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o d-iscu-rso do ·Sr.
APlmdi<Ússí��10

.

:·��la enorme as- visava sobretudo à reestruturação t de vária ordem experimentassem as
sistência que. lotava O' Teatro Muni- constitucional da nação e êstes es- nossas energias cívicas :

e desafias
cipal o sr. NerêuRamosprofertu ao tão a exigir retoques que assegurem sem a nossa determinação.de censo

instalar-se," no sábado último, a. melhor o sentido nacional da pres- lidar, pela prédica, ,pela prática e
. Convenção do P. S. D., o. seguinte tigiosa agremiação. pela lei, as organizações nacionais
discurso: ,..' . ..... Devemos estar plenamente satís- que hão de aperfeiçoar' os nossos

. "Ao declarar instalada' a segun- feitos do julgamento popular,. tão costumes politicas, sufocando os
da Conêenção Nacional do Partido expressivamente revelado nos pré- personalismos e dando conteúdo'
Social Democrático, desejo' con- lias eleitorais a que fomos chama- ideológico às lutas partidárias. Fêz
gratular-me, e o faço efusivamen-. dos para recolher a vontade sobe- se, entretanto, a demonstração, con
te, com os correligionários de todo rana da nação. Deram-nos as urnas, .

vincente e irrecusável, .de que atra
o Brasil por êsse evento de nitida em manifestações. Iivres e inequívo- vés de partidos nacionais a vida po
e larga repercussão na nossa vida

i
e3-S, a responsabIlIdade da" direção litica do país adquirirá mais eleva

partidária. Após três anos de tra- suprema do pais. Coube-nos assim ção e maior nobreza e a unidade da
balho intenso, 'patriótico .e cons- na fase mais dificil e conturbada da pátria contará com mais um pode"
trutivo, reune-se o órgão supremo vida da humanidade, a . tarefa mais rosa elemento de defesa e mais um

do Partido para lhe reexaminar o

I ingente que já convocou inteligên- instrumento democrático de vigi
programa e os estatutos e confor- cias e vontades para o serviço da lância.
má-los com a nova fase

.

da vida coletividade brasileira. Natural que. ..

Não é segredo para os que seguem
politica do país, visto que aquêle ao longo do caminho, dificuldades a e-volução po�itica da nação, pois

que o ressaltam sociologos, publi- nômíeos
cistas e homens 'de Estado de clara- Esse 'o
e larga visão, que os partidos re- póde apàr
gionais, facilitam, se não fomentam mocrátíco, S" ,'� en -u.;

a movimentação de uns para outros seu programa, 1a à sua

quadros, estimulam" o personalismo, e trair a sua legen �...::....��
irritam e suscetíbillzam melindres Os partidos que che
de Estados, embaraçam e empecern tem nele o instrumento aliza
a arregimentação "em -derr'edor de ção de suas pregações e de sens com
principios; programas e doutr-inas e promissos com o povo. De par, po
levam inelutàvelmente à condenada rém, com a atividade dos governos
politica dos governadores, que em que escolherem e que assim lhe
tão acentuada maneira deformou o facilitar a execução do programa,
regime democrático entre nós, por- têm. os partidos vasto campo para
que fêz do poder a sua própr-ia es- a ação que lhes é própria e que
sência e o centro único de gravita- lhes resulta de permanente convi
ção das atividades partidárias. Dai via com os que trabalham e pro
por queé de louvar-sea dal'i\'id'!Jh duzem. Não podem, destarte, per
da com, que a Carta de '16, dardo manecer apáticos diante das ne

aos partidos nacionais base e P:< is- cessidades que repontam incoerci
tência constitucionais, como entida- veis dó seio das massas. Cumpre-:
eles de direito"público, dêles fêz ins- lhes auxiliar os governos que ele
trumentos indispensáveis ao nosso geram, execufando a parte que lhes
mecanismo institucional. As crises toca no programa que é o centro
que de quando em quando lhes es- de atração de adeptos e prosélitos.
tremecem e sacodem os respectivos Levando ao povo ensinamentos de
quadros, não falam nem depõem mocráticos e procurando orientá
contra os partidos nacionais. São lo com segurança no sentido do
antes e sobretudo conseqüências ir- bem comum, realizam os partidos
recusáveis da nossa ainda imperfei- obras eminentemente patrióticas.
ta educação politica, que exacerba de elevado alcance politico e so

paixões e não raro sotopõe interês- cial. Os partidos que apenas se
ses coletivos, interesses individuais movimentam na época das eleições
e interesses nacionais a' exigências não revelam exata compreensão da
meramente regionais. importante papel que lhes cabe na

Sendo, entretanto, a Federação vida politica da nação e no regime
ARRUDA RAIOS imperativo geográfico do Brasil, eV1- representativo. Um partido demo

dente que os. partidos nacionais por crático deve ser escola perrnanen
ela se devem modela!', conservando te de civismo, de pregação e de
nas suas secções estaduais tódas ensinamentos ao povo. A sua acão
aquelas atribuições e aqueles direi- social deve ser continua e íninter
tos que não entestem com o espiri- rupta. Só assim manterá a fiama
to de unidade e de harmonia e a que o orienta e guia. Extingue-se
significação que devem presidir a e apaga-se' a flama se a inércia e

A personall·dade de' um grande chefejConferência. de ���t���ae�;z:li;�r�������!' �Sj���;d! �o�,�ação soprarem em seu derre-

eleitoral, com fixar normas que ga- O PSD, atesta-o claramente o

Chanceleres rantissem, a falta de preceitos legais seu passado, é um partido fiel às

(E�I��J!i�I,�.�al��,�r�� I�p!r���l�!�,��:� �u� !i!� I ho�a��,,19in�::;�u.; °c��:�:;:: �J��;���i�ii:�i��;�:!;�:i·�;'l;'�i�:iJifi������i�it';;�
de 1,6, do corrent�, publicou "o �eguinte editorial:. " . "'

dos Lh�pl\:eleres" �cldenfms. "te�do maior unidade por fôrça dos pro- trate de soluções nacionais exizi
A reconduçao do sr. Nerêu Ramos na presidênci a da Comissão

I respondido o :\11111stro do. Exterior blemas economicos e sociais que das pelo sentido do bem públi�o.
Executiva do ,PSD, e consequentemente na chefia do pai-tido 111aj 01'1" _ francês. O sr. Bidault dirigiu um reclamam soluções nacionais. A Le- Os partidos podem e devem se en-

gislação social brasileira que deve contrar. nas atitudes decisivas paratário, lem uma significação que está sendo de"idamente ressaltada apêlo às outras nações européias, ser cada vez mais aperfeiçoada, os destinos da nacionalidade con-
lias cí-rculos ipolíticos e parlamentares. É a elo reconhecimento e da para que adiram ao Conselho da é a evidência dessa evolução, quan- solidação da democracia e da paz
consagração dos grandes serviços que não somente ao seu partido, Europa Ocidental, transformando do estabelece normas que unem nos interna.

é ' t t r d d atualmente mesmos direitos e nas mesmas ga- Prossigamos pois, ilustres e valo-
por m ao pais vem ,prestando, através de uma atuação marcada por

es a even ua I a e nu- rantias trabalhadores de tôdas as rosas correligionários, sem temo-
exemplar serenidade e ef'iciênoia, êsse preclaro homem público. ma união paneuropéia, Em seguida, regiões do país. res e sem vacilações, corajosa e

Os que acompanham a "ida do grande partido nacional que nas os jornalistas foram evacuados da Mas porque realizam realmente a desassustadamente a nossa carni-

eleições gerais de 2. de dezernhro "de 1915 e de 19 de jarieíro de 19t17 sala, e os Ministros iniciaram os
alta missão construtiva que os ill1- nhada democrática, certos do ta-
pele dentro do regime representati- vor público, mas sem [ámaís olvi-

e nas que em' datas diferentes. foram poster ioi'mente realizadas para seus trilb<tlhn." " 1I0rt"" fp'f'hada.o- vo, devem os partidos, fixado' niti- d�r, a esplêndida lição daquele ad-
o rganizuçãr, das administrações comunais, elegeu o Presidente da

l""" <lamente o conteúdo ideolóaico que n1�rave� [ornalista brasíIeiro, que
Hepública, a maioria do Congr-esso :\'acional e d�s governadores e dos

lhes marque o. roteiro e lhes pre- f?� Alcindo Guanabara "A vida po-
J

' A 'reorguUI"'Z8"O-O cise a posição no. panorama politico Iitica sem o Ideal, ""transforma-secgislat ivos estaduais bem como a das Câmaras Municipais, dão V" tes- .

! V

-l-da
nação, nutrir-se da renovada sei- num deplorável mercad-o de inte-iemunho L1e quanto, para essa série sucessiva de vitór'Ias nos comícios aIO.Jma- .

' va popular que só lhes póde advir roesses � de posições que desmora-
eleitorais, contribuiu a acertada orientação que em iodos os mornen, li da colaboração e do apoio das mas- liza e infecciona o país. Onde não.
tos o sr. :\"ereu Ramos soube imprimir à direção suprema do PSD. l Berlim, 19 (U. P,). O G

sas satisfeitas em suas legitimas existe a fé e não vibra a paixão
r

- s over- reivindicações. p�las cois�s superiores, onde não''Conduzindo-se invariavelmente com' um alto sens-o dos inLerês-" nadore's militares das três zonas Os partidos que se quiserem con- !"ta a ?�dIcação pela pátria cega,ses do Brasil, com uma lúcida compreensão do papel ,que na restau- ocidentais vão reunir-se, para dis- solidar e prosperar não podem abs- I?con�hclOni"l, dominadora, O" que
ração e na consolidação das inslituições democnáticas incumbe a uma cutir as contra-propostas "alemã'es trair do fato econômico e social que fI�a. e ,o pantana do. interesse es-

.

organização ,partidária de âmbl'lo "eI'dadel"I'amente lIacI'onal . caril a
tão marcadamente assinala a época puno, e um miserável declinio mo

v ,sôbre o estabelecimento ,rium govêr- torturada que estamos vivendo. para ral, que macula os índíviduos dis-(:xperiência adquirida no tralo do" problemas políticos e administra- no para a Alemanha Ocidental. só cuidarem de fato. politico. Inter- solve as sociedades' e faz pe�eeertivos, quem como represenlante -estadual e federal de Santa Catarina Como' se recorda, os Ministros penetram-se esses fatos numa en- a nação". '

qu"er com.o goyernador do seu Estado e chefe. de um partI'do q"le em' dosmose cada vez mais intensa e ati-
1 "

c presidentes dos estados alemães pe-' va. O fato econômico e social vai.res pleIto.s memoráveis derrotou d'ragorosamente os seus adversários, diram recentemente às potências preponderando sôbre o poEtico em

M bpode-,se dIzer _do sr. Nerêu Ramos, sem exag�ro e sem ênfase, que à Qcidentais que adiassem a elabora- busca de um denominador {'omum ano ras mill·ta-frente .do psn foi sempr-e um verdadeiro g-uiã, um gTande chef,] de- ção duma Constituição
em que se' somem as exigêndas de

mocrátlCo.
para essa maior justiça social, que é o supre- res fparte do Reich, até que lhes fôsse mo anelo das m�ssas e o imppraH- raucesas

É de fato, o dirigente talhado, pelas suas .qualidades pessoais, apresenta,ílo um con�ra-pro.ieto. \'0 irrecusável das doutrinas cristã,
.
Stugart, 19 (U, P.) -As autorida-

para o exercício das alta.s funções de comando en1 que os seus corre- que alimentam iI civili7'ução ocülcn- d T
lioO'ionários, com os a'plausos da -opinião l)ública, decidiram mais uma Pelas terras

tal.
,

es mI !tares fra{lcesa�, mandaram'
"As enormes diferenças entre os suspender todo o trá'fe'go na área

vez mantê-lo, reafirmando-lhe a confiança e o prestíg-io necessários poucos que Rossuem uma riqueza' correspondente" ao Iag'Ô ��e Constan-
para o desempenho, da, miFisão difícil e traWilhosa e Q'e tão grandes outrora, ,8anta's" 'pe;���çs.1�a �:"��S;il:����S nqlUael vo}rVaevl1el enma ça, da zona de ocupaç\i�' francesa. '

responsabilidades de que foi investido e na qual jamais deixou de ...",,,
E t-

"

Cairo, 19 (D. P.) - Apesar da so.ciedade l11(jderna", proclanlOu-o s ao-se realizando aIi as' manobras
corresponeler à ,expectativa do seu grêmio político. lapidarmente famosa enc'lcll'ca �.),O_ milI'tares l11aI's an1'plas 'a;' e 'f'. . tré!!ua que entrou em vi!!or ontem, paI. .

" J v ri Ica-
Para que se avalie quão útil tem sido ao PSD possuir um chefe � �

.

