
Quem terá maior personalidade: os srs, BaJer Filho e Ropp Junior 00 o sr. Udo '�:Deeke' Os
primeir,os, pelos cafés. diziaJB�se inimigos fi�agiJis do sr. Getulio Vargas,' m'8S. 'se mantinham afer
rados aos cargos de coofiaóça que o et-Presleeate lhes dei1a; e o segun-do!,. ao assumir,' em no
vembro de 1945, a Secretaria da Via�ão, ,declarou que explicava a sua� Domeaç·ão pelâ� necessi
dade . da continuação da benemérita obra administrativa de Nerêu Ramos, e, mais tarde, negou-s8
a assinar a remocã,.() do sr. engenheiro Anes'Gualberto, imposta pelos «democratas» da U. D. N. !

Pela decêDcia� cOD�lra
__.a _imoralidade

II I
"Mentiras há", - escreve Rui, "em que, numa solução mais ou

menos ahundanne de mal ícia e fantasia, se delúe uma parcela,'. um
grão, ou um atomo, sequer, de real idade".

Esse, ainda assi:m, não é o modêlo de falsidade de que, para eu
xovalhar o nosso IJsülJdo no Rio, em São Paulo ou no Paraná, usam e
abusam os partranheiros· mentores da U. D. N. local.

O padrão deles é mais perfeito 'e mais requintado. É a mentira a

que "falta de lodo qualquer dose, mínima que seja, de substância' co
ramt.e". uÉ a mentira desvergnnbada, a mentira réles, a mentira 'on
de er-ueta ó arruinado estômago 'e retumba o bilioso intestino' do-
peteiro".

.

.

Os fat.os que a direção da derrotada oposição catarinense tróm
beteia para fóra das nossas fronteiras, dentro delas não 'se passaram.
como estamos comprovando.

.

No Araranguá, por época da propaganda eleitora1, .o comíci-o pes
sedista ,efetuado naquela cidade sofreu uma Ihmtativa de perturbação.
comandada pelo chefete Barros Lemos, que, para tanto, aliciou ele
rrrentos suspeitos;' antes de ,s,e permitir o cinismo de uma visita de
coi-í.ezia a-o candidato seu adversário .

Quando, mais tarde, os pessedistas sulinos comemoravam a vi
llória eleitoral, coube ainda àquele médico a iniciativa de obstar o 1'e

gosnjo popular.
Graças á serenidade do prefeito Edmundo Grizard, que evitou.

sem suspender Ü'S festejos, a deí'lagrução de um coúí'líto, nada de la
mentável ocorreu em Araranguá. A premeditada violência udenísta
gorou. Tudo o qu-e 11QouV'e resumiu-se a uma discussão acalorada- en
Lre adversár-ios, satisfeitos uns com o tri uníri memor-ável do seu

partido e desconcertados outros com a colheita de mai.s uma derrota
• í'ragorosa. Para uso externo, todavia, a mentira inverteu a conduta
das pessoas. O aliciador de capangas, o udenista, figurou como vni
ma ínoeente, violentada "pela truculência dominante".

.(J mesmo processo excuso foi +ransjiortadn para jusuncar ocor
rências deploráveis, verif'icadas em Jóaçaba e fr.uto da mtransigên-,
csa e do desespero que se apossaram dos vencidos de 19 de janeiro.

Comemorando a vitória, a magra e penur iosa vitór ia udenísta
naquele município, .f'oí promovída turbulenta manifestação.

Para local das suas "expansões cívicas", os oposicionistas esco
lheram a frente da reaidênoia do chefe pessedista, sr. Oscar Rodri
gues da Nova, á época ausente, nesta Capital. E dadi, aüíçaram rogue
tes cOlntra o lar, cujo ch8Jfe sabiam distante, e onde uma criancinha.
enferma recebi,a as·sis.tência médi'ca. Um dos promotores dessa "apo
teose udenisla", o sr. Antônio Lúcio, há poucos anos pass&dos ooye a

slua fi-cha de cafag,esll.'e divrulog'ada pelo prÓ'prio "Diário da Tarde". E.
ai'Il!da re,centemenle tornou-se pública nova faoanha imoral, pratica
da por aquele indi�iduo, e lesiva de chefies e companheiros de parli
do. O Rl'. CeI. Ari,stiliíliI1Ü' R�mo'S, se qui::;,el";po-dcl'i forne,e-er a,s minucias.

Qürun.do, ·em Joaçaba, os correligioIlRft'ios do P. S. D. ol�gaTliza
ram a í\est.a da yi'Lória, ,de log,o _se omiçaram os advel'sários, na inten
ção de perluT'bá-la.

De falo, assim aconteceu. Ao passarem, os manifestallllles por
frenle o estabeloecimento comel'cial do sr. Ivo Carvalho, este de' 1'8ovol
v·er em punho, entendeu .de dispersá-los, "por ,que não a,dmitia f.ogue
tes á sua üeIl!te". Foram, então, ouvidos diversos disparos ,e a jovem
Nair M�llegota fÔl'Lt rnorlualmen'Le ferida. VíU,ma ilnocente da paixão
p,artidária dos qíU,e' se negam o reSiPeito ao adversário, a mocidade ra
diosa c e;:;Lua,nll.c que se extinguiu ali tragicamente, merece o máxi
mo respeito. E, ante a ,fatali,dade irremoYivel, êSls'e res'Peito ·está na

rup'llração da verdade, bus,c'adoa honesla,mente, para ser entregue á
justiça,

Mais ele um indivíduo foi a,ponLado como autor dessa morte. Cir
cl.l'll'st.âncias gmv,es levaram a poHocia a necessit.ar do concurso de téc
nicos e' a proceder exames, tanlo nesta Ca,p�tal como em São Paulo•.
Apontado e preslo como o as,sa,ssino foi um indivíduo (].e nome Augus-
to Al1lteviz, e de ape,lido Espanhol.

.

An.(�&, todavia, de ser o ,processo concluido e ,apuradas as res
po.nsabvlIidades, o. sr. ?,aulo Fontes, 2°. secretário da U. D. N., despeja
va Lelegrama,s para 101'03 do Estado Il1fol.'mando que o matador '1'3
Nair ifôna outro, que não Auguf't,o Alteviz.

Onde a honestidade desse procedimento'? Onele o respeilDo á ví·
lima imolada?

.

Em que fonte o sr. s,ec.reLário da U. D. N. rupurou os fatos, para
preJulgá ...los·1 -Se, na trag.ool,a de Joaçaba, culpa <cabe ao ilibr,ado ]u
tervento,r Udo De,eke, outra não será que a de haver removido para
a Delegacia de Polícia daquel'e município um moço udeni.s'ta bacharel
em di,reiLo, e ,primo-irmão do 2° secrelário da U. D. N., dês�e mesmo
sr. ,Paulo Fontes, que s,e desanda em conclusões mágicas, ao invéz de
agual�dar o pronunciamento &ereno da Justiça!

Se responsabilid:ade 0abe ao nobre homem público que- dirige a
nossa terra, pela d8iplO'náv,el ocorrência de Jo.aç.a.ba, outra não seri,
a i,n.da, que adie maínfJer, no co:mando da Força Militar a.quartelada na
quela cidade, um oofiocia'l, o sr. Capitão Demerval Cordeiro, sabida
menl,e correligionári-o diJ, U.. D. N.

Essas cir.cunstâncias não apÇLrecem nas denúncias oposicionisla,:.
pOl�que 'e,las evidenciarrn .que, -como em nenhum munidpio ''do' E.sta,lo.
no de Joayaba, a o'I'dem ,e tranq'Ui.l'idade estavam ,entregues a auturi
dades potill!i-camenie comprometidas com a Uni,ão Democrática �:t-
cionaI. ,

Pode a ,direção inteira do pal'ti-do que o porvo. derrotou, exauI'ir
se em Lel,egrama,s e e,s'vair-se em men�tirals, e calúnias, que o i,m;pério
da Verda.de será f.atal "-como O sol ele todos os dias e ,o -orvalho de
todas qS manhãs".

o MAIS AN'l'lGO DIARio DE SANTA CATARINA-

Proprietarto e Diretor-Gerente: SIDNEl Nf'CETI - Díretorr BARBEIROS r'1llJ;lt)

Diretor de--Re�ação .A. DAMASCENO DA SILVA

Ano XXXIII Florianópohs 9964Quinta·feira, 27 de Fevereiro de 1947
,

A conci�ncia nacional condena
RIO, 26 (E.) - Os jO'rnais, notleíando O'S formais." des

. menthlos do govêrno Ide Floríanõpolís, ás levianas acusações
da U. D. N., tecem judiciO',sos eomentáríos ern tõrno da tática

. ",pO'siciolIÜsta de Santa Oatarína, no manífesto afã de encobrtr
as verdadeiras razões da .sua derrota {eleitO'ral. N-os próprios
meios mdenfstas," onde jamais se duvldou da lisura \ do pleito
nesse Estado, oe multo menos do ;espíritO' de serena [ustíça �o
interventor Udo Deeke� as :tardias acusações da iU. D. N•. são
francamente .eondenadas como prejudiciais ao bom nome da
próspera unidade �federativa. ,E se afirma categoríeamente que
em poucos Estados as eleições correram tão normalmente. co
mo em Santa Catarina, como, logo após o ,p,leito 'do dia 19 lO'i
publicamente reconhecido peJos maiorais da oposiçãO'.

Avião construido no, Brasil,
" Estados Unidos

nos

WA.SHING'I10N, 26 (U. P.) - O avião leve brasileiro, cuja par
u,qa havia si,do reLardruda por vál'i(]),s dias devido ao mau tempo, par
tiu de Beas,on File,lod,' esLa manhã, para Los Angeles.

O opilobo, James !\1oGr,a,,,, v,e,Lerano do Exél'cito" planeja l'pabast.e
üer-ise ho.je em Ri,clllllonrl '(Virginia), 'Winston e Sa,]<em (Carolina do

NQPi,e) e p,ernoitar f'nl Enoxville CT,jlltne,gs'�e).
De KnüxviNe o aviã,o faDá o seg1.üníue i.tinerário: Nashvillloe (Ten

- ooss's-e), Memphis e T,exarca-na (Arkansas), Dallas, Big' Springs e EJ, ,�..'

Paso (Texas), Rodeo, Novo M·éxi,co), Phoenix (Arizon.a), Deser-L Cen�
ter (California),' Los Ang'eles.

-o avião 'con:strui'Clo em São Pa,u,Io, ,foi trazido para os Estados
U'nidos no tran.siporte ,DG-3 de Fral1lcisco Pi.gnatari.

Em plena atividade o novo

dente do P,S.D.

"

presl-

,�
RIO, 26 (A. N.) - o sr. Nerêu 'Ramos, presidente do P. S. D., es

teve ontem pela manhã no seu gabinete, na séde daquele pw'tido to

'mando providências no sentido de O1>ganizar .uma cO'Jnissão para es

tudar a l'eest1'1Lturação do PSD e a lei organica ,dos partidos. Outros�
sim 'mandou ,expedir :telegl'a.mas ás Comissões Exec:utivas lei,slad�wis
siJbre os trabalhos inic'iados pam o fortalecimento do P. S. D. em

todo o território nacional.
O sr. Honório Monteirp, presidente da Câmara dos IDep;utados,

também está comparecendo diariamente á séde do p� S. p., como l>e

presentante que é do Diretório de São Paulo junto á Comissão Diret
tora. Também esteve no P. S. D. o sr. Rui CarneÍ1'O presidente da sec1
,,;ão paraibana do partido.

o sr. Nerêu Ramos �Dvia congratulações
RLO, 20 (A. N.) -,Q sr. Nerêu Ramas, vi0e ...presidell,te da Repú

blica ,e pIlesid1eme da ,Comissão Direto.ra do P.a.l'bido Socia,l Democrá

'tiro, te,legraüou, ontem, ao deputado Ernani do Amaral Peixoto, pre

siden1Je- da seção fluminense do partid'o, eThviando- f,elicilações pela
vitória alcançada ,pelo P. S. D. n3Jquel'e EsLwdo e p,edindo .

transmi

tjr aos dep'L1lbados ,estaduais, igua,ImenLe, os' 'cc1lIl1lprilmell'tos do orgão
central: .

\.Idêntico te-l,egrama foi 8Jnvi,a,do ao deputado Nelson Rab8Jlo Rebe-

lo pela sua el,eição para. p1'e'Sild'ente. da AssembMia L'egislativa tlu-

minens,e.

Os Estados, Unidos; 'responsáveis
pelo fracasso

I N.

Uma extranha modalidade
de (oa�ão

PARA QUE OS UDENIS'rAS
TOMEM NOTA

A ma-is pt(;Q1"esca de tôdas
as queixas aparecidas neste
{atiyante bate-boca em tôrno
dos resuluulos eleitorais 'e,
sem dúvida, a que nos vem

aaora de Santa Catarina.
Como o leitor se recordará,

algumas semanas antes do
pleito o qooérno [ederul. expe
diu. aos seus interventores nos

Estados instruções 'rigorosas
para que fossem garantidas a

liberdade e a boa ordem. da.
consulta ús urnas e asseaura
da a neutralidade do voaer
público.
Enire as g(tj>onl'ias previstas

achava-se a proibição de su

bstituir prefeitos e outras au

toridades sem motivo plena
mente justificado e au.torisa
ção superiol'. Com 'isto, o go
ve1'lW procurava evita1' de
missões e nom;eações "eleito
l'ais", ou modificações· nos

q'l.l,adl'oos
.

