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A intervenção· em S. Paulo .ejeitando p��testos
da' U.D.N·�

. Washington," 19 �u. 1'.) - Iteve-

p ..

:a-se uutorizadnmentc que .já (,'itf:o
sendo preparadas as notas n.u-le-

E' do seguinte teôr o "Manif'esto i1 Nação" notado pela fia' Conven- . ..,
americanas, rejertando um protesto{ão Estadual da U. D. N., cm aclamação unânime e de pé lodos os con-

vencionais, no dia 14 do corrente .em São. Paulo:
..A União Democrática Nacional, secção de São Paulo, por seu

.Diretório. tendo- ponderado profundamente as responsahilidades de
sua conduta dirige-se ao POV!{ de São Paulo e à 'Nação para fazer es

J,as declarações sóbre a catástrofe em que se lançará o Estado, arr-as
i.ando o País, se per'sist ir aqui mais tempo, senhor do nosso destino,
o governador Adernar de Barros.

E' impossível contínuar- R..Paulo no despenhadeiro em que se en
contra. Os desatinos estão a pique de derrubar êsle esplêndido edíft
cio econômico e moral Indo aniquilando. Esta conjuntura reclama
(iUC seja colocado à frente de S. Paulo, desde logo, enquanto em pro
eesso regular se apuram as responsabilidades um homem de inlegri
dade moral e capacidade administrativa, no qual os paulistas cõuf'iem,
para guiar com probidade e segurança .a embarcação desgovernada.

Os fatos são bem conhecidos e não caberia repeli-los aqui. Só não
perceberam a sua magnitude os que Liveram os olhos propositada-
mente fechados, .

l\'uo é licito alegar, como .i ustif'tcal.iva, que o Governador foi le
giJlmaniente elei-to; porque êsse falo não o iuvesth-ia de carta branca
vara delitos e descorncdímentos, nem lhe daria a faculdade de solapar
�. estruturu do Estado) subordinando tortos os seus atos à rorrnacão
de uma poderosa caixa destinada a decidir, ele vez, por meíó da cor-:
ru peão, sóbre a ainda Ionginqua sucessão presidencial da República.
Adernais, não teve o guvernador maioria absoluta nas eleições, e sim
apenas um terço da votação Lol al, predominándo, em seu benefício, miiías em novos· nucleos residcn
mediante concessões ·e aliança, os suí'ráaíos comunistas, que foram, ciais, cujo plano merece a aprova
na realidade .os que o elegeram, conseguindo dessa maneira sua me- �:ilO do Presidente da Hcpública. de-
1hor vitória para os seus propósitos de dissolução. •.

Não é Iícido aconselhar que se deixe destruir o Estado em atitude
de faquir-ismo, até que novas eleições se realizem. Elas aqui encontra
riam as cinzas do qUR f'ôra .São Paulo,

E' ílíoíta a atitude mental dos que aceitariam o sacrifício de um

povo somente porque imaginam que a retira.da do Go-vernador pode-

O�'ia, eventualmenj·e, enfraqueccr ê;:t<l ou aque.le paJ-tido PQIíbc() em .1·Iip.êndl·O d'Oscus PI'OPóSitos sôlbre a 'sucessão pr·csidenrial.. \I

A Uniào Democrática Nacional de K Paulo, ·que, neste passó, ne- O G
•

nhuma ventag-em par! irlál'ia prof'(end_e, rala eom cla,l'eza. :'ião pode, « fUZelrO»
nem deseja, ralar de ol.lofl'a maneira sôbr� a situação do Governador R' dr· 19 (A "'- )I. 10, e. anelf0, . h. -

de Siio Panlo, única e sem parale o no BraSIl.
Encont,ram o País e S. Paulo, dentro da ·Constit.uição, o. J:lemédio Além do que a reportagm;n já d.!';ul-

de-que necessi[am? '" gou, não há mais grandes· P!Jl'lY:.C-
Se a l,ei fundamental impedisse a salvação de tão vitais interês- nores sôhre o incêndio do "O Cm

MS, _�e1'ia suici�a. Mas t�l.não aconlec;e, Se�1 texto n�o só conse��e, mas zeiro'< As sete e trinta de hoje rui-
lmpoe a soluça0 neeessana, e nem necessIta para ISSO &er deformado

.

(. torturado, mas apenas cumprido com senLimento de patriotismo. ram as paredes da casa de Cu\llO

E
. se. interpreh�ções ·div·ergentes coubessem, claro é que não seria ad-! dos, C0111 um estron,do que alar��,ou

3.l1IssI,:el pl'efenr a tque ma.ta., ". _ a vizinhança, mas sem maiores (;)il-
E com alma:rgUl:a que o Dlrelol'Io da U. D. N. d.� ,Sa9 ,Paulo pro- sequências. O foo'o póde a"'ora �.)Il-dama estes fatos. Nos ·e S. Paulo, ,educado:s na pregaçao ClVlca d·e Ruy, , . :'. "'.

J:mmilhados e espezinha:dos pelns i:n{erventores da ,]itJadura, temos l:llderar-.se defmltIvamente exttnto.

por sa,grada. a autonomia do Es,tado e repudiarrws a palavra "intcr- Só os pre.iuizos do "O Cruzeiro" s50
,'·ençuo". Mas, esla, ·em que se frala. rie garantir a sobrevivência do calculados em quatro milhões e �cis-
próprio Es.[ad-o, afastando os des�,Linus �e ,L1.m GQve�nador, mantidas

nt mil cruzeiros· que parecemmtadas as franqUias da AssembleIa: ',r.�#'l,sl-a'flva 'pa.ulJsta, da,s câmara ce' os
.

'

,

(: <los pref'ei los municipais, mantid ;0 JlJ1te ;ral";hispei{o às liberdades estar {:obertos pelo seguro; )1r!l;
e g-amnüas inclividuai.s, sem knenhuma

'

modificação, repelimos, nesse total não estão incluidos os
senão a do afastamento do Govemador, essa intervenyão, ou .se fará

I danos sofridos pelos estabeJ':ci-
salvando São Paulo e com êle o Brasil, ou o sacriJíciG dos ·nossos des- , ,

tinüs pesará na respol1salbilid-a.de dos que não se animaram .a cumprir' mentos vIzmhos, e por inUmel'lH
os S/eus deveres". particulares.

..__....�--- .--.� ..._--�.,'� ......--_._-------

O' teor do mantiesto

J",l'·ü, CHI JQlll\'lIe, ü CJ.íiaue Ilqrida qt1e OS a.].emães
eons[rllü'am às margens lod,aeenlas do pequeno Rio Ca
choeira.

O calor afugentava as famíl�a.s de dentJ'O dos lares
púa a Rua ·elo Príncipe, e, dali, para o Jardim 'Lauro Mül
ler.

En ·em criança; ainda recebia os es[ições de orelh'a
com que o velho professor Gerrrpl'l1o Tim .reprimia o meu

.estouvamento pelas s,alas /8 corredores do Grupo Escolar
Cünsellleiro M,nfra. E fui também ao Jardim Lauro Mül
ler, com meus irmãos, pal'a espanta!' o calor, naquela noi
te de verão.

Junlo ao coreto, onde 11 ba-nda de música do 130 B. C,
reali:lJava. snas rc;tre.tas, hmria um magote de gente, no

meio do qual nos fornos meter. Perguntei o que era. -

Um comício - responderam.
Nil.o entendia daquilo. Fi.qu.ei a olhar os homens do

coreto. To.dos bem vestidos. Moço" na sua· maio.ria. Re.co
Ílheci entl'e êles, o Dr. Prácido Gomes, 1'i.lho dD velho
Procópio, que era amigo e parente de meu pai; e, tam
bém, o Dl'. Ca.rlos Gomes ,de Oliveira, que falava aos pou
cos por arranead,as, CO!l11 uma das .mãos no bolso do pale
tó, enquanto gesticulava a outra. Mai.s t.arde, ambos iam
ser presos e man.cJ:ados par·a o Rio.

1\1as eu não compreendia os discursos qu·e êles diziam.
Já estava amolado e a mexer com os que se a-chavam pró
ximos, quando uma voz pausada e forte, quase em tro
voa:da, se fez ouvir. Levan·tei a cabeça- e vi um h�mem
fort.e, a inda moço, a dizer coisas que todos aplaudiam.

Duas 011 três froases e palmas, gritos; um vozerio de
aprovação se' levantava dos assis,tentes, que não eram

mais um mag'oie e, sim, uma porção de gente, o povo tôdo
que saira de ca·sa para a. Rua ,do Príncipe.

O di,scuI'sO levou muilo Lempo. Quase não deixavam o

orador :falar, com os .aplausos e os vivas a todo instante.
En poarei .as minbas traquinag'en!> e fiquei olbando

aquele homem. Não entendia do elo êle d'izia, mas no meu

coração infantil, a admiraçào estava :oe mlinhando. Êle
era forte!

Foi assim que yi Nerên Ramos pela primeira vez. Na
qui"le tempo não existia \'oto secrelo, A oposição saia em

comírios pelas cidades; conquista\'a as multidões com as

verdades dUl'a·s que dizia; viajava de -triunfo em lriunfo;
•

o general Góis e a ínte
em São Paulo

russo c outro polonês. .

Os russos queixaram-se <}U;11 :1['

tigo no "Newswcck", que qualifica
ram de belicista. E os poloneses de-
clararam

potências
ml.\

ilegal o acôrdo fias .seis
sôbre a Alemanha ociden-

Rio, UI (Via Aérea) - Pelo te

lefone) - Sabemos que o general
Gois Monteiro autorizou o coronel
Otelo Franco, que viaja para ai
amanhã, a fazer as seguintes' decla
rações sôbre a sua atitude no caso

paulista:
- '''Não tem o menor fundamen-

PALÁCIO DO GOVl!:RNO
Estiveram, ôntem, em Palácio, os convencionais da U. ,D. N" pre

feitos e vereadores, os quais lá foram em visita de cumprimentos a

Sua Excelência' o sr. dr. José Boabaid, Governador do Estado, em

exercício,

Acompanhou-os o deputado João José Cabral, leader da bancada
udenista na Assembléia Legislativa, o qual saudou o Chefe do Exe

cutivo. Catarinense em nome dos convencionais.
Respondendo à cordial saudação do dr. João José Cabral, o dr..

José Boabaid declarou receber, como Governador de todos os catari

nenses, aqueles visitantes, relembrando a figura e a administração do

dr. Aderbal Ramos da Silva, preclaro Governador do Estado, ora U ..en

e iado,

A extinção das
favelas
Rio, 19 (A. N.) - o Chefe dI:' Po-

Atneaça de
U. D. N.

•

cnse na

licia baixou portaria recomenda nrlo
.,10S dirigentes dos órgãos subordi

naclps seja prestado todo apúio e

cr. ;aboração à -execução dos tr:ll!a

lhos de extinção «las favelas (' ,')1-

cnrnlnhamcnto e localização das f'a-

pois de organizaclo pela com.ssão
rlc ministros c de prcf'eto. de Dis
tríto Federal.

• •

mmerro
Às criticas do sr, Melo Franco ao governeâor pé:'de,rio
conduzir o partido à crsao. -- O sr, Milton Campos
não mudará da rumo e manterá seus compromiesos

Rio, 19 - O jornal "Amanhà "; ,Ie ando todas as correntes que o ele�e-

Suas novas declarações nêsse SPll

tido, agra.dccenclo uma ]10111enai!CJIl
que lhe prestarám os elernento') dr
sua ala, repercutiram desfav;:m'wel
mente nos circulos do P. R.. da "Ala

Liberal" do P. S. D. e mesmo entre

hoje, publica o seguinte:
Apesar da reserva dós politicos -. le

Minas, verifica-se que "há qualquer
coisa no ar", relativamente à U. D.

K daquele Estado.
De outra maneira, não se cxpii

caria a insistência do sr. Virgilio
:\1('10 Franco em pretender passe o

govêl'l1o a agir partidariamente,. isto
é, dc acôrdo com a ala mais ,'xtl'e-.
macla da U. n. )\. local.

ramo

DECLARAÇõES DO SE;NADOH
BEHNARDES FILHO

O senador Bernardes Filho, do
P. H., ouvido pela nossa reportagem,
disse, que as primeiras versões ernm

confusas e só poderia melhor apre
ciar as declarações do sr. Melo
Franco quando delas tivesse conhc
cimento mais positivo.
O deputado Monteiro de Castro

excusou-se ,de fazer comentáries.

