbado próximo, dia 1°, no sa- \Vash 'n<>'ton 25 (U P _ O uma 'icoI'ltina\ de ferro" .entre as
"'" 'V ,,"""

Hão nob.re da FaCiuLdadle de Direito
'

.' 1 "', ..

latório sôbre a Alemanha que .será.
Tenente General John R. .HOodge, zonas de ocupação rus'so ·e norte-

-·de Santa C�'ta�l'na faro se a' uma Norte- ·apres,ent"·d·o a' oConferêooia dos mi�
ai ,. -,

- .
-

comanda.nte das 'Fôrças amerircarna, po·rém todas as suas
'"

'solene abertura do �·n� l"'tI'VO de . .. . nI'stros do eXiLe'rI'or q'ue se reali�
• ., • •

"" 'V 'Q Americanos de ocupação na, 'Corea t t t lt f t f
,

1.947, com uma aula inaugural da
en alvas resl) aram m ru I eras.

, MoSICou pelo comité de
Meridional, anunciou na noite de A propósito das ne'g.ociaçiíes ruSISO

zaoo �m
d

.

: -

'

d

'

t le
..cadeira, dr. João Jos-é CabI�al. on.tem ter a .eml·ssora �"'I'cL'al de t· 'f" redaçao - a comIssao e con ro'

ODEON
. �

730 h
lJl e non e-amerooanas para a um 1-'. O I �.!Ó. b todosF1alará também, nessa ocaslao, -=- as i) e, oras

Mos".ou n-"t'l'cl'a"'o a t�,.,�s os eorea-
-

d d'
- ah:vdo. re a," fiO a range

,:em nom'e ,d,o conpo de alun'os o
- Sessoes das Moças -

'V V' !li

VtiJU'd d
caça0 (la.s uas zonas e orcupaçao

a""".<n"os rooonstruç�o da Al�
", d 17 25 d a e que da Correa, declarou que "·s nego-

as h"""t>VU d

.

n._' pelos
_ O'I'OO f" I d C A LEGIÃO B'RANCA. .

I
no.s e a anos e I , w

t\IU

.

01' o leJa o �ntro Acadê-. \ elstavam sendo chamados para o ciações haviam sido. abandon:vdas. mjtl1! ade t
ev,e serh af·prodv °f rç'><'

· miCO XI de F'8VeI"e,lro, acadêmico I
Coon. ClaUldetJte Colibflrt, PauIet- oo:ma,n an es em c e e as o "'''

UhaLdo Brisiglhelli. �e GodKfard, Veroni'ca Lake, Bar- exércÍlVo, aliado na zona de ocupa-

E""
de oC'l.llPação· das .qurutro potências.

bara Briltfton, George R>eev�, SOTh- ção ..russa. Como a população co- n.rara com
VIAJANTES ny Tufts e Wa.lter· Abel. reana se eleva a onz-e mHhões de

p ... R'TE'IRA
.

;.. Movimento de pa:ssag·eilI'os no No prog;rama _ 1) _ Bam,dei- almaos na região setentrional aeres- recurso �

aeroporto de F,IOorianõpolis, em- raIllte da Téia nO 1 _ Nac. Coop. (}entou que �s .russos p�erão for-
Recife, 24 (U. P.) _ Um vesper- Da. VIVI (Parteira), torna

:ba1'ca:do,s e des'embarcados pela Pa- 2) _ Perieia e Prooisão .,- Sho1't. mar um. exeooIto de maIS 50�.Oo.O tino oUlViu o s.r. Esdras Gureneiro, publico que, a partir desta data

nair do Brasil S. A. I Pro..r>os·. Sras 0.. Srl·t�-s Cr$ homens. Hoc1ge .aoentuou amda A .

1 atenderá suas clientes apenas
� v '" I aodVlO,gaId'o dia coligação, sobre o JU-

Dia l' P,ara PoArto Aln'g"e' AI. 1,20,' E'>s-tUlda.nt".s _. Cr$ 2,00,' Ca.- que os .cor.eanos con'slCrHos p.elos na Maternlodade de Flo·rto-ano'-

f1'OO,o N�ura1llter, -Hann�;" Mari;' Ih" C
v

-

,soviétieos 'estão recebendo treI-na- garn1ento de ontem do Tribunal Re-
polis, não J:I:\ais o fazendo à

· J.e:vne!tre Neurarrter, Otília Range.! va.:���s1; aiil:!"�'oo. menta mi!i.tar pelos comunistas giQ!ImJ Elie'iito-ral, �l'e decidilU prati-
domiciio ..

Moog e Norma Maria Moo,g. ohineses. Falando á imprensa camente o pJeit'O, pOOldo fim ás es- ,;,;;;,;;;;;,;.;.;�;...---------'"'!

D
. . .. .. ..

quaJndo de sua ohegada a esta ca- per3Jll\Ç3lS Ido sr. N,eto Campelo'. O
ia 22: Para São Paulo·: Sylvio IMPiElRIAL - á:s 7,30 horas

pl.-tal, Hod,ge dl·�-o.e .mais, que' a
ref-e'l'ido advogado dlclarou qlre a

FleITari, ,Salvador Mad.rid Blate, AS J.RMÃS DOLLY ,"" .. d' I
.

Un�ão .sovié<bilca tinha desernvolvi- coligação, pedira () es_enil:ron la.
Manoel Abílio J;,inhares e Luiz An- (Técnicolor). - com: ;to d t d os documentos
tônio Lirnhares Jurnior. Para Rio. Jo,h.n Pa"·.ne, Bn·t�y. Gr"'ble e Ju- do grandes esforços para estabeler meru

.
e o· os

I J '" -e " cOlnls,tantes das -lfi'b"'Uições já exhs-
,.dIe Janeir·o: JOaJquim Oliveira 001'-; ne HaV'er.. tentes no T. R. E., para en.tJrar com
rêa. Sá, ,Leoberrto .�eal, Amna?do I No Programa: 1) - O :esporte 'Maquina de Costura um só recul;.s-o, ime(fi,atámffi.te, no
Rosa e Afónso Ve'l-ga. Para Porto em Maroha nO 122 ._ N!lJc. COOip.· Tribuna,l Superior:

'

••-.-.-.-.-.
-

..-.-.-.-.-.-.-.-.-.
-

..-.-..-.-.-.-.-.-.
-

..-.-.......
AIegre: Arno }wcy Lorenzoni. Dia I 2) _:_ Fax Airplan News.29 x 10 Gomprâ.se

.

uma. lriforrna- ,

23: Para Curi,tilba: Cândido Gui-

11- Jornal. ' ções nesta redação. A valor.-zaca-Omarães Junio-r, Cy-rilo Pr-evidi. Pa- Preços: Cr$ 4,00 - 3,00.
ra São Pruulo: Ivete Migue,] Chame. "Imp. 14 anos". SE�VIÇO DE, :

-IdOS sUI-no�....Para Rio de Janeiro: Alüno de METEOROLOGIA �

Oli.veira, Nel'son Azevedo Prado"1 J M DA' _ , OMcag.o, 26 (U. 'P.) -- No.
Para Pôrto Alegr.e: Ricardo

I
oão eyer e lná reão Pr�v19ao do te�po, ate 14 ho1'Q8 mercado desta cap.Ltal os por-

M y r do dIa 26 na CapItal: '
.

.KeI'lber., e e
Tempo: em geral instável, Fom ous alca"ncaI"am ° preço maIS

Títulos l)ecla.ratórios
Dia 24° Para São Paulo: José i chuvas.. alto na hi'ocória, deixando

pre-I'CorrJova e Itrumar Zili.

I
participam aos parentes e Temperatura: estável. Vier novos aumenlÍJos do toucl- Escrit. -- Praça 15 de Nov. 23.
amigos o nascimento de seu V t d dé t

'

t lo. andar.
Para Rio de Janeiro: Luiz Ootá- filho SERGIO, dcorrido no

I
. en os: e nor li e a sues e. nho, presunto, etc. Atribui-.se

�. -

II 'V '.
frescos. ,. Re.id. -- Rua Tiradentes 47.

