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saagreatas ocorréncãas que leva
ram cO lula a lares e dôres a f'amt
H as, apresentando o bailanço -f'í
nal dois mortos 'e dez feridos; al
guns em estado -deseperador.
Foi o resultado dum violento

choque .entr.e comunistas e anti
comunistas e assim focalizado: On
Iern, à noite, um g-rupo de cornu

mistas, .1J.IlJl'l1l "Verdadeiro acinte às
couciôncias democráticas, faziam,
'realizar t�m comício clandestino
em um recinto, na casa de um seu

-correligiouárto. Os habitantes des
contentes com tal atitude, forma
ram-se em blocos rapidamente num

grande agrupamento à frente da

casa, atacando-a afim a dissolver a

rêuníão. '

Os comunislas reagiram, ha-

rave C ;��

anti-colunistas
.

em
.Minat�If!���

Houve mortos ·e fe
i
.: os��;e, ;3 h

--��";'Vf11:
v.endo forte ft.;'zilària e ao LQr..
mino da refrega estavam mor los o
veread-or de nome Wfller Dias Go..
mes e um operário, fóra diverso�
feridos.
Existem dúvidas quanto ao gTU'"

p,O a que I pertenciam os mortos;
entretanto comentários af'irrnarn
que o vereador se achava na res_
dência atacada.

N<Gva Lima (Minas <Gerais) 8 (R.
P.) - Esta Cidade foi Teatro- de

"
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Na Assembléia· Legis'lativa 44xO·

mas pessoas presas se encontrara

COJ�odoro Felix Olm�do, COll1an�

dante da Escola de Aviação Mili til l",
tenente-coronel Fernando Dubri
eui} e o comandante Estanisláo
Leon. Estes três proeminentes che,
fes militares foram ·destituidos dos
seus postos.

O general Te'Odoro Ruiz, que ta111-
bém se necontra presei, era o co'rnan

. . .

. ranca vai reunlr-so ,dante da guar.nição aér.ea ,desta ca··

I
P

.'

8 (D P) F'
'li. . ptial, tendo sIdo substItmdo pelo

<11'15, ••
- < 01 anunCla-Cd'

Argentina (Ten'a Nova) '8 (TI d C' Ih d S
01110 oro Ismael Sarazua. Tambcm

. ., '. o que o onse o 'e eg'urança .

. COriS'em Governamental) P.) - Oito submarinos ·equipados pl'etende reunir-se amanhã, '.para se;�.ncontram detIdos q. Com'Odoro

1'17/48. Projetb de lei, ."'ue visa com o Schnorpkel ·afondaram e d 'd' t' d d t J
MallO Carrasco, comandante .da Es-

':1 '.'. eCI n' a re Ira a as ropas u- ; .., .

·conceder à sra. Leonilda. Carminat- inutiliza1:'am teôrieamente tôda � d' d
.�

lt· t
cola de ArtIlhana antI-aerea e o "'0-

. .,
" .

, aICas as regIOes 1.1 Imamen e
,.

, ii, uma pensão de Cr$ 306,.00. O frota de invasão 'norle-americana oeupadas na Galiléia.
mandante Fernando. Pardo, do Gm-

projeto de lei foi aprovado una- de cem navios, nas rnan(j)bras que po de Transporte Numero Um. DCI!-

nimemente,como a em.enda do sr. aqui. se r.ealizam. A Marinha admi- tre as pers'Onalidades civis que se

Nunes Varella que eleva a ref·erida tiu que suas medidas de d·efesa 81 I-b t d
encontram presas, destacam-se as

pensão a Cr$ 500,00. fracassaram diante dos .subm.eI'si- OCO I er a or seguintes: Oscar Jimenez Pinochct e

. 124/48. Projeto de ieí, que Mil- veis, ·l:!quipados com o Schnorkel Londres,8 (D. P.) - Falando em Onofre Jarpa, os quais se encontram

,-cede aumenLo de vencimentos aos inventado pelos aleLlães e que per- Cambr:.idge, o secretário de Estado incomunicáveis. O ex�presidente ,d�
.funcionarias publicos civis e mi- mite ao submarino permtnec.er Noel Baker prevê a criação dum República general Carlos Ibanez F;

litares; inativos, aposentados, 1'e- ,afundado durante s.emanas in Lei- "BlOCO Libertador" de um bilhão o ex-comandante da ,Força Aérr:l

formados ·e pensionistas do Estado. raso Calcula-se il:ue 'os 'russos teem .e 150 milhões de, pessoas. Esse Chilena general Ramon Vergara,

"Vai à Comissão de Constituíção, hoje 200 supmersÍv·eis dêsse, tipo, bloco será. cons.eguido se a comuni- apontados como principais cabeças

Legislação .e Justiça. pois capturaram a base a_lemã onde dade das Nações Britânicas e a da conspiraçã'O, estão mantidos em

138/ i8. Projeto de lei, que anula eram fabricados. A Marinha norte União Ocidental mobilizarem "sua �T}coJ1]unicabilidade desde domingo'
diversas dotações orçamentárias e

I
americana diz que está aperfei- vontade ·e 'seus recursos" junta- passado. Também se encontram n.es

;abl'e um crédito de Cr$ 175.000,00. çoando nOvos aparelhos anti-sub- mente com os Eslados Unidos e o ta situaçã'o .catorze sub-oficiai5

Apro\"[ldo Llnanim ..menle. ,marinos. Camadá. do exército e da força aérea.

,

I sessão pleoária.-Oriem do' dia.---Os Entre vtlesatender .uma indicação

t b I" d
do conspícuo deputado ';W:alitemar

,

ra 11 uo� 8S Comissões. - Outras nOltilS. Rupp e descumprir a Constituição
vai muito ter-reno ... Em ";ão acei-

Presidente : Sr. Sau-lo Ramos

-I
COMISSÃO DE LEGI:SLAÇ,iO E tando os desejos do 'representante

P. '1'. B. JUSTIÇ.\. udenista, este ou aquele jornal es-

Secretarias: Srs. .Pinto de Arrn- !Presidente: Nunes iTal'·ella _ 1.1'-. tã
.

d::J.v v _ ao 'r igurosamente entro ...os 'pre-
da e Alãredo Campos - P. S. D. der do P. S. D. ceitos constitucionais e, ,a1nda mais,
Havendo numero r-egimental, o "'1 b E t' I i Pl' em ros: s rva -e ires Ribas dentro justamente daquelas .garun-

-sr, Presidente abriu a sessão, rnan- R.amos, Anterior 'I'asrares � P. S. .

11...,. � tias que o par amentar de Campos
dando fôsse lida a ata da anterior D., Braz Alves - P. T. B., e Cardo- Novos queria difundidas 'por todos
'glfe, achada conforme foi aprovada so da Veiga - P. R, P. os orgãos de nossa imprensa, Nin-
'unanimemente, depois do que se Recurso 17/48, interposto à As-"" guem, ao que se saiba, esta obr'iga-
'Passou à leitura do expediente da aembléia Legislativa pelo vereador A d C' d D t do' b

'

.sessão.
do a cumprir indicações... Todos, proua O na amara OS er-u a s um su stitutivo

(lo município de Joínvile, Adhemar entretanto, não podem deixar de ao proje�o Pedroso Júnior
,

Não havendo orador no "Expe- 'Garcia, contra ato da CâmaJ::a.-Mu-
diente".. " passou-se a' ordem do di' a ..

cumprir a Lei das leis, que é:'8 'Rio 7 (V ') FOI' aprovado 'r't ')0 Requer-ida a I'
_ nicípal de Joinvile, . .quêIhe cassou

., . n. -, ....., I ,�. - I i.cença, noS!

10) _ Votação da redação final
Constituição. na Câmara dos Deputados, .em dis-' termos do artigo anterior, será pu-

o mandato de vereador, 'por ter si-
do projeto-de-lei no. 31/48, subor-: do eleilo e tomado posse da função

Entre os artigos que o sr. Rupp cussão final, ç seguinte suhstítuíí- blicado no' órgão oficial do Esta-

dinando à Procurador ia F'iscal do: renumerada de diretor da "Empre- quis divulga dos, para maior CH· vo da Comissão de Saúde ao proje- do, oito vezes consecutivas um edi

.Estado à Secrtár ía da Fazenda dor sul". nhecimento, está o
.

que ;proibe o 1<0 do sr� Pedroso Júnior, dispondo tal com o teór da petição e com lb

Estado. Aprovado' por unanimida-] Distribuitlo ao 'Si'. deputado An- anonimato. O Órgão udenísta, como sobre licenciamento de práticos de declaração de que, se quinze dia�
.de,

"

tenor Tavares. ,

todos. poderão ver diár iamente, ni'..o f'armácia : depois da. última publicaçãõ não se

20) Projeto-de-lei 80/1.8, que' tem' responsável. E� seu cabeçalho "Art. lONas l-ocalidades onde não apresentar profissional diplomado'

autoriza a abertura de crédito es- figura apenas u'm nome: .0 do pro-
houver farmácia legalmente esta- que queHa avir farmácia na loca-

pedal. Aprovação unanirne. OS CO.mUD.-sfas pr íetár io, sr. Adolfo Konder, resi- belecida com farmacêutico' diplo- lidade, será a autorização concedi-

30) _ Votação da' redação final dente no Rio. Querer que êsse' pofi- mado, poderá ser concedido Iince- da a-o prático.

dada à Prestação de Contas do Go- Ch-' rico assuma a responsabilidade das çà pela. autoridade competente a § 1° Na hipótese de apresentar-·

vêrn 'orlo Estado, referente ao exer- na IDa Misérias cerebrais que o Diário pu-
prático de farmácia, habilitado na se prof'issional ígealmente habili-

cício de 1947. Aprovação unânime. 'bll'ca, e' refinada covardia,
forma da lei para ter farmácia tado ser-lhe-á concedido o prazo

Nanquin, 8 m. P.) - ,0s Exérci-
Sr. 'Valdemar RUPI), D..D. N., 'C .

t tã 'DI'an't do expotI'
própria ali assumir responsabílida- d.e dois meses, para a instalação

vos omums as es ao a\:ançando de I e, s o, conc ue-se

lendo uma representação de�vár.ios· de de farmácia, desde que o requei- da farmácia, de acôrdo com as exi- .

Ires direções sôbre o .irr:worlal1tis- que a fôlha udenista,é um pasquim .

'cGmel'ciantes de Chapéco ,sôbre ra, apresentando atesta.do de apro- gências leg'ais, sob' p_ena de multa
simo conedor de Huc]1o.w a Nan- anônimo, sem responsã:veis. De·ie

vendedol'es ambulantes que esta vaçã.o nos exames prestados peran- de Cr$ 2.000,00, caso não se ·esta-
,

, . .

-

quimo Alguns peritos militares ela, para �oder criticar 'aqueles que
riam lesando o fisco e pl'e.iudican- d.t

' .1 •

d' 'd
..... te a repartição competente. beleça .

. acre I am que os vermelhos dei- ag�m ou uelXa� e agIr garanti os"
'

,

,do o coméreío reg'ularmente esta- § 2° Se não se apresentar farmá-
xem Ruchpw de lado, para atacar pela COI,stituição - cumprir essa C'êlltl'CO aIS'llm', Oll' se na-o fôr "llm·-

-:belecidlÚ, propõe á Cása: um tele- ...
v

diretamente a �:(ü.taI. meSma. Constituição. ,O Itn"Onim'lto ·.Pr.·8·0.... e·s em massa'd
.

;�ama à Coletoria no sentido ,de pI'l -o o disposto- fiOo paragráfo an-

. O govêrno de, ChÍng-Cai-Chec é proibido, diz a ,Çarta Magna. Ell-
.coibir o abuso. .