Entre 6s pesseclistas, o ambiente
eta de expectativa.
Há quem admita, caso cO'.Jti'111e

o sr. Melo Franco em suas critc::ts
ao governador, uma crise na U. P.

r. maioria dos udenistas.
N., 'embora os vultos de maior desta

De um pr66er destacado da C,)-
que no partido prossigam afirnwn

ligação soubemos que a U. D. N .. elll
,

, '. , ,
do que tu.do vai bem e que essas

Mlllas esta fraca, porque o sr. Melo
d'

A' •
, 'f'cam ta-o 80· Ulr a

•

. lvergencIas slgm I '

Franco a esta desumndo. Declarou, -

d "'t l'd d d. . "demonstraçao e VI a I a e err,,)-
[J�esmo que aquele dIrIgente esta·\'u

..,, "crabca'.
agindo sem senso da.s reahdadl's,
pois governador Milton Campos,. Entre QS lldenistas, porêm, tOL�i)S

sem o apôio do P. R. e da issiclenel.l dizem (rue o sr. Melo Franco cxpri
r:;essedista, não poderia governal', primiu, maisuma vez, mil ponto ce

A opinião dominante é, porôm, vista pessoal, �stando o partido so

que o sr. :\<1ilton Cntupos prossegui- Iidrio com a orientação do goevr
l'ã na ·linha que se traçou, ·ele 1-(0- nador ·e, portanto, apoiando acôr

vernar aparUdariamente e pre:;t;.�l' do -interparti.dário.

}';s-lav.am as coisas neste pé, .quando 'sobreveio o gol-
.

pe de 1937. Sentiu,se na Capilal do Estado, onde eu aca
])ál'a de con·quisil;ar uma cadeira na Escola Normal, que
o Govêl'no ia cair. Tal s·enlimenlo se originava da Q.sten-
I ação .com que os illtegr·alistas apregoav.am sua .partici
pa\:ão 'no g'olpe.

Até então eu vivêra afastado de qualquer contacto
mais íntimo com os homens que governava:m minha Ter
ra. Embora nunc·a se tivesse ca'I'acterizado por qualquel>
arão políLica de maior saliência, tivera minhas simpatias
pêla doulrina do Sig·ma. Mas vi na irresponsabilidade da
rapaziada que .chefiava o movimen{.o em Santa Catarina,·
um perigo imediato para todos. E, com outros, proc�ran:os
o sr. Nerêu Ramos, ta.!ve-s - pensavamos - numa sohdane
'dade tardia, mas desejosos de es-clarecimenlos.

Êle nos re.eebeu com alitude de serena especlaliva.
Devia aguardar o ,seu s·ubstit.uto e o fazia sem receios,
na certeza ele ter bem governado. Além disso, meio sor

si·dente, afirmava aos mais lemerosos que não acredita
va fôsse o ,sr. Getúlio Vargas entregar <) poder ao sr. Plí
nio Salg'ado,

1937 Na uma encruzilhada, em que a escôlha dó Ca'"

minho se tornava dificil. Resistir .ao g'olpe era iri1possi
vel. Até hoje sabemos quão se desmoralizára o Congres
so e o nada que, então, êle representava para o povo. Pa
,recia a t.odos que o libeealismo, por seus desragramentos,
se ,suidava .rIO mundo, .contra a fraqueza da França e da
Ing'laterra., italianos e alemães caminhavam de vitória"
em vitória, A Aibissínia, "la bella faceta nera", fôra con

quislfllda. O 'l'l;atado de Versalhes já se tr.ansf'o·rI?á�a
para Hitler, num peda('o de papel sem valor. ReSIstir,
nes-t.a.s condições, ·era i-mpnssivel, e, mais do que tudo.
seria proeurar -a inafjvidade do ostracismo.' O es·sencia I
erê1 achar um meio de continuar à frente das re.alizações
admini,s·t.ralivas, sem compromissos irremediáveis.

Tinha-s'e em tal momento; à ilnpressão de qúe o sr.

Getúlio Vargas era sincero. 1937 eslava evitando que'
maiores males afligissem os hra·sileiros. E, não podemos
negar, o povo apoiou, então, o golpe. Recordo"me de que,
em Floria·nópolis, houve aglomeracão de gente nos gui-
0bês telegrá:fico&, paTa enviar ao Sr. Getúlio Vargas, pa
lavras naturalmente calorosas.

Conclue na 3a pág

1-,rnnrõiTiõEii-r
1............. � 1
mas, afinal, os voto,s não eeam seus;. perdia as eleições.

Nerêu Ramos foi oposição até 1930. Depois, em rela
ç·ão ao Estado, foi .quasi oposiç'.ão alé 193·5, quando se tol'nou
govêrno. Tinha 'amadurecido nas lutas políti.cas. A,flrn:a
va-se como um eidadão no sentido amplo e democrátlCo
do (1rmo. 1

.

Já então, Cll não er·a mais o menino que nada s·abia
de ('oisas polít.icas. Em vez de peralta a fazer fla·s suas

Iwlos corredores do Grupo Escolar "Co,nselhei,ro Murrra",
tornara�me, ag'ora, seu diretor.

E'lü quando começou a se desenvolver no Estado de
San f a Catarina, em cre.scimento rápida, o integralismo,
'eujas meiras atràiam os desc!3ndentes de alemães que, no
{ascisco illdí(JeI�a, viram um reflexo do nacional socia.lis
mo nazista, a quem atribuia a resUl'reição de uma grande
Alemanha.

Em poueo tempo, o seu poder eleitoral se tornára
formidável no vale do Uajaí, em Joinvile e nas suas vizi
nhanças.

Seria. fácil a um g'ovêrno de poucos escrúpulos, es
tender a mão aos camisas verdes. E não havia dúvida em

que êles aceiGariam "colaho·rar", pois era um pas'so paTa
o porler .com que sonhavam.

Ao Govêl'llo Estadual seus votos dariam estabilida
de, o que (I de compreender quando se considera uma

(lpoca em que o mundo parecia marchar para a extrema
direi I a. Yfas havia perig'os. P.rincipalmel1l.le para a brasi
liclade tia Terra üatarinense, .iá de si tão loira de imi
grantes nórdicos. Além do que, o integralismo era absor
vente, totalitário e exclusivista. Seria impossivel a con-'
vivência no govêrno de gente :assim e de uma t.empera
fortemente democrátic·a como a de Nerêu Ramos.

E a luta se travou. Foi tilânica. Em vários municí
pins, os verdes se ins'lalaram nas pl'CifeituI'as. Daí proble
mas administrativos e políticos. Mas nada impediu que
o Es,lado_iniciasse �Im programa formidá\'el de constru
ção de escolas, postos de saúde e e lradas de -rodagem.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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CLUBE .DOZE DE AGOSTO
HOJE. SÁBADO. SOIRÉE. DIA 24 TRADICIONAL BAILE DE SÃO JOÃO. NOITE NO ARRAIAL. DAN}A DA QUADRILHA. CONCURSO. ENCERRAMENTO;
DA ELEIÇÃO DA MADRINHA Do ESPORTE. TRAJE A CARATER. RESERVAS DE MESAS NA SECRETARIA DO CLUBE, A PA�TIR pU. DIA 14 ne
CORRENTE: CR$ 30,00. DIA 27. FESTA INFANTIL, E� HOMENAGEM 'A SÃO PEDRO, DAS 16 'AS ?'" H.ORAS E DAS 21 Á HORA, DOMINGl!EIRA�.
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DR POLYDORO ERNANI DE S.
THIAGO

Médico e parteizo
'Do Hospital ele Carídade de Fle

rianópolis. Assistente da
Maternidade

Doenças dos órgãos internos, espe
cialmente do coração e vasos

Doenças da tiroide e demais glan
dulas internas

Clinica e cirurgia de senhoras -

Partos
FISIOTERAPIA ._ ELECTROCAR
DIOGRAFIA _ i\mtABOLISMO

iBASAL
HOR>\RIO DE CONSULTAS: _ Pe
la manhã: Das 7 ás 10,30 hoí'as no

Hospital de Caridade. Das 10,30 ás
12 horas na Mater-nidade (Clínica

de gestantes)
A tarde no consultório das 15 á� 1:1

horas
CONSULTóRIO :

Rua Vitor Meireles n. 18
Fone manual 1.702

.

RESID:f:NCIA:
Avenida Trompowski 62

Fone manual 766

DR. LINS NEVES
Diretor da Maternidade e médico do

Hospital de Caridade
CLINICA DE SENHORAS _ CI-

RURGIA PARTOS

Diagnóstico, controle e tratamento
especializado da gravídês. Di.,tllr-'
bíos da adolescência e da, menopau
sa. Pertubações menstruais, infl"l'
mações e tumores do aparelho geui
tal feminino.
Operações 'do útero, ovários, trom
pas, apendice, hérnias, varizes, etc.
Cirurgia plástica do perineo (ru
turas)
ASSISTENCIA AO PARTO E OPE ..

RAÇõES OBSTÉTRICAS
Doenças glandulares, tiroide, ová
rios, hipopise, etc.)
Disturbios nervosos _ Esterilidade
-- Regimes.
Consultório R. João Pinto, 7 _ TeJ.
1,461
Resid. R. 7 de Setemhro _ EdiL

Cruz e Souza -- Tel. 846.

Dr. 'Newton D'Avila
Operações - Vias Urinárias _

Doenças dos intestinos, réto anus t
Hemorroidas. Tratamento da colite

arnebiana.
Fisioterapia - Infra Vermelho.

Cnn.ult.: Vitor Meireles 23 Atende
�iàriamente às 1l,3D hrs', e

.

á tarde.das 16 hrs, em diante Resi!tência'
:Viditl Ramos, n. 66 ,- Fone 1.66i

Clínica Médica e Cirúrgica do

DR. AUJOR LUZ
Médico-Operador-Parteiro

Doenças internas de Adultos e

Crianças
,Alta ,Cirurgia - Cirurgia Geral _

Doenças, de Senhoras - Partos -

Vias Urinárias - Rins - Coração
- Pulmões _ Estomago - Fígado

Tratamento da Tuberculose
Pulmonar

Radiologia Clínica (Raios X)
Eletroeardiografía - Ondas Curtas
Indutotermia Eletro Cirurgia
Ultra-Violeta _, Infra-Vermelho

Consultório e residência:

Praça Pereira e Oliveira (atráz do

l'ribunal) Rua Santos Dumont, n. 8.

.Oonsultas das 9 ás 12 e das 3 ás 6
_ Fone 841. FLORIANóPOLIS

LIRA TENIS CLUBE

DR:

,

João Opuszka e f.amília, João Grams ·e familia, ainda sensibiTiza
elos com o prof-unrlo golp'e que acabam de sofrer, com o desapilireci
menLo de ·seu inesquecível pai, sogro, avô e bisavô.

-Dr P-
---- _ft.

.lVIIGUEL OJlUSZKA
• aulo Fontes vem por este meio externar o seu eterno agradecimento aoO abalisado

Con.ultóro<:lí�co ev",{"ra1J.r. I Z6
j clínico Dr. Djalma MoeIlmann, não só p·ela atenção, como duran te aI 'Telef�ne: I 'r405 elre es, •

enfermida.de. Esse agradecimento é extensivo também às dignÍssimas
Consultas das. �O .ás 12 e das 14 ã. irmandades, S. S. do Monte Serrati e S. S. ela Conceição, pelo confôrto'15 hrs. Resldencla: Rua Blumenau. espiritual que dedicaram ao extinto e bem assim a Lôdas as pessôas22. - Telefone: 1.620 .

fI' tI' I '

que enVIaram ores e e 'egramas, ·e que o acompan laram ate a sua
última moradia. Aproveitam a oportunidade' para convidar a tôdos
os parentes e pessôas amig;as para ass·istirem, a missa que em
,sufTágio á sua alma, farão, ceJ.ebrar no di·a 22 do corente. ás 7 110-
l'as, na Catedral MetropOlitana. Antecipadamente desde já: seus sil1-

j ('ero,s ag>pa,decimentos a todos qu� comparecerem a êsle ato de nossa
, Santa Religião.

.

DR. A. SANTAELA
(Formado pela Faculdade Nacio
nal de Medicina da Universidade

do Brasil)
Médico por concurso da Assistên
cia a Psicopatas do Distrito

Federal
Ex-interno d( Hospital P'.iquiá
trico e Mallicômio Judiciário

da Capital Federal
Ex-interno da Santa Casa de Mi
sericórdia do Rio de Janeiro
CLíNICA MÉDICA - DOENÇAS

Nl!:RVOSAS
Consultõrlo: Edifício Amélia

Neto - Sala 3.
'

'Residência: Rua Alvaro de Caro
valho, 70,

Das 15- às 18 horas
Telefone:

O(\llsu !tório - 1.208.
Residência - 1.305.
- - -- -- .....