(ulrn4nistmUvos c;on
tra I./S 'quais s'e lmdesse argtLil'
o favo'rec'i'���ento dê�te o,n da
quele pw'/wo, dCiS6{1 OtL artque
la {acção.

Q'loe su.cedeu em Santa Ca
tarina, seg�mdo a U. D. N.?
Simplesmente 'isto: prefe'itos
e ont1'rlS autol'idades afeiç,ja
das no pa'l'tido cont1>ário, o

P. ,S. D., afastaram-se volun
lariwnente de seus cW'gos, e

nisto consent'iu o Intel'ventor.
Por isso os ndenistas catari
.nenses bradam, aos céus p01'
desagravo. "

Todo o mundo compreende
que as instruções federais ten
diam a impedir qne o exerci
C'Ío do poder fosse utüizado
em benet'ício de determinados
partidos.' Se por Vali/ade Pl'Ó
pl'a as autoridades simpáticas
.seus cw'gos, nada se poderá
seus cargos, nada se podel'iá
dizer senão que leva1'arn ao

extremo o zêlo da neutralidade
do govêrno. Nem, sel>ia justo
01t l'azoavel irnpol>-l:hes a con':'
tinu.ação nos postos que ocupa
vam.

Muitas vezes ternos visto
partidos se 'ins'U'l'girern contra
a entrega de pos'içües _ a seus
adversár·ios. N�mca, p01>ém co'n-
1m o abandono de posições por
êsses adversál'ios - coisa que,
ao contl>ário, lhes deveria cau

Sa1' imenso l>egoz-ijo. Cabe ii
U. D. N. de Santa Catarina a

glópia de �er inventado essa

novo e s1.t1>preendente modali
da.de de "coação".

Corno q�Ler q'ne seja., o epi
sódio serve pal'(! dernonstl'ar
a impressionante futilidade
das restrições Que se estão le
vantando aqui e .ali contra a

lisura do procedimento do go
vêrno em ,face elo ple-ito.

(Da "A Manhã", do Rio -

'dia 26-2 ...47),

Pretendem
desmentir

Um rio de Im incandescenle
I CATTANIA, 26 (U. P.) - Um rio Ide lava incandescenbe, co�
quatrocentos metros de larglura, e,stá descendo as enwSlVas do mont�

I Etma, na Sicm�. ti tor�en.te de. fogo .já ch>egou a meno.s de o,ioto mil
metros da ,alld,ela de PISC13rO e contInua avanç3lndo, vim.da duma no�

va cra'Léra que s'e' abriu domingo ·á noite. O iprefeito te'].egrafou aO.
miniSltlério do interior, pedinelo que se uLHi.zassem bombas aéreas oLDI
fogo de artilharia vara rr;odMi,car o curso .da torrente Ide law,a.

Roma 26 (U. P.) - Aoaha de

\
ra ,abandonar !'leus Iares. Duas 10-

ser decÍ.arado >O estado de emer- calid31des e.noontram-sf'.,. direlLamen,..
gência em toda a região meridio- te amea.ç,a:das pela erupção. doO.
nal da Silcilia ,em virtUlde de ter Elúna, e de acôl'elo com os ultlmos
o vuLcão Etna entrado novamenbe deSlpaloho!'l, grande.s qUlanlLidades de
'em atiovi,dade. Os h.3Jbitantes daiS lava avançam inexoravelmente pSr
aldei,as siüwlda,s nas faldas da la encosta do vulcão, muma médi�
monLanha, estã'o Se preparando pa- de 75 jarda:s por hora.

Londres, 26 (U. P.) - O Ministro declaração do s,r. Bevin, cuI
do

-

Exter'ior da Grã-Bretanha ,Er- pando O prelsidente TrUlIllan
t B

.

d l 1'0' que as Buen.os Aires, 26 (U. P.)nes evtn,:� arou •.Je pela 'situação na .palestina foi
ma.nobras polttwas' elos Judeus nor-. .' . .

. O paJ:"tiJdo comunista publicou
te-amer'ican08 e dos Estados Uni- feulta oom InteirO conheCImern- Ulma doolaração qualiftcando
dosdos são resp�nsq-veis, pelo. fr_a- to doO g;abinete. Beviln entemdia de "ahsurdas" as acusações
casso das. negocwçoes arabe-.1udtas que era ch'egado o tempo de fa- lançadas -ontem pel presiden-ern relaçao com o problema da Pa-

I b I f' ,
-

O
,

l t·
ar com a -80 UJta rnnqueza, e te Peron. Gomo se sabe Pe,rones tna. _' ,

.

que sua decl'amçruo e'ra neces- disse que Os corrlUilliSltas e,sta-
_

Siária paI'a res.ponder a críticas Viam tentand.ho imfiltrar-se nas

Londres, �6 .
.(U. P.) Um inj?ist�s da política inglesa, no oIig,a;ll!i�açõe.s t'l'abal-histas, pa_

poI'lta-Vioz ofIcIal revelou que a propno Pa-rlamento. ra fins escusos.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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FARMACIAS DE PLANTÃO.

8 - Sábado - Ra'l'IDáJCia Santo

Ago:�iinho - Rua Conselheiro. Ma

fra.
9 - Domingo - Fanuáci,a San-

to Ag;ohSl!.�nho RluJa COInselheiro
Mad'n.

15 Sáibald'O Barmácia Espe-
l1ança _ Rua ConSieliheiro Mafra.

16 - Domingo - Farmácia Ek

perança - Rrua Conselheiro Mafra.
22 - Sáiblado - F'armáciál Nel

son - Rua F,elipe Schmidt.
23 -, Domi�,go - F1armácia Nel

sOln - Rua Feliple ,Schmidt.
O sle['viço noturno Selr3. efetuado

pela Farmáci-a Santa Antônio' sita
á rua João Pinto.
A pnes'ente tabela não poderá ser

allterada Slem préV'i,a autol'lização
deste Depantamento.

LâiJoralório
Raq,io-Tecnico-Electron
Fundado ém 1935

Montagem de rádio.. Ampli-

'I
,ficadore.-Tran.mi••GI:re.

Material importado direta-
mente do. U. a. A.
ProprietáTio

Otomilr Georges Bõhm

I
Eleche - Tecnico - Profi8.ioJlo)

formado na Europa
Flol'ian6poH.

�ua João Pinto n. 29 .- Sob.

RETIRARAM SUAS CANDI·
DATURAS

Tôebs as bebidas, inclUSiVe. aI
fabricadas em outros Estados,
retiraram suas candidatura�,
para reinar nos lareS catari-

faenses, - em vista d'a certíssi-.
ma vitória do aperitivo KNOT.

de Esmoias dOS Indigentes Ü «'nole� báSICO»
.' Londrles,· (D. P.) .......,. o go-_·

de Florianópolis V?I1nIO "nadon�lizou". hoje

1
OItocentos e cinquenta das;;,

Washington., :

. (U. P.) - R. De ordem do Sr..Presidente em exercício, convoco os 81'05. sócios palavras mais correntes da"
Bentrand Schardt, da California, contr-ibuentes para comparecerem a sessão de assembléia geral, a soe lUngua inglesa. Oom efe·ito, foi
apresentou uma resolução á cãma- realizar no �ia 27 do corr'enbe mês, ás 15 horas, na séde social a Av:e-I adquirido a vinte e sete libras
ra dos representantes pela qual os nida He'Ilcílio Luz nO 20 - Ediffcio do Alhe·ngue Noturno sendo a e'slterlilllaiS por palavra ou um',
EE. Unidos negociassem, a com-I ,seguint� a ordem do_ dia: _

.

total de vdnte e três mi,l Iíbras,
pra de todas as 1llhas estrangeiras r Leitura, dascussão e aprovaçao do Relatór-io do exercício de 1946

o chamado "inglês bâsleo ......
no Pacífico, Atlânti,co e mar (}as e Assumiras diversos, elaborado por um estuddoso de,..
Caraíbas, que pudessem ser jlUlga-1 Deoorr idos quinze minutos da ho-ra aprazada e não -tendo com- Carnba-idge, que reduz as qua- ,

das essenciais á defesa d�. país, da PaJr€cid�o núrr:ero s.\l,fjci��,te �e sócios para qu�e a ASls�mbJ,éia .

possa troeentas e quatorze mil e oi
zona do canal do Panamá e das se realizar, ríca, desde ja, fevta a 2a eonvocaeao para as 15,30 hor-as, tocentas e vinte cinco palavras
F'ilipinas. A resolução propunha e, passados quinze minutos desta úl!tima' hora considerar-se-á f.eita regtstradas nos díclonários, a;',.
um convite a Islanda para íncor- a 3a convocação e a sessão srá efetuada com qualquer que seja. o nú-

apenas oítocentos e cinquenta
parar-se á União Norte-Amerioa- mero de sócios presemes. '

tênmos básicos. Não se sabe o.
,

na como Estado. "Ao em vez de Florianópolis, 24 'de Fevereiro de 1947.
que o govêrno pretende fazer-

mais uma vez ampliar créditos Heitor Blum - 10 Secretáil'Io. com sua. nova proprtedade, ..
em dólares e denorninados "Iffi- Mas o órgão trabalhista Daily.
préstimos, quando sabemos que no

D H· S di k Herald diz que se pensa em.
fim não passarão de doações, por- r. enrlque

. to lec fomentar o inglês básico corno-

que não fazermos transações para
ADVOGA.DO língua Internacional.

compra de propr-iedades reais, ,e
-=

venda das mesmas, logo duma Rua Felipe Scbmidt �', sobrado f",'vez?" Indagnu Sc.hardt. (Altos da {CASA PARA.ISO) - F'lor isnópo lis Aceitamos agentes e I
correspondentes no

interior.
.

qu., comprem Caixa
as ilhas,

Dr. CLARNO G.
GALLETTI

ADVOGADO
.Crime e cível

Constituição de Sociedade.
NATURALIZAÇÕES

I
Título. Declaratórios

E.crit. -- Praça 15 de Noy. 23.
,lo. andar.

CONTA CORRENTE POPU"'AR

Juros 51/2 8. 'a. - Li�ite Cr$ 30.000,00 .

Movimentação com cheques

Banco do Distrito Federal s� A.

',.�
.1

r

..

o

Os interessados devem
apresentar retereneías.

�
,/ ,

(

Paralizôdo O. ,

CAPTTAL: rR$ 60.\)00,000,00
RESERVAS:' cvs ),�>n()O,O()O,(lO

Re.id.. - Rua Tir.ad,eute., 1J,1. I, ".
\�, J RUilJ_ Tr@jano,23.florí&nÓpoUm

Fo'NE.- 1468 '1 I
'

__I.,'. I ·

__m _

� .. � . .._.. ,_

.........
,

.

Gaugster no câmbio
, negro

Ohi,cag'o, (U..P,) - A!nti.go-s
gang,Sluer, ligados ao f:i!llecido Al

Capone, estão ol{)eraIl/do no merca

do negro de a.s.s'Ucar nesta cidade.

Segundo infoDrp.acões fideidignas as

autorid:i!des norte-rumeri,canas es

tão fazendo ri,g\orosa i.nvesti.gacão,
há CeD0a de s,eis semanas, atim de

destruir a rede de ex:p,�(i)radores.
Outras ncrlJ1ciais acre,s'oe,ntam que, a

investigacõe's s'eill'eta, demonstrou a

ligacão do meDcado negro de Uhi

clligo aos de outros, ,pontos do pais,
devel1Jdo inumeros impJi.crudos pres
tar dec.)arações às autoridades í"�
derais. Bstão presas tr,ês pessoas
que po-ssuiam cavtões de ,rwciona-'
mento de 'a8lsucar fallsolS num tofial

de mais de mil toneladas do refe
rido produto.

IPARA RECEBER AMO'STRA GRÁTIS
� ESCREVA O SEU ENDEREÇO AO
ft� 'lIlBORITÓRIO 0011( S. II.

CAIXA POSTAL, 36

\. 2LUMENAU _ SANTA CATARINA.

:'

CURSO DE MOTORISTA
Serviço de Pronto

e

Socorro de AutomÓVeis
Ensina-se a dirigir automóveis

Amador e ProflsslOn'al
. Teoria e prática - conhecimento do motor.

Atendern se chamadqs para rep3ro'! de urgêllci L

Auto-E�co Ia -47.77
GARAGE UNIAO - PRAÇA' GAL. OSÓRIO, 40.

Resolvido, enfim, seu problema financeiro'!
Adquira TUDO de que neoessitar,

de VilA SÓ VEZ,
paga.ndo PAltCELADAMElttIIJ.'B,

. com .fI VAB'1IAGElI'S da 'compra à, ria,
.ervindo-se do

SISTEMA
,

CRED" ARIO' KNOT�""
......
Celpdo,
M'nl.

.

tidlo.
a_Iodei....
Bicicleta.
J61a.

&ohros
CMpétt•.
lilStalaçiM elitrl Mal.....
Artl,.. ,.r .

Peles
C••coe
Qual...... artt...

lNoOSTRlA, COMOOO E SEGUROS KNOT S. A.

......... 1 ... "1'." t4 AI t,'"

o'K..... '

Empresa (Construtora
A maior Organização Predial

AVISA
À todos os portadores de títulos desta conceituada emllresa,

legalizar seus títulos, afim de obter o reembolso de acôrdo com

o Decreto.lei nO; 7930 de 3-9-45.
.