. terior, s�rá concedida Jicen"a ao

ooncentrou uns 400 mil dos seus I quanto o Diário fôr jornal anônimo.
no Chl'le

"

Sr. Estivalet Pires, do P. S
..0..,

prático após o cumprimento' das
melhores soldados afim ·de enfren-

i
falta-lhe autoridade para qualquer

diz, qUle, embora de acôrdo, ,em
exigências legais para a abertura

princípio, com a medida sugere
tal' os invasol1es.. crítica. Legalizem-se, e ;voltem. . • Santiago, 7 (D. P.) - Acabam de da farmácia.

que o telegl'ama seja endereçado ao
chegar a esta capital, dois regimen- Art.3° Os práticos habilitados na

sr. Governador do Eslado e \a(l O d
�os de cavalaria, procedentes de farn13 da lei e atualmente propl"i-e-

Pref;:lito de Chapecó. Esse subsLi- êxito O suprilDento Vina deI Mar e Los Andes, resper..'i- lários de far'mácia 'poderão assu-

i,útivo foi aceito unani�emente.
vamente, enquanto as autoridades mi'r a responsabilidade do seu es-

127/48 ProjeLo-de-lei, que aulo- ae'reo de Berl!-Dl militares prosseguem áprisionamlo tabe!ecimento, deslie que, dentro de

:l'iza o Estad-o a subv,encionar as
oficiais do exércit� e civis, que se 90 dias da. publicação desta lei, -o

Associaçóes' Rurais e a Federação Berlim, 7 (D. P.) - 0 ,general neral que a zona soviética sofre.3 suspeita estejam implicados na cons" formado responsav·el não passe a

'oe Associações Rurais de Sta. CaLa- Lucius D. Clay, governador militaI' escassez dé aço, carvão e outros .piração para ,derrubada do govêr- ,exercer efetivamente a sua direção

:!rina. Este processo foi destribui- da zona norte.,wmericana, disse que artigos essenciais, Clay manifestou-, n'O, a qual, segundo jornais da di- técni.ca, respeitando o contrato

do para lhe atribuir parecer, ao e econonlia da zona soviética da se confiante em que os aliados não reita e ,do govêrno, é apoiada por existenle.
'

.\Sr. deputado Cardoso da V.eiga. Alemanha está "i))aralizada", devi':io tel'ào a menor dificuldade em pro- dinheiro extrangeiro. O Ministro da ..\rt. '4° 'Esta lei entrará em vigor

Projelio-de-l,ei 34/48 que; l'eajj:us; em parte ao "contra-bloqueio alhdo. porcionar abastecimento -aereo à Defesa Nacional gen·eral Guillermo na data da sua publicação, revo-'

ita ·os venciínenLos dos magistrados Glay declarou à imprensa que a. eco- bloqueada Berlim. Declarotl que a to- Barrios, revelou que, entre as últi- gand·o-se as disposições em contrá..

aposentados. O párecer que con- nômia da refer'itla zona chegou ao nelagem transportada por via aé

cluiu pela consU lucionalidade 'do seu mais baixo nível durante o ve- rea, em novembro, <'nas P�OI'CS
projeto, irá à Comissão de Origem rão e "há. vários meses, nã'o demons- condições atmosféricas possivei,;
,que é a de Finanças, ,Orçamentos troú melhoria algu.ma, ao passo (!ue para a aviação", convenceu-o de
·e Contas d.o Estado. a Alemanha Ocidental, nos últimos que não terão dificulda,de alg�lma

em transportar os artigos necess*-
rios a'Os berlinenses.

.

Belo Horizonte, 8 rn. P.) A1
chefia de polícia desta capital en...

viou um contígente da fôrça pu..
blica com destino a Nova Lima, de
Ouro do Morrei V.elho, afim de
mant-er a ordem, restabelecendo o

sossêgo das famílias e a calma da
cidade, a qual foi abalada por vio
lenlo coní'lito ontem irrompido,
reunindo. elementos comunislas e

anti-comunistas.

Licenciamento dos Práticos
de farmáci'a �

Presi({enLe: Sr. Raul Schaefer·· A Ar"entina
-P. S.D. 6

bem armada
o Conselho de Segu-

rio".

COMISS,ÃO DE FJNA�ÇAS E

CONTAS DO E�J.'.\DO

Convenção Na.cional
dos ex-combatentes
do Brasi�'

-

S. Paul-o, 8 (R. P.) -,-- Está assen

tada definitivamente a presença dOI
Marechal Mascarenhas de Morais"
como presidente de honra da AS'80-

ciação dos ex-combatentes do Bl'a

S"ÍI, ,na instalação- da convenção· Na..
cionaI da Associação, a realizar

s'e a 12 do corrente, aqui com aJ

presençã de autoridades militares

e civis, numa oom1.1nhão de con

cordia dos que. lutaram pelaI' vitó
ria da' demócracia-.·

cinco meses, aumentou sua p·rodll
çiío em 40%. InfoTmou ainda o ge-

Membros: Srs. EstivaleL Pires,
Anteno,r Tavares e Ylmar de Almei

,da Corrêa - P. S. D.

,Os nacionalistas chi
neses firmes na futa
Nanquim, 8 (U. P.) - Ein face

da ameaça com�nistil' Chüwg Cai
Chec dirigiu um a'pêlo ao povo

Chinês, pedindo qlle se prepar.e pa
ra novas lutas. O g'ovêrno naciona.

lista c"Ontinúa resolvido a comba·

ter, máu grado seus últimos reve·

res.

,.
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Viação Aérea
Horário

t Segttnda.feira
PANAIR ,- 10,40 - Norte
VAItIG - 10,40 r: Norte
PANAIR - 1-'3,50 - Sul
CRUZEIRO DO SUL - 13,55

:Norte

Terçá-feira
I ;,\:\!R - :10,40 --: Norte
'H U�IRO 00 SUL - 12,00 _

fiorte '

VARIG - t2,3,() - Sul
PANAIR - f3,50 ...:... Sul

(luarta·feira
PANAIR - 10,40 - Norte
CRUZEIRO DO SUL --:_ U,OO

fiOl'te
VÀRIG - i f,W - Norte
PANAIR - 13,50 - Sul

Quinta-feira
PANAIR - 10,40 - Nort,e
PANAIR - 13,50 - Sul
VMm '_ 12,36 - sei
ORUZEIRO 00 SUL

!Norte ,

dRUZEIRQ DO/SQL
. 'eu.

Sexta-feira
CRUZEIRO DO SUL - 7,20

"orLe
, PANAIR - :10,40 - Nerte
VARIG - H,4Ó - Norte
PANAIR � :13,5' - Sul

Sábado
VARIG - 12,30 - Sul I

ORUZEIRO DO SUL f3,55
fjm1,e .....

Domingo
PANAIR - 10,40 - Norte
CRtil'ZEIR0 DO SUL - H,OO
PANAIR - 13,50 Sul.

d ESTAOO-Terca ...'.lr. 9 II. Novembro de "'8
--�--------------�-----------------------------------------

utets

, fm;lGUN[)A-FEIiU

curitiba

JolnvUe

f3,55

15,30
Laguna - • l/I

------------------�----------

Dr. eLA.NO G�
GALLETTI
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NA�IZAQÕEEl
Titulotl Dealarat61'lo.

Informações
Horario das empre ..
sas rodoviarias

Elcrit61'io e Rmdencia
Rua Tt:radentu .7.

FONE ., 1468

A 'DIVULGACAO
Revisia do Paraná para o Sul do Brasil

Intercâmbio Cultural
Economico Financeiro

. ..

Publicidade mensal. - Assinaturas e A.rl1Jricios.
CAIXA POSTAL, 77 5 ClJRITIBA

-

A) - Os doutorandos poderão increver-se em documento que pro-

ve a terminação do curso.

B) - Inscrições até 31 de dezembro de 1948.

C) - 50 vagas de 10 Tenentes.

D) '- Informações completas sôbre pontos para concurso, provas
orais ríooumentosexigidos, etc., na Chefia do Serviço de Saúde Regional
Curitiba e na Escola- de Saúde do Exército, a rua Moncorvo Filho, 20 .

Rio.

QUER VESTlR·SE COM CONFORTe E 'ELEGAHCIA 7
PROCURE

Alfaiataria
A

Mello
Rua Felippe Schmidt 48

A causa fundamental das dôo tema urinario. O tratamento

apropriado deve fazer voltar
os rins ao seu estado normal,
afim de poder ser filtrado o

acido urico. ,É por isso que as

Pilulas DeWitt conseguem dar
alivio permanente nos mais
rebeldes casos.

,

As, Pilulas
-

De Witt atúam
diretamente sobre os rins,
devolvendo-lhes a sua ação
natural de filtros das, impu
rezas do organismo.
Terá V,S, provas visiveis dessa
ação salutar dentro de 24
horas após, o uso das Pílulas
De Witt. As legitimas .Pilulas
De Witt para os Rins e a

Bexiga acham-se á venda em

todas as farmácias;
-

res na cintura e nas .juntas,
dôres reurnaticas e perturba
ções urinarias encontra-se na

falta de cumprimento de sua

tarefa por parte dos rins. Es
tes, que devem eliminar todos
Os traços de substancias toxi
cas ou impurezas do organis
mo, estão permitindo que um

excesso de acido urico se·

acumule e penetre em todo
o organismo.
E8:te acido urico rapidamente
fórma cristais agudos,' á seme

lhança de agulhas, que se aio
jam nas articulações, causando
a sua inflamação e rigidez. as

-

cruciantes d ôr e s do reuma

tismo e outros males do sis-

I o Vidro grande de Pilulas De Witt, contendo duas vezer e meia a
./ quallfklade do tamanho pequeno, custa proporcionalmente muito menos.

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

Ouçam diariamente, das 9 àsv13 e das 17 às 22 horas

RIO'IO ,TUBA'· ZYO 9
1'530 kllocielos ondas; médias de 196 metros

TUBARÃO -- S. CATARINA

f

. . .. . ...

Motocicleta
Vende-se uma motocícleta

marca "VITóRIA" de 5 H; P;

Ver e tratar a Rua Esteves Ju

nior n. 28".
........_

. . .. . ,. . .,.....

Prectstes
Escritório recem orgamzados;

precisa de "praoistas" para traba->

lharem nesta cidade e no interior..

com artigos de fácil venda, e CO)DJ'

boa margem de lucro.
Informações á Praça 15 de No-'

vembro 22, 20 andar, das 8 ás 1:!!'!

.. .. .. .. .. .. .. .. .. '! .-.

FERIDAS, REUMAT,ISMO E
PLACAS SInLITICAS

Elixir de Nogue ira
Medicação Cluxiliar no tratamente-

> -

da pfllill

MOURA E, SILVA
Avisa aDS srs. proprietários der

oníbus, que, aceita agência. Infor->

mações: Praça 15 de Nov. 24.

..... : 'e ..

"CinelIl'a'
Vende-se um aparelho' 16m/m,..,

com filmes int-eressantes para
duas horas de projeção; por

Cr$ 1.500,00. Ver e buscar no pon-
•

to da àg'ronomica na casa amarela

com 'o Leal; todo dia até meio dia..

Só os fil�les valem muito mais.
...........

" � .

EMPREGADO
Jovem de 15 anos de idade

oferece seus serviços para tra

balhar em casa de família {)!l-
de possa morar.

Carta para ex. postal n? 139
.................... lo �

CASA.
VENDE-SE a casa sito a rulP

Major Costa 'S/N. Tratar na·

Rua General Bittencourt 79.,
................................ .. ....

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



CLUBE
o EBTADiJ- Terca.felra 9 ele Novembro cs. '9'"

DOZE DE �GOSTO
NOITE DE ELEGÂNCIA, ,

DIA 13. SÁBADO, ÀS 21 HOR�S APRESENTAÇÃO DE UM, GRANDIOSO "SHOW" ARTfSJICO, REf\LIZANDO-SE TAMBÉM, A SENSACIONAL ESCOLHA
DA "DAMA DA ELEGÂNCIA" ENTRE AS S�NHORAS E SENHORINHAS QUE APRESENTAREM OS MAIS BELOS TRAJES DA MODA. A SEGUIR SOI

RÉE. RESERVA DE MESAS NA SECRETARIA DO CLUBE, A PARTIR DO DIA 8. CR$' 30,00.

- a exma. sra. a. Iracema Guaz
zi Rezende, virtuosa consorte do sr. à Instituto Brasil-Estados Unidos

João Cândido de Rezende Filho. de Florianópolis, tem a honra de
- a cxrna. sra. d. Jaci Santos de convidar aos srs, sócios e exmas,

Almeida, virtuosa espôsa do. sr, Is- famílias, assim como a todos os in

rael Almeida, do alto comércio de teressados, papa assistirem ás con-
j

,

Ua,ial;' ferências que o dr. Richard M. Mor-
- o sr. Abelardo Souza, dedicado se proferirá nos dias 11 e 12 do cor

funcionário do Departamento dos' rente, em portugues, ás 20 horas,
Correios e T(!-!égr;,lfos; em sua séde social- sôbre os ternas:
- a encantadora menina Maria '"A ESCOLA MODERNA E AS

O' jovem aniversariante que, a Zenaide Lima, filha do 1)OSSO esti- AMÉRICAS" c "SÃO PAULO': RAT
; invulgares dotes intelectuais alia as macio conterrâneo sr. Aquino Lima, ZES NOVECENTISTAS DA METRó-
" qualidades de perfeito cavalheiro, destacado comerciário. POLE".
. reune em nossos mei-os sociais i nú- '

- o interessante garoto Humber- O dr. Morse é Bacharel da Uni-
'

..meros amigos e admir�dores, que, to Francisco Beirão, filho do sr. versidade de' Princeton, Mestre de
-nesta data, terão oportunidade de

Eugênio Luiz Beirã'o. Arts, Universidade de Columbia, e

patentear-lhe, através de significa- sócio efetivo do, Instituto Histór-ico
-Uvas homenagens, o conceito e a DR. HILÁRIO G. ZORTÉA e Geográfico \de São Paulo.

importante firma Indústria Zortéa
-

"Em'Ti3uc�s, 'Olld� resi,de cercado de
& Brancher Ltda., de Capinzal.