Dr. M. S. Cavalcanti
Clinica exclusivamente > de crianças

Rua Saldanha Marinho. 10
Telefone M. 732

Dr. Roldão Consoni
CIRURGIA GERAL - ALTA CIo
RURGA - MOL:tSTIAS DE SE

NHORAS - PARTOS
Formado pela Faculdade de Medi

cina da Universidade de São Paulo.
onde foi assistente por vários anos do
Serviço Cirúrgico do Prof. Alípio

Corrêia Neto
Cirurgia do estômago e vias circula.
res, intestinos delgado e grosso, tirei

de, rins, próstata, bexiga, utero,
ovários e trompas. ViÕ'icocele. hidra

cele, varizes e hernas.
Consultas: Das 3 ás 5 horas à rua
Felipe Schmidt, 21 (altos d� Casa

Paraiso). Telei. 1.598
Residência: Rua Esteves Junior, 170;

Telef .. M. 764

Programa para o mês deTunho: Dia 20 _ COCKTATL das 9
ás 13 horas _ dia 26 sábado � tradicional baile de SÃO JUÃO,
com queimada, pinhão, batatas assadas e surpresas; mesas a reservar

na Relojoaria Moritz a 'partir de 21 do corrente a Cr- 30,00; dia
29 (terça-feira), grande matinée infantil,' com inicio ás 15 horas,

NOTA: Pede-se aos srs. sócios não se fazerem acompanhar
de pessoas não associadas.

Ingresso talão do mês de Junho.

x': X: X,
Precisa-se-de uma que 'durma" f

ra dlJl emprego.
Informações", rua Rio Grand� 1

Sul rn 22'
PAGA�SE BEM

e'

DR. CARLOS- LOURE'Ilto
DA LUZ""

ADVOGADOS,

Dr. Mário WendhalReil

-

Escritório:
\
Rua João Pint

n.u 18 - Florianópolis/
................. ,

.

j C.III oa �rorr.I!IIIOIiI ti.....

'11 :.*115, iíW \'I.!lenç'&l!I l1e1'VOII", fAliU
i'!d..tlu ew te:mJlO, ·f<io 1l'íII&1..", ,

, �tt.ame!lt.. l'emef!l&veilll. O UNa"

<S.u2$, 1!'l!'Il�O .t. lllt%torAneia, eê
«r...�4ksr 1ge I.nclivi••"" aletaciOot
,,-:... '!"l1hrmhh.�.3'IIl, O �n..-iq;. li
,Htllla.1 I.h Doença. m.llta'- em,
le IIl1li AlIIIb.lattíri•• 'iii. at"'li ... I
IIIttameJlte .11 COGl.lt� n.:rv<lJ1#4I(jI a

tl;io1llltaa, !la 1':•• DM";;r. �I. t114�
• • • • • • • • • •• . ••••••••.•.• '1'

ARNOLDO SU'AREZ CUNEO
Clínica Odontoloeie

NOTUR�A
Das 18 ás 22 horas, com

marcada, a cargo de abalizado
fissional

Rua Arcipreste Paiva t7

Clluica médica de adultos e criança.
Consultório - Trajano, 29

Telef. M. 769
Consulta das 4 ás 6 hor:>.

Residência: Felipe Schmidt n, 38.
,Telef. 812

A 'DIVUlGACAO
Revjsia do Paraná para o Sul do Bras 1

Intercâmbio Cultural
Econorníco F no n c- i o

Publicidade mensal. - Assinaturas e Anúncios.
CAIXA r-osr L, 775 CURITIBA

Se flCOS quereis ficar
De modo fácil elegeI
F. zei hoje uma inscrição
No Credito Mutuo Predial

Cl4 CATAlllNENSl
DE TRANSPORTES AÉREOS llOA

· ,. .

PASTA DENTAL
'ROBINSON

• •••• lO •• ,. ...... ,. ,. .. ,. •••••••

LEIAM A RE�STA
O VALE DO ITAJAt

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

Barata «Chrvsler»
Vende-se uma, em ótimo estado - 110 H. ,P. Tratar com Lourival

Almeida - telefone 1.406.

v. 8. deseja cooperar na grande obra social de recuperacão
dos mendigos'! Apresente sua idéia ou ofereç� seus serviços, dei
xando seu nome na lista de Voluntários da Ação Social üatart

nense, em poder desta redação.

"

Drs. NUNES' VARELA e ANTENOB
TAVARES

Advogados
Causa civeis comerciais, naturaJi.

zações, consultas e pareceres
Das 9 ás 12 e das 16 ás 18 horas

EScritói'ib:' Rua Trajano, n. 33, }O

Empeza de

C 1-1 E=..,

'
.

. �

navegação
REM

andar-

NAVIO-MOTOR "ESTELA n

mexima rapidez e garantia para transporte de euas mercadoria.
Agentes em Florianópolis CARLOS HOEPCKE S. A.

Seu 'processo de naturehzaçâo
ainda nao foi despachado ?

Escreva sem demora ao Escritorio Jurídico e Administrat.ivo
Caixa Postal 4.132, Rio de Janeiro solicitando informações. Esse E$
oritorío se encarrega de acompanhar e requerer no Ministér-io chI
Justiça o que necessario for á sua concessão, bem como, de registro
de diploma, divórcio e novo casamento, certidão de nascimento e (te
casamento de qualquer parte do Paíz,

Agradecimento e Missa
Miguel Opuszka

I

Florianópolis

-----------'i

CASA

Aluga-se um "bungalow", à Ave'

nída Mauro Ramos.
Tratar no Banco Agrícola. Rua

TJ)ajano, lO:
.......................................

Oleo de Peixe
·

COMPRA-SE QUANTIDADE S

PAGA-SE BOM PREÇO. TRA1'AR
Á RUA CONSELHEIRO MAFR \ 41.

FLORIANóPOLIS - CAIXA POS�
ITAL124.
...

ó:
.

B�i�ihão' '.' B��i���V�rde
foi constituido de catarineDSe8
destemidos e o �'Colégio Bal'"

riga-Verde"; usará 8 mes-
bandeira. 'I

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



__� �,i' � aM__"
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Vida eocial No plano SfiLTE
Rio, 19 (A. N.) - Resolveu a

Comissão de Agricultura do Seriado
SRTA. MARIA-HELENA a emenda feita pelo senador Vieira

SCHAEFFER •
de Rezende e defendida pelo pr-isi- IUTZ hoje ás 10 horas da ma-rhã

S b f Z·
' Simultaneamentea emas que o o.1l10S0 �e Bar- Na data de amanhã festeja seu dente José Joffily, ao plano SALTE. Matinée da Petizada.

1 t'
,

t d
"

ODEON hoje ás 2, 4,30 6,30 e °,4')1'anqumlO es a apron an o sua gen- natalicio a zentil senhorinha Ma- " Essa emenda visa a inclusão ode NA
'

I
a

t
it d S J

-

� IMPERIAL hoje ás 5,15 e 7,31) hs,
TE �A: Jornaes - Desenho -

ir: para a granue nOI e e . oao no ria-Helena Schaef'Ier, elileta filha .lo ema verba de vinte milhões de lT'.I- Comédia
'Cl b 19 de. Aaô t" EI Sessões'Elegantes '

, LI e � e gos o ... e e sua sr. Evaldo Schaeffer, Diretor de zeiros para 'inicio das obras P,;)'i! NO PALCO: Show Collegial
t i

- ,

I t f' A "Bomba Atômica" do' Ci:1":113gen e v rao em comp e a arma e Contabilidade do Departamento elas
NACIONAL recuperaç-ão do vale Itabapoãn, re- Preços: Cr$ 3,00 e 2,00

11rrastando consigoo, uma batel-ula IMunicipalidades. ,

'

gião inter-estadual do Espivito Censura livre.
t h d I Oscarito - Catalano e Grande ..,de garo as e mocm os aque c gei- '

'�x x Othelo Sa.?,to, Minas Gerais e Rio de Ja- IUTZ hoje á 1,45, 4, 6,30 e 8,45 hs,
,to .. ,

I'
SRTA. SONIÁ MOELLMAN"

Othelo EM:
r.eiro, No pl�no apres-e,ntado pelo I Matinée e soireé elegantA festaI:ça assi�l vae ser, cíntí- Ocorre, amanhã, o anivers'ário J�a� deputado ,capIxaba preve-se, entre ' Van Johson _ Pat Kirkwoorl _

J t bo t d E COM ESTE QUE EL' VOUan e, lU a e amma a. "talicio d.a prendada senhorinha So-
COu A t dc samb

outras coisas, o aproveitamento \>':'0- Keenan Wynu - Xavier Gugat _Sabemos ainda""1 h
. ln: urma O sanu a

I' d
.. ,.

'

.... te avera sur- nia Moellmann, filha do sr. José ...... E '1' h B b
gresslvo o potencial hidro, elétrH'O Guy Lombard

ezas não relacionada 1,.arlon - "nu ln a ar a •. te .-

pr s, no prozra; da Costa Moellmaun,
N',.o J I' .•.. Ida regrao, reaparelhamento, eletrí-I e suas orquestras,

a e que as mesas h
..

,' o programa : i .iorna da Tela . -,111
.

para a runan- X X X
n '192 N' 1 I

.

J Pil
. lf,caçao e prolongagmento da e�tra-I SEM LICENÇA NEM AMOR

Ie noite de arraial já esta- r"
. ", -'

- aciona mpena ,< I rnes ! da rle f -,. I. ,o eouzr- FAZEM ANOS HOJE: 2" F A' I N 30 iA I
a de ferro de Itabapoan, inclusive Outro sucesso do ídolo do dia e

I' ,das, a uma escassa dezena... O PI
ox rrp an j ews x' '" -, ,

d
. - .

s srs. inio Franzoni Juníorj Atualidades
sua

.

esaproprraçao, restruturacão e com belas músicas e canções ...
Quem quizer entrar no barulho c Carlos José Batista; João Schrní.dt; P . ODEON C '" 6 00

modernização da fede rodoviávia.j No programa: Notícias da sema-
não perder de maneira alguma Wilson Ferreira da Luz; 'Tulio Fer-

reços. ,1''1'' , e 3,OD. flu ial T t I f" � IN' 1 I'
.

1 F'I
quela festa genuinamente ípir .

N I M'l d S
Ás 6,30 horas Cr$ 6,00 único IM- ,vf�' marr rmI a, 'e e oruca, ,I' t'- na - aciona mpena 1 mes -

fi cal 1 a ran; e son- uri o C ouza e !\r- PERIAL C $ 480 300
'

gra ica e posta e drenagem e deso . Melro Jornal - Atualidades
- é correr ligeiro e agarrar a tur Lemos Junior.' 1 C <I> 41' 80 "

.

e
,

. Ás 7,30 bstrução das vias e portos fluviais. Preços: RITZ Cr$ 6,00 e 3,00. ÁS
sua mesa, deixando, naturalmente .noras r"" unico ..

As exmas. sras. Maria Bayer Ama-I' C li C '

•••••...•. , ....•.•............ ' 6,30 horas Cr$ 6,00 único. Ás 3, '15
os trinta ppr'ites nas mãos do .sem- rim; Clotilde Taranto Veiza f' Rita ,

ensura ivre.
_

reanças maio res
horas Cr$ 6,00 e 3,60>

'd S tá
.

" Q(' 5 anos poderao entrar nas ses- O M' h I lUprO
e SO��1 -d�'''' ec�ed nol·b·· d

.tia Costa Malheiros, viuvá do saurlo- sões diur.�as aree a lu,eX8n- Censura livre.
sa ao o quen o c u e a rua 50 dr. Odilio Malheiras. n

J
-

P' t' t . ; , . i ATENÇÃ,O: ",uspensas todas as d doao 1Il o vai apresen ar um as-, As senhorinhas Mana' Gomes, Es- 1 r
" •

'Or ggra e"epecto muito ortxinal e os trabalhos . 1 R d
.

D'
,

TC'''' [entradas de favor e permanentes, � ti, \1
,'" "Le a o rrgues, ma ereza .

'".a-I
. , .

)'ii. entraram em seu ponto alto. d N S'. V'ld ".. .