,. VI8 Ga, otti·, Jose Maria da elga, dia 23 deate. Temperatural extrema. de ontem essa alta a grande esqas,sez' del FONE •• 1468
Antônio Rwmo.s, Abílio Ramos e máxima, 25.6; 'n-"ínima 239. suinoS. .

.""""""""_.......... ...

Vida
PREMlOS EM LIVROS

por todo' êste mês "O Estado"
,;iniciará a distribuição de Iivros,
"inclusive romances, entre a� nes

�soas que constarem do seu cadas
"tro social.

Assim, os que ainda não

".preenchido o coupon que

,iJIlente publicamos, devem

\ .

Parwbens.
QUEM PERDEU?

:NOIVADO
Com a gentil senhOorita Odlacira

-Dassão, diloéta fillha do sr. AriSlÍJi
,des. Cassão e de sua exrna. esposa
na. jUllvira Mattos Cassão, de São
,Joaquim, contra:tou casamento ü

.sr. W'�lson FeI�l'eira de Almeida

.:ativo funcionário do Banco d�
·Crédi,to Popul,ar e AgJ.'íoo·la de
:.Santa CllJtarina.

o. ISr. Cruz, fUlllcianário do Te
..zouro do Estado, e.ntI'legará a qüem
,:provar s'er seu ].egítimo dono, cer
· Va impoI1taneia arlhada no Es
l!lreitoo'

Agradeço duas graças a

S. Judas Tadeu e uma

d Santo Antonio da
Penitencia.

M.M.M.
, -

Dr. CLARNO G.
GALLETTI

ADVOGADO
Crime e cível

Constituição de Sociedadea
NATURALIZAÇÕES

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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2.862.126,40
22.452.876,40

600.050,80
263.500,30
417.529,20
'965.657,00

o ESTADO - Quarla felrp 26 de Fever-@iro de 1947
'-;;.4

"VIRCiEM ESPECI,AL·IDADE"
)

Reestruturação

Pedimos aos nossos distintos leitores, o bsé
.

d oh serviço de responsahilidade, fez
o s::ru,.' 1.°00 e pre���.��er O I ciente, a quem .irsteresear, que to-

compon abaixo e remete-lo á nossa Redação..,.llU comp""'14.uuO.t I
quanto; antes, ° noese IIl1OVO Cadastro Sodatl.·

.

I
das as in:formações poderão ser

. , obtidas por intermédio do 10 Teu,

NOllle ••.••.. ,....................................................... L Aer. Eduardo de Oliveiras Bas-

Sexo Est, Civil ..••••.•... :.. D. Nasc, • •••••••••••••

Pais .......................•.•......• �.: •.••..••...........••.•.••••.

EsiJoso (a) .•.....•.•.••......•••.•••.•••••. � •••.••••••..
'

••••..••••••

tos, 'I'esoureíro desta Base.
Base Aérea de Flor iaatópol is, 13

de fevereiro de 1947.
Darcy Lopes Pimenta - Capítão

Aviador - Ajudante da Base.

�r·ego ou Cargo· ·•.•••••.••.••.••••..••••••••••••••• 'CASA . MISCELANEA distri-
buidora dos Rádios R. C. A

, Cargo do Pai (mãe) Victor, Válvulas e Diàcoe.
R�a Conselheiro Mafra()bserv••••..•••••••••••••.•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Agradeceriam&s, também, a aenilleza de notícíes de n.asoimentoe.
casamentos e outras, de parentes OU de pessoas amigas.

VENDE-SE
O barco TAlRZAN para passeio

com 7 mts. de comprimento por 2

de 1wrguI'Iá e 7,50 de mastro.
Ver e tratar á rua João Pinto 5.

I-RITOFORNITURAS
OURIVEIS

E
C

UTENSILIOS PARA
RELOJOEIROS

Balanças 19ara oficrnas - Para brilhantes - Laminadores
Tornos para relojoeiros - Banhos para dourar e pra

tear - Cordas, vidros para relógios; ele,
Preços e prospectos com a

CASA MASETTI
Rua Seminâr io, 131 - 135 - São Paulo.

o alfaiate indicado
Tiradufes: 7

SNRS.
i

ASSINANTES.
Reclamem imediata

mente' qualquer irre

gularidade na en trega
de seus iornaes.

.ouKNÇAS NiiiV���A.b
_.

Com os progressoe da mediei:..

roje, as dcençse nervosas, quauli,
tratadas" em tempo, são malel! �....
feítamente remediáveis. O �ur!lndei
sismo, frato da ignorânci-a, só pode
prejudicar os indivíduos afetados 4.
tais enferfuidades. O Ser.viço N.
eínnal de Doenças mentais dispa,
de um Ambula�ório, qae atende-Irra
tuitaDiente os doentes Denosos ...

Iligentes, na Rua Deodoro '.13, Gil... :
••11 11 Ih.oru. diaria.ena

.

'

\

T
'

.. 1 �!I U � :_-'-'--" i:,

üeseje obterA In�Qn�o=.�u�T,�no�n 25, .: O�Q�d� oEun� emprego '?
'

. .(10 distinto povo que pOlllue técnidoa habilitados Q execu tnr quaia- Procure então a nOBl!lll Ger�..
. quer ael'viços de eletricidade em geral, cc rno sejam; enrolamentos de da e preencha a nossa "ficha clt
:motorls. dínamos, transformadore.. consertos de rádios ou quaisquer informações úteis", dando tôcl..

qutros aparelhos elétricos e instalações de
.

iuz e forga, .possuindo as indicações possíveis, que te:r..
to:mbem uma secção ds venda de estabilizadores de fahricação pr6- mos prazer em recomendâsíe (a)
·.pria e rádios dos melhores mar.ca8. aos .interessados na aquisiçio ".

Visitem-na .em compromisso. bons funeíonâríes (as).

o Sabão

27.561.740,10

257.368,30

8.176.638,00
6.4'50_736,40·
3.393.817,45
560.537,60
82.073,50
11.955,00

1.760.496,90
921.782,80

1.199.385,00
.

1.120.166,80 78.133.120,8a

Ações em caução . 120.000,oa·

106.072.229,2a

PASSIVO
Capital .. . . . . . . .. . , .

Fundo de reserva legal . .

Funde> de reserva .. _ . . . .. . .

Fundo de reserva Intangível de consoli-
dação _....... . .

Seguro por conta própria . .

Depreciação . .

Fundo de substituição de obsoletas .

Fundo devedores duvidosos . ...•..•

Caixa de socorros . .

Fundo escolar -. . .

Reserva decreto-Iei n 9.159 .

. 50.000_000,00
3.176.895,30

11.906_053,04

7.673.376,00
614.125,12

8.028.433,62
2.245.287,00
3.501.847,17

17.417',76
35.000;00

285.544,60 87.483.979,6l. .

Debênture a resgatar' . .

Contas' correntes' credoras' . .

Soco Cultural e Beneficente Cônsul Carlos
Renaux ,

Dividendo .

1.000,00
10.670.249,59

297_000,00
7.500.000,00 18.468.249,5!t

-, Caução da diretoria . . 120.000,00

106.072.229,2<J

Brusque, Sl de dezembro de 1946.
Otto Renaux, diretor-presidente.

. Guilherme Renaux, diretor-comercial.
Henrique Hottmann, guàrda-livros reg. D!-

, 19.290.

I-PARECER
DO CONSELHO l<'lSCAL ,

Em cumprimento aos dispositivos legais, os abaixo assinados, membros.
do Conselho Fiscal da Fábrica de Tecidos Carlos Renaux S. A., tendo exa

minado cuidadosamente os balanços, contas e demais documentos apresen
. tados pela diretoria e relativos ao exercício encerrado em 31 de dózembra
ue 1946, verificaram a perfeita exatidão dos referidos documentos e são de'
parecer que os mesmos sejam aprovados pelos senhores acionistas, opínan-
do igualmente pela aprovação do relatório apresentado pela diretoria.'