'

geral consideraçâo, ve transcorrer,
S S t ido unuit

.

.
_,

'

.. ',. em SI o mUI o eumpnmen-
hoie a sua data natalícia, o pres-, , \,. voce.

,
. . lado por seus mumeros amigos. O "30 \T' d d

-

limoso cidadão sr. Valeno GOIl1�S,
E d t II b

.

d
e ,

- arre a es : em gravaçoes.
.

,

. ' . :<'sta o' apresen a- te oas VIU as, c 10 00 D Alf O' t' T' dpróspero industnal e Presidente do
'

.' "

.' , ,- r. ano r lZ Ira o

" . .. . .

d PS" D
faz votos que os objetivo de sua 10,15 _ Anibal Troilo e sua orques-.Diretórro Municipal o .,. J... L

. vJagem se,lam alcapçados com pleno
, -naquela eldade. - .

t
O·'

'

I
eXI o.

amversanaüte, que pe a sua

operosidade, goza de real prestig'o vações.
nos meios políticos, sociais, comer- 11,00 - Bazal" de Músicas.

dais _e industriais tijuquenses, Yer- Irmandade do D'·VI·DO 12,00 - Oferecimentos musicais.

se-à, certamente, hoje, alvo das 14,00 - INTERVALO.

"mais significativas h?mel�agen.s, "8P1-rl-to Santo e
16,00 - Em tempo de valsa.

,

p'Ol" parte dos ,seus concIdadaos, as II>
16,30 - Cantores ,do Brasil.

'-<PolUis '.'0 Est��o;' se "ufa�a de dar ASI-Io de' O S Vicen- 11�',0300 = ��lsicpa:o�:�b;:as]),'ara' voce.:;-,a )SUU lllcondlClOnal adesao e e 'I �

,

MENINO' RU;ENS MO'ú;��ill. te 'de Paulo '
. 18,00'-t��rta Son4>ra (Casa Rima-

, �i..Em meio à mais alviçareira ale� ,De 'Ordem do Sr. Iri'não Secre- 18,15 --"- Trigêmeos V��alistas.
'gt'i'a de seus queridos pais, a exma. lál'lO, no exercício do cargo de Pro- 18,30 - .Músicas' Selecionadas (A
sra. d. Raquel Mayer Moura e Hé- vedor, convido aos Irmãos que, eIP ,Modelar).
1io M. Moura e dos seus numerosús qualquer tempo) tenham exercido 18,45 - M;omento Esporti�.
amiguinhos, vê âcfluir, hoje} o seu cargos no Conselho, a cumparecé .. 19,00 - Marek Waber e sua orq.

aniversário natalicio ,o inteligente rem no Consistório desta Irman- (Galeria dos Móveis).
menino Rubens Moura:, 'dade no dia 12 do corrente� ás 19 19';15 - Variedades.

-

Associando-se êsse' júbilo, aliás horas, afim-de se proceder à plei- 19,30 - Noticiário da Agência N[1-
b d C II A 1 Luiza Lima. Vírg�nia Araú,lo, Jóão

_, muito ,l'usto, "O Estado" apresrnta ção dos mem ros o onse 10
.

� - cionaI. ' ,

SOtlZU, Ruy Silva, Beloca - Rua Te-
"ao pequeno aniversariante o seu ministrativo que ora se acham va· 20,O� � ,Músicas p�pu?:ares do

b'"
.

d 1948' 1950 B nente Silveira, Delegado Institutfi,
",abraço de felicitações. gos pal"a o lemo e a. rasi!.

O I·
:..

d 'Jacobo O'rbez, Candido Ramos Viei.e eItor que nao pu er compa- 20,30 _ Carlos di Sardi e sua ,orq.
NOS HOJE d• tIra, Nivio Andrade, Tenente Salo-

, FAZEM Al ': recer, po êra reme er sua C1apa em 20,45 - Dick Haymes.
- a exma. sra. d. Tereza Teoclbrá', en�elope fecbado e rubricado I2xtr,- 21,00 _ Grande Diário do Ar.

mã'O Câmara, Pedro Romão, João

Ramos Campelli, digna consorte do rÍormente.
'

21,30 _ Francisco Alves: ' Joaquim da Rosa:

dr. Luiz Campelli, abalizado faculta- Consist.ório,',' 8 de novelnbro d� 22,00 - O's Pampas ca,ntando -para C" G PiJama.... r�vat•• i fam!!.
,tívo em Urussanga; 1948. "oce. Meia. da. melhorea; "pelai, "''''

- fi 'exma, sra. cl 1sama Gonlart José Simeão de S,ouza, Sub-Sec,:,e- 22,30, - últimas melodias. tlMf". prl'!COI &6 na C A.� 1\
'

"JfT!"
Siheira, dignà cspôsa do sr. João tário. 23,00 - ENCERRAMENTO. j CELANEA _ Ru "C. �hfr•.

ANIVERSÁRIOS'

; SRA. HENRIQUE FIALHO
A data de hoje, assinala o nataL-,

-cío da exma. sra. d. Otília Garopai-
1is Fialho, virtuosa consol;te do,
.nosso prezado conterrâneo' Enge
.nheiro Henrique Fialho.
A distinta dama, que em nOSS,l

esocíedade se destaca por excepcio
.naís virtudes de coração e de espí
,Tito e nela desfruta de inúmeras
,.amizades que, como nos anos ante

. .riores, hoje lhe tributarão, sem dú

-vida, as, mais afetuosas e expressi-
-was homenagens, ás quais "O Esta-
"do" respeitosa e prazerosarnente
,.�se associa.

.
:SRTA. ELOA MAYNOLDI NUNES

Deflue hoje, a data. natalícia da

(.�istillta srta. Eloá Maynoldi Nunes,
zcompetente farmacêutica,' irmã do

:005S0 prezado conterrâneo Nelson

,',M. Nunes, digno .Secretário parti cu
. lar do Govêrno do Estado,

,�O conceito que em nossa socie-

,'-dade, desfruta a .distlnta natalician-

1te. valeu-lhe a admiração e a estima

-de seleto circulo de amizades, que
como nós, certamente se reiubila-

, .rão com o ensejo que 'lhes propicia
.
_ () transcurso do evento, de eviden

,,0 darem o elevado aprêço em q��e é

',- tida.

-,,,p ,OF. ENGÊNIO DOIN VIEIRA
. ':N'il, data de hoje ocorre o anivcr ..

'sáriu nataliclo do distinto conter

':râneo Prof. Eugênio Doin Vielra,
, alto funcionário do Banco do Bra

, 'si! c nosso brilhante colaborador.

estima de que goza.
A essas homenagens "O Estado"

[unta, [ubilosarnente, as suas.

"! '.�-",-:j i_!�",._
SR. VALÉRIO GOMES

I

·1

;� ;;�:::�
.'

Vê��9lR1@\
@fu�lli$ilL
\vml@llihglt%

,A MÁXIMA'GARAfmA,CO"TRA A PESTE SUíNA

•

I

RUY LINDEl\1AYER
I e

JOVELINA'; BORBA
participam aos seus parentes e pessoas amigas

o seu contrato de casamento,
Florianópolis, 7-p-48_,

GUILHERME SCHüRMANN
e

AVENINA DE. OLIVEIRA SGHüRMANN

participam o nascimento de seus filhos gêmeos
" Vilfredo

,e

Ana Luísa
Maternidade "Dr. Gados Corrêa ",
Florianópolis, 30/1014.8.

. ,

'CO,\IPi\\'IIL;\ OllnHe\ RHODL\ RRASILEIRA.t
Olp:Ul.1·\'IPHO I\GHOVlcu.ÚIU UUd IllItno8O\O;\RO,IPJ 4'lInd.CaixaPOSIaIIS2Q.SÃOP_'UlO

•

Norberto Silveira, alto funcionário

público federal;' CONV.ITE

Perdeu 'o nariz

Hospedado no Hotel La Poria,
encontra-se há clias em Florianó

pcyis, o Dr. Hilário G. Zortéa, eco

nomista e um dQS diretores (la

Rádio Guarujá
9�00 _ Abertura - Bom dia p:\l'a,

Los Angeles, 8 (U. 1>.) - Inf-or

mam de Newhall, na Calif'orn ia,
que Plorence Griffin tem grandes
esperanças de recuperar seu na

riz, no qual esteve separado du

rante uma hora. É que Florence e

seus espôso voltavam da lua de

mel, quando o carro despencou COM: Phyllis Calvert - Stewart

num p recipfcio. Foi levada ao hos- Granger - Jean Kent

pita I, e só ali um médico descobriu A história do imortal Paganini e

que ela perdera o nariz 1.0 desas- seus amôres que inspiraram' suas

Lre. Mandou imediatamente ).1111 musicas que viverão, eternamente.

funcionário ao local do desastre, No programa: 1.0 NO,ticias da Se-.
onde aquele util parte do 'corpo foi mana - Nacional 2° Fox Àirplan
realmente encontrada, e uma hora News 30 x 84 - Atualidades

depois, era colocada no, lugar e de-I Preços: Cr$ 6,00 e 3,00
vidamente cuslurada. Mas só dai a Censura até 14 anos.

uma semana a jovem conhecerá o, •. , ' ............•

resultado. I IMPERIAL, hoje ás, 7,30 horas
------------ I Um dós filmes mais 'importantes

GINÁSIO DO INSTITUTO' DE EDU- da temporada.' ,

CAÇA0 DIAS V�L�O' I ..
VIVER ��I�A� '_

Exames de admlssao ,COM. Aldo FabrIZI,
,

Mirela Mon-

la época - Dezembr� de 1948. ti
.

,

.

a) inscrição ,-- de 15 a 30 de N0-I
Real. como a, própria vida

vemhro, "
"

Impressionante. Dr-amático.

b) realização - primeira qlUll-, No programa: 1° O' Esporte em

Marcha - Nacional I

Preço: Cr$ 3,00 único.
Censura até 14 anos.

•

ODEON, hoje ás 7,30 horas

PASTA DENTAL
ROBINSON

tra.

10,30 - Mús'icas brasileiras 'em gl"a--

•

... e o sucesso eontinúa
.

COHDAS MÁGICAS

zena -de Dezembro.

Documentação: ,Requerinientu fir

mado pelo candidato ou por seu

representante legal.
Certidão de idade, comprovando

ter o candidato, pelo menos 11 anos

completos, ou por completar até 3&
de Junho seguinte.
Prova de sanidade, constituída

por atestado médico.
Certificado de vacinação anti-

RITZitines, R'OX'Y" '.

;'_. ,

vadólica, recentel passado' _ pela
competente autoridade sanitária.
Os documentos deverão ter' Iir-

Simultaneamente
RITZ, hoje ás 5 e 7,30 horas'

ROXY, ,hoje ás 7,45 horas
Sessões das Moças ,

A .maíor realização do genial
Frank Capra

,

mas reconhecidas,' e puderão ser

substituidos pela respectiva Iotocó

�ia, legalmente autentícadal
Humor irresistivel
Graça. Finíssima.
Columbia apresenta:
DO MUNDO' NADA SE LEVA
CO'M: James Stewart - Jean Ar-

thur -'Edwar,j Arnold' - Mischa

o nevoeiro dificulta
A

o� V008
Berlim, 8 (lJ. P.) - Pelo seg'un-

Auer
�

Ann Miller - �ionel Bar-
, do dia, consecutivo, o nevoeiro des- ,rymore

.

'

te inverno dificultou o abasteci- No programa: Metropqle Gaúcha
_. Nacional

Os aviões Britânicos voaram no-, Preços:
Sras e srtas. Cr$ 1,20
Estudantes . . . . . . . . .. Cr$ 2,00
Cavalheiros Cr$3.oOi
CenSura livre. 'Creanças maiores

de 5 anos'poderão entrar na sess,ão
de 5 horas.

menLo aéreo de Berlim.

vamente, mas os nort-f'-americànos
só à tarde puderam descer 110 aeró

,drama de ,Tempelhof.

