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o DEPUTADO WALDEMA,R RUPP PERANTE O JULGAMENTO PÚBLICO! NÃO ,DISSE A VERDADE QUANDO ATRIBUIU AO GOVtRNO-DO ESTAPO, NO CA
sa DA;) ESCüLA� PRE-fABR�CADAS, iNTENÇÕES DE FAVORiTiSMO. FALTOU -AINDA 'À VERDADE QUANDO ALEGOU QUE NÃO HOUVE, ÇONCORRÊN.
elA PARA O FORNECIMENTO DOS PRÉDIOS. DUAS FIRMAS, _' UMA NESTA ,CAPITAL E OUTRA EM JOINVILE _ TÊM CONT�ATO, NESSE 'SENT�DO,
tOM o GOVÊRNO. E ALÉM DE VARIAS FIRMAS QUE DECLARARAM NÃO LHES INTERESSA,R 'O F.ORNECIMENTO, ,HOUVE AS QUE NAO PODE�lAM FAU·LO' <,",�
DENTRO DAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS PELO ACORDO COM o MINISTÉRIO DE EDUCAÇÃO.
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DE QUE LADO ESTÃO OS DESHONESTOS? DO LADO DE QUEM LEVIANAMENTE OU PROPOSITADAMENTE DEFORMA A VERDADE PARA CO�ó'M�TER: f;;
A HONORABILIDADE ALHEIA, OU DO LADO DOS QUE PODEM ·ESMAGAR, COM AS MAIS CONTUNDENTES PROVAS ,CONTRA OS CALUNIADO�ES, A INFAMIN J
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. E A INTRIGA? '
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Cisão .. na
.:

U. D. N�. Cearense
FORTALEZA, 29 (V. A.) - A- �;�

nuncia.se para breve uma cisão tuação embaraçosa. pois apesar dos

na UDN desta capital, em face da' 'serviços prestados ao Estado pelo
chegada do senador Fernandes IH. Paulo Sarazate, muitos elemeu ,

Távora, e do lançamento de sua tos do Partido não 'apoiarão êste

candidatura á sucessão estadual. .norne para a sucessão do desernba r

Os udenistas se encontram em si- �ador Faustino de Albuquerque.
\ '

o MAIS ANTIGO DIÁRIO DE SANTA CATARINA
.-nprtetárfo e »; Gerente: SIDNEI NOCETI - Diretor .r. R.BENS DE AR�l!DA RAMOS

,
Diretor de Redação GlJSTAV9 NEVES
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ARO XXXVII ,--.Aorlanõpolis �ext���o de Setembro de 1949
-

.1-;:-10.588
OS BANCÁRIOS PLEITEIAM AUMENTO DE SALÁRIOS

RIO, 29 (ARGUN). - Os bancários se estão movimen..
tando no sentido de conseguir' aumento nos salarios, a par
tir de Julho de 1949. Pela mesma ocasião pleiteiam também
a extensão do, Beneficio de Salário - Famílía.

.'
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CattinislBo de arrahalde.
o deputado Waldemar Rupp responde, Já ago

ra, perante a opíniâo pública de Santa Catarina, pe
las caluniosas afírmatívas levadas a plenário da 1\s
sembleia Estadual, a propósito dos prédios escolares

pre.fabricados, caso que tentou envolver em sensa

sionalismo barato para atingir a honorabilidade do
governador Aderbal R da Silva. A honrada gente de.
nossa terra, "em presença de cujo sensato julga
mento se encontra, assim, o representante udenista,
já-de saber toda a verdade a respeito daquele fato,
em que não existe nada de inconfessável ou suspeí
to, da parte do Govêrno do Estado.

Não é esta, aliás, a prímeira vez em que o referi
do deputado minorista arrosta as responsabilidades
de acusações levianamente feitas perante os seus Ilus,
tres pares e desmentidas até com a assinatura de cor

religionários seus. Todos estamos ainda lembrados de
que, certa vez, o sr. Waldemar Rupp empenhou o seu

mandato ao deputado Cid Loures Ribas e, apurada
as coisas com o mais fulminante desmentido' oposto
concretamente às suas acusações, ficou a dever a um,
gesto de elegância moral do nobre representante da
maioria a circunstância de ainda se achar investido
de um mandato popular. Nem assim, porêm, evita ele
os riscos de novos embaraços, corno -precísamente
<tU0E:\(!e agora, pe�sua atual ofensiva 'de ráiRidad.es
arrontosas à pessôa do eminente Governador Aderbal

,.R.,da SiNa e e'ni�,a�a;. y.u�m. ato administrativo. pr -

,Clufí_ > w�e I��éfêr·�ittJt�Jegal,.dri
,quele qi�:minte.' )o' '.
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'� On'fJ!fitç tentando "'�::::,mal' �J.'q�ã,l, ;; iu.sti�{ e à
'V€rdad� (is' homens 'que exP1ÓTâ'!lli·,na:m�ê3,1lÍia um ca-".

.

150 perreítamenre.nonmaí de processo ftdÍl1inistí:'atjvo,��,'"

esclarecíamos que n.ão houve nem.há, no sontrato pa,
ra .fornecímento i:fê casas escolares ao. E§.tado, nenhum
favoritismo. A ímoralídade está. nos que,: .ao invés de
examurarem o ato com objetivídade, propositadamen
te o desfiguram e; deíprmam, focalizando-lhe' os as-

pectos isolados.
"
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, Diz; p. ex., o 'S,LWaldemar ,Rupp, segúndo o "Diá-
lio da Tarde"', qlle é de 120 o número dos prédios de
madeira encomendados, mediante contrato, pelo Es_
tado à firma 'Rejni.sch, desta ·capítal., Há. uina inverda_
4e ni�s'o: a 'firma-Reinisoh tem a; s,eu 'cargo a execução
apenàs de 30 càsaS. Out,ras 40 foram contratadas com

a Hrma "Inobra"., de Joinvile. .,
'

Acrescenta a mesmo sr. Waldemal' Rupp (veja-se
o «Diário" de ontem) que "o con,trato foi dado â�
mão 1Jeijada'� à primeira daquelas firmas. Outra
mentil'a. Houve concorrência e a nenhuma daquelas

�

empresas se tez favor especial. Amprus estiveram entre
lOutras; que -cçr,lCorreram em COhdições menos f&vorá-
vei8 ao Estado. '

.

Às ponderações ,qu,e fizemos" 'po,rêm", � homens
da oposição nao' deram ouv,idoo' - e ar il}.fâmif;i, conti
nUa a aparecerl no vespertino cujo' único 're�pon
sáveFé. ,o :;;'r. 'Ad<çtlfo Konder,. lSeU ,pr'opr�etário, mas ...
distante. '

_

Todavia, não' seria lícito, nem lÓgico, atribUir-se
ao alto prócer uçienista e ex_pr�sidente do Estado (e
qll.e desde há muitô não visita a sua terra) a responsa
bilidade das" tarpes calúnias em que se comprazem

.
os a.migos que 'tantQ lhe cpmprometem a orientação
politica.