Brusque, 17 de fever�iJ'o de 1947.
Luiz Btrecker
Oswaldo Gleich
Amoldo Schaejer

.. �.•.............................•.•••.•••••

NOCETTI, LIPIGESSE & CID.
(IA. DE SEGUROS «A INCONfIDENClA»AGENTES GERAL DA

Secção RADIO-TECNICA - Aparelhamento completo para
concertos em geral em. radies, transformadores e

.

aparelhos e letricos .

Secção MECANOGRAFICA: Oficina aparelhada para qua quer
serviços em maquinas 'de - contabilidades, escrever, somar,

calcular,'
.

'registradoras e mimiografos.
Secção de representações e seguros.

Escritorio de representações, constgneções e conta propria •

Rua João Pinto .N.o 32 - Caixa Postal N.o 278.
FLORIANÓPOLIS SANTA CATARINA

Aceitamos agentes para o interior do Estado.

..Sf.\�Ã2 y/RCt.A�
..... '7

ESPECIAliDADE
, •

TORNA

WETZEL lND"u�rrHIAL':'JOINVILL:E
, .

A ROUPA BRANQUISSIMA
-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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RASGANDO
se rasguem as campinas para Fazer pas- ....

o �STADO- Quarla telra 26 de Fev,relro ele "47

A·BTE·
.'Â EXPOSIÇÃO MARíTIMA DE

LONDRE8
Londres, (BNS) -'- Pioneira da

,construção naval, durante os últd
"mos 600 anos, a Grã-Bretanha o

.maior estaleiro do mundo - está
,construindo os mais modennos na

vios de todos os tipos.
A variedade do traJbalho dOIS es

.taleieos britâmicos pode ser aqui
latada com urna vistta á E�osição
orgamizada pela Worehiorut COIITl
pany 0.8 Shi'OwriglhtS e inaugurada
qoomlem pelo prefeito de Lrondre�.

Mais 'de 2.000 model-os desde o

modelo. de 20 pés de transoceantco
"Queen Elizarbelh ", até modelos
.que ca:bem dentro do bolso repre
.sentam o trabajho da Marinha
real, da Marinha Mercante e da in
dústria de CJonstrução, naval.

Os modelos cobrem a 'Poca� dos
-veíeíros até os nossos {lias.
Atribuem-se tanta irnportancia

.ao áSiP8C1trO 'educativo desta Expo
.sícão que a maioria dos estalei
ros d;í Grã-Br-etanha está envían
.do OIS seus aprendizes a Londr-es
:para. vê-la, e, .2.000 bi,!rhetes d�
entrada foram distribuidos, gra-

-..tuitJameillte, e as crianças das esco-
las pubhcas .. Além disso, grande,
número def'ilrnes serão exibidos
numa sala adjacente, enquanto no

táveis técnicos em a:rquiltteÍlUra' na-
.

vai e per-itos em navegação farão
-oonferéncías,

Estes trabalhos, reunidos em li
-vro, intitulado "Shipbuilding and
Ship"," é valioso trabalho de in
formação sôbre a técnica e pro
;gresso da construção naval hr í
\tânica.

.
Caixa de Esmolas aos Indigentes Partido

,

de 'Florianópolis
.

De ordem do Sr. Presidente em exercício,. convoco . os srs. sócios
coneribumtes para comparecerem á sessão de assembléia geral, a se
realizar no dia 27 do conentl!e mês, ás 15.horas, na séde social a Ave
'[Lida Hercftio Luz nO 20 - Ediffcio do Albergue Noturno - sendo a'

,seguinte a. ordem do dia:
'

ILeituea, díscussão e aprovação do Belatório do exercíoio de 1946
e Assamtos díversos.

Decorr-idos quinze minutos da hora .aprazada e não tendo com

parecído número suficiente de sócios para que a Assembléia possa
s,e realizar, fica, d-esde j,á, feilta a 2a eonvooação para ás 15,30 horas,
e, passados quinze minutos desta úld.ima hora consíderar-se-á fei,ta
a 3a convocação e a sessão srá efetuada com qualquer que seja o nú
mero de sócios presentes.

Florianópolis, 24 de Fevereiro de 1947.
Hei.to'r Blum - 10 Secretán ro,

Trabalhista
o Diretório MuniS�IN�'!I�rianÓPoliS do Partido :\l

Trabalhista Brasileiro, convida seus companheiros para
a reunião que levará a efeito no dia 28 do corrente,
sexta-feira, às 20 horas, na séde do Partido, à Praça
Getúlio Vargas

Florianópolis, 25 de Fevereito de 1941,.

Brasileiro ,4

Senhorit!l' COMERCIANTE: Dá um li-
. vro à Biblioteca do Centro Aca

démico XI d!e Fevereiro. Con
tribuirás, assim, para a forma

ção cultural
•

dos catarfnenses
de amanhã!

("Campanha pró-livro" do
C. A. XI de Fevereiro).

EXTRAVIO DE APOLICES
André Wendhausen Junior torna publico que foram extraviada.

as .eguintes opolices estaduais: duas (2) da Lei n , 769 de 23/9/1907,
sob riU. 151 e 161" no valor de Cr$ 200,00 cada uma: quatro (4) da
mesma lei acima. sob nrs. 157. 158, 164 e 165. no valor de Cr$ 100.00
cada uma. e finalment� uma (I) da. leis nrs 507 e 549. respectivQ
mente de 22/8/1901 e l5/IOiI902. lob n. 545. todas rlominativas •

Ao escolher seu perfume '!ie.rifi
que se trás a marca 'da perfumaria
"Johan Maria 'Farina" que já era

preferida pela 'corte imperial de
D. Pedro II

Declara. outrosim. para .atistação da exigenci>l do art. 161. do

ragulo.mento baixado com o decreto n. 17770 de 13 da abril de 1927 i
que foi extraviada a apolice «Uniformizada». p.rtencerlte a André
Wendhaulen & Cia. sob n. 223401. no valor nominal de Cr$ 1.000.001
juros de 5% no o rio, emitida pelo decreto ,n 4330 de 28 de janeiro
de 1902. 1I0)icitando a quem tenha encontra.do as apoUces acima
referidas a fineza de entrega-lal n.alta redação.

Florian6poUs, 21 de fevereiro de 1947
ANDRE' WENDHáUSEN JUNIOR

Que caiam os montes, que se aterrem os pântanos e que

sar sobre tudo isso a fita pardacenta

MONTANHAS
das estradas pavimentadas! Porque com

....

paRA. o BRASIL essas estradas 'perene!! passará tam-

LEIAM A . REVISTA
O VALE DO ITAJAJ

PASSAR! bem o Brasil, na sua marcha rumo

ao progresso. A prosperidade qeste

?(;ómércio e

:Indústria
:\DONSERVAÇÃO DA CARNE DOO

PEJ:XES
Londres, (BNS) - Em geral as

;:go.lx!>tlras do' peixe se tornam ran
-çosas com mais Jaeí l idade do que
'Q.S outras gorduras comestíveis,
-eomo de carne e de manteiga. E,
-eorno islÍ.lo acoótece mesmo quando
.a carne está congelada, o seu 'ar
.mazenamento sempre constuuíu
um problema di,ficil.

Uma maneira de retardar o ran

-ço, muito aplícado comercialmen
te, cons-iste em cobrir o peixe CO>11.

;g·elado com uma delgada camada
-de gelo, mwis iS'Lo é ap,ena:s uma

:solução pareia!.
Pes<cruisas r-e.aliza:das na G,rã

:BretaIlJha rev,elam que o apareci
m,ento do ra,nço em peixes cong(;-
1.ad'o póde se,r r,E'jtardado se a tem
peratura de. c.ongelameulVo é ele
'Üerca de 20 graus a .22 gràus.
FahIlenheit, em \�ez de o· grau

Gahrenhe:i,t, mas até a.go'ra poucas
são,s os fri,gorificos que maJIlJtem ti10
1:Jaixa temperatura.