"

I d'f das nessa região.
da enverg-adura do sr. Nerêu Ramos, basta considerar o que ocorre.'

contllluam as utils 'em 1 erentes Os 'partidos que não consideral'cm
€m outro partido. nacional, a UDN, em constantes crises desde que se pontm da'Palestina. Diz-se que os essa injustiça soWal para lhe dar 'iO-

. . iraquianos contra-atacaram no se- luçàó cristã, esx,arão fora do seu
orgamzou, preCIsamente pela ausência de uma direção segura e fir- . tempo. A questão s<Ícial não e pro-
me pre"sentemente' cóni essa> (lir-eção acéfala devido às divergenciás tal' de Jenem, e os sírios na 111ar- blema purament3 econômico. É,
l'einantes .IlOS sl(us 'quadros dirigentes, aliás desde o tempo em q�le à gem sul ,do Mar da Galiléia. como disse o grande Leão XIH, an-
sua frent-e se achava o sr. Otávio Mangabeira: depois substiLuido pelo

,tes de tudo quesEio de inor:ll e de
religiã€r, e deve seI', portanto, r('s,>I�

SI.. José Améri;co, que por Sua \Vez acaba de abandoná-la sem qlle os O" govê' roo" frau"eAs' vida !;iegundo as ]pis da mor".! e (.s

próceres udenislas 16�em encontrar '·quem concorde em aceitaroU. mandamentos da fé. \
basbão periclitante e pesado. d

- Na doutrina social da Ig�eia. hase
É êsse chefe ,que não falta ao PSD, ser apontado porque evidencia pe e uma mo�ao

"

da d'1l1l0cracia crisFí, () catJital lIão
" póde ,I(lispen_sar o trabalho' nem o

fi necessidade dos partidos políticos contarem com a ação coordemido- de conll·aD"a tra�albo o capital. H:�r'!lJimizar-lh!::s
ra, coerenle e hábil de um chefe integrado na noção dos seus de\'e- V os mtereslles no sentIdo da paz sa-

res e, co.. m uma ,efetiva capacidade de I:ealização. Paris 19 (U. P.) _ lnicia-se às' ciaI e da 'felicid�de. coleüv:!, há I1r>

E I
_ .' - I ser, portal\to," obJetl \'0 fllllllaJíI '.:'11 tal

,

'esse ülefe que não faIta ao PSD, dando-lhe a ,garantia de que qUlllze horas a sessao da Asse)'".- c preocupa�ão permâll,qpLe da ath'j-
lla d-e prosseguir na sua rota "itOI'iosa com a cousecussão dos idEais bléia Nacional, em que .será dil' "uti- nade dos partidos qlie .sint2m as

que inspiram o ,seu programa de reno�ação social e ,econômica e de da a moção de confiança _pedida correntes m'oder'Jas da vi<ln. Onde
d6{esa das instituições demo 't·..

.

t' d'
,

d P 1 C1' O b r àd houver uma inju.stil'"iI social a rl'pa-, .

,�
era Icas, em orno o governo o l"esi- �e. o o(')"er,no. s, � se v ores po� rar, onde a justiça" so.�ial il;Jpustr(lente Eur�co rDutra ·e cada vez J;llais identificado com o.S sentimentos htIcos dUVIdam senamente da, esta- uma realização ou 'lm� rei' 1'1ll1. ni

e as inspirações do povo brasileiro,. bilidade do govêrno Scluunann, se deve desenvolver cora.los;lIlJcnte
.

Há ainda que salientar mn fato de palp'itanLe expressão quando poil' os socialistas e radicais-socia- a ação construtiva do Partid'), j)ara
que ela corresponda realmente il

o. P,SD inicia os trabalhos da sua grande ,convenção nacional: é o com- listu insistem em efetuar cortes no sua gloriosa legenda, que já é indu-
parecimento d-o Presidente Eurico. Dutra à cerinlônia da inauguração orçamento militar, ao passo que o bitavelmente uma mistie;l de com

da sede do partido. O Cbefe do Go\"êrno ,quis, COUl êsse gesto, dar governo ameaça ,démitir-se, caso bate fecundo e patriótico em prol
da coletividade.

uma pública demonstração do' seu aprêço à poc!el;osa organização êste não seja aceito iiItegralmente "Os principio.s cristãos", escreyell
partidária que tão le�lmente vmn apoiando a sua 'administração e a's- Os chefes do partido majoritário Stafford Cripps "devem penetrar a tamente ,sem nuvens.

s"gurandn a sólida base parlamentar necessária a uma constante e realizaram esta manhã' uma série de opinião públi!::a tão pro.fun{lamcnt�
c!icaz co}abóração do Cong-resso na execução do seu' benem'érito Pl�O:': conferê"ncias: urgentes, à procura I que náda ,se 'p?ssa �azer contra "'"'.es. , e esses pnnClplOS hao de"rel'"\�lOllar-
gl'ama ele r.enovação e de cngraIldecimento do Brasil". duma solução. se com os problemas sociais G" eco-

o llrU.UI ANTIGO DU!UO O. IlANT.A CA.TARINA

�18.lÚürl•• D. G.re.te. 8rn NEI NOCETJ - Diretor Dr. RUBENS' DE
Diretor de Redação GUSTAVO NEVES

,

.•- -
.,.,

DelegadOS norte
americanos
Washington, 19 (U. P.) - A de

legaçao norte-americana ii Confe
rência Danubiana de Belgrado, par-'
tiu da capital Iugoslávia.
A delegaçã'o é composta ,de vinte

membros os quais se reunírão' em
Paris ao Embaixador norte-ameri
cano, Cavendish Cannon, para pros-"
seguir viagem a Belgrado.

Tudo'melhora
em Berlim
Berlim, 19 (U. P.) - O transpor�

te aéreo anglo-norte-americano pro
mete bater todos os records.

Os. céus de, Berlim estão comple-

Os niE'teoralogistas opinam que
terminal! o período das chuvas" que

çfif!cultou o, transporte aéreo.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Auto·Vlação 'Catm-Inense - LalNlla

-E���e�s�a�Íio Crlstovllo - Laguna -

•

O INSTITUTO PINHEIROS - (Caixa Postal, 163 - Florianópolis),

7 !��Vlação ltajaf _ Uaja! _ 1:1 ho- tem o prazer de comunicar aos senhores Veterinários, Fazendeiros

raso
'

e Farmacêqticos, que está iniciando o lançamento de uma grande série

EX'Presso Bru�uerlse - Brusque - A

16 boras. " dcsses produtos.
Rápido Sul BrasUel:ro - JolnvU.

-I OS primeiros J'á a venda, são:
às 5 e 14 boras.

.

d
BÁBADO SULFAGUANIDINA: Tubos de 10 e vidros de 100 comprimldos e

Auto-Viação ca�lnense CurItlba
- 5 horas. e,fiO �.
Rãpldo Sul Brasile1ro - JolnvUe VACINA t:ONTRA MANQUEIRA: Ampolas de 10 cm3 e frascos de

às 5 e 19 boras.
- 6 horas. tOú cm3.
AutolVfacão Catarlnense JoInvUe. SôRO ANTI-TETÂNICO: ampolas de 20 cm3.

- 6 horas.

- A�lt����;ãO Ca.tarlnense Tubarão VACINA CONTRA BRUCELOSE: Ampolas de 20 cm3 e frascos Encera,dor
ExnrF!Sso São CrlStOvl!.o - Laguna _ de 100 cm3.

7 ����S80 Brusquense _ Brusque _

VACINA ANTI-RÃBICA: Ampol\ls de 5 cm3 e de 10 cm3 e frascos Tendo necessidade,,'de comprar"

14 horas. de 100 cm3.' uma ENCERADEIRA ELÉTRICA,..

Auto-Vlaçl!.o Itajaf - !taja! - 13 ho· f' d f Tt
.

h f' -ode

raso
Dos dois últimos, por serem os seus prazos de validez relativamen. a Ui1 e aCI 1 ar mm a pro ISS:!

E'xpres®' Bru�uense - Nova Trento t I n t P' h
. ENCERADOR, tomo a,�liberdade dé�

- ,9,30 horas.
e curtos,' o ns 1 u o melros não manterá grandes' estoques" atenden· apelar para as pessôas de bom co-

.
Expresso GlórIa - Laguna ,,;;_ II 1/2 de), entretanto, a qualquer pedido dentro do prazo minimo necessário ração, afim de conseguir reunir _

at

e 7 1/2 hot'as.
, .< ., • f d

ao preparo dos mesmos que, assim, serão sempre fornecidos com abslil- impomàhciai neceSS.,.Pla
I a re erI �t

luta garantia de atividade máxima. . aquisição. Muito grato fica�lhes 0-'

.
Encerador JOSÉ:.DE OLIVEIRA.

Brevemente o Instituto Pinheiros apresentará outros produtos ve-' Fpolis.; 1�-,7 _ 48.'

lerinários de grande eficácia, como: Terneri,na (Buco-Vacina contra
••••••••••••••••••••••••••••

'

diarréia infecCiosa dos bezerros), StilbestroJ, e ainda, Vacina Contra a 'Oleo" de'P'e"I"xeBouba Aviária, Vacina C�ntra a Peste Suína" etc. .... .. . .........•.

Quaisquer consultas sôbre os mesmos, bem como sôbre as doença�! COMPRA�SE QUANTIDADE E:

dos animais do�és�icos, serão prontamente rE:spondidas pelo Departa- 'PAGA-SE BOM PREÇO. TRATAI{

ncnto de :Vetermárla. A

• Á RUA CONSELHEIRO MAFRl 41,.
Pelo slstema de reembolso postal, o INSTITUTO PINHEIROS afen- 'FLORIANóPOLIS _ CAIXA POS

derá diretamente � todos os pe.di�los. de seus .p_rodutos, quandO' Hão' en- TAL 124.',
contrados �a localIdade de reSIdencIa do solICItante.

.

.. ' .....

IIteis I" C A P I T A LA R"
• ..reune som ...

acabamento ••..

solidez:•. no piano 'perretto t.

Além de vários modêlos para

pronta entrega ... êste mCiraVl-"
'

lhoso piano pode ser seu hoje'
mesmo, através' do plano de

pagamento a longo prazo!

"a ....."01' Dantae••• - ..
.11....

...... '1-1t%4 - Rio .e J....r.
RAUL CASAMAYOR ,

aa. ".U•• 4. OU.,.lr.. 11 _
I�""r

t'et. 1-'871 - 810 Pa.t.

:A88INATURA8
,

N. C.pltel
b•• r. Ore
•...ar., Cl1l
I'rbaMltr. •••• • • Crt
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pessoais, conce-

São Paulo

Av. Iplranga, 71 A, - Tel. 4.1471t

Rio de Janeiro

Av. Rio Branco, 257-A - Tel. 32·7522;

REPRESENTA NTE
para Santa

KNOT
Catarina

S/A

Viacão Aérea
Horário
Segunda-feira

PANAIR - 9,40 - Norte

VARIG - 10,40 - Norte

PANAIR - 12,47 - Sul

CRUZEIRO DO SUL - 13,55

Norte
Terça-ferra

CRUZEIRO DO SUL - 12,00 -

Norte
VARIG - 12,30 - Sul

Quarta-feira
PANAIR - 9,40 - Norte

CRUZEIRO DO SUL - 11,00
Norte
VARIG - 11,40 - Norte·

PANAIR -,12,47 - Sul

Quinta-feira
PANAIR - 6,50 - Norte

PANAIR - 8,30 - Sul

VARIG - 12,30 - Sul

CRUZEIRO DO SUL

Norte
CRUZEIRO DO SUL

13,55

15,30

.f3ul
Sexta-feira

CRUZEIRO DO SUL - 7.20
'Norte

PANAIR - 9,40 - Norte

VARIG - 11,40 - Norte
PANAIR - 12,47 - Sul

Sábado

VARIG - 12,30 - Sul
CRUZEIRO DO SUL - 13,55

Norte
Domingo

PANAIR - 9,40 - Norte
Sul
CRUZEIRO DO SUL - 11,00

! PANAm - 12.47 - Sul.

Sociedade de sorteios. e seguros contra acidentes

dendo mais outros beneficios de carater assistencial.

Representante em' Florianópolis:
pEIJRO NUNES

,

Liquidação de .aç�es:,
o abaixo assinado, administrador e líquidatário da CASA DO

ANTIGO PARTIDO REPUBLICANO CATAIUNENSE", conforme �)o�e
res que lhe foram outorgados em ata da sessão da ma�oria dos aClOl1l�
tas, de !fi de Julho de 1944, ata esta devidamente registrada no Cartó

rio de Títulos e Documentos, desta Capital, sob n? 1497, de 18 dos re

feridos mês e ano, tendq recebido do desapropiante a importância ar

bitrada em liquidação judiciária, convida .a 'todos os possuidores d.e
ações, pessoalmente ou por procurador bastante e devldam:nte autorí

zado a virem receber a importância que lhes tocou por açao no valor

líquido da importância recebida, mediante exibição tias
.
re.spectiva�

ações. Desnecessário é, declarar que, sendo as ações nominativas,
A

80

aos seus subscritores ou aos devidamente endossados por transferen

cias ou por alvará ou formal de partilha quando se tratar de herdeiros

tudo acompanhado das respectivas ações, é que se fará o resgate. .Em
seu escritório sito à Rua Dr. Felipe Schmidt n? 2, sala 2, nesta Capital,

todos os dias'úteis das nove (9) às doze (12) o liquidatário está a dis-

posição dos interessados. ,

'

As Importâncias não reclamadas no prazo de noventa dias, a contar

desta data, ficarão em depósito bancário até ulterior resgate.

Florianópolis, 13 de Julho de 1948 .

Rua 24 de Maio 801 (Estreito)

I Iid d de c-s 20,00 além da Jói:,
, Sorteios mensais, .mediante mensa I a e '"

inicial de Cr$ Iu.oo apenas. ,

Participação nos lucros

".
.a....
li.H
'....'"
'.1..

SEGUNDA-FEIRA

Expresso SAo Oístõvão - Laguna
7 horas,
16 horas.

'

Auto-Vlaçl!.o Itsjaf - Itsja! - 111 110-

Expresso Bruaquense - Brusque _
ras.

Exprf.'sso Brusquense - Nova Trento
- 16,30 horas.
Auto-Viação Catarlnen.se - JolnvUe

- 6 horas.

Auto-Viação Catartnense - CUritiba

- 5 horas.
Rodoviária Sul-BrasU - Porto Alegre

- 3 horas.
Rapldo Sul-Brasíteíro - JolnvU. ,

As 5 e 14 horas.
TERÇA-FEtRA ,

Auto-Vlaç!lo Catarlnense - POrto Ale

gre - 6 noras,
A uto-Víação Catarmense - CUrItiba

- 5 horas
Auto-Víação Catulnense

- 6 noras.