.

N"ern será �!S.se, de-certo, o intuito dos manhqsos
-escribas qUe frequentam a ledação do ,::vespertino e, à ,

sombra de tim homem que vive inteiramente alheio
a� ambiw:te '�qca�, sofram as su.as infamiazinhas
teles, e solei'temente se eximem do ca�tigo .

a que :ra-
'

zem .ius os calunÍadü:res-. "':',
O que ,e flag-rante, {} que é merid�anamente cla_

ro é que se aproveita,'1l dos arrebatamentos do sr.
Waldemar :Rupp e, meSmo conciente de que o deputa
do oposicionista só terá a perder com OE 'Seus sl.lcessi-

.

vos golpes no ar, lhe recolhem as fa,tais equívocos e

servem; no cardãpio da _tarde; sob .o nome' do pt;l.l·la-·
mental' te'Pierário, 10 prato do escândalo, iI. gula \4��

, , ;

Os EE. UU. preparam-se contra um
, ataque atômico, de surpresa, daRussia

-

WASHINGTON 29 (O E. - paração da defesa civil, e lhe grama de tremamentd para.
As forças aáreas dos.> Estados concedemos a < atênção que u-o dos civis; permitindo ás

Uriidod anucíaram que apare- merece. O governo dos Estados populações defenderem-se �
de

lhos de radar foram instalados Unidos prepara - e já possúí, todo ataque atômico, bactsrio-
e estão sendo usado no Alaska, em certos casos um pro- lógico ou químico".
assim como nas regiões' contí- .

nsntaís do noroéste e nordéste
�---_---_-- - -

dos Estados Unidos.
Um porta-voz das forças aé

reas: informou que os, detalhes
e o numero de aparelhos em

operação eram • segredos. Os
Estados Unidos e o Canadá, eS
tão conjuntamente ampliando
o sistema de vígilancía pelo ra

dar, com o objetivo de torta
Iecar as defesas aéreas do con

,tinente.
PLANOS DE DEFESA O GOVÊRNO ARGENTINO CONTEST4 A NOTADOS EE. UU.

ATOMICA Buenos AIRES: 29 (OE.) - O govêrno argentino contes-

WASHINGTON, 29 (O ,E.) tou a nota norte.americana de 28 dê julho, em que se chama-

O governo dos Estados' Unidos va a atenção para supostos casos d� censura as emissoras de
está pr�barando os pIarlJs para rádio e correspondentes .estran�eIros,', expre�sando a. SU�
a delesa contra um eventual "maior boa vontade e desejo de ajudar o Serviço ?e In.folma-

> ataque �tômicQ por parté da ções dos Estad�s Unidos e os c?rrespondentes dos jornais e re-

I Rlk�a '_;�l :"'t'lOll hoje '\Villiam I vistas estrangeiras, '

,

J Gill, �ricavégªdo da. coordena- I "
�,>�-.

1=�::=�4uroú 18U'itesll1llõ . �fj 'diÍorCMh'
./�����:�x��ttq�� ,d�se no \ sot�D ,�a casa JUl)jH'ófa :,

'

;plarQu; '�'.�m.9� .AIena ,C'pl1SSi- "

N(JV� YORKi, �9, (,oE) .;- 'qe se��n,ta e dOlS',Çl.n�íS (I.e roa ...

� �cia da correlação , eXfst�nte Herman 'Moscowístz; propne, de, re�J.&,lU ?euc,propno atesta
éntre ,t"!>a évom�ã;o e -a, pre� tário de uma- casa funeréria e do de obrto, 'enforcando.se no"
,- •

. , -' ',,,,' .

_

'

sotão da ,casa íuneraría, sita,���2-�
em Brooklyn,

' ,

QUER QUE OS EE. UU. IMITÉM O EXEMPLO "DO BRASIL O documento foi feito com

'WASHINGTON, 29 - O deputado democrata John Mac perfeição, cabendo ao médico
COfpack .pediu que os E'stados Unidos da América do Norte S1. sómente encher a linha, �mde,
'gam o, gesto do Brasil reatando as relações d�")lomáticas oom a se registra a cáusa da morte.

�����ú�����- que a exposição de motivos' do Brasil, deve ser_ «A'cademia dtt�LêtritS
,

" •

0, ,7\ ,i', ,;', � " "li ',', ,
r dos·é· de' :4Ie'Dcar»

1 ARGEN'I'lI/-A 'E URUGUA,r ÇO,�gÍTAM DA DESVALOIJ-I?A_, E:.,te brilhante' e�máculo de
'. çÃO �E, SUAS MOEDAS "

,

'

BUE'NQS. AIRES, 29 (OE) � Procedente de Montevid€u ,cultura liter�ia fu;nçlado a 13

h
4, 'h�: .,., d t 't ·t 1

..

t'" ri de outubro de 1939, na adiem·
;
c ego,?,', 0Jei l�e;:,�era" amen e,. nes a ,�apl a -, o mllllS 1'0, uas tada capital Juir�;V1aense e d1l"Relaçoes Extenore!:S do UruguaI�, Cesar Charlone. O chanc:e· q 1 fa "

.

te ap eciaveisler urug:uaí? entrevist01.�:se .com o. presidente Perõn, imedia_. v:�l'es z:ht�ie�t�ais d;quele etamente apos un:a reumao ,40, g_a.blll��e.
". outros EstadOs, e. que conto'u,!

_ Est�ve. tGj.mbem p�e&en��, a .reuma.o, o n11l1lStro das R'ela-
entre os seus ,membros çorres:c ,

çoe.s F,}xterlor,es a�gentmo, �Ipohto Je�us� P�z.'
. pondentes 'C01U� '0 saudoso ge-'t ,Ape�ar?e _nao se c.0nhecer, o objetIvo de sua ent�evIsta ne�al :tibei.atlJ Bítencourt� ,

, :?m"Peron,,-t:."�lgno de l1o�a o ffllto de, que. �I:arlçme. foo! a�te-:.. uniád,as .roaiore
'

,f,
-

<
, .Horm�n� 'nl1m�tr� d�s .F.ma�ças do Urug�Ul, s�ndo conslde_ cultura °n iém�'t� l

1 .rado 'Como o ,prmcIpal fman<;lJSt� de seu paIS, nea
-

elêg.iu> ' ani:Aii.d3de
I 'Jfspecu�la...s� iSôbre a' P?ssibilidade da d�yalorização ,das ,de'�otos e" :;"a:- �j__�_

m�edas .uru�uaIa t; argentma, como se notICIOU logo apos anião extra:::di' ' ����r'''-, ....;,:;J,de�valon�açao da lIbra.
e jornalista, ,

JUVeIl
3eu

'

membro "'�c{)lTeSpondent
-: "

PARTmO -SOCIAL IEMlCRATICI em o nosso' ::-EstJtdo,'" conform
,_.

. comunicação dirigida ao refe
,

.

