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E assim se' confa a história':
.

quando o povo começou a saber da verdade,

mentirosos da U.O.H., confundidos, pensaram em tangenciar .0 ,ridículo a que e

vam
. sendo expostos, com o ridículo mªior de substituirem ·as calunias - pelas q

IDes de português... Para os hom'ens de bem ainda é preferivel incorrer em

comum, com o emprêgo de lidaDal po'r ligadal, do que manchar

a reputação alheia com a dUamaçãD.
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am I!D! .�� II[� Da[l�na
l\lenos paixão e mais

RIO, 27 (É.) - Com as provi
dências tornadas rclativamente aos

graves acontecimentos eleitora is

do norte do país, cuja erigem po

lítica foi reduzida ás suas Justas

proporções, pode-se afirmar que

é de absoluta normal ídade o am

biente nacional. O calor dos deba

tes e das ertticas, reflexo na tural

da última campanha 'Po.Jítica, já
acusa sensível baixa no terrnóme

·1:1'0 partidár-in, notandn-ee que a

serenidade volta aos 'e$lpíriWs. f:

verdade {lUP ainda 0hE:S'am ao CIf-

tete l'lYllU$ e dI 1>1' �
'\. a.lan

eli'dO;. usac:õe' e re

(llarn�o.es Qontr;l S_1JJ)OjStos 80

de a:Q.w.)\,Maides �stâid!uais, mas 'a

impT'fl1
superior já nem toma

corlhoo nto por ifJer verificarlo ar

infantil Mé da maioria dessas
erít1cas. São como que os últimos

arrancos dos derrotados, rto in

tuito de impressionar a opiniãfiJ.
pública e suavizar os efeitos da

derrola. Basta dizer q� inúmeras

de·ss.as "c.atalinárias" :giram em

torno ,de meros casos pobiciais, co

muns em todas as epooas e que,

pr�posiftalme'llltlc ajprOlVeiLatjos por

elementos oposiciohi.stas, s-ão a.pre

sentados cGmo brutais violências e

odiosas perseguições.
Felizmente o expediente já per-

• •

- " "

CIVICacompreensao
deu toda a cotação perante a C011-

ciência pública, pois em t.odo o

pais reina a certeza de que as elei

ções foram livres e honestas, ten

do cada cidadão votado nos candi

dates de sua predileção sem o me

nor constrangimento.
Provocacões e agressões, se as

houve, partiram ;lp parte a parte

sem que de suas consequônoias se

possa jogar ;t culpa �àbre Oi) PU

deres públicos. () que se, faz mí -

ter, ag'O!'.a, é de '(li!'·,,,, d 1'1}8Se

tím ritos e fI':';Lejar, antes tio n�ais
nada, );Irilho dessa eg:u� jl}
nada víca péla re mo J.;'âtifavãb
do BrasiL Brev cstltf:ão em p�
Juneíonàmento o" cMlgressos s-

taduaíe e das suas tribun:}s fala:rá Io povo ;phra o po'V-o.
Oxahí que [.o.OOfl cO�1jth'eendam

no seu justo valor êsse auspIcioso

aconlrcimenlo e delE' se seryam

os representantes eleitos não para

l'evolver qnestõeo ou inlerêsses

pe.;;soais mas para servil' á cole

li"idade.

o presidente Gaspar Dutra, O
.' ·d t'

.a cuia espirita de impar": n8VO presl eu e
cialidade se dev.e o ampienté·

d ri
de confiança polítlCa de que' a uaUlura

desf�uta o país.

VantageIn global
600 '!Dil votos

RiO, 27 (A. N.) - EmbOra não possa ser considerada pre-:

cária a siwação nacional do Partida Social Democrático, cuja

'vitória no úlLtimo pleito está expressa :ria vantagem global de

seiscentos mil votos sôbre oS d�m3Ji$, partidos, a sua direção

está. decidida a iniciaIlr uma f�e' de vigorpsa atividade, re-ex

truturamdo o conjunto pQlítico em todos os s�us setores. As

recentes alterações na sua direção central, com. a inclusão do

sr. Nerêu Ramos no cargo de 'prooidente, que o ST_ Getúlio Var

gas nunca chegou realmente a exercer, é o sÍnal do .início des� I

sa �ova fase da existência do pa·rtido que, por mais que o 'Pro

CUlI"em negar, continua sendo majoritário em todo o país, com

exceção de uma pareela redluzid'fl. de unidades.

Auxiliam guerrilheiros gregosos

•

Rio, 27 (A. N.) - As força.s po

Salônica, 27 (D. P.) - Um ca- do pelos' membros russos e polo- 1"'I·ca.s.u
movimentam-se para a

pitão dos bandos de guerrilheiros neses >composto pelos oficiais de eleição do novo presidente da Câ-

f.-(Jue infestam a Grécia, captur$do 'Ugação da Alhania, Bu1gária e
mara Federal, Ha uma corrente

pe�as forças regúlar,es, decl.ar<_:u Iugos.lavia. Seu depoimento serál em Ol'g.aniza 'ão .destinada a apoiar

hOJe aos membros da capllSSao .

.

.

ç,

b 1 â' d
-

. ri tomado por es'CriiÍl{) e o govêrno
. o candIdato do P. S. D., que será

a cl' mc� a8t. na�oes unL."as, qâue g:rego aproveitar.,se-á di.'lto par.a lO
representante su,l-riograndense,

rea Isa mves Igaçoes ao longo as

f ... d G é
. AI......

· reforçar suas acusações aos go- sr. ATtur de Souza Gosta.

r{)D-L'elras a r m·a com a 'ua.-
.

nia e Iugoslavia, que ele e out1'� V,8Í'no:' da �uJ.garia, Iugoslavla ·e

I t I d C ti
esquerdistas haviam sido treina- Ai,.lhama..A�Ivas. �{lrescentou �UI'� I D8

a a . a a OOS -

<los nos acar.p.pamMtos da lugosla- V:l,_1I a mIssao mIlItar bulgara VIS

t
·

t 11' á
.

vJa. e, em. -seguida fora� enviados tal' os 3icamparmentos de treina- 010 e DO "ear
á Grécia para comba,ter contra o mento da Iugoslavia, quando

osr,
Rio, 27 (A. N.) .,- ComuniJ!lam de

govêrno. O c3ipitão Anivas, cujo esqà'erdista,s g.
vegas er31m ensimwo.s .Fortaleza

ter sido instala(l� ali

verdwtfeiro nome é Spyros Konto- na parte d� guerrilhas para COifi- ,onoom, com grallid·e solenidade a

:plmOS foi, detidamente interroga- ba,ter á Grécia. .
'A:S'sembléia ConsUtuinte Estrud'llaJ.

! Pela decência. conl
a imoralidade

I V
Na exemplar serenidade .' na irnperturbével concuta com

o eminente Interventor Udo Deeke presidiu o pleito de 19 d

neiro, o estrabismo mental dlos guias e foliculários uden

quis avistar ausência de peruonalídade. ou presença ,de tem

E, tutelados pela falsidade, pelo cinismo e vela Indeeê

dêsse julgamento, tão logo se apanharam mais uma vez der

dos pelas urnas, arreganharam as dentuças, eriçaram o pêl

se atiraram, às manadas, contra o Í'ntegro chefe do executivo

tarinense.
-

•

Depois de lhe creditarem à responsabilidade, fatos e

rências de que são êles mesmos os únicos culpados, bus'

agora, o ridículo como arma ajtressora.

Desce, por isso, uni energúmeno, 'assalariado ,!lara coma.

os ataques pessoais ao Interventor, a perguntar, pelo "Diárl

Tarde" - quem é, afinal, o sr. L'do Deeke?

Para todos quantos, em Santa Catanina, não vivemos ac

lados na 'ambição ou na vaidade e nem temos os olhos cob

pelas vizeiras do rancor e do 'despelco, o perfil do sr, Udo D

ao contrário do dos seus industrtoscs detratores, honrará

o trace e dignit'icará a página do jornal que o divulgar.

Homem de bem, por todos os títulos ,
chefe exemplar d

mília, a "Viver cercado de estima e .respeito pela sociedade;

nheiro ilustre, .cuja competência e cuja capacidade de tra

ninguém as têm tão exuberantemente comprovadas em Sant

tarina; Secretánio d'Estado, por escolha ,d!:> quem, afastado

terra natal, não lhe ignorava, lã .dístância, as excelsas qualí

morais e a extraordinária idoneidade profissdomal ; ;!:!_ finalm

Interventor Federal 'no Estado, por honrosa escolha do Che

Nação, a que não faltou, a par dos ap lausos do l)ovo catarin

o elogio de muitos dos que, depois do .revés de 19 de janeir

e-nfileiram na parceria dos ínvectivadores inexcrupuloses,

Perguntar, entre nós, "quem -é, afinal, o s'r, Udo Deeke

ignorar a própria terra catarinense, Os que a conhecem e

sentem, êsses sabem que, antes 'mesmo dêssc digno eo,uter

ter dado ao Il10SS0 Estado um govêrno de paz e de trabalho

cundo, o seu nume já estava assinalado luminosamente com

tiv;1doT das gt'lJ-lldes reaHlações da administração Nerfl

"Quem é, afinal, o sr. Udo Deeke?" _ perguntam cs fa

udem tas

.Jil espQ.�-e: a grlltlüo b�Ja,.."J:rde � �M�i.t!
que -eenstruiu a Colônia Sál\ita::.'l'.ete�, �ra que os nossOS i

Tepro os nâo eo,\üntflssem na <í1Uiséria em que os �ereebeu

dem,ieamoote � 08 deixou tràgÍca.mente o Ifr. Adolfo Konder

engenheiro ilústr�, filie edificou a Colônia Sant'Ana, para q

insanos ,mentais não continuassem acorrentados em hos

;mtmdos; é o engeiheiro ilustre que ergueu o Abrigo de

res, para que os pequeninos deserdados da fortuilla � da

não continuassem na trilha da va.diagem e da corrupção; é

genheiro ilu�tre que arquitetou o "Hospital Nerêu Ramos",

que os -atacados de moléstias in(ecto-contagio'sas não prop

sem o mal; é o engenheiro ilustre .que levantou o "Cent

Saúde" e a Penitenciáária do Estado e o "grupo Getúlio Va

é o engenheiro ilustre que padrOJl.izou modelarmente os ed

escolares, para que a juventude abandonasse aqueles do

"barração", erguid�s no govêrno Adolfo Konder; é '() eng

ro i1u:i'tre ... para que prosseguir?

Eis aí, em rápido sinal, quem é o sr. Udo Deeke.

E, agora, perguntamos .Jlós: quem .são os seus dett

Quem �ão os pobres dialios. saturados ide maledi�ência.

agridem pessoalmente, encapuçados no anonimato? Quem

êles e o que fizeram êles de ú!i} ao :nosso Estàdo?

Ninguém sabe! Todos ignoram! Bem dia, pOr isso, 8

peare: "Os herejes ·não são ap'!eles que se queimàm !1!! fo

sinão, aqueles que a acendem".

E'I1,1re o sr. Udo Deeke e seus 'calúniado-res vai aquela

rença que Ingenieros riscou entre os espíritos privilegil!.d'o

maledicentes e imbecís, porque êstes ."detestam os que ni

dem igualar, como se êles, pelo fato· de existirein. os ofencli!

"Sem azas para se el'evarem .até êles, decidem rebaixá-los·

guidade d,o p.róprio valor os induz a :roer o mérito alheio.

vam os dentes 'em tôda reputação que ·os humilha, sem SD

'rem que nunca a conduta humana ,pode ser mais vil; tia!!!

traço, para diferenciar o. domesticado .do digno, o ign,9tan:

sábio, o hipócrita do virtuoso, o vilão do gentilbomenr.

caios podem focinhar na lama; os homens excelentes nio.

envenenar a vida alheia".

-.

alfabetização 'de ad
caldar, O jornalista Po

faJou sobre o' tema d�
da imprensa na càmp

cação de adultos �
SUTlto de objéto dij c

Rio, 27 (A. N.) - Reali.zou-se

na manhã de hoje, no auditório do

Ministério da Educáção� a segun

da sessão plenária {lo primeiro

Congresso Ná,cional de Educação de

Aultos. Durante a ,sessão de pro

fessor€s Pasc.oal LffiIle e Fernan

des Segismundo disc.orreram sobre

a universidade do povo, tendo ain

da usoo·o a palavr.a sôbre o mesmo

assunto, o sr-. Maciel Pinheiro, di

retor do serviço de divUiLgação c.ul

t'Ural da prefeitura e vários· outros

congressistas. Em seguida o sr.

Alc.riso· Cruz prapoz e foi provado

unanimemente pelo plenário, a in

c.lusão no.. anais do congresso- do

"Deoálogo do professor" de auto

ria do professor Paula Aquile,s co

mo homenagem a ê.sse i.lustre edu-

por iParte de vári.os c

Finalizando a reufllio-,
V�c.ente Peixoto,

Deh!.gação pa'Ulista
mOlnstração de seu m

a�fa-be·t�zação, expoSi-ll
mE)reoeu o mellhor

por parte dos congre

nhã ás dez horas, no

terá lugar a teroeir:!lrr
nária, durante a qual.
Correia Araujo realiz

rêncill .sÔbre "Imigraç

betização Multa".