Auto-Viação Catarlnense
- 6 horas.
Expresso São CrlstóvAo - Laguna -

! 7 noras,
,

Emprêsa Glória - Laguna - 7�
• 61f., horas.

,

Expresso Brusquense - 8rusque -

16 horas.
A .. .to-Viação 11ajal - ft3jaf - 115 no-

ra3. ".

Rápido Sul Brasíleíro - Jolnvtle - ....

5 e 14 horas.
QUARTA-FERA

Auto·Vlação €atarinense

_. 5 horas.
Auto-Viação catartnsnse

....,. 6 horas.
Auto-Viação Catarlnense

' Laguna
- 6,30 horas,

Râpído Sul Brasüeíro - JolnvUe - à.

5 e 14 horas.
Expresso São crtstovao - Laguna -

7 horas.
Expresso Brusquense - Brusque -

16 horas. ,

Auto-Vlação ItajaI - Halai _. 1G ho-

ra�xpréSSo Brusquense - 'Nova Trento

- 16,30 horas,
Rodoviária Sul Brasil - Porto Alegre

- 3,horas.

mMPANIIIA ·WAN� DA Im
....... _ li7. - "':"11.1'
00110101 ......IPo.n.

Cifr.1 do Balaato di 1944.

Cx. 134 - TeI ,
KNOT

Florianópolis
.............. .;

.

O Crédito Mutuo Predial, 9ferec'"

aos seus associados o melhor pia

no, no melhor sorteio, por Cr$ 5,oe.

mensais.

Telefone a esse número e a bl..

cicleta da Tinturaria Cruzetro ràp... ·

damente irá buscar seu terno•

R. Tiradentes, 44.

Ex-Partido Republicano Catarinense

JolnvUe

CUrItiba

Jolnv!.le

Pedro A. C. Cunha

I'I!UA VOLUNTARIOS DA PÂTRIA N,O 68 • 1," ANDAR

CAUlA PO::'T ...l.�l IElEFO,,"E 60;40· TEI.(611 ......... e. .PRoU.CfOllAo

AgenciaGeral para S. Catarin&'
Rua Felipe Schmidt. 22--Sob.

C. Postal, 69· Tel. «Protetora»

FLORIANOPOLIS

SRS. ASSINANTES
, Reclamem imediata
mente qualquer irre

�ularidade na entre�a
de seus ;ornaes.

Aluga-se
Linda e confortave] resi-

QUINTA-FEIRA
Au,to-Vlaçl!.o Cat.arlnense

Alegre - 6 horas.
AutO-Viação Catarlnense

-,5 horas.
Auto,Viação Cataeínense

- 15 horas.

Auto-víaeão Catarlnense - Tubarão

- 6 horas.
Auto-vtacão Catarlnense - Laguna

- 6,30 horas.
Expresso SAo ortstovão - Laguna �

7 horas.
Emprêsa Glória - Lªgima - 6 1/2

e 7 1/2 boras.
Expresso Brusquense - Brusque -

16 horas.
Auto-víação Itajaí - Itajal - UI ho

ras.

Rãpldo Sul BrasIleiro - Joill."f11e - la

5 e 14 boras.
Empresa Sul Oeste I.tda - Xapecó - As

- 6 horas.
SEXTA-FEIRA

Rodoviária Sul Brasil - P&rto Alegre
- 3 boras.
Auto-Viação Catarlnense

- 5 horas.
Auto-Y!ação catarlnense - JolnvUe

- 15 horas.

POrto

CUritiba

Joln"Ue

CAPITAL E REsqVAS
Rellpoolabilidarle.
Recete
Ativo

o-,
Cr$

80.900.606.30
5i978:401 ;755.97

67.053.245i30
, 142.176.603.8c

dencia, recentemente cons-'

truida à rua Souza França.
Tratar com o proprietario>'

à' rua Blumenau n. 68•.
. -," " " ... " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "" " " "

FERIDAS. REUMATISMO E
PLACAS SIFILITICAS .

Elixir de Nogueira"
M.cllcaçéio auxiliar no, trotamento;

da .íflli.
'

.- 11-.
' •.• ' •.• � .... �. ,,, ... " '.

, O Batalhão Barriga-Verde
,foi constituidó de catarinenses"

destemidos e o, €'Colégio Bar

rfga-Verde"�' usará,'. a" mesDUII'

'bandeirm.·

•

•

Siai.trol pagol no. 6ltiinol 10 ano.

Relpoola1:. 'lida':ie.

98.687.816.30
• :76.736,401.306.20

Diretorel.

Dr;"':Pamphilo d'Utra Freire de Carnlbo. Dr: FrancIsco.

de .sã. Aai.i�.'lOrr.,� Dr. Joaquim Barreto. de Araujo

e JOI� Abreu•.
CUrItiba

Produtos Veterinarios

o VA.LE DO' ITÀ.JAJ
Procurem n. A.re.ela

Progres80,
LIVRARIA 43, LIVRAR1&:
,

ROSA

R"Ua Can�areira, 928 - S. Paulo

Peçam lista

-------�--
---------------

Seu processo de naturalização
ainda ,não foi despachado?

Escreva ,s'em d�plOra ao Escritorio Juridico e. AdministrativlJ

Caixa Postal 4.132, Rio de Janeir,o solicitando informações. Esse Es
oritorio se encarrega de acompanhar e requerer no Minisf,ério da
Justica o que necessario for á sua concessão, bem cómo de registro
de djploma, divórcio e novo casamento, certidão de nasc'imento e de

ílasam'ento de qualquer parte ,d() .I>.aiz. I

,

ARTIGOS PARA. SORVETERIAS

CASA DAS SORVETERIAS

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ��HAUt/-Ter�8·telf. ".tO t.:!'e JUlho 3

.- as meninas Atride, filha do sr.

Mussi Dib Mussí do alto comércio
de Laguna;
- Neusa Amanda, filha' dileta do

sr. Adolfo Silveira de Sousa.
Aniversário de casamento:

A data de hoje é festiva para o

ditoso casal João Opuwska e Maria
Opuwska, que celebra o 30° aniver
sário de casamento. Onze filhos do
casal constituíram motivo maior da
felicidade em que terão decorrido
esses trinta anos de união indisso-

Em Itajai, onde reside cercado luvel e abençoada por Deus.
-da estima e do respeito de todos, vê "O Estado" apresenta ao casal
passar hoje mais um aniversário, Opuwska cinceras felicitações.
.natalicio o distinto cidadão sr. Bo
-nífácío 'Schmidt.

O venerando ancião que integra I
..2 alto comércio daquela cidade e

.d9' qual é membro preeminente, na

-data de hoje, mais uma vez, ver-se-

-ú por certo, alvo de expressivas
homenagens de seus numerosos

-amígos, às quais juntamos praze
.rosamente as nossas.

Vida
Dr. 'Laudelino Gallotti

Anive'rsaria-se hoje o nosso dis
itinto conterrâneo' dr. Laudelino
-Gallotti, brilhante advogado e pro
.curador do IAPTEC na Capital da
, República.

O ilustre aniversariante que con

-ta em nosso Estado' com largo cir
.-culo de amizades, na data de hoje,

..certamente receberá «laquí numero

.sas demonstrações de aprêço às

-quais nos associamos com prazer.
Sr. Bonifácio. Schmidt

Entre as alegr ías de seus gení-
tores, 10 Sargento Bruno Mário
-Cechinel e exma. espôsa d. Irene
Melehiades Ceohínel, completa na

.data de .hoje o seu segundo ani
versário natalício, o galante e 1'0-

"busto Narciso Adolfo, que orere,

.cerá, aos seus já inúmeros arnigui
rnhos, uma lauta mesa de doces.

ÁS muitas .relíeitações que rece

berá os de "O Estado" juntam
'prazerosos, as suas, extensivas aos

.seus ditosos pais.
x x x

ESCOVlsTek
.

:; 1)pf(J111 �
..

&t4�
Fazem anos hoje:

- a exma. sra. Maria da Glória

:Lopes Cunha, digna consorte .do
;'l10SS0 estimado .conterrâneo sr. Âl
'varo Ferreira da. CUnha, categori
:zado funcionári'o, da, firma Hoepcke;

- o sr. Jaime Bricio Guilhon, al
,to funcionário da Alfândega apo

:sentado;
- a exma. sra. Zilda Colônia Bu

lrello espôsa ,do sr. Burel1o;
- o sr. Alfredo Selva, do comér

.do local;
- a exma. sra. d. Maria Bayer

,Amorim, digna espôsa do sr. João

_Amorim;
- a exma. sra. d. Henedina H.

�chmitz, digna consorte do sr. Ar

'lindg Schmitz, instrutor mecânico;
- a exma. sra, ,do Rita Malheiros

.categorizada funcionâria dos Cor
Teios e Telégrafos, vva. do saudoso

jornalista dr. Odílio Malheiros;
- as senhorinhas Zigomar Ca1la

<do, sobrinha do sr. Bento Ca1lado,
,.dentista ;

- Nair Silva, filha ,do distinto
-casal Maria Eufrázia e Raul Tito da

Silva; ,

_:_ Maria da Glória Almeida, pro
'fessora do Grupo Escolar Hercílio
'Luz, de Tubarão, filha do sr. Celso
"Silveira;

dues gotas
dois minutot
dóis olhos
deros e

bonitos

Três anos' de vida partidária
.;A Manhã", 'do Rio, publicou, sob o Wú'lo acima, em sua edição

de 16 do corrent.e, a seguinte nota: ,

"O Partido Social 'DemocráLlco inicia, 'amanhã, sua Conven

>ão. É, ao mesmo tempo, o terceiro aniversário de sua fundação. Ao
RITZ - Hoje às 5 - 7,15 - 845 '

d
horas.

' , fim dêsse período, já pode ser julgado com suficiente objetivida e o

Sessões das Moças papel que êsse partido representou no cenário nacional.
Freddie Stewart - June Preisser Recordamos os últimos dias do Estado Novo, quando as correu-

-

JU�k<f����s COQUETES tes políticas se mostravam ansiosas pela transformação do regime.

Uma divertida comédia romantica Nem esquecemos que, então, os mais impetuosos exigiam vinditas e

musical, com tôda a alegria da mo- " inlolerância ameaçava coi-r-omper, nas {antes, a recuperação demo-
cidade... 'tO d )

.

Censura LIVRE.
era ica o I ais .

No programa: Nessa perigosa conjuntura, o PSD ,encarnou principalmente a

SINTESE DO DIA _ Nacional. idéia de que a reforma das instituições', era possível sem..o recurso a

Preços: Cr$1,20 - 2,00 - 3,00. fórmulas incompatíveis com os sentimentos de nossa povo e com a

"RO'XY" "li"· .: "7' 3' '0'
., ....

,
,. necessidade, que os espíritos mais serenos compreendiam, de conser-

- oje as , horas:
"1 1

'

f' t d
.

f' to
Ingrid Bergman _ Cary Grant _: var o que' de, útí se iouvesse ei o num passa o que os mais a OI S

Claude Rains: queriam apenas destruir. Êle fui, portanto, um poderoso elemento
INTERLUDIO de estabilidade e de justiça. Que isto correspondia bem à inclinação

Uma mtulhUer qhue fugia de algo da grande maioria do povo, eis o que demonstraram os resultados da
apavoran e. m omem que a re- ._

colheu em seus braços quando tudo eleição de 1945 e das subsequentes.
parecia perdido... Um filme de É líciLo acreditar que o PSD, apesar das vicissitudes que lhe têm

grande suspense dirigido por Hitch- marcado a existência, e até mesmo por obra da decantação realizada

cOC���{lra proibido até 14 anos.
através dê�se� acid�n�es de sua vida, eslá. em condições de e_xer�er

No programa: uma influência decisiva no processo do rorjatecímento constitucio-
Noticias da semana - Nacional r.al da elevação de nossa cultura política e da preservação dos valo-

Metro Jornal - atualidades. res fundamentais de nossa formação nacional.
Preços: Cr$ 4,80 :_ 3,00. D d d d"d' f'·t..r

. -

; entro o qua 1'0 sem UlVI a irnper .. ei o ue nossa orgamzaçao
partidária, êle é o principal fator de segurança e de equilíbrio - o

que significa muito para os destinos do Brasil".

eociall

..

iÚTZ� A'I�I��I;ã à�' 5 .� 7 ;3Ó i;�ra's:
Joel Mac Crea - Andréa Leeds e

o mago 'do violino JASCHA HEI
FETZ:

MúSICA DIVINA 'MúSICA
Um filme de rara beleza e de arte.

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

Aero de Santa CatarinaClube
Convoco aos senhores membros do Conselho Superior e da Dire

toria, para se reunirem em sessão, no dia 20 do corrente, terça-feira,
às 19 horas, na sala situada à Praça ,15 de Novembro n? 22, segundo
andar, afim de resolver assuntos de máxima importância para esta en

tidade.

'Fpolis., 15-7-948.

APEDIDO
Conclusão

protestos judiciais, 'sem qualquer
expressão jurídica, visando Iludir .-

os incautos e causar prejuízos, de ODEON - ÁS 7,30 horas.
ordem moral e material, àqueles A mais desopilante comédia do

que não quiseram comprar o silên- ano �

cio dos vigaristas. '

Perdidos numa casa mister-iosa,
O salafrário inverte, muito de in- mal assombrada e 'cheia de fantas

dústria, o sentido da verdade, quan- mas, os dois malandros fazem coi
do diz que pretendemos fazer um ...,

sas do "arco da velha"!

sociedade anônima com os nossos
Stan LAUREL (Q magro)

credores, qUàrldo,' em verdade essa
Oliver HARDY (o gordo)

proposta genuinamente com�rcj:>I, em: MALANDROS DE SORTE.

partida de pessoas amigas, como
Uma comédia repleta de situações

J?�qva «le honrosa confiança, foi ]::01'
imprevistas e que mantem o públi

nos delicadamente afastada, de vez
co em risadas constantes!

que temos suficientes reservas eco-
Hir! . .. Rir!.,. Rir! ...