QUALIFICAÇAO_ ELEIT6ftAL _,

rido intelecfuàl, pelo seu ilu
Sl�R.l8 ATENDIDOSI TOD�S QlTANT&s DESEJAltEM .� tre 'Presidente escritor Va�,
SEjQU,ALrFICAR ELEITOR. NA SEBE DO PA.1;J"iH� A ,I José Taborda JUbas; tendo

. RUA FELIPE S'CII'JID)T.
"

homenageadO- agradecido
HORÁRIO: ,DAS 18 ÀS 12 E "AS 14 AS '17 HORAS, prometido ,visit�r. oport

1;,
.

DIARIAMENTE
.

jm�nte
a culta. CIdade SI

,

.

_

't j "�o)', afim de expressar d
.�. - ,

voz, ·tanto á""Academia
., ie' Alencar" como ao

"

da das devoradores de ,reputações. t?-c ·).e�:I"as �.o. Paraná",
, :m, portanto, o deputado Waldemar Rupp quem

l�' an,tlgo
somo cor:;:e

comparece perante, a conctêllcia mor�l e cívica do nOE,.. 3 laS homenagens
so ppva, pela qual ter� de ser julgad'ó, mais uma vezl • pÍT.-ento.

'
'

O MENOR ilORNAL DO MUNDO É BRASILEIRO

RIO, 30' (O. E'.) - Há perto de três anos, vem círculan.,

do, com regularidade, o pequenino jornal "Vossa Senhoria".
Tem o sub-titulo: "O menor jornal do mundo". Realmente.
trata-se de um jornal de pequeno formato, editado atualmen
te na cidade de Abaeté, Minas Gerais. Compõe-se em corpo
li e 8 com títulos em fantasia. Publica ilustrações e anuncios.
Tudo' em miniatura, mas como se fosse um grande órgão, me,
díndo quatro polegadas de altura, 2 ')4, de largura.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Direter Ile lI.ellaçã.:
GUSTAVO NEVES
Chefe, de Pagínaçãer

FRANCISCO LAMAF",UE
Chefe ae' Imllre�sãe:

J0AQUIM CABRAL .A SILTA,
Repre'sentallte:
A. S. LAllA

Rua Senador Dantas" 40 - 50
anil:!!"

Tel.: 22-á924 - Rio l'e Janeiro
RAUL CASAMA\'OR

Rua, Felipe de Oliveira, 21 -

8° andar
Tel.: 2-9873 - São Paulo

ASSINATURAS
Na Capital

Ano
'

Cr'
Semestre . '. c :,. • •• Cr$
Tríraestre Cr$
M�s : Cr$
Número avulso .. Cr$

'.

Se�w-tetra

"TAL"}- 13,00 - Lajes e Pôrto

�ltÍ�$
CRUZEIRO DO SUL - 7,20 -

"orte
,
PANAIR _ fO,.lO - Norte

'-._.;

VARIG - 11,40 -- Norte
PANAIR - 14,05 - Sul

Sábado
-TAL" - 8,OO":_ Joinf'ille

Curitiba :_ Paranaguá
,

- Santos e [tio.
VARIa _ 1�,30 _ Sul
RUBRO DO BUL - tS,fifi

NAIlIt - 10,48 - Nerte
A'lR - 14,&5 - SlltI

Dt>m'lngo
- '1.0,40 - Norte

'RO no SUL _- U,OO
14,05 - Sul

o ESTADO -Iexta te.r. 3 O d. Set';mbro ca. '9.9'
-----_-----------�---------------------------------,

'-

\ 'Informações itteisj
f%õ·a--ES:fAOÕ "Ê 'UI,rario das empre,.-
1_ Iledaç��ã: lnit�n:'8õ à ru J S86 'rodoviarias
Diretor: RUBENS Ao llAlfeS

� ID:GUNDA-J'II1lU

Proprietário e .ir.-Gereate Jlxpreuo 810 C1It6Tlo - L&c'WIIa

S.NEI N
7 ' Iloru"

.

, OCETI Auto-VlaçAo ItajaJ - ItaJaf - u _
ra..

Erp!'eBso lir'wlQu_ - JIInuNru -

UI boru. "

Expresso l3rIl.-quenae, - NOTa Tnau
,

- 16,30 boru. '

Auto-Viaólo Catarin_ - .lOiDTn.
- • horo. "

Auto-VlaçAo Catat'tn_ - CUritiba
..... II horall.

\Rodm6rla IJul-BrUI1 - Hno AI...
- 8 horu. ".
Rápido S-;ll-Brasllelra - JolnvUe-

13 horas.
Rálliãe Sul·1ib'aellelra Curltt" -.'

6 horas.'
TERÇA-J'EIR.\

Auto-Viaçlo CatarlnenH - HoMo AI.
K" � 6 boraa.

Auto-ViaçA'o catartnellH - CUoriUbl
- II horas
Auto·VlaçAo Catartn_

'"/ • horo .

•ut�i,V�o Catar!ll6nM - TIlbado,
- 3 horas.

, Expresso sao OrIstóvlc - � .....

,7 horas.
, Empl'êsll Glórta - lAcUDa - T'J6 I
• tI'>lI nora.. I

Expre8IIÓ Br'wIQu_ - 8ruMjue -

UI horas, _
,

A -sto-VJaçl() ItaJaJ - ltajal - 1. 110-
raso

'

Rápido Sul-Brasileira - Joinvlle...;,.
, 13 horas.

Rápido \ Sul-Brasileira -

No Interior 6 horas.
QUART.I.-J'!lRÃ

Ano , Cr$ 100,00 Ãuto-V!ação ,CAtarlnenfõ'O

SemeStre' Cr"' 80,00
- II horas .

• , • . . . . • '" Auto-Viação Cataa'1h.IlN
Trimestre . . . . . . .. Cr$ 35,00 - • horas.

Número avulso .. �r· 060 ,AU'tCI-Viação CatttlI>enlHl - I..&aI'Ula
, '" "

- 8,30 horas,
Anúncios'lIlIediante contráto. �, Rápido Sul-Brasileira - C-4ritlba -

... . 6 horas.
vS ongtllJUa, mesmo não Rápido Sul-Brasileira �

JOinVlle-1pablícades, não serão
'

�

\
13 horas.

tIIJJohtd
Expresso SAo CrLstov&o -. Lqunft -

�
A Ilir....- alo s:S'respon_ i

7 ����SIIlO Brusquena - BruaQuo -

� 16 horas, '

ssJtillla pelos conceitos A'ut<>-Viação Haja! - I� - 1. no-

emitidos nos artiges l'a�reS80 Brusquen.:' _ NoYa 'l'\rGto Iassinados. - 16,30 horas. /

'
,

vi.·ç---ã,;"iére;
- ::::::;:;�

�

= I
Aleg"l'e - 6 h(l�aa.

IHerário Amo-V!açAo ' Cataf'ineILH CoElt1ba
- II boras.

Segunda-feira Auto-ViaçAo Catar� JoInTIl"
- • hor'u.