Para maiores esclarecimentos, é favor dirigir-se ao esc ri.
tôrio central. nesta Capital. sito à rua Felipe Schmidt s/n
,Flodanópolis.

NB. Não faça sua inscrição em outra empresa, congênere
sem primeiro conhecer nossos novos Planos de vendas,

Universal»
do Brasil

,. -

comerero
Paris, _ CO. P,) - Estão<

quasí paralízados hoje, os ne->

gôdos de vendas na capítaj.
l francesa. O público adiou ·tô-·
das as compras po:S'siveis Ipará,
amanhã, qu'ando entra em vi-
glor a nov.a redução' de cincu-"

pio,r OelllitO nos preços.
•

Palacetrl ,à venda
sito a rua E.teves J.unior ·N. 93".

antiga re.idência da família
Raulino Horn.

Chocara loteada com 26 divieõe.. {
de 10m: x 40m.

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

BAR'
Vende-se, um, bem sortido.

e bem afreguezado
-Ruo Tir'!ldentes

'

o pôrto do Rio.
Rio, (A. N.) Parm,

o.rientar os interessados 'pel3."
mo'Viniento do.' p!Oi!'ltO, foi. dada.
imbliJCi.dade sôbre as normas..?

que vêm sendo observadas des- ;

d;e sete defev,elle1iro, para alra..

ção de nav.ios ruo oai!s. Dentre:

elas, está a se;gui:nte: -:- Os
navios, atmcadO's ,'lliO cais, qu�'
,se re:cusaren:l a IQlperar dda 8'

noite, a deSlpei.to de haver pos-'
sihilidade de o fazer, serão de

sa.1lraeadios, melsmo gosando àe:'
priorid-8Jdes aqui' est3,belecidas�".
Igualmente fiea

'

sustada tem

porariamente a· a;;r,acação de
navios de guerra mo cais da ad- .

mini,st:r:ação.

Assassinaram
diretor
Londres, �6 \(U, P.) � lo eole-·,

{lWtS confessaram terem assassi
nado ,seu ,professor e estar áesti-
nada a 'morte' 'do seu diretor, sim

plesmente pO?" estarem fartos d@ ,

colégio. . .

•

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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'

IAS PROMESSAS DO
..

COMUNISMO ATEU !:�:�::'i�� ,I POt:,to Alegre, 26 (A. N.) - OOI�p:esso Eucarístíco NaclO- tros tempos, atenuar e .oorm�Ir Rio, 26 (A. N.) - A Cómís-

x .x x
D. Vicente Bcherer, sagrado nal .

os males da ordem social eXIS- são Executiva do P. T. B. do

PREMIOS EM LIVROS arcebispo de Pôrto Alegre, ofe- Essa pastoral forma um vo- tente; querem o desapareci- Estado do Rio, esteve reunida

Por todo êste mês "O Estado"
receu 'á imprensa, para ser di- rume de 50 páginas, e de seu .mento da sociedade humana e ISOb a presidência do sr. Abe

.iniciará a distribuição de livros, vulgada, a.�:: primeira, ca�ta texto d��tao.an�os o seguinte a sua reconstrução sôbre bases 1ardo Mota, afim-de apreciar o

.inclusive romances, entre as pes-
pastoral,

. du:,gIda a?,s seus �1O- trecho: . �OtUtI'llIl.as _ExltremlS- n.ov�s, cO�p'le,�a_91!ente. mat�-Imomento político do vísínho

.soas que constarem do seu eadas- cesanos,
íntítulada A Igreja e tas - Mantos 11,oJe nao preten- ríalãstas, írreügtosas e anti- Estado .

. jro social.
a ReSltaull'açã,o Social no V I detIIl, .

l1micamemite, como em ou- críetãs. Segundo êles, o. af�ts-I A reuníão não correu nor-

.Assim, OS que ainda não tenham ,mo, a negaçao da propriedade malmente. O sr. Oscar Fonse-

!.preenchido o coupon que díaría- FUNDIÇ
-

O SADT:t S A
privada, a dissolução da Iamí-] oa deputado e.st3Jdual eleito

:,mente publicamos, devem fazê-Io ,A .

C� • • li�;:a ex.tinç�o da líberdade' i� - : por' Niterói, protestou contra-a

"o quanto .antes para concorrerem a
RELATóRIO DA DIRETORIA d'lVlid.ill!a.l,

alem do. deSCO:JiheCI-lorientação que o ST. Abelardo

�.tãGllIl,feresSante ,iniciativa realizada
Senhores acionistas: mente d�. outros díreítos fun- Mota vai dando ao partido,

I Cumpr-indo as disposições legais vimos apresentar-lhes o balanço en- d t d h
'4'

"sob o patrocíáío da "Livraria Rosa" 3JIIlJe.n. ais a p.essoa umana, ,che<>1<1udo mesmo a dizer que,
curado em 31 de dezembro de 1946, compreendendo as transações realiza- h

"'� -

. .á rua Deodoro, n. 33, nesta Capital, das no decorrer dos primeiros três meses de existência desta sociedade. As
serram o oamnn o certo e, se- aoandonarta o p,3JI1tid'O se �.

....• . . . .• . . . . . . . . . . . . . " . . . . ..

ollras de construção da fábrica estão progredindo normalmente, de modo g�T'Q.. pana instaurar .uma s?-Ime.s!mo não fosse !eestrutura-
cANIVERSARIOS: que, Falin�a _êstle. an205 esperamos poder iniciar a produção. cíedade nova, onde imperaria

I
do com nova direção. Em se-

MENI,NA ALMIRA
onanopo IS, de janeiro de 1947. a justiça, o bem-estar, a bon- gudda, coube a vez de lançar

Dietrich von Wangenheim, diretor. d d
Hans von .Wangenheim, diretor.

a e, o progeesso, e na qual o ,seu protesto, no mesmo senti-

BALANÇO GERAL, EM 31 DE DEZEMBRO DE 1946 homem encotnrarta, com a sa-'do ao sr. GHbe,rto Pires, pt.:.'-
ATIVO tístação de tôdas ais suas exi-Im�ilro suplente de deputado fe-

Imobilizado. gências completo desenvolvi- deral da bancada trabalhista,
Terrenos e edifícios .

-

108.347,00 menta de sua personalídade i 'f t f
Fábrica em construção 81.429,30

. ql,]ie s'e maUI es OIU raneamen-

Máquinas 215.742,00 TalÍ,s são O programa e as te por uma nova direção. En-

Ferramentas 2.223.10 ' �romessas do comunismo ateu. [quanDo isso, outros trabalhis-
Móveis e utensílios . . . . . 2.732,20 E essencíalanente irreligioso e

I

tas [á olham com aimpatia na-

;{lmoxaritado •

18 O-O 9 428 544 5 I
1:'

•••••• ••.••••• • i , o ., o materialtsta. ra
>

o P. S. D., do qual tendem a

Disponível
Existem outr?s programas' de I se aproximar antes das próxí-

Caixa .. . . . . .. .. . . . . . . 8.559,20', ,reJformas e projetos de reeo,ns- mas eleições municipais.
• B�ncas .. '...... 262.444,20 271.003,40 trução social, ímagmaçâo e, A índícação de um dos ofi-

Realizável
apregoados para assegurar ao ciais de gabinete para o Ingá

Capital a; realizar . . . . .. 750.000,00
proletariado as melhorias de- deu, também, motivo para des-

Contas correntes :. . . . . . . . . 25.000,00 775.000,00 sejadas. Prescindem completa- contentamerutos entre os líde-
mente do aspecto moral e reli- res trabalhistas.

20.000,00 gíoso da questão e assim, pra-,

I
34.902,lo tilcamentJe se mostram adelptos João Meyer e Diná Areão

1.529.45000 da sentença marxista de que a

___'_ q:UlestãJo social é de natmeza Meyer
PASSIVO; mer,ame,nte econ�mica, uma

Exigivel
-

d
A

I
participam aos parente'� e

questao ,e estoma01o. Quando,
M

Contas correntes 9450 o
'" amigo. o na•.cimento de .eu

Nâo exiQível
.. . . . .. . . . .. . . .. . .. ., o

mULto, toleram a religião co- filho SERGIO. ocorrido no

ICapital
'

1..........
. -1.500.000,00 mo 3Jssunto de interêsse poriva - dia 23 de.te.

Caução da diretoria . �'. . . . . . . . . . . . . . . 20.000,00 do, mais ou menos inutil. .�----------------------�
Falam muito aos operários 11... _

1.529.450,00 de direitJo.s desconhe.cidos, de

exploração capitalista e de ti
rani,a patronal, despertam am-

36.543,00 biçõe,s e ódiros, pI1ovocam des-'"
36 43

oontenta:mentos e revolta� que.5 ,00
t
..

'T
ornam Impois,S[vel a mútua, CO-

...... .. .. '.�: .• '.'.: :' .. ��". ,:7" -1.640,90 la_b_O..,..r"ra..ç.:.ã_o_;,p:..a:;,:.ra=-o.:..:.�b.:.e:m�g:e:ra:.::I:..'�'':"_:====;,.:,=======::::--�
34.902,10

Parlido36.543.00

S. Paulo, 26 (A. N.) - O ;Mi- deS3Jp3Jllecimento da produção F d
III -

-

5
"

5 Ani,stro da Fazenda e da Agri- brasiJeiI1o. São �randes os es- uni"ao ape .'.
cUllwlfa, Bent.o S3Jmpaio Vidal toques, de seda natural dos �
enVÍ10u ao presidente da Repú- prodtuw;res paulistag que se . ASSEM�L��A GERAL 0R:DINillIA

,c J bl'
.'

t
.

t f d 1 h
.

-

. I

.,
.

ConvIdam·se os srs. aClOlllsta::; desta socIedade para comparecerem à.
lea, e. ao In� erven olr e era, ac am ImpedIdos de realIzar assembléia geral ordinária, que se realizará no dia 3 de março de 1947, às

,o s'egu1mte telegrama: as vendiaS em eonco,rrência I de:;. horas na sede da sociedade, à Estrada Geral (Reta dos Barreiros) para

".Os produ'lpres agdtColas com os preços abadxo dio, custo ,deliberarem. sôbre_ a segUinte �rdem do dia
'

aba)1"dona,m O cul,uvb, da amo- doe produção o,ferecidlOs por
1° - Dlscuss�o e aprovaçao do balanço, relatório da diretoria e pare-

r��
.

m
.

bT..:I d' d
. .," .

'Cl do conselho fIscal. .
i

!<!,lra na li pOSSII, l' Iu� e e DJe,gocla;ntes amemcanos. 80- 2° - Eleição do novo conselho, fiscal e suplentes para o dercício de

venCe!r os casulo.s do blOho da: mente em S. Paulo,'os p�ejui- L:47.

seda. As fiações de sedia natu- zos, sobem a 500 milhões de Florianópolis, em 15 de fevereiro de 1947 .

ral esitruo' s'eMO feohadas na crwzeiros., pelo abandono das Dietrich von Wangenheim, diretor.

proporção de 70%. As restan- fiações, desaprurecendo a in
tes resiistem ainda, diante da dúst'ria genuinamente nacional

af!i:rmaçãJo do Min.istro da IDa- da s'eda natum1. So:lddtamos
zenda, transmitida para s'lcom

dono das oulJturas e fecha

Baulo,. por intermédro do Se- IIlJento urgência a publ:icação
cretáJrio da AgricultUlra, sr. da resoluçãlo da licença p'révia.
�a.lt� Cardlo�s'O, pela _resoLu� i S� h:0uve:r d�mb,ra nas' plfovi-
mc1umrdo a llmpOflt:.açao de fIOS dencI�s, serao abandonados

"SERViÇO DE de seda natuml no 'regime de 30.000 alqueires de plantações
- licença pirévJa. Os ame:ricanos de 200 milhõels rue amore.ira.s

METEOROLOGIA pI1Omovem o "Dumping" da a'TIruina'I1d1o 60.000 famílias d�
Previsão do tempo. até 14 horo. seda natlN"al, abrurrotando o agriicultores, que ficarão ao

•.do dia 21 na Capital: mercado brasileiro com seda desamparo. Alpe,lamos para o

Temp?: em geral, in.tável. I
japonesa, no imtJutito de fazer patriotismo de -v. excia. na de-

Tempera.tura: estavel .

d
- .

1 .'
.

Vento.: dQ quadrante .uI frescos. celSls�r a ' �ro ',!,çao . naOI?!lla, fesa d,a I'II,q,ueza naOlonal, ata-

T'mperotura•.�xtrema. de ontem domInar e Im:por a sedia Ja,po- cada pelo "dumptlllg" estram:-

=<Í:x:lma, ,27,B; .mÍnima 22.4. ! nesa p.or altos plt'eçOIS, ap6s o geiro".

.Festeja hoje, seus natais, a gra
.cíosa menina Almira, dileta fi Ih i
.nha do de. Alfredo Damasceno da

,'Si.Iva, diretor da Redação do Esta

.do, e de sua exma. esposa d. Fran

.císca Damasceno da Silva. A dito-

. fia aniversar-iante será muito mi-

. moseada pelo transcurso da aus'J)i'-1.eiosa data. .

FAZEM ANOS, HOJE: .

- a sra. Maria Benoni Lenzi, 're
.sídente em Itajaí.

- o menino Antônio Carlos Es-,.1>ín(}.ola Oliveira.
- o jovem estudante Luiz Clau

.dío Bhnmernbey.
- a sta. Dalva Machado aplica

,·da aluna do IIlJslituto Coeação de
.. J'esús.