A • No 'programa:normcas para enfrentar qualquer 10 _ Jornal da téla n? 176 - Nac.
situação. ,

A f·
.

da Iii t" d
. ' Imp. Filmes.

arruger-a a llS orra nos 111J ibu-. 20 L 'ARTEZÃES DE IDEIAS. ,.

res .de pinh'eiros cortados e serra- _ A Marcha do Tempo _

dos é outr,a mistificação, grosseira- 30 Fox Airplan News 30 x 52.
mente forjada pelo cretinola, pois Atualidades.
as reservas de matéria prima que _ Preços: Cr$ 4,80 - 3,00.
estamos aproveitando nos per-teu- Imp. 14 anos.
cem por �ltulos legítimos, devida-

. ,.. . .

mente registados na comarca de La- IMPERIAL - ÁS 7,30 horas:
jes, fato êsse que do conhecimento Ultima, exibição.
dêsse espevitado jurista de porta de CAVALEIROS DA RAINHA
cadeia. " Com: Elissa LANDI - John

I!:�se tipo de sarjeta esquece o LODGE.
'

apoIo que lhe demós quando foi No programa:
enxotado da Prefeitura desta cid:1- 10 - Noticias da semana 47
de e lhe estava prepara,rla uma boa - Nac. Imp. Filmes.
surra de rabo de tatú; olvidá Os fa- Preços: Cr$ 3,00 (único).
vores prestados por aqll(·le que 111e Imp 14 anos.

cons�guiu os primeiros serviços FILMES DA SEMANA
no foro e pagou os mêses de pensão Amanha -' ODEON
em atrazo; nào mais se lembra de Fred Mc Murray - Joan Leslie
que lhe arranjou a casa onde mora June Haver:,
e onde tem, até hoje, armada a sua FANTASIA DE AMôR
gaiola profissional. 'Técnicolor
Mas, não é ,de admirar que is<o . . . . .. . .

tudo aconteça, si bem atentarmo� 6a feira - ODEON
para a vida pregressa dêsse mineiro Avant-premiére
falsificado, que já exerceu certas O filme de 1948 para 1948!
atividades imorais na Praça Tir!!- Frank BORZAGE - o diretor

dentes, na Capital da Repúblic:1: poéta - apresenta:
que já cometeu tôda sorte de torDe- SEMP,RE. T� AMEI

z,as em Laguna, Itajaí e Florianúpo- Te�l1lcolor
hs e, que para vergonha ,rIos ho- Ç�rn - Catherme. �c LEOD-

mens, em certa época de aperturas Phlhp DOR�.- WillIam CARTER
foi até professor de tangos nu'11� - ,Mm.e �ana OUS�EN�AYA.
casa suspeita de São Frànc�sco n.o I

Subhme. Inesguoclvelo
Sul./..
Si êsse mosquito elétrico abisf'oi-

tau o lugar de deputado (para vel'- Voltou a ca' 1ganha dos seus colegas!), foi à cus- ' ma
ta das intrigas e traiçi5es que tilo
bem 'soube tecer entre os verdarlei
ros líderes udenistas riosulenses.
Par-ece ,mentira que o povo labo

rioso e bom de Rio do Sul tenha
com(l um dos seus representantes;
êsse tipo tarado que, certo dia, sur
giu nestas, plagas,metido num tel'nL
nho sovado, com uma cara ,r1e ca
chorro de bugre, magruço e descoIl
fiado, e que se expressava com tre
jeitos epiléticos e uma vozinha de
soprano ligeiro, qualidades essas
que, não fôssem as -já citadas traL
ções, nã.o seriam suficientes para
arranjar-lhe, siquer, o lugar de por
teiro de cemitério ...
Continuaremos na estaca,rIa, alti

. vos e serenos, trabalhando mais do
ql�e nunca nas tarefas dessa ind(IS
tn� que constitui um dos pilarr�
maIS robustos do edifífio econô>11Í
co estadual, certos de que os �rue
nos conhe,cem não farã'o de nós 011-
tr(\�, juízos temerários,

-,

E si tivermos ,rle retornar à arena
I pIra amassar, escalpelar ou esfa',p'., !

Asteroide Arantes -, Presidente
---------------------------------'

Na ..Assembléia legislativa
A sessão de ontem foi presfdida carvoeira do nosso Estado, consí-

derando-as .sérío golpe á economia
catarinense, e, concluindo; decla-

rou que também o importante'
pôr to �carvoeiro de Laguna será

prejudicado pelas referidas res

trições.
Estas considerações do sr. Ar.

mando Calil são acertadas ·e enér

gicas, defendendo, assim, a indús

tria carvo oi ra �de' Sánta Catarina.
O sr. Bul>cão Viana, da U. D. N.,

manidestou-se ,favorável á propo
sição pessed ista, o mesmo fazen

do o sr. Saulo' Ramos, do P. T. B.,
que, ao passar a presidência ao. 10

Secretário, -sr. Pinto de Arruda,
comentou os diversos, aspectos do

problema.

pelo S1'. Saulo Ramos e secretaria
da pelos srs .. Pinto de Arruda e

,Alfredo Campos, estando presentes
2681'S. representantes.
Do expediente, que se seguiu á

aprovação da ala, constou matéria

de importância, destacando-se o

seguinte telegl'ama do sr. Minis
tro da Viação, sôbre a indústria

do carvão do sul elo Estado:

,"Dr. Deputado Saulo ,Ramos -

Fpolis. - S. C. - RIO D. F. - Rp.
'I'lg. vossência n. 8.704 8/7 prazer
afirmar ilustre Assembléia Legis
lativa S. Cal.arina que êste Minis

tério renova acordo suas atribui

ções apôio Indús (ria Carvoeira
Catarinense estando sempre dispos
to 'examinár melhor boa vontade

HOMENAGEM PóSTUMA

Após, o sr. Lopes Vieira, do P.

,S. D., fêz referências ao transcur

so, ante-ontem, do {)entenário de

nascimento do sr. ceI. Pereira e

Oliv�ira, nascido na cidade de La

pa, no Paraná, e que,. em Santa
Ca tarina, ocupou vários cargos da.

administração pública, ,entre os

,quais; Presidente da Assembléia e

do Estado. Propôs, depois dessas

referências, voto de' gratidão e de

saudade, á sua memória, o que t'ói

aprovado, unanimemente, tendo

falado, também, em nome de suas

,bancadas, os srs. Osvaldo Cabral,
da U. D. N. e Braz Alves, do P.

T. B.

x 1.4 reclamações 'que visem cria� ne

cessárias facilidades. Atenciosas

saudações. 'Clovis Pestana, Minis
tro da Viação".
VOLTA A PLENÁ:RIO A CRISE DO

CARVÃO
O sr. Carlos Seára, da bapcada

pessedista, da. tribuna,' torna a

ocupar'!se, longamente, da crise do

carvão calarinens·e, ' Jazendo 1'eJe-'
rências especiais lás causas deter
minantes dÉiSse estado de coisas
na principal 'indústria do sul dês-
te Estado. Informoü s. excia. estar
em trânsiLo, para o iRio, uma co

missão de mineradores, portadora
de extenso memorial ao ,Chefe da

Nação, em' que, estuda a questão,
sob todos os seus aspectos. Hcfe

L'iu-se, também, ás providências
necessárias á solução dessa crise,
cujo colapso - virá, certamente,
abalar a ,economia nacional. En�
trando em minúcias, o orador leu
trechos do memorial CJue seri en

regue as. sr. Presidente da Re·pú
blica, pela 'Comissão ora nesta ca

pital, e que, onlem, visitou :t As
semibléia Legislativa, e, também,
artigo publicado por "LA PREN

SA", de Buenos Aires, sôbre
o carvão sul-catarinense. .Final
mente, propôs aprovação da Casa
lÍ. mensagm ao sr. Pre-siclente Eu
rico Dutra solicitando o seu apôio
para a solução dêsse 1_)roblema, o

que foi �provado.
Em seguida usou da palavra o

deI> .Armando Calil, do P. S. D.,
apc,;.ndo a proposta do seu colega
de b!..,Jp,ada. sr. Carlos Seára. S.
excia. condenou, de maneira
emente, clS i'estrições á

VILA VICBNTINA
Usando da pala,vra, o DeputadO

Biase Faraco referiu..,se ao lança
mento da pedra fundamental do
novo grupo de casas da Vila Vi
centina da Pedra Grande.
Assinalou os serviços prestados

á pobreza pela Sociedade de São
Vicente de Piaulo, em mais' de um

século de existência e falo'; sôbre
a magnificência da obra idealiza
da 'pelo ,grande Frederico Ozanam.
Reportou-se á atividade dos vi

centinos entre nós, feita sem alar
de e Mpalhafato e pediu que a

Assembléia incentiva�se, a êsses
pioneiros enviando-lhe as suas fe

licitações, que, estava certo, h a..,

viam de servir como notável es

tímulo.

'Roma., 19, (U. P�) - Depois de
desordens ontem verificadas, vol
tou a reinar calma em Siena, com

a chegada de reforços do exército
e da polícia. As fôrças armadas em

todo o país continuam entretanto
de prontidão, na espectativa de
quaisquer nova manifestações.

lar êsse cafageste que acode pelo
nome de Fernando Melo voltare
mos com o chicote na m�o, zehl U:l"
do-lhe as fuças antes de meter-lhe
pelas guelas uns bons vidros de
creolina para limpar-lhe as entra
nhas!
Não esqueça, também, êsse bcm

-te-vi do galho sêco que lá para a"

b�ndas do Paraná os nossos patrl
CIOS gostam muito ,de afirmar com
sabida ironia:

'

Macaco quando se coça, fluei'
chumbo!
Rio do Sul, 13 de julho de 1943.

Orlando Pinto Nascimento

O requerimento
Biase Faraoo [oi
unanimidade.

do deputado
aprovado por.

ve- A seguir, foi a sessão ence,'l'nda
indúsLl'ia e outra convocada para hoje.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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DR. POLYDORO ERNANI DE S, ITHIAGO
Médico e partei....

Do Hospital de Ca.ridade· de fk,
rianópolis, Assistente da

Maternidade

Doenças dos órgãos internos, es )C'
cialmente do coração e vasos

Doenças da tiróide e demais glan
dulas internas

'Glinica e cirurgia de senhoras -

Partos
FISIOTERAPIA - ELECTROCAH
DIOGRAFIA - METABOLISMO

BASAL
HORÁRIO DE CONSULTAS: - Pe

la manhã: Das 7 ás 10,30 horas no

Hospital de Caridade. Das 10,30" {Is
12 horas na Maternidade (Cllnica

de gestantes)
li tarde no consultório das 15 ás 1H

horas
CONSULTóRIO :

Rua Vitor Meireles n, 18
Fone manual 1.702

RESIDENCIA:
Avenida Trompowski 62

Fone manual 766

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 - Figado

Tratamento da Tuberculose
Pulmonar

Radiologia Clínica (Raios X)
Eletroeardiografia - Ondas Curtas

Fndutotermia Eletro Cirurgia
Ultra-Vióleta � Infra-Vermelho

Consultério e residência:

Praça Pereira e Oliveira (atráz do

Tribunal), Rua Santos Dumont, n. 8.

Consultas das '9 ás 12 e das 3 ás 6

_ Fone 841. FLORIANóPOLIS

DR. A. SANTAELA
(Formado pela Faculdade Nacio·
nal de Medkim, da trníverstdade,

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

Federal
Ex-interno dr Hospital po_iquiá·
trlco e Mallicõmio Judiciario

da Capital Federal
Ex-interno da Santa Casa de MI·
sertcórdta do Rio de Janeltoi
CLíNICA MÉDICA - 'OOENÇAS

Nl!:RVOSAS
..

Consult6rlo: Edifício Amélia
Neto :-, Sala ;1.
J;tesidência: 'Rua Alvaro de Car

valho, 70.
Das 15 às 18 horas

Telefone:
consu ltório - 1.208.
Res·idência - 1.305.

DR. LINS NEVES

Diretor da Maternidade e 'médico do
I

Hospital de Caridade
CLINICA DE SENHORAS - CI-

RURGIA PARTOS

Diagnóstico, controle e tratamento

especializado da gravidês, Disrur

hios da adolescêncía e da menopau
sa. Pertubações menstruais, iil�"'=l·

mações e tumores do aparelho geui
tal feminino.

Operações do utero, ozários, trem
pas, apendíce, hérnias, varizes, ele.

..

Cirurgia plásfiea do geI;iheo (ru
turas)
:ASSISTENCIA AO PARTO E 0J:-E-·

RAÇõES OBST]_:;TRICAS
Do.en?_las glandulares, tiroide, ová

rios, hípopise, etc.)
Disturbios nerv:osos - Es.terílid:ad.c
- Regimes.
Consultório R. João Pinto, 7 - 'Id.
1.461
Resid. R. 7 de Setêmbro - Edif.

Cruz)e SOUZil - Tel. 846.

_.- __ o .___ ._

Dr. M. S. Cavalcanti
Clinica exclusivamente de criánça.

Rua Saldanha Marinho, 10
'Telefone M. 132

Dr. Roldão Co.nsoni
CIRURGIA. GERAL - ALTA ,CI
RURGA - MOI;tSTIAS DE' SE

, .