TrabalhaIS reoentes revel.a['am
"que, ·em alimentos gorduro.so:s co

-m.o a caJ;lne deshIdra1act:a, manLei

:ga, e to.ucinrho; a aeliç�'Ü de· peque
nas quanLi,drueles (de 0,005 a ...

''Ú,0020/0) de c0ntlOS cQmpo'stos qui-
mic�s, c'ha.mwclJos a�I1tí-oxiielan'tes,

�aj,�ms üe o,rigem naltura,l e apa
T·e.nteme,nLe não tÓxico.s, produzirá
{) efeito des·ejado. No 009.0 d.oS pei
'XBS, os anti.-'oxi�entes elevem ser

'Soluveis tan'to em agua carmo em

'gÜirclura.
Até wgora, sómenile dois anti-

,

oxi{:lal1ll'es - etbyl e pro.pulgalla
�e, apa,rerIJitaelos com o ácido, gáli
>co, '- se revela:ram Qompletamente
satisfatórios.

gigante Brasil pede estradas e mais estradas, cuja abertura

deve ser estimulada e auxiliada por todos aqueles que deseícm teste-

munhar a marcha ascendente deste país. A Organização Esso orgu-

lha-se de vir colaborando em grande parte dos trabalhos rodoviarios

que se realizam no país,' Iornecendo Íubrllíccntes e combustíveis

para o equipamento, e asFalto para as estradas.

Trahalhanihl

com ESãO,
.Brasil lUóra.

_... o Plano Rodoviari'o Nacional, elaborado pela Comissão

do Plano R. Nacional, e cuja execução está a cargo do Depart.

o ESTADO e.,con-
Ira-se à venda na

tu: nca de jornais
«Beck»

\
.

Nacional de Estrac/as de Rodagem, é um extraorcJinarJo empreendimento que

merece o apoio de todos os brasileiros patriotas. ESSO sauda toclos os

que, em toc/os os pontos do país, colaboram em sua realização.

*Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



& <tESTADO - Quarta-feira 26 de Fevereiro de '947

TE'CELAGEM ITAJAl S. A.

Senhores acionistas:
De conformidade com as exígênclas de lei, bem como dos estatutos C;:':J.e

regam esta sociedade, submetemos à vossa- apreciação o
'

balanço geral e a
conta de lucros e perdas, referentes ao exercício de 1946, achando-se ainda
esta diretoria a vossa inteira disposição para prestar quaisquer esclareci
mentos que julgardes necessários.

Itajaí, 10 de fevereiro de 1947.
Bonifácio SChm,itt, diretor-geral.
Irineü Bornhausen, diretor-geral, •

. José Bonifácio Schmitt, dtretor-cerente, •

1.576.430,90
94.408,00
54.143,00.

5.747.679.90 7.472.661,80

Disponível
Caixa ......•..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 387.264,50

Realizável a curto e .longo prazo
Apólices . .. ;...... 5,5.200,1."
Estampilhas 19.536,20
Participações . . 35.000,00
Letras d receber 2.337.646,70
Almoxarifado 346.863,30
Marcenar-ia 46.515,00
Confecções 76.247,70
Oficina mecânica 42.711,00
Tinturaria _ ....•.... 367.201,10
Tecelagem 1.236.�75,20
Fiação . . . . .. 563.616,10
Contas correntes 1.427.896,50 6.555.408,90

40.000,00

14.455.335,20

5.000.000,oÓ
1.746.566,20
391.759,70
384.943,10
259.314,00
776.355,80
74.020,50
100.000,00
172.914,70 8.905.874,00

500.000,00
12.896,00

2.699.275,50 3.212.171,50

2.115.676,00
181.613'.70 2.297.289,70

\
40.000,00

Total do passivo . . . . . . . . . . . . . .. 14.455.335,20

Italaf, 31 de dezembro de 1946. I

Bonifácio &hmitt, diretor-geral.
Irineu Bornhausen, .dtretor-geral.
José Bonifácio Schmitt, diretor-gerente.
Paulo Malburg, guarda-livros.

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS E PERDAS, EM 31-12-1946
\

.: .".·�./..ii
500.000,00
585.110,00
377.129,1:0
109 ..622,20
333.063.40
219.244,50
68.274,110
11.333,30
161.809,00
307.501.20
304.519,00
448.174.50
270.088,40
163.332,70
562.005,40
113.500.,00
18.18'6,00
107.957,60
8t362,70
8.119,40

4.756.334,60

2.636.257,80
2.089.140.50

16.104,30
11.333,10
3.498,30

4.756.334,00

Itaja!, 31 de dezembro· de 1946.
Bonifácio SChmitt, diretor-geral.
Irineu Bornhausen, d.iretor-geral.
José Bonifácio. Schmitt, diretor-gerente.
Paulo Malburg, guarda-livros.

. O Conselho Fiscal da Tecelagem Itajaí S. A., tendo examinado minucio
same�te a .escritur?-ção, balanço geral, conta de lucros e perdas e demais atosda dlre�OrIa, relat�vos ao exercício de 1946, e_ tendo verificado a boa ordem
e perfelt� regulandade, é de parecer que os mesmos sejam aprovados pel"!.assembléIa geral.

Itajaí, 10 de 'fevereiro de 1947.
.

Antônio Ramos
Genésio Lins
Oarlos Mal.bu,rg.

(Publicação retardada por falta de espaço),

....----------------------------------------------------------------------�------------------------------------------------------------------------------------,�

BALANÇO GERAL, ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRb DE 1946

ArIVO
Imobilizado
Imóveis . ....•..

Construção . .

Móveis e utensílios .

Maquinismos . .

RELATónlO DA DIJ;tETORrA

Iii

Oonia« de compensação
Ações em caução .

Total do ativo ..
, .

PASSIVO
Não exigível
Capital. . , .

Fundo depreciações . .

Fundo reserva ;. . .

Fundo amort. e. garantia divida ativa .

Fundo obsoleto ;. . .

Fundo reserva especial . .

.Fundo aquisição máquinas . .

Fundo construção vila operária .

Letras em cobrança .

Exigível
Dividendos . _ .

Vila Operária :....... . ;... .., .

Contas correntes
.

Contas transitórias
Letras descontadas . .

Salários a' pagaI' .. .

Clmtas de compensaç�o
Caução da diretoria

DÉBITO
Dividendos

.. . .

Fundo deprectações . .

Fundo amortização e garantia da dívida ativa
Fundo reserva .........• . .

Fundo reserva especial. . .

Gratificação da diretoria . .

Gratificações . , ..

Lucros e perdas .., .

. Seguros .. . . .. . :".
Comissões ., .- .. . .

Impostos , , ..

Juros e descontos ' .

Fretes e carretos . .

Previdência social . .. :.".. .. ..

Estampilhas . .

Despes�omerciais . .

Auxílio medico-farma:cêutico . .

Gastos gera'is . .

Auxílip aos operários . .

Tinturaria
. .

-,

Total

CRÉDITO
Tecelagem

.

Fiação .

Co��ecções :...... .
.

OfIC'lna mecanIca
. .

Marcenaria, . . . .. . .

Total

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Direção de PEDRO PAULO MACHADO

tou o conhecido técníco Gui,1h�r
mo Stabile, treínadoc dos selecio

nados argentinos.
x x x

CAMPEONATO BRASILEIRO DE

BASQUETEBOL ,

Rio, 25 - A dir-etoria da Confe

deração Brasileira de Basquete,
em sua última reunião, resolveu
referendar a proclamação feita

pelo Congresso de Belo Horizonte,
que foi a segudnte.:
Campeonato Brastleiro de Bas-

quetebol Campeã: Federação
Mineira de Basquetebol: vice-cam
peã, Federação Met;'opo.Iitama de

Basquetebol.
Campeonato Brasileirn de Lan

ce Livre - Campeã: . Fe.deraçãOc
F1lumine!llS,e de Desportos: vice

oarnpeã : Federação, Atlélúica Rio

grandense.
Campeão individual: Carto ArÊ

Flexa, da Federação Mineira e vi

ce-campeão: meto de Almeida, da.