- a exma. Sl'oa. d. Algelina Filo":
_meno Pi,zani, ·esposa do se. ,CIodo
:mieo Pizani, in.s.p·etOl' de linha. dos
,.correios e Telegrafüs.

- a sta. tNi.lce Lopes de Almeida,
�sLimada professora.

� o se. João Vieira Sobrinho,
..I"esidente em Lajes.

- a s,ta. Sanitas Freitas.
- a exma. sra. d. Zeniita Campe

]0 Coel):lo, ,esposa do sr. dr. Luiz

,'Coelho de .souf:a.
,,_ a sta, Maeilia SchUltel.
- o 'jovem Gilberto de Oliveiea.

* *

MILTON GARCIA
C 1·'

/
omlemora, ,lOJe, mallS um alll-

·ver.sáeio natalício do se. Mi.!tOltl

-Garcia, ativo g·erente da secção
,.crediária, nesta 'capital, da impor
tante fiemaIl)dústl.ia. Comér.cio e

:Segmos Knot S. A.
O sr. Mmou, que oonta cam inu

-meros amigos, receb,erá hoje, efu

. sivas manifeSlbações de apreço, âs

.quais os do "O Estado" se asso�

':eiam com abraços de felicitações.
•

-Yl:AJANTES
Viajou, heie, pela" manhã

,,>com destino a Cresciume, o

·:sr. Abelardo Cheidt proprieta·
-rio do "Restaurallte Hotel-.

'o ESTADO
(-
"

�. Encontra-se no Posto de
, Venda da Livraria Rosa
t· no Mercado P,úblico.

Declaração
Valter Bruno dos Sontos,

,'Cosado pelo regime de sepa·
:.raçã.o de bens com Enedina
..Lopes dos Santos, declara
<�ue nao se responsabiliza
por qua.lquer divida que a

:n\esma venha a contrair
·.nem ma.ntam com el<1 qual.
,'quer compromisso.

Fpolis., 27/2/47.

:1'

Ações caucionadas . .

Lucros e pErdas . .

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS ,E PERDAS
DÉBITO

Despesas gerais . .

. . . . . . . . .. . � .

Agradeço duas graças a
S. Judas Tadeu e uma

c1 Santo Antonio da
Penitencia. '

M.M.M.
(

CRÉDITO
Juros' bancátiõs'·"', : ...
Saldo para 1947 .

Trabalhista
CONVITE

Brasileiro.):� �
.. '

..
\

Florianópolis, 31 de dezembro de 1946.
Dietrich von Wangenheim, diretor.
Hans von Wangenheim, di:cetor.
Osvaldo Machado, guarda-livros, reg. n. 1.911.
PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os abaixo assinados, membros efetivos do Conselho Fiscal da Fundição
Sa'�e S. A., tendo procedido ao exame dos livros, inventário, balanço e d&
maIs documentos apresentados pela diretoria, referentes ao período de oito
ue outubro de mil novecentos e quarenta seis a trinta e um de dezembro de
mil novecentos e quarenta e seis, vêm declarar que encontJ:aram tudo em

perfeita ordem, clareza e regularidade e são de parecer que sejam aprovados
J e:os acionistas o balanço e demais contas respectivas.

Florianópolis, 29 de janeiro de 1947.
Djalrna Moellrnann
Américo Souto

•

SUvio IJIachaão

(cDumpnig,) contra uma

indústria nacional

o Diretório Municipal de Florianópolis do Partido
Trabalhista Brasileiro; convida eus 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 .

CONVITE
Convida-se às classes Médica. Farmaceutica e Eófermeiros

para assistirem nos dias 27 do corrente e 1.0 de março vin:
douro, às 20 horas, no Instituto Brasil·Estados Unidos, as

sessões cinemato.gráficas" co,rP, p�$SE\gens dt; fil�es sabre, técnica.
cirurgica, adotada nos Estados 'Unidos da

'.

América.
' .

.....
Oferta das Suturas DAVIS x GECK, por inttrmedio de

s/representante no Brasil. Importadora Chiorboli Ltda.

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

Altas patentes ·nazistas
prisioneiros de guerra
'lJONDRES, 26 (U. ,P.) - Teês mave0hais, 164 generais, 17 almi�

r,arute,s aJoemã,es fOTam preSOIS, pela Geã -Bretanha, lconl()o pri,sionei,ros
de guena - doolarou ·e'sta. tarde nos Comuns, 'Ü' mini,sbro da Guerra"

BeJ,loengee, em e,espo,sua a 'Uma inte.npe,et.ação do d8íPutooG oolltse'rvador,
Comodo,ro do Ar, Haroey .

Não pôde todava'a o Iilli'nilstro. pre0i,sar o. numero de loficiai" ini

migos que ainda s'e ,acham .deb�dos 'na Geã Bretanha.. AtC1'es,centou, en

tretaIllto, que todos eles foram e .ainda estã.o .g,enclo submetidos a "in

terrogatóriols" I pelos -Serviços Hynd, isto é, do ministeo responsave.l
p'elos as�mntos alemães no Ga.binete Beitânilco.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



---
OESTAD0 Quinta feira 27 de Fevereiro de '9\' 7

.__.,----_._ ..,,------------------------------

EUROPA
. (-------------------------------------------------------------------------------(Alemanha todas as zonas: A�Btria. Hungria etc) por interrnedio da

I Ue'\resce a Cfl-�eHudson Shlppmg Co. Inc. New York;- I li lJI
Diretamente dos depositas na Suissa .•. Entregas rapidas e garantidas. '�

I-'podendo ser telegraficQB .. A melhor organização no genera, fundada IUU esa In.t:llando'se à rua Trajano, n . 25. tem o prazer de comunicar
em 1893. .. Variedade de sorHrnerrtoe,

.
ao distinto povó que possu e, técnicos habilitados a executar quaia-

PEÇA INFORMAÇÕES DETALHI\DAS A: Londre� (U. P.) - O 1° rm- quer serviços de' eletricidade em geral, cc.mo sejam, enrolamentoil de:

OR(jA�IZA(A-O SUllu" D' E REDRESEHTA(O- ES .ltda. nistro AluLlle anunciou ontem que motoras. dinamos. transformadoceli. consertos de rádios ou quaisquel'11, f'i � r. o fornecimento de eletr icidade, i outros aparelhos elétricos e instalaçõ'�s da luz e força. 'possuindoRua Felipe Schm:dt. 52 (!aja) ... FLORIANÓPOLIS
reatado ontem para as indústrias! ta�bem u�a secção ds venda' de elltabilizadoreS' de fabricação pró------

. .

.., prla e rádIOS .dos melhores ma�ca8.
do Middlands Pfla prrmerra vez Visitém-na lIem compromisso.
em duas semamat será 'restabele-
cido segnmda feira próxima na re

gião noroeste. Os depósitos nessa

região anunciou Attlle já sã.o SU'f�i-1cientes para 15 d'JHIS e .meio, Nao

q uiz AutUe, erJIure,tanto, dar indi

cações sôbre a normalização dos

fornecimentos para o sul e região
de Londres Ü'�de as reservas são

I'adas"ro Soc"I�1 do. JUO
I

Estado» sufícientes apenas para 13· -dias.

"I U'� U U" AWle revelou que 2.100,000 pes-
1;oás ficaram sem emprego em

Pedimos aos DOSSOS distintos leitores, o. obséquio. de preencher o
consequência de corte

-

de eletr íci
eompon abaixo e remete-lo á nossa Redação. afim de completarmos dade
quanto; antes, o D03SO novo Cadastro Social.

�:!r:D::ra a 6rã·
EXTRAVIO DE APOLICES

Buenos Aires; (U. P.) - Um ' André Wendhousen Junior torna 'publico que fa'ram extraviadas
anun- ,,� uguir.tea tVpo Hces e.taduoia: duas (2) da Lei n , 769 de 23/9/1907.porta-voz of'icial argentino,/. d C $�poso (a) .........•.... •.• ••.•• •.• ..•.••••.. •••. ••.•..•...•.••.•• •••. ti 9Tb nra. 151 e 161, no valor e r 20000 cada uma; quatro (4) d<&

oíou-se que ° gnvérno argen mo
I)'letlma lai acima sob nra 157. 158. 164 e 165 no valor de Cr$ 10000:

enviará á Grã�retanha 75 por- I!!ada uma. e finalmente uma (H da. I .. is nrs 507 e 549. re.vectiva-if)mprego OU Cargo
cento de toda a carne dis.poníve,1 ,tnenté de ,22/8/1901 e 15/10il�C2. �ob n

. 545. todas nom'inativaa.

Cargo do Pai (mãe) :••• para a exportação, jimtamente com Declara' cutrollim. para satisfação da exiqenci.:t do art. 16\. da
grandes quatrtidades de trjgo,' regulamento baixado .corn c decreto n. 17770 de 13 de abril c a 19Z1.Observo � ; ;............. ••••• ••••
_ que fói extravloda a cpolice "Uniformizada». pertencente c André

Wendhau.en & Ci�. IIIc)> n , 223401. no volor norrd n o l da Cr$ 1000.0Or
juros -de 5% ao ano emitida pe l o decreto n 4330 de 28 de janeir�
de 1902. iolicitando a quem tenha encontrado' 08 apoUces acima.
referidas a fineza da entrega-lc;all' ne.ta redação

Florian6poli•• 21 de fevereiro de 1947.
ANDRE' WENDHÁUSEN JUNIOR

Lake SUlooeISS, (D. P.) -
F'arah al KJ:UHlJI'y, delegado da

��------------------------------------���-------�.
FORNITURAS E UTENSILlOS PARA Síria, no conselho de Seguran-

S ça das Nações UiIl!idias e mem-.

�GpRIVEIS C. RELOJOEIRO bro destacado da Iíga árabe,
Balanças para oficmas - Para brilhantes - Laminadores eoDJftrroou que a Sílria e o Li-

Tornos para relojoeiros - Banhos para dourar e pra- bano oferreceralI).-se como me-
tear - Cordas, vidros para relógios. etc, • díadores na pendência anglo-

Preços e prospectos com a

'1 egtpcía, na esperança de que-o
C A SAM A S E T T I caso Slejla"' retirado .

da agenda
R'Id 1 Seminâr io, 131 - 135 - São Paulo. do conselho de Segu,r:aillça. As

negociações ,e�clareoerU o sr.

Fanah, estão sendo feitas atra
vés dos canais d lplotrrátdcos de

Londres e não entre as delega
ções ao Conselho de Segura.n
ça.

"VIRCiEM ESPECIAtIDADE"
WETZEL INDUSTRIAL-JOINVILLE '(M�J('c"

4

DE PION E IR O
A SERViÇO DE V.S.

FILIA'! VAQIG:
EDInCI J LA

PY(Tcn 15 rio Nov=rnb O
PORTA - 'J'olcfl"lT'P 1325

VIVERES para

FARMACIA ESPERANÇA
do Farmacêutico NIW LAUS

.Heje e amanhã será a sua preferida
Drogas nacionais e estrangeiras - Homeopátias - Perfu

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

r III

I
I

li'

Nome .............................................. � "." .' '
..

Sexo .......•.....• Est. Civil ••.••••••••••• �. Nasc••.....••••••• '

Pais ................ � ..

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

Agra<hlceriamos, também, a &enttileza de neticias de nascimentoe,
casamentos e outras, de parentes OU de pessoas atnigãs.

II1II

�-------�----------------------------------------�--

'Tenha sempre em t08c:I uma garrafinha de

ftP·ERITIVO «IHOT»

o Sabão

•
'.

A� .

I

I
,
I
i

1 e ,

Eletfo Tecnica

"

Ofereceram-se como
mediadores

Rec'onsfrucões..

de cosas, muros, telhados,
etc. Trotar com Jorga de
Paulo. no firmo BU9ch &Cia.

o VALE DO 1TAJAt
. Procurem na Agência

Progresso,
LIVRARIA 43, LIVRARIA

ROSA

rev SI

TORNA A ROUPA BRANQUISSIMA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Transportes regularbs d e ca.rga� do pô r to ' de

SÃO 'FRANCISCO' EO ,SUL sara 'NOVA rOBK
Iriform c ções com os Aq,en tes

-i

Empreza de

CM

-

navegação
"RE'M

Ftoris nópoti s Carlos Hoe r ck e S/A .: ex - Tel ef orie 1.212 ( End. teleg.
.

São Francisco do Sul - Carlos Hcepck e S/A -. CI - T'el e lc ne 6 MOOREMACK

NAVIO-MOTOR "ESTELA"
maxirna q;lj:>idez I" g'lfFilltia per 3 t I'lnspnrt ... de fluas mercadorias

A�entts e rn Elor iar.óp lis CARLOS HOEPCKE S. A.

(
/

E>IREÇAo:

Des'eja obter
'e,mprego 1

['roeu rt; ?ntão a nOSHJ\ Gere.
eia e preeneha a· nossa �ficha ••
informações úteis", d"ndo têtl..
as indicações possíveis, que te!!'.-·
mos prazer em recomendá40 (aj
8'OS interessados na a.quisic;ão "'.
"'ODII funcionários (as) .

•• e.e ••••••••
' ••••••••••.••

VENDE-SE
O barco TARZAN' para passeio

COIP 7 mts. de comprimento por 2
d,e l,a;rguro e 7,50 de mastro.
Ve;r e tratar á rua J-oão ·Pinto '5.