D
excepto- autonaades e Imprensa RiG, 19 (A. N.) - O Presi.'lcnte

, , e, euza ouza e I a 1••ana u- Est't t
' . d' A

'-

B '1' d I ceira 2". Império Argentina na liJ1-
Zé Barranqui:nho pede por nos-' t '

rI amen e necessana a apH'- a SSOCIaçae, rasl eIra e m·

'() intermédio que todos 'os ralJazes! raO' AI
..

L d Lu S'l sentação das Carteiras de Estu ÚlI1- prensa recebeu o seguinte radio�l'.'- da opereta '

, .' - .,: s srs. SI510 eon. a Z 1 -

,t, M' .. :. AMOR CIGANO
c mocmhas compareçam ao b' ile I C'd V I t' F' f I'

e, para

.gOZ,arem
dos devidos aba- ma

d,
o

!, a.
rechaI de Tunms. Ao

c " va I a en 1m errelra l)ro es.. •

I'
"

I 3° Chardes Starret e maSClIIo cow ..

;-
-

,

.

,

'
.

' -

,. hmentos., partIrmos de Belem, do Pará, quero..
.

.de .S�o .Joao, co� seus trajes cu-ra- sor Antenor Cidade, Lauro V',2Ira,
. " Cf'

•

< ,boy em mais uma eletrizante ave.l-
tensÍlcos cara pmta,da e lenço de I' b'l l' t',' t O ld ('" '.

Censura dte 14 anos.
"

lhe a",radecer e a ImprenSa:1 t X-
" la I Ino IplS a e sva o ., II Pt,S, I d'd' 'tura no far-w,est

cor no pescoço ou para as l11cci. economista. p en 1 a maneIra com que se oeu-'
, IMPERIAL hoje ás 2 horas !Jaram da nossa visita.

'

VINGADOR DAS TRÉVAS
Ilhas, lenço vermelho na cabeça .. A 'exma. sra. Bernardina Fihpi. 40 Continua�ão do seriado
Quanto 11]aI's "matuto" hOllv'eI' II,',) O ') J Vesperal do Barulho Sou também muito reconheri',lo ;1

menino .João RIcardo Boa )ai.u
10 C A SOMBRA DO TERROR

,<alão, melhor, muito mel110r se ',c'r- I ld c\" 'inelandia .Jornal - Nacío-Icarinhosa hospitalidade da Asso-
.0 Reis, filhi'nho do casa A o l't'VB�

nara' a grande nOl·tad,a... .

V J h 'd d p..
nal ImpeI'iaI Filmes, upção Brasileira de Imprensa. En-

� r10� HeIS - ana RO:l a} '. os .€.)s.

X X X
2° Uma comedia muito alegre re- do-lhe e a todos seus colegas os

pleta de musicas inesquecivei� melhores cumprimentos (a8sn:'!'"
EVA NO PARAIZO cn) Alexander Tunnis".

ARREL ,\IEU POVO

Na noite de 24, vários caminhi'ies

pararão defronte ao Clube "1 :.l", e

'Zé Barranquinho descerá dele., c\)m
.sua g�nte, gritando, e pulando e

:sambando, com sensacional ale�da:
- "Arreda minha gente! Nois

lama chegando! E guenta rep'IXO,

"Iue 110is vamos entrá.,."
A. Sbissa

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

� !�!!9."ll!� ção, desprender o fleuma,
aiivial a congestão. abrandar a
tosse rouca. é só friccionar com I

VICK PORUB
m."mMIMIQlI!ll\1IRf!'1........

XXX
ANIVERSÁRIOS

EXM!\.. VIUVA MAHITA COPJiE,-\_

,nossas.

Jud.y Canova
Uma história basea,ela na letra,

do popular fax: "Lagôa Adorn�\'ci- i Oela" (Sleepy Lagoan). 1 I
;_lO O melhor filme de aventuras

nas selvas:
TAHIA-A DEUSA DAS SELVAS

ROXY hoje ás 2 horas
1° Rio de .Janeiro Cida.de Feili-

Lutas .- torcidas - suspense

Preços: Cr$ 4,00 e 3,00
Censura até 10 anos.

ROXY hoje ás 7,30 ho'ras
I ,

Grandioso programa duplo
1° Flagrantes do Brasil - Nach

nal
2° Margueritte Chapman - Den

nis O'Keefe - Michael Oshea'
PAIXõES TURBULENTAS

COM: Alan. Lane - Janet ::\far\in

aumento ao luo ..

cionalism l) civil
e militar

Censura até 18 anos.

A luta feróz sem tréguas entre o

:FABRICA lH<; FOSFOROS (PRUN-
Lutas - Perigos - Sensações Hio, 19 (A. N.) - Reuniram-se crime e a lei, em um dos seus cpi-

Torcidas úntem as sub-comissões que f�!ii.n sódios mais violentos e empolplh-
TA P. FABRICAI{) d d t d t d' '0 t f d'q

40_ r:ontinuaç;'i,o do seriado e;'carrega as e tra ar o es U' o te... amor e u mor e eo'n un WlH-

Transcorre, hoje, o a.nivers'lrio Vende-se,
O POHTO FANTASMA' de. aumento dos vencimentos aos se na fascinação daquela mulher

'llatalieio da exma. sra. Maria COl'- MaCf'LIi:nário Cr$ 250.000,00
ReI' fUlleionários públicos civis e "lili- 3° :Arturo ,de Cordova o genial 11S-

"'d' I'
.

C li'! 90000
COM: Kane Richond (O

'fea, villva do saudoso médico or. ,'re 10, movelS r", . ,00 t,tr'es. A reunião foi presidida pelo tro mexicanodos Seriado) -

.(:::\rlos Correia e "o'enitora do l1US'W ',jituuda em Campo Alegre - S. C. senhor Leite Neto. O aument,) sel'Ú I CREPUSCULO7; 8° Episódios
ilustre correlillionário dr. Yln:,ar Vencle·,.,t tD. só maquinário t 1 d' d 1" U d

.

t oa v·)· de
,� , Pi'eço: Cr$ 3,00 UIUCO percen ,ua '

.. Ispen�a'n o-se a upo- m rama el11�ClOnan_e� II <l '

farreia, deputacl.o esta.rlu�l. !�foÍ'mações co,
m A; W.eh�;ufl -, I Censura até 10 anos. te&( do auxIlIo SOCIal por lempv] de um homem, cUJa obsessao [.01' u;na

As homenagens de estIma e ad- n, usque - Santa Catanna . serviço e aumento do salário rir fa- lInda mulher arrasta-o ás profunde-! _- "'__ .";oIJ. ....�"".

miração que a distinta dama rl'ce-: A Tinturaria Cruzeiro é a que o C,.�dito Mutuo Predial, ofere- miiia. Os inativos serão incltti<i'J8 zas do abismo ...

berá, juntamos respeitosamente as mélh'or me serve _ Tir,uJentés, C,!t 00••eu. ollllodiadoll o melhor C011' a percentagem de trinta ;JO!' Preços: Cr$ 4,80 e 3,00
4..

plano, riO I'l)lIlhor aortei.o. por 'Cr$ !
.

� 5 00 "" ..� .... !�
, cento.

LoUlI;lJi eeiluc-se, porLanto, que Ne�'êu Ramos t.enha
continuado à frente do Govêrno de Santa Gn.tarina. E
continuou quase na obscuridade, voltado inteiramente
l)ara os trabalhos adminislrativos.

Quando o Ditador passou por lá, dizem que s'e admi
rou da obra realizada, poi,s levou alguns dias a visiLar em

sucessão ininterrupta, hospitais, pôstos de saúde, abri
gos' de .menores, pontes de cimento armado, es-colas, ins
ialaçã-os p,enilenciárias, etc.

Nerôu Ramos que, por êsse tempo, se hoUvesse que
rido agir com sua rara habilidade polftica, teria. conquis
tado um ministério e seria um dos grandes do Estado
Novo, preferiu continuar simplesmente como administra
'dor do nosso pequeno Estado.

E é interes.sante observar que, desaparecida a luta
rpolílica, trouxe para a administração os mais ca,pazes,
lfô.ssem quais fôssem as suas a,ntiga.s ligações partidárias.
:E não deixou de estender a mão a aIg'uns moços integra
.listas, que, apesar de tudo, se mostravam inteligentes e

:patriotas.
',Político e a,dmil1istrador, sabia viveI' sem ódiüs e sem

vi.ngança, mui,lo embora, por v.ezes, não conseguisse de
tel' uma explosão de mau humor deante de êr,ro's e in

I justiças.
Feito diretor ;('Ja Escola Normal, vÍ-o patrocinar ex·

'{lm'sões dos meus alunos pelo interior do Estado, em ta
refa nacionaliwdora. lamas pralicar esportes e realizar
'festivais artísticos nas colónias alemãs. Vi-o preocupar
se com todos os detalhes das excursões. Vi-o s,entir o que

: acont,ecia com alunos e professores..E me diziam que era

-assim com tôdas as repartições -públicas.
.

Dl1rante a DiLadu.ra, Santa Catarina viveu um p·eríodo
feliz, sem perseguições, nem prisões, de ,progresso e de
tolerância. Lembro-me de que, numa das célebres nove-
'nas do Estado Novo (série de conferências que todos oS

anos o n. I. P. mandava realizar nas capitais estaduais.
por ocasião do 10 de novembro), um juiz de direito, o Dr.
Hàcilio ele Medeiros, fez da sua oração ,em tôrno da Uni
dade Cultural, uma ree(li�,ão de páginas do gmnde Ruy,
plenas de liberalismo (:' precisamente anti-ditatoriais. Um
outro moço cl.o sul do Estaelo comemorou o Estado Novo,
opondo-se à subo.rdinação {lo poder judiciário ao execu

tivo.
Nerêu Ramos nos ouvia, aos oradores, sein a,plausos,

mas também sem nos molestar. Respeitava-nos as idéias.
Sei que, intimamente, apreciava os nossos debates, os

quai8, às vêzes, se estendiam à imprensa.
Sl'n visão do futuro e a lembrança elo próprio passa

do e,'O'll bem nítidas pa,ra não sentir que a intransigência
'i-é ins�;porlável nos homens. Sua mocidade, ,fôra, talvez

Perfil, de um líder
«(cnclusão)

mais do que a nüssa, de lutas pelo direito e pela'justiça.
, Quando vim para o Rio, convidado pela, Divisão de

Seleção do DASP, como técnico de seleção de .pessoal; fui
vi,si.lá-Io em despeelida Não me esC{)ndell 11 simpatia que
tinha por certos aspecios daquele órgão Central de Admi
nistração. Conhecia-lhe as virtudes, mas também os de
feitos. Disse-me das inimizad,as que o DASP vinha des
perLanclo e das dificuldades futuras que haveria para a

sua s�evivência: E tudo i�.to com o maior equilíbriO,
�,em criLica aspera, nem elogio entusiasmado. Era o cons,elho
frio de quem via mais longe do que eu. Estávamos, então,
nos primeiros dias de 1944.

Depois veio 19{5.
parecia il1f:ubitável, neSsa época" a aliança do que

l'emismo a.o comunismo.
Sentia-s'o que um golpe nas aspirações lihe'rais seria

dado a quialq11er momento a pretexto de evitar o milita
rismo no pod,er, pelo falo de serem ,oficiais generais os
dois candidatos à Presi,dência da República. I

Tentei saber o que pensava Nerê'u Ramos. Amigos
CaLarinenses como eu, diziam que êle só via uma solução
para o momento: realização de lel,eições. E apoiflJria Du
tl'a; em um compromisso definitivo. Quan.to ao PaTLido
Comunista, julgava que ludo não passaria, de fogo, de,
palha; muito brilho e ardência que se minguariam afinal.

E sobrevieram o mo.,vimento de outubro e as 'eleições
de dembl'o de 1945.

O administJra.elor já não ,estava à frente de um govêr
no esta·dual. Hevelava-se o político. Sagaz conhecendo os
homens e os problemas, transformou-se em lideI' do P.
S. D. Foi, por assim dizer, um dos que mais confiaram
na viLória, quanelo a espectativa de quas'e .todos 'era ou

tra, bem diversa. O resto não é neCies'sário dizer. Efet.uou
se aos olhôs do público.

E'QkeLanto, há quem não compreenda a co'wência
desta ,personalidade política. .

Quando as fôrças miliLare� resolveram, com largo
apóio civil, dar fim a tendência do Sr. Getúlio Vargas
em continuar com um' suport.e duvidosÇl de, üümunislas e

trabalhistas, sob o pretexto de reconstituição adminis
trativa e po!iLica, Nerêu Ramos não perdeu as estribeiras,
como tantos outros.