Federação Metropolitana de Bas

quetebol.

NOVO RECORDISTA SUL AMERICANO
BUENOS AIRES, 25 (U. P.) - O nadador argentino Alfredo Yancorno

conseguíu superar o record Sul Americano dos 800 metros, em nado de
esvílo livre no magnifico tempo .de 10 minutos, 29 segundos e 3 decimos. O
record anterior era de 10 minutos e 39 segundas, pertencentes chileno Was
;lington Guzman. Yantorni obteve essa marca em seus exercicios o 90
Campeonato Sul Americano, quando treinava- na piscina do Club Ginasta Y
·Esgrima. c

x x x

CR$ 120.000,00 PAlRA CORRER
NO BRASIL

•••

IX CAMPEONATO SUL AMERICANO DE NATAÇÃ
BUENOS AIRES, 25 (U. P.) Dia 28 do corrente terá inicio nesta Ca

·f)ital o Nono Campeonato Sul Americano de Natação. Ja chegaram as re

.::Jresentações do Brasil. Colombia e -Bolivia, estando em viajem as do chile
f' ·di Equador; ao passo, que a di áruguaí só chegará nas imediações do
inicio do do certame.

• • •

FLAMENGO 5 X NACIONAL 3
SÃO PAULO, 25 (E) - Reabriu domingo o Estádio Municipal di Pa

caembú para dar lugar ao confronto entre F'lamengrs, do Rio, e Nacional
(ex - S. P. R)

Assistiram á pugna numerosa publico, tendo o jogo chegado ao seu fi
nal com a vitória 'do rubro-negro carioca, sela expressiva contagem de 5 x 3.

• • •

JOE LOUIS NÃO VERÁ AO BRASIL
RIO, 25 (ARGUS) - Devido haver dificuldade na apresentação de Joe

Louis, tanto em Buenos Aires como em S. Paulo e Rii. Portanto os pu
g rhstas não querem se confrontar·como demolidor, alegando não o deseja
rem competir pelo campeonato mundial, .a vinda de Jae Louis tornou-se
praticamente Impossível.

NOTI>ClÁiR1!O ESPORT,IVO rua Sertório, não mais ingressan-
Rio, 2õ-(E.) - O Arnérica pror- do no futebol caríoca,

rogou por mais um ano, os

tratos de seus jogadores
Carola e Atvaro,

* *

con

Cesar,
x x x

.

São Paulo, 25 (E.) � Adianta-se
que após pantícipar do próximo
centame sulamerícano .de atletismo Rio, 25 (Argus) - Segundo in

o famoso atleta nacional Celso. Pi-. fonmações procedentes do cenâ

nheiro Doria abandonará o. 8spo.r-1 rio a.utomOlb.i�íst�co desta Cap�taI�
te base, competindo assim naque- os votantes italianos e argentinos
le certame pela última vez.

.

teríam pedido ao Auãomovel Clube
.

'" do Brasil a importancia "irrisó
ria". de Cr$ 120.000,00 para corr-er'

no. Brasil.

São Paulo, 25 (K) - Leônidas,
o ramoso "Diamante Negro", ao

que se noticia, será o provável co
mandarube do selecionado paulista
que disputará com os cariocas as

finais do Campeonato Brasileiro de
Futebol de 1946.

São Paulo, 25 - Olivério, cra

que argentino pertencente ao Bo
ca Jumiors, manifestou grande de-

. Buenos Aires, 25 I(U. 1>.) ....:.... A sejo de vir para a .Paulicéia, in
diretor-ia do. San Lorenzo de 'AI- gressando no São Paulo F.' C., on

magro, campeão de futebol. de de se prontifica a realizar alguns
1946, aceitou o convite feito pelo "Itests".
"bolo bolo" para realizar dois', jo-:- * *

Ri'o, 24 (tA. N.) - Informa um

gos em Santiago do Chile, nos dias Rio, 25 (E.) - Ao que se inf'or- matUJtino que o Tesouro Nacional
16 e 23 de março próximo, me- ma nesta capital, o técnico do se- vai passar por nova reforma,
diante a importancia de 50.000 .pe- lecionado brasileiro aproveitará o acherrdo-se -em vias de conclusão
sos Argenf.inos, mas terá a seu car- ponteiro Pedro Amorim para os no Ministérto da Fazenda o res

go as desoesas de viagem e estadia. dois jogos da "Copa Rio Branco", peotivo projeto, que será enviada
\ dispensando o extrema gaucho ,ao Congresso .00a próxima semana.

São Paulo, 25 (E.) Nenê, 'I'esourinha, que tem ocupado o serão conferidas atribuições de
meia-esquerda do Ipiranga, foi posto da seleção nacional em vá- suh-anínlstros ao (}!ir.etor geral da:
contrato pelo São Patl'lo F. C., pelo rias ocasiões. Fazenda.
espaço de 2 anos, recebendo a im- x x x .

pontancía de 2 mil cruzeiros de Põrto Alegre, 25 (E.) - Domingo I TOME APERITIVO
"luvas". próximo, em partida "revanche", ..

x x x C_ru�eiro, e. Internacional brinda-K '" T () TNOIVa Iorque, 25 (U. P.) - Der- rao o público gaucho com um es- ..l.. � _

rotando Beau Jack, sexta-feira; á petáculo atraente e movimeneado.
noite, por nocaute no 40 "rnund", I ,'''Quem extraviar ou inutilizar CJ.

Tony Janiro, de Ohio, qualificou- Buenos Aires, 25 (U. P.) certificado de alistamento pagará

I se para enfrentar o. campeão dos I Tendo conseguido entrar .. em acor- multa de 10 a 50 cruzeiros, outros-

I
meio-médios, Ray Robinson. I do com ? San Loreooo de Alma- sim incorrerá em multa de 20 a 1M

x x x gro para que o camp,eão argentino eruzeiros aquele que extraviar Oq
.

Porto' Alegre, 25 {E.) - Cabana" de futebol realize dois jogos
.

em \ inutilizar ó Certifieadd de Resei
meia-direita do Re[]jn�r, pretendi-; Santiago, a 16 ,e 23 do próximo I vista".do pelo FlameIlg1o, do Rio, renova-· mês de março, o presidente do �rt. 129 da Lei do S�rviço Mili-
rá seu contrato com o grêmio da clube c.hileno "holo boJo" contra- tar.).

"

I,

Reforma DÔ
Tesouro Nacional

I

Transportes regulares de cargas do pôrto de
,

SÃO FRANCIS�O . DO SUL para ·NOVA lURI
\

,_

Informações com os Agentes

Flori9nópoJis - Carlos HoepckeS/A _. CI- Telefone 1.212 ( End. (�'eg.
São Francisco do Sul - Carlos Hoepcke S/A - CI - 'fele)one 6 MOOREMACK
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DR. SAVAS LACERDA
lIIIfiDiea D:M!dicO-c1rlil'gica de Olho.
- OUvidos. Nariz - Garganta.

�.criçéio d. lentei de
aontato

""l'8ULTóRI() - Felipe Sclmll.
dto 8. Das 14 .ãs 18 horas.

�NCIA - Conselheíro lia.
fra. 77.

TELEFONES 1418 e 1204

Ausente

DR. ARMANDO VALtRIO
DE ASSIS

pu Serviços de Cilnica InfantU ela
ÃBIIistência Munlcipal e de

Caridade ,

IJLINICA 'MÊDICA DE CRIANCAII
�ULT08 ,

OON8ULTóRIO: Rua Nunes ...
....0. '1 (Ediffclo 8. Francisco).
Consultas das 2 às 6 horas

IlIlSIDl!lNCIA: Rua :tÇfarechal Gul.
Iherme. 5 Fone 783

DR. ROLDÃO CONSONI
tmtURGIA GERAL - ALTA CI.
.URGIA ,.,- M'OLfl:STIAS I)lD ...
••.. NHORAS -o PART'OS ...
.ormado pela Faculdade Ge Medi ..
elnna da Universidade de SAo

Paulo. onde foi assistente por' .....
J'lÕI anos do Serviço Círürgteo d.