Envie ao seu amigo distantt'
um número da revista O VA
I,E DO ITAJAí,

.

edição dedi
cada a Florianópolis, e assim

estará contribuindo para
maior difusão .cultural

de nossa terra

PARTEIRA

A��T:l:11 �1aRn��1.,PIS' ar'e(AcCe'b��CoP�S:�U:�:�t�: ��O�d'�es.e;naStoOO�a-loe!e:!.f�'�vi�,� I
r\--i[��E?�).'-'

....

_-��IIReclamem imediata- 11 cu 'o '"'O UH" Dr. ]. J DE SOUSA CABRAL
men te qualquer

"l 'jleg.l'ama que, ao contrário das no- rarn a estação radiÜ'bel'egráJfica, as-
6'

I
ESCRI'}" RJO: Rua Felipe. Sch rn

í

d t 5f - Sulo' 5tícias veíouladas a respeíto de sístíndo a transrnissão e recepção I
ogularidade na entrega Edifício CI uzeiro - FJorion6polis,

de seus iornees,
I ameaçais. que teri-am feito as, índios de notícias. Não àemo'llistra:ra�1 o
! brasileiros, aos agentes do posto menor rfJN:1'Or pelo motor de explc- ;".. , ....,.,_......._"... ....:

"Ajurioaba", muito nos anima ao são que fazja funcionar a mesma

prosseguimento dêsse grande e pa- 'e que manteve iluminado o posto

.1. I-O. da Aeronantica tr iótico movimento levado a ereí- durante a noi,te em que lá e!sltive:"
lo pelo S. P. I.

/
ram .. Agradeceram de forma .amá-

Quinta 'aéisa Manaus, 22 (Asapress) - Cons- vel a recepção e insistiram no pe-zona
tiluiu 'Um autêmnco rebate falso d'ído (i'e mais' presentes, quando

Base Aerea de �Iorianópolis· a notícia, íníoíalrnente, veicul-ada .lhes furam dados até objétos de

pela. imprensa e transmiitida por uso pessoal dos homem; que tra-
E .B- I T A L agências telegráficas e 00ne'SlPOn- balham no posto. F'inalmente, ao

Tendo esta Unidade, necessída- dentes sobre a ameaça de chacina s,e retirarem, pediram as galinhas
,.rle de um contador formado para. do -posto "Ajueicaba" do Serviço I criadas pelo pessoal do Serwiço de •••••••••••.•••••••••••••••••••••••••••••0••••••••••

.serviço de r-ssponsahil ídade, fez .de Proteção aos Índios. Na reali-l' Proteçã« aos lndios e entre gestos
-ciente a quem \�tlBl'eS'S-ar, _que to- dade registrou-se u/I1Íjdos mais de alegnia e amizade, pr.epararam-I-das as ímormações

:

poderão • ser sensacionais accmtecimentos da, pa-\ se para a despedida" tendo os guer-

"
�,ootidas por ilnt�rm�ig:_:_d� .. �o :rep� cika,ção, neste Es�d'� com a vi- r:reiro.s formado .duas filas;, entre l

.•

I. Aer. Eduardo de 9h�elr!l!s Bãs- suba d<e u"a massa de- 300 selvicolas '

as qUaJÍ)s passaram o chef'e fio pos-
·'it'Os, .. Tesourei,ro .desta Base.

. ao referido posto. I' to, Sutero RamOIS, e o cacique.
Base A�rea de F'lor-iamópo+is, 13 .Desde os primeiros ínstaetes Os guerresros vieram

.

armados
�de fevereiro de �947, . _ (da c,fH)gaçlia dos indígenas a:o. posto: de a,I'ICOS -e f'Iexas, pr-eparados p-ara

D{]:rcy Lopes. Pimenta - Capitão "Aj'uri-CYaJba", a estação ralàl.otet-e-I combater, acompanhado de mu-

. .Aviador - Ajudante da Base. .gráf.ica mamteve-se em ligação- com' -llheres e criancas , mas, arpenas pa

.a séde, em Manaus, mrorroando,
I

ra prevenir ás surpresas da via-

._ .. _ � :
. . . . . . . . . . . . .. detJal<h1adame-nte,. 'Hm todos os seus gens, uma 'vez que

'-

a,tr.avessa,ram

por-menores, a grande e destacada, 'tei\ralS dornmadas pnr üUltns tri-

'VíEória dos denodados pioneiros basl' rivais.
,j_' ,

I
qüe se encont�ram, disua-IJIles

.

nessa i Desfez-·s-e, assi�, ? al'arme

p.ro-I CORRESPONDENCIA
épüc-a de sooa, maMS de 30 dlalS d'e I vocado p.elas prImel·ra$ notICIaS, l.OMERCIAL
viagem des'va CélIPitaT. I ver1iJficando-:sle, não um a;conteci�

I
Os s-e�;yic'Ü'[.a;s ehe.fíiados- pelo seu'mento lamenlÍJá'Vel mas uma

.

das

caóqu�, arpa,rec-eram no posto, no; maIO'res viítõri'as do Servi9ü de
momento em qúle não h�via qual-I' P1'ICitJeção aos fu1dios: no. A�-�z.onas. AMELIA M. PIGOZZI
quer intenprete e, at,raves .. gestos DeSlça,c,aram-se nesse erpl'sodlO o

ill.otif.icarrum a sua intenção pa;Cií'i�-1 radiote,legraf,ista RodlrigUJe� Lima, R U A A L V A R O O E
ca, �edindo. ubensiliüS' e presl�t€s. que soe maIllteve 7,�' hO!I'as em se�
TUldo que estaVla no pOsltlo fm da-: posto e o sr. Sote;ro Ramos, chefe

. .do aos Í<ndios, (jIú:e diml-Qraram' do s,ervi�o, hem' como oito traba-
3 dilas, sem naJda demonstrar que lhad:ones dI() mesmo.

Curso Antonieta de Barros
REABERTURA DAS

Mat r icu!s das 10 às j 2 horas
de Março

. Dial! 22, 24 e 25. c lunce que já freque�tarnm o Curse •

26 e 27 -. o.Iunoe. novos dos 29, 39 e 40 anos.

alunos novos de primeiro ano.

QU�R VESTIR-SE COM COHfORIO' E E!.EGAHCIA? IPROCURE A

Alfaiataria Mello
Rua Felippe Schmidt 22 - Sobrado

o SEU OQGANIS,.,O
PRECISA DE Ut.4A

LIMPEZA GE.QA�

DATILOGRAFIA
CONFERE

DIPLOMA

METODO:

MODERNO E EFICIENTE

CARVALHO,65

-- ,; .

Da. VIVI (Parteira). torna

p�blico que. a partir desta data
que se trás a marca :da perfumaria atenderá sua� clientes apen<ls
"Johan Maria 'Farina" que já e-ra na Maternidade de Florianó
preferida pela cOl,'te imperial de polis, r.ã0 mais o 'fazendo à
D. Pedro II domiciio.

"Quem extrav.iar ou inutHizar o

.<certifi�ado de alistamento pagará
�.multa de 10 'a 50 cruzeiros, outros
'"sim incorrerá em multa de 20 a 100

,"cruzeiros aquele q.u.e extraviar ou

:·iinutilizar' o Certificado . de Reser-

o BRONQUíTE
-A"pri��ira ".:\gua' d-;-ColoÔnia feita
no mundo foi' fabricada na cidade

··vista", de Colônia pela. Fábrica de ,Johan
(Art. 129/ da Lei do Serviço MUi- Maria' Farina.

Cal;Disas. Gravatas, Piiame.,
Meias da. ��lhorea, pelos me'

nores preço. .6 na CASA MIS
CELANEA - RuaC. Mafra. 6

� ,

,

B. R I T·O
••.

'

•....••••• e .••••• '.:
•.. -,

'8 R I T O () alfaiate indicado
Tiradentes. 1o alfaIate indicado

Tjradtmtes 7

'_Apr1lxjme-se inais. de seus

(:,;nmig'os e parentes enviando
-lhes um número da revista O
''VAV'i DO ITAJAí, ediçiio de

".dicad-a a Florianópolis

l'

Iheiro da ilustra.Qllo ...oitna. oforece!'
lhe. em o.mI'Lvel gesto. um cálice do
excelente à.tierit'iVO KNOT. lembt'1il'
.... V. Sia. de a.orescentar. ao agrad&
...,. • g�DQJ�:E$íE.t 'l411-
a·EN () /'1EY APE1UTfVO

PREDILETO!
I .....-,�
! (//'1Pl'o{)(/ro /)A Kl"foru, fIlD.•CM. e UWROS
,

...__ ...__ STA.U.. fI
·

_
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go último que redundaram na der
rota de seu clube frente, ao Cori
hba.

- O lutador Espingarda, que
[o:i derrotado !nes:Da ell\pjtal pelo
nosso conterrâneo Peller, foi desa
fia-do por Biazetto, devendo a lu
Iba ser reali�ada no próximo sába
do em 'Ouri.tiba no Fil3Jdelfia Par

que.
- Foi comuni,cado á C. B. D.,

pela F,ederaç&o Francesa de Hand

bal', a instal8iÇão -em Eistocolmq,
na Suecia, da Federaçãe Interna
:eiOIl>a I d'e. H'audbaH, reoenDemente
funda-da para dirigir o "handbaH"
univeI1sal. A mesma entida:de incta-

A Crise e ,universal. Todos os.

povos se debatem nuTli ambiente

üe tremendas dificuldades econô

micas. E todo um corpo de sábios

e estadistas se movimenta .' e se

afadiga -e se exçota pam encontrar
remédios capazes 'de minorar o

mal.
Haverá, porém, paliativo- filo

sófico I =»: poderes suficiente$
para arrancar .o genero Ihumano
desse' pégaso de atribuições I ma

teriais?
Talvez não p haja nas teorias

mais subtis e mais precisas dos

economistas. J.las possivel é encon

tra-lo nos dominios de psicoloqia:
O'lf melhor, nas", reseruas

"

ml)

rais da humanidade.

Quando a guerra àtingia o.

ponto culminante de sua gravidade,

O Ma,dure·lra qu'er levar Brl�' �o ,Pa·ra'g·ual abrindo sôbre Ia civilização .ocide1lJ-

l.lI IJ W tal um mania lttgubre de estarre-

RJiO, 26 (A. A.) - O Madureira tecníca, a direção rubro-negra odoras perspectivas, na hora' su-·

estava empenhado em levar com poderia olhar alguns valores, para prema em que os I destinos ' do.
sua delegação que deverá (ÜSlPU-1 reforçar suas f'ileiras ·na ternpora- mundo estavam 'escritos na sorte'

tar quatro partidas em Assunção, da de 194.7. da nação Britânica, aquele povo;
o jogador Bria, pertencente ao O empréstimo do. jogad-or Bria posto a frente da terrioei realidade.
Flamengo. Para tanto foram rei- solicitado pelo Madureira é para encontrou no seu. espirita de re

Las as sondagens prehmínares, pa= homenagear os desportistas para- nuncia a força invencivel que
ra 'se constatar corno o ruhro-megro guaios com a apresentação do an- soube 'enfr�ntar o arrasador ma

receberia o pedido. O presidente tigo puvoü da. ,ijeJ.eção "guar-ani", quinismo bélico de Hitler.
do F'lamengo.jcornnel Orsiní �'ri:zou I Vencida a tremenda lula contra:

que o-seu clube tería o maximo
.

o totalitarismo, e quando o. loira.
ISão Paulo e outro no Rio, deí'en- prazer em ceder o jogador para-I Albion se p1'eocupava

i em retor-.
dendo em 'caráter transitório, por guaio para acompanhar a smha íxa- nar á normalidade, gravíssimos.
empréstimo, as cor-es do BOLaIo-l'da do Madureira. Entretanto tem probl.emas ' externos' e intel'nos:
go. Alcrescenta-se que a F. P. F. um vasto 'programa de ação a de-

'

vêm embw'açar ,a marcha de seu$.'

cOl1lsildeTa acertada a regularrn-en- I s-envo,lver ,em 19/17, e que, por esforços. E como se- isso tudo nã()

tação que 'proi,be a inclusão mas I coincidellicia qua,ndO' o Mrudurelra RITZ ROXY bastasse, surge_a terrivel cris·e dO$

a,çha que a ,C. B. D. po-de conlra- pal,tiT pam a ca.pita,l guarani, de- HOje ás 5 ,e 7,30 hrs ás 7,45 combustiveis, como :um fdesafio li
riá-llo no ca<s'Ü de Be.]a,oosa. y'eDá esvaI' de malas prüntas para .