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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MACIAS DE PLANTÃO

- Sábado - Farmácia Santo
Mnho - Rua Conselheiro Ma-

- Domingo - Farmácia San

gostínho Ruia GOIlls,elheiro
a.

Sáibaldlo Flamnácia Espe-
t _ Rua Con&eLheiro Maf,ra.
- Domingo - Farmácia 'Ek
lça - RUla Cons:elheiro Mafro.
- SáJblado - Farmácia Nel-
- RUJa Relipe Slchm4d,t.
- Domin,go - Flarmácia Nel-
- Rua Felipe Sohmidt.
pea'viço InoÍllmno S'er8. ef,eruado
Farmáda Santa AntônLo sita
João Pinto.
'resent'e tabela não poderá ser

'da Slem preV'�a autofiização

Deipantaiill'en�

,aboratório
�adio-Tecnico-Electrón
Fundado em 1935'

ntagem de' rádios. Ampli
Eicadore.-Transmi.lo:rel
tarjal importad..

·

direta-
mente do. 'U ..a. A,

, Proprietário
'm'lr GeorgeS, Biihm
lbe - TecJlico - Profi..ipJlaJ
formado na Europa

, }'lorian6poBe
.

João Pinto n. 29 .- Sob.

IRARAM StJAS CÀNJjI�
DATURAS

' '

!lS as bebidas, inclUlllv6 a!l
adas em outros Estados,
ram suas candidaturas,
1"einar nos lare!! catari-
1, :- em vis,ta da certislIi
tói-ia do aperitivo KNOT.

o I:!;�TADO-:!exta telra 28 de Fevereiro oe 19_1

VIDA" DOS k.,IVR.OS EXTRAVIO .DE APOLICES,'
.

.

.
'

".,' 'e" André Wendhausen Junior tornei publico que foram éxtraviad�;�:
, PUBLliCAÇõES RECENTES

I
mann. 'I'rad. E. Davidnvich, EI1Cad. os .eguintes o po ]ices eltaduai.: duas (2) do Lei n. 169 de 23/9/1907e-

(Nota fornecida pela Livrar-ia

RO-1630
pags. muitas ilueírações. - sob nn. 151 e '161, no valor de Cr$ 200 00 cada uma; quatro (4) de.

me.ma lei acima. sob nrs. 157, 158, 164 e 165 no valor de Cr$ lOO.()O;·'sa,' á nua Deodoro, 33 - Fpolisj Cr$ 320,00. cada uma. e finalmente uma (I) da. leis nr. 507. 1549. relpecti"o-
. DA ED!'JlORA VEOCHI: . DA LIVRARIA JOSÉ OLIMPIO: mente de 22/8/1901 e 15/10/1902, lob n. 545. todas nominativa••

- Falso Testemunho, por Ir-,I - Passaros perdidos, - por
Declara. outrolinf. para .atisfoção da exigenci.:l do art. l61,"dc>víng Stone. - Bomance, 200 pgs. ,Rabi'Í1dranath Tagore. Da Coleção regulamento baixado com o de.creto n.' 17770 de 13 de abril de 1927 i

Preço 01'$ 22,00. Bubaígat - Broch. Or$ 30,00. que foi extraviada a apolice «Unjfo�mizada». pertenc�nte a And'"
DA EDITORA FLAMA: .

I - D Crime e os Criminosos na Wendhau.en & Cio. sob n , 223401. na valor nominal de Cr$ l.OOO.()(%.
- Juramento de Sangue, pOi[' Literatura Brasileira, - por Lenns juros de 5% aC! ano. emitida pelo decreto n 4330 de 28 de janeirO·

Teof'ilo Gautier. _ Romance, 169 B,rito. Cr$ 35,00. de 1902, .olicitando a quem tenha encontr.a.do· a. apoUces acima.·
referidos a fineza de en.trega-la. n8lta redação.

pgs. Cr$ 20,00.
-

- As receitas para você da tia
DA EDITORA UNIVERSITARIA: Evelina - 4a Edição - .Mas de 500
- Quando o mundo era Jovem, págnas. Oortonado, Cr$ 40,00.

por M. M. B. MorreI. -' Biografia DA EDI'l'ORA AGIR:, Dda- Terra - 302 pgs. - Com Hus- - Paris Yille Husnaine, vue pai!' r.
tr-ação - Or$ 25,00. ses éerivains.
DA EDITORA BRASILIENSE: ']lex-tes €It

-, Images ehoisis par,
- Carta a minha filha em pran- Vanina, Pago 212. 01'$ 100,00. I

tos, - por José Geraldo Vieira. - Osório, pelo CeI. J. B. ' Maga
(autor da Quadragéssima Poeta) lhães, Biografia do General brasi-
130 pgs. Cr$ 20,00.

,
Ieirn que constíoue s.iillltese de uma

- Olho d'Agua, por João Accio- época. Mais de 500 pgs. Cr$ 100,00.
li. Poesias. 'I'erceira EtdiCão, 142 - Mona Lisa, por Emí Bulhões
pgs. Cr$ 15,00.

I

Carvabho Fonseca - A autora, num iDA EDITORA GUAíRA: só amo, por outros livros, ohteve ]
- Glossen zu Einst und Morgen dois pr-imeiros 'Prêmios! Romance,!

- AI)1'sg'l?wahlrt von Otto und KaJthe 256 p,gls. Cr$ 20,00.,

IStmus's. 170 p>gIS., Cr$ 20.00. DA EDiTORA GLOBO:
___: Técnica Forense e' Prática - A Volta do Gato Preto, - pai!'

Processual, pelo Dr. De Plaoído e Érico Veríssiano. O consagrado es-.
Silva, 2 volumes, 900 pgs. Enc. critor narra episódios e OIbseTva-! . •

.

Cr$ 140,00. i: de sua estada durante 2

Wll.O'S I'DA EDITOJ;tA GERTOl'j CAlRNEIRO nos, Estados Unidos. Interessante,
- Dicionário Médico. - (Imgls- de começo a fim. !.31 ,p.gs. Cr$ 3,00.

Pontuguêsj por Er ico Fernandes, DA BRASIL EDITORA:
Baseado mo Dicionár-io Médico - Rocambole, - por Pousou du
Arner ícano de Gould. Enc. 1.100 T,ermil. 8 grossos, volumes,
nss. Cr$ 280,00. o-s 300,00.
DA EDITORA GUANABARA: - Martir do Amor, - por H. Pe-
Boentanoloçia Clinica do Apar'e- rez Esor.íoh. Comoverste romance.

lho Digestivo - por Maurice Feld- 650 pags. Cr$ 45,00.

União Espírita «Discípulos de Jesus»
CONVITE

A Diretoria da '''União Espírita "Discípulos de Jesus",
tem a súbida honra :de convidar os seus sócios e cólab�
radores, instituições congeneres, enfim, a família espí
rita de Florianópolis, para assistirem a solenidade co-'
memorativa do :20 aniversário de sua !fundação, a reali
zar-se às 19,30 horas, do dia 28 de Fevereiro corrente, na
séde do Centro Espírita Amor e Humildade do Apósto
IOf sita à \Rua Marechal Guilherme n. 29, nesta capital,
gentilmente cedida para tão cristã 'festividáde.

.

Esperando mais unia 'vez, que as sociedades co-ir
mãs e os confrades em ,geral, ·emprestem :a sua coopera
ç.ão sempre necessária -

nestas ocasiões, antecipadamen
te, manifestamos os nossos mais profundos agradeci
mentos por tôdas as provas de amizade e gentileza.

Fraternalmente.
JOBEL SAMPAIO CARDOSO

Presidente

- Técnica
,

In.talando-se à rua Trajano. n. 25. tem o prazer de comunicar
ao distinto povo que pOSfme técniOlos habilit.ados a executor quai.
quer lerviços de eletricidade em' geral,' c�mo sej am; . enrolamen tos de
motor.s. dinamos, transformadore.. consertos de rádios ou quaisquer
outros aparelhos elétricos e inlltalações de luz e força. po.suindo·
tambem uma secção d9 venda de estabilizadores de fabricação pr6-
p:ia li rádios des melhorss marcas.

Visitem-na iem compromisso.

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

Henrique Stodieck
.ADVOGADO

Rua Felipe Schrnidt 21, sobrado

(Altos da (CASA PARAISO) - Florianópolis

______________________________________- n �·1

CONTA CORRENTE POPU:':'AR
Juros 51/2 a. a. - Limite Cr$ 30.000,00

Movimentação com cheques

Banco 'do Distrito Federal S.4.
CAPTTAL: ('R$ 60.ôOO,POO,OQ
RESERVAS: CR$ 15.000.000,00

Trajano, 23 .. FlorléBilnópoUs

CURSO DE MOTORISTA
Serviço de Prorito

e

Socorro, de Automóveis
Enaina-se a dirigir automóveis

Amador e Prof.ssronal
Teoria e prática - conhecimento do motor.

Atendem se chamados para reparo s de urgência.
Auto-E�cQla

<,

-47.77
GARAGE' UNIAO - PRAÇA GAL. OSÓRIO, 40.

Empresa' (Construtora
A maior Organizaçilo Predial

AVISA

�.

Universal»)"
do Brasil.

CO '<lCI uma gartofinha deTe�ha Eoempre em

BP'EH III VO «K N�O I»
FO�NbTUUR�C�IS E

E �1�����?�o:AÃAI",...:,••..�Balanças 'f)ara oficmas ...,- Para brílhantes - Laminadores
Tornos para relojoeiros __;_ Banhos pata dourar e pra

tear - Cordas, vidros para relógios, etc"
Preços e prospectos com a

,Ru, 2m�á�O,"\31��sS_EslTP�UIO.
. i

, I

'
.

,
.

"

\
{.
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Procedenle do Hio de Janeiro
.Pawlo Bauer, H.àmiltcvn Sigvalt.

· Benhur de Castro Romariz, Walda
·Or,Liga Fedrigo, Carlos Angelo 1<'e
·..drigo, Catarina Rocha Delgado
.Leviói da Rooha Delgado, Jae Luis
,tie MartiFls Cal aço, E'wgênio de
.Andrade . DodewoI'lt!h, Marie EI
iTied Pos,hke DOIdeworth,' Altevir
;:8oares.

Procedente de São Pa'ulo: Mau-
';,ricio dos R,ei�, Maria Campos dos
Reis, José dos Rei,s, José Oherem
_Paulo Cherem, Vice,nte Prado Neto
l'vIaurilia de Oliveira.
Embarcados nesta mesma druta: Pede-se '3 quelD encontrar umaCom destinos á Curitiba :', Euri- certidão' de 'nascimento fazer o;pides de Mello Saraiva, Rwphael " .

,Casanova; Com deslino, a São .Pau- obsequio de entregar ne5ttl Re
]0: Albino ALfredo KOhhrau'Sh_.) �ação que será gratificado.
.Felix H(lring, Inesz Melani, Orlan
·dina GaI1cia Neves, Boris Te'l'ls-
chi,tSICh, Marlis SChultze, Ursula
SchuHze, Gl1'nt,her Schultze, T'e,lei
SOhultze, Alice Emilia SohuHze 3 casas de madeira com terreno
Fuad ,Buohalla, Carmenzita Castro de 16 metros por 43. Com água

I
APENAS Cr$ a,Mde B'1a Nova, Frimcisco de Paula

e luz na rua Caramurú S/N Com essa infbua quantia V.�Boa �ova Jr. Rical',do Stern, Heri- está auxiliando o seu ,r6x1m..
. ber'o H-ulse. João !V[acari lo Geral- no Estreito, Infotma se no Contribua para a Caiu 11111. F41molN
.do Coelho dos Santos. mesmo local ! ao. Indi&entet .. n",riu,ó.o.....

x'x x

PREMIOS EM LIVROS·
Por todo êste mês "O Estado"

,,,iniciará a distribuição de livros,
,inclusive romances, entre as pes
,.soas que constarem do seu cadas
"iro social.

Assim, QS que ainda não tenham
· ipreenchido o coupon que diaria
,-mente publicamos, devem fazê-lo
, . .0 quanto antes para concorrerem a
.d:ão �nteressante iniciativa realizada
"'Sob o patrocínio .da "Livraria Rosa,
."á rua Deodoro, n. 33, nesta Capital
............................

ANIVERSARIOS :
. .FAZl!jM ANOS, HOJE;' !- o menino Ruy Her-mes, Ii lho
,·d.a ex:ma. vva. d. Elzi Ligoki da ,

· SiLv,eira. O feliz aniversariante
,
..aferecerá uma f'estinha em sua
.resídéncia, aos seus amiguinhos. ,
-:- o S1'. dr. Valér-ia Konder, re

,sidente no ,Rio de Janeiro.
- o sr. Al-c-ides Coelho,' resíden

.íe em Uajaí
- a exma. sra. Alzu-a de Andra,

<,de Coelho, esposa do sr. Manoel 1<'
,00e1ho, comerciante.

- a exma. viuva d. Hilda Silva
"Spogankz,

- o jovem Osnildo de Souza
.. filho do sr, Joaquim. Lúcio de
,.Souza.

- a sra. Emília Boas.
- a exma. sra. Antonieta Freys-

.Tebem Moritz, esposa do sr. José 1
.Mor i tz, comerciante.