Prof. Al1plo Correia Neto
Ctrul'gia do estômago e vias bj.
.....es, intestinos delgado e grano,
ttrõtde, rins. próstata. bexiga.

atera. ovários e tromnas, Var!co
MIe. hídrocele, vartses e herna

CONSULTAS:
,

4u 2 às 5 horas. à Rua Felpe
.mmJdt. 21 (altos da Casa h·,

raiso). Te!. 1.598.
IUllSID1l:NCI;\: Rua 'Estevea JU·

nior. 179; Te!. M 764
,

DR. POLYDORO S. �THIAGO
Médico do Hospital de Caridade __

Florianôpolis
Assistente' da Maternidade

CLfNICA M:E:DICA EM GERAL
Doenças dos órgãos internos, especial.

mente do coração.
BLECTROCARDIOG:RAPIA

Doenças do sangue e doa cervo•.
Doenças 'de senhoras - Partos.

�,ulta8 di�ê!!WUe das 15 1. la
1 -..s: "horae.--_ .

�

.

Ateitde chamado. a. Qualque� hoi'i,
"inclusive durante a noite.

CONSULTóRIO: Rua Vitor Meir.
.les, 18. Fone 70<1

PSIDll:NCIA: 'Avenida Trompo...id.
1- 62. Fone 766

DR. MARIO WENDHAUSII
DwetfW do Hospital "Nerê .. Ramo.M
"CLlNICA MtDICA DE ADULTOS

E CRIANÇAS
Consultório: R. Viscónde de 'Oarõ
I'reto" 2 - esq. da Praça 15. de No
�ro .laltos da "Belo Hcrízonte ")

Tel. 1545
-

Consultaa: da. 4 ás 6 boraa.
Raidência: R. Fdipe Schmidt, II

- Fone manual 813

•

DR. NEWTON D'AVILA
Operaç6es - �ias Urinárias -

Doenças dos intestinos, reto e
InWl - Hemorroidas. Tratamen

to da colite ameblana.
r1sl.oterapia - Infra.. vermelho,
ConÍfulta: V.Ítor Melrellls. 28.'

Átende diariamente às 11,30 tu!
.. l tarde, das 16 hs. em diante

Res1d: Vtdal- Ramos. 66. ,

Fon. 1067

DR. MADEIRA NEVES
Médico especialista em OOENÇAS

DOS' 'OLHOS
0w'lIO de Aperfeiçoamento e Lon
ga Prática no Rio' dé Janeiro

Conlultas diariamente de.
10 às 12 e do. 15.30

(em deante

,
C'ONSULTóRI'O:

Rua JoAo Pinto n. 7. sobrado -

rone: 1.461 - Residência: Ru.
Presidente Coutinho. 58

DR. A. SANTAELLA
(DIplomado pela Faculdade Na·
cional de Medicina da Unlversid,.
Ile do Brasil). Médico por concur
10 do Serviço Nacional de Doen
!lU Mentais. Ex interno dia Santa
'cu. de MisericÕrdia. 'e Hospital
Pl1quátrk:o do Rio na Capital ".

deral .

VldNICA MÉDIq� - DOIilNC4l!
NERV'OBM

- Consultótrio: Edif1clo Am6UI
NETO

- Rua Felipe Schmidt. Consultu'
Das.15 'ás 18 horas -

ltel1dência: Rua Álvaro de Carv.
lho nO 18 - Florianópol1s.

DR. BlASE FARACO
Médico-chefe do Serviço de Sifllls

do Centro de Saúde

DOE�AS DE SENHORAS -

SfFI1LLS '

AFEcçÕES DA
P,ELE - RAIOS INFRA-VER
MEIlHOS E ULTRAlS-VIOLETAS
Cons.r R. Felipe Schmidt, 46 _

Das '4 às 6 horas.
Res.: R. D. Ja�me Câmara•. 46

"",_�,_! FONE 1648

DR. LINS NEVES .,�
Moléstias de senhora

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

Residência - Rua Sete de Setembro
_:_ (Edifício L A. p, da Estiva)

Telefone M. 834

DR. _M. S. CAVALCANTI
Cllnica exclusivamente de crianças
,

Rua Saldanha- Marinho, 16
Telefone M. 732

DR. PAULO FONTES
Clíníco e operador'

Consultório: Rua V>itor Meireles. 26
Telefone: 1.405

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

Telefone: 1.623

.
.

AUTOMOBILISTAS I
Atencão �

· ,

P01'O O seu dínomo ou

motor de arranco

OFICINA ENALD�
Rua Conselheiro Mafra

ne. 94

. ,

COMP� -ALIANÇA DA
•

-Bill-
·

--,
futlatl. •• 117. -, NtI.: I A I A
IlfCElmIO'_ 11 T.J.lIf8POBTl!JI

Cifras do.Baranço de ,1944:

CAPITAL E RESERVAS
Responaebilidadee
Receta

,

Ativo

Cr.

Cr�
� 80.900.606,30

5"978:40L755,97
67.053.245,30

142.'176.603,80
•

•

Siaistroll pagos nolo 61tilDoI lO SOOI

Responsabilidades •

Diretores:
Dr. Pamphilo d'Utra Freire de Carvalho, Dr. Francisco
de Sã, Anisio Massorra, Dr. Joaquim Barreto de Araujo
e José Abreu;

.... ....._.,. ........ l1li_ "'"�nLU•.La sULCS••U a

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

II%.
rib r1à 'Fabricante e distribuidores das afamadas con·

11 ug fecções -DISTINTA" � RIVET. Possue um gran
de sortimento de casemiros. risc'ldos. brins

, bons .eIi)lortato., olqodões,.�mol'i�s _ (Ívia",,�,ntos'
para alfaiates., que 'l'ecebe dlretamenté das

Snr.. Com�rc�ant.. ;d�]A�er�or .nOl';�entido de. lhe fazerel9' uma
i"ta te. de efetuo rem .ua. 'compra.' MATRIZ em Florian6pohll, - �FILIAISiem.rt)Blumenau e La]e.. -.

.

v 1 an

�I""""""""""""""""""""""""""••"""""""""""""

•

98.687.816,30
76.736.40 t .306,20

\
'

'Varsóvia,
•

(D. P.) - O Parla- '

.....'
menta polonês apr'ovou por I una- Celtad••
nimidade, o pl'ojéto de lei conce- .'v_l.
dendo anistiá a cêrca de quarenta Rádio.
mil 'Présos políticos e comuns. Te1'- Geladolral
ça-jeira, ao sair o decreto - no " B.clcleU.
jornal ofic-ial, serão postos em li- ' J61a.
berdade mais de vinte e cinco mil

o P. S. D. em
s. Paulo

S. Paulo, � (A. N.) - O P. S. D.
obteve expressiva vitória nas elei

ções para deputados estaduais, em

São Paulo. Até ontem, pelos dados

oficiais fornecidos pelo Tribunal
Regional Eleitoral, o P. S. D. es

tava com 174.240 votos, que lhe
garantem 22 cadeiras ; em segundo
lugar está o P. T. B. com NJ7.950
votos, 12 cadeiras; em terceiro, o

P. C., 137.000 votos.

o o·ficial foi ferido
Rio, <l, (A. N.) - Foram medi-

cados no Hospitad Miguel Couto o

IlTIIai'O<r do exército João Costa e o

comerciário Arlindo Lourenço,
I�mhos feridos a baIa. O major pas-
sava pela praça Senador Corrêa,
quando deparou com vários ofi

ciais da: Marinha e Aeronáutica

discutindo. Procurou aeakner
-

os

ânimos, quando foram ouvidos dois

tiros. O comerciário, entretanto,
que ia passaardo a distância, fOI

atingido no abdornem, sendo hos-
. pítaâizado em estado grave

40 mil presos
aóistiados

prisioneiros. Os restomtes terão as

suas sentenças reduzidas. Mais de
cem condenados á morte terão as

sentenças comutadas para quinze
anos de prisão .