- Sessões Chi.cs -

sua capacidade construtora.
_ O América informau à F. M. Porto Alegr,e, de onde lhe alcena.:. Bu-d Abbott, Lou Co,st'elIo e Num gesto salvador, ,() govern�

F. que o seu Cons'elho Deli'búati- Ta,m '00m vwntajosa ,proposta. Brehda Joyoe. apela para medidas drásticaS) que-

'\'0 3!pTOVOU a verba de 1.4.00.00 O assunto porem ,não ficou en- AN.\.O GIGANTE
atingem em pleno os! ,interesses e'

crllz-eiros pam a secção de fUi[iebol cerrado de modo definitivo, porque ,Censura: Livre.
a vida dos cidadãos.

profi.s,sional neste ano. I
muita ooisa :po,de aCO'llteoer e si, No programa: Cinelandia Jor-

H01wesse incompreensão ou má,

_______________________________ por acaso, -as planos sofrerem re-: nal 169 - DFB; Nobeiário Uni- vontade e o Imperio 'Britanico se:

Um novo rival patà Joe Louis :�J.���lt�� e,����so Z:l��d�S�deria serl,ve;si�� ás :���[�� _ Cr$ 3,60 e 2,4.0. p1'ecwitari� na desordem e
'
na

anarqt�ia.. ,
'

pugi,lista T.. IComikey derrotou

I
de Nova Jer,s,ey, Joe 'VaIcott. O certo é que ;pra�li'camen-, Pl'eços: Mais uma vez, entretanto estri

por nocaute o vetera,nQ pugilista Na luta de ontem Omaa foi aci te está assentado uma série de Ritz ás 7,30 hrs. - Cr$ 3,60 unico. vencendo o espirita (le renuncia tJ.()

Lee Omaa, pa!ssando a figurar, as- 'ohão no 7.0 as.salto e ainda bas- ·e'Xibi,çõe.s do Flamengo nos grama- i Roxy ás 7,4.5 hora,s - Cr$ 3,00.
povo ingles, ,que, nessa dolorasCL

sim, na lilsta dos ipretendentes ao LanlVe "groggy" ao ser retirado do dos ganchos, 'e por is,so mesmo o .... . ..... ',"
.... .... . .....

emergencia, se esquece Ide tud�

titulo mundial dos pesos pe,sados, r,ing. pedido de emprestimo de Bria Ji-. RI'I'Z - ROXY �domiingo:
para só pensar no bem da Patria_

31bua�mente em Ipoder de Joe Louis. A luta entre 'Walcott e Comis- cou em plano inferior, sabendo-se I· M.aria Montez, Sabú e Robert
Diante desse e:remplo, qual a:

Entre:tanto, Comi.skey deverá lu- key dev,era s,e healizar dentro de que o jogado'!' é úm dos valores Paige em: conduta Ido povo brasileiro paTa

tal' ago,ra ,contra o negro do E.,tado 30 dias. mais ef.etivoOs da def'esa. Sabe-se
I

TANGER
enfrentar a iC1"Íse.?

! por
outro lado ,que uma s,erie {l-e, Onde o espírito ,de renuncia:

novoOs cü<nviltes estão ohegando á,S: coleti.va, para sobrepôr a tudo, 0$
---------

mãos do mandatário rubro-negro,: stI,p7'emos ,interesses da -Nação?
Dario Noronha e Maria como por exemplo, <para jogo.s na

i
Não é com criticas, com ·ataqueS'

J. Noronha Bahia e P'ern3!mhuco. O aSS'lllliVO i intemp�stivos, com lamnrias ou:

está sendo devidamente apreciadO, I
espí7'it'o de rebeldia \ que pode-

pois com es,tas excllrsões, alem de
rem,as vencer a. presente ,situaçã�.,,

hA lh t' ODFAON __: ás 5 e 7,30 .hrs. '

cQlocar o 'qu<>uro 'em me 01' orma
S

-

Ch' I' de' dificuldades, mas sim, com ()'
- k'essoe,s' l'C.S-

______________ . DO OUTRO MUNDO I espírÚo de renuncia.

A ld S Apres,cnla,ndo Olga San Juan.
, Remmcia. ao conforto, aos passa-

roo o uarez,. V":erônica Lake, Dia,na Lynn .Ed·
tempos, aos gastos snperfluos. N

dlle Black'en e C3!SS Dal<ey. .' .

l t 'a êsset'

C
.

No [progr,ama: 1) - Cine Jornal remmcw, prmc1P.
a men: e, ,

uneo Nalc. ·COÜlP.
. .'

enorme mal que é a mdolêncw, e

2) - GWflpanm e o PreI?lo do p1'eguiça.
COlm€llilm - Desenho Co.Jül'ldo. Sim renuncia. e trabalho e ven-

3) - A Voz Ido Mundo - Jornal.

PI'eços: Cr$ 4.,OQ, 3,00 ,e 2,00. ceremos a crise.

"Livr,e" _ <Crianças maiores d,e Eis ,'aí um 7'emedio duro maS'

5 anos ,poderão ,enlbrar na sessão certo.
d-e 5 ho['as.

.

DireçM de PmRO"PAULO MACHADO

••

I
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f
10 poder da
'renuacte

JOÃO FRAINER

N O ti C i á r i o e SpD r t i VOA capital baiana necessita de um

- Em Cur itiba ,realizou��.e llUlg.a
quantos clubes, em nosso páts, campo de futebol

t�rd� de domingo último o
.

elas- praticam o referido esporte.. Salvador, 26 (A:� N;) - No pró- que seja definitivamente reso-lvi-
SICO do f'ubebol local Cor ítioa x - A C. B. D. acaba de receben ] ximo dia 10 de março deverá em- da a consturção da praça de des

Atlét�-co. Após um jogo medi.o�re I um ofício da Assocíation Françai-: possar-ee no car'gS de presidente portos da Baía. Para isso, entrará
e acidentado, logrou o Corttíba se de Pref'esseurs � Tennis, ore- da Federação Baiana de Desportos em entendimentos com. o govêrno.
vencer seu velho rival pelo esco- recendo <os serviços Ide professo- Terrestres, o sr. Raymundo Corrêa, Assegurou que não é possível que
ne de 2 x 1. Fedato, do quadro res diplomados para exercer suas recentemente elejto. Falando á im- :São Salvafd.or conte apenas com um

vence-dor, e Viana, do' vencido, ro- atividades em nosso país. Afim de prensa 'sobre seu programa, decla- MIllIlO de futebol ,e êsse mesmo em
a-am as melhores figuras no gra- que fosse conhecido o assunto aos rou que iniciará fonte campanha péasimo estado de conservação,
rnado. A renda foi bôa, pois al- demais clubes, .a, C. B. D. transmí ... entre desportistas locais, afim de além de demasiadamente pequeno.
cançou a quantia de 29,760 CI"U- üU a comunicação as ení.idades
zeiros. Com essa vitória o Coriti-: fi li adas,
ba conserva-se agora co�o líder

I
- Foi indeferido pela C. B. D.

absoluto do certame curitibano de

I
o ,pedido do Madureira para Ipror-

46. rogar o contrato. do "oenter-balí"
- Noticia-se da capital pa- Spina.

ranaense que o "coach " Gabardi- J .

no acaba de pedir rescisão de seu
- Adianta um telegrama rece-

conoraío com o Atlético, aborrecido bido de São Paulo que a Federa

com os acontecimentos de dornin- cão Paulista de Futebol funda

mentará seu pedido de exceção pa-
ra a inclusão de Belacosa na sele

ção paulista no rato de haver es

se jogador rubuado 'um turno em

Estanislau Kowalski e

Estefanla R. Kowalskl
p:lrtlcipam aos parentes e

amigos o contrato' de· cala
. menta f;ie sua fílha INAi
com o Snr. João Kowalski.

participam aos - parentes e

amig� o 'Contrato de cala

m.nto de seu filho JOÃO cam
a Srita. Incí NOl'onh:l

confirmam

WASHING'.DON, 26 (U. P.) - "Tra,ta-'se, sobr.etudo, d-e encontrar
ro momento oportuno em que a Conferência lruter-:i;\merica.na do- R'io
,de Janeiro ,possa ser convoc"aJda" - declarou, e.sta maruhã, em entre
vi,sta á Franoe P,res-s, 'Ü embaixald,or do Brasil Cados M,arlins, 3!pÓS ter
tido uma co:nf'Ell'ê'ncia" que durara meia hora, com o Secretário de

.Estado, GeoI1g'e' 'MarshalL
E ,c�nli.ll'uou o embaixador

F l-crian6polis

�lorían6poli.. 2S de Fevereiro de 1941
_ Cirurgião-dentista

Exclusivamente com hora
marcado.

Cartão d� hOfa Cr$ 80,00.
Rua Arcip�e�te Paiva D.O 17

Tel. 1.427.

a Con-ft'rência do Rio de' J,aneiro
.......................

iMéEHIAL - 'ás 7,30 hor,a,s
- Sess110 da.s -Moças·-
A LEGIÁO BRANCA

Com: 'Cl<audeLLe Co-lberl, Paule.l
t.e Godldarld, Veroni,ca Lake, Ba�
bara Brilto:n, Georg'e Reeves" Son
nv Tl1fts e Walter Ahel.

'

'No [programa - 1) - Bandei
['ante ,da TéLa nP 1 - Nac. Coop.

2) - P·erwia e Precisão - Short

Prec-os: Cr$ 1,20, 2,00 e 3,00.
"Im·p. 111 anos".

Matluln3 -de· �os·tur-l·
Gompra-se uma. Inforrna

ções nesta redação.

APENAS Cr' a,H·
Com essa infima quantia Voe4

,est' auxiliando o seu próximo.
'Centribua para a Caixa i. ".!aII
1108 IDd�entN II. Fl'Orial!lÓDolia.

CASA MISCELANEA distri
buidora dos Rãdios 'R, C. A
Victor. Vãlwlas e Disc09.
Rua Conselheiro Mafra

Stalin aUm,e'ota
suspeitas .

'

Londres, \ 26 (U. P.) - Sta
liIi pa;rece acredHar na exis
têneita dum acôrdo s'eoreto
norte-americano. F:'OIÍ o que
afirmou hl0je uma alta fonte
ofidal britânica, refeI"ilndio-se
ás negociaçõeS' anglo-sóvtéti
cas sôbre a revisão do tr8itado
entre os dois países. Stalin se

ria de opinião que as frequen- Budapeste, 26 (U. P.) - As
.

tes atitudes conjUlntas anglo- aUltoI1idlades russ'3S detiveram o

americanas, 'sôbre aSSlu:ntos a:nti:g.o secretário geral dI() par
controvertidos, não podem ser tido dos pequenos propriet'á
oonsequên:cda dUIma simples rios, Bela Kovacs, acusado de

IoOlmn.1I11hão de interêsses, mas participar' ula oTlganização dum
de'vem re,sultar dum acôrdo se- movimento clande,Sltino contra

Ioreto.
J os s.oviétioos.

brasi,leiro: - "Fi'zen1os, com o Secre
,táTio M,arshall, um ,exame geral e amplo da si'buação na América La

tml:t. F,oi urna cOl1iVersação ,wrdiallffisima ,e 'que se imp,uIliha an,bes -da

:partida do Genera,l para ;Moscou.
GeoIlge Mars,haJI está hem a par de tUldo ,quanto s'e r,el,acio'na com

:a 'qüesiLão e viva.mente interessado ,com tudo quanto se rfere á Amé
ri.ca Latina. Faz questão RlbsolLllba da convocação da Conferência do

Ri.o de Ja:neillo" na qua,l deve s,er a,ssi,nala,do o Paclo Ilflter":Am,ericano,
entre 21 r-epúblicas do ,Continenbe. Como se sabe, assa Confel'êBc.i,a íoi

-adiada em oo.nseq>uência da tensã:o que havia ,entre os Es'Lados Un'i\:
dos e a Al'gentina em cons'equência das obriga'ções 'conteaidas e�

\Ghapl�ltetpéC para a ação wntra os nazistla�".

Facilitará' o retorno
LOllldlles, 26 (U. P.) -Os re

centt�s acôrdos co,ncl1!i�doo entre
_

a

Grã' Bl�eta,n:ha ,e a Itaha Itornarao,

possivel o I1B'tOTnO á-s .3!ntigas ,colo:
Dias i,lalianas de mmtos SUdllos
'penim\ularl"s que ,dei:xa�'am .seus

lalles e famílias n� Af�lca -, se

gundO declarou O sr, GlUseppe �u
pi, sl�b4secr,e,tário de Es(:ado lll-·

fo'rma a I'3!di'o <de Roma.

Bela Kóvacs
foi detido

COMERCIANTE: Dá um li

vro à Biblioteca do Centro Aca

démico XI d'e .Fevereiro. Con

tribuirás, assim. para a forma

ção cultural dos catarinenses
'de amanhã I

("Campanha pró-livro"
C. A. Xl de Fpvereiro).

. ,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



'Impressi.ona.nte desastre ferroviário
Tóquio,

-

(D. P.) - Um dos da e ounras 800 ficaram seria
maiores desastres ferroviários mente terídas, em consequéu
da história ocorreu na manhã I cia do 'desc�rrl�hameThto .dum
de hoje no Japão, quando mais trem de pasagerros, 30 milhas
de ,170 pessoas perderam a ví-] a oeste desta capital.

TOKIQc 'CU. P.) - As últimas informações sóbre o terr ivel de-

sestre ferroviár io acorrido na manhã de hoje com um trem de passa
geiros, próximo a esta oapital, revelam que o número de mortos j·á se

DR. NEWTON D'AVILA eleva a 170 e de f'er ídos em estado grave, mais de 800. Sa'be-s'e que a

Operações - V"ias UrinArias - locomotiva descarrilou e pr-ecipitou-ase numa r íbanceioa, arrastando
Doenças dos intestinos, réto e

" '

-t I ,t d assagetrns.....
mus - Hemorroidas. Tratamen- consigo todos os va·goes que se ,encon ravam rep·e os e p ,

to da colite amebíana,
. J'lsloterapla - Infra vermelho. e carga.
Consulta: VItor MeireleS, 28. �-�_-----------......--�----

Atende diariamente às 11,3-0 lu
.. l tarde, das 16 hs. em diante

Resld: Vídal- Ramos, 66.
Fon .. 1067

DR. SAVAS LACERDA
� médlco,clrúrgica de .olho.
- Ouvidos. Nariz - Garganta.