"

,

I'"'TAL" - 13,00 - Lajes, e pa....
Auto-Viaç1l(l CatarlneJlH _ Twbario

Alegr,e - 6 horas,

PANAIR 4 Áuto-VlaçAo C:1lt:&rlnenn �a
- 10, O - N.rte _ 6,30 hora'B.

-.

VARiG - iÔ,40 ,----NortA Exp"re88V SAo.<'-'rlstovao - L.<lo.,ma -

7 lwr'as.. -
,

PANAIR - 14,85 � luI l!IImpr�sa Gl6rla -� Lqrona - • 1/:1 -
•

e 7 1/2 horàlli' '

I
" ,

l!ROZEIRO DO SUL - 13,55 _, �e8so BrufIQuenH _, Brul!Quo - err noIforta 1. horas. ' , .a..I.
Autp-Viaçllo' ltaJ� "'" ItajjU - 1.)10. \._} "

__
.

.-<

'..
T�ça-fet't'. ruru...� Sul-1ill'aslle�a _ Jolnvlle _

yen e-se õti terreno,-TAL - 8,00 -

.

Joínville - 13�
"

Curitiba T Paran.go' • =!�� ��-BrasÍl�lra -� CurItiba -: nesta �apital,' j r a Alves Especíeüzede em artigos para,
't'\lR ...;.-;:,:;t08 �:r!:' _ �:�:e;:.,� �ste��tda

:.L xape�c)-"I de Brito, com' 3 .00 m.
.

homens
""IZEIRO 'I:V'\ "'UL

' SEXTA-I:Jl)lRA.

I de f' -'t 2 no'>" llIV o - " u....... RoooY1Ar1:a Sul ElraàU _ PM1A> AIqn � ren e por .\:1, m. RECEBEU VARIADO SORTIMENTO DE CASEIVIIRAS NA-
"orle

-

�t!��sÇAO . 0&tarinen';; _ CUl'lttba de Fundos (3 lotes) Tra- ClONAIS E INGLEl\8'AS PARA, HOMENS E SENHORAS._
VARIG -- t2.30 - Sul - li J horas, I

'
• MANTEM PERMANENTE ESTOQUE DE ROUPAS FEITAS

PANAIR - 14,05 - Sul - �u��:�o CatartlMnaa Join�tl. I tar na casa n. 26 da mes-
'

PARA, HOMENS
()uart..feira Âuto·VlaçAo C!!>taa'lnellM - t.aa'u.na ARMARINHO EM GERAL -- CAPAS, CAMISAS, GRAVA-

� :�;:R-�l:':,:O-_L::t: pôrtOI :�-:,:::":,,,:.....,-..��
"la :::iZ-EM -

E SELARIA ·ludO pTeA;o' ,PmIJAeMnAoS'rCHpArPeEçU� ;{aC' p r�ça' Expresso !3ruequénllê � Bruaqu. _

SÃO JORGE I u P RI
- CRUZEIRO DO SUL - 1.1.,00 - 16 horaa. d_e João Vieira de Sousa
"orte

., Rápido Sul.Braslleira -, JOinvlle - Faça orna VI' I"' a" (}' C a ve 1° fi-13 horas Gêneros alimentícios - Miudesas em 8 -a n (! «Bà • � (t P. r aDa. '

VARIG _ ,U,40 _ Norte ,Rápid� Sul-Brasileira CUi1 I .

U "&)o)U Uál u 'I (P'
6 horas.

t ba - geral - COUfvS e artefatos decou.ro,

t"PANAlROUin;:��;ira !ul

_1"Jlt������ ��� _ C\m'1Ub. �: �����.� .J_�AQUIl\1 PINTQ N. 3

'

DOSSOS prevos e ar Ig08
"TAL" - 8." ,- Joinville Rápido Sul-Brasileira JolnvUe _

.....•..••.•••••

13 horas,
Curl"'. - Parsnaguá Rápido Sul-Brasileira _ CUritlb& _

_ _tos e Rio. 6 horas. ' '

� • horas.
PANA1R - 10,40 - Nor�e ..Auto ..VfacAo Catar1nense _ JO�Y1le.
PANAIR - 14,05 - Sul

-

A�l:;��'t:ção CatumenH _ Tub&rlo
VARIG - 12,36 - Sul -

E���;:' 840 Cri8toTI.O.t'__:
ORlJZEIRO DO SUL - 1.3.515 7 horas, "

Lacuna -

t40rw E�r&s.o BrusqueIIiH - BruaQu. -

14 horas,
CRUZEIRO I;U $DL - 1.fi,aO Au,tc,Vlaçao ItajaJ - ltaja! - II )lo,

ras.
eul Expre� BruIlQU_ - Non Tr4mto

- 9,110 horas.'
'

Expresso Glória - Lacuna - • 1/1
• 7 1 fll horu,

DOMINGO
Rápido Sul,Br'á:s'fIelra - CUritiba _

6 horas.

�,oo
45,00,
25,00
9,00
0,50 Curitiba -!

- Curitiba

- JOinvil.!

-
.... _

LO�ft DOS CftSEMIRftS

Dr. (LARNO G.
GALLETTI

ADVOGADO

\
,

Crime e ci".1
Corultituição ri. Soctodad.!I

NATURÂLIZACÕES
titulo. D.alarQt6rio.

E.crit6ric:Í e Reaidlncia
Rua TUQdeRt•• n.

?ONE •• 1468

FRAQNEZAS EM .G�RAL
VINHO CREOSOTÁDO
�'S I L V E I R A '"

I

'.1

Hospital -de, Caridade.
Serviço', de transfusão de sangue
_saaau apupr.1UC) �p IUndsOH op aRJlUUS ap oauu9: •

Agencia Geral para S. Catarina sita doad81'es. Qualquer pessôa que deseje doar 8U ve»-

Rua Felipe Schmidt. 22--Seb. delI.' Is,eu sang'ue poderá procurar os técnicos encal'l'e�

C, Postai, 69· Tel. «Protetora»)" gadoS( do Serviço entre 8 e 18 hOlras. Te'rão 9S d8ad@res

.' .. : ...��.����.���?��.� .....'./ gratuitamente exame clínico e exames de san�rue.

Doar, saIlglle Rão prejlldica, traz lJenefíei0s.

'SENHORITA! ------------------
A ultima' creação em relri
gerante é o Guaraná KN01
EM GARRAFAS GRANDES

DR. FRANCISCO CAMARA
NET0

,Advogado
Escritório: Rua Fe�il!>e�Sc}i}imid1
21 (sobrado) (Alto da casa "O

I Paraiso")
Residen.cia: Rua Alvaro de Caro

-----------� valhG, 36

Preferindo-o
acompanhando

, ,BOM NEGOCIO

Para seu Bebê,!o

está
a moda.

'

Ehlx@val visttilS.. '

'e peças avulsas

C_NJilEÇA �

-e, se fiJlt) gistfJ ]itoUpü.ülas
p/Qria:Flças - Tricê e �erfla.t)s

T1tABALlI'" »A @.ST..1tE-_A
-- .. . ..

,
..... � .....