/

Empreze de ueveqeçae
CI-IEREM

maxima rapidez
Agentes em

NAVIO-MOTOR "ESTELA II

e garantia para transpor te de auas mercadorias;
Flor ianópcl is CARLOS HOEPCKE S. A.

.c\ ]JV()GADOS I
Dr. OSVALDO BULCAO VIANNA
Dr. J. J. DE SOUSA CABRAL

ESCRITÓRIO: Rua Felipel Schm\dt�5f - Sala 5
Edifício Cruzeiro - Floricm6polis.I

Curso Antonieta de Barros
REABERTURA DAS AULAS 10. de Março

Matricula das 10 às 12 horas
'DiQIi 22. 24 e 25 alunai que já frequentaram o CUrlOi

26 e 27 •• aluno. novos dOI 20. 30 e 40 anoa.

o.1unos novai do primeiro ano.

IOU�R VESTIR·SE COM CONFORTO E ElE(jA,NCIA?
PROCURE

Alfaiataria
A

Mello.
Rua Felippe Schmidt 22 - Sobrado

DATILOGRAFIA
CORRESPONDENCIA

COMERCIAL
CONFERE

DIPLOMA

BIREÇÃO:
AMELIA M.· PIGOZZI

METODO:

MODERNO E EFICIENTE:

RUA ALVARO DE
-_ CARVALHO,65

Resolvido, enfim, seu, problema financeira �
Adquira, TUDO de que neoe••ltar,

de VllU. SÓ VEZ,
"

pagando PABCELAD.A.IIIE.U,
00. &. V..&lI'TAGEJI'S da compra à 'ri....,.

.ervi·ndo-se do
'

,

CREDIARIO KNOY r�SISTEMA
Unos
Chapéu.
Instaiapes el6trl .

Artl,e. p.r .....
Pelei'
Casacos �

Qual..... 1II'tI...

lNoOSTRlA, coMáao E SEGUROS KHOT S. Ã.

r.••••, I ... I..., • .. .." 1iI--i't ... �'

llY o. K.�,
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Pela . decência,. contra
a imoralidade Suspensos novos

-

II ' ,pedidos de carros
• 9uando, no.� dias iniciais da /apu.ra�ão. d.o. p�e�to. de 19 de 'RÍlo, 25 (A. N:) _ Segundo
}�neIro, o sr, IrIn�ll Bo.rnha�se!l surgia CO� Ilusõría ;a.ntagem uma pontarta de ontem, O< díre
sôbre I��U co.mpeb��r, O. sr•. ,Jo.ao. B,ye� FJlho.. ,secret��Io.-g'eral 01' gerad do Conselho Federal
da Uníão Demoorátdea Nacional; em CIrcular telegráflea aos do comércio do exterior re

d�retórios do seu 'partddo, a!l'!lncia�a festivam.-e��e, que a vítô- Plorta�do-se ás portarias' ante
r�a estava assegurada e soííeítava dos co.rr�,bgIOnarIo.S as.me- ríores que menciona, resolveu
l�o.res e as -maiores cautelas rara a garantIa das urnas ainda suspender, provísortamente .

o
nao abertas.,. ..,.' recebíanento de novos pedãdos

,

Es'sa notav�l .clrcular foi �xibld,a �u�lIcamente no. Sul. �o. de prtorídade, para: aquisiçãoEstado. e nela! í!tCltame�te, está a eonfissão do. s�. Bay�r FIlho. de automóveis, até qiie se
de que �� eíeíções barrígas-verdes f.ora�. e/s�o.rreItas, lIvres e atendam os pedidos já recebi
d�mo.cratlÇas: Do. co.ntrar!o. ,n�o. se JustIfIcarIam; para o lU�e- d/OIS, piela díretoría geral do
DlS�o." os cuidados e.speClal�sSImo.S que, ", secre�arIG do partido Conselho ou pelo seu serviço
pedia para urnas eonítadas a guarda e a íntegr-ídade da Justíça de Iícencíamento de despachosEleitoral,

I dos produtos Importados, com
Derrotados os que se maneomunaram esconsamente com sede em São Paulo

o. eomunlsmo, ainda. é o. mesmo. seeretãrío-geral da U. D. N.
.

que encabeça e organíza o. movimento. de escândalos e 'de fal- O lultl�r mui" q'uantesidades, cuja fina.lidade evidente, a par do. descrédito. das auto- MU lá.... (lU
rídades eatarínenses perante a .Nação, é a infa.ntil e Ingênua em LonJre"pretensão. de um decreto. anulador do. pleito, \'. U )<il

Nessa. miséria novelesca, sequencíada por imaginação. Londres, 26 (U. P.) - Uma
doentía, cansa piedade. perceber-se [ulg'urando. tristemente o. idéia Ido. que ,é o. frio. na Ingla
nome de um advogado. 'de Iarga experiência, -eomo o. sr, Bayer terra, nos é dada numa íntor
Eilho, que ainda ostenta o. nobre título ide professor de direito. mação do. diretor da United
e já foi díretor da nossa Faculdade, e que agora , se eelebrfsa Pres� ,Britânica. Diz êle q."e
pelos expedientes desasseíados e Inexorupulosos de que lança depois das rgeadas da norte
mão. para Instruír uma ação. longe das praxes jurídicas e éticas. passada, O. lugar mais quente

· Atirando. ao. monturo o. seu penacho. de antígo e bravo. li- na sua cosínha era "dentro. dO.Idador polttíeo, o. atual seeretárfo-geral da U. D. N. preferíu reírígerador", Porque os Iíquí
lutar e.sco.ndidG na to.caia e rabuleja.r co.m a inverdade, co.m a dos guardado.s na geladeIra,
contra.-facção. das o.co.rrência.s e co.m a 'exploração. mesquinha não estavam congelado.s, co.mo.,

e to.,rpe de fatos que, ã 'qualquer pe:ne,tl'açã'o. analítica, se' de- aco.ntecia �om ,o.S que ficaram
I

monstram o.dginário.s da tiTania minoOritáJri,a que a o.Po.sição. na sua co.sInlla.

pretende i'mplantar em 'Santa Cata.rina.
Para Santo 'Amaro., - frizemo.s mais uma ;ve,z - mandam Presos perigososos udenistas, indivíduo.s desclas.sificado.s, a soldo., co.m a ruis-

b .dsão específica. ,de agredirem um elemento. pessedista.. Frustada audl 88
a p;imeira inte�t?na� ?rg'anizam a. 's�g'unda! .

E apro.veita.m-se NilCe, (França), 25 (U. P.)dtt Id�.do co.rreliIFIo.narlO do iP
••S. D. raque'la. vIla, 'para ? pledo.- ---'-'A polírcia :an'll'noia a prisão

80. .llllster de ?atIza� a.lgun.s a�II�ado.s, 'pm:a uma ,te'�ceIra. ten- de cdnco bandidos, que em jata.tlva de castIgo.. AInda esta ultima, chefIa.da pelo. nego.cIante neiro úlümo as'Saltaram OI fa
Nelso.n Cord�iro. e i}l�egrad� Po.r mais qua.tro. desordeiro.s

,

ar- illJOlS:o oasÚlO de Ntce, á luz do
mado.s de ChICo.teS, nao. po.s!tno.u os resultad,o.s f�ne,sto.s, que di'a, r�oubando tIlês milhões de
são. ,permanente o.bce,ssão. udenlsta, desde quando a.s urnas san- francos

'

to.amarern!s'es a.uxiliaram 18. sepultar as legendas ,o.Po.sicio.nistas.
.

.

Para lO. sr. LPresid:ente da República, entretanto, segue um -----------

telegrama em que o.S reno.vados ,e fracassado.s a.gre.sso.res de
Santo. >A.ma.ro. aparecem travestidos de vítimas angélicas. Penitenciários

Só imeSmo. a imentira s-erviria para. emo.ldurar êsse qua.dro.
tenebro.so 'para o. lldenismo.: a Derro.ta ,suplicando. Vingança! premiadosPor' .sóbre não. qu6'rer distinguir entre' piI1omoção e remo""

_ D'Ol.SBermuda, 26 (U. P.) LEGENDA ESTADUALçã:o, ��. s'e.cretário.:g'e�al d� U. D. N. mente e re�ente ,
. p'e,nite/nlciários na casa de COT- P.S.D. _ 103 e U.p.N...... 121.