NH0RAS _; PARTbS,
Formado pela Faculdade dei Medi·

eína da Universidade de São Paulo,
onde foi assistente por vários anos do
Serviço Cirúrgico doo 'Prof. Alípio

Corrêia Neto'
Cirurgia dó estômago e vià. eírcula
res, intestinos delgado e grosso, tiroi

?c: rins, próstata, .b.��igat ute�9�
evârios' e tromp-as. V'arícocéte, hidro

ceIe. varizes e Bernas.
Consulta�: 'Das 3 ás 5 bi:rras, ã rua

. Felipe Schmidt, 21 (áltos dá Casa
Parais';). Telei. 1.5�8

Residência: Rua Esteves Junior, 170;
Telef. M. "(54

------- _ .._- -

Dr. PauJo Fontel
Clínico e o,perador

Cousultório: Rua Vitor Meireles, 26_
... . T.clefone, .J AOS .

Consultas das 10 ás 12 e das 14 ...
15 hrs. Residência: Rua Blumenau.

22. - Telefone: 1.620Dr. Newton D'Avila
Operações - Vias ;Urinárias -

Doenças dos intestinas, l'�to, anus e
Hemorroidas. Tr:<tamento' da colite

amebiaaa.
Fisioterapia - Infra Vermelho.

Consulta: Vitor Meireles, ti. Atende
diàriamente ás 11,30 hrs. e á taii'de,
das 16 hrs_ em diante Residência:
Vidal Ramos. n. 66 - Fone 1:6"67

Dr. Mário Wendhauseli
CUnica médica de adultos e'"'érianç..

Consultório - Trzjano. 29
'relef. M. 769

Consulta das 4 ás 6 horas
Residência: Felipe Schmidt n. 38.

Telef. 812

O "C I" B
. 'W71 d"

'

,

O eg�o arrlga- Vl�� e ,Camitla., Graveta'i Pijamt 8,
estn c.?�strUldo !J S�ll InaJesto--lMeial da. melborelj).pelol. me
80 predlo e neceSSIta dei sU81nores ,preço. 16'"na�íCASA�MIS (
valiosa colabora�ão. CELAN'EA _ Ruàl'"! M�fl'''

'

Diz-se que o organismo muda

completamente de sete em sete

anos. O certo 6 que, com o passar
do tempo â saúde "se modifica e

em muitas pessoas de mais de

40 anos começam a aparecer dis·
turbios, muitas vezes de natureza Escritório reêefn organizado,
séria. Eritreeates o principal é" o, precisa ,de "pracístas" para traba-
disturbio da bexiga, urna fraque- lharem nesta cidade e no interior,
za cujas' exigenciae, que se',s;na·
nifestam principalmente á noite com artigos de fâoil venda, ,e com

quando se está bem quente na boa margem de lucro.
cama. são muito irritantes. Essa

I Informações á Praça 15 de No-
debilidade. da �xiga � .um r�sul- vembro 22 20 andar das 8 ás 12
tado de dlsturblos renais e SI fôr ' ,

desprezada, poderá tornar-se pe· horas.

rigosa. transformando·se em cal·

l'
-, # ••

_���o��f:�:a�ao�e���)� (infIa�.:: __o. "-r-' $E.NHQllll'AL. _. =rio� RU�,��}.��o. n. 33, 1"

Não ha meiomaisrapido e eficaz. A ultima creação em re/ri
de conseguir alivio desses perigos gerante é O Guaraná KNOT
doo que uma s.érie das afam,adas EM GARRAFAS GRANDES
Pilulas De Wltt para os RIOS c"

" ,

Bexiga, conhecidas em todo O Pr.e-/eclndo-o esta

mundo.

f
acompanhando a moda.

PILULAS , .

DE WITT
Muitas felicidades pelo nascimen NÃO ESQ U E ç A!

to de seu filhinho I A Tinturaria Cruzeiro dispõe age

Mas,. não esqueça, que o

melhOr!
ra dos .melhores profis8ionais d,a

presente para o seu "PIMPOLHO" cidade para lavar, passar e tin�
é uma caderneta do CR1l:DITO pelo sistema suiço.
MUTUO PREDIAL. R. Tirade,nte!l 44 - Fone 1022..

V�@êú�A
@LwgOlfJiL,
Wt@tb�fGà

lIIelRH0'0 IABWi?'!,lttlitllilt1&'W"&jififmrrmil

CO.\IPN\IlI:'\QUíMIC\ RflODI,\ RRJ\SiLEIRA!
MV�RT;\"I[NrO AGnOPECU,úao I?ud uerno H.\IHUÓ.Il') 4'and.CaixaPost,,1 1329. St\O P,�UlO

DATILOGRAFIA
(onfere
Diploma

Correspondenel a
(omerdal

DIREÇAO:
Amélia M Pigozzi

METODO:
Moderno e Eflciente

RUA ALVARO DE CARVALHO. 65
-----

TINT'URARIA CRUZEIRO
Tir8dentes 44

LAVA e TINGE ROUPAS
Beforma chopeos

Profissi ';' a (ompetente - Serviço rapido e garantido

LEIAM A RE�ISTA
O VALE' no tTAjAI

VENDE-SE
Vende-se finissima sala de jan

tar em estilo Renascença, inteira

mente tr-abalhada 'a mão e ainda
não usada. Tratar à rua Saldanha

Marinho, Hi.

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

Dr. (L"RNO G.
GÁLLETTI

ADVOGADO
Crime e CS:".1

Conetttuição de Sociedad..
NATURALIZAÇÕES
Título. Deolaratório.

ESTA
fRAQUEZA
ATINGE .

PESSOAS DE MAIS D�
40- ANOS

E.OI'lt. - Praça 15 d. No.,. 23.
10. odor.

.

R••id. - Rua 'l'iradent.. 47. IFÔNE -- 1468
,

Para os Rins e a Bexiga
EM VIDROS DE 40 E 100 PILULAS,

() GRANDE t:: MAI.� "CONOMICOI

Faz calor, rn-s, de sútn

lo, cai um tern no ral, e

V. cheg" em C3S>l encnàr-
.

cado. o; pés motnados t

Eis o momento de a9"-

.'

t har um r··��ri�do' ...

E VH11b�'n.() rno"n<-'nt"l d�

i- p }�t.l' � g :tn IS" gôta.--i .de

Misto: em ' .Ida r ,aI ::)3..

Misu.l "" p ,), I1<I-se sóbre

as mucosas in-ltw:h,; e

diminui o ccngestiona

mento,
.

desobs truindo os

condutos e permrtindo.

uma resp.racão normaã;

Mistõl
PARA A HIGIENE NASAL

.

,(

',USe MlsIOl.�U� Ynj;uento •
I,' '.pá;a fri�'�õ�� ":'sób'te a rar-

ganta, o peito e as costas.

IA s M S -re

Drs. NUNFS VARELA e ANTENOR
TAVARES

Advogados
Causa civeis comerciais, naturaH-

zações, consliltas. e púl'eceres
Das 9 ás 12 e das 16 ás 18 horas,

Florianópolis

Empregue bem o sen dinhel
ro, compra,ndo ações do "Coi"
!Eio Barriga-Verde".

I �.I)_ ritI ritl Fabrlcants e dilltribuidol'ell dali afamada. ';con- I•• LI'1I f.'Cgõ•• -,DISTINTA- • RIVET�"PO'ri.uCl um gran�
d. l!olltlm.nto d. aafJemira... ·!'Iaca.do.; bioln.

I
banI! e baz:oatos; algodõe•• 'mot'inll - a"iam.nto.
palt'a aUaiatétla que receba cUretament. daa

IIMIlI1ho!,$1l! tc.ibl'icQII. A Calla ·A CAPITAL- Gnoma Cil ati1lllal1o doe Snrflol. Coml1)ralllili!lt�lIJ de int.do:, no sentido d. lhl1 laurem Ilmll
,vtmita ti1n�a:i de l>i0tnOf'oJlrt'l l3uo.e aomprCla. MATRIZ em F'lol'i�lBbt)c-lillli � FILIAIS em Blumanau' ti Laje••

�M'?D!t�JilíêMFMMf W4iijlil5Jl!WB![P �'M'!éfA'lMt+mmMIiDIiIIBI:ILIiIBIIIJIIIII!""""!lIll'BlIIlfjililAl!IIilillll!l!liIiiIIl'lllIl__llIIiIiMVIi!IiIl!IllIW?IIm�AiIIM;n..............!!imllililllilllli�W'fiP*MDMO!4JM�a"lllíl.liII!IIItHDlF-_5jlll-iõD_±_BII!'IIiI�I!lI!I1I_B11Ili111I1!1i"""allIi_r:IIIIlI:wj,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



,

5
"

l' •

t"
i',

;
"

.j"

•
A

Estes
".",

serao os J,. ,ulzes.

CARLOS DlIUMMOND DE ANDRADE
- trm-dos maiores poetas da atuslt
dade. .rcrnausta e' presador. 'A re

cente publicação de "Poesia até ago
ra" é um .d03 grandes sucessos lite·
rártos do memento Sua obra como

prosador é tida pelos críticos como

tão relevante quanto a do poeta.

RACHEL DE QUEI �OZ - Um dos
maiores nomes da literatura brasi
leira. Autora de PI J Quinze". "As
Três Marias" e outros grandes ro

mances. Acaba de publícar com ex

traordínár ia éxito de venda "Três
K ornances

"

vo 1 li m e apresentado
pelo Círculo L i t e r A r i o do Brasil
con::.- . "a primeira seleção.

OCTAVIO TARQUINIO DE SOUZA
- Jurisconsulto, historiador. crítico
literário e biógrafo. Autor de ;'José
Bonifácio" e valiosos estudos .s6-
bre o Brasil imperial. Sua f3mosa

biografia do Padre Diogo Antonio

Feijó é um monumento literário
que ficará em nossa história.

�
.

!

ALVARO LINS - Grande ensaísta,
biógrafo e crítico Itterârío, con

sagrado pelos prêmio, Filipe de
OLveira e Pandiá Calógeras de 1945,
esteno valor de zs 000 cruzeiro". Au
tor de uma grande c íografía do
Barão do Rio Branco e do "Jornal
de Crítica,", já em cinco volumes.

MANUEL BANDEIRA - Da Acade
mia Brasüeíra de Letras. Um dos
"maiores poetas brasileiros d� tOd01
os tempos. j>'caba de saír mais uma
edição de suas "Poesias. Completas"
e uma 'excelente 'seleção: "Poef::�as
Escolhidas" em magnífica edição

c_:;=t�reAg � g

ENVIE A SUA 'COLABORACÃO AO CONCURSO SUL AMERICA
,

,

.�b_';

A FIM DE PARTICIPAR DOS 120.000 CRUZEIROS
DE 'PRÊMIOS EM DINHEIRO

Já inúmeros trabalhos têm chegado para concorrer aos 120.000
cruzeiros em dinheiro que a Sul America lhe oferece. Mas você
ainda tem tempo de concorrer. Note que o seu trabalho vai ser

julgado imparcialmente por uma comissão ilustre, constituída de

• Número de palavras: trezentas, no máximo.
.. Os trabathos deverão ser datilografados
em espaço 2, com larga margem à esquer
da. não se admitindo os que forem bati
dos nos 2 lados da fô ha,

• Tôdas as provas serão firmadas com

pseudônimo e enviadas à Sul Am rica - Companhia Nacional de Seguros de
Vida - Concurso - Caixa Postal 5104 - Rio de Janeiro. Em outro envelope

UM pÊSTES VALIOSOS PRÊMIOS EM

DINHEIRO PODERÁ SER O SEU!

(,
grandes 1iJomes da nossa literatura. Mas não se trata de um con

curso estritamente literário. -Mais do que o brilho da forma im

porta a inteiígência da argumentação e a clareza das idéias.
Esta é a sua oportunidade! Concorra o mais cêdo possíveL

CON'QIÇQES DO GRANDE CQNCURSO SUL AMERICA
• . ..,

.

i-, ...
" < I •

Tema: IIPorque con�idero o Seguro de Vida a melhor pro'teção à

família e valioso benefício de interê$se seeiol" .

Cr$

Cr$

fechado. com índícacr o do pseudônírn » na parte extvrna, os concorrentes re

meterão, juntamente com um s copia do trabalho, o nome e enderêço completos .

• Os trabalhos premiado; torriar-se-ão propriedade da Sul América que po
derá ut.ihzá-Io s corno entender.

• A Companha não devolverá os originais apresentados, nem manterá COf

respondên ia sôbre o concurso.

• A decisão dos juízes será definitiva.

• Só será permitida a apresentação d e uma composição por pessoa.

• A identif c scão dos autores premiados será pública, anunciada a cerimônia
com a necessária antecedência.

• O prazo do concurso terminará em 30 de setembro de 1948.

• JUÍZES - Serão juízes escritores e literatos, cujo veredilo possa ser aca

tado sem discrepância.

1.° prêmio - _ Cr$ 10.OCO,00
e mais uma ap61ice de seguro de vida, de

igual vaiar, liberada de pagamento de prêmios;
2.° prêmio,. __ , _ _ , ...

3.· prêmio

A leitura dêste folheto facilitar-Ihe-á a vitória no grande concurso

�ul Ameri,ca! Se quer estar aparelhado para vencer, estude o pequeno
folheto que a Sul America lhe enviará gratuítamente e no mais curto {'railo.
Basta preencher o coupon e remetê-lo ao enderêço nêle indicado.