CACILBA NOCETTI

,-

FlorianópolIS
'

PASTA DENTAL
ROBINSON

p.a1'8 quem possue de Cr$ 10.000,00 até C.$ 100.000,00 rendat'
cuta de 10'/. ao, ano com recebimento de ;uros mensaia.

Infor�ações ne�ta redação
/"'

I , .

, í t /

�--------------�------------------------------------------------�----_.�-------/----��-------
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Assembléia CINE-DIAIu,O
.

,
RITZVida Baoial· Crônica "'-ii

Rebatendo ct'Partes;:_ «Patriotica j.i a administração d@ sr, Ge-
' ;

- Ás 71h hs, ,-

es.1 'raldo Wetzel, em Joinoúe, declarou. sr. Guilherme Urbano on- ENCONTREI-ME. EM

tem.-Projeto rejeitado. - Declaraçiio-de-ooto {ia P. S. D. LYWOOD

_

Foram os trabalhos da ses-, de energia, da Usina de CapL com

raz, viuvja do saudoso conter- sao de ontem, presididos pelo varí, municipio de Tubarão e Red. SKELTON

ránao Armando Ferraz, e atual- S1". Rui C. Fuerschuette, 10 yi-, também, é já do conhecimento, - No Programa -

mente residindo na Capital da ce-Presidente e secretariados as providências tomadas pa. 1) - A Marcha da Vida

República.
'

pelos srs. Pinto de Arruda e AI- ra a eonstrucão da linha con-
- Nac. -

fredo Campos.
.

dutora desta
�

energia, no con- 2) - Atualidades Warnet.'

.Pr.esentes 32 srs. deputados trato íirmado, para a sua cons, Pathé - Jornal,
,foi lida e a�rovaçl.a a ata, sen- trução, com a Emprêsa Sul - Preços
do, em seguida, dado ciência á Brasileira de Eletricidade S. A.,

\

Cr$ 5,00 - 3:00
Casa da matéria. do expedi- que deverá 'executar os traba, "Imp. 14 anos".
ente. lhos e terminá-los dentro do •

Rebatendo' apartes _
.

prazo de um ano. I

/ RITZ - AMANHÃ
A t P d MUSICA, MAESTRO!Com a palavra, o sr. Ar.man- o mesmo empo o o er

do Calil, do P. S. D., 'referiu-se Executivo não abandonou a in- ODEON

a um aparte do populista Car- tenção de aproveitar o poten, . .

doso da Veiga, em o qual êste cial elétrico do rio Garcia, cuja - Teátro A., de Carvalho
Rosalba é a linda criança que afirmava "que os telegramas concessão já foi outorgada, 4a RÉCITA -

D. Ml\RIA DE LOURDES DE veio .enriquecer o lar do nos- ás autoridades federais, para tendo para isto se interessado 'JO'AOdeRI'OSAQllTNO 80 prezado' contsrràneo sr. solução do problema do carvão junto ao Departamento Nacío.
Regis,ta a efeméride de hoje, Rubens Franzoní e de Sua catarínense, seriam apenas pa- nal de Obras e Saneamento, E SUA BRILHANTE COMPA

'o natalícío da exma. sra. d. éxma. 'espôsa a. Célia � Franzo- ra iludir a opinião pública" para que o mesmo se incumba NHIA DE' COMEDIAS E VA.
-Maria de Lourdes de Aquíno, ní. Rebatendo essa afirmativa, de- da execução das obras de bar- RIEDADES,
digna espósa do nosso distinto clarou o 'orador que os telegra- ragem do rio Garcia. Com êste com a peça em 3 átos:
conterrâneo e prezado amigo mas foram aprovados unaní- objetivo já sé encontra nesta e 9 quadros
sr. Domingos Fernandes de HEMoRROIDES memente, inclusive pelo pró- capital a sonda para estudos O SEGREDO
Aquino, ex-integrante da admi- lNTERNA:" ou EXTERNAS prio sr. Cardoso da Veiga ... do sub-solo do local da barra- DO PADRE
nistração dêste periódico, atu- Outros apartes absurdos, fo- gem a ser levantada no Salto JEREMIAS
almente dirJgtndo, com opero-

Alivio
ram também rebatidos. O sr. Lopes, constando do Plano SaL Finalizará o espetáculo:

.slidade, a Crédito Mutuo Predial Dib Mussi, em aparte ao sr: te verba para o respectivo cus- BIG SHOW

I

A dama aniversariante que, Cardoso da Veiga, que no mo-I teio. ' . com a participação de todos
por seus nobres predicados mento interferia no 'discurso,1 S.' S., em 29-9-49. os artistas. da Companhia.

.

cristãos oriundos de um cora- do 'orador, reptou-o a que pro-] -'

.

(a) Raul Schaeier," SAMBAS. . . PIADAS ...
ção magnânimo, e por sua ca- vasse de que os pperártos eS-l

As demais bancadas tam. MUSIC.AS ....
.tívante afabilidade, conta; em PR""IJII'(!O 0'0 014 tão na miséria. -

' bém fizeram a sua declaração - Preços �
,

nosso meio social, com sele- IHJfl f •.
, Seguiu-se" com a palavra, o de voto, o mesmo faiendo o sr. Cads. numers. - Cr$ 15,00

clonadas amizades, ver-se-a, IMPORTANCIA DA PRIMEIRÂ sr. Saulo Ramos, lider traba- Armando Calil, da tribuna, de- Locals, avulsas 10,00
pelo feliz evento que hoje DENTIÇÃO lhísta, que se ocupou do pro- clarando haver votado pela re- Camarotes 75,00
transcorre, por certo, muito Há duas dentições: a prí- blema do carvão catarinense, geíção do referido projeto cons- "Imp. 14 anos".
homenageada. maira, apresenta 20 dentes - tendo, após, o sr. Osvaldo Ca- cientemente, ponto.de.vísta ,"INGRESSOS Á VENDA DU-
A essas ijustas homenagens, denominados de leite \. e, a bral, da U. D. N.,_ ocupado a contra ponto-de-vísta.. RANTE TODO O DIA".

0S de "O Estado" se associam, segunda, .12. É grave êrro, de tribuna,' tratando. da politicá' A seguir a sessão foi encer- .... ,... . .......................•

respeitosamente, 'aug�rando- conssquênejas fune:stas, pensar- de Joinvile, procurando "dete- rada.. '
ROXY

-

lhe os melhores votos de feli- rem os pais que os dentes de sa" da administração "laborio - As 7% hs.
,

cidades. leite têm importância secun- sa" do sr. João Colin. . .'