Alguns de seu,s adY{�rsários em Sta. Catarina, julga
ram/ propício o momento para a sua derrocada política..

- Não tinha sido ôle, um delegado do Getúlio, 'duran-

te oiLo anos?
Esqueciam-se, porém, de que os ca{.arinenses não sen

tiram o Estado Novo, porque ali. não houve perseguições,
nem grupos dela,pidador'es elo bem publico, nem intoleran
cia,' nem misli,ficações demagógicas. E nós todos, que lá
viviamos, mediamos o resto do Brasil por nós mesmos.

��cl'{>clitáv.amos que o nosso bem estar e nosa p�'osperidade
emm a. de todo o País.

Logo, quando Nerêu Ramos, seTena e corajosamente,
não cuidou de renegar n que 1'ó1'a até então, encontrou
no coração catal'Ínense mais a.colhida do que se fizesse,

c.om�. outros: ne,gar um pasado reoente e mentir a s'eu.f.resputo. '

Dur'ante um período de Ditadura, foi adminis.trador"
de brilhnntes iniciativas num Estado pequeno, de redu
zidas possibilicla does orçamentárias; e o foi sem pavoneios
de auloritarismo a outrance; democrático, liberal. , ,

Já ag'ora, feito lider do maior pa,rtido politico do
Brasil, num regime de amplas libe.l'dades, ii,). caber-lhe a'

tarefa dura entre as mais duras, de impedir qUlc tudo d�..

generasse na libertinagem das conspira tas e do envileci-
mento das instituiç.ões.

.

Recordo-me de que, em Florianópolis, muitas vezes

se discutiu a res·peHo dos limites da liberdade individual.
E' um êno, pensávamos todos, fazer do Estado o amo,
o senltol' de um turba de 'escravos. Mas é erro, tamhém,
da�', aos individuos, que se agrupam I{lm minorias de es

p.ara chegar justamente ,à formação do absolutismo do
perlos, o poder de aprovei,tar um regime de liberd;tde
Estado. ,

Há, portanto, um meio têrmo entre os dois' extremo's ."
qUf', afinal, se ·loca;m. NoBrasil, êssc meio têrmo deve se

converl e.r em jiorma de ação politica pela maioria que tem
a responsabilifl.a:d:e do futuro nacional. A nossa educação
democrática -é quase .nula, em face da própria deficiên
cia dos nossos meios de eirculação das idéias e ,ie 1'or
maoão política; da nossa pobreza e de uma série ele gran
des probl,emas. Os excessos de liberda'de podem nm: levar-'
à ruina, principalmente quando são exploradas com se

gundas intenções.
E', pOI'tanto, em nome da democ.raci.a, e comu pr\'

paração para conquistas cada vez mais amplas, no senti
elo do bem estar :e da lib8lfdade individuais de todos ,os

brasileiros, que o P. S. D., sob a direção de Nerêu Ram·n,
propugna uma disciplina nacional, onde, sem ferir o re

gime, se impeça a preparação das l'evoluções que desgra-,
çam (·antos paises europeus.

E' êste um modo meu de ver e interpretar ó com

portamento politico do sr. Nerêu Ramos. E tal int.erpre
lação é ditada por uma observação de muitos anosJ

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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COM MÉTODOS APROVAI)OS PELA FÁBRICA I

Somente nós podemos oferecer, aos proprietários de Ford, Mercury
e Lincoln, tôdas as vantagens de um \€rviço especializado, executado
por mecânicos que os conhecem a fundo. Porque somos seus reven

dedores, é natural que tenhamos maiores facilidades e estejamos
melhor preparados para prestar a espécie de serviço que o seu dITO
requer. Quando fazemos qualquer substituição, s6 usamos peças legí
timas Ford, Mercury e Lincoln - tal e qual as que foram colocadas

originalmente na fábrica.

Venha conhecer o nosso Departamento de Serviço.· Ao lado da

cortezia e presteza, o senhor encontrará as. vantagens de um mate

rial- feito -especialmente para-· prot-eger o+seu -earro, manejado -por
mecânicos especializados. Nossos métodos são aprovados pela fábrica ...
e o senhor aprovará os resultados!

NÓS CONHECEMOS MELHOR O SEU CARRO
- -;!i-;l'- . ,;f

.

'

i
�

Revendedores nesto Capital:

TUFFI, AMIN &
I

IRMÃO -

I
, .

Encerador

()IJ� .

�\\lI\Un\\S lI\\IS\tMS
fU\\D

_ nt\ 30 horaS·
[ .

os os �v,

l\s 40s. {alr., das longas
.

.

'1"
, em on

RódiO \ UPI,
O' d'o Difusora

) e ...0 I

('\.040 \tcs
ondas longoS

\ em
São "ou o, (49.29. m·

) curtas )(900 \tcs em. 1.''\.165 \tcs
6JP5 V-cs e 25.50

Leonel B. da Silva, com per
feito conhecimento da profissão,
oferece os seus serviços.
Qualquer infcemaçõe- 'c-m o

sr. Lúcio Domingos de Carva
lho.

TELEFONE 751.

Assegure desde já um

NATAL FARTO E fELIZ
aemsacrificiofinanceiro, adquirin ..

do, em suaves mensalidades uma

Rua Duarte Shutel, 11
."

I
ARTIGOS PARA SORVETERIAS

CASA DAS SORVETERIAS
Rua Cantarelr-a, 928 - S. Paulo

Peçam lista

lOilPANIIIA -AtlANCA DA lAIA·
hiItia _ 11171 - ... :' "AIA
aCJIOIOI B IfUIIPO.OI

Cifra. do Balaaco di 19441

CAl'ITAL E RESERVAS
Respon.abilidatie.
Recete
Ativo

Cr. 80.900.606.30
Cr$ 5.978�401 i155.97
c 61.053.245,30
« 142.176.603.80

CESTA DE NATAL

�]t�
Agente nesta Cidade:

B. SOUZA
Caixa Postal, 326

.

� ��1�:;
.

��e:��t'e' �o::· ;�� ·f�·�·1lho, é uma codeenato do CRE'DI
TO MUTUO PREDIAL,

.

II C A P I TAL A R II

SiDÍI.t�O' pago. nOl! Ciltimo. 10 aoo,

R.,pODle1:. ;lidade.
98.687.816.30

c :16.736,401.306,20

Sociedade de sorteios e seguros contra acidentes pessoais, conce

dendo mais outros beneficios de caráter assistencial.

Representante em Florianópolis:
PEDRO NUNES

Rua 24 de Maio 801 (Estreito) .

Sorteios' mensais, mediante. mensalidade de Cr$ 20,00 além da Jóia
inicial de Cr$ 111,00 apenas.

Participação nos: lucros

Diretores:

D�!'a.mp�l� á'Utra
. �reire de Carvalho.. Dr� FranCISco

de�'Anl�•••orr.t. Dr. Joaquim Barreto de Araujo
e JÓI6 'Abreuí·

Terrenos e:m Coqueiros
Vendem-se diversos, com chácara, á beira-mar; diretamente ou

por intermédio e sob fiÍlanciamellLo dos Institutos.

Planta e informações - Rua trajano, 16.

ARTIGOS ·DE iPORCELANA
"'I

.

COMPRANpO, VERIFIQUE A MARCA

GEL{
O(/-- -11,
Q »
.

MAUÂ
da afamada PORCELANA fabricada pela PARCELANA MAUA S. A.

Estabelecida desde 1937 em MAUA, no Estado de São Paulo. Não
tem filiais

CUIDADO COM AS IMITAÇõES
Representante em Santa Catarina:

R. SCHNORR, Rua Felipe Schmidt, 42 sobro Caixa postal, tU -

Florianópolis

Representações
.

FIRMA IDóNEA, ESTABELECIDA EM SÃO PAULO (CAPITAL)
HÃ LONGQS ANOS, E QUE DISPõE DE DEPóSITO, ACEITA
NOVAS REPRESENTAÇõES. REF. DE PRIMEIRA ORDEM.·

RESPOSTAS À CAIXA POSTAL, 245 - SÃO PAULO.

FARMA·CiA ESPERANÇA
- - &0 Farmaeê..tloo NILO LA.US
Hoj$ " amanhi Hri • li" Itrefcarl4..

YhlIU aacte&m ti .tra...t.ru - B...eek'Wu _ Perta-
..riu - Ail'tic.zs ti. 1Ienac:1ta.

"'ua.ao-.o III Rlltli .�l<trdWlda _ r.eslt1lirl8 .We....
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esde aqueles tempos o automovel progrediu rapidamente e

acampa hondo a sue evolução', TEXACO MOTOR 01L vem

conqristondo a preFerência dos eu+cmcbílís+cs que preferem o melhor.
TEXt\C() t\:'1()TOR QIL é hoje cinda melhor - é o óleo mo

derno poro o corro moderno. Um óleo durcv. I, residente
ao colôr e à pressôo e que

er;����!"!c!'a ori .... I',·1 do mo+or,,.-��.. '2, ,';H IIi

T
T
G S

..

MAIS DE 30 ANOS A SERViÇO DO

,

/)(/�SECJRtHtII#SIJHRElfllS
/)drt7rNli'./és�qtW�$

De acordo com os imperativos da
razão, da ciência e do bom senso;

"

'N.o 1,: Regras abundantes, pro
longados, repetidas,· bemorragios
e suas consequências.
N.o 2: Falto de regras, regras
atrozados suspensos, deminuidas
e SU!]S consequências.

�.�t�mDr(tge
ainda...

tempo em que o automo

vel era previlégio de algun.
9 a sua passagem causava

espanto nas ruas
•
c

..

.

i' ,-

montem mais 'iem':)o a
, .

IL

5

� GRANDIOSAS
�IATINADAS .

Todos os Domingos, grandiosas
"MATINADAS"

" Sob o alto patrocinio do "Crédito

\1útuo Predial.", jornal "O Estado"

e do "Cine Ritz".
Serão oferecidos mais de Cr$ •..

10.000,00 em prêmios aos concur

rentes dos 'concursos: "A Mais Bela

\'oz Colegial" e da "Rainha da Ci.

dad-e" .

Nestas "MATINADÀS", serão dis

tribuidos brindes e prêmios ao dis
tinto auditório.
Duas horas alegres, para os cole

�iais (le FLORIANóPOLIS.
Programa de Téla e Palco.
Na Téla: Jornal 'Nacional, Comê

dia dos Três Patetas, Desenho Colo·

dela, Shorts, etc•..
No Pa� Apresentação de

,

JAIR E SEU REGIONAL.
ZININHO «> Jorge Veiga cata

rlnense) •

JAIRO SILVA (O cantor român

tico).
OSMARINA MANGU1LHOTE .�

caçula: do samba).
Animação de: ZEOATAU.
Locutor: DAKIR N. POLIDORa.
E ainda apresentação no palco de

12 candidatos, em busca do titulo,
"A MAIS BELA VOZ COLEGIAL"

.f

BRASil
"' .. 'o _ 1N9

SRS. ASSINANTES
Reclamem imediate

mante qualquer irre
�ularidade na entrsAa
de seus iornees,

.

_ _ ••••_ ••••••••_ •• u ••••••••_ __._•••• •• __ •••__._.__ ._ ••••_. •• _. _. •• _

I OrdeD,�do .de

jI (R$ 2.500,000 mensaes
Pessôas capazes podem obter co

.ocação para trabalhar nesta Capital:
-u nas seguintes cidades:
Itajaí - Joinville - Porto União

- Lajes - Laguna e Blumenau.
O serviço inclue pequenas viagens

em
.

torno das cidades citadas.
, Cartas do próprio punho, si' pos-

1 uvel acompanhando fotografia, pari

II ��:."" .��'.
5

.� .�����������.S.' ••
VAEAORIO?

•

�. I�UARTO c/ BANHEIRO
E TELEFONE.

DIÁRIA COMPLETA
CASAL Cra 170,00
5(,'.7. C,S 100,00

O TESOURO
Da instrução está ao ateanee

le todos. Dá esse tesouro ao teQ
amigo analfabeto, levando-o 8 um

I curso de alfabetizaçã� no Grupo
Escolar São José, na Eseola IndU800
trtal de Florianópolis ou na Cate..
Irai Metrupolitana.
...... " " .. " " " " "

PASTA DENTAL
ROBINSON

i
�w

* .