IO.OIlO,oo
5.006,00
10.000,00
25.000,00
30.000,00

À Sul Amerlca
COMPANHIA NACION L DE SEGUROS DE VIDA

CAD!::;' POSTAL 5104 --,- RIO ,D-Ó; JANEiRO.

t;<!uej1:am rem.d-ef;'lJI! �'folheto "O seguroide Vida", poi� pre�endo
prepa;-ár�m" para Í)ort;cipú do�'collcij'r�o_'-dõ.�:'�tOOQ crll'2,,,l'�p,:'1

10-ZZZZ,1 78 o

10 prêmios d. Cr$ 1.000,00 , Cr$
50 prêmios " Cr$ 500,00 - Cr$
100 prêmios " Cr$ 300,00 Cr$

f

150 prêmio. " Cr$ 200,00 Cr$ 30.01>0,00

,Cr,,$ .2U.��?,OO II
,

NOME

DATA DO NASC,; DIA M�S AUO

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

Sul Ameriea TEM F1LHOS?

• PROFISSÃ.O

CASADO?

RUA

COMPANHIA NACIONAL DE SIGUROS DE VIDA � FUNDADA· -tM 'la9'S r.STADO

Dores nas Costas
Desaparecemr
Rápidamente

)

Se v, sofre de dores agudas ou sensa

ção dolorosa nas costas'ou nas espáduas,
V. precisa eliminar os germes em seus

rins, causadores dêsses sefrimentos. Ou
tros sintomas de desordens nos rins e

no aparelho urinário são: urina escassa

e ardente, freqüentes levantadas notur

nas, dores nas pernas, lumbago, nervo

sismo, enxaquecas, tonteiras, reumatis
mo, perda de apetite e de energia, in
chação <los tornozelos, etc. Cystex
ajuda a eliminar êstes trunstôrnoa, re

movendo sua causa. Começa a agir em

24 horas e acaba com os transtôrnos
rapidamente. Peça Cystex em qual
quer farmácia sob nossa garantia de
que o aliviará. Experimente-o e verá
como se sentirá melhor em pouco tempo.
Nossa garantia é sua maior proteção.

çystex no tratamento de:
-, CISTITES, P1ELlTES E URICEMIA .,..

.____-----------------------------------------------------------

FARMAC'IA ESPERANÇA
.0 Farmaeê.tleo lOLO LAU8
Boje CI lal 'IIHA • na IIrelerlü

DnIru ..el eetrsqelru' - H.....ütu - r....
••rtu - .Aru... •• ..rr�elt•.

hrIIIac.-•• a .saca ....�da _ I'GlcoitilÁrt. 86c11...
1530 kilocielos ondas médias de 196 metros

TUBARÃO -- S. CATARINA

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

RftDIO TUBA'· ZVO 9

ftrvores fruliferas
Arvores Frutiferas enxertadas e plantas ornamentais nas

melhores qualidades oferece o grande Estabelecimento de
-

Flori e Pomicultura

H. J. Cipper,
Corupá.
Mun. de Jaraguá -- Estado de Santa Catarina,
Peçam catalago gratuitamente.

-

A DIVULGAC o
Havisia do Paraná. para o Sul do Brasil

Intercâmbio.Cultural
Economieo Financeiro

Publicidade
CAIXA

mensal. - Assinaturas e Anúncios.
POST ",L, 775 CURITIBA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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6 o ESTALJO- Terea reara 20 ge .Iulnu G" .. 'g.oillllS

CLUBE DO ZE o t::. '�GOST
PItOGRAMA PARA O ,MÊS DE 'AGôSTO - DIA 8 - DOMINGUEIRA - DIA 12, s- FEIRA - JANTAR DE CONFRATERNISAÇÃO' PELA PASSAGEM
DA DATA, COM NÚMEROS DE CANTO E SHOW ARTíSTICO, ORGANISAÇÃO DA SENHORINHA LAlLA FREYESLEBEN. DIA 14, SÁBADO - GRANDE
BAILE DE GALA. EM COMEMORAÇÃO DO ,760 ANIVERSÁRIO DO CLUBE. DIA 22, DOMINGO - FESTA INFA�TIL, COM S_H�W, ARTíSTICO,. ,ORGA-

, NISAÇÃO DA SENHORINHA MARIA LUIZA CAMPOS, DAS 15 ÀS 20 HORAS. DIA 28, SABADO - SOIREE. '

AS DOMINGUEIRAS E SOlRÉES TERÃO INICIO ÀS Z 1 HORAS.

I
!n

ontem ca) , nasceu Emílio Carlos Jourdan,
que se naturalizou brasileiro e

faleceu, como Tenente-coronel do

Exército, em 8 de Agosto de 1900�
no Rio de Janeiro;

- em 1852; faleceu o General
em 1612, foi nomeado Capi

tão mór da Paraiba, Joãa Rabelo

de Lima;
_ ern 1630, após tres meses de

Venceu o Ivaí na luta' pela lideranca ��;:::�;� �:��:o��::�:O�:i�::;��
Matias de Albuquerque;

A superioridade do Paula Ramos, não, refletiu no marca .. suitas:mn1:9\i��d�01�g:0 s��:a�:;
doro - 5 x 4 a contagem final.-Pinto foi o scorer da tarde ��:il;��) faleceu o Padre Antônio

e Felipe o autor do tento da vitoria. - em 1825, nos arredores, de

Justificando a enorme ansieda- te e cheio de surpresas podemos de tagem para 4 x 3. Aos 16 minut.os Montevidéu, o comandant.e Llere

de do público, grande foi a aHI�-1 dominar o choque de ante-ontem. Mandico fêz o quarto ponlo do na, oriental ao serviço do Brasil,

têncía 'que compareceu ao calejo' Benteví foi o melhor do eampo. Paula Ramos. O tento da vitóría repeliu um ataque do caudilho Ma

entre o Avaí e o Paula Ramos, Ligeiro, combativo e técnico o surgiu aos 35 minutos, sendo seu noel Oribe, caindo prisioneiro o

'apurando as bilheterias renda su- "player " gaúche constituiu a alma autor o extrema Felipinho, apro- capitão Lavalleja (mais tarde he

perior a 7. 600 cruzeiros, conside- do quadro tricolor. Também Adol- veitando magnif'íco passe -de Iva- rói da independencia do Uruguai);
rada boa. finho apareceu esLupendamente. ní. Foram anulados um tento de - em 1832, na então Desterro,
Em torno dêsse sensacional ,=1',:- Foi o esteio da defesa avaiana, ia- Mandico e outro de ,Sf\Ul. na rua que hoje tem o seu nome

bate muitos prognósticos foram terviu diversas vêzes em lances Os quadros jogaram assim cons- e na casa que faz esquina com a

"feitos. Os avaianos não acredita, perigosos diante da sua meta, í.ituidos : rua Saldanha Marinho, nasceu Vi-
vam em derrota depois daquelas quer arrojando-se aos pés dos 1.01' Meireles de Lima, glória da
'brilhantes vitórias diante do Fi- dianteiros contrários ou seguran-

AV,A1 - Adolfinho, Fateco e pintura brasileir-a, que faleceu no
gueirense e do Bocaiuva com COl",- do a pelota com incrivel perícia. 'I'avinho ; Quido, Boas e Ivaní; Fe- Rio em 22 de Fevereiro de 1903-
tagens elevadas. Entre os t01'0e- Suas interveuçõés garàntiram a lipinho, Nizeta, Pinto, Bráu lio e

I exclamando: - "Como é triste
dores do Paula ,Ramos não havia vitória das cores avaianas. Saul.

e desolador o fim da minha vida'
um só que contestasse o valor da Aos 12 minutos Mandico inau- PAULA RA:MOS - Brognolli, de artista!?";
equipe tricolor. Assim sendo, as gurou o escore que Pinto igualou Chinês e Katcip is: Nenem, Choco- - em 1841, D. Pedro II, que fô
opiniões divergiam. Não se podia aos 16 minutos. ',Mais dois minu-Ilate e Ivan í: Lázaro, Benteví, Ní- ra proclamado maior em 23 de Ju
apontar o f'avordto. A luta iria �2r tos de jogo e Benteví desempatou, cácio, Fornerolli e Mandico.' lho de 181�0, fOI sagrado e coroado
de igual para igual. Dois quadros para Nicácio acrescentar para 3 Serviu como juiz o sr. José Ri- Imperador'
relatívamente fortes iriam ao gra- aos 25 minutos. TIm minuto ape- beiro, que teve, desempenho re-I em 18'1.7

.

P d B
1',

- 'I ,em eras rancas,mado para lutar até o fim com o nas para encerrar-se o primeiro gu ar
.

.

"

. . .
Rio Grande do Sul, faleceu o Ge-pensamento fixo na vitória das tempo e Pinto diminuiu a dif'e- Como partida prel iminar de- neral Bento Gonçalves da Silva

'Suas cores, vitór-ia essa de grande rença. Aos 6 minutos da segunda fronLaram-se os quadros suplen- nasoid T' f 23 d S t
'

1
..

f te'; SCI o no rrun o a ,e e em-va 01' ,para. uma maior aproxima- ase Felipinffo empatou e alguns tes dos, mesmos clubes, vencendo t, d 1788 h f _

ção do cetro máximo da cidade. minutos depois.Pinto elevou a con-: o Avaí por 3 x 1. D.lO e , c e e da r-evolucã o

Estava em jogo a' liderança cio
rf ograndenss de 1835 a 1845;

campeonato citadino. Os dois qua-
REUNr.t\O DO ,CONSELHO DELI" ARNOLDO �UAREZ CUNEO

_ em 1850, no Rio ele Janeiro,
BERI:\.TIVO DO FIGUEIRENSEdr os se apresentavam em excelen- '-' Clínica Odontololria faleceu o Chefe de Divisão Pedro

'Les condições para fazer valer sua
.

F. ,'C. . .. ,-.
.

NOTUR�A .

_ Antônio Nunes;
classe e técnica dentro do gramado. I '

Tera lugar, rioje, com InICIO as:: Das 18 ás 22 horas, com hora \
_ em 1866, tendo sido ferido

A 1 t f'ní
..

d
. 20 horas na sede do Figueirense marcada, a cargo de abalizado pro-

u a 01 nICla a em meIO .
a .' .. ._

.. rissioua) no combale ele Potrero-Sance o Ge�
. d tusi d

.

t·
. F. C. importantíssima reurnao do 'a .' ....gr an e en usiasmo a aSS1S encia, .

. .' ua Arcipreste Paiva 17 neral Vitor-ino Monteiro, assumiu

O A'Vu.í foi falho em muitas o('a-
seu Conselho Deliberativo para, . •. . . . . . .. . ,........

, for as brasi leras o
tratar de importantes assuntos re- PASTA DENTAL 0 comando. das ç -

Iacionados ás varras atividades JtOBINSON valoroso General Guilherme. Xa-

dêsse tradicional clube. . . . . • . . . . . . . ..

vier de Souza;
EMPATE NO· PMLliO TORINO X COSfNHEIRA

I
- em 1875, no Rio de Janeiro,

PALMEIlRAS Precisa-se de uma que durma fó faleceu o General Manoel Marques
O Torino, campeão da Itália, ra do emprego. de Souza (conde de Porto-Alegre),

extreou ,ante-ontem em '�ão Pau- Informações, rua 'Rio Grand s do nascido no Rio Grande do Sul 'em

lo, empatando com o Palmeiras Sul n. 22 13 de Junho ·de 1804;
por 1 tento. PAGA-SE BEM - em 1911, no Rio de Janeiro,

começou a circular o jornal ves

pertino" "A Noite";
- em 1945, sob delirantes aplau

sos da população, desembarcaram
no Rio de Janeiro, de regresso" dos

campos de luta na Itália, 5.300

componentes da valoTosa FEB.

_ Oir,.rio ,,� PF.DRO PAULO MACHADO

Feleciano Antonio Falcão, nascido
em São Luiz do Maranhão em 31

de Maio de 1810;
- em 1865, em Magé, Rio de Ja

neiro; nasceu o grande jornalista
Alcindo Guanabara, falecendo a.

20 de Agosto ele '19'18;
- ern Úl74, o bravo Cor-onel Je

nuino de Sampaio atacou e tomou
a casa em que se. achavam entrin
cheirados os fanáticos "muckers'"
de João Jorge Maurer, "que foram

.. "

derrotados;
"

- em 1882, faleceu Eduardo Jo
sé Nogueira Angelin, um dos "Ca
banas" paraenses, nascido em Ara
ca tí (Ceará) em 6 de Julho de

1813;
- em 1944, a intrepida FEB

hasteou na Europa, pela primeira
vez, a Bandeira do Brasil, caben
do esta missão ao General João
Batista Mascarenhas de Morais.

ti

André Nilo Tadasco ..

marcador 'favoreceu-o, livrando-o
de um desastre completo, para co

Iocá-Io invicto na liderança do
certame.

siões, deixando irritados os seus

.torcedcres, Não parecia o mesmo

o esquadrão azurra, Dá f'alta de

técnica ,e entusiasmo ressentiu-se
o 'quadro de Paulo Lange, "em dei
xar de mencionar o. descontrole

,havido nas suas linhas. Mas o DR. RAFAEL G CRUZ LIMA
e

DR. CARLOS LOUREIRq
DA LUZ,

ADVOGADOS

gou muito melhor que o alvi-ce
leste. Superou-o {!e muitas manei

ras, mas a sorte, foi,-Ihe adversa.
Tombaram inesperadamente, quan ..