O G
___! Um filme espetacular!

dária, por estarem, condenados Os srs. Orty Machado, Raul ser'm'er
- Um chóque. furioso de

PROFESS�:AC1�i:Q BARBO· �e�a�� ��ít:�:eP:���ou:� �:�� ��a��rb!��d��;:!s:tl�i�,Rdg - ._� .
_. � _. . � ,hOII}�%il�i6rríe;�c�! que surge

Ocorre, ;"'hóje, o 'âniv€Í'sárlo -fé'i'tiCdenúçâô permanente. quais souberam, á altura, des- da C · sob o éco dos díspares dos re-

natálicio da exma. sra. 'prores, NÃg SE DESCUIDE' DOS fazer as insinuações udenistas
, a -oc-elra-- volveres € enquanto corre ver-

.sora Juçá Barbosa Caldado, viu- DENT,ES DE LEITE D'E SEU O sr. Guilherme Urban, após, , tiginosa .a diligencia!
va do saudoso ctmterrâneo FILHINHO. - SNES. . declarou que osassuntos tra- Combatidos em '7 Minutos
jornalista Haroldo Callado e,

L
tados são do seu conhecímen- .A .ua pele tem eêrea de 50 milhões

-

O
.

B
;e minúsculos sulcos e poros, onde se

progenitora do nosso .collega. lua tterarl3 eoe.- to, afirmando que o sr. Geral- ••condem oe germe. causadores da t""r{- com.

d d
-

d L d II do Wetzel . soube exercer, con_

vel coceira, "raebando", erupções, "d_ DENNIS MORGAN
Ce.alrlaedOa.çao r. i ío Martinho

fl"&ente de Florl.a-
c...c....do". ardênçia, acne, impigellS, J' AIGEdigna e honrosamente, o cargo psor[a.i., cravos, espinhas, Irieiras, .,.,.. aniS P •
ceira dos pé<! e Qut·ros males. O. trMa- B BENNETTA distinta natalicíante que,

de Pi'efeito de Joinvile. mentos comuns só fornecem/um alivio ruce .

06po' I- temporário, porque não combatem o - Uma aventurll empoloem nOSSa' sociedade e no magis. .

.

I � germe causador, A nova descoberta,
t l�' d'

.

. . '

t
. ' " •

Ül'dem do Dia Nlxoderm, faz parar a coceira em 7 mi- gan e rep euo e cenas
....
emoclO-terlO c.a 'armense, se im_pôs por Ed';tal de l�oncu1'reAncl'a nutoe e oferece a garantia de dar-lM t ,

rt d d
"'-' "" A ma.te'r'l·a fOI' a-2a e ultl'm'a uma pele lis.., limpa, atr�n·- e _....... nan es. '

. suas V.I u es e coraçao e de ,._.. - - ,,'.-•..-- �- I
- - -- ,

- d'
-

d P
.

t
- em. uma 8j!IDana.- Peça hoje mes- LUTAS AMORespírito, rserá alvo, certamente"

.

Aviso aos interessados que a lscussao o rOJe o de Lei JaO ao .eu farmacêutico Ni......
• • • • ••

d h
.' D' t'

.

d L' O
,. Braz Alves, sôbre a autorização e elimine as verdadeiras -..ás -das PERIGOS.:. AVENTURAst

e omenagens geraIS a que Ire ona alga perana Be- ar�e. cutâneas. A llOI!8a garaAtia N P'faz jús, pelo transcurso de tão neficoo.te de Florianópolis rece-
ao Govêrno do Estado para Kmoderlll, � ;;:_

- o rograma-

grata data.
-'

berá propostas para a venda abrir concorrência' públi.ca de. hn ....... Cltfhlll .teçio.....
Atualidades em Revista

A "O . Estado" é sobrem�do dos prédios de sua propriedade, uma Usina Hidro-Elétrica. O - Nac. -

honroso registar o seu natali- sitos às ruas General Bitten_ projeto em causa, em uma S
.

é
- Preços -

cio, deseJ·.ando-lhe farta me<>Se court, 123 e 125, Conselheiro das -ultimas sessões, recebeu OU e do livro Cr$ 4,20 - 3,20
�

emenda do sr .. Lopes Viel'ra, do O Centro Acade'm-I'CO "XI de "Imp. 14 anos".-de felicidade.' Mafra, 91 A e Pedro Soares, 18.
Desta segunda concurrência P: S..D., que alongou para 120 Fevereiro" fará realizar, dia . .

SR MARIO MACHADO poderão participar não somen-
dIas o pr-ªzo para a medida IOde outubro, às 22 horas, no

RITZ' - Domingo
t
,..

d L' O
,. proposta. ,. .' LI'ra 'Í'.enl·s Clu'b' a SOIRE-E DO GRANDES' ESP'ERANÇAsDeflui, hoje o ,aniversário na· e lOS SOClOS alga perana, -

�

talicio do noeso estimado COeS- como também pessoas estra_ Em _votação �ominal, foi �s. LIVRO, em homenagem à com,

taduano sr. Mário )'v1achal1o, só- nhas aõ seu qu�dro social. s� projeto regeItado por maIO "Raínha dos Estudantes", Srta.
John MILLS

A t d
_ I_'l.a, bem �om,o a. emenda, em" Hedy Rosa.

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

cio da conceituada firma Ma- s propos as everao ser a-

chado & eia, bertas pela Diretoria, perante vI�tude �
de constar '_do' Plano,. Vis.tndo -aume�tar a bjPlio-

IMPERIAL

Por sua capacidade de tra- os inter-essadoo, às 20 horas do Sa_te a i:)ua co�st!uçao, com � teca do Centro Acadêmico, to-
- Á 71;2 l;ls.

balho e, por seh cav,alheirismo dia 27 de outubro próximo vin- verba de 35. :r�:lll�oes de cruzeI- mamos a liberdade de solicitar
- Ultima Ex�bição

d r<:>s, e provIdencIas em execu-
a. cooperaça-o de todos' os flo-

SUA ALTEZA A'SECRETARIA
o aniversariànte se impôs em ouro. .� �

T
.

)nossos meios coinerciaisl onde Melhores. informações pode_ çao do G:0verno do ·Esta'!,o. riané(oolitanos e dos ex-alunos
. ( ecmcolor

goza de ilihadó conceito. rão ser obtidas na sede, á rua . Encam�nhando a votaçao fa- da �àculdadé, em 'particular, com

As multiplas manifestações Tiradentes, 20, a partir das' 19
lou o sr. oaulo Ramos, .do P. T. no sentido de nos ofertarem Betty GRABLE

de estima e de 'apreço que lhe horas.' B.: �e�endenào o projeto �ue COUl um livro, que será recebido
-Dick HAYMES

serão tributados nesta data a

I
Secretaria da Liga Operária

fOI reJeItado, conforme aClma� à entrada.
'

- No Programa -

, declaramos.

I
'

I 1) - NoticiaJS da Semananós; nos associamos com pra- Beneficente, em Florianópolis,
zer.' 28 de setembro de 1949. D.�f!�· :������:efer, do P.

S'!Fa'brlllca d 2) --conc�:�'dO GatoALqIMIRO SILVA RAMOS
."De,claração de voto !, . ·e - Des. Colorl'do -

DR. CARM(JSINO CÀMARGO 10 secretário A bancada do Partido Social - Preco: -
Em Laj e�, onde clínica, vê

.

...
. .. -....... '....... . ... '...