Pre.crição de lentes de
oontat.... ,

1I01J8ULTóRÍO - Felipe Scbml
dt, 8. Das 14 às 18 horas.

_maNCIA - Conselheiro Ih.
l,!!, 77.

TELEFONES 1418 e 1204

Ausente

I

DI. ARMANDO VAL�RlO
DE ASSIS

pc. Serviços de CUnica InfantU a.
�1stêilcia Municipal e de

. Caridade
GdNICA Mll:DICA DE CRIANÇÜ

�ULTOS
lX)NSULTORIO: Rua Nunes .lia- ,

,-.40. 'Z (Ediffclo S. FraJlc1sco).
Consultas das 2 às 6 horllB

8ESID:mNCIA: Rua lG:arechal Gui
lherme. 5 Fone 783y

DR. ROLDÃO CONSONI
maURGIA GERAL - ALTA C1-
.URGIA - MOLJl:STlAS D:II ...
• . .. NHORAS -C) PARTOS .. .

Jrormado pela Faculdade de MedJ·
c1nna da Unlversidade de SAo

ftulo. onde foi assistente por' y&
_.. anos do Serviço Clr1iTg1co do

Prof. Alfpio Correta Neto
orurgia do estômago e vias bi·
llares, intestinos delgado e grOUQ,
tiróide, rins, próstata. bexiga,

:&1ero, ovãrtos e tromnaa, Varlco
, eele, hidrocele, var',zes e herna

CONSULTAS:
4U 2 àS 5 horas, à Rua J'elpe
.mmidt, 21 (altos da Casa Pa.

raíso). Tel. 1.598.
assm:filNCIA: Rua Esteves JU

nior. 179; Tel. M 764

,DR. POLYDORO S. �THIAGO
,Médico do Hospital de Caridade b

Florianópolis
Assistente da Maternidade

CLtNICA M�DICA EM GERAL
'Doenças dos órgãos internos, cspeclal

mente do coração.
BLECTROCARDIOG:RAP1A

Doenças do sangue e doe cervo•.
Doenças de senboras - Partos.

Conoultas diàriamente das 15 ih U
horas.

,Atende chamados a qualquer hOTS,
". inclusive durante a noite.

CONSULTóRIO: Rua Vitor Meire
les. 18. Fone 70.

'QSID€NCiA: Avenida Trompoweet.
62, 'P'on� U�

DR� MARIO WENDHAUSaD;"etlW do Hospital "Nerê« Ramos"
CLINICA MJtDICA DE ADUÍ:r06

E CRiANÇAS
Conoultório:

.
R: Visconde· de Ouro

Preto, 2 - esq. da Praça 15 de No
i!raabro leitos da "Belo Horizonte")

Te!. 1545
Consulta.: 'das 4 á. 6 horao.
2e.idência: R. Fe!,ipe Schmidt. III

- lI'one manual 812

, '

DR. BIASE FARACO
'Médico.chefe do Serviço de SiflIi!l

do Centro de Sáúde

DOENÇAS DE SENHORAS -

SfFIiLIS AFEcÇõES DA
PlELE - RAIOS llNF,RA-VER
MIDIlHOS E ULTRAS-VIOLETAS
Cous.: R. Felipe Schmidt, 46

Das 4 às 6 horas.
Res.: R. D. Ja.1me Câmar-a, 46

FONE, 1648

..

.
'

União Espírita «lhscínulos de Jesus»
CONVITE

A Diretoria da "União Espirita "Discípulos de Jesus",
-tem a súbida honra de convidar os s�us sócios �.colab�
radores instituições congeneres, enfim, a família espi
rita de' Florianópolis, 'para assistirem a sole!lidade c�
memorativa do 2° aniversário de sua 'fundaçao, a realí

zar-se às 19,30 horas, do dia 28 'de Fevereiro corrent�, na
séde do Centro Espírita Amor e Humildade do Apo.sto
lo 'sita à 'Rua Marechal Guilherme n. 29, nesta capital,
g�ntilmente cedida para ��o cristã festivi�ade. .

Esperando mais uma vez, que as SOCIedades co-a-,
mãs e os confrades em geral, emprestem a sua coopera

. çâo sempre necessária nestas o�asiões, antecipadame�
te manifestamos os nossos mais profundos agradeci
mentos por tôdas as provas de amizade e gentileza,

Fraternalmente., ,

JOBEL 'SAMPAIO CARDOSO
Presidente

R' b 'I QUANDO O FIGADO ESTÁ DOEN

OU 08 e assa •. 08 TE!Ü ESTôMAGO E 'Os INTESTI-

B H· t
NOS TAMBÉM SOFREM

em • orlznD e Fígado doente, dolorido, cresci-
Belo T�ori�onte,

<

(A. N.) do, gosto ruim na boca, fastio, ner
- Te.ril-� verifícado, nestes vosismo, insônia, gases, má diges
últimos dias, varies assaltos á tão, prisão de ventre, manchas da
mão armada, nesta capital. pele, iotericias ... , que horror!
Ainda ontem pe:deu á vida Você já verificou se o seu fígado
conhecido juiz de direito, apo- está mm saúde? Nã'O se esqueça de
sentado e antigo deputado ,es- que o fígado doente produz tudo
tadual, Doutor Eurico Bulhão isto e mais alguma coisa. Remédio
DUltira, q'lle"1'ôi"';!lA3:sà�tad'o e rolJ.- par.-a.,.:o f:i>gJado s9 veIl1tédi-o V0gJetall e

bado nas pil10ximidades rup ce- remédio'"vegetal' só 't. úl!Üma des:
mitério do Bom-Fim, tendo rB.., ooberta que é à alcaohofra. O He
cebido três tiros que lhe

I' pa:cholan Xaviell: tem por base a

ca-UJsla�am morte instantânea. aJ,ooahod'm e 'Outr·o-s rnredicamenbos
ÁlcredIta-se trama-se da qua- só para o f1gado. O Hetpa-cholan
drilha de Jo!sé Muniz,

deli-I
Xavielr oombat'e com eficácia e

q::ecr;te, foragido da Penitern- afrasll,a defi-ni:Nv.rum,e,nte as m_ollésH�sClana das Neves.,. Foram ta'm- do flgado. O Hepa<ehol,OOl ·e fabn
bém braleado!s pelos quadrilhei- cado em liquido e em drágeas.
l"?S, em s�.as p'rópria� resid�n-I Mençã:o! O Hep�o'hola,n agoTla

•
se

CIaIS, os cld:ad3Jos Eunoo PaIva

I apres'81nta
em ·dld'IS lIamarn·hÜ's e a

e Pedro Rodrigues, aIO se le- n'Ovos preços: T'rumanho NORMAl_:
vaTIJt3Jrelm, surpreendidos,' no

1- 3.0% mais bambo q<ue o antigo e

leito, para Vlerificar um baru-, Tamanh.o Grande: - o dobro do
lho €iSltranho produzido pelosl norm(al e a p,reço inflerior ao dobro,
assal:tamtes. 60% maio.r que 'o antigo e apenas

f 20% mais caro.

, DR. MÀDEIRA NEVES
Médico especialista em DOENÇAS

DOS OLHOS
Curso de Aperfeiçoamento' e Lon
ga Prática no Rio de Janeiro

Consultas diariamente das
10 às 12 e dós 15,30

em deante
CONSULTóRiO:

Rua JOl!0 Rinto n. 7, sobrado -

Fone: 1.461 - Residência: Ru.I
Presidente Coutinho. .58

DR. A. SANTAELLA
(Diplomado pela Faculdade Na,

elóIla1 de Medicina da Universllh
_4. do Brasll). Médico por concur
10 do Serviço, Nacional de Doen
,.. Mentais. Ex Interno da Santa
Caaa de Mlseric6rdla,' e Hospital
"a!quátrko ,do Rio na Capital 11"

deral
OIdNICA Mll:DI(}A - DOENCA'

NERVOSA8 '

- Consultõírto: Edif1clo' Am6111,

NETO
- Rua Fel1pe Schm!dt. Consultu·

Das 15 As 18 horas -

Ituldência: Rua Álvaro de Carv8
lho na 18 - 'Florianópolis.

DR. LINS NEVES
Moléstias de senhora

Consultório - Rua João Pinte. n. 7
- Sobrado - 'I'elefone 1.461

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

Telefone M. 'l*!4
'

--'_

_.� DR. M. CAVALCANTI
Clinlca exclusivamente de crianças

R.ua SaMan:qlj. Marinho, 16
, Telefone M. 732

DR. PAULO
.

FONTES
Clín·ico e operador

Consultório: Rua Vitor Meireles, 26'
Telefone: 1.405 •

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

Telefone: 1.623

AUTOMOBILISTAS I
Atenção ,

Pak'a o seu dínamo ou'

motor de arranco

OFICINA ENALDA
, Rua Conselheiro. Mafra

.ne. 94

• _ . • ue, Id

t "

CAPITAL E RESERVAS
Respon8abmdad�.
Receta
Ativo

COMPANHIA -ALIANÇA DA BAtA-
, 117•.•'-' NI1.: • A I A
I

mCENDIO� • T1U,NSPOIlTk�

Cifras do ,Balanco de 1944:

.,'

Cr.
Cr$

80 900.606,30
5978Ao1.755,97

6.7.053.245.30
142.176,603,80

o ESTADO encon··
Ira·se à venda na
banca de jornais,

.Beck)

..

•

As �lgemdS

podem ser deslruldas
,Il &au,w. dei c!At(dG1r.icl

Desejando 'livro,
sôbre

quaisqver assunto$
peça-os d.

'LIVRARIA ROSA,
Rua Deodoro, 33
flOR rANÓPOL IS

,.
A�(lt\de pelo 'Serviço

'! deReembolso Postal,

'lACHAno ,. CIA.
AqêDda'l. Representaçõ." am

OeMI
Motria: Florian6poU•
Rua João Piato i n, PI
Caizo POlltal. 37
.filieI: Crellciú;ma

Rua Floriano Peixoto••/u
(Ed!i. PI'6prló).,

T�legl'Qma.· ·PRIMOS·
·I!.o.nt•• '!lo. principal.
�unJClI'DIOlt do 'Elltodo

• • .. ..... ........ ....... ........ • •• -1

•• -.-' � • � i
.,......-.. .

DOENÇAS NERV-�SA.b ,'- ,

Com os progressos d� medic1aa.
Iloje, as d,oençlW!! nervosas, quanll.
tr\\tad!ls em tempo, são maJe� !ter�
feitamente remediáveis. O enruul ....
Jismo. fruto 'da ignorâncla, só podtl
prejudicar .os indivíduos afetados 111411
t..is enfermidades. O Ser.viço Na�
cional de })oe,nças mentais displtl
de um Ambulatório. que atende Ir...
tuiiamente os doentes BenOSOfIJ t'a4
lI�entM, na Rua Deodoro 22. «lu �
l. 11' 'iloru. .Hirtamente.
............................. 1

'QUEiXAS E RECLAMAÇõES
PREZADO LEITOR: Se O Que 'I.h.

interessa é, realmente, �ma provid�ncie
para endireltar o que\ estiveft errado \)(l

para Que al�uma falta não', se ,repU.; e
, NÁO o escl),nda)o Que a sua roolamaç.1o
OQ queixa poderá vir a eausar, encam;,
nbe-a 'á

I SEC�ÃO RECLAMAçOeS,
de O ESTADO. que 'o �...so, será le7ado
sem demora ao conhecimento de queQl
de direito. recebendo 9. s. uma informa,
ç�" do resultado. embora em algune <:a,

oos nAo oejam publicados nem a roo1&,
ma:ção nem a p<ovidência tollÚldL

'Julgámento doe Paul ','" .

'Bandoio ..

'

Rádio Difusora
de LagunaVe,rsailes, {D. P.) � A

I
allba �ôr:te .francesa, reunida no

paI:ádo de Versalhes, julgará
ho:j:e á ta,r:de, o chánce-l.er do go
vê'r<nl()l rue V.ichy, P·aUil Baudoilll,
que entJr-egou a Indochina aos

japOlneses . BaUidOlin, antigo
chefe dia banco da l'ndoohilIla e

casado com u:ma linda p,rince
sa e Cambodja, poderá ser CiOrn

denado á ,mo.rt.e.

98.687.816,30
76. 736.40! ,306,20 !Diretores;

"

"

-----

Dr. Pamphilo d'Utra Freire de Car'ITalho, Dr.

FranciSCO! TOME, AP.ERiTIV.Odel Sã, Anisio Massorra, Dr. Joaquim Barreto de Ara'ljo

_:"J_o::_�...�"...r:"'�"'�"'4_"'_"""'""'""'""''''''."..... �__u
.. "" __� K N () T

Sillistros pagos nOb últimoll li) ano.

Respoo'3abilidades •

Todo o Sul Catarinense escuta
diariamente a Rãdio DIfusora,

de Laguna .

970 Ktcs. (ondas médias).
HOI ários de irradiações: - Dal

10 às 14 e 17 às 22 horas.
Representante em l"lorianópolis=

D. F'. DE AQUINO,
Red. do Jornal «O E'STADO{(

I "A'I, .

'

J melhora.. fábricolI�
villJita

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

"
I

Fabricante e d'istríbuidores das afamadas con-

fecções "DISTINTA" e RIVET. Possue um gran
de sortimento de casemiras. riscado., brins
bons e;barato•• algodões,_:,mol'ln. e ,Ctviamento.
pal'a alfaiate.. que recebe diretamente da.