I O "Colégio B8rriga·Verd6�

1 estã construido o seu majesto
. 80 -prédío e necessita de sua
!
valiosa eolaboração,

. �URITY
� TlIlA(}ENTES�9-FPf)US.:

END. TELEGR."ARGENOTEl"
TEL. 25·7233

'

RUA CRUZ LIMA, 30 I
PRAIA DO F�AMENGO

JJJlfJf. Flt:t.J'Il!I>C 1
PLACAS SIFILITICAS

Elixir de Nogueira
Medicação auxiliar no trota'mento

da lIiflla

Camheil. GrB.'f/8tuó Pijames,
Meiaa d.I .. .melhores, pelou' me
Dores preço••6· na CAsA' Ml�
CELANEA - Ruae. Mafra. 180. 00 M�����

� I HAVANA

Da fabrica ao
Telefone a esse número e a bi

cicleta da Tinturaria Cruzeiro ràoi.
damente irá. buscar seu terno.
R. 'I'iradentes, 44.

EM CROMO
ÇOM SALTO DE
BORBACHA

consumidor

t

1

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



.6

SiOE SOC'At..�

PO�TO ALEGRE
...

DO

Na próxima quinta-Ieíra, à noite, realizar-se-á nesta Capital a tradicional e popu
larissima «Corrida -da Fogu;'!xra», prumovida pela Federação Atlética

.

Catarinense-�-

getuará O C. N. uRiachuelo» a sua regata interna na manhã de ho]ê.
�- -- .....---.-

-_ 2Z!!!!2!!2!!2é .

Direção de PEDRO PAULO MACHADO
. , .

. �
Favorito Avaí para o embate

com o Becaíuva
desta tardeo

Para o choque de hoje com o Bo

caíuva, em pra�seguimenta do

Campeonato Cidadino de Profissio

nais, o Avaí é apontado como favo

rito, em vista de terem sido .real
mente boas as suas últimas "per
formanees", tanto em jogos amis
tosos corno nos ensaios, ao contrá
rio do conjunto de Agapito Veloso
que até agra só tem decepcionado,
estando mesmo necessitando de
uma ampla. reabilitação.

O Bocaiuva possue bom material
humano, estando, todavia, claman
do por um preparador técnico,
pois, conjuntivamente, o quadro
pouco apresenta de aceitável.

Quanto ao alví-celeste, tem trel
nado com afinco, obtendo bons te

sultados, tudo indicando que sabe-
1'4 tirar prove-ito da "i.la superiori
dade.
Entretanto, pode o Bocaíuva vir

-

a surpreender o quadro de· Paulo
Lange, tudo dependendo do fator
sorte.
A partida está marcada para ter

início às 15,30 horas, corno manda
o regulamento.

'

José Ribeira, o juiz mais compe
(.f·nte da cidade, será o dirigente da
pugna.

Os quadros jogarão assim for
mados:

Avaí : Adolfinho, Fatéco e Iva
ní: Bítinho, Boas e Ver-zola: FeH
pin 110, Nizeta, Gil" Bráulío e SauI.

Bocal uva: Arf, Manoel e Dinar
te; Getúlio, Haroldo e· Pir-es: Moa_- .

cír, Mer':nho, Lemer, Arf e Careca,
\

A Pl.ruda preliminar, marcada
para às 13,30 horas, reunirá os

conjuntos de aspirantes dos mes

mos clubes, sob a direção de Ma
nou Tourinho.

'Preços: Cadeira - Cr$ 15,00;
Arquibancada -'- Crf 10,00; Geral
- Cr$ 5,00 e militares não gradua
dos e crianças - Cr$ 2,oa.

Varlos José Balista
_ __ _-_.__._._.__.. _.__._ _._-_ .._---_._-: _ - __ _.-

MAGROS E FRACOS
VANADIOL

É indicado nos casos de fraque
za, palidez? magreza e fastio, por

que em sua fórmula entram subs
tâncias tais como Vanadato de só

dio, Licitina, G.licerofosfatos, pep

sina, noz de cola, etc., de ação
pronta e eficaz nos casos de fra

queza e neurastenias. Vanadiol, é
indicado para homens, mulheres,
crianças, sendo sua fórmula conhe
cida pelos grandes médicos e está

licenciado pela Saúde· Pública.

Slreptomicina Merck s CO. USA.
Temos para pronta entrega

Atende-se pedidos pelo reembolso postal ou .aéreo:
J. C A S S A B & C I A. L T D A�

Rua João Bricola, 24 - 170 andar - Fone 3-3161 -,- São Paulo,

o Crédito MutJ10 Predial; oferee.
a08 seus asso_ciados o melh.or pia·
no, no ,melhor sorteio, por Cr$ .1.00
mensais•

Irmandade do S. Jesús dos Passos
e Hospital' de Caridade
Edital de fornecimento

.�
:

. �

De ordem da Mesa Administrativa da Irmandade do Senhor
Jesus dos Passos e Hospital de Caridade, desta Capital previno aos

interessados que, até o dia 30 deste mês, as 12 horas, receberá esta
Irmandade 'e Hospital, na sua Secretaria, propostas em cartas fecha
d:liS, d,e todos os artigos necessários ao s,eu consumo, durante O' se

mestre de Julh6 a Dezembro do corrente ano.

'Oonsistório em FlO'rianópolis, 18 de junho de 1948.
. . José Tolentino de Sousa, Adjunto Secretário.

meios espoi-tlvos dada ii sua inteligência
e fh'meza de caráter, Carlos .José Batista,
terá no dia de hoje a satisfação de re

ceber cumprImentos .dos inúmeros amí-

PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO
O Escritórid do Partido Social Democrático, a rua Felipe Scbimidf.

N. 42, atende aos seus correlígionar íos para qu_alificação. eleitoral

das 9 ás 12, e das 14 ás 17 horas todos os dias

---'--------------- -----
._----_ .. - _- .----

REEMBOLSO POSTAL
Para easemiras, linhos, brins, etc. precisa-se representante.

Ofertas dando fontes :de reíerencías a "TECIDOS". Guarda-sé sigile,
Gai�a Postal, 539 - S. Paulo - Capital.

RUA VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA 1'11." 68 • 1.0 ANDAR

CAIXA POSTAL. 683. TELEFONE 661,0, TELECãRAMA$: .""OTECTORA-

Agencia Geral pa,ra 8ta Catarina
Rua Felipe Schmldt. 22 Sob.

Caixa Po.shl. 69 Tel. "Prutectere FLORIANOPOL1S

OOMPANH� 1!2l.
._ �CCIDENTES

16 I Circunscrição de
Recru�amen'o

Militar

gos da Silva - Daniel Amaro Ma
chado - Euclides Alves da luz -

Euclides Gustavo Sartortt - Ephi
gos e admíradores, aos quais nos asso-

lanco Jose' de Lima _ Ernestu p�,ciamos com
:

prazer.

Afim de tratarem de seus pró
prios interesses, deverão compare
cer a esta C. R., com a possrvel
brevidade, os seguintes cidadãos,
residentes neste município:
Agenos José Pires - Augusto lu

sé Bracelles - Antônio Pedro
Silva - Anastacio de Souza ---.

'

lio Justino de Aguiar - Amarllío

Arlindo Bittencourt - Aldo Atuir.» ;

do Silva - Avelino Viana Vaz

Augusto Pedro da Silva - Arnoldo

Salvador Eller - Aldo José de �r:lJ'
Está de aniversário hoje o estimado

despof tdsta .CaeIos José Batista, oficial 'la - Abelardo da Silva - Arnaldo
reformado do 'Expreito Naciount e um Paulo da Costa - Ascendino de
dos colaboradores mais eficientes que Oliveira _ Aduci Maximiano Men- Santos - Gercino Jorge Cordeiro
conta a Federação Catar-lnense de .Des- -des _ Arnaldo Cunha _ Austriclla- - Geraldino Firmino Vieira -- Gc-·
portos, onde o aniversariante é membro

no de Oliveira - Bento- Cãndido .
raldino Manoel Luzia - Gl·eg.')I'�3

do Departamento de Fut.ebol, tendo -ante-

I'iorlllente desempenhado com muito brio Bernardes - Boabidir POSSal:- - da Lara - Gentil Monguílliott -

lho as funções de diretor do Departa- Cesar Pereira _ Carlos Brasil __ Horácio Madeira - Herondíno !,�;J�
menta -de Arbitros da mesma entidade. Cândido Pereira dos Anjos _ '})f)r. noel da Bocha - Hilário :\;Ialloel
Pessoa bastante relacionada em nossos

celino Arlindo Golarti � Doruin- 'Martins, - Hélio Geraldino de 'ia!-

Fernando Procópio Soare - Frun- Cardoso - José OlegáriO' da Cosh:

cisco Andrate, - João josé :Cu- - Joaquim Cândido da Silveira -

frásio - José de Paula - José En:i- José Melo - José Furtuoso de .'�mo-
lio Batista - Juvencilio Laur,) Nl!- t'im - Jos� Amancio Martins -

nes - .Tulio Martinho do Beino _ João Eduardo da Silva - João l\h�

João Manoel da Silva - João Ge· ria de Paulo - João Joaquim Ro-

l raI.do Rocha - José Custódio drigues - Osvalino Sagas -- f)s

,Tsé Paul da Silva Lidi Luiz da Sll, valdo Antão Dutra - Osv:r.ltl:>

,1 va - Leandro Fidelix Nunes �chutz - OS'IlIy Batista de Olivi)ir-d

LrollCio João- Daniel � Luiz M<I.tlo· ---o,dilio RQd-olfe Vi�ira - Odavia

c1 dos Santos - Manoel Pedro 'lei- de Melo e Silva - Octavio Cabral

,.:eira de Oliveira - Manoel A�1ô- - Osmar de Oliveira - Osvaldl'l

nio Nunes - Manoel PedrO' da nú� Manoel Feliciano � Osmar Leoa

su - Miguel W.encelau dos Santos Silvy - Pulo Machado -. Paulo

_ Modesto João Vasques - Miguel de Borba - Paulo Francisco de Oli

Pinho _ Manoel José Alves _. 1\1a- veira - Paulo Manoel dos S�nto�

uoel João Maciel - Manoel' Jaqnes _. edro Lucia Bernardo - PlácídG

Filho - Macário Ferreira dt, Al- .�:ntônio Infâncio - Rufino Ant.1·

méida - Marciano João Silveira -- llio Cardoso - Sebastião da r,o"ht

Modesto João Marrelino - Manoel -- Saturnino Lacerda - Tulio.Gonti

Serafim - Nery Alexandre Ma,'- - Thomaz João Guimarães - Vi

tins - Nazareno Cantidio DODl!J1- cente Feijó - Valdemar Soun -

gos - Nelson. ·Maria Piazera - Nel- Valdizio Ribeiro - Valmor Manoei

san Espidio da Silva - Franc:.'(,,) Guimarães - Verondin,o Manoel Pt'_

Pedro Grafes - Francisco TeMilo' reira - Valdir Silva - Waldefll:ll."

Santana - Francisco João Tavare'5 Valdimlro da Gosta - Waldü' X.t

__ Firmino Machado Ferreir" - vier - Waldemar Generoso �h·s

Fermentino Braz e Souza - Fran- Sa:ntos.

-"ciscO' Silvino Pereira - Guid{) Ho· João Pedro Gay - Tte·Cél. Chefe d:ó.

Valvulas - Peçás
geral

, .

accessGrlo-s

Rádiosem pará
o maior sortimento do Sul do Brasil

Preços espeoiai. para Oficinas e Revendedores

Importadora Amerie'aoa
SUCURSAL DE CURITIBA

Praça Tiradentes 337

Aceitamos pedidos por reembolso postal ou aéreo Remessa cG)m Ui gência
i

res - Francisco Pascoal de Carva

lho - Francisco José da Rosa -

Nudu envelhece tanto as pessoas
como () Iuncionamen to deficiente dos
r-ios. PR? sofrer de freqüentes Ievan
r:ulul=; noturnas, nervosismo.. tonteires,
re.auabismo. dôses nas coatns c nas

l'Jr!H-IE I olhos empapuçados, tcrnoeeloe
inch:0os, perda de apetite, de energia,
ct-. A razão eetá em Que os I'1n8 de
\ r-m eliminar os ácidos e toxinas e se

n.rlO realizam esta função permitern que
f.!!''i'e5 ácidos e toxinas se acumulem
em seu organismo. Em pouco tempo,
�f ysfex. elimina OB germea

'

dos rins,
Fortalecendo-os. Peça Cystex em qual
quer farnlácia sob nossa. garantia de que.
o aliviará rapidamente. Experimente-o
hoje mesmo e verá como se sentirá melhoe,
Nossa garantia é sua mail"''' proteção ..