Democrático por maioria votúu' C ft te' M' I-m i- I CR$ 3,20 rUnico).passar hoje o seu aniyersário, D" t
·

d P d pela rejeição do projeto de leii d',
.

I: "Imp. 14 anos".
natallciõ, o abalizado, clínico Ire orla e ro u- I"

n. 56/�9, por já ter o Poder . . . . . . .. . .

e vereador pela' UDN" dr. Car-' ...

A· I E t t d t d
'

TE
-

TRO A DE' CARVALHOI'�I\ nlm�
xecu IVO

.

ama o o as as A Fábrica de Café MIMI comuni- A' . .'
'

m��n�el�c�tmaaGrO-geos' que lhe ser'a-o
VUU li ii iniciativas 'tendentes a resoi-I ca a sua distinta freguesiá que já

I Proxima Semana - ESTREIA
�

- ...
.. ver o magno problema do está funcionando no prédio pró- "OS ARTISTAS UNIDOS"

dirigidas, juntamos, prazero-
.

PAVISO a�aste�imen�o de energia elé- prio, construido no Bairro Butiá (A Urtica Companhia queEamente, as nossas. A ,Diretoria da Produção tnca a CapItal do Estado e (Capo'eiras) e cq_nvida a tôdos pa- representa sem ponto)
Animal avisa a quem interes- seus .�r�edores.. "

ra visitar suas novas, amplas
'

c com)FAZEM ANOS, HqJE: sar que di�põe de sementes de .E Ja e. d� c'Ünhe�Imento pu- modernas instalações, I HENRIETTE MORINEAU:
- a sra. Ismênia Gomes trigo "AdIa,y" para distribui- bllco e mnguem o Ignora ore

.

I MANOEL PERA-)
,

.

'
-

,- -""" _· .J"._- · au .Samp1.io, esposa do sr. Mário ção, gratuit� em peque'nas cente contrato assmado com a .. , . .. .

!
- em _

Vian;, Sampaip, oficial da Ma" quantidades destinadas à muI, Cia, Sider�rgica Nacional na- PA$l'A DENTAL 'fR:E'NESI '

Itinha .Mercaljte. liiplicação. ra o fornecImento de 4.000 KW I ROBINSON I "Imp. 14 anos". I ";,

_ANIVERSÁRIOS'

SRTA. IOLANDA MELO
Aniversar-ia, nesta data, a

graciosa senhorita IOlanda Me·
lo, dileta filha da sra. d. Dora
lice Souza Garcei e enteada do
,sr. Waldemar Gareez, e muito
relacionada em 'nosso meio.
As amiguinhas de Iolanda

afluirão, hoje à sua :residência
para cumprimên\tá-Ia pelo
trariscurso de tão grato nata
lício.

Os que mourejam neste jor
nal se solidarizam" com pra
zer, às homenagens qUe lhe
prestarão.

- a sra. Luci Maria Piza,
posa do sr. Mario Piza.

- a
.

sra. ada Oliveira F'er-

NASCIMENTOS:
\ MENINA DALVA

Estâ em festa o lar do sr.

Francisco Assis Faraco, soldado
do P. M. do Estado e de sua

exma. sra. d, Maria Terezinha
de Matos Faraco, com 'o nasci
mento de uma linda menina
que receberá o nome de Dalva.

MENINA ROSALBA

COVIL DO DIABO

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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RADIOTERAPIA �
r

RAIOS x �

,
DR ANTôNIO MODESTO

' �
Ateatle, diàriameate, De Hospital de Caridade .:

, �
.. r........-_.,.-_._-.........-_-_-_.,._....-_.,.�.-... -_-_-._.-.-",..-.....-_-_ ......-.,.....__- ......._'_-..-,.

Dr. Alvaro d� Carvalho
IB.enç..s ae C!i..nçes ,

Co.sultori.: :!tUa Te.e.W
.

aIvelra, 2!
Horário de c••sultas: 8 ás g

111. Médico

B�bados: 14 ás 1g .Rs.

Clinica Ciru.rgica
Molestias de Senhcras "

. Dc. Guerreiro da
Fonseca

Dr. MiHal
Ó

Simole
Pereira

Especialista
Efetivo do HGspital de
,Caridade \

O-UVID!DS - NARIZ e GAR·
GANTA "

Tratamento e Operações
ResidêBcia: Felipe Schmídt, 99

Telefone: 1.566
Censultas i, Pela manhã ae ll-espUal
Á tarde: Rua Visconde de @Urtl
Preto n. 2.
Herário: Das 1.4 ás 17 �(ilfas.

CIRURGIA GERAL
POI Serviços 4.s' Prefesseres .Bene

dicto Montenegro e Píragibe Na
"gueira (São Paule)

Consultas: )lias 14 ás 17 heras

Rua Fernaade Mac-"-ad.,' 10

DR. NEWTON d'AVILA
I ,-

Cirurgia geral - Doenças de Senho-

ras - Proctologia '

'> Eletricidade Médica
C9Bsultôrio� Rua Vitor Meireles
28 - Teléfone 1.3117

Dr. Roldão, Cou."
cr�(JRGIA GElt�,L_ -� AJ,.TA CI·
RutU�.A - MOL:tSTr�S DE S&

N"RORAS - P/llt.!fOS
pormaõo __ pela l'�e _� Kedi
... da U'ÍIiTeraidadc de SIO <PaUlo;
u�hJ.e lui aSSls'tente por vário. &DOI do

Serviço C\rÚl'llico do Prof. A1lplo
Gorrtia N.

Cirll�gia do estóma,go c T�t elrc_ula
...... intestinos, delgado c rro"o, tiroI,

de, rina, próstata, be:o:iga, 'ute1'o,
,

8..'riOl e' trompa., Vancocelc, hid�

ceIe, varizes e h�t'na••

Con.l1lta.: I)a. 3 ·A. 5 boras. l 1'11&

Felipe Scbmldt, 21 (altoll da CaM
Pan:iso). Telef_ 1.�98

Ite.idéncia: R U� Esteve. JoDiar. 170;
Telef. M. 764

PR. P0LYD6Rf!) ERNANI DE S
THIAGO

Médico e parteiFo
Do Hospital de Caridade de Flo

rianópolis. Assistente da
MatetBidade

Doençás dos érgão� internos, es �e-IIcialmente do coração e vasos
,

Poenças da tiroide e demais gllln-�1dulas internas
Clinlca ,e cirurgia de senhorlll

-IPartos 't
FISIOTERAPIA - ELECTROCAR-,
DIOGRAFIA ':._' METABOLISM.O

BASM;.
"

•O'RARIO DE CONSULTAS: -

Diàriamente das Í5 às 19 ho
ras.

Dr. 'all)o '01It..
Clinico e operador'

C.,,,aultório: Rua Vitor Meirelea. .e.

1'elefone: 1.405
i ConsnltA. das 10 áa 12 e da. 14 l.