Te!eoramas rAtidos
Na repartição local do Telégrafo

Nacional acham-se retidos telegra
mas para Bolsa Mercadorias, Car
men Costa- - Capoeiras, Adaia

Pinto, Jorge Guimarães, Joaquim
Cardos'O, Cri santo Andrade, Maria

FILMES DA SE.1VlANA
Sábado - RITZ e ODEON
A CORTINA Df_<: FERRO

RITZ, quinta-feira
A DAMA NO' LAGO

,

ARNOLDO SUAREZ CUNEO
Cirurgião-Dendista

Curso de especializaçã'o em

dentaduras
Raios X - Infra-Vermelho

Diatermia
Exclusivamente com hora marcaria
Rua Arcipreste Paiva n./17 Te.

lefone 1.427

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Noeaoa relogio. aão aClompa nhado. do. re.pectivo. certificado.
.

,de garantia. "

PEÇAM-NOS CATALOGOS •• ENVIÀMOS GRATIS
JUCEND & FILHO

- '

Curitiha - Praça TiradeQte.' 260 - Paraná:

.eco?:��� do, �e�n�, .��E���de.��.,

Cada guia e- vendido acompanhado de um mapa rodoviário do ..
7 INCí:NDIOS E TRANSPORTES

�araná e Santa Catarina. -'1 Cifras do Balanço de 1944
•Redação: Rua Prudente de Mora83, a, 626. - Curitiba. : CAPITAL E RESERVAS Cr$.

, Responsabildades
-

. . . . .. Cr$
Receita Cr$

r Ativo Cr$
.

Sinistros pagos nos últimos 10 anos Cr$
Responsabllidades ; Cr$

'" Diretores:
Dr. Pamph ilo d'Utr� Freire de Carvalho, Dr. Francisco de Sá,
Anísio Massorra, Dr. Joaquim Barreto de Araújo e José Abreu.

»;»;» _._.__...- ._._-,;.._._._._.__-"':_.�.__••_. ___.. ._ w_.. ..

Vende-se um à rua Irmão Joa��������������������������������������������������� q�m,nes�Capit�,�eilindo10x4�
por Cr$ 25.000,00.
Tratar à rua Vitor Meireles, D.

LOJa OIS CaSEMlftAS
Especializada em artigo� para

homens
RECEBEU VARIADO SORTIMENTO DE CASEMIRAS NA
CIONAIS E' INGLESAS PARA HOMENS E SENHORAS.
MANTEM' PERMANENTE' ESTOQUE DE ROUPAS FEITAS

PARA HOMENS·
.

ARMARINHO EM GERAL - CAPAS, CAMISAS, GRAVA- I'

TAS, PIJAMAS, CHAPEUS, ETC.

Tudo pelo menor preço da 'praça
fa�a oma visita à nessa Casa e verifique

nossos preços e artigos

Carros pàra' o ' interior
.

do Estado
o horário dos carros de que é agente, nesta capital, a conceituada

firma IFiuza Lima & Irmãos, é o seguinte:
RAPIDO SUL BRASILEIRO - Diariamente - Curitiba 6 horas
RÁPIDO SUL BRASILEIRO - Diariamente - Joinvile 13 horas
!EXPRESSO BRUSQUENSE Diariamente - Brusque 16 horas

c! excessão de sábado 14 horas
EXPRESSO BRUSQUENSE - 2a., 4a. e 6a• feiras

Nova-Trento
E. A. VIAÇÃO ANITAPOLIS - 3a• e �a._ feiras

. 16,30 horas

- 12,10 horas

Ouçam, 'diàriamente, das 10 às [I! horas, as eudiçõe« da

ZYB -- 6 Radio D'ifiJsora de LaguDa,
,

-

970' 'k ilociclos onda de 300 metros.

Laguna - Santa Caterine Brasil "

II· C A P I T A L- A R II
?

Sociedade de sorteios' e seguros contra acidentes pessoais, conce

ijendo mais outros beneficios de carater assistencial.
Representante em Florianópolis:

PEDRO NUNES
RUa 24 de Màio 80i (Estreito)
Sorteios mensais, mediante mensalidade dê Cr$ 20,00 além .da Jóia

Inicial de Cr$ llJ,oo apenas.
Participação nos lucros

R"epresentações
FIRMA IDÓNEA, ESTABELEgDA EM SÃO PAULO �CAPITAL)
I:IA LONGOS ANOS, E QUE DISPõE DE DEPóSITO, ACEITA
NOVAS REPRESENTAÇêES. REF. DE PRIMEIRA ORDEM.

RESpOSTAS A CAIXA POSTAL, 245 - SÃO PAÜLO.

·Yiage'com conforto
pelo

«KArl.DO SUL BRASILEIRO»

Diariament_8 entre

Fpolis. � -Itajaí_.Jeinvíle-Curitiba

AGENTES

Fiuza Lima , Irmão
•

R.e_lo;o_aria ProgretiSO
de JUGEND- &? FILHO _!

COMPRE SEU RELOGIO PELO SERVIÇO DE
REEMBOLSO POSTAL

Faça seu pediào por ca.rta ou telegrama e pague
sómente qu orido receber.

N, 31 cr$ 100.00 N. 9 cr$ 26000

'Despertador de holao
ilumino a noite

Suí..o de qualidade

Urn-a maquina lotoo,rofica
americana d. focil

manejo

80.900.60(1,30
5.978.401.755,97

67.053,245.80
142.176.603,1l0
98.687.816,.10

76.736.401.30(i,20

Casas Pré-Fabricadas,
n d CR$ 300 00 CR$ 500 00 Agencia Geral para S.Catarinaues e .

" : a .' ,o Rua Felipe Schmidt , 22-.Sob.

de. Postal, 69· T'el. «Protetora»metro qua rado 01

FLORIANOPO_L_IS__
Consulte-aos sem compromisso Representações

Reinisch SIft - Rua João Pinto, 44 O�,,!!����!�,gu", e Sul do

Teteur-ama RElI' ISeM Ptor-ranõoults E�tado, ofertas com detalhes à
UM· f6 Caixa Postal nO. 109

___..;._,
I Laguna - Sta. Catarina

!tUA 1IOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA N.- 68 • I,· ANDAR

<':"'I"� I"DSI,'Il, '11 • IE�EFO"'!; auo . lEU:�"""'s, .f'ROIECJQtI ...

•..reune som ... 'acabamento ••

solidez... no piano perfeito!
Além de vários modêlos �ara _;,

pronta entrega ... êste maravi
lhoso piano pode ser seu hoje
mesmo, através do plano di!
pagamento a longo prazo!

Svbwartzmanu
REPRESENTANTE- .

para Santa Ceterina

KNOT S/A
CX. 134 - Te1.-XNOT

Florianópolis

Escritóriô' Técnico
Cid Rocha Amaral
ENGENHEIRO CIVIL

Aviso aos srs.· interessados que..

tendo regressado de sua viajem aos

Estados Unidos da América do Nor

te e paises visinhos, o Dr. Cid Ro

cha Amaral reabrirá seu escritórío

(Rua Presidente Coutinho n. 22).
nos primeiros dias de agôsto, espe
rando continuar -� merecer as espe

ciais atenções áe seus amigos e

clientes,
-

Pedro Medeiros, Auxiliar
"_ - ,.._...... ,_.

---�F�R�--Q-iúEZjtS--EM GERAL
- VINHO CREOSOTADO
"SILVEIRA"

Dr. Lindolfo 4.6.�
Pere.ira

A-dvogado-Contabilista
Civel -- Comercial

Coratituiçõe. de .cei.dade,'
e aervico. carel'ilto., em geral.
�Or�nizaçõea, contabeia.

RelJiatroa e lIlarcaa. di.pondo,
no Rio, de cOI'1'..pondente.
E",:ritório: Ruo Alvaro d.

• Carvalho ri, 43.
Da. 8 à.e 12 hora••

Te!efoA. 149á

DR. RAFAEL G CRUZ LIMA
e

DR. CARLOS LOUREIRO
DA LUZ

ADVOGADOS
Escritório: Rua João Pinto

n.O 18 -- Florienôpolie

Reclamem imediata
mente qualquer irre
gularidade na entrega
de seus iornees.

SENHORITA!
A ultima creaçã'o em refri

gerante é o Guaraná KNOT
EM GARRAFAS GRANDES

Preterindo-o está

acompanhando, a moda.
. . . . .. . � . . .. . .

Se ricos quereis ficar
De modo tacil elegal ;

Fazei hoje uma inscrição
No Credito Mutuo Predia
• • • • • • • • • • • • • ••••••••••••••••••• t!'

o VALE D0 ITAJAJ
Procurem na A.�ê"f)I.

Progresso,
LIVRARIA 43,�

ROSA. "
_I

•

l

..
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PREGUIÇA E FRAQUEZA
VANADIOL

MOÇAS DESANIMADAS!
I

HOMENS SEM ENERGIA!
Não é sua culpa!
É anemia que o deixa cansado,

aumenta os glóbulos sanguineos e

pálido, com moleza no corpo e olhos
sem ·brilho.
A anemia atrasa a vida porque

rouba as forças para o trabalho.
VANADIOL

VITALIZA o sangue enfraquecido. É de gôsto delicíuso e póde
ser usado em todas as idades.

[\
f �
"

.Dr, Alcides Acielí de Vasconcellos
Avenida Rio Branco n. 103, 10 andar, sala 3.

NEGOCIANTES DA CAPITAL E DO INTERIOR
O ESCRITóRIO DE ADVOGACIA E PROCURATóRIOS do

,Dr. Alcides Accíolí de Vasconcellos, instalado à Avenida Rio
Branco n. 103, 10 andar, sala 3, no Rio de Janeiro .encarrega
se da defesa dos �eus interesses junto às Repartições Públi
cas Federais e todo o serviço de advocacia relativa aos Insti
tutos de Aposentadorias e Pensões, assim como do Registro
de Patentes de Invenção, Marcas de Fábricas e Chamadas de
iExtrangeiros'.

Oferece, outrossim, os seus serviços como intermediário
entre Exportadores e o Conselho Federal do Comércio "Exte
rior.

...................................................... .: .

'rLeia, Divulgue e Assine I
II

Jornal' de Joinvile"
o mais completo Orgam de

Sànta Catarina

FARMACIA. ESPERANÇA
do FarJllaee.UM lftLO LA.U8
11." • _ tal ;'ri à na .rot.....

D........cI.� *raq.lru - B.....itiu _ P.....
..rIu-"�""�'"

eara...... a o.uta ·.....nb.......húW..........
• �<,

Seu processo de naturalização
ainda nao foi despachado?

Escreva sem demora ao Escritorio -Jurídíeo e . Administrativo'
.'()a}xl1. Postal 4.132, Rio de Janeíro solicitando informações. Esse E8-
.orltorlO se encarrega de acompanhar e requerer 110 Ministéri·Q da

. .Ju!!ti�a '0 que. necessarío for á sua concessão, bem como, de registro
. .de.. diploma, divorcio e nove casamento, certidão de nascimento e de
.easameatc de qualquer parte d� pah.

--------------------------� ".-

ORIENTE racionalmente sua publicidade, tornando-a
intensa e proficua

Um veiculo de grande utilidade e ao seu alcance lhe é oferecido
pela onda da IYH - 6

RADIO DIFUSORA DE LAGUNA
._ 970 kilociclos - 309 metros -

Para dedicatórias musicais procurar o sr. Waidir Brasil, à Rua
Fernando Machado 3.

. NOTA: - Estes pedidos deverão ser encaminhados com 3
dias de antecedência.

ELGIN

nico no Mundo de

CORDA IMQUIIRÂV-11.
.
.
.

A Elgin Nacional Watch Company, inven

tora da corda Dura Power, o maior desco:
brimento em relógios nos- últimos 20Q anos.

fez aexperiência de colocar um seu relógio

em Água Régia (ácidos sulfúrico e nítrico],

e comprovou que a corda manteve-se imune

à ação corrosiva dêsse preparado químico.

prova esta que dissolve por completo a

corda de qualquer outro relógio,

Ademais, tôdas as peças de

ELGIN são montadas em rubis

e sua caixa é finamente la

minadaa ouro 100 mierons,
o que não impede (Iue, seu

.

preço seja (J menor eptre �
,

relógios de qualidade. _.

::.:.
_ , _� ...

't

,-_'"
-��'-

STRAUS
AIRES, 53 - RIO

--'�-ElGIN '- TÃO EXATO QUANTO AS ESTRÊLAS!

i

.!
i

elIÚUlU II. IIUGGIElIU

Artigos de uso

doméstico
Você poderá ganhar de Cr$

50 00 à Cr$ 100,00 diários, vendeu-
,
,.

do artigos de consumo domestico,

Informações na Praça 1 de No

veinbro rr, 22 - 2Q andar:

LIRA TENIS· CLUBE
Edital

Afim de iniciar a distribuição de carteiras sociais e cartões de

identificação para filhos de sócios, solicita-se a todos os senhores as

sociados a fineza de fornecerem à secretaria ou tezonraria dêste Clu

be, no menor prazo possível, duas fotografias do .típo 3 i 4.
.