Cystex � lratarMlilotle:

CISTITES, P ELITES E URlCEMt,to

I

gas � Heleodoro Francisco 1\'1ru:'

ql1es - Iris de Carvalho - �IHI:'�
Silva.- Ivo Maes - Isidoro SHveÍ
ra - João José de Araujo - José
Soares - João Monteiro -' Jayme
Antônio da Silva - Joel Mifitin-»

___________..
' . zkemback - Geraldino Antônio) rius >" L. _ •.
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""�'l;' � ,� Dom'ngo 20 �. Junho ele "'4.
------------------------------------------��---------------- ----------------------------------------�-----------------

RA'DIQ.,S 5 • 6 • 7 e 8-

"'-"'J VALVULAS

RÊOE • PILHA • ACU M.

DESDE $'550,00 : PEÇA
CATÁLOGO GRÁTIS

S. Paulo-C. Povtal, 4063
Rua Sta. Efigeníâ. s 11

·� \ ..w .:
. . .. .... ..,.. .... . ... , ...

Oficina . Celeste
(Elétro Técnica Mecanográfica)
ROBERTO LAPAGESSE FILHO
Rua João Pinto, n. 32 - Floria-

nópolis - Santa Catarina
.

Consêrtos, Limpezas e Reconstru
ções de Máquinas de escrever, cal
cular, somar, Contabilidade, Regis
tradoras, Balanças automáticas,
Chuveiros Elétricos, Ferros de en

-gomar, Fogareiros, Esterilizadores e

Aparelhos Elétricos em geral
Serviços rápidos e garantidos
Preços Módicos
Orcamentos sem compromisso .

. . . . . . . � , .

---�------------

I Trate das vias

II A. r������t���:�i,...
Cronicas ou Aguda.) e as

1 .uas manifeataçõe. (Tosaelo.,

I
Rouquidão, Catarros, qtc•. 1.
aisim como a. GR!f E3, sôo
moles tia. que atacam o apa-
relho re.piFatorio e devem
.er tratadas com Uln medi.

- comento energico que com

bata o mal, evitando com

plicações graves. O SATOSIN
contendo elementos antiue
tico., peitorai.s, tontce•• recal
oificante. e modificadore. do

organi.mo é o remedio
indicado.

Procure hoje o seu

VIdro de SATOSIN
nas bôas farrr.àcras

e drogarias.

Café Otto traduz qualidade I

Peça-o 00 seu fornecedor.

CASA MISCELANEA dístr.:
. buidora dOI Rádiol R:i_C. A

V'ctor. Válvula, e Di,coa.
Rua· Conselbetro MafrR

.. ..

'

ti .. , .

CANETAS·E5fERO!iÁfI(A�

"� .�
.20.00 i

1EXUL
(1\'

15.00

HELMARl!I)/\ SÀOPAULO
CAIXA P05TAL 5180

NANDAMO�·puo REE:MBOl:bO PO�lAl

• • • •• .. ....... ;.. .. .. .. .. .. .. ... .. ...... A

PASTA DENTAL
ROBINSON \

Dr. Lindolfo 4 .. 8.
Pereira

Advogado-Contabilista
Cível -- Comercia'!

Constituiçõel de sociedade.
e lerviço. core1:sto., em geral.

Organizações cOll.tabei•.
Registrai e muco•. di ..pon'do,
no Rio, de corre.pondente.
E.eritório: Rua Alvaro _ de

Carvalho n, 43.
Das 8 àa 12 hora.,
Telefone 1494

o Crédito Mutuo Predial, oferece
aos seus associados' o melhor pla
no, no melhor sorteio, por Cr$ 5,00
mensais.

7

I,

I

11m

I.

i
�,

Direção suave e molejo especial! .

CHEVROLET escreve agora mais

uma pág1na na história dos trans

portes apresentando realmente
um caminhão tão fócil de dirigir
como um corro de passeio, de
movimentos prontos ao menor co

mando, camarada do motorista ...

e do carga também! CHEVROLET

continuo na vanguarda como o

lider dos operteiçoomenios me

cânicos... isto explica por que

CHEVROLET é o caminhão que

mais se vende
- no Brasil e em

todo o mundo!
•

MOTORS

Para Vendas e servi ço

procure os concessio·

."Arios autorizados da

Coqueiros Praia
AVISO

o Mau Estar do Figaao - enerva, depaupera.

A DIspepsia impede a assimi'ação do. alimentai;
falS emagrecar

,

- A Prisão de Ventre.atrophia o cerebro. fe.. perder a

memoria, enerva e embrutece a.

lua. vitima.

A Diretoria dos COQUEIROS PRAIA CLUBE, avisa aquém possa
interessar que, em sessão do Conselho Deliberativo dêste Clube, rea

Ilizada em 5 do corrente, foi elevado o valor de suas cotas sociais para
I Cr$ 2.500,00 - dois mil quinhetos cruzeiros.

Avisa, outrossim, aos subscritores das cótas de ns, 6 -: 38 .Ó»- 80
90 - 114 - 115 - 126 - 148 - 149 e 162; que na conformidade dos

avisos anteriores, as referidas cótas reverteram ao patrimônio do Clu

be, não assistindo aos seus respectivos subscritores qualquer direito

sôbre as mesmas.

Florianópolis, 10 de junho de 1948.

As pílulas. do Abbade Moss,
formuladas exclusivamente. para
combater as mol estias do fígado,
estomago e intestinos, fazem
desaparecer em pouco tempo. o

mau estar do figado, a dispepsia
e a prisão de ventre. A DIRETORIA

PIIJUIJ?\S DO ABBAD8 MOSS
Regi�tradoras

t'

liRa //
IV.

A EMPREZA CONSTRUTORA UNIVERSAL
Avisa aos seus »8rtadores de títulos já íntegralísados ou sorteado.

de acôrdo com o decreto lei n. 7.930 que tem a disposição dos mesmos

CASAS, para pronta entrega. - Palia maiores esclarecimentos dirlgir-se
ao escritor central de Florianópolis _ Rua Felipe Schmidt, (Edificio
Amélia Neto).

Ouçam diariamente, das 9 'às 13 e das 17 às 22 horas.

Rn'DIO
.

TUOI' ZVO 9 Vendas' à vista e .prazo
Distribuidores exclusivos:
ALMEIDA, BASTOS & CIA.

Felipe Schmidt, 2 - 1° a:ndar

�-,

1530 kilocielos ondas médias de 196 metros

TUBARÃO -- S. CATARINA
/
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��!��L!l��,��ôn-�Pif-paf de' "O Estado,;
tem, via-aérea, o nosso ilustre (on-l AREÃO JUNIOR
terraneo, sr. Celso Ramos, plecaro 13 - Domingo: Mesmo com " vol-

-

pernambucana e de haver. tornãd()
presidente do P. S. D. li! do "PIF PAF" ás colunas :l<;stc posse no cargo de Deputado Esta:
No aéro-pôrto, o distinto viajante jornal, foi realizado, Pelo Comuudr- dual, a professora Antonieb de.

recebeu abraços de numerosos ami- do Quinto Distrito Naval, gr,tll:Ú .. Barros, uma das grandes expres.,
gos e correligionários. aso baile de gala em coruemo rur.áo sõe's da nossa cültura, - Gosto'i d�s"

dil passagem de mais um anivcrsu- palavras dó sr. Ernesto Riggenba�k
rio da batalha- naval do Rlacbuc!o, I pronunciadas por ocasião da su�\
l11a,s � Governador ?o Guaporé teve i c�nferêpcia .sobre a indust,rhliza_
dei erido o seu pedI�o de denussno I ç�o da mandioca, mas gostar-ia �\Jais,
do alto cargo que vinha exerecudo ainda se aquele sr. houvesse dil()
naquele Território Federal, apesar que o preço daquele produto, ir-ia
de ter sido aberto um crédito cspe- baixar um pouco.
cial de duzentos mil cruzeiros, pc 18 - Sexta feira: Enquanto an•.

dido pelo Congresso Nacional, pa:',\ tigo Embaixador da Tchecoesll)va.,
1 custear as despesas de viagr-rn e quia junto ao govêrno al11eri\�ailO
"tratamento, nos Estados Unidos, (ln afirmava que Massarvk foi assasst,
! Professor Bruno Lobo, chefe. rI..1 nado pelos russos, um senador -'ta

"ser-viço de: radioterapia do Hospi- nndense declarava estai' seriana.'llte'
tal Moncorvo Filho. Se a moela pe- preocupado cum ó crescente nüiW;

ga? ro de divórcios em seu pais, cho.;
14 - Segunda feira: "Não fa{�àS gando mesmo a sugerir que 03 pc..

hoje aquilo 'que podes deixar paru didos de casamento, para ':vilar
fazer amanhã"! Bem, mas não si- maiores complicações, devem ser

gam o meu ditado. feitos pelas interessadas, mas pa-

15 - Terça feira: Assim jurou ti rece que os alunos das Faculdades
novo Presidente da Tchecoeslová- de Direitos e de Odontologia não

quiu ao assumir o govêrno : "Pro- leram essa noticia e resolveram cn

meto sobre minha honra c co nxci- trar em greve, apoiando, assim, o

ência que cumprh-ei meu 11{'\'(·r". movimento grevista d.as outras Ia

mas o� grevistas da Estrada fie Fer- euldades brasileiras.'
rc Mogiana não' foram na conversa 19- Sábado: Enquanto p�rilus

/ c se manti veram intransigen tes JUS

I
americanos examinavam os d cstJ'.)-

Registr-a, a data de anianhã. (i suas reinvidicações enquanto o ços do avião tipo DC-o, recente-

aniversário natalicio do 110550 4lS- \Iarcehal Alexander, Visconde de Imente .caído perto da New Yorv e

tinto colega de imprensa Luiz Os- Tunnis, mostrava-se satisfeito eCl;l' que causou a morte de quareut-i P,

valdo Ferreira "1e Melo, Di retur da as manifestações de simpatia liue três' pessoas, afim de verificar a

Secretaria estava recebendo em nossa terra,
I

causa do acidente, o presidente da
, da A,ssembléia Legi�lati- ,"

va. �pesar das avarias sofridas ;w!o ,Hepublica não atendi.a,ao DASP, 11(\

Espirito culto e dono de qllálidfi- i tnmsatlanti.co inglês "Charlton '\'In-
I
seu pedido de readimissão ,<I� nit<,

des que o fazem cercado de larl.(v n�rch", pouco depois de z!.lrpnr de fun'cionarios recentem.ente dl�p"ll-
Recife. s�dos daquela autarqUIa, apesar rta

16 - Quarta feira: Cuidado (")111 seguinte ,noticia que nos chega dos

as bombas, <,lisse o SenaJor jvo Estados Unidos: Durante o inverno

d'Aquino, impressionado com, os passado, .Jerry Mc Conley encheu o

ac.id-erÍtes mortais que se têm vei'lfi- fogão da sua casa .de lenha e rIsc,ou'

cado no Hio, e os ingleses, le"anri,) um fósforo, esquecendo-se, p_l{�m,
em consideração aquele aviso, re-' de que guardara suas econordas.
solveram apressar a evacuação' da� ,flIum total de mil dolares, na�IHele
suas tropas da Palestina, mas teIdo 11QCal. Quando deu pelo suce?ido,
isso nãô impediu que se registras�e recolheu cuidadosamente as c!nz�"

um novo incidente entre rllSSOS e daquele ,!linheiro, enviand,o-as par

alemães e que o dr. José Boabaid, lo Tesourq. Para sua felicidade f\
Presidente da Assembléia Legis�ati- ram identificadas tôdas as cé1uJ,

Y3, ,no exercicio ,de Governacl"r do, (; lhe foi devolvida a imoprtanr

Estado, recebesse um enorme l,.le- de novecentos e quare'n,ta do)ares,

grama de solidariedade, ell\' i ill1 I) Nota: Não pensem que êste casa

pelos habitantes de CambireL1. (. unico, pois aqui mesmo no TIra·

17 - Quinta feira: A Inspetll\':2. sil, por ocasião do incêndio �o

de Trafego, em Pôrto Alegre, alar- "Park Royal", no Rio de Janei.ro,

mada com. os numerosos des>lstrcs os nossos peritos fizeram o mcsm�

CCiÇi!O 'entr'e as zonas, afim de evilí!.'·
que se registam ,dial'iamente-naque- s_erviço e com uma qua-ntia imells.l

'(J contrabando da nova moeda ale- L cidade, inicioll a cassação -das niente maior.
mil. carteiras do,s motorista's faltosos, ---------------

l1�as periga novamente a trégua na �INmR.!RIÃ'

se Palestina, apesar da anunciada vi- $ó a' ,"CRUZEmO" ,

I sita do presidente Dutra á Capital j �llteS, 4'-

grupo de amigos e ad11liradoJ'\�s,
Osvaldo Melo tem emprestado a p-s

té jornal o .concurso ,d,e sua p!;;Ja
vibrante e talentosa.