IS hra. Residência: Rna BI_,
22, - Telefone: 1.620

Dr. M. 5. C..,alcutI
CIioica ei<duBivamente 'd,� eriuçaa

R li.
' Saldanha' !liaricho. 10
,Telefone M, 132

_ ,

DR:-A. SANTAELA
(pormado pela P'acu1dade Na�10'
nal de Medicina ali Universidade

, do Brasil)
Médico por conpurso da ÀsststêJ'\
ela a Psicopatas do Distrito

l"ederal
Ex-Interno -I!: HospItal Psiquiá
trico e ManlcOnllo Judlclãrlo

da Capital Federal
h-Intemo da Santa Casa de Mi
sericórdia do Rio de Jan.elro
CLíNIÓA Ml!:DlOA - DOENQAS

NERVOSAS
Consulmt'lo: Edifício Amél1a

",e to - Sala 3.
Residência: Rua Alvaro de Oar:

"alho, 70,
Das 15 às U! horas

Telefone:
Oonsultório - 1.208.
Residência - 1.305,

CONSULTóRIO:
Rua Vitor Meireles D_ 13

Fone manual 1.702
RESID'BNCIA:

Avenida Trpmpowski fi'
Fone m'auual 7ftft

Dr. Mano W�IIII"a....
DbMea médica de adultos e ,crianá.
Oo:nsu:ltório - Rua João Pinto, 16

Telef. M. 769
Collllulta da. 4 ãs 6 hora.

a"dfncia: Felipe Schmidt .. II.
Telel. III

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

•

T'rcns por tey c o rq o e 'ao porte a e-

SÃO FR4NC'I880 00 SUL para NOV4 VORH
FlorlBnÓPOIJS
São FraDe' co

Inf.rmaçõe. como. Agente.
- CarJ'os HoepckeSIA - C (- T'etetone 1'.212

do Sul - Carlos Hoepcke S/A -8 [ -� l"eleloae 6 ( .
Eu L I eleg, -

_�')) � 'tMACK

..... 8 ..
•

Datilógra-Ia
diplomada

0ferece seus serviç(!)s.
Cartas a Maria Inês

Ferreira.

.. I Caixa Pestei 55.

n
H ...

Mas. não esqueça, que o meU•• ,

presente para o ae{l '"PIMPOLHO'
é ama eader�eta 110 CRI:DIT(
MUTUo PREDIAL.
.......... ,. .:..

'

-
.

Dr. tind,ojfo 4.8.
Pereira

Advogado-Contabilista"
Civel -- Comercial

Conltituiçõel ele loeiedad••
• lIervi�ol eorebtol, em geral.
�Organizaçõe. - contabei•.

Regiltro. e rnarc�, di.pondo.
no Río. de corMlpondente.
�.crit6rio_: Ruo Alv.aro de,

Carvalho n, 43,
Da. 8 à.. 12 hora••

Telefone 1494

Casa' Rece•
cons"ruida
DE S o é UPA ,li) A

'

RUA FELIPE �EV�S
6xl0 'metros, toda de

material.
TRATAR NESTA REDAÇAO

JiMPR1!:SA 'SUL BRASIL�A
DR. LINS NEVES

ConstÍltas: As 11,38. horas e à tar .

DE BLETRICJ.DADE S. A
..., • d M t id d

-

'd- ..
- de das 15 horas _em diante

- ·'Io"'PRESU-'L _ai re.or a a ernl a e e me ICO .0--
"', •

-Ci.lV.l

Hospital de' Caridade
Besídência: Rua VIdal R.amos n, Serviços de eaergía elétrica

CLINICA DE SENHORAS - CI- \
65 - Telefolle 1.422. em J_tinvile, Jaraguá do Sul

RU)lGIA PARTOS Clinicai Médica e Cirúrgica 410
Sâ0 Bento do Sul, Mafra, Ti-

Diagnóstico,' cnntróle',e tratamento DR. AUJOR LUZ [ucas, Rio Negro e Lapa .

..pecializado da gravidês, &htur-I Médico-Operador-ParteirG
_ Material elétrico para insta'

IItloa da adotescêncía e da menoaau- 'Doenças íateraas de Adultos e laçães....;.. Motores - Díaamos
No :ertubacões �enstl'uaill, � 'l-çl�\.l ' ,

Crianças
- EQm.bas - Lustres - Fer

maçoes -e tumores.de ap:u-elko geui- Alta Cirurgia _ Cirurgia Geral _ rQS de engomar - ta�padaa
tal feminino,

,
. Doenças dI} Senhoras ,� Partos --;

- Ventilador,es - Serviçp de

Operações do lItero, ováNos, trem- Vias' Urinlrias _ runs __ Coraçio' �nstalaç�s por pessoa,l t'écni..
di h--<-'

-

t
' ..,,;! co especialisado. \

IINIS' apen Ice, ...-818.S, varJzes, e c.
_ Pubnões _ Estomago - riSada

Cirurgia plástica do llerineo (ru- Tratamento da TiibereulfMe Leja e critôríe á rua 15 de

Iuru) Y

Raios X _ E1-etrocardiogra,fia Novembro, n. 449 Caixa Postal

-.ssISTENCIA AO 'PARTO E Ot'E- ·fra� Pereira e Oliveira (atriz d� n__:_�; ---:-: En.4. tlég-r. - "_�re-
RAÇOES OBSTF:TRICAS Tribunal), Ruà Santos Dumont, n. 8., sul Jomvile - Sta. Oataríns

Doenças glandulares, tíreíde, ová-, Coosultas das 9 ás 12 .e das S ás fJ:' - Brasil.

riOl, hípopíse, eíc.) _�'.Fooe 841. FLORIANéfOLIS
� . .

, ,Muita. felicidade. pelo lIIa.el•••
IJblturbios nervosas - Esterilíá�d� to de .eu filhinho!
• - Regimes. ;

,

ConsultóI'io R. João 'PiBtO, 7 - TfJl.'
1.4&1

Jl,esi,d. R. 7 de Setembro - Edif. ,

Crus e Soma - Tel. 846.-

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

h::RID'\9, Rf.:\'JMI\TISMO E
PL !lCAS SIFILITICAS

Elixir de' Noguei'ra
M.dicaçQo auxiliar no tratamentc

d:l aiftli.

Mhwlcolll. � ePMG "II, CAPITAL- ahamlll U

vidte! �n.t:,»� r:'ifrl \'tf"hH'li'e)'Im tIIUt!18 �omlCl$for, ..

Mi_.". + ,=,. hijYirii __GiL

'" :

"I '

Cirurgia-Clínica. -Obstetrícia
Dr. Antônio Di" Mussi

_ Méf'lico efetivo do Hospital de Caridade

Serviço e�IH!(iaHzado em Doenças de Senhoras
Modernos métodos de tratamentf1i

H8rá.rios
Das Hl ás 12 ÀQras e das 13,3' tis 14,3tJ hlilrfloS

Consultório: Residéncie :
Hotel La PortaRua Tiradentes. 9

,

---r----

.��

,
• vôos DIÁRIOS PIRETÔS Á S.PAULO E RIO • :3 VEZES POR SEMANA VIA JClINV'_L