.

do maior 'era a sua superioridade.
O tento de Felipe, aos 35 minutos
da fase 'derradeira, tirou .as últi
mas esperanças dos paulainos
conquistarem a vitória. 5 x í foi
a contagem acusada no placard;
Em futebol, como se cÜ'stuma di

zer e 'com muita razão, acontece
tudo e poucas vêzes reflete fif'!
mente o desenrolar de um pr<3lto.
O placard de ante-ontem, não' há
dúvi'êla, foi injusto para o cam

peão da cidade que apareceu co

mo um g'iganLe, dono de muita fi

bra e muita técnica. IQ Avaí jogou
para o marcador. Venceu, 'não se

podendo contestar a validade de
todos os Binco tentos. Foram mui
to bem cOll!qúistados, tanlo quan
to os do seu leal adversário. Um

cotejo "erdadeiramente empolgan-

Agradecimento e Mi'ssa
A familia enlutada da saudosa VIRGINIA ELOI REGO, agradece

às pessôas que enviaram telegramas, .cartões, corôas e flôres, que com

pareceram ao seu funeral e as que deram o conforto de sua· presença
e aos drs. Armando de Assis, Polidora Santiago e Djalm:} Moellmann

pelo carinho e desvelo com que atenderam a extinta.
Convida ainda a familia .aos seus parentes e pessôas amigas para On tem

assistirem à missa de 7° dia, que mandam celebrar 'no próximo dia 21 - em 1&25, o General Malias ele

do corrente, quarta-feira, às 7,30 horas, no altar do Coração de Jesus, Albuquerque impôs a c,apitulação
na Catedral Metropolitana, antecipando agradecimentos a todos .os que dos holandeses, em Por.to Calvo;
comparecerem a êsse, áto de fé .cristã. I - em 1838, em Namur (Belgi-

.

O Paula Ramos surpreendeu-nos
pelo seu jogo vi'sLoso, ibem cOOl'd,�
uado, tanto mais a exce'Iente orga
nizaçã() conjuntiva que coloeou
em campo, fazendo os seus arlq,-
,tos delirarem de' eirCusiasmo.,' .10-

Escritório: Rua João Pinto
n.O 18 _ .. Florianópolis

...................--�--

\AJM..ta\ldAt�f,H�.. ; ua 11m u·

:no • Biblioteca .do.centro Aea·
ümioo XI (d!e Pe'geJ'eÚ'o•. Oõa�
lribairb, .1IU1m, pua '. tona&
eio cultural .doa ea�
.. amanhAI
:(·Culpmba pró-U'f1'O" ..

_,_c,__........u. ..�.�)

HORA CERTA!

O DESPERTADOR DE CONFIANÇA

A VENDA NAS BOAS RELOJOARIAS

A qlle hOl'a

pl'ec:isa despel'tal'? I

JAZ O avis81'ã na

Náo luminoso
Cr$ i70,OO

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o BSTAD ,-Terca·felra 2. _ iulho ele '.48
�---------------------------------

7

-Já- passou - um dominqor--·
p,,,J.?n!'�one�i��!��Un�!."d? apreeiand.. I

no decorrer do ônibus matas-virgens, 'e belas paisagens, afinal passando
um agradável domingo.

Não se esqueçam, para a venda de passagens, com poltronas nu

meradas, podem dirIgir.-se diáriamente à Agência Brasil a rua 7 de Se

te�nbro; Florinópolís.
SAlDA DA AGENCIA B�ASJL ÁS 9 HORAS VOLTANDO ÁS

18 é 30 HORAS

Guia do, Paraná
Publica relação dos comerciantes e industriais com seus ende-

reços.

1Cada guia é vendido acompanhado de um mapa rodoviário 'do
Paraná e Santa Catarina. ' '

Redação: Rua Prudente de Moraes, n. 626. -' Curitiba.

Terrenos em Coqueiros
Vendem-se diversos, com chácara, á beira-mar; diretamente ou

por intermédio e sob financiamento dos Institutos.
Planta e informações - Rua trajano, 16.

-(J'-fTlER pio
'A senhora gosta de fazer pão em

casa'! Nesse caso, use Fermento
-

,Sêco Fleischrnann. Assim, terá
uma garantia de maior volume,
melhor aparência, massa mais uni
forme e melhor sabo. Este famo
so produto agora pode ser colo

cado em lugar' fresco � seco ['<Ira

conservação, disr.)'·n'ar.
do, portanto, rt'frig�r;c.
dor, Veja a receita nos

dizeres da latinha.,',

FERMENTO SECO

FLEISCHMBNN
J Produto do Stondard Brands of Braz;l, Inc.

,

i � RI_O__
DE

__JA_N_e_I_Ro ___

'Yoa4e.$e
Ácido sulfúrico;' 2 Torres metá-licas de 30 metros, cada uma, '''f

'�o-antena"tríplice'; Gerador-ya'ia fabricação de hidrogênio; Ma
caco hydráulico, marca Blachlaw Jack, para 12 toneladas; Ba
teria completa para 120 volts e 650 amperes, equipada com qna
dro e chaves; Bomba de ar, manual; com tripé; Manometro para

garrafa de- ar comprimido; tanque de zinco, com bomba, para
.

600 Iitrosr Lâmpada extensiva, com 22 metros de fio flexível]
48 metros de fio flexível, para lâmpada extensiva, etc.; cabo elé
trico flexível; Garrafas para ar eompr ímido; Jogo' de mola,
completo, para auto Forel 1929; Balões para hydrogênio; SUPor-
te para pneus; Pneu grande e câmara de ar; bomba completa
para tambôr de gasolina; Máquina de furar elétrica; Ventila
dor.

Ver e tratar no aeródromo do Aérocluhe, em São José.
Informações 1110 Escritório de Asteróide & Cia,
Praça 15 de Novembro nO. 22 _:_ 2° andar - Telefone, 1.388.

Ouç�m, diãriemente, das 10 às 14 horas, as eudiçõee da

ZYH .. 6 Radio Difusora de Laguna,
970 kilocicloe onda de 300 metros.

Legua« - Santa Catarina - Brasil

, ,----�---,.._ __ _ _ •........_.__
_-----

-.....,..

Quatro unidades de primeira escolha, ..

Quatro azes consagrados pela marca

Diesel da General Motors, para as mais

variadas aplicações, Os motores Diesel

Gl)iI são de 2 ciclos, o que significa um

aproveitamento máximo de energia,
além do que são também compactos,
econômicos, fáceis de transportar, pro
porcíonando a fôrça requerida no local

necessário, de imediato e com inteira

segurança. Sua capacidade varia de

40 a 1.600 HP.Verifique como umMotor

Diesel GM da Série 71 pode
oferecer-lhe maiores lucros

em seus negócios - Visite o

concessionário mais próximo
ou escreva-nos pedindo deta-

lhes especiais,

.
SfRIE 71

fORÇA (t •

lliESEI. IIoqJfJnto Gerador�----�-----
I PaTa maiores informações mande éste coup·!Jn hoje mesmo à

I GfNERjH MOTORS DO BRIlSIL S. D.
I Caixa Postal 200-8 - São Caetano - São Paulo > 34
I ---------------------------------------
I Estando interessado na aquisição de um Motor Marítimo/
I Gerador de Fôrça/ Diesel GM Industrial/ peço-hes enviar
me sem compromisso da minha parte o folheto explicativo.

I
I NOME.""",,, .. ,,, .. ,,,,,,, .. ,,,,,,,,.,,,,.,.,,,, ... ,,,, .... ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ..

I CIDADE.""""",,,,,,,,,,,,, .. ,, .. RUA.. "",,,,,.,,,,,,,,, .. ,.,,, .. ,, .... , .

Prodo!o da General Mo!ojs I
a fôrça moderna

GENERAL MOTORS DO BnASIL S. A.

Inspetores para o ,IRegis,iros d'e Diplomas
Norte e Oeste DIPLOMADOS POR ESCOLAS LIVRES: (Superior) - Nos têrmos

I do Projeto 521.B/47, deverão requerer a validação dos seus diplomas

C t
·

. no prazo de 90 dias.
. a arlDense DIPLOMADOS POR ESCOLAS LIVRES: (Comércio) - Nos têr-

. .'
S mas do Projeto 520/47; poderão registrar os seus diplomas..

. r.mporta.nte Companhia de

01'-, REGISTROS DE PROFESSORES: Deverão requerer .a substíutíção
teios precisa de 2 Inspetores para dos seus registros provisórios por definitivos.
a zona nort� e oeste catarínense, PROFISSIONA�S ESTRANGEI_ROS: De aeórdp com o Parecer '22(
'Carta de próprio punho com fo- do COnsultor Jurídíco, podem registrar os. seus d1pl.omas..

,
'. .'

I
DENTISTAS E8TAI{UAIS: Podem valíar seus díplomas..togr afia 3 p�r 4,

.

-D.ara
.

a Caíxa TRATAMOS DE QUALQUER ASSUNTO REFERENTE AO ENSINP.
.•..•.•• '...... •.•...•.••.••.•• BUREAU UNIVERSITÁRIO

Sala' -"'0'" cemrO' Av. Alte. Barroso, 11, 1° andar - Caioca Postal 3.932·-'- Rio-,
� ,'. . Direção do DR. PEDRO OLAVO DE MENEZES i

PRECISA-SE
Tratar à rua Tirad'eotes nO 5

Telefone 1393. IVENDE-SE o prédio da 'Av. Mau
'ro Ramos, 269. Tratar no mesmo,

�
j'

t

i
".

I
A SIFILIS ATACA TODO O ORCANISMO 1•..O figado. o baço, o coraçéio, o e.tomogo, o. pulmõe.. a pele,

produz dores de cabaça, dore. no. OSIIOIl, reumatismo, i:
.

- cegue irá , queda do cabelo anemia e aborto.. !.
Conllulte o medico e tome I;) popular d�purativo . ELIXIR 914. ,

.

Aprovado pelo O. N. S. P. como medicação auxiliar no trata- imenta da Sífilis e Reumatillmo da mesma origem, .t
lnofen.ivo 00 organi.mo. agradaval como licor 1:

De pessoas têm usado
FRAQUEZAS EM GERAL.
VINHO CRE OSOTADO

cSILVEIRA«
com bom resultado o

.................... ,0" 0,
CHEFE DE ESCRITóRIO

Conhecedor de todos os servi

ços de escritorio procura 'coloca
ção na Capital ou uo interior, -

Cartas para"CHEFE", Rua Vida!
Ramos, 52 - NESTA.

popular depural.'vo

•••.••••••••••••••••• tt .

LIRA TENIS CLUBE
PROGRAMA PARA O MÊS DE JU
LHO DE 1948
Dia 24 - SABADO - SOIRÉE

com inico as 21 horas.'
Dia 31 - SABADO - SOIRÉE

com inicio as 21 horas.
SERVIRA DE INGRESSO O TA

LÃO DO MÊS DE JULHO.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



A PEDIDO ••• e uma ,-resposta
Depenando o B�m-te-vi',
Ssse espirrado guapéca que aten

de pelo nome de Fernando Melo,
veio ganindo pelas colunas do "Diá
rio da Tarde" e da "Cidade de Blu
menan" contra a Companhia Pi
nheiral e o seu diretor, numa lin

guagem própria de individuas nas

cidos e criados no bojo de um cano

de esgoto' ou no quadrado de um

chiqueiro ...

Tinhamos prometido a nós I11rs

mos que não perder iamos o nosso

precioso tempo com êssc rebutalh?
si o coisinha não se metesse a latir

uma demorada ladainha de inf'a
mias e calúnias, tão a jeito do faça
nhudo chantagista.
Mas tão enormes e ,ieslavadas

menti;as engendrou o cabotino para
armar escândalo que resolvemos
dizer algumas criJas verdades a �s
se safardana arrancando-lhe a mas

cara e descobrindo, de um só golpe,
as misérias de sua enxovalhada per
sonalidade.
Não viemos do Paraná à cata de::

;ligalhas, nem implorar favor es,

mas, sim, cooperar com � nossa mo

cidade com o nosso esforço e C0!11

a nos;a prática, para o maior r!�
grandecimento da indústria madci

reira catarinense, apoiados numa

experiência de largos anos e apre

ciável capital.
Instalamos a nossa indústria nes

te pedaço da terra b�asileira e, no

trabalho diuturno, cuidamos de an

mental', sempre e sempre, o n;,5so
campo de ação; e, hoje, merce �e
Deus alzumas dezenas de opera

rios 'vivel�. com suas f'ami lins, na

colmeia de 'trabalho erigida com cn

rinho pelas nossas atividades no se-

tor industrial. ,

Pelo nosso amor à terra calari

nenss e pelos serviços que 'pre�!:l
mos à classe, sem qualquer ínteres
se pecuniário, merecemos o favn,r
de havermos sido eleitos (e reelei

tos mais três vêzes) para o honroso

canto de Presidente da Associação
da Indústria' e Comércio .dêsté mu

nicípio, e a escolha) também muito

honrosa do nosso modesto nome

para integrar a Junta Regional, rio
Instituto Nacional do Pinho, neste
Estado, lugares que vimos ocupan

do, até o presente momento, com

equilibrado zêlo e patriotismo.
A nossa firma vem lutando, como

tôdas as firmas brasileiras, no mar

encapelado dessa crise sem prece
dentes que vem consumindo as

energias econômicas do país, mas

o apôio moral e o crédito que sem

pre nos dispensaram os bancos e

os nossos colegas, constituem justo
motivo de orgulho e de gratidão e

nunca razão de vergonha, como

pretende insinuar o nojento arti
culista.
Saiba, entretanto, êsse velhaco

que mau grado essa crise tôdá, ain
da tem os boas reservas pessoais
para mantermos o nosso costumeiro
padrão de vida (com bons ternos e

automóveis, .. ) sobrando-nos. ain
da, o bastante para comprar,' si
quisermos, êsse capadócio parla-
mentar e sua famílía.. .

.

x x x

Há-de parecer aos menos avisa
dos que alguma razão assiste a êssc
Fernando Melo para vir se enípr-
nhando, tão a fundo, numa carnpa
nha difamatória contra aquele que
mais lhe deu proteção quan.d() o

cretiníssimo rabula, diplomado por
correspondência na Faculdade rJe

.