- a sra, Carmen Vieira Lins I
- a menina Inês, filha do dr. i

.Bíase Faraco, deputado eleito' pe- í10 P. S. D.
- a exma. sra. Dorvalina Cahral

,·de Oliveira, esposa do sr. Ernesto
· AlbenLo de Oliveira,

- o jovem Jair Jos'é Borba.
SRA. MA.RIA BE LOURDES

MEIRA
Deco'rreu, ontem, o. anIversário

.�na-taJí,cio da exma. S'l'a. Maria de
.Lourdes Meira, digna es:posa do
,sr. José Meira, gerente' da Filial
·dos Moinhos Riograúdenses S. A.
,�em Florianópolis.

xxx
'VIAJANTES:

PEDRO. TORRENS
Está, desde ôntem, nesta Capi

f 1.al, o sr. Pe.dro Torrens, dil'e-tor
,geroote da "A Notícia", / que se

".edita' na -cidade de ,Toinvile. O nos

so distinto cole.ga vem recebendo
"DS oumprimentos de seus inúmeros
. �amigos, aos quais juntamos os do
""'0. Esta,do ".

PAULO BAUE,R
Via aérea, transitou por esta

,�idade, prooede:nle da Capital 1<'e
,der,al, o nosso 'distinto conterrâneo
:sr, Paulo Bauer, gerente das con
,ceiLuadas organiza,ções Renaux

,'. de Hrus,que, em Itajaí, ,e pr,estigio-
'BO elemento poJí.Uco.

.

H.oRAClO pmES DE HA!HO
El!JconLra-,se em Florianópo'lis, o

,:sr. Hora'cio Pires de Haro, conta
,dor da Prefeitura de S. Jo'a,quim e
,·nes'taJcado elemento 'pessedis,ta na

. .quele munilCipio.
DR. PAULO MALTA FERRAZ
Es[,eve em F-lorianópolis' o Dl'

_Pautlo Malta Ferraz, cOillip,etenle
"delegado Regional de Blumena,u.

S. S. foi mui,to cwmprimenla
,do pelos seus inúmeros ami'gos.

Relação <:los passagei'ros que de
,sembaracl'am nesta capital pelo
.avião Xla Cruzeiro do Sul PP-CbL
"TaJpuio" no dia 26-2.

Os udenistas locais
abespinham-se à alusêo
do acôrdo que" t rairido
o eleitorado cristão e a

L.E.C., celebraram, na

sombra, com o comu

nismo. Derrotedoe, rene
gam e negam o concha
vo. Não sabemos porq ue
ainda não foram ao

cúmulo de afirmar que
é falso o telegrama de
congratulações que o sr.

lrineu Bornhausen en

dereçou, ao «camarada»
Luis Carlos Prestes e

que a «Tribuna Popu
lar» órgão oficial do Par
tido Comunista do Bra
sil divulgou destáoada
mente.
Não atinamos, tam

bém, os motivos que
impedem o udenismo
de negar a coincidêriaie
dos' números, verificada
na maioria das urnas

deste Capital, nas quais,
a votação de legenda,
nas chapas estaduais,
da U.D.N. e do P.C.B.
perfazia, matemática
mente, o númelO de
sufrágios do sr. Irineu
Bornhausen.
Será porque, quanto

mais o lJiárío desmente,

Os números são
católicos",

1 mais os números con

I firmam?!
,

.

Deve ser. Ainda há:

I poucos dias, o Tribunal
Eleitoral, decidiu apurar
a secção do «G. E. Getu
lio Vargas&', no Saco dos

Limões, secção essa que
_ havia sido anulada pela

Junta Apuradora
Na legenda estadual

a U.D.N. alc';nçou 78
votos e o oomunismo 19.
O IiJr. Bornhausen, por
seu turno, obteve 97
sufragios ou seiam os

78 dos seus correligio
nárias e mais os 19 dos
"camaradas" vermelhos .

E depois· disso, des�a
e das outras, o DiàIio
ainda teima em mentIr

que o sr. BornhB;usen,
de acordo com .0 acôrdo,
não levou a totalidade
da votação dos comu

nistas ! ! !

SERViÇO DE
METEOROLOGIA

Previsão do tempo, até 14 horas
do dia 28 na Copitall ,

Tempo: in.tável co� chuva•.
Temperatura:' estável.
Vento.: Gie luéste a nordé.te

fresco•.
Temperaturas extrElmal de ontem

máxima, 26.3; mínima, 20,8.

Jorge H. Barbato e Benta
A. Chere'm

tem a prazer d. participar
aos parente. e amigo. 01;>0.-

'

cimento de .eu filho J�GE
HUMBERTO, ocorrido ao dia
24. na Ga.a de Saude e

Maternidade São Seba.tião.

PERDEU-SE

VENDEM-SE

Testamenm
original
Lansing, Michigan, 27 (R.) _

No maior caso conhecido de "as
trolaria" da historia cinematogra
fica, um fazendeiro do Estada de
Michigan legou em testamento to
da sua propriedade e haveres à
celebre, atriz Greta Garbo, embora
jamais a conhecesse pessoa.Imen-
4(,e.

o. testamento estabelece que 160
acres de terra, setecentos dolares
em bonus de guerra, 190 obriga
ções . de economia postal e todos os

proventos de seguros e diniheiro
em dlêpo� bancar-íos deixado-s
sejam entregues a Greta Garbo.

O fazendeiro" -Edgar H. Donne
fora de duvidas alimentara serias
intenções de desposar a estrela

suéca, por isso mesmo que- o tes
ta-mento reza numa de suas clau
sulas: "Se Gre-ta Garbo se tornar
minha esposa então tudo passará
para' a senhora Greta Louísa Don-

3

8 erviços Estaduais 10' meu uuarda-
de T. Aereos ; chuva
'Rio, 27 (A. N.) - o. Ministro 'da 1

Aeronáutica deferiu o. pedido do: João Frain
funcionaanento á empresa recem

I '. " . ,

organizada e mencionada Serviços Eu cometi a mawr das tnJ

ast!duai.s de Transportes aéreos".. ças contra o meu auarda-cti
..I: ----- - Aquele guarda - chuva . que,

"Quem extraviar' ou Inutilizar o custara 75 cruzeiros e que, na
certificado de alistamento pagará ceira viajada, me abandonara
multa de 10 a 50 cruzeiros, outros- vardemente, as 'incleméncics
sim ineorrerá em multa de 20 a 1"0 tempo!
cruzeiros aquele q.u� extraviar ou Quantas pragas lhe roguei!
inutilizar o Certífícado de Reser-/ Quanta gana eu tive de tore
vista". 'raivosamente, de rasgá-lo, de
'Art. 129 da Lei do Serviço Mili. zê-lo em mil pedaços.

tar).
• Então, é coisa que se faça?

. • . . . . • . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . Eu a tratá-lo com tanto c
COMERCIANTE: Dá um li- nho, e ele, o ingrato, o amigo ,u

vro à Bibliotecà do Centro Aca- I o amigo da onça, a trocar ver
démíco XI d'e Fevereiro. Coo-

I
nhosamente ia minha estima

tribuírás, assim, para a forma- qualquer desconhecido que
ção cultural dos catarínenses I estendesse a mão?
de amanhã r

I
E1l não me podia conformar c

("Campanha pró-livro" do a perda do meu auarâa-ctui
C. A. XI de Fevereiro). A sua companhia me fazia ta

E a sua ausência .me despert

R�alizaram-se, saudades. Principalmente em d

F
·

d b
•. de chuva... E daí toda a tuunerals O em 81- as elel-çnes' das minhas bravatas contra ta

xador Lea-O Veloso I' Rio, 27 (A. N.)� Foram reali-
nha infidelidade. Contra ião.

qualificáoel traição .

'R' 27 ('A N) S l>i· zados, ontem no município de Ur-
Ah! guarda-chuva se umio, '

..
- epu ,cou-se

bano Santo-s as eleíções que nãohoje ás dez horas, no cemitério eu te pudesse agarrar pobre'

tiveram lugar' no dia 19 de [anei-São J-oão Batista,' o embaixador ti! Havias de pagar caro a'1'0, por falta de nomeação de me-Leão Veloso, ex-ministro das Re- [elonia ..•
lações Exteriores, cujo corpo ha- sápios. o resultado virá retardar a

,

proclamação dos deputados elei-, * *
.via chegado a esta capital ontem

Itos, 'UIII1a vez que alterará a situa-
E d d m'ao anoítecer. o que não permitiu .. ra essa a ar em as m

fosse ontem mesmo dados á se- ção. de al�uns. ca,ndI�atos a,Asse;- considerações, sempre que ,me te
pultur a. o. esquife de bronze COIil-

bléia Legislativa. Nao sera mO,I- brava do meu guarda-chuva. 1
, ficada porém a situação de g-over- , .[lendo os despojos do Ilustre mor- , �'rl I 't I e, sempre que chama ...

.
.

, nador e- senC1>Uore-s e eI; 'os.to, .f icaram depositados na capela '
. E, entretanto, eu estava se

dos Embalsamados. A este. �to fú-I" '.'

'd d in_justo. Injusto,
.

sim, porque'
nebre compareceram mumeros uDlverSI a e ' dia desses, um dia de chuva, es

amigos do extinto, diplomatas e'
d D'·· va .eu a espera de um cida

;)'e,p.resenl-ação. do Ministério do a ala �uando me surge pela frente
;Exterior, além dos membros da Rio, 27 (A. N.) - O Presidente

..
Quem? . .. Ele, o meu guar

família do Ixtinto. da Re<pública as'sinou ,dooreto apro-' ch�tva, em carne e osso, orgulho
-------- _..

vando os estatutos da uniyersidade I mente empunhado pelas mãos "

Multa'das 200 da BélJhia, beis de um "amigo" meu ...

O encontro (oi emocionante!

t·J01Urar·.8S Senti ímpetos. de me jogar
braços do meu guarda-chuva, m

.Rio, 27 (A, N.) .- Até agMa a
infelizmente "la noblesse obligefiscalização' do ministério do Tra- É UMA DOENÇA
e tive que ficar calado. E',ng'MUITO PERIGOSAbaIho já multou mais de 200 tin-

PAlU À FAMÍLIA em seco 'aquela cruciante sauturarias que estavam infringindo E PARA A .B.A.ÇA de do meu guarda-chuva. Ta
as leis trabalhistas. A fis.calização AUXILIEA' COM- mais que estava chovendo ...
continua sevéra em quanto alguns .

BÁ.TEI;.A COM O Depois de rapida palestra,tintureiros procuram

mascarar.[ m�:jllllll:rllw, Il�I'I'.,1 I
rápido disfarce, o ;meu amigo d

s'uas atividades, recebendo ternos
_U.!_ ._.! _1 J ..._ pediu-se. E eu acompanhei-o c

apenas para lavagens a seco.
os qlhos fitos no gua1'da-chuva
Quanto me 'a1'rependo, hoje,

não ter ensinado a le1' ao ri

quarda-chuva. 'po1'que bem po
agora, le1' este desabafo sentim
tal e um belo dia aparecer-me
em casa, de SU1'presa, assirn co

por passe de magia ...
Afinal de contas o "amigo

onça" não foi ele. Foi o outro ..

ne",

----------------------------.--------------__------

CON'VITE
Convida-se às clas,ses Médica, Farmaceutica e Enfermeiros,

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

sessões cinematográficas, com passagens de filmes sobre técnica
citurgica, adotada 'nos Estados Unidos da América.

Oferta das Suturas DAVIS x; GECK, por inttrmedio de
s/representante no ,Brasil, Importadora ChiorboU L�da.

,

Fundição Sapé S.A.
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

Convidam,se os sr8. acionistas desta sociedade para comparecerem à
assembléia geral olldinária, que se realizará no dia 3 de março de 1947, às
ue:;. horas na sede da sociedade. à Estrada Geral (lieta dos Barreiros), para
deliberarem sôbre a segUinte ordem do dia

10 - Discussão e aprovação do balanço, relatório da diretoria e 'pare,
I Cl do conselho fiscal.

20 - Eleição do novo conselho fiscal e suplentes para o exercício de
1:':47.

Flori'anópolis, em 15 de fevereiro de 1947.
Dietrich von Wangenheim, diretor.

Trab.alhista
CONVITE

O Dir�tório Municipal de Flodanópolis do Partido
. Trabalhista Brasileirp, convidll- seus ,companheiros par[J
a r�união que levará a efeítà; no' dia 28' do corrente,'
sexta-feira, às ,20 horas, na séde do Partido, à Praça
Getúlio Vargas

Florianópolis, 25 de Fevereito de 1941.

Partido Brasileiro

CASA MISCELANEA distri
buidora doe Râdios R. e. A
Victor, Vãlvulas � Discos•
Rua Conselheiro Ma!r a

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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A.bandonarào a 'lndia à
sorte

" ....

proprro
Londres, (D. P.) o 'bttídades, quando êsse país se
ernier " At:tlee disse nosjl retirar do Cornmonwealth mas

muns qUe os ingleses aban- a sua declaraçã-, deixou a, por
narão a defesa da Indía jun _I Da aberta para que a Indía ob
'ente com ousras responsa- tenha garamtias da Grã-Breta-

nha em caso de necessidade.
Attlee disse que a transfe

rência do poder aos indianos,
até junho de 1948, significa
também a transrerêncía das
responsaoíhídades pela defesa
do país.
"Se a India resolver ficar do

Commonwealth, a situação se
rá semelhante a que existe en-

.