Florl.n6pon�, 20 (ie ,gflbo de 1i'8

Jornalista Osvaldo
MeloMINHA CRONICA

VAPE
Trouxe da cidade serrana de Lajes, onde fui assistír à solene

-

íns.,

talação do Itof ary Clube local, a, revigoranl e ounf'iança na Iõrça mi

iaculosa do ideal. Há quatrocentos anos atraz, um homem genial es

creveu urna sátira moi-dente que continua sendo, mau grado, tôdos os'

séculos decorridos. um dos mais finos manjares dos mais apurados
paladares espirituais. Creio, contudo, que não �\ aquela escaldante iro

nia com 'que o Cervantes resprngou a Cavalaria, a serva que iruorLa.,
lízou sua obra, mas a cha-ma elo ideal, que ilumina lodo o espír-ito .Ie
"D. Quixote de la Mancha", daquele vibrante ideal que dá fôrças '10

esquálido cavaleiro da triste figura, que derruba moinhos de vento e

Ievanta pedestais �dc deusa à vobl'e Dulcinéia.
,

O homem, em essência, é crente, e só sabe admirar as obras que
a crença levantou. O ideal parf icipa da crença. E' sempre uma f'ôrça
<anímica que conduz o homem à realizacão de algo- que estima por bom,
em que crê e por cuia expansão trabalha. A História guarda, em suas

�)á.giIlas mais formosas" magníficos exemplos de homens que, animados
pela fôrça do ideal, superaram contingências e vicissitudes e planta
ram bem alto a, bandeira por que pugnaram.

A liberdade. princípalmente, tem sido a chama eterna a ar-regi
mentar idealistas no bom combate contra & opressão; a fraterntdade,
o anseio pela franca ,aproximação dos homens, tem sido, igualmente,
uma fôrça poderosa a conclamar os voluntários das bôas causas. Desde
o meigo convite: "An i-vos uns aos outros que a humanidade luta
árduamente contra o fundo egoísta da natureza humana, causa única
{ias guerras, dos Jratr ícfdios, dos ódios, das viuditas, .dos choques de
interêsse, Caim parece dormitar dentro de cada um de nós, a espera
de renovadas oportunidades para ferir o indefeso Abel. !

Ao invés de ('rener a mão ameaçadora contra o seu irmão, est en
tia-a o homem, solícito, no rreslo henígno da Iraternidude, da coope
ração, da estim-a, da cordlalí dnrlc.

Bem hajam as instituiç:õ('� CI�te, juntamente com as religiões,' 11'a-
31al'ham por desenvolver nos 1]()i';"lIS os princípois e as .práücas da
solidar-iedade afectiva e de!.i\ a Por iSS0, sou um enLusiasola de Ro
tary. Com as deficiências p imperfeições das coisas humanas, vai Ie.van
I,lo .0 Rotary, por essás ler,ras em rara, sua bandeina dp, bôa "ontade, que
e smtellzada no Ie.ma: "Servil'''. '

.

Em Laje�, recentemenl e, COl11pl'(éendi como o ideal 'pode contagiar
rápIda e e,feüyamente os homens fIlie () abra<;all. A' cerimônia de ins
talação do Rotary de L�jes, já ,se podia sentir como cada rotariano
ne'ófito desenvolvia e punha em práüca o espírHo de companheil'is
n�o, de franca camaradagem, de solidarierJarle e bô-a est.ima. Não po
(ham ser melhores os augúrios sob 'que se fundoLl o Rotarv Clube de
Lajes., Foi uma das mais magníficas páginas da história' do Rotary
lulernacional. '-

..

Não só, a ,fidalga recepção, ,as' solenes fes-!.as em que se. requinlou
IJ :Imo espII'llo lageano, parra, ,homenageai' seus convidados à sessão
lI�augural do Rolary, mas, e sobretudo, o si11cero entusiasmo o irra"
diante empenho de cu<da companheiro neófilo em ser vel'd'ad�iramen
te :\companlJeiro", me �a�e� va,Ucin-al' que o Rot.ary Clllbe de Lajes
sera um mar:_co na hlstO'l'la do Ra-tary Internacional c qlle,,,seus cum
ponent es serao dos mais ex.p,ressivos da grande família rotária.

Mandamos-lhe, pois, com I) Il'lS

so melhor aféto, o velho, e Hesta

ocasião, antecipado abraço ele enl11-

panheiros de lutas e lides na im-

prensa.

Os britanicos refor
çam a .policia

alemã
Hoje e amanhã DO passado
A data de hoje recorda-nos que: ria Machado de Assis, que falf'c"l"O
-- em 1657, Francisco Barreto de -na mesma cida,d'e, em 29 de Set(oIl:�

_Menezes, Mestre de Campo e Gr.!1e- bro de 1908;
}'aI português, vencedor dos Glwra- - em 1845, faleceu Bernardo J,l'

)'í1pes, tomou posse do cargo de
CO\'erl\ador do Brasil, permaneccn
�I0 até 24 de junho de 1663, fàkc.en
do em Lisbôa a 24 de Janeiro de
l(i88;

- em 1818, no Pass9 de Santa
Maria, no Uruguai, o furriél Antô'
Dio Pinto da Silva, com 14 ml.iicia
nos e entrincheirado em uma casa.

resistiu, durante 8 horas, a vários

�taques de 132 corrientimos de Ar

tigas;
- em 1827, o Marquês de Bal.·h3.

eClna entregou ao General Gusf:àvn
Brown, o comando do Exército em _ �

operações no Rio Grande do Sul; Poio, 19 (A. N.) A propósito
- em 1842, o General Lima e de uma consulta do Ministro da

Silva (Caxias) entrou em Soroc�· Jt.stiça sôbre a revogação da dr ..

ba; ,cular 4-'.!8, da PresidGncia da' Repú-
- em 1870, em Assunção, no Pa- bljca, que vedou a acumulação de

raguai, fdi assinado o acôrdo pre- pi oventos de aposentadoria com os

'iminar de paz com aquela Repúhli subsidias de mandados legislativos,
ea. o Consultor Geral da Hepúblic.a �('-

A data de amanhã recorda-m,os que: nhor Haroldo Teixeira Valadão, pro
- em 16,10, o Marquês de MontaI- feriu meticuloso parecer_ Após :ia

'vão, chega à Bahia, por ter sido no .. 1 ler meditado estudo à cerca da im
meádo Vice-rei do Brasil; portante matéria, conclue o CO'llsu'l-
- em 1817, no Rio 'd� Janeirn, ta- teor-Geral 6pinando pela ma11utzll

teceu Antônio de Araujo orle AZi!ve- ç:1o em foco que determina ":seja
do (lO Conde da Basca) nascido a sustapo qualquer pagamento de PT�
t4 de MIl.�o de 1754, em Ponte de ventos de disponibilidade ou .'po
Uma; sentadoria a todos aqueles WII� SE-

- em 1839, no- Rio de Janeiro, encontrem no 'exercício de manda

Qasc�u o romancista Joaquim )'fa- tos legislativos".

Hamburgo, 19 (U. �.) Fontes
lnitanÍcas anuncimll qUê soldados
britanicos vào reforçar a policia
alemã na guarda ,da linba de rlelllar-cinto da Veiga (irmão d.e Eva!'l,itz,

da Veiga) que foi Presidente dn
Provincia de Minas Gerais, d'.Irau
te a revolução de 1842;
,

- em 1864, faleceu Caetano �1a- Também por lá'
fala demais...

ria Lopes Gomes, senador, Vi.,c.oJ]
de de Maranguape.

André Nilo Tadasco
Washington, 19 (D. P.) - A '_;po

siç50 está desenvolvendo esforços
desesperados para evitar que sl'ja
votada, hoje, pelo Congresso, a .lei

�bre o serviço militar.
O .recurso aplicado é o chama::!o

"filibuster", a obstrução pelos]la 1'

lanientares que falam sem parar. O
seriador Glenn Taylor tomou a �',:..l<.l
vra ôntem à tarde, as dezessei,s e

trinta e, sete, 'e não parou mais. A

meia noite estava
'

duma palidez
mortal e lUal se ouvia, mas i'lecla-

,

rOl! que ainoa aguentaria algll'::J
tempo. Só a uma e dez ,da madru;,l'ada
desistiu, ,depois de falar durante
oito horas e <;tez minutos consecllH
vos.

O presidente, muito satisfeito,
mandou chamar os congressistas '

palhados pelos
_

corredores para a

votação. Mas imeditamente o SC:IlU

dor William Langer pediu a pala- '

vra. Este. só aguentou quatro ho,-"s
e há pouco, Glenn: Taylor já rep(ln�
sado, voltou ii carga.

Acumulação de pro
ventos e s,ubsidios

..

conRA CASPA,
QUEDA DOS CA·

BELOS f DEMAIS

"

I

Tira-

FRECHANDO •••

.se ,na convenção udenisla me' p'ermiti�sem a palavra, eU

falaria assim:
"Srs, :conv,encionais. "

A ,U. D. N., no pleito municipal, e].eg-e� �mco, ,prelfeltos,
nas quarenta e três prefeituI'áS em c(;>lleorren-Cla eleItoral. Dos

cinco edís udenisLas, um dêles, espeClal�ent-e, Voem merecendo

severa crítica adversária, em libelos artICulados. RefIro-me ao

sr. Hans Colin, de Joinvile. Deb:;ando. doe l?arte a estranha r·e

.cusa ,em ceder prédios escolares mUJ1lClpalS para a 'caimpanha
do ensinamento supletivo, em bôa hora iniciada pelo Ilus.tre
udenis-La, sr. Minisl-ro :Clementt: Marian�; deixand.o, tamb.em,:
,ao' eS'Cjuecimento, a rel1lten�e teImOSIa. ?�sse, prefeIto, a�mal
vencida no caso do banheIro c:1napatIClda" delxando, amda,
ao lal'g'� doe qua,lqucr comen L�rio o n13:u .p�e.cedente de a,cusar'

adversários com elementos tldos 'Por o'ÍlcIaIs, quando em re

querimento de rl-eJ'e-sa, alega que os ditos elementos ainda es

tão sendo levantados; deixando, afinal, complet,amente d�e lad?,
um velo malsina,do, -que fez de JoinviJ.e o paraiso dos caes hI

drófobos, sob a infantil al-es'ação de. falta dc re.cur,sos, quando'
a própria lei, com a renda de serVIços, g-ar!1ntIa es,s,es r-ecu:'
sos, aliás de pouca monta; deIXando todos esses ca('sos, q�e:l� ..

explicação apenas pa.ra êsLe: T�o logo o jornal 'A, IYott�za
com alguns editoriais, teceu erÍlJcas elevadas aó prefeIto, este
decidiu lançar em concorrência púb�ica a divulg'açãõ dos atos

oficiais, at.é então feita por aquêle órgão - sem ?�vida 0-

maior e o melhor do município. Embora essa declsao, pel�s
ci:rcunstâncias, tenha a caraterística de uma vingança mesqUl-,
nha, não será êsse o asp'ecto mais grave do assunto. No edItal
de concorrência eslá a parte J.amenláv,el de tôdo o caso: a

,io,mal que concorrer, usando ,de um direito, à publicac�o dos

Uilos oficiais da P,refei-tllra, não poderá atacar o preJÍelto ou

os atos administr-arHvos. O edital fala até em obrigaçãp de não

ridicularizar o prefeito! Como se vê, o sr. Hans ,Colin não

,quer a análise de s,eu govêrno e teme s'er ridicularizado. Ora,
a eterna .'igÜÔ1'rjo_ n;'[o, de,-e temer ataaues e nem ridicula

rizações. E' condenável, po-r isso e pQil' todos 'os títulos, querer
usar da publicação de atos oficiais para silenciar ês-le ou

aquêle órgão da imprensa. Êsse prOüedimenlo não é nem li

beraI e nem d-emocrático. 'Da essência deste r-egime, é o de
bal-e amplamente aberto e livre em 'tôrno dos homens e das
coisas públicas".

A ,esta altura, o presidente ela convencão diria mais ou

menos isto:
- Está ca-ssada a palavra do sr.

GUILHEIWE TAL
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