"", : Mirim-doce, aportou a Bio do Sul.
(Pubhcad� nos JornaIS CorreIO do Povo" e "Diário de Notícias", Mas, tal não acontece.

de 13 e 14 de Julho de 1948, respectivam.ente, da cidade de Porto Alegre, Bsse lacaio do. fôro, vendo ruir
Capital do Rio Grande do Sul.) as chantagens preparadas para ex

torquir dinheiro' à Companhia Pi·
nheiral, acasalou-se com o conhe
cido nazista Walter Grimm - antro
típo desclassificado - e nessa par
ceria imoral e criminosa se mete
ram a . requerer , ,protestos e. mai.<;
Continua na 3a, pág
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II
Na insidiesa carta ao sr.eAdemar de 'Barros; finge (f'SF.- Wanderley-

Junior um profundo respeito pelos políticos brasileiros "exeI�pl<?,S de"

alta dignidade e carater". Um desses homens públicos, saudo�o, fonter-'
râneo nosso, ao tempo de' correligionário do' epistolista, proibiu-lhe a

entrada em repartições estaduais, aqui na Capital. Rememorando ês�e
fato e a medida fulminantemente drástica aplicada a um partidário
catezor izado na grei situacionista de então, - compreende-se agora.

porque o sr, Wanderley Junior alude ao "predominio do �oIPe." .. ,'.
O míssivista não pode admirar Rui. Poderá, quando muito, mvejar

lhe o talento e a cultura, reconhecendo que não possue. o primeiro e

não adquiriu a segunda. A carta é disso o atestado vivo. Nela q�la-·
lifica os males que afligem o Brasil como herança dos homens. da dIta

dura e "dos que, em todos os tempos, flirtam com os govêrrios novos".,

A inteligência negou-lhe luzes para observar que se estava dirigixfdà a

um homem que servira à ditadura como interventor em São Paulo, e

que a segunda alusão.apanhava 'em cheio o sr. Otavio Ma?gabeita, ,se,u
correligionário, ex-chefe de seu partido e mãe do' acôrdo inter-partidá
rio. Ainda a respeito dos que flirtam com os govêrnos novos estes dois

quadros são bem ilnstrativos: 1� - Na apuração das eleições de 1934._
no recinto do Palácio da Assembléia, estando o sr. Nerêu Ramos ióra

-do govêrno, o sr. Wander-ley .Junior o agride para levar um knouc-

out do sr. Aderbal Ramos da Silva; 2° - algum tempo depois, na Fa

culdade de Direito, auxiliado pelo sr. Wanderley Junior, o sr. Nerêu

Ramos, - que era govêrno novo - paramentá-se para uma solenidade
de colação de gráu, .da qual era paraninfo!

Inimigo de nossa terra, o autor da carta capciosa não perde vasa.

em denegri-la a olhos estranhos, lá fóra. Fementindo fatos, declara que'

as nossas eleições têm sido degradantes, "ao contrário' do que se tem

afirmado". A primeira delas foi presidida ,pOI� um, magistrado, que ti

nha a auxiliá-lo, na Secretaria de Segurança, um destacado elemento'

da oposição. A segunda foi aquela em que a U. D. N, conseguiu os me--

1110res resultados e a certeza de que "vence eleição quem tem 'mais

prestigio e não mais dinheiro" ... A terceira foi. reflexo de um estado

mental verificado no Brasil inteiro: o desencanto pelo udenismo e a

crescente aceitação do P. S. D., vitorioso até nos Estados 'goverriados
pelos eleitos da oposição.

"O 29 de outubro de 1945 teria sido útil ao paiz se os comprome-'

tidos com a ditadura tivessem sido afastados do podei e seus direitos

politicas 'cassados", doutrina o sr. Wanderley Junior. Nega, pois, uti
lidade ao ato das fôrças armadas! Registre-se a declaração. Na sua me

diocridade gananciosa queria o missivista ver cassados os direitos po-:

líticos de, entre outros, aquê le a quem se dirige: o sr. Ademar de

Barros, comprometido com a ditadura, porque dela delegado por al

guns anos, na interventor-ia bandeirante! Com a odiosa medida que"

segundo o missívista, daria utilidade ao 29 de outubro, cassados seriam

também os direitos políticos ao sr.' Rupp Junior, pelo sr. Getúlio Var

gas nomeado para cargo de sua confiança pessoal, na interventoria da,

Colonizadora Hanseática, neste Estado.

Democrata de fachada, o sr, Wanderley Junior, à decisão soberana

do povo, em pleito libérrimo e procedido sob a tutela de um govêrno
entregue ao poder judiciário, chama de erro lamentável! Já outro seu,

correligionário, amargurado com o desastre udenista, afirmára que as

eleições de 2. de dezembro sintetizaram um equívoco coletivo!

Escrevendo ao sr. Ademar de Barros esquece-se de .que êsse go

vernador fez do barateamento da vida e do combate ao câmbio negro"

slogans de sua propaganda e que, eleito, falhou cem por cento e está

sob acusação de fazer câmbio negro cum a farinha' de trigo! Escrever

lhe, pois, um udenista, asseverando que "o encarecimento da vida e o

insuflamento do câmbio negro estimularam-se na ganância dos apro

veitadores do poder público", será repetir-lhe um Iibelo desassombra-:

damente sustentado pela U. D. N. paulista',
De gafe em gafe, pergunta o sr. Wanderley Junior: "Quem Pl?çl.eria

julgar V. Exa. neste momento? Os seus adversários? Aqueles que, até'

hoje, não puderam explicar a origem das suas fortunas nababescas?"

A resposta poderá o indagador receber dos seus próprios correligioná
rios bandeirantes, adversários intransigentes do sr. Ademar de Barros:

e incansáveis propugnadores da intervenção federal. Waldemar Fer

reira, Plínio Barreto, Aureliano Leite, Aura de Andrade são homens

que repelem os conceitos inexcrupulosos na carta entranhados. As

bancadas 'udenístas, estadual e federal, sustentam o que o' sr. Wander

ley Junior nega. Os diretórios udenista� sã_o unâ��es nq, cOl:_:bate ao

govêrno do Estado, cujas desastrosas ab�ud�s e��6,nevando Sao Paulo

à falência. De longe, vegetando em Flol'lanopolIst o sr. \Vanderley .Ju-.

nior lança o seu veredito: - Vossa Excelência, sr. Ademar, politica
mente é um martir e adniinistrativamente úll1 gênÍo. Os meus compa

nheiros udenistas, que o combtem, ,são uns rg.fi'nados patifes, que nem

sequer pod�m explicar a origem das suas fbrtú'na:S'.

Rematemos,' entretanto, esta resposta. Pà'ra casfíg�' do sr. Wander

ley Junior queremos repetir,. para qu�, ben� .
g;avaiI� ,Ílque, uma frase-

't sr Nere"u Rahlos. O hhpubamsmo mental e moral que-
sua respeI o ao .

, , ,.

I densa lembra o sapo do brejo, babão e ralado de ll1veJa, a
ne a se con , .

"

"E d d
.

'

a estulta para o astro no alto lununoso: n eusa o e

pIscar sua ralV
,

d'
"

lt d d' b "

cortejado apenas pelo inaI que pode fazer, verda {)1ro cu o o la o •
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Comentários ao dis- Fortalezas voadoras
'curso presidencial na IDg�aterra
Rio 19 (A. N.) - Telegrama pro-

.. ,

ceden�e de Recife informa que os Londres, 19 (U. P.) �t,/Chega:a�l'
j0rnais locais destacani a realização à bas� aérea de ScraUl)jlton as ulh

da Convenção Nacional do PSD. sa- maS' düas das sess·enta. su?er-for
. . "f"

-

d d' u so talezas voadoras que flcarao esta-
lrentando a sIgm Icaçao o lSC r ,

. R
-

bl' G e cionadas durante algum tempo na.
do PreSIdente da epu Iea, en -

\
ral Eurico Gaspar Dutra. Inglaterra.

ele

A Convenção Nacional, do P .S.D.
Instalada, em memorável solenidade,

.

sábado último, DO' Tea,tro Municipal·
RIO, 18 (V. A.) - Conforme estava anunciado, realizou-se on

t"m no Teatro Municipal, a solenidade de instalação da Convenção
J\acioD..al do P,SD, com a presença de delegações de todos os Estados.

(ia Distrito Federal e dos Territórios, rnin istr-os de Estado pertenceu
ies ao partido, senadores, deputados e delegações estaduais. A sessão
f'oi aberta pelo sr. Ner êu Ramos, více-or-esídenta da República, toman
do assento à mesa, entre outras pessoas, o professor Pereira Lira,
chefe do gabinete civil da Presidência da República, representando o

chefe do govêrno e corno membro do psn da Paraíba; o senador Me
Jo Viana, presidente do Congresso; o deputado Samuel Duarte, presí
'dent« da Câmara dos Deputados; o general Mendes de Morais, prefeí.,
10 do Distrito Federal, e os .presidentes das Comissões Executivas das
secções do PSD nos Estados.

Depois de falar o sr. }\prêu Ramos, o deputado Raul Barbosa,
saudou as delegações estaduais, agradecendo em nome dessas o sr.

Car-do-o de Miranda. O sr, Firman Neto, vice-presidente da Assem
hléí a Legislativa do Ceará dirigiu uma saudação, em nome do PSD, à
representação federal pessedista no lSenado e na' Câmara. Falaram
depois, agradecendo, o senador ,Melo Viana e o deputado Samuel
Duarte. Em seguida, usou da palavra o operário Alzira Angioni. A so
lenidade foi encerrada com um discurso do deputado Artur de Sousa
Costa, líder da bancada pesscdisí a do Rio Grande do Sul na Câmara
Federal. A instalação da Conven cão Nacional do PSD, foi irradiada
por uma cadeia de emissoras.

Todos os discursos eram freCjuentemente interrompidos
aplausos do plenário, das galerias, das frizas e camarotes, estas
ocupadas por senhoras da nossa sociedade.

Novecentos e trinta e seis corivencionaís compareceram .à sessão
das 16 horas, quando foram constituidas as três Comissões seguintes:

Estatuto - Ernani do Amaral Peixoto, Cilon Rosa, Bias Fortes,
(;í�>ilo Júnior, Rogér-io Vieira, Georgina Avelino, Rui Carneiro, Cal
deu-a de Alvarenga e Dário 'Cardoso.

Programa - Gustavo Capanema, Brochado da Rocha T. Vieira
de Melo, Álvaro Adolfo, Alves Palma, Luiz Carvalho e Pence de Arruda.

Teses - Tancredo Neves, Renato Costa, Álvaro Maia, Apolànio
Sales, Costa Neto, José Romero, Jones Santos Neves Leite Neto c Ivo
d'Aquino.

'

A reunião marcada para hoje às 9 horas, no Instituto de Resse
guros, será, por ser hoje domingo, realizada na sede do 'Partido 'à
avenida Almirante Barroso, 72, 80 andar (Edifício Piauí).

'

a quem interessar possà
EXTRATO

Edital de cuaçêoPerante o Exmo. Sr. Dr. Maurilío Alves Daiello Juiz de Direito da
2a Vara, substituto legal do Dr. Juiz de Direito da 1� Vara da Cidad� de
Porto Alegre, Capital do Estado do Rio Grande do Sul, está se proces
sando a citação de EMíLIO LEONETTI requerida por seu filho VI
CENTE LEONETTI, para que o citando venha dar bens a inventário
por falecimento de sua mulher dona Pasqualina Ferrari falecida em
cinco (5) de junho de 1918, tudo conforme publicação feita no Diário
Oficial de 24 de junho de 1948, cujo processo está correndo pelo 10
Cartório do Civel e Comércio a cargo do escrivão José Pessôa de
Mello.

Em defesa, do
carvão' nacional

Com o fim de OIbterem do sr.

Presidente da República uma au

diênci.a, durante a qual entrega
rão a s. ,exa. um memorial, viajam
para o ,Rio os srs. Artur Albino de

IAlmeida, Cirino Vitória Burigo,
Alfredo B?rtuluzzh,� Pedro'MilIa
nez, dr. Dmo GOrIm, João Zanetta
e deputado Carlos Seára, ,que pro- i

pug'narão a assistência do Govêr
no Federal para solução da afiiti
va crise ,que atinge o' carvão na

cional.

"Meu caro Seraplão. ,

Aquêle assunto, que o jornal de domingo publIcou, não
,

. ,
' C 't'ba onde devo fazer

'deve ser ventllado aqm, mas em Ul'l 1 ,

cartaz, de vez que o mercado catarinense não me ofer�ce van

tagens. Evite qualquer resposta. Meu memorand�lm nao deve

ria ser 'publicado. Em todo caso vai junto um artlgo: ��m a ,de
fesa. É fraca! Fragílima! Mas é tudo quanto arranjeI. FUjam

da discuss-ão, antes que eu fuja do Estado.•
Grato o

"Camboim".
GUILHERME TAL

Economize adquirindo
títulos da União America
na de Capitalização S.A.

o chefe comunis
ta Italiano
Roma, 19 (U. P.) - Ain.da no seu

leito de hospital, Palmiro To
gliatti já esta-se preparando para
reassumir a direção do Partido Co
nmnista italiano. Essa informação,
que ressalta as melhoras do chefe
esquerdista, foi dada pela sua espô- I Café Otto traduz qualiclade f
5a ao senador Scocimarro. � Pecl"l-o ao seu forl1ecedot'.

com

Gratifica-se
COM CR$ 100,00

Quem enirega'r na Cia.
Teiefonica, uma bolsa
preta que foi perdida,
contendo 2 chaves, IS
cruzeiros e .v�rios outros
objetos.

FRECHANDO • ••

,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