·
.FOI remQvld? - ,:nfo.rm�, _Ill!� seu tele'g�ama, as a,l�as reção. de Hamilto!n, rece,berão o '

auto.rld�des d? Pa.IS - .0 esçrlVao ,da Co.leto.rIa �e' .Xapeco. • prêmio d/e dois mil dólares, 29.a secção de Concórdia: (Volta Crande)
E e, me.ntlra e mentlr� de 'Um p�o.!esso.r de dlre�to. ao su-

por te,rem dado in,i\o.rrmação Aderba155 e lrineu 112.'
pre��a.glSitrado. da. Na.çao: O escrlVa.o. da..C�letor!a de �a- .que le,varam ã prilsão e conde-
p�co. 'cha.�a.-se Ism�el FerreIra. do.S /San�o.s. e na? fo.I remOVIdo.. naç�o dum .assasStiJno, já enfor-

.

LEGENDA ESTADUAL

D!g� o ;sr. Ba.yer ,FII�o. o.nde leu! ?n�e lial p�blIc,ada ª remo.- crudo em mil novecentos e qua- P.S.D. - 53; U.D.N. - 103 e. P.T.B. 2.

çao.. E e'scute esta: esse !unci�n�rIo.. e �esse�ls�a: . -, J:e,n,ta e Uím. O dinheiro ,será MOR DA GUERRAAss�evera, o Ipatra.nheIro, v�o.le�CIia.s ImaglDa.rIa.s e'm �Imbo. g:uardadlO ruo tesouro da colô� O.TE " -

e em B�guaçu, �s, se esquece d.e (Info.rmar, que ,a.s Aau�o.rlda�es I nia, até que os dois terminem "
.

) O S no, sugeriu óntem ,durante os de-t'staduals nlmca tIveram co.nheClmento. dessas vlOlenCl'a.sl, crIa- s'uas penas em 1949 e 1950 Washtngton, �5 (U. P. - ,e-
das e.�a.ntasia�as, 'Co.ll!o. a remo.çã.o. do. esc;ivão da Co.leto.rIa �e! res,pec:ti.va.�nte. "

\
� nadar :William�Langer, npubltca- bates 'do Senado sôbre o ,orçamen--

Xapeco., pa.ra lmpre'SSlOna.r auto.rId'a.des dlsta.ntes e desco.nlle- •••• I
to dos EE. Unidos para 1948, que-

cedo.ras do.S método.s acana.lha.do.s e a.canalha.do.res do udenis- 1 er êle, antes de ser atingido., descarregado. a a.rma. que Po.rt� o presidente Truman telefonasse"
mo. catarilÍense.. l'a. ilegalmente co.n,tra. o ,agente da. a.uto.ridade, que, no. eas'o., é para Stalin Ie, decid'ides$e de vez�

Em um Illpa.nar, em Jo.açaba., depo.is de alvejar' o. po.licial udenista. e é primo.-irmão. do. dr. Pa.ulo. .Fontes, subscrito.r irres- os receios que 'uma nação nutre

que cumpria o. dever de de,sarma-Io. le pór fim a ,uma desordem, Po.nsável da.s ca.lúnias e da.s infâmias assacadas ao. Govêrno. por out1'a. Langer declarou que ir

é morto )Um co.nhecido. a.lco.o.latra. e pro.vo.cado.r de distúrbio.s bariig'a-verde. ' 1'emoçqo do "temor da guerra"
na. região serrana. Imediatamente' trausfo.rma.m-no. em prócer Pela decência., ,co.ntra. .a. imo.ralidade, pro.sseguiremo.s nesta permitiria a ambos os países a re

udenista e mártir. E o. po.licial envólvido. IDO. fato., a.pontam-no análise, pa.ra 'que, ao. final, a. generos-a família cata.rinens� 1Io.s- dução .de suas despesas.
co.mo fora.gidÜ', quando., �pela.s info.rmações das 'nsuspeitíssi- sa d,ecidir,sóbre o.S ho.mens Ida a.tualida.de, .separando. da., sua. Senu.·rá para' Parl·smas a.uto.rida.des de Joaçaba, se a.cha ,prêso. no. quartel da Po.lí- estima o.S que, tortura.dos por uma :derro.ta. eleito.ral, entend.em .y
eia Militar, a.o. (lual ;se ,apresento.u em ,seguida lã cena.. de enlamear 'o.S fo.ro.s de cultura e de ,civilização. da no.ssa ter- Rio, 25/ (A N.) - O Te'llente-

A esta.s horas o. honrado. Genera.l,Presidente da. República ra., e a.colhendo. na. ,superio.ridade do. seu julgamento.. aqueles eOifloneI Almeida Freitas, novo
já deve ter recebido. novo. tele'gra.ma. do. sr. Bayer Filho., cul- outros que, .silencio.samente, ho.nestamente, patrioticamente, a;didlo miHta'l' do Brasil na

pando ,o. 'sr. Intervento.r Udo. Deeke Po.r ser o. assa.ssinado de se não. divo.rcia.ra.m nunca. da ,ambição. -de pro.spe,rar Santa. Ca-I França, embarcará 'para Pa-
Jo.açaba um as.síduo. f'requenta.dor de bo.rdéis, um deso.rdeiro. tarina. e de lhe elevar cada vez ,mais o. no.me entre a.s unidades I rí,s,

onde a,s,sumirá seu nova-

,Colntumaz co.m o !;to.me registrado. na cadeia ide L�jes e de ha::_ da Federação. BraSileira. IP<OStlO.'.
.
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Os lamentáveis falos que a U ..D.N .. íêz eclodir em Joaçaba .deverãe ser apurados em:

processo normal. E' de extranhar, por isso, que antes da eonclusãe do própri��,
inquérito policial, possa já o sr .. Paulo Fontes,. príme-írmâe do delegado de Jeaçaba
e seu eerrelígtenárl« político, comunicar ao Chefe da Nação � nome de uma pessêa

I

'como responsável pelo assassínío comet�do naquela .cidade Lll
t'O'caso do P.C.8.
I ruo, 25 (A. N.) - o pro.,aur;rar
Alceu 'Barbedo responde, hoje, as}
cr-íticas do. .senador Hamilton No.

guerra ao. seu parec-er favorável ao.

, fechamento. do. Partido. Comunista,
Contéste as af'impações do. senador
e desmente haver dito que'·o. P. U,

É. é um partido. f'inaoiado por po.

tencia estrangeira, teecho que,

efetivamente, não- figura no. pare-

FlorI886poll$, 26 de Fevereiro .de 1947

, ,

Do Presidente do PS

AG sr, Presidente da Comíssão Exeoutdva do. P. S. D.,
em Santa Catarina, o. sr, Nerêu Ramos transmitiu Q se

guinte ,telegrama.
"Tenho. honra. co.municar ilustres co.rI·elig'io.nário.8,

que, eleito. Presidente Co.missão. direto.ra., tomei Po..sse car

go. sessão. ontem realizada.
.

Para desempenho. funções me co.mpe�em, est9u. C�m;(}
Po.der conter prestigio.so. apóio. essa Co.missão.. Co.rdIals·

saudaçõe.s. Nerêu Ramo.s _._ Presidente".
----------------

o pleito de. ·19 de janeiro,
Em sua sessão de ontem, o T. R. E. apurou mais

as seguintes ur,nas, 'cu;os resultado� são os abaixo:

12.a secção de Xdpecó (Caxambu):
Aderbal 215 e lrineu 10 I·

LEG'ENDA ESTADUAL
P,S.D. - 210; P.T.B. 8 e ,U.D.N,

2D.a secção ,de Concórdia (Veados):
'Aderbal 103 e lrineu 121.

8.

. ,
).

('Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