I
tre D govêrno de Sua Magesta

I de e as nações da comunidade

I brítâníca, Se a India resolver

I
retirar-se do Commonwealth,:
a sua futura <segurança será
assunto de grande interêsse
para o govêrno de Sua Mages

.
tade, que eetará preparado pa
ra' entrar em discussões com a

ilndia, contanto que ambas as

II partes se, submetam as obriga
,ções da Carta das Nações Uni
'das".

()IIIIO\,l"'A OAS CONTRI8UIC;ÕES DE GUfRQA DDRlA80li,o,TOIUO 00'."

,
o ''''0 ..,,, eeocveo 8'''OU .....

locante atitude de um ma�istrado
'tal, (A. N.) -:- Duran- Carlos Augusto declarou estar
sess-ão de, ontem do Tribu- coagido e se envergonhar' do
Regional Eléítoral quando taccíosísmo da maioria do Tri
íseutãa a anulação das ur- bunal, tato que desmoralizava
já apuradas do munícípio a Justiça, atentando contra a

aixa Verde. e que davam lei e sendo motivo de punição.
ria de Lõüü/votos ao PSD, Acrescentou ser obrigado a re

íeou-se gravíssímo íncí- tirar-se do recinto, no que foi
motivado pela atitude acompanhado pelo juiz' Lins
sidente, desembargador Balnia, que declarou injuetífí-

3JS Sales, que insistia em cável a aeítude do Trdbunal
ear o JlliÍZ Carlos A'llgus- que deveria ser o pelmetro a

e lia seu voto por escrito respeítar os díreítos dos cida-
a a resolução adotada. O dãos. Ambos os' magistrados
aelos Auguato 'pediu deli- retíraram-se em seguida.
ente ao presidente que. _

íscísse nos apartes, sen-]
tão agreseívamente apar-I

p e I o desembargador
!isco Canírde de Carva

que declarou não dar I-

o ao voto do seu colega,
Iestava ali para anular as

favoráveis ao P�D,. ? I
stanreceu aos demais JUl-1a toda assãstêncía. Sur- I
ido com a' atitude do i
bargador Casrindé, o juiz'

VERES para EURO·PA
nha todall a. zonas, Au.tria, Hungria etc) por intermedio da

Hudllon Shipping Co. Inc, New York.
ente do. depolitol na Suil.a .• - Entrega. rapiàa. e garantidas,

o ••r t.legraficas .•• A melhor organização no ganaro, fundada
ero 1893. • -' Vari.dade de .ortiroento.,

PEÇA }NFORMAÇÕES DETALHADAS A:

'RCiANIZAÇÃO SULINA DE REPRESENTAÇÕES ltda.
Rua Felipe Schroidt, 52 ({aja) •• FLORIANÓPOLIS

,-----""-� ...�. -
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�_,
OJça 08 "FESTIV�IS
( �. E." às 4a�. feiras

na F ádio [�aclOnal, às
20 'lO HL. em ondas

m(,dias (93 kcs.) e cur

tas (3 ,80 metros), e :a
.

I' ádio tl ecord de ���
Pa'.lO. : o mes�o
rá.ri -,às. s. (elrall'On)�
f"eQucnCl[l de .

kcs. � m programa pa
ra todos os gostos.

SEMPRE G:�.
A fót grafi1 noturn '. 'o "Yankee stadium",

em Nova York, .. outro exemplo co largo alcance
da técnica G. E. d:e iluminação .

Há maís de meio século, a General Electric vem
se mantendo à frente do desenvolvimento da ilumina
ção artific ai para tôdas as condíçõ s de vida 'e de

trabst o. Cada p o lema de üumína ão é estudado em
. relação a 1 seu cróprío cam?o.· "I'es't= são realizados nos
la' oratórios, assírn amo sob cn- cU�õ"s re is de serviço •

O conhecírnento adquirido pela General Eiectr,c, através longos
anos de constantes pesquisas, está hoje a sua disposição ...

para sua casa, seu escritório, sua fábrica ou sua loja. A General
Electeic terá prazer em estudar seus problemas de iluminação.

As pequisas da G. E. têm por objetivo constante fazer com que'
as suas lâmpadas proporcionem melhor luz por mais tempo .
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'GENERAL
lUO'DE. IAMBIRO - s. PAULO - IS., HORIZONTE - 8ALV.A.DOR - RECIFE!: - CURITIBA - P. ALEGRE

8.155-A-7-1

4 paz com o Japão
Camberre.; (D.·f.) - Fa-.

laudo no parlamento aust.ra

Iíano, o chanceler Evatt reco

mendou a criação duena comis
são regional para o' sueste da
ÁS/ia e Parcíflco: Ocidental,
afilln-de promover o bem estar
dos pOVlOS nessa área. Referiu
se ainda á paz' com o Japão,
dliz'endb que não sé deve per
mitir a es.te o desenvolvdmento
de meios para uma guerra de

agressão. O tratado de paz de
ve prever o controle do regi
me exiterno e da indústria in
tOI1na do J3Jpão, até que as Na

ções Unidas estejam certas de

qUle esse país pode Qocnduzir

Cadastro Social do (O Estado»

seus próprios
na,ção pac�fica.

,

CRED:IARIO KNOT

Pedirnos aos nossos distintos leitores, o Obséquio de preencher o

cornpon aoaixo e remete-lo ii nossa Redação afim de completarmoe
quanto antes, o oO$'SO novo Cadastro Social.

Nome ........................................•......•...••••••••.•• e

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

Pais ... :.... ; ...........•..................
'

.•.......... ; ..•.••••• _ •••

Esposo (a) " '.' ..................••• _ �

Emprego ou Cargo ...•..•.•..•...•...

' : .•.••....•.... '

••••••.••••

Cargo do Pai (mãe) .....•..•.•...•••....•. .' ..........•..•..••...• _ .,�

Observo ••.•••.••••••••••••••••••••••••••••.•••.••••••••••••••••••••••

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
l
••••••••••••••••

Agrad-eceriamos, também, a 1Z6utileza de n1)ticia-s de nascimentos..
casamentos e oUÍfas, de parente.s bU de pessoas amigas.negócios como

Resolvido, enfim,' seu problema financeiro I

RecoDstrucões
".

I
de, cosas, muros, telhados,
etc. Tratar com Jorga de

..... � .....:;__
, Paulo, na firrnà.J3usch &ria.

orianópolis - Carlos Hoepcke S/A - CI - Telefone 1.212 ( End. te'eg.
o Francisco do Sul - Carlos Hoepcke SI,A - CI - Telelooe 6 MOOREMACK

Transportes regulares de cargas do

. 810 FR4NCI8�O mo SUL para
Inforrn ações com os Agen tes

Adquira T11DO' de que necessitar,
de VMA SÓ VÉZ,

pa.ga.ndo PAB,CELADAMEKH,
'-

-OOJD "II VAB'TAGElfS da compra à viata,
.errindo-se do·

pôrto de

o VALE DO ITAJAí
Procurem na Agência

Progresso,
LIVRARIA 43, LIVRARIA

ROSA

I
.

SISTEMA
, .....5
c.lpdOl
1I6nI.
RAdiei
C.'adelrn
.'clca.ta.
J6Ias

Lhros
Chapélll
....telaÇies elitrlcas e ..IN.......
Artl.OI ptI,. ÍH'8IOIIteÍ

Pel..
COsaCOI
Qualsq..... ortlS"

'.

IN�, coMáao E SEGUROS KNOT S. A •

NOV! VORI. -",-.,,,,,
-

...... tt ....... II •., ..., \

o. 1(, ......

I

\

"
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Empreza de neveqecae
Cl-tE'REM

NAVIO-MOTOR "ESTELA."
-maxims rapidez e g;;rént1o par a t anspor te de !!U9S mer csdorias

Agentes em' Erorranópc Iis CARLOS HOEPCKE S. A,

ADV()GADo.'S I
Dr. OSVALDO SULCA0 VIANNA
Dr. J. J, DE SOUSA 'CABRAL

ESCRITÓRIO: Rua Felipel Schmld t«i'� - ,Sala 5
Edifício Cruzeiro FloriaI\6polis.

Curso Antonieta de Barros
REABERTURA DAS APLAS 10. de Março

Matr icula das 10 às ; 2 horas
Dia. 22, 24 e 25 aluno. que já frequentaram o Ourse ,

26 e 27 .- aluno. novos dos 20• 30 e 40 ano•.

alunoll novo. du primeiro ano,
'

...........................................0••••••••••

QUU VESTIR·SE (OM CONfORTO E ELECiAHClA?
\' PROCURE A

Alfaiataria Mello
Rue Felippe Schrmdt 22 - Sobrado

DATILOGRAFIA
'CORRESPONDENCIA

, COMERCIAL
CONFERE

,
\

DIPLOMA

BIREÇÃO: METODO:

MODERNO E EFICIENTE.AM&LIA M. PIGOZZI

RUA ALVARO 'DE CARVALHO,65

1
\

,) ',.

DE PION EIR O
A SERViÇO DE V.S.

,

"F LlAt VARIG:

�DIFIC!:::> LA

\ '

Praca 15 dI=> Novprnb'o
PORTA - Telefone 1325

5

Belo Horizonte, (A. N.) COlIDO Iugares-tenentes do ohe-vcaan-se a cada passo, nota!
- A população

'

desta capital fe da quadrí lha, dois bandidos IImente em logradouros dos I,

Icontiruua aterrorizada com' os Bígamínho e Corisco, é bas- rabaldes da capital. A ação :

lefeitos crímínosos praticados tante observar que a polícia 'mdnosa dos malreítores cul ,:
i pelo bando de tacfnoras, che- está quaee .tôda mooilízada de nou, corno já é sabido, com f'

"fiado por Zé Muniz, um evadi- menrafhadoras em punho, dlarn-!assassi'll,io do dr. Eurico li
do d:a Penítencíáría de Neves. do slevera caça ao bandro sínís- 'lhOO8 Dutra, na rua Bonfim,
Para se tazer uma' idéia do' tro. !doO motortsta Deoclesíano 1 '

que tem sido a ação dos bando-lOs assaltos a mão armada e !Vle's cm Souza na estrada "

leiros, entre os' quoai.s- aparecem tôda 'sorte de tropelias verUi- Venda, Nova.
t#' ,,_ • w _ - _·_ X X x
A primeira Agua de Colônia feita

I Carmeaa, Gravatas, Pijames. USA UM APITO PARA CH:
no mundo foi fabricada na eídade Meial dai melhores, peloa me MAR OS ASSECLAS 1,1de Colônia pela, Fábrica de Johan I nores p,reçol .6 na' CASA MlS 1
Maria Farina.· CELANEA _ RuaC. Mafre, 6 Zé Muniz, chefe do

. ban" I

..--------
- quando se acha- e.m perIgo, t

De volta a· Pama P "'RJElhA um apito a cujo trilar acorri,
� K todos os asseclas do chefe

Recífe, (A. N.) - Chegou Da. VIVI \ Parteira), torna nísóro. Ao defrontarem-se c

o
: "Sanearem," trazendo da. publico que, a partir desta data êste entram em ação detende

"Europa 405 refugiados brasí-] atenderá suas clientes apen as do-o a bala.
,x x X

I

ONZE BANDOLEIROS JÁ E .

RAM DESGARRADOS iJ
PRESOS'

A polida, entretanto ri
Envie ao seu amigo distante tem dado tréguas ao gru,po',
um número da revista O VA malfeitores. Noite e dia ê
LE DO ITAJAí, edição dedf estão sendo caçados a te
cada a Ploríanépclís, e assim custo. Dentre êles já for:

estará contribuindo para ca.::pturados e recolhidos á Ca ,

maior difusão cultural de Detenção onze que estão I
de nossa terra abso,luta incomunicabilidade,J

I

I

na Maternidade de Florianó
polis, não mais o' fazendo à
domiciio

leiros, que desde o fim da

guerra ,aglual1dravam em díver
SOs pontos do velho mundo, a

necessária condução para se

rem repatrtados. Alguns patrí
cios ouvidos pela imprensa,
narraram momentos de grande
emoção, que viveram, durante
a guerra.

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

, Aceitamos agentes e

correspondentes no

interior.
Os interessados devem'
apresentar referencias.

FARMACIA ESPERANÇA
do Farmacêutico NILO LAUS

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

marias - Artigos de borracha.
Garante-se a exata observância no reeeituário médieo.

o discurso! de Peron
Londres, (U. P,) - o

discurso pronunciado, ontem, "_' 1'
em Buenos Aires, pelo general

I Estanislau Kowalski e Dario Horonh'a e Maria ,IPerón, no qual o chefe do go-
vêrno argentímo anuncia nova Estefania R. Kowalski J. Noronha
"Le.i dos direitos dos trabalha- participam aos parenta.. a participam aos pat'entes e

dores" foi dado a público nes- amigo. o contrato de cala- a'migos o contrato de casa-

. .

d mento de seu filho JOÃO com mento de sua filha INA'ta capital piOr melO � panfle- a Srita. Iná Noronha com o Snr. Joéio Kowa1ski.
tos publicados pelo seoretárlo
argentino de informações, e

dístníbuídos pela Embaixada
Argentina, no momento exato
em que Perón dírigíá sua pala
vra ao 'povo. Até o.momento a

imprensa não, teceu comentá-
ríos a respeito do díseurso.