.

A Diretoria

_......._•.•._ •••••••••a.

......... '. 0' •

.... .
.

Muitas felicidades pelo naseim••

to de seu filhinho·1
Mas, não esqueça. que o ,melhor

presente para e seu "PIMPOLHO'"

é uma caderneta do CRJl:DITO
MUTUO PREDIAL.

.. PRONTA ENTREGA
.MarcaTipo:.

TO 14
D 7
D 8

H D 10

International si$tema

Catupillar
Idem

.
Allis êhalmers

de
sistema de

Idem
sistema -de

.

Pedidas a Caixa Postal 139· ·

•

Fpolis.

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

REEMBOLSO ,POSTAL
Para casemíras" Iínhos, brlns, etc. precisa-se re,presentante.

Ofertas dando fontes de referencias a "TECIDOS". Guarda-se sigilo.
fj'aixa Postal, 539 - S. Paulo - Capital.

-

BOM "NEGOCIO
para quem possue de Cr$ 10.000,00 até Cr$ 100.000,00 re!lda
certa de 10·/. ao ano com recebimento de juros mensaIs.

Informações nesta redação.
----�-------------

Ouçam, diariamente, das 12 às 13 horas

ZYO-9 - R�DIO TUBÁ
"A Voz das Terras de Anita"

Frequência 1530 klcs. - Onda de 196 metros'
I TUBARÃO - SANTA CATARINA

lamina '«Bullodoser»
I

lamina «Angledosr»

A Eletre Técnica
Tem o prazer de comunicar à sua distinta freguesia e ao público em geral que

transferiu suas instalações para a rua Tenente Silveira, quase esquina da Trajano,
onde espera merecer a preferênci8 de todos, continuando sempre à sua inteira dís-

posição e agradecendo-lhes a visita.
_�_ _:�_ _ __ ,. ,_.l.Li�_L...__ ......:' . .J

r

I

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



s
.--------.------------------------------------------

. ,

í �r ��r !U' � in'�n[i i i � � ii",�· � vaí
:;::z::::: s_

gosas ou auxiliando os seus com

panheiros da defesa. Brognolli es

teve magnífico na guarda da cida
dela paulaina. Algumas interven

ções suas mereceram fartos aplau
sos da assistenela. Nâo tardará a

CAMPEONATO PAULISTA DE",
.

FUTEBOL �
São Paulo, 8 (V. A.) - Em dis-

.'

5 X 4 a conh gem.---O
de Chocolate e contusão

relipe (2).,

Pa ula Ramos ficou reduzido a 9 j(lgadores, com a

de Katcinís ..
---Nizeta e Brcgneílí, os melhores da

Mand,ico (2), Nícacíe,: Bráulio, Saul, Nízeta e Bentevl,
." marcaderes.c-Eoleada no prélío preliminar ..

expulsão
cancha,

os
/

,

Com a peleja entre tricolores € Benteví para assinalar o 2° tento minutos um chute do .centro do pe para consignar o tento da vi- linho, Jaime e Gessy, Avaí: Bubl

alvi-eelestes, ante-untem detuada da tarde. Com 2 x O no marcador' gramado alarma a defesa paulai- íóría. nho; Benjamin e Aníbal: Hélinhc,
iDO campo da F. C. D., foi cumpri- passa 'o tricolor a dominar :.IS· na. Avançam lodos os Cil1CO ata- Minutos depois, ao tentar �vita;' Tavares e Pata; Poli, Acácio e Li

da mais uma etapario certame ri- ações, enquanto o alvi-celeste rea-
I
cantes e Felipe em meio á confu-: um avanço de Quido, Katcipis de nhares. Juiz: Waldemiro Mello (1'..,

!ladino de futebol da catêgoria do ge bem defendendo a área do pe-] são marca o 11° ponto azurra. Em maneira ilegal executou uma "bicr- gular ),
prof'issionais misto.

.

r igo adversário, O grêmio da! torno deste lento surgiram os pro- cleta", resultando sofrer ao .cair O . movimento das bilheterias
A lula entre os dois aguetrídos Praia de Fora mostra-se firme, com testas dos jogadores e da torcida forte contusão do braço que o for- cusou a renda he 6.600 cruzeiros.

adversários iria decidir a sorte rio iodos os seus integrantes apre- paulaína, resultando a expulsão fie çou a abandonar o gramado pa.u

Avaí, pois. uma derrota das cores sentado explêndida forma ·e dá a Chocolate, por desacato ao árbcito. não mais reiniciar à luta. Assim te-

azues apontaria o Paula Ramos impressão de que vencerá f'acilmen- Há quem afirme que o tento foi ve o Paula Ramos que jogar oc

como bi-campeão da cidade, �_rr'-' te. Aos 9 minuttos Chinês come- 'c�ns'ignado com a mão. Agora ,
I) restàntes I;ünutos com apenas!) jü

ibora ainda em seu penúltimo com- te toque dentro da área perigosa Avaí leva vantagem no .p lacard. g'adores.' Embora essa des.vantagem
promisso, Cientes da ímportaucia e o juiz decreta penalti, do qual Reagem valentemente os coman- lutaram bravamente os tricolores
da . pe�ej,lt, [paulaíínos e -avaianos Braulio cobra muiLo bem, decre- dados de Mandico. com um ele- chegando muitas vezes a ameaçar
estiveram em ação' na praça .]es- tando o 1° ponto azurra. Anima- monto de menos, Aos 39 minutos o goal de Adolfinho o qual não ce

portiva. Ao soar o 'apito fina; I) dos com o feito do magnífico "in- 'I'avinho comete loque dentro da deu 'devido à constante marcação
placard anunciava a vitória do sider", passam os avaianos a �e grande área, punindo o juiz com dos 'avaianos aos dianteir-os trico
bando de Nizeta pelá contagem de compreenderem melhor e várias penalidade máxima, que é batida lares.
5 x II. Havia sido, atinal quebrada vezes se dirigem até a meta ad- por Benteví, redundando no 3°

a invenoib ilidade do Paula Ramos, versár-ia provocando .perigo.. Eram tento tr-icolor. O empale não tarda

cabendo ao grêmio azurra éJ.S :l�n- decotridos 18 minutos de jogo, a chegar. Numa forte investida ao

Tas da façanha. quando o 'escore foi igualado, por arco avaiano, Mandico em bonito quadro vencido. O valoroso meia

O match teve ínícío ás 15,��O ho- .interrnédio de Saol, de cabeça, estilo consignou, de cabeça, o 4° azurra foi um batalhador incansú

Tas, lendo José Ribeiro na dire- aproveitando um belo passe de Ni- ponto para os seus. Com 4 x 4 no vel, quer realizando ofensivas peri ..

ção. Aos 3 minutos de ações ;'-';,i- zeta, Aos 25 minutos, Felipe ('0- marcador 'foi enoerradc o '1° tem

cacio decreta a abertura da oou- hra um escanteio, provocando con- po. Após o descanso que o regula
tagem para o seu clube. Decorri- fusão diante da cidadela de Brog- meuto permite P reiniciada a par
dos mais 4 minutos, Mandico nolli, do que aproveita Nizet a lida. Aos 7 minutos dessa fase f'a

serviu-se bem de um passe de para Desempatar a partida. Aos 31 i lha Chi-nês, dando ocasião a Feli-

da
de;

CAMPEONATO CARIOCA
FUTEBOL

DE

Rio, 8 (V. A.) - Encerraram-se
com os resultados seguintes as

pelejas da 'rodada de ontem peÍo
. campeonato car ioca de futebol:

Olaria 1 x Madureira 1

Nizeta foi a grande figura
cancha e Brognolli o mental'

Fuminense 2 x Bangú {.
Canto do Rio 3 x Flamengo
Bolafogo 2 x Bonsucesso 1

São Or ístovão 3 x América 3

puta do campeonato da cidade, on
tem o São Paulo "derrotou o Co-

Direção de PEDRO PAULO MACHADO

figurar entre os maiores ases do Es
tado. Fatéco, Ivarrí, Braúlio, Saul,
Felipe, Chinês, Nicácio e Mandic,i,
estiveram bons, Os restantes regu
lares, com exceção de Quido e Ivan

que quasi nada fizeram, Este últi

mo, se não nos enganamos, fez a

pior parti.da da sua carreira, além
de abusar do j'Ogo violento e �r-

rintians por 2 x O e o Santos, no

-sábadd foi batido pelo Portugue
sa SanlisLa por '2 x 1. Com estes

resultados, o São Paulo passou ar

liderar sozinho o certame handei-

ran í.e, 1····1')'

BOCAWYA 3 x FIGUErRENSE f

A nLc-ontem, pela manhã, foi da
do pl'OSsegLlimento ao certame ci
Ladino infanto-juvenil de futebÜ'l,
com a p.eleja entre Figueirense é

Bocaiuva. O triunfo sorriu ao pe
lol.ão bOCjllense pela. .expressiva:
conlagem de 3 x 1.

.

Frente ao Palmeiras, o .Ipiranga jogará reforçadO ��:��;i:,:i:E�1��:::����:::;::�
Pela primeira vez o gramad0 d0 ano passado, sagrando-se vice-c�ull- vieltl'Os a saber que o esquadrão aI· contra 'os próprios companheiros.

IIpiranga, situado na Vila Operúria peão cataril1ense, virá a -esta cap. i- vi-vende aluará reforçado com ve"-Bt' d t
,

aos a uou quasl \ to o o emp:)
do Sac'O dos Limões agora comple- tal dar combate ao quadro ipiral1-

.

dadeiros ases do "soccer" ilhéu. É contudido 110 0!11bro, resultado de
�amente remodelado e em condições guista. pensamento do Ipiranga, revelou- uma entrada violenta de Nicácio,
de oferecer acomodações para l'Ú- Para tanto, 'OS diretores do grê- nos o informante, convidar para A atuaçã'O do pivot avaiari.o foi 1Of.
blicos numerosos, será pàlco, no mio .limoense estão ultimando os integrar o conjunto, .entre outras, tisfatÓria. Também Bentevi sofre'a
próximo dia 15 do corrente, de mn IJreparativos, afim de que o eSjJ·-.e- 'Os J'o!!adores Mandico, Ivan, Cho· '

� contusão n0S primeiros minuto�,
grandioso cotejo inter-municipal. túculo pebo!ístico supere a exp,�c- colate, Chinês, Ivaní, Nizeta e l.á-

mas mesmo assim continuou o jo- gLlei l'ensC' .e presentemente defen�
Como já informamos em primei- tativa, a.lcallçando retumbamte su- zaro. d d

'.

go>, agra an o sua conduta no gra- Oendo com sucesso as (lo['es do Co-
ra mã'o, o forte e. sempre apreciado cesso. 'Aguardemos alarde sensaciopr.} mado, riLiba F.' C., bi-campeão paranaen-
esquadrão do Palmeiras, de Bhmw- , Em palestra que ontelll tivemo'. do dia 15 que pr(j]Jorcionará mo- A atuaçã'O do árbitro José Rib�i- se. Ao Adão 'Ús nossos sinceros vo-
Dan, que tão bem s� conduziu no com alto dirige!1te do lpírangi, ,ineutos de. vib��o esportiva. ro, que huIto protestos provocou tos de f.eHz estadia.

O· C
.

-

CI
·

I I T
. , pOj' j)aI'le tiu torcidfl. JJ<tularamcns(' I .

. -- ...

.

aOlpeau assls a go eou 8 esouro �;:�:!:�j��,:::�;.';:l:�:u�:,��::I»�::.�;r�MfifTF� CiD�. ÁR��:RO�Sábado á tarde �o caJi1po da F. ilhaS' ;\.ngela T. Oliveira e Tereú- termédio de OSC111', aproveitando mos de regular a sua' perfomancl', �dlta '. :, ... '� . ."
C. D., gentilmente cedido, teve lu... liha Al'alljo, uma linda "corbeile um magnifico passá de Gentil. . Aldo l"i'i'i1alldes, Diretor dó fiê':"

..

d Qs quadros obedeceram à segllin- par'talnellt_.j "'e .übitros da FedeI'a-:g-ar o, anunCIa o cote.J'o futebolís- de 1'I01'es n"t'lrais aQ dI' Fe 1'e' • 20
.

t
.

i\K'IL U v
.