Snr.: ,Com�rc�ante•.dó.'�i�ter�,�r n�:8entido ·de. lhe fazereT> uma

Florlanópoh., - �FILIAI�emJ Blumenau 9 LQ]IUl.
A Caso •A CAPITAL- ohama a atengêio do.
ante. de efetuarem BUOI! compras. MA'TRIZ em

. �
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'Que u

comenta
{(Diário da Tarde» está' realizando as ultimas

sua temporada circense de mentiras ...

se nas rua'
-

sessoer
10 •••••••••••••••••••••••••••••••

I ..... (!o ••••••••••••••••••••••••
'"

Ia sua publicação, a 1° d.e mar-

Ber1im, 26 (U. P.) -:-:- Os ço.
.

quatro g.overnado,res IDI'lltaresl Dwranie .a1gum tempo, o >re
da Alema.nha ass�nara.m

uma/pres€l1llta.nJte
soviético se ma

lei. pela, qual f1ca ris�a�o do nifesitou contrário a essa me

mapa 'O Estadü da PrUSSIa - dida, sob o pretex'to de que e'ra

S!ÍÍmbolo do militarismo mo:der- da COIllipetoocia düs mi:n:i,stros
no. do Exter,Lor, mas reeentermente
Ao mesmo tempo, assina- mu!dou de idéia, sem explica

mm, também, 'o r,elatório que çãü.
,será encamitnhado ao CO'lls'elho Não houve novas discussões
de Mini,.stros das Re:lações Ex- sôhr:e o relatóriü quadriparti
teriüres, qurundo se reunir em te, que eniVolv,e nove. partes sô
Moscou, no próxilIDlO mês. bre tôdas as fase,s da ocupação
A lei que elimi'na o antigo e que só se/rá dadto a público

EstadJo da Prússi.a, cuj()S ensi- quallldo se tntei.ar a confe,rên
namentos na arte da,s a�'S cia de Mo1scüu.
levou con:ting.entes inteiros á
luta e milhões á morte, entra Tompem vigQr imediatamente após ...,

'"

A Caixa Econêmlca Federalde Santa Cataria

M I N H A C RO N I CA co:tinuando i�Sd!�!�I.;u:ente������� ae�Pi5��!.!��aAcresce,
v A P E o programa a que se pTOpO�', do . carvão, fosse aquinhoada que, a par da capacidade 1

Dizem que Ias h011�ens :valem pelo seu passado, e que a rmaneú-a realiZlár, qual o de íncentívar 'com essa medida de Inestímá- nístratlva que recomend
mais segura ide preoér-Llies :a conduta [ut.ur« é o lest1tdo da coerência a economia no seio de tôdas as vel alcance social. E a 22 do bremaneíra a atual dire- :;i:

c unidade de ,suas ações.
-

camadas soeíaís;' o Conselho fluente, com raro brãlhantismo Caixa Econômica, é de;.?
Se isto é verdade, muito tem a se felicitar rO caiarinense I,e, em Admínístratívo da Caixa Eco- e as mais promissoras pers- saltar o ínterêsse do s �

porticular, :0 Iflorianopolitan:o 'Por !poder »ér em breoe tempo á fren- nômica Federal de Santa Ca- peenívas, foi instalada a agên- Faraco, digno e dínânr l, ...j/te .'fios destinos da sua terra, ,um .homem' qU�, no setor da :sua' atioiaa- tarüna, sempre que lhe é pos- cía da Caixa Econômtca Fede- feito de, Crescíuma, na ';
de comercial foi um. tadministraâor eticiente 'e zeloso, um diligente sível, instala agências daquele ral de Santa Catarina, naquela tízação e desenvolvírner,
fomentador do iprogl'esso crescente lia firma e do bem estar indivi- superior estabelecimento de progressísra cidade jü sul ca- ta grandiosa realização .�
'dual de cada 'obreiro desse 'Progresso, do mais humilde ao mais ara- crédito. Assim, tão Logo se tarímense. la notável Bacia Carboi j
duado, um (vigilante defensor das tradições de honriuiez da ..casa que a'Pr.ese�tou uma oportunidade, .

Á .s?lenidade de Instalação, Oresciuma, indis()Ulti�eJ:idirige, !e em. cujas tradições {uruJamentou a prosperidade de "Carlos foram instaladas as agencias presídãda pelo 11'. Arthur' Bra- vem de ser dotada de m .e

Hoepcke S. A.'; nos anos crús"da guerra e não na Iganância dos lucros de Itajaí, São Francisco, La- si! Viana, digno e esforçado obra de larga repercurs {
excessivos e [aceis. , gnma, Joinvile e Lajes. presidente do Conselho Admí- nômico-soeial. . ;

É esta ia maior' gm'antia dos anos 'de paz, iatiuidade pl'odutiva te SU�IU., agora, o ensejo Para uíssratívo, e secretariada pelo * * . "�
progresso que o período presidencial Ide Aâerbtü. ' Ramos da Silva que Cresctuma, tão acertada- sr. Ari Mafra, deram o apôio . Segundo nos foi dadr- .�

anuncia iPam os catarinenses. indispensável 'á essas realiza- fizeram-se representar J.�IJ
De »ârias ',testemunhas isisuspeitas tenho ouvido como stia su- _ ções de vulto, comparecendo inaugural os srs. dr. T

per-visão administrativa berlJeficiou a firma Comtos Hoepcke, vasta
I

� � ao ato, as autortdades e os ke, Interventor Ff':

colr�eia de trabalho e urna «las mais .sólidas pilastras da ecotiomia ca- Na-O m·lsturem. maís destacados elementos de Jcaquírn Domingues de ·�·Iivei-
tannense..

.

-

,
• •• tôdas as classes sociais. ra, Arcebispo Metropo."

Se no setor restrito de sua atividade comercial, o governadol' elei- � dTo Aderbal Ramos, da-
to. de Santa Catarina, simplesmente ,e sem alarde e sem -preocúpaçõo

�
Grunhe o «D'iério» que

�
ULTRAPASSOU A Governador eleito no 1 �

de cartaz político, pois nem si delitieaua ainda 'a campanha presidem- todos os gQvêrnos, inc1u- _ CR$ 600.000,00 pleito
'

eleitoral, drr. ' F"'�
, cial, manteve com pulso firme as tradições de honradez 'e iisura que sive

"

o do
-

ú1:timo dos Paira que tenhamos uma li- Lima, Secretámio da F::
tanto dignificaram o no·sso comércio, mas que 'a guerra, com .a. cupi- imperadores,' têm auxi- geira idéia do conceito em que dr. Ed!1S0n Valente, Se.

"

dez que suscitou, pela mim nos lucros [abulosos, fêz quasi totalrnen....

� liado o Hospital de Ca- � é tida a Caixa Econômica, pe- da Segurança Públdea. P

te, d�sapa.recer: é de crér, que, na esfér:a l1�ais ampla d� adl1�inis�ração .. ridade de Florianópolis. � 1.os �atarinenses, morme.Jite. se P.residente da C::"ixa Eüc::publtca, ele dé combate Ide morte ao cambto negl'o, l1WtS lestVo a eco- � �
consllderanmos O fatlOr conf18n- oa, foram recebIdos" em·

nomia .nae·ional que as nuvens de ,gafanhotos que devastaram, 'há pou- �
.

Alto lá! Todos não!

I
ça e os reais beneficios que a durma, tele.gramas dos s.

co, os carnpo.s que 1'I.�pl'e.senta,vam ·as promessa
..s. ela .nossa produç.ão. •

•
Caixa nos. presta, basta a�s.ina- �.-erêu. R.amos, dlignísiSim�.. Temos conosco as men- . 'O cârnbw negro fm dw'ante a gtterra e, iwfeltzmente, contwtta fl .. d Ad f i 13!r O mOVlJmento dos deposItos, I ce-Pfles[de.nte da RepuP

sê-lo, a gazúa com que o negociante ,m'1'omba o cofre da 'economia popu- �_ ;;ge�s o sr. 01 o

!
qUe ultra:pass,ou á cas'a dos dr. Luiz RodolfO de Min

lar, 'investe contra ela, sugando-a em pl'ove'ito própl'io. À sombra dele,'
on er. seiscentos mil cruzeiros! Esse, digmo presidente dlo Colendo

fortu�as fáceis !e �inexplicadas se lacwnula�, .r01'l1iand� o q'!"isto elos no- � E alí não há nada, a o. mo.vime,nt� inicial da A��n- Cons,�lh? SUJp'e'ri�,r �as Caixa!:'
vos ncos, casta tao petulante, ,quanto perntcwsa aos tnteresses da 'cole- � prol daquela casa pia.

l01a
de Crescmma., o deposIto Econom.was Federa.Is, do. s:r.

tividade. �ãO êles, os inovas l'icos, �m dos r'espo�sá�ei� diretos .pela de-

�
dos i.nq:Ulstriais, dos eapitalis- �ugo .R�ll1]os, dos srs

..
dr. F�I�

sencadeaçao âa ,propaganda comuntsta, que os tndtca ,ao povo como os . Portanto... não mis- tas e dos construltores da nos- VlO. OovlOl1ano Aducm e Jau
sugaliores do ,suor, do trabalho te da enel'gia popular. E são de fato, mas turem. sa gr3Judeza eeonôm,ica do car- Guedes da Fonseca.
êles constituem urna min01'ia ie não formam Ia massa da sociedade b1tr- vão - os mineiros'.
gueza. Cont)'a êles ',ternos de nos levantar todos, porque sua .sobrevivên- :,. -_..... PROMISSORAS PERSPEC-
cia acarl'etal'á D empobreCimento ,e .a ruina' dos demais. O aniquilamen- TIVAS
to dos cambistas-negros ou novos l'icos é que assegurará a tranquili- *** Os �overnos adminis- Entretanto, podemos adian-
daele e o bem estar coletivo, propiciadores do rendimento .máximo das tram a coisa

.

pública se- �r que o desemvolvimento da
nossas energias produt·ivas. 'gundo o pro�rama doutri- agência reêém-i:nstalada a'llCan

.

Com o govêrno catarinense ocup'ado por ttm homem que, á fl'ente nano do partido que os çará, dentro de urm periodo re

de uma grande lorganização comercial não usou 'e nem pe1'1nitiu, á sua elegeu. Nâ.o fôra assim, l!atJi"\namente. curto, a um índice O sr 'Ad ma dsombra, a prática do câmbio negro, quando êste imperava francamente, inúteis seriam os partidos de movimento assáz iniVejáveL • e r .6.
chegou a hora fatal 'para os tubarões devoradores� cuja voracidade da- políticos. Tanto mais se considerarmos Barros e o PSDria cabo da :economia popular, um ,dos fundamentos da ,prosperidade do Nestas condições, o fun- que, aJém das Carteiras de I . . "

Estado, assim como està o é daquela, numa interdependência cons- cionarIo público, que é Empréstimo e de Depósitos,· S. Paulo, 26 (A. N.). -
tante e fecunda. lo�icamente auxiliar do ir'á desenvolver, tanto 'quanto I g'undo a "Fôlh/t da Manhã�

Só ,esta certeza vàle aos catarinenses como uma plataforma de go- govêrno, está com ele tra- .pelI'lmitLdü lhe seja, as de Hi ... sr. Ademar ! de Darros, al
vêrno, que o ,Candidato da :Vitória não escreveu, porque sua plataforma balhando' dentro daquele potecas e de cons,ignaçõe,s, esta ter-se entendido ·com 1'0 miro
estava escrita nas intenções honestas, nos pr'opósitos construtivos e na pro�rama partidário. última inteligentemente su- tro Costa Néto, incumb-Íu st

lisura administrativa com que êle manteve JO, pujança de Carlos Hoepclce Or�, se ao atual govêrno pervisio-nàda pelo nosso bri- irmão sr. Antônio" de 4a.rr
s..A. e fará do seu Estado natal. catarinense interessassem lhante colega de imprensa, s,r. Filho, que já' e.xerceu a�' f

vin�anças políticas, muitos J31U Guedes da Fonseca, vice- çõe.s de secretário dõ -gl
funcionários públicos que presidente do Conselho Admi- ele sondar o pensament
cometeram a incoerência nLsrt:rativlo da Caixa Econômi- srs. Silvio 4e Campos ."

de votar contra o �ovêrno
.

Júnior, sôbre It possi�
a que estão voluntaria- Carros laise'r .de -ser liderado por' ês�
mente servindo, estariam próeeres, no PSD�' ali'

amar�ando as consequên- e Fraser mento de coláboraçí\o
cias de sua atitude. Entre- .. seu govêrno em tê:f1no,Os I])rJmelr.os carros Kaiser ,e' d t' .

tanto, todos eles conti- Frals,er, embaI1crudos no,s EE. Uni- zes � es I!'�ele�r um

nuam em seus postos... dos para a Améri,ca do Sul, já/ dus VIvendI •

A vin�ança e a persegr.1i- oheg·aram á Florianópüt!i.s, destf-
LEIAM

.-

A-RE-"�VISção só eJl.istem no cérebro' nrudo,s a C. 'Ramos e Cia., I1es.p·ecti-
vo·s lag;entes, os quai1s de,ixarão as I

doentio dos. derrotados. unidrudes l'eC<f:lbildas. em exposição O VALE DO IT.t.tAh! esses. dons quichotes... durant'e alguns dias.

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

�JorI8nópOllt. 27 de Fevereiro de 1947

I

Qestruido O berço . do
militarismo

KNOT·

• o
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