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

TO��, KNO" .Deseja obter Arnoldo Suar ��,'I'I-li emprego? CuneoQ f4ELHOR APERITIVO Procure tmtão a noSlla Geria·
da e preencha a nossa �ficba 1&.

ISS'U'18pa-R dos' informações úteis", d"ado tôcl..
11 u" " U as Indicações possíveis, que Le!!'..

mos prazer em reeomendá'.;.1o (a)

e'I-"om'batentes \
aos interessados na aql1isicão ..-.U 1)0"8 funeionários (as).

IHÁ e JOÃ�I
: I

,
I confirmo,m

I
Flol'ian6polia, as de Fevareiro de 1941

•

_, Cirurgião-dentista
Ex�lusivamente com

marcada.
Cartão de hors Cr$ 80.00 I

Ruá Arcipreste Paiva n.> 11:
Te!. 1.427
Florianópolis.

De rondem do sr. Presidente, co
munico que, será reaãizada dia 28
do corrente ás 19 horas na sede
do Clube D02ie de Agosto uma

sessão para a qual estão convida
dos todos os assüci.ados.,
Walter Wendhaueeri, Secretárío

Geral.

VENDE-SE
O barco TAiRZAN para passeio

00lP 7 m ts. de comprímento por 2
de largura e 7,50 de mastro.
Ve;r e tratar á rua João Pínto 5.

............................
'),

DeClaração '�
............................

,Valter Bruno dos Santrcasado pelo regime de sep!
ração de bens com Enedi!
Lopes dos Santos, decle..
que não se responsabili{
por qualquer divida quelmesma venha a contr�'\nem mantem com elQ qucê
quer compromisso. s '

Fpolis., 27/2/47. ,:

"
Desapareceu
DO Alaska
Forrt Richardson', (U. P.)

- Aviões de SOCOI1l"O norte
americanos estão sobrevoando
a regíão costeira do norte do
Alaska, á procura duma ,super
fortaleza voadora desaparecida
delsde aiUte-onitem. O aparelho
levantou vôo segwnda-feirn á
tarde, com gasol.irua para onze

h,oras, afim-de sobrevoar a pe
ruínS'Ula de Kenai, qiUe é coo,er
Da de f,lrOrestas e geleiras.
Desàe então, não· se, tiveram
mais notícias su.as.

B R I T·O
O alfaiate indicado
Tiradentes. 'l

Senhorita!
Ao

.

escolher seu perfume \Verifi
que se'\\trás a marca :da perfumaria
"J-ohan Maria lFarina" que já e.ra

preferida ,pela corte imperial _de TOME APERITIVCD. Pedro II

A��rl�����'
.

·�·�i�·
..

d�·
..

���K N () '1a1·�amigos e parentes enviando.- __.'I
·lhes um número da revista,O LEIAM A REVISTAJtai",
VAL� no TT".TAt. �M(I�o ele., O VALE' DO ITAJAlPo-dlcada a -Florianopolis '
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'eiamos il1a ed)ição de ôntem el1ide�se que em época.s qu,entes
presidente e},eilto da Feâe- como a a Lua,l, é quasi impo,ssivel
Baiana de Desportos, sr. afeLuar um prélio de dia, devjdo ao

ndo Corrêa, fará uma gran- falo que os jogadores temerem o

pa.nha para a construção de calor.
tosa praça de de&pOIlto.s em Os jogos noturno.s podem ser

alv<1dor, entTando em enten- ,realizados em qualquer dia da
tos com os des'Polrtistas 10- semana, dando mtüs breviDade aos

o govêr,no para a con.cre- ceDLames, o Ique pOlbpará tempo
o desse ideal 'que trará enor- precioso,
enefícios Ipara o ,esporte nes- Há anos que foi lançada a pedra
nde Estado. Aloega o ref,er:ido fundamental do futuro estádio do

ista que não é possível que Figueirense e até agora PO'UlCO rOl
·tal baiana posso, contar oom feito. .

s um campo de futeibol e A Il-odos os espo,rtistas compete
o em deplorável estado da! colaborar nas inicia'tivas que vi

vação, al<ém de pequeno de:" I ze,m melhorar o ambi·ente esporti
ara atender á mll'l-tidão que vo, tornando mai.s fácil o ·trabalhe
rece aos grandes "ma,tchs" dos s.eus idea,li'zador·es.
li�ti,cos. Santa, Catarina� politica e espor
lmente é de se. admirar que tivfllmente desta'cou ...se no panora
l'opole de um adi,antado Es- ma brasiteiro, pela inteligência e

como é o da Baia seja pro- fibra de seus Whos, que aqui nas
de uma úni-ca praça de ceram e s'e educaram moral -e fi

es. sicamente para levar ao co,ruheci-

,nicia'tiva do dirigímte má- mento de i'oda a Nação o valDr do

dos desportos da Baia me- barriga�vende.
,

os maiores lllplausoQ,s, pois, ---O-L-íP-JJC-O--V-E-N-C-E-'-U-E-M--
eendendo o quanto é neees- TIJUGAS
um grande estádio para a I" d d
a

.

dos espoM�es -em geral,
mClaIl! o sua tempora, a de jo-

gos no corrente ano·, a valorosa
ele, IOtg'o ao .ser eleito, uma agremiação do Estreito, Clube

, l1!ha gi,gant,es.ga, fad'ada a Atlétioco Recreativo Olímpico, vi-.
-se r,ealidade. ce-'camj)eão amadorista da 2a

Di-IiLuação do fute'bol em no.s,sa visão, eXjcursi,onou no uLtimo do:- ODEON ás 7,30 horas RITZ - Hoje ás 7,30 horas
I é a mesma, senão muito mingo ao mun.icípio de Tijuúa.;;; . MUNDO BUJd Abbot - Lou Costela e
visto que eSLamos sempre on.de enfrentou o forte l'oillze" do

DO .oUTRO
Brenda Joyce. Procurema frente com prob1emas União F. C. I Apresentando: Olga San Jua.n.

I,gravissimos e de dificH 80- Apresontando melhor preparo Vel'ôni-ca Lake, Diruna Lynn, Ed-
- - - _- O -ANÁD -GIGANTE· . - - -

'l . t t d
fí.siüo e um poorão de jogo

.

mais die Braken Cass Daley. Censura: Até 14 .anos..
-

suas cartas
eSSlllamos urgen emen e e· t 'b'

-

d '. t·
' ,

N Cid J
1:d' d' d too de

V1S oso, a eu Iça0 o ,conJu'Il.,'Ü IU-, No programa: 1) _ Cine Jornal o progrwma: In� an la or- .,
00-s a 10 �o e�no, (j D bro-negro fOI satlsfatorla, POIS deu' nal 169; Noticiário Universal _

PedImos as pessoas q�e
ore? para Jogos noturnos ensejo de demonstrar ao,s tiju-

- Nac. Coop.
J I nheçam os senhores abaIXO re-

o umco que 'pOSSUlmos, ma.l I quenses a excelente forma de seus 2 - Gasparim e o prêmio do I
orna,. .', I-

r ado n quasl sempre so P . 360 240 1aclOnados, para aVIsa o:s quf' -

V. 'e" ,_.
,

,

-

"players" que se pOI'taram admi,- Cornetim _ Des. Co-lorido. r,aços. -

, e , . _ .

..
h

-

o remodelat;oes que Jilterrom- raveLmente.
.

em nossa redaçao eXLSi ...e para. ,La·

a ma.rcha das atividades por S
.'

t d
.

f d
I 3 - A Voz do Mundo - Jornal. .. .

lhes serem entregues, cartas "0-'upenor em o as as ases f).. R.oXY Hoje ás 730 horas
I�,ngo, le',:ando-n�s ao qeses- prélio, o Olímpico logrou vence!,i .Preços: Cr$ 4,00, 3,00 e 2,00..

-

,

aos mesmo,s dirigidas: .:>-

,e a decadencla, nao; llILendem seu leal a,dversário. pela ex.pressi_1 ·;lmp. 14 a'Ilos".
- Sessões· Alô! Amigos! - José Livramooto, Jarbas.; i��a:

.ma alguma as eXlgen(llaS rios
Wl con,tage'm de 5 x 2.

I Sharyn Ivlof.eb, Jill Ehmond - e

e do mundo esporLI'vo clta- O .quadro do sr. João FloJ'es.··
.. .... .... .... ....

······1 b. cão sabio "Sombra Cinzenta".. Castro, .João Amorim, Ivo Gas-;'

atuou com a seguinte
. consLi<t'lli-j

IMP,FJ,RIAL -.: ás 7,30 horas .

. AMIGQS DE VElRDADE parino da Silrva, Trajano S( u- t�geu�
por falLa de reüursos. ou de ção: HéJio, João c Juvollltino; Pá- AS IRMAS DOLLY

Cens."lra a.té 14 anos.' sa e F,amiUa, Qsoar Dias, Joao>!: tIDa.
ü'va, estamos indo de mal a i M

.

Z·!\.·· D I ('l1é' I ) hpc,
'.

Se o fuLeb01 continuar ne.ste (1'0, o,ralS e ,e - merwo; ar Y !
' C111CO 0.1' - -com: Jo <fi

aY-1 N C' I d' Jor- GaIvão Dias, Genesio Paz e

, isto é, relrocedendo, breve Abílio, Dilmor, Vado e Alvim. ne, Bebty Gra:ble e June HaveT.
"o programa; l,ne an .la _. familia, Domingos y�,.lR:l'}te.

lançado em tal situação qUf
Golearaim para (I vencedor': AI- i No programa' 1 O Esrnorte

nal 163; Arrufos modermzados
D.alson Ma"'hado Ferraz,"

vim (2), Dilmor (2) e Abílio. i·
'.

-

I>'. Sh rt
v

ais se falará no pôpular e,8- : em Marcha nO 122 - Nac. COOIP.
o .

doro Nenes, M. Roberg-

'pre r,ennir todos os espor-
SÉRIO OAD/VpEIRRASAl\-TRGIAO PARA : 2 - Fax Ail'plan New,s 29 x 10 Pr-eços: 1,20, 2,00 -e 3,00.

nior, Hélio Garcia, "
.

- Jornal. Lone's, AI'gemil'o Coelho
da Capital em Itorno d.a me- Um dos jogos mais i'mporta,ntes >'

a abra de dolá-:la de ume a s'erem ef,eLuados do.mingo próxi- Preços: Cr$ 4,00' - 3,00.

B R I T O
nhora, GetUilina Samaga

"e praça de desportos de es- mo na varzea, será o .conforto e�- ,Imp. 14 a'Uos".
. ,

.

fredo Nog,ueira, Arnold,>;., ,

.oderno para a prática de tre as eqUlpes do Iplranga F. C.,

I
. D' T 'nha'

01, do basquetebol, do Vo.lei- de Salco dos Limões e do FIOTia- T KNOT
..

gIS, ons erezl

do Atletismo, Coam refl-etores no. Peixoto,' a reaHlzar-lse no gra- ome. O a.lfalftte ln�\Cildo I cholli, João Corrêa,.

jogos á noite, pois, compre- mado do Abrjgo de Meno'res.'
.
.. Tn a.d�nle ... I "i Scmsa e -Nicolau Batij 11

f i
I

6 OFSlA1>O sexta-feira 28 (Se Fevereiro Oe 1'$41

o fS.TADO,

Direção de PEDRO ,PAULO MACHADO

Encontra-se no Posto tlé
Venda da uvrerie Rosa
DO Mercado Público.

Notícias da
Inglaterra
Londres - (R N. S.) - A

cerâmica brbtânica sempre te

ve ren:ome rmmdlal. As expor

tações de artdgos de ceramica�·
em outubro, - 20.600 tonela

LIOSA' INICIATIVA DO TRI-CAMPEÃO DA CIDADE ,
S. Paulo, 27 (Via aérea) - De êsse "tituto, mas composto de mag- das - foram em cêrca de um

�ALHAM ATIVAMIDNTE DIRETORES E AsSOCIADOS I acordo com o programa traçado. nif'icos jogadores, conseguiu t:1Un� terço superiores 'á média men-

O tu ii I
-

d dO' G'
-" . pela direção iliécniea da F. P.

.

F. tal' pelo escore de 8 x 6, apos 9(
por unas ee araçoes o. r. sras urmaraes .oi realizado na I arde de ante- minutos de prática consecutiva sal de 1938. Um no:,"o �ro�es:

'ivemos a feliz oportamídade de ouvir a palavra do nos- ontem no campo 'clo G. A. Juven- Caxambú defendeu um "penalt.e
'

so nesse ramo da índústria e

respondente em Blumenau, dr. Osías Guimarães, recen- tus (I primeiro treino, de conjunto cobrado por Cláudio, sendo -os teu- a impressão em litografia o

te em visita a esta Cidade, sôbre a informação recebida dos jog_élJdores COI1:'o'cad.os para. a to.s de autoria de .C�,I1hO'tl'Illho 3, que torna possível que traba-

1 d PI'" ta 't -

d formação do selecionado pautista Pmga 3, Lula e Nmmho, para os
h d h d' rtanegrama, ..e q?e.�, a mel�as. .proje v:a a cons roÇa0 e

que disputará com os guanabat-inos reservas e Servi lho 3 e Cláudio 3 1 os e esen os e impon an

agestoso estádto ", contribuindo, assim, para o desen- os jogos finais do campeonato bra- para os titulares, Os quadros obe- tes artistas fiquem ao alcance

H ento esportivo deste ícnportante centro do Vale do sileiro de lLbLebol de 46. d�ceram as seguintes constituí- do público em geral. Por exem-
i O exeroício. não conseguiu agra- çoes : 1 rt.lst f mosos se emne
r
f t t

. .

ti
.

t' dar, notando-se como no exerci- T·t I Ob d (G") P 0', a ,1 as a . .....",.-

'e a o, �s, a aus'plC.IOsa no 1?la, .reperrcu au agradável- cio individual de 'domingo, que Lortc� a[1�Lgas
.