. . a ,
_ .. _, r 1- ,''os 1111l1U os saw '�l on e, en· te constituição: ção Catarinel�;;"'. de Desportos, de-1ico em homt;nag:em ao ilustre Sfl-' L' d' 'd

.-

lA" O I
:!Ve-

ra Ima, lscm san o na ocaSlao rou. caclO. Ú timo tenlo da Lar- Avai :Adolfinho,

Is'
téco e Tavi- vidamente alltor'1��o ,pelo Senhor

-cretário da Fazenda, dr. João Da- o Sf'. Oswaldo. Silveira, hav,endo de foi conq�istaclo por Orlando Presidente desta l3#fldade, faz sa-

wid Ferreira Lima. I nho; Verzola, Boas Ivani; Feli- bel' a qlleln I·llte"'�s.B�r possa queagrac eciclo o . homenageado, em aos 37 minuLos, Resul,tado final: L H, '"

-Degladiaram-sc, sob as ordens -do "d ' , . pinho, Nizeta, Quido Bráulio e Sau!. encontram-se abertas Wllc1'Íções pa-
rapI as palavras. Imprensa OfICIaI '5 x T'esouro 1.

P I R B II' Ch" ra J'uizes de futebol.
.

.

•....:sr. o.swaldo Silveira, os c'ÜuJ' uH.los A
-

f' d fi
'

d f .

au a amos: ,rogno. 1, lDt�·� -"

segmr .01 a o início ao en- :\Tos minutos 111IClUlS ,a ase
e NellCI11 ,(depois ,1{atcipis); Katci, Os interessados poderfi.j. t�,{(tj�",represenLativos {lo Imprensa Ofi- cont.ro. Aos 19 minutos 'Ue jogo o derradeira, Mackpwieski des- reI' ao Departamento ..de Af .. ' ros'

,eial e do Tesouro do Estado, em Imprensa inaugurou a contag'em perdiçou um penalei atirando ítei- pis (depois Nencl11) I Chocolate e (D. A.) dentro de trinh' (31) ... "s�,
,disputa de um belíssimo troféu por intermédio de Lonzo, bem d Ivan; Lázaro, Nidtcio, Mandico, a partir desta data, 'lIh�Xando tt'fi;i,
f 'd

' m::i' o aTCO. ,�
11' B tl-.!· ..... _ (3) fotografias 3 x 4; eel'tiiiío d�.() er.eC! o pelo honlenag-eado, 'd

.

N tI' A 36' I Of
I'ornero I e eH vi - ,

� serVI o por a a ll10. os ml- '0 mp1'ensa icial, embora ven ... -, ., ',. idade carteira de idenLidade ou ti-
Gmnde público compareceu nutos, Gen4il, em bôa posição, cedor por larga diferença, decep- r :ilnl� parh.da �1'É!hi1mHll' defl'On- tuJo de eleitor; e atestado de ('qndtÍ
'fia local da luta. EnÚe os assistên- elevou para dojs o,' escore. cionoLl, jogando muito aquem das

,tar am�.;\:é 'Os conjuntos slIpleI11('s ta passacto pela atttorid:HI� onde l:e-
tes pudemos notar, (\lém do home- Aos 38 minutos Mackowieski da suas reais possibilidades, dos mesthos clubes, pe1d cêttmtJ.� Si�I"DepartBmento dfS Árbitros ID_nageado, os s1's. J'o.rnalista Batista l d I l (' I de aspirantes vencendo o Til"'tl'ex .rema esqLler a c lU ou raco; O quadco VE\J1c,ido causou boa < ,

.

.t;<t.� " A,) visa com: IS80, não só reforçar-[P'ereira, presidente da Câmara Lelo adiantou-,se dema::!iado le a impressão embàra derrotado 1)01'
Ramos pelo dilatado escore de' 5 x e lapidar o seu' eorpo de juizes, pre-

Municipa1 e diret-or da. Imprensa pelo la ganhou calm;Jmente as 1'e- larga diferença. O. A equijJe a'1Vaiana atuou 10C0111- sentemente inslÍ1iciente para atell-
'Oficial do Estado; Adolfo Silveira, des, anllllcl'ando o u'nl"co tento do pleta com dois elementos de' iÚPll(' der as im'IllJeras partidas semanais

Os q�ladros jOg'qràm assim cons- ..
_.

JS
(infanto-.I'lrvenis, as"'.'irantes e pro-pr.esidente do Clube ·dos Flln·c·j·0- '1' C"

. ,

t' 1 t,.. t t' 15
. p

-
. coou 1'0. om::, x 1 no mar- lituidos: e /reSlS lU va en e"Jen e a e ml- fissionais _ aos sábá'dos c d<ilmin-

nários 'Públicos; Re�ato Gutierrez, cador encerrou-se a primeira eta- Imprensa Oficial: LeIo, Tião e uutos da fase fina!'; quando f:oi con- gos), como também gat'ál�)tí-Io com
·diretor do Montepio, e Mário Je- pa da lula. Após o d1scanso re- ,L-llizinho; Millon (depois Acácio), sigfado o 10 tento palllaino, ,come- elementos novos·e jovens' ei'a'j>azes de
'suino da Silveira, gentilmente g'ulamentar voltaram os 'dOl'S q·lla- ,,_' t I' B t II L R d' »",i1do daí a !loleada, Marcaram os sl_lbstituirem árbitros, já é'a!fi<;ados,

'ô d
1\a a 1110 f) o elO; onzo, o 1'1- .. '" � rhgnos, port:'lnto, de repouso' é'01UP':I-'conVI' a os pelas duas agremiaç-ões dr'os á liça. No Imprensa, 01'- gues, Oscar, Gentil e Acácio (de- tdntos: Olivério (2), Hal1( Gessy � tíve!. entr(' êles o sínatário dh' .p't,.:�

·d-egladiante-s. lando apar·eceu no lugar cte Acá- pois Orla!:ido. Machado. F'Orún anulados ainda sente edital.
Precisamente ás 15,30 horas,' T C t· I I d

.

d' Cooperar cotn o DeparialllPn'foClO e no eSOllro as lça amou Tesouro: :lena (depois DinllrLe, OIS tentos o tncolor, anibos mar· ele Árbitros (D. A.), emprestando o,.com as duas .agr,emi�cões f.orma- I 'd L' A 5
.

f •

C t' C I P I' h O d f' o ugar e DIZ. os mli1l1 os Luiz (depoIs as lça I) e oelho; cae 05 por au lU o. s qua: ros 0- entusiasmo de efetivo serviçn deve-
das 110 üentro do �a.t ado, foi ofe- Orla'ndo assina:lou o 30 ponto e Cal'doso, Dinarle (deposi Zeno) e }'am os seguintes: Paula Ramos: To- ser o lema daquêles que desc-la'irí
recida, pelo Tesouro F. C., por decorridos mais 5 minutos a con- Lima', Pirag-uaí, Vivinho, II T nico, Olivério e Dante', Luiz, Ca:w- uma raça cada vêz mais forte, 0J)u:"
'i ·'d'

. �.e 10; ',enta e orOll11'ss·()ra.:ln .rllDl':. lO das .gra_eiosas sellhori-' f' I d"agem 01 e eva a para 4, por in- Malos e Maclwwieski. j
za e Raul; Machado, Manara, Pau- f.'polls.. 13 eh' o.utllhro :le 1948.

CH !D(.lOU o. MÉDIO ADÃO
Desde sábacto---uJtimo acha-se en

tl'e nós, em Yisila a"pessoas de sua

família, o médio Adão, anligo' d·e
fensol' do Caravana do Ar e do Fi-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ESTADO-Ter<a·telr. 9 Sle N'ovembro a. '948 7

Clínica Médiea e- Cirúrgicá 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
�()s Serviços dos Professores Bené-

_ Pulmões 1_ Estomago _ Figado
âícto Môntenegro e Piragihe No- Tratamento 'da Tuberculose.

guelra (São Paulo) Raios X - Eletrocardiografia
Consultas: Das 14 ás 17 horas Praça Pereira e Oliveira (atráz do
Rua Fernando Machado, 10 Tribunal) Rua �antos Dumont, n. 8.

Consultas das 9 ás 12 e das 3 ás 6
'- Fone 841. P�ORIANóPOÍ.IS

DR� NEWTON d'AVILA

Cirurgia geral - Doenças de Senho
ras - Proctologia
Eletricidade Médica

Consultório: RU,a Vitor Meireles n.

28 - Telefone 1.307
Consultas: is 11,30 horas e à tar

de das '15 horas em diante
Residência: Rua Vidal Ramos n.

.
65 - Telefone 1.422.

Operações do uterol, ovarios, trcm-: _

pas, apendice, hérnias, varizes, etc. DR. A. SANTAELA
Cirurgia plástica .do perineo (ru- (Formado pela Faculdade Naclo-

""'ras)
nal de Medicina da trníversídade .

"_u do Brasil)
lASSISTENCIA AO PARTO E Oi'E- . Médico por concurso da Asststên-

.cía a' Psicopatas do Distrito
RAÇõES OBSTÉTRICAS Federal

Ex-Interno dr Hospital Psiquiá
trico e Manicômio Judiciaria

da Capital Federal
Ex-Interno da Santa Casa de lILl·
serícõrdta do Rio de Janeiro
CLtNICA MÉDICA - DOENÇAS

Nl!!RVOSAS
, - Consult!5rlo: Edifício Amélia

Neto - Sala 3.
R�ldência: Rua Alvaro de Caro

?allio, 70.' •

Das 15 às IS' horas
Telefone:

Consultório - 1.208.
Residência - 1.305.

: Br. Milton SimOD�1Pereira
'

. Clinica Cirurgica
Mo-lestias de Senhoras

CIRURGIA GERAL

DR. LINS. NEVES
Diretor da Maternidade e médico do

Hospital de Caridade

ClLINICA DE SENHORAS - CI-.
RURGIA PARTOS

Diagnóstico, controle-.e tratamento
especializado da gravidês, Distur

Ibios da adolescência e da menopau

lia. Pertubações menstruais,' l:lfl'l'
mações e tumores do aparelho geui
uI feminino.

Doenças
•

glàndulares, tiroide, ová
rios, hipopise, etc.)
Di�Íl-tbios nervosos - Esterilidade
- Regimes.
{',onsultório R. João Pinto, 7 - Tel,
1.461

'

Resid. R. 7 de Setembro - Edif..
Cruz e Souza - Te}. 846.

...

�..

DR. POLYDORO ERNANID'E'""S"
THIAGO

Médico e partei7.o
Hospital de Caridade de Flo

rianópolis. Assistente da
Maternidade

'D{)enças dos órgãos internos, es oe

eíalmente do coração e vasos

Doenças da tiroide e demais gían
dulas internas

Clinica e cirurgia de senhoras -

Partos

FISIOTERAPIA - ELECTROCAR
DIOGRAFIA - METABOLISMO

BASAL

'HOiuRIO DE CONSULTAS: --
,

"Pela manhã das 10,30 ia 12
horas.

A, tarde das 15 ás 19 horas"

CONSULTóRIO :

Rua Vitor Meireles u. 18

'IFone manual 1.702
RESIDENCIA:

A'ftDida Trompowski 62
Fone' manual 766

Dr. Roldão Consoríi
CIRU�GIA GERAL -- ALTA CIo
RURGA _,_ MOLltSTIAS DE SF;-

NHORAS - PARTOS .'
Fórmado pela Faculdade de Medi.

cina Ib Universidade de São Paulo,
onde foi assistente por vários anos do
Serviço Círúrgico 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. Varicocele.. bidra

cele, varizes e bernasi
Consultas: Das 3 ás 5 horas, i rua
Felipe, Schmidt, 21 (altos da Casa

Paraíso), Telef. i.598
Residência: Rua Esteves Junior. 170;

Telef. M. 764

Dr... Paulo Fonte.
Clínico e operador

Con.ultório: Rua Vitor Meirelel. 26.
Telefone: 1.405

Consultas das 10 á. 12 'e dai 14 (I
15 brs-Ó, Residência: Rua Blumenau,

22. - Telefone: 1.620

Dr. Mário Wendhaoelll
"'Inic.ll, médica de adultos e criUçal
Consultório - Rua Júlio Pinto, 16

Telef. M. 769
Consulta das 4 ás 6 horal

Itelidência: Felipe Scbmidt D. n.
" Telef. 812

Dr. M. S. Cnalcutl
CliDica exclusivamente -de criatlçu

Rua Saldanh� M'arinbo. ,lO
Telefone M. 73i1

�os COMTRA
TRABALH04

• SEDe SOCIAL:

PORTO ALEGRE

RUA VOLUNTÁRIOS DA, PÁTRIA N.· 68 • 1.° ANDAR

Cft'X" POSTA'L, 583· TELEFONE 6640· TELEIilRAMAS: _PROTECTORA.

lU8Dca Geral para Sta. Catarna
Rua Felipe .Schmidt. 22-Sob.

Caixa PostaI: 69 - Tel. "Protectora" - FLORIANOPOLIS·,
............................_ �

, ,I �, ,.,' I,."
Fabrtcant: • distribuidores das '(afamada. con-

. •
-

f.cçõ.s "D�STINTA'" • RIVET. Po.sue um erran.
d. sortimento

.

d. oasemiral. rtacado.,' bJ'iras

para alfaiat... que recebe diretamenb doo
m.lhor.. fdbrlcolII, A Casá ·A CAPITAL- ahomo a at.DGllo dOI Srar.. ComercSramt"'lII do tnt(tl'io!' no e.ntldo d. Ih. fax.rem ')mo

vbdta an-.tclJ d,••f.tuo:rGlm l!Iua., aompl'o.� MATRIZ .m Florlcs�blC!oliJII, - f'lt,IAJS em Sl'2J'rIonau • Loja••

Aceita'-se representante no interior do Estado.
Caixa Postal 139 - Flol'ian6polis

Cartas paro

tempo! Dr. �Dtônio
Nodes-to

Não perca
Telefone para a Impressora Gra;aú Ltda. (telefone

manual 767), e o nosso agente o procuraré para receber
sua ehcomenda tipográfica. Serviço Esmerado. En trega
imediata. Preços sem concorrencia. Médico

Formado pela 'Faculdade de
Medicina da Bahia, Chefe dos
serviços de Radiologia do Hos

, pitaI de Caridade.
,

.,�FSO� de"eSJieciaIizâÇ�ó no

RIO e. S\lO Paulo e de aperfei
çoamento em Buenos Aires e

Montevidéu.
'

Especialidades:

BAIOS' X.
·

BADIUM
RADIOTERAPIA

Exames radiológicos ao Es
tômago, Intestinos, Pulmões, .

,Coração, .

Esqueleto, Vias bi-
liares e Urinárias.

'

RADIOTERAPIA dos Tumores
- Câncer -

�

Jnfl�mações -:

Doenças da pele - Hipertiroi
dismes - Reumatismos _

Disturb}os da menopausa-c-etc,
Atende diáriamente no HOS-

PITAL Im CARIDADE.

16a. Circunscrição de Recrutamento
Afim de tratarem de seus ínteresses, deverão-compan'�e�·16a::-:é�

R.,�c€lm-:-a mârlma"úrg'ênda,'6i óíiciais e Praças que tomaram parte 'na
expedição.militar de Canudos,' e bemassim os seus respectivos herdei-
ros.

João Pedro Gay, Ten. CeI. Chefe da 16a C. R.

Arvores fruliferas
Arvores Frutíferas enxertadas e plantas ornamentais nas

melhores qualidades oferece o grande EstabíÚecimento de
FIQrí e Pemicultura

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

Catarina.

.\ ..
•

•

•
• DR. •
• •

i A. DAMASCENO 'DA SILVA i
: ADVOGADO :
: :
• AÇõES CíVEIS E COMERCIAIS •

: i :

i Praça 15 dê Novembro, 22 - 2° 'ando
,.

:
. :
• (Edifício Pérola) •
• •
• •

: Fones: 1.324' e 1.388 :
• •

: Florianópolis - Santa CatarLpa
. :

-f, !
.....................................................

,D·ATI LOGR�A FIA

_ ..

SEU RElOGlO PRECISA DE
REVISAO?

NOSSA OFICINA t: ESPECIALIZADA
Nossos concertos são

garantidGll 100%
ÓTICA MOD�LO
JOAo PINTO. 25 (frente ao Tesoure

do Estado)

CorrespondeRei J
Comerciai

Confere
Diploma

'FABRICA DE FOSFOROS (PRON
TA P. FABRICAR)

Vende-se
Maqnínário Cr$ 250.000,00
Prédio, Imoveis c-s 90.000,00
Situada em Campo Alegre __,. S. Co
Vende-se th. só maquinário
Informações com A. Wehmut:-t
Brusque - Santa Catarina".

DIREÇAo:.
Amélia M Pigozzi

METaDO:
Moderno e Elicieais

ALVARO DERUA CARVALHO,65
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( Pulestra proferida pelo acadêmico Euqênio Dom. Viéira,
Diretor do Departamento Cuitural, do Ditetório AC(l
dêmico do, Faculdade de Ciências, Econômicas, na Fa
culdade de. Direito de 'Santa Çatatina, no dia 5 de atuação na Confedêração Abolicio-
novembro de 1948 ), nista.. nas repetidas eleições J111I11S-

i teriais ou na campanha republica-
'Autoridades. Mestres.' Colegas, esforça por tor-ná-los acessíveis a na; de seu papel destacado. no. in-
Erguem-se 'as vozes sinceras e en- um maior número possível corno fausto. Governo Provisório, na luta

tusiásticas da mocidade estudiosa, empreende a organização da socie- contra o. despo.tismo. de Flor-iano e

cOI;nemo.rand?,. �m s!mnltaneidade dade, segundo. pontos de vista es- nas movimentadas campanhas pre
feliz e magnifica, o. dia consagrado pirituais "atingindo. a sua mais al- sidenciais.
I'à CULTURA e á data natalicia do. ta expressão. quando. empreende 0.1'- Terminada a refrega, êle se re- 4

'.

t d' dgrande Ruy Barbosa, Junta-se a es- ganizar a vida moral", A cultura, colhia ao. silêncio; seu prazer não. S magls rao &s. O
tas vozes límpidas e honestas a ma- pois, nesse sentido. restr-ito, e em era a conquista de louros e sim a

nifestação de sólidariedade e pra- tôdas as suas manifestações, f'ilo- volúpia da luta. 'Po.r êste motivo, "olégl·o " de Jesuszer cívico. da Faculdade de Ciên- sóf'icas e científicas, artísticas e li- com ·rar;(_).cllcid"áde,. Batista Perei- U U.
cias de Santa Catarina, 'no tributo. terárias sendo. um esfôrço. de ci-ia- ra+ern de seus biógrafos, o. compa- Constituindo uma comissão, visi
de sua .homenagem ao dia 5 de no- ção;: de crítica e de aperfeiçoamen- ra "a mais ousada, a mais valente taram-nos, ante-ôntem, com o. -f'im
....ernhro, a data maior da Cultura e to' corno de difusão. e de realização. dás aves marinhas" -;- a procelária.

- ,de convidar-nos' para o. ato. da en-
da Inteligência no. Brasil. de idéias e valores espirituais, "Era uma pro.celárial" '"

Seja-nos permitido - ao. juntar a constitui a função mais -nobre e "E uma procelária é um pulmão trega de diplomas do. Colégio Cora-
pedra singela de nossa colaboração mais fecunda' da sociedade,' como a de asas. Quando. imerge no turbi- ção de Jesus, a realizar-se-a 3 Ui)
ao monumento grandioso que se expressão mais alta e mais pura da lhão dos ciclones, tem fôrça bas-: mês p. vindouro, as seguintes ma-
eleva aos luminares da' Pátria - civilização". tante para atravessar. a zona con-

seja-nos permitido ressaltar a ne- Sendo a 'Cultura êsse esfôrço 511- flagrada e alar-se. até os espaços istrandas do C légio Coração de

cessidade de- que êste culto. de re- blime para o "domínio da vida ma- resplandescentes que lhe ficam tc"'-ano.: Dalva Machado, Maria Au
verência e esta J manifestação de terial- e para a Iibertação do espiri- acima. A procelária da abolição, do gela de Oliveira, Zenaide Hornenohy,
respeito. e aplauso; não se exter io- to", e corno "não pode haver cria- federalismo. e do civilismo. era

rizem apenas em manifestações ção espiritual onde faltam estiruu- também um pulmão, _ Quando. as
Edite .Silva, Vilma Reis da Silva e

verbais, palpitantes e sonoras sim, 'los à vida do. espír-ito ou não. são convulsões políticas entenebreciam Vanda Dutra.
>

mas que serão. de efeito. e produt i- suficientemente apreciados os valo- a atmosfera e ululavam os venda- O programa 'Organizado para óe
vidade na luta pelo soerguime nto .res espirituais", é justo. e necessá- vais, êle entrava na procela. Era lebrar o. dia da f�rmatura das ma
nacional, se não. tiverem a co.nc(')- rio. que se pro.cure desenvo.lver (, seguir-lhe o rastro, era vêlo 'no

mitante o.bjetivação. prática, a in- ámbiente de valo.rização e apreça centro. da bo.rrasca, e esperar a sua gistrandas integl�antes da turma des

dispensável aplicaçãQ real e efi- às manifestações da inteligência e arrancada. Dentro em pouco. êle se Jesus está' assim organizado.:
ciente. Durante todo. a ano., em �o.- cio' sentiIilento. Dentro. dêsse am- alava pa�a cima, e o. sulco. do seu Ás 7,30 horas - Missa em ação.
do.s o.s dias e tôdas as ho.ras, vive biente, sadiameJ;lte o.rielltado. no vulto pequenino., iluminado de re- .

e se agita em DÓS uma partícula de sentido. da construção. de um mUI1- lâmpago.s, era um rasgão. que se
de graças, na Capela do Co.légio. Co

vida e sentimento. que, po.sta a ser- do. melho.r e máis honesto., amadu· abria para o.s ho.rizontes do. futu- raçã'O de Jesus.

viço permanente do. engrandeci- recé o espírito. nacio.nal, assegu- rol" ÁS 20 ho.ras - Entrega de diplo
mento. pátrio, po.ssibilitará o agi- rando.-no.s po.sição de ho.nra e re- "Os gênio.s são assim: co.mo. as fi-

mas, no. Teah'o. Alvaro delCal'Valho..
gantamento. do. Brasil, na Cultura e lêvo. no co.njunto. das nações ditas [lhas do. oceano,
pela Cultura, em todo.s o.s seus as- civilizadas. 'Pajram sôbre os bulcões do pensa-

Será patro.no. da turma S. Excia.

pecto.s e mo.dalidades. Que a nos- Que viva e.se mantenha bem ace-
. Emento. humano, rvma. d. Joáquim Domingues ,rle

sa atividade cotidiana seja, ppis, - so., po.is, em cada um de nós, (> de- Arro.stando. do. mal a infrene tem- Oliveira, DD. Arcebispo. Metropoli
e esta sim - a nossa melho.r e sejo de auto.-aperfeiço.amento. e de '

.

..�stade,
mais valíosa homenagem ao.s gran- evo.lução. espiritual no sentido. da - Precurso.res do..befn e núncloS'-da
des pelo. pensamento." e a no.ssa verdade, do. saber e do jus'tiça, - [verdade:
mais eficiente e produtiva co.ntri- na certeza de qqe, do. burilaUlento. O torpor lhes repugna; o. co.mbate
buição -ao desenvo.lvimento. da In- individual resulta o desenvolv,imen- [o.s co.nvida,
teligência e' do saber. Já estamos to. e o. progresso. co.letivo em

de-,
Só a luta o.s atrai

.-.
po.rque a lu-

na épo.ca de atribuir às palavras manda das finalidades mais no.bres . [ta é a vida!"
seu justo. valor e sua. real eficiência, da existência -hQmana-e da vida em Meus colegas!
valor e eficiência êstes que se eõn- sociedade. Po.r Cérto que a realidade do. mo.-
dicionall1 aO que de bo.m, de útil, Xxl( . mento. que ora vivemos é bastante'
de proveitoso e de eficaz delas re- Feliz -e de justiçá piena, sem dú- diversa do tempo de Ruy Barbo.sa.
limItar.

.