� e�o;::irLgd,�Jo(.S;; -n�aIll:""em �esenhar cenas da.

l nos meros desporttstas locais, pOIS o. Esporte Clube Pal- muitos jogadores se encontram 1'0- pólio) - Rui _ Bauer e Noro- VIda l'nfantII, que são em se

s, além de ser uma legítima glór.ía do futebol blume- ra de forma, uns acusando peso nha - Cláudio r: .L.ima - Servi'lho gui:da Iítogratadas, tornando

se, conta com um número elevado de sócíos, dispostos a eXltfessiv(1,. qu:úros desambientados;, - Remo e. 'I'eixeirinha. se agradáveis á vista das

h 1 d
.

ntt d ,1b' o que quer dizer que Joreca tera Reservas: - Caxambú - Caiei-}">'. · .....rutívo 'ti os
ar pero engran eClI�e o '. o c � e.

. algum trabalho para faze-los che- ra e Belacosa _ Og (Luizinho) _ cruanças, Iuu. IVQ!S e pra c. •

eolarou-nos, o dr. OSIas QUlImaraes, que os diretores do gar ao nivel técnico e í'ísico dese- Brandãozjnho e Piume _ Lula - Os novos arttgos de ceranuca

�iras, tendo á trente o sr. Waldemar Devitz, José Sfeifer, [ado. Os reservas, ou melhor, o Al1tur - Nininho - Pinga e Ca- destinados á eXJportação 'são

Iz Statz, IDmanuel Pereira e grande número de associa- quadro que feri \lpl'esentado com nholinho. produzidos em várias cores .

•

ímiciaram a campanha para a <construção de magestosa EM ATIVIDADJ!S O ALVI-NEGRO O CAXIA� GU1�VH.JA U bUJ.ru..v ..... � Londres - (B. N. S.) - Um

de esportes reallzando para êste fim, fuma reuníão, onde JOI,NV,ILENSE fogão de aquecimento, dese-

traçados os planos gerais da referida campanha. Dis- Noticias chegadas de Joinvile di- DO RIO DE JANEIRO
nhado e.specialmente para con-

, de terreno próprio, cedido 'pelo Govêrmo do Estado, au-
zem que agremio alvi-negro 10-

Joinv.ille, 27 _ O Botaiíoeo do sumo de carvão vegetal, está.
cal, Caxias F. C" acaba de traçar v o

o rpor um grande despontísta, que é o dr. Aderbal Ramos o seu progrwma de ati<vi<dades pa- Hio de Janeiro.' .exibiu-'so há .pou�o sendo produzido agora na Grã-

va, contando com o apôio de elementos de valor, seIlllPTe l',a o mês de março vindouro, canse' �e:n'po em 'C_UI'ltlba, onde, alI,as, nao Bretanha. Este fogão tem uma

tos a auxiliar as boas iniciativas. ffisrpera o E. C. PaI- LanLe ?et quatro excursões, que é '���np���sfe��z;'i��sme���t�aroS ���� chapa superior pe.rfurada, que

1· b' t' '1 d B1... .... o segUIn! ,e: . . .
. . l' rd m

s, rea Izar o seu o Je IVO" co ,ooan o lJUJmenau em SIlulla- Dia 2 _ jogo com o Atlético" uma visita' a CU.l'l�l'ba. Aprov�l- pernu.t� que aI. se gua e

e des,tàque entre os p,rindpais centros deslPortivos do Operário, em Pon'la Gros.sa; I 'lando essa Ülpor�llmdélJde,. o Ca- utensllws de' cosmha. O abas-

o. Dia 9 - Confronto Com o A.vaí, X IaS_,. l?ca�, por l�termédlO de sua tecimento do fogão é feito por

t
.

d
.

o t t
. . .

t·
,

1
- nesta capital; Presidel1!Cla, ,enVlOU _um convlle

rt lai-eral que dI·snn..
ra a-se, pms, e uma 1mp r an e m.ICIa lva, a qua nao

Dia 16 _ Confronto com o paI-I a,quele cl'ube, para eXIbIr-se em UJIna po. a cI<', .1"":
alheios os cen.tros comerciais e indUistriai,s da região, meiras, em Blu:mena.u;

.

nossa j ldade. Resta agnra, aguar- de um regul�or de ar A tra

,ez que a mesma 00ntribuLrá para o deseurvoJvilIIlButo de Dia 23 _ Confronto com o ImPi-1 dar a resposta dos mentores do zeira do fogao se locallza uma

nau, p'ermitindo com a prátiiCa salUitar dos' esportes, o ranga, em Canoil1!has. Botafogo. chaminé de q,uatro polegadas.
eiçoamento da juven.tu:dre catarinense. O f,ogão tem 21 polegadas de

�",,-,."".orJ",,,,,,T..,.." PI ",.'!I ........-r...TUL-. ....... r...:r..... - n·..........-r.wr.......T.-..........,.T...T.-,.T..._-r...-.:.........._

alitura e é acabado em e's·malte

vidrado.

portante, praça de
em Blumenau

Esportes 1·, treino conjuntivo dos paulistas
Os . reservas venceram os' titulares

&prava de desportos para a capital T
f

A L·,IED
o In.tituto Bra.U-Estado. Unidos comunica que a matrícula

para ;tl. CU1:'IIO. de inglêil será aberta no d;a _3 de .mar.ço. Hov.erlÍ utnD

taxa 'de matrícula de Cr$ 10.00. A men.alidade será de Cr$ 20,00 para

os �ócios' do Instituto e de Cr$ 30.00 para OI não associad�iI: _

I No caIo de haver mats de um alu�o da meama famlha naa .e

colOrará mais do que um'l taxa de matrIcula,
.

.

O. Cllrsos .erão iniciados no dia 14 de março

Florianópolis. 26 de Fevereiro de 1947
A

Prof J. ALCANTARA SANTOS
Diretor dos Cur.o.

s. B. Caixa dos Empregados no
Comércio

Fundada em 25 de" Ma:ço de 1886
De acôrdo com os E.tatuto., convidamqs os Snrs. Socios. paro

comparecerem no dia 2 dCil mês de Março vindouro (Domingo) à. 10

horoa da manhã. na Side Social, sita· à ruo Alvaro de Carvalho.

e.quina da rua Fslippe Schmídt. afim de.e proceder a eleição da

Diretoria. que terá de gerir os de.tinos de.ta Sociedade, no período
de 25 de Março de 1947 a 25 de Março de 1948.

Florianópolis. 26 de Fevel'eiro de J�41·

..

PARA RECEBER AMOSTRA GRÁTIS
ESCREVA O SEU ENQEREÇO AO

UBORUÓRIO 0011 S: D.A DIRETORIA

CAIXA POSTAL. 36
BL.UMENAU • SANTA CATARlNA.
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Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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l o ESTADO-Sexta .. 'elra .28 de Fevereiro de 1�47
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tfd-se à venda na

I
tUH'u:a de jarnais I'I

.Beel(»
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I

Cisão Das �ostesd�. Pp:�Zo�-/ (A. N.)
Aguarda-se paira hoje uma ci-

-

d d
I -

sao e gran eiS 'propQ;rçoes nas

f leiras do p&�tido chefiado pe
o sr. Ad'e.mÁr de Barros, Se

�UiIldo nlÜr� informaram ele

;'lentos d� responsabtlidade
',JS dleetót'ios do P. S. D. nes- DR. SAVAS LACERDA .

.- capital'; a maíoría dos 00'1'- ZlUII:Ica' médico-clrtirgica de Olho.

�Jigiolllá1�ioS' do futuro gO'Ver-
- Ouvidos. Nariz - Garganta:

'ador de 'S. Paulo deseja levar
Pr••criÇão d. lentas de

aontato
ara,' a Prefeitura o engenheí- OO:R'8ULTóRIO - Fellpe Scllml-

.

d R dto 8. Das 14 às 18 horas.
)
'O Rioar O ocha, ao passo ItUD�NCIA - Conselheiro lIIa.

.jue o diretório de Villa Pom- TmLEFO� n'18 e 1204,

.oeía e o senhor Osvaldo de Ausente
:'Jarro,s, írmão do Sir. Adernar,
�)mpenham,se em favor do ex- DR. ARMANDO VALtR10
.prefeito Prestes Maia.

<: Àfim-de estabelecer a posí- . DE ASSIS
- lOa Serviços de CUnlca InfantU Qa
.� do partido quanto ao as,- A8JJistêncla Munlcipal e de

sumo, está, marcada para a 1JLfNIC4 ��d:ÕJI) CRIANÇA.
noite de hoje uma reunião dos, ADULTOS

JONSULTóRIO: Rua NUll6fO ____
díretóríos de São Paulo, á qual .lIa4o, '1 (Ildlff"k; S. Jl'r-·..-lIuclsoo).

tará
.

..,� Ad Consultas das 2 1\" J 6 horll8
es ara presente O sr. emar. UlSIDl!l'l'T",'IA: HIV'

....
JQrarechal GlJl.

Adianta-se que, na hipótese lherme. e r"one 783

de ser escolhido o nome do sr, DR. P'lLJ}Ã i' CONSam
Prestes Maia, um novo '} . artído «, 't'.L - ALTA CI.

socá fundado Imediatamente :)l,�RTIA8 Dlll �
, -"PARTOS .•

em oposíção do Partido Sacia, . raculdade de Medi
1 " ersídade de São

Progressista. , -o.dslsten" por ...a-

•• , .• , ••••.••
'

.••••.••....• , _ • • .
ervíço Cirúrgico dO

. r .o Correia Neto
�-------------"""".!', 1r • I -stômago e vias bl-

!as'" _octnos delgado e grOllllG,
t.lIv.. rins. próstata. bexiga,

I.t . '. t: vários e trompas. Varlco·
..1... h! drocele, var;..es e herN

f' CONSULTAS:
:!lII� :' l às 5 horas, à Rua Ferpo

I
CcIlr',n1dt. 21 (altos da Casa Ps·

ralso), Tel. 1.598.
&. JSID1!:NCIA: Rua Esteves. JU

nior. 179; Tel. M 764
.

'IR. POLYDORO S. õTHIAGO
23. . g I '!'édieo do Hospital de Caridade ...

, Florianópolis (/

Assistente da Maternidade
CLtNICA M�DICA EM GERAL

Ra.id. -- Rua Tiradentell 47.

iI
�).Qças dos órgãos intemos, cspee;aJ.

Fo'i:�E _. 1468 mente do coração.
8LECTROCARDlOG'RAFIA

• . • •
Doenças do sangue e doo. oervo•.

• • • • • . • • . • • • . . . . . . . . . . . . . • . Doenças de senhons - Partol.

I d d
'::onlultas diàriamente da. 15 A. II

A" ,ameaça as e ,) uuute chamado�ora:. qualq�e' ho....
� inclusive duran., a noite.

fechamento .'())I[SUJ,TÓRIO: Rua Vitor Meir..
,

. les, 18. Fone 702
·t:�nDj;;NC1A: Avenida Trompo...It!.

62. Fone 766

Dr. (L"RNO
GALLETTI

G.

ADVOGADO
Crime e dvel

COJ:l�tituição de Socied'3' II
, NATURALIZAÇÕES�

Título. DeolaratórioS'

Elcrit. -- Praça 15 de Nov,
lo. andQr.

Buffalo, (EE. DU.) , (U.
P.) - As ún.im'l.s vi, njp n una

eSlcollas públicas esU)jo amea�a
dias de fe,chamentJo, Já ,:I_gora
não é a greve dos professores,
que obrigoll ao fec'·hamento dos

demai-s eSltabele,timentos de

ensino, e 8,Lm o: boicote dos
motJori,s,tas, de c�ii.minhão, i'ília
dos á fed�ração: li rt.e-ameri

cana dia tra,baIY!o. Estes recu

"tarrum tJra:ns,po�har l.arvão para
'\. � ,

";:0 aquecimen to das escolas

atI'lavés de co,rdõep. de isola

mentlos. fi:)st.lbelecülos p,elos
grevistas, de.f modo que o frio

tOI'luarf in1lP'( ssivel o funciona-
_üert J das -81 ••las.

.�.

r REVISTA
DO ITAJAl

Apop , govêno
Adema" de Barros
Ri(), ,(A. :'".) - O pil"bfes-
: 0a.nullo Mende.s de A1mei

�;�(}iUR_ fr i ·can.didarto ao sena-I'.) "ede�l pelo P. T. B., este
,� no Rib e mantev,e uma lon

éo.n�erênCÍ'a, ap,:te-ontem,
_ el Serr.àdo'r, com o sr.

.L ·{elm.ar e Barros.
"

, �e o �.le 1)0 'nos inf�rmados,
: ,. () SI. Me ades ;j e AlmeIda, cre

,; dellloic do I por uma ala do P. T.
B. q e I' mpeu com o ST. Ru-

t.*...". 1..'
� "0 y.�� g i e nã.O pretendie li-
"

� açii..l co o diretório nacional

':.0 (r,p' rt ido, veio manifestar

t lipôlo .

gloveTnador eJeito de

1ãa l?i I regresHando, on-
I esmo' 'avião em que

Adema,r.

I

I

\

DR. NEWTON D'AVlLA
Operações - 'Vias Urinárias -

Doenças dos intestinos, reto e

IllUS � d�e:y�ol��eb�a�en, Resenha dos julgamentos real i- Quinta zor?...":" a�_

��{t:i��:iaVjto/n::Ir��e�?, zados pelo Tribunal Pleno, em ses-

B �."
• � FI" s:

Atende diariamente às 11,80 hI sões de 12, 17 e 21 de fevereiro c1
_

.i'"�.: I,;.:.-l'ea �e OdC!!lupO
, " • tarde, das 16 hs. em diante 1947.Redd: V1dal· Ramos. 66.

____;I'��_}_�2____ H�S.:1l011iUIS
-c,

n? 1.668 da co-

DR. MADEiRA "'F�� �

- Jl!ároa de Itajaí, em que é irnpe
Médico especlaUst- _ em DOEN AS trarrte dr. Francisco Rangel e pa-

CUrso di- f:�",rfe?':;��:nto • LOl)-
ciente F'írrnmo Batista Neto, Re-

Ir", ...... ratíca no Rio d" .Ta-:;lElrO lator O· sr. des, Alfre.do 'I'rompows-
, Conliultc. dieTia' ntlt d,u ky, decidindo o Tribunal, prelírni-

10 (u: I::> � do.. 15.30
em deanta' narmente, converter o juJ.g8iffilento

CONSULTóRJO: em dí ligencia, para que seja avocá tos, T,esourBÍII'O desta Base.
Rua Jotlo Pinto. n. 7, sobrado cada' o processo originário.
"one: 1.461 - Residência: Rua Base Aérea de FloriM1ópolii

Presidente. Coutinho. 58 Habeas-corpus nO 1.663 da co- de fevereiro. de 1947. '

marca .de Bom Retiro, em que é Darcy Lopes Pimenta - Cu:'
ímpetranae .dr. Oswaldo Bulcão Aviador. - Ajudante da DaS(
Viana e pacientes Fr-ancisco AI-

buquerque, Adolro Altemhurg' e

Benjaanin Gi1l:I��lli Koerinoh. The
Iator o sr. des. Guilherme Abry,
decidindo o Tribunal negar a 0['

dem imprelada. Vencido, em par
te, o sr. des, Alfredo Trompowsky
que julgava prejudicado o pedi
do.

Habes-corpUls nO. 1.664 da co

marca de Blumenau, em que é

impe{<I'élJl1JLe Des, AJwbiald'es Valé
ria Silveira de. Souza e pêlJCiente
Viüente Prada. Relator o sr. des.
Luna Freire, deoi,dindo o Tribunal;

.

por unanimidade, conceder a or

dem impetra1da, Julgou-se impedi
do o sr, des. Her.cilio Medeiros.

Habeas-üorrpus nO 1,665 da Pa

I,boça, em que é impetrante o soli

citador Roberto Peldroso e pacien
te Bernardo Knaben Filho, Relator
o sr. des. FBR!REIRA BASTOS, de
ci,dindo o Tribunal ·em visLa das

impetrante e p�ci,eJl,te AcH:t---8ffi.ca,
Relator o sr, des. Hercílio Medeiros,
decildindo o Tribuna.], por unani

jnidade, negar a ordem ilDlPetrada.
HabeaS'-lcoDPUS nO 1.666 da co

maDca doe Floriamópo.lis, em que é

impetrante e p�ciente Adí 08itari- .•...•••.••...••.••.••.• ,.

nense da SilJ.va. Relator O'. sr, des, I �•••Hercílio ,Medeiros, 'dectdillJdü o

Tribun8i1, pür unanimid�dle, negar
a ol1dem impetbra,da.

Habeas·4cOI1PUS 'nO 1,.667 da co-

I'marca de Palhoça, em que é impe
lrante e paci'ente Ruy Gallobti
KoerilClh. R�lator o sr, des. 'Üstm1111�

i

-

7

DR. MARIO WENDHAUSEI
Dwet"r do Hospital "Nerê.. RlJmor"
CLtNICA M�DlCA DE ADULT06

. E CRIANÇAS
Consultório: R. Visconde de: Ouro
Preto, 2 - esq. da Praça 15 de No
.elilbro laltos da • Belo Horizonte ")

Tel. 1545
Consultas: das 4 ás 6 horas.
Reaidência: R. Fetipe Schmidt, J'

- Fone manual 81� •

DR. A. ANTAELLA
(DIplomado pela Faculdade Na

e1<:inal de Medicina da Un1versl�
•• do Brasll). MédiCo por eoncur
Il1O do Servíço Nacional de Doen
!lU Mentais. Ex interno da Santa
CUa de Misericórdia, e Hospital
".Iql\látrko do Rio na capital ).

.

deral
DldNICA M1!:DIGA - DOIlNCAI<

NERVOSAS
- Oonsultõfrío: Edlf1clo Amélia

NETO
- Rua Fellpe Schmldt. Consultu·

Das 15 ás 18 horas -
Ih.sidêncla: Rua Alvaro de Car-n

.

lho nO 18 - Florlanópolls.

DR. BIASE FARACO
Médico·chefe do Serviço de Siflll!.,

do Centro de Saúde

DOENÇAS DE SENHORAS -

SfFIlLLS AFECÇõES DA

BELE - RAIOS DNFRA·VER

MEIlHOS E ULTRAS-VIOLETAS

SNRS.
ASSINANTES

Cons.: R. Felipe Schmidt, 46 -

Dás 4 às 6 horas.
Res.: R. D. Ja<Íllne CâmlU'a, 46

FONE 1648

DR. LINS NEVES
Moléstias de senhora

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

Residência - Rua SE'te de Setembro
- (Ed-ifício 1. A. P. da Estiva)

·Telefone M. 8<34

Reclamem imediata
mente qualquer irre

gularidade' na entrega.
de seus iornaes.

DR. M. S. CAVALCANTI
Ol1nica exclusivamente de crianças

Rua Salldanha MaTinho. 16
Te}efone M. 732

._---

DR. PAULO FONTES

Mio. da lleronaoti

E IT�L

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

Po.'o o sau dínamo ou

mótor de arranco

OfiCINA ENAlDA
Rua Conselheiro Mafra

n.e. 94

do Nobrega, decidindo o Tribunal '_ .. ' _ .

conheoer orig'ináriamente do pe- DOENÇAS NiERY��, ..
'

dido e pI'e'limirnanmente, cO'uverte·r Com os progressos da m:<i"
o julgamento em dilig'ência, para hoje, as doenç8B nervosas, �'t

que s'ej.am solicitadas informações .t�tadas em temI?o, �ão mal',
. .

feltamente remedlávels. O '':''ít'"l
do ,sr. :dr. Secretano da Segurança sismo, fruto da ignorância, r.(t p
Públi'ca. prejudicar 08 indivíduos afeta...

tais enferfuidades. O Ser.vi"J·
donal de Doenças mentais �.:

de um Ambulatório, que atel1
tuiiamente os doentes aerv'

aliKentea, na Rua Deodoro
.. 1l� obor... tHàri......

Tendo esta Unidade, necesi

de de um contador formado

serviço de responsahüidade,
ciente a quem imrtJeooss'ar; que
das as informaçôes poderão
obtidas por intermédio do 10
r. Aer. Eduardo de Oliveiras

OOMPAiiru .:�
..

�
',,"atla .iII 117. _. Si�.: II A I,.
mCJI�DIO� JJ TIU..R'SPOBT�P

Ci(ras do ,13aisnco de 1944:

...w

CAPITAL E RESERVAS
Responsabilidade •
Receta
Ativo

Cr,
Cr$

80 900.606,30
5978Aol.755.97

67.053.245,30
142.116603,80

Siaistros pagos nOIl últimos I\) 8nO&

RespoDlIabilidades •

98.687.816.30
76.736.40! 306,20

Diretores:
Dr. Pamphilo d'Utra Freire
de Sã, Anisio Massorra, Dr.
e José Abreui

QUEIXAS E RECLAMAÇOE
PREZADO 'LEITOR: Se o que

Interessa é, realmente, uma providêr
para endireitar o que estiver errado

para que al�uma falta não se repita
NAO o escândalo que a sua reclama

!
t

•__........_..-.&.iI'!....IiI'TW.i.-'IiI...-�IiI.""r_...'''''T_W'....W....._...&-�..."'..._"'..._......w_-'IiI�...-"'__....""..._W'...._...._...-_..........-'W.....,........._-"""................
-......- ..........,....,.,tlfh"' .. iD1' �-:;,p:wp

de Carvalho, Dr. Francisco
Joaqvim Barreto de Ara'ljo

ou queixa poderá vir a eausar, enca

nhe-a á SEC�AO RECLAMAÇO
de O ltSTADO. que o r.aso será le,
sem demora ao conhecimento de ql
de direito, recebendo v. 8. uma infor�·

ç� do resultado. embora em alguns c.

80S não sejam publicados nem a rt:�

mação nem a pTovidência tomada.

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

Rádio Difus() ,:
'

de LaguDí I

Todo o Sul Catarinense es1;."J
diariamente a Rádio Difuv.

de. Laguna.
970 Klcs. (ondas médiâs)

HOf ários de irradíações:-;:::'<l
10 às 14 e 17 às 22 hora'

'Representante em Florian6pL
D. ,F. DE' AQUINO

Red. do Jornal «O ESTAD!

MACHADO. {;
AcrADola. e R.pretlentat

G.raI
Matria : Flori jn6poll.
Rua João P' 'o I n. "
Caba Po.taI, 37
Filiei: Cr••ciúmo

Ruo Floriano :P.boto,.,
(Ed_�i. Pr6prió).

Telegrama.' ·PRIMHS·'
Ag.at•• !lO. prlnclpa!�
municloloe do E!lt;(7ti,�

BAR
I

Vende-lie um, bem s·· .. J �
e bem afregue�odo
Ruo Tir-:1dentei:.

s-'
Fabricante ti dlstrihuidOf'és das afamadaa .;;t.n, ..

fecções uDISTINTAR e RIVET-. Possue um gl':)' ...

de sortimento de casemiras, riscados. b:·;,.·
bana e�j1rato.f algodões, !morins e 'aviam.u,. ",,�

pal'a alfaiates. que recebe diretament ..
SnrID. Comerciante. do" interior no sentido de lhe faze rem

Florian6poU••.-�rILIAIS' a rn J' 81urrionau e. Laju.
iábricoB. A Coa0 •A CAPITAL- chama a atengao do.

vitlita ontes dll'l "fetuorem 'flua. compra.� MATRIZ em
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Vencida, galhardamente, a 19 de· janeiro último, a segunda etapa de .sua reestru-

turação democrática, Santa Catarina prosseguirá vitoriosa na senda dOI, progresso,
dentro dos mesmos princípios de trabalho e de patriotismo que lhe seuheram outorgar

os homens ·.de boa vóntade e:_· qúe tão alto lhe elevaram o nome.

'Sempre Surpresa agradavel �'Presos\ os
I

Lake Sucess, 27 (U. P.) - o -

,- 'd«e es» subito reconhecimento da Rus,- Imp (Ca OS
Depois das derrotai sofri- sia do direito americano de tutela Rio, 27 (A. N.) - O ínter-entor

das pelos enamorados do-s SDbrp. as lhas d.o Pacif'ioo, surpre- federal na Puraíha, sr. José Comes.

cofres públicos em desem- endeu agradavelmente 05 delegados da Silva, respondendo a um tele
bro de 45 e a de janeiro dê.s- ao Conselho de Segijrança das Na- grama do presidente da Reprbhcae
te ano, esperava-se, que es- ções Unidas. solicitando informações sobre as:·

sa oposição gananciosa flcas- Contudo assinala a nota soviética ocorrências verificadas nesse Es

se eonvencída de que .a sua ao Departamento de Estado, que tado, declarou a s.' excia. qUI to

aguçada cubiça tivesse fim... não aprova todas as condições de dos os implicados no assassnato

Tal, porém, não aeonteeeu, fideicomisso estado unidenses. O ocorrido no distr-ito 'de Massrran-

��ilobrou-se neles, feroz- delegado soviético Andrei Gromi�o duba, no município -de Canpinae
mente,�""-- famélfcamente, O. negou-ese, a afirmar se. a . Ru�sla Grande, já se acham sob p-isãe

apetite voraZ':'� turma não aprovará o plano de f ideicomisso preventiva, inclusive o i-ndigíado>

podia concordar ·em", v!ver a norte-amer-icano sõbre : as lhas criminoso. Concluído o rígrnoso-
vida que o dest,ino lh",.�, !e- I Marianas,

Carolmas e Marshall. inquérito, adiante o interventor...

servara: - a Ido ostraeísmo;

\ 1-
..

. presidido pessoalmente pelo c.tp •.

Era dura demais, para t'iifP" contra os chefe de polícia, foram apontaios-

quem tem um velho sonho a �b t
os responsáveis pelo aconteci.p:en-·

realiz�r. , ,. comun.,'- as
. to, sendo '05 mesmos postos á �is-

O f- f t O de uma últí r posiçãç da Justiça.ogo a u -

Río, 27 (A. 1\"1.) _ Acredíta-se na
ma esperança ainda era um possibilidade -dê"'" um acordo entre
convite a que se modvimetn- o P. S. D. e o l,?, T. B., em São
tasse a hoste dos erro a-. Paulo, para enfren.\tar a força elei-
dos. torai comunista, que ''I ali tornou po-

Só um caminho restava. sição destacada. Ess \e acordo não
Fortuo.so, eséorregadío, es- alteraria, em nenhuà, m ponto, os

enso, dificil, mas o úníeo r o
programas def'endidos : pelas . dois ......"!""'�-

da intriga e o da perfídia. partídos, exéto no que,' se l'e.[('re EVITE ABORRECIMENTOS

D °do ínhar aga com pedidos que podem ser evita<>-'
,eCl Iram caml· -

a pontos de interesse "',,."s'pElcial da ""_, '

\ " dos, Contribua para a Caixa de .,.".,.

cha.dos por essalvia tanebro- campanha de que se cà�9ita. .molas aos Indigentes de F.lorÍlp;:_,
sa, gínados pe O seu mau ,

.. _

instinto •

Comecou a batalha da di.
famação, da calúnia e das
mentiras deslavadas.

Boatos, .

ínvencíoníees e

toda a ·sorte de pe.sWências
e mazelas foram assacadas
contra as personali<lades
mais ilustres (la situação do
minante. Vem a loeação
pronta, enérg'ica, pulverisall
d ü tôdas .as.perfidias.
Alev,antaram-$e vozes de

protestos. A verdade durl)
surgiu. ,Os energumenos se

acouta,ram ,nos desvãos es

cusós da sua torpesa e os ,110-
mens de bem .sairam ilesos
da lama jog'ada pelas mãos
inhabeis de seus arremessa

dores.
A defesa vai continuar

sem olhal' nomes e fatos e o

povo vai mais uma vez sa.

ber onde se encontram 0,8

deshonestos, os mentirosos e

os detratores da h o n r a

alheia.

................., .
• ••

I O axioma dos numerosi
• •
.- .

:............. . ....:
ta mentira, de muita promessa' falaz e de muito di
nhei,liO, apen.as nove. Menus de 90 mil v'Otos numa

soma de 450 mil votallltes. Nove por cinquenta!
Repre.sentação ridícula. "Porca miséria" °

Deve [ser, ainda, registrado, que em 2 de de
zembr'O a UDN levou ás urnas, nb Dis,t;rito Federal,
180 mil ele�tore.s e agora só cOlnseguiu desencantar
85 mil, 'O que, tiradas dos números as p.rovas dos
nove e real, se eondue estar a UDN, no Distrito Fe
deral, po'r d�baixo da carne sêca ...

:mm São Paulo, então, a coisa pe'Orou. Depois
de 2 de dezemhro alardearam os UJdenisltas que a

sua derr'Ota fôra determinada pela falta de temp'O
em desmoMar a ffiá,quina eleitoral do sr. Femando
Costa. Gal1ganlteavam, todavia, que no pleito de ja
neiro é que os 'Oultros partidos 'iriam ver com

",qUlliMos paus Se fazia uma canôa". Tudo f:wo.fa.
Tudo cOIbversa fiada. ° sr. Almeida PrlliQO, candida
to da UDN não passou> da casa dos 90 mB, ficando
quasi na "r,a,bada", abaixo dos SI1S. Ade,mar de Bar
ros, Hugo Bor:g:hi e Mário Tavares, do PSD, que al

cançou 280 mil v'Otos.
No Estado do Rio, 'O fracasso foi o mesmo. En

quanto o ISr. F�aiIl.cisco Tinoco, candidato pessedis
ta' à senatoria alcançava 67 mil votos, o candidato
udenista sr. Galdino Vale, não foi além. dos 44 mH,
isto sem falar nas legendas, 'que foram para 'O PSD
de 94 mil, não pa!ssando a UDN dos 70 mil.

Nem mesmo pelo resulrtado, de Minas Gerais 'Os

�. -.�.-�----------------------------------------------�--

Floil:�,,6polll, 28 de Fevereiro de 1947

noNão estái

RIO, 27 (A. N.) - A propósito da notícia divulgada em

telegrama de Veneza, de que, na opinião do coronel Alexan
der Pattersoru Scotiand, do Serviço Secreto Militar Britânico,
o ex ..delegado de Hitler, Martin Bolrnan, estanía hornísíado em

nosso país, no Uruguai ou na Espanha, 'a Divisão de Policia

Politica e Social Informou que até agora mão foi encontrado

qualquer índícío dêsse criminoso de guerra. Não 'Obstante,
continuam as diligências, não só nesta Capital, mas ainda em

todo o território nacional.

o maior exercito do mundo
Washington, 27 (U. P.) - Se- 1h6es de dólares seriam despendi

-gundo as úlbirnas inforunaç.ões da- dos com as forças armadas norte-

das a conhecer, em MOS'DOU, a Bus- americanas. No orçamento prevís
sia tenciona.' gastar duas veses to por Truman, seis bilhões de

mais dinheiro que os Estados Uni- dólares são destina,dos ao Depar
dos afim de manter suas forças tamenlo de Guerra, três bilhões e

I atuais, Os dados . comparativos quinhentos milhões de dólares
das despesas dos EE. Unidos e da destinado ás Forças Aéreas

Mili-I.

União So'ViétLéa indicam que o pr i- Lares. Acredita-se que pelo menos

i meiro país despende com suas cinquenta e oito por <cento do 01'-

forças militares. um dólar para ca- camento militar' soviético serão

ela cinco rublos ao preço do carn- destinados as forças aéreas rus

:.-bio. Destaca-se: que esse preço po- sas, isto é no mínimo, sete bi

de .ser Jictívo mas em todo o caso lhões e quinhentos milhões de do

é ofida!. O eX'ér.cito russo é tido lares. Além (Jj.s'so a Russia dedi

francwmel1'Ge como o maior do ;;:,ará grandes soma.s em investiga-
m·undo. Moscou informou na se- ções militares a,éreas.

mana passa'do que po novo orça-

mento soviético, de dezoito por
cento serjam empr'eg-a,dos pelo go

,vêrno com ás forçàs armadas so-

�etlcas, isto é COIm o exército e

força aérea, porquanto a força na-
*

yal russa é ,pequena. A base de París, 27 (A. N.) - Nas proxi-
cinco rubló,s por um dolar no novo mas semanas indicarão' com :tJoda

orçamento' russó, prevê. uma r'Bcei- claresa si é vendalde que diversos
ta de setenLa bilhões de

.

dolares g-rupo,s espaIllhois anti�fraI1qui,stas
• norLe-a.meriüanos, dos quais dOlze dhegarão a acordo na sua ll.,l,ta con

� bilhões e seislcenbos milhões de tra o regime do sr. FrancisüO

'!>:,�Jlólares norte ....americano·s seriam F,ranco. A [perspectiva da chegada
.. '.gastos COIll1 a,s forças armadas. O do pirnópe da ESlPanha, D. Juan,
i orçamento feito pelo presidente fez com que o govêrno r·Elp\.lJblica-
Truman para quarenta e oito é de no 'BSlPanho,1 exila,do se reOl'g'ani-

•

trinta e sete bilhões e quinhentos zasse afim de facilitar po&sivel�
I mi,lhões de dólares, sendo que d<es-' m'ente a coo,peração com os mo
I se lJotal onze bihhões e duzentos mi-

'

narqui.stas anti�franquistas.

A situacão da·
. "

Espanha

Está conc1uida, pode dizer-se, a apuração dO
pleito de 19 de jllineiro. Muito embora, como apre
:)góam os "fazedore.s de intrigas", se enicoIlJtre o
PSD qua'si moribundo, não poderão as palav,ras des
truir o saeTàmento axiomlático dos números. E os

II números aí' e,stão para de.monstra,r haver o PSD
mantido a Slua posição-chave brilhantemente alcan
çada em todo o paÍ's, no pleito memorável que le
vou a pre:si'dência da Re,públÍ<Ca o inclito general

\ E.'uric;o Gaspar DUitra.
A U�, mruncando, -como a mula da t:í.pica can-

I.Mo carnavâtesca, procUJr:a da·r a imp,ressão que fi
)u "serrando de cima" t 'feehrundo os olhos à tre
.lenda reaJJidade do prunorama eleitoral, em todo o
)aís: PSD: 1.661.132 vOltas; UDN: 1.256.7"28; PTB
(nos Estados em que teve crundi.dato próprio a go

lsfernador): 620.972. ReSlUltado, po.1s, que se' o PSD
':113 PTB se -conservassem unidas em tôrno d'O g'Ovêr-
1"\'0, llil1cançariam um total de 2.281.104 yotos, contra
'.256.728.
1 Vejá,mos, agora, o que ooorr'eu .por êsse "mun
'!o de Cristo": No Distrito F·ederal, em 2 de dezem
I)ro, PSD e PTB levarrum às urnas 165.835 vdtos,
sendo que a UDN, "amasiada" com 'O PR, levaram
�S3.827 e o POB 134.418. Na eleição. de' janeiro últi
mo, a Aliança Demo.cl"áüca que susten.tou o. sr. Má

Irio Ramos, deu-lhe 190.531 votos, sendo que a

'",UDN, o PR e a EISlque·nda Demo.orática, "encordoa:-
ildos", obtiverrum Ipara a Càmara Municipal 136.306
'votos-. e o rCB 102.975. Quer iS'to di�er, Se a mate
-átiJea não é uma batata, qU€ o.s aMigos aliados
'brigadeiristas" tiveram uma diminuição de .... °

\ 47.521 voltos e o PCB 11m decréscimo de 31.443, ou
<me.Jhor, 'O homem es'ColhiéIJo para derrotar os srs'.

'MMio Ramos e João Amazon1lis, obteve a'penas 85
mil votos, sendo que para uma Câmara d€ 50 verea
dores, os Uldenistas elegeram, e isto à custa de mui-

•

I,

$\

Cidadãos da classte' de 192t
RIO, 27 (A. N.) - ° 'Ch'efe da rprime'�'ra CirCiUJ1lsc\�ição de:

Recrult�me<l1to av.Í'sou.aos cidadãos dr� clas e de mil nov, n-'

tos e VIMe sete, nwscldos no Parana, Sa,· ,ta Catarina, "'1Íio,
Gramde, do Sul, Minas Gerai.s, Espíl1ito Sant){) e Goiaz e resi-

dem.t�� Ino ?istrito Federal, q�e S'e apresent'�e,� aos postos de
reU:lllao .ate sete de março, a.flm-de se,rem dl!eslgnados para as,
Uillid<ades regionais.

'

pessedisrtas podem "deit-ar fog:uet�s:'. Quem haja_
acompanhado o movimento eleitor)'al no país, che-·
gará facilmente à conclusão; de qu' qUlem. elegeu o.
sr. Milton Ca�pos não· foram os urdenistas. Quem o'

el,egeu forrum os srs. Melo Vi'ana e Artur Bernar-.
des, como ,seus coligrudos,' pois

blli�aria
um dêleS'_

dar "maI'lcha-à-ré., para que o sr. ias Fortes hou
vesse triul11fado. A prova do qrue afi mamos éstá. na.
Câmara estadual, Ipara a qual cada

\partidO
apre-

sentou chapa prqpria, tendo 'o PSD obtido 105 mil!
le,gendas e a UDN somente 95 mil.

Na Bahia a UDN venceu a PSD, nas legendas".
por Ulma diferença de menos de mil' �oto:S:--!l:1 Ba
raná, os r,es:ütadbls a,cusam 45 mi� 'le�l�endas p.ara.

ar
P,sD e 26 Iml,l 'Palra a UDN. Em GOlaz, UDN triun
fou na eleição para governador, c,?m o apôio posodissidentes do PSD. Todavia, quanto �.,s legenda�, P,'
PSD está com 30 .qlil e a UDN com 2 mil. No Rio'
Grande do Sul, 'os udelnistas

abraçado�
.. aos

libettloi--.dores, aLcançar'am 106. mil votos, conlt a 203 mil 00'
sr. Alberto Pasqualini e 223 mil do s

. Walter Jo-

bi'�. Em Sa,nta Catarina, é .0 que se sape. A "S'll'I"JL.''''
fOI de tal ordem, que depOls de tan:to tempo, ainda:
a UDN se está queixando pa_ra 'O Rio.

� /
E assim, num tütal de 20 Estados, UDN elegeu:'

5 'g,overnadOlre,s: Amazonas, Piauí, C� a.r'á., Paraíba
e Goiaz, .sendo que lUa Amazonas e

P�raiba a vitó-
ria não foi al�::nçada com os p,r��rio�... elementos,.
mas com o apolO do PTB, e em GOlaz \ coh a co'Ope
r;:tção da di'ssÍdêlllcia pessedista. Em sÍf.ip.We, o total?
geral apmado no ter.ritório nacional ! li ao PSD,_'
até agora, 1.600.000 VÜltOS, contra :t .�O.OOO da
UDN, eX,Ístindo, portanto, uma difere�: L a favor
do PSD de ma.is de 400 .mi'l votas";

Esta a verd.ade dos números. E co os nú-
meros nã,o adianta gritar.
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