_ vida, a decisão do. Segundo Con- Nossos pro.blemas são. o.utro.s e

.e a Cultura, dentro. do. co.nceito. gresso. das. Academias de Letras, mais co.mplexo.s; nossa sociedade
cIassico., francês e alemão., expres- reunid,o no. Rio de Janeir.o., que es- está a exigir concepções diversas
50. po.r Humboldt, � registado. po.r co.lheu, para a festa maio.r da cul- da vida e no.vas so.luções para seus

F:ernando de Azevedo., êsse estado. tura nacional, o dia 5 de no.vembro, pro.blemas. Refo.rmamcse o.s co.ncei
mo.ral, intelectual e artistico, "em data natalícia do. maio.r dos brasi- tos e o.s valores. A tendência, na

que o.s ho.mens so.uberam elevar-se leiros pela inteligência' e pela cul- arte, na filoso.fia e na ciência é de
acima das simples considerações de tura, o. insigne Rui Barbosa. rénovação evo.lutiva. •

utilidade. social, compreendendo. o. Resumir a vida do grande Rui é O próprio. Ruy, se ho.je vivesse,
estudo. desinteressado das ciências tarefa de gigante, que não. no.s pro- sem dúvida que llão hesitaria em

e d'as artes'.'. A vida da so.ciedade po.mo.s realizar. l Poderiamos sinte- apo.ntar rumos e acoQselhar provi
reduz-s.e. certamente, a um sistema tizar-lhe 0.. significado., com suas dências outras' que não. as de seu

de funç?es qUe tendem à satisfação próprias palavras, dizendo.: "Es7 tempo.. Há, entretanto., em tôda
'

a

de suas necessidades, fundamentais, tremeceu a Pátria, viveu no. traba- sua v_ida, um principio. a no.rteá-Ia,
e entre as quais a função. econômi- lho. e não. perdeu o. ideal!" que é o. maior e mais magnífico. en-
ca visa atender às necessidades ma- Como. já tivemo.s opo.rtunidade de sinamento. que nos lego.u, o. qual·
teriais e a função. politica tem por ressaltar, em so.lenidade cívica jamais perderá a sua atualidade,
fim "defender---a" exislência. d'a so.- idêtica, as principais caracteristi-, antes, pelo. contrário, hoje se apre
ciedade to.mada como. co.njlii:ifo.- -'e cas da ação. pública do. grande Ruy senta mais .valio.so. que nunca:

.

� também co.mo reunião. de gruPo.s fo.ram, acÍJJ!a de tudo., a liberdade É o. sentim'ento. de justiça, retidão.
particulares, regulando as relações e a justiça. Ninguém co.mo. êle pa- e honestidade, pôsto. a serviço de
dos individuos e grupos entre si, e ra levantar o. verbo. to.nilro.ante e um patrio.tismo. sadio. e elevado.
dêstes co.m o. todo., - Estado ou inflamado, na def�sa do fraco. con- Esta a qualidade primeira do.

, nação", Mas uma sociedade, se tra o. despo.tismo. do. mais forte, de- grande Ruy e que está a marecer

quer preservar a sua existêl!da_�" fesa esta que teve em Haia , seu imitação., principalmente em nos

assegurar o seu progresso., lo.nge de ponto. de resplandescência máxima. sos dias, quando. a retidão. e o. amor

co.ntentar-se co.m atender· ás exi- Ninguém além dêle, para exClama'!' à Patria são. virtudes raras e difí
gêricias de, sua vida material, ten- co.nvicto.: "Liherdade'! IEntre tan- ceis, po.r detrás das quaIs se mas

de li satisfazer ás suas necessidades to.s, que te trazem na bo.ca sem te caram quase sempre o.s aproveita
espirituais, po.r uma el�te incessan- sentirem no co.raçao., eu posso dar do.res sem escrúpidos e os falso.s
temente reno.vada, 'de 'indivíduo.s, testemunho. da tua identidade, de- patriotas em defesa do.s próprios;
sáQio.s, pensado.res e artistas que: 'finir a expressã_Q do. 'teu nome, :vin- interêssés. ,i'
constituem uma certa fo.rmação. so-, gar a pureza do 'teu. e:vange1ho.;. Co.legas! No.ssa geração. há de:
daI. acima das classes e fo.ra delas.; porque, no. 'fuudo 'da triiriha 't!6ns-j 'iniciar.o. soerguimento. de um no.-!
Assim, criar' a a!mo.sfera _ eSPiritu�l:1

ciência, e� te vejo. incessarit,emente ':0 Brasil. Eu vo.s co.ncito. po.risso,;
sem.a qual a socIedad� !lao .p0.1ena, como. estrela 'bo. fundo. obscUro 'do.i a que tudo f�çals.para que perma-j
respIrar, o.s laços eSpIrItUaIS semi espaço. . . : neça puro. 'e lInutavel ,o. estado. de:
os quais ela não se!,i� u!la, o. te-I �unca, te desconhecí, heih 'te 'H'ai-: espírito qile �ra. vos anim�, qUe é
souro dos bens esplntuaIs sem o.s reI nuca!" . o. da. re,novaçao. honesta" SlDcera 'e

quais não po.deria subsistir, tal é

I
xxx ; bem intencio.nada em favor da hu-

precisamente, .o.bserva ARNOST Na sua carreira., 'política, 'Ruy! marijdade do. futuro, o.rientaGa den-,
BLAHA, a tarefa da função. intelec- Barbosa surgia �êmpre às véspe-l tI'O de principio.s mais sadio.s de
tual. Essa função é, por co.nseguin- ras das grandes tempestades. Predi-! móriÍI, de fraternidade e de igualo'
t�, uma _

função. de I!ro.d�ção, de zia-as, esperava-as, e, q�a�do. elas� da?e. Que o. vo.sso. eSRí�íto. não. se

clrculaçao. e de o.rgamzaçao. no do- chegavam, co.m que Vo.lupla essa, deIxe abater pelas mulhplas o.po.r
minio. espiritual: criado.ra de valo.- "natureza sempre co.mbativa", es- tunidades de co.rrupção. e 'venàlida
res e de bens espirituais, com que se "ho.mem de luta", sempre a ba-: de que o mundo.. vo.s 'apresentara
instaura um domínio. que é uma talhar pelas causas justas, atirava- afim-de que po.ssais ser disCípulo.s
pátria e um asilo. para to.dos, a in- se à refl'ega no. seu ponto mais e,n- digno.!> do mestre inco.mparável que
teligência não. só os distribtle.e se camiçado.! Lembremo-nos de sua foi RUY BAltsosA;'.

IVitória de De Gaulle
Paris, 8 (U. P,) - O Partido. De

gauJista da União Fr'aueesa teve

uma grande vitória nas' eleições de
, ontem, para renovação do. conselho

da
\ Repúhlica francesa, que é o

antigo senado. ,

Das 260' cadeiras em jogô,
-, de

Gaulle e 'seus aliadps conquistaram
107,' de modo que o. General con

tro la agora cêrca de um terça par

te do senado. A coalisão governa
mental do ''''Caminho médio" per

deu terreno, embora ainda conti
nue corn maioria. Também os co

munistas perderam. '

,
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F R R A 5,
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I

AçãO Social Catarinense'
às, 19,3a" ..

afim-de-
São convocados para uma reuruao quinta-feira próxima,

no. Albergue Noturno, oj, membros da Ação Social.Catarinense,
tratar de assnnto de relevante importância.

Flor-ianópolis, 8-11-48.
A DIREORIA

Cei. 'auido Bott
Encontra-se enfermo, recolhido

ao leito, em sua residência, o nOSSlJ

ilustre patrício, sr. CeI. Guido Bott,
dinâmico. gerente do Banco Nacio

nal' do Comércio. e prestigioso poli
tico do P. S. D., que o. tem como T('

presentante na Câmara dos Verea

dores.
: Com as nossa visita, desejamo
lhe pronto. res,tabelecimento..

Hoje no ,passada
A data de hoje recorda-nos .quec..
- em 1624, 'O Capitão Manue],

Gonçalves queimou, junto. ao Forte.
da Ponte de :V!o.nserrate, chamad().,

de Itapagipe, uma lancha dos :nó-·

landeses;
- em. 1709, por carta régia JoiJ.•

nomeado. Governador da Capitanias.
de São Paulo e Minas, então cria-·

da, Antôni� de Albuquerque. A car-
'

ta régia de 12-1-1720 separou Minas:

Gerais de São. Paulo, sendo criadas

outra Capitania independente;
- em 1800, em Lisbôa e repcr.U-

namente morreu Domingos Caldas.

Barbosa, nascido no. Rio. de .Taneí-

1'0.;
- em .1817, o. brigue português

"Gaivota", depois de vivo. combate

tornou, sob o. comando do. Capitão
tenente .João Batista Lourenço. Sil

va, o. brigue "Atrevido. dei Sud",.,..
junto. à Punta de Pietras (Rio da

Prata) i
em 1842, o. General Luiz Alves de"

-

Lima e Silva, então Barão. de Ca

xias, assumiu a Presidência e o. Cú-'
mando. das Armas da Pro.vincia d<T"

Rio Grande do. S,ul, que se achava'.'
so.b a revolução. "farroupilha";
em 1843, em São Paulo., onde nas- •

cera em 9 deAgôsto. de 1784, fale-

ceu o Padre Diogo ,Antônio Fl!i.i.

jó;
- em 1839, 'o Govêl'no. mudc)lI!::

a sua séde de' Alago.as para Ma- ..

ceió;
André Nilo Tadasco·tana, sendo pàraninfo s. excia. 'O

cr, almirante Antã'o.· Barata, nn.
Co.�'andante do. 5° Distrito Naval

---

METEOROLOGIA
Previsão do Tempo, até 14 hor2.:;"';

do.: dia 9:

Tempo Instável, sujeito. á chuvas;:.::
Temperatura: Em declini'o.; .

I
Ventos: Variáveis, frescos;
Temperatur�s extremas de' hoje'

fo.ram: Máxima 23,6 Mínima 20,2;

DR. SAULO �AMOS
Avisa a mudança de seu co.�

sultório. e residência, para a

Rua Trajano. 41. Telef'One
1.009.

Co.nwlta das 10 ás 12 e (las

�6,30 ás. 19 ho.ras. I

FRECHANDO...

Quando. esperávamo.s a publicação. do. discurso. proféi'ido'
pelo sr. Wanderley JÚnio.r, a 12 de outubro., no 5° DistI'Hó Na

val"po.r ensejo. do. 1° centenário. do nasciménto. de Alexandrino·
de Alencar - a fôlha anônima nos apresenta, ao.s pedaços, :uma.
arenga medíocre, da mesma pro.cedência, a pro.PDsito. do... 29. de'
outubl'Q.

Gostariamo.s de ler o. primeiro. dêsses di:;cursós "para, ex

duidas umas bo.bagens sôbr� uma r�mo.ta Da Xal1do.ça;'confro.n
tá-lo. com um estudo. de José Teixeira de Oliveira, a ,respeito. de .

Alexandrino, e que A Manhã, de lO' de outubro. publiCou...
'

Rouba,do.s nesse gosto, analisaremo.s, de. vagarl a ';jmpor
tâllda da seglmda fala, já repo.ndo. a verdade eni 'S'eudugar, já
prestand@ também o nosso. depo.imento. pessoal sÔ'li>re ''3S' o.co.r

rências. De inicio. co.nvém um esclarecimento. Estr.anba o. ora-·

,do.r que '() sr. Nerêu Rainos "nos dois últimos pleitos' já' não fa
'Iou mais rio nome do sr. Getúlio Vargas".

Em 1!'l45 o P. S, D. po.dia e devia falar no SI\'·GélÚlio. Var

gas. Era êle presidente de honra do. partido e seu' candidato a

'S'emu!lor 'em diverso.s Estado,s. Já no.s pleito.s seguintes,,'o. sr.

Getúlio Vargas havia deixado. o. Partido., \filiando.-se ao. P. T. B_

Ao sr. Nerêu Ramo.s, homem intl'ansigentehlente partidário., não.

mais 'seda dado. aludir, no.s co.micio.s, ao ex-ditador; cujo pres
tigio. passara' a servir a outra agremiação. :r>olítica.:

Na hora difícil, quando. ainda' no. partido., o. sr.:Getúlio. Var

gas teve o. apôio. de seu correligio.nário Nerêu 'Ràmo.s. Após.
'aband01nar o. P. S. D., êsse apóio. derivou, co.mo. obrigação, para
o.s líderes do P. T. B. Nada mais natural que isso. acontecesse.

Quando, em 1936, o sr. Oswaldo. Cabral abandonou o. Partido.

Republicano. e veio. para a política cJo. Partido Liberal, quem o'

alllpar0u? Fo.mos nós, o.s liberais. E quem o. ataco.u? Foram o.s

republicanos, por intermédio dêsse mesmo ,Diário da Tarde,.
'que, àquela épo.,ca, ainda não. era um jo.rnal animinio.. ,

Disse lá o. órgão. que o. sr. Oswaldo Càbral fôra um dos' \

elementos vacilantes da oposição, atraido. pela' sitUação, e que

preferira trilhar o. caminho. fácil e cômodo de ad-erir aos 'domi-

nadores do di�.
"

O sr. Cabral, ho.mem de vai-e-vem, vo.lto.u 'para os seus an

tigos companheiros. E quem o ataca? Nós! E' quem o defende'!

'Os de lá! Se êsse exemplo não, satisfizer, há '·o.útros.
O próprio. sr. Wanderley, certa vez; da sacada do. Palácjo� ,.

deu um, viva, a Rússia! Porque? Porque' a Rússia era aliada ..•

e um viva evitava um improviso ...

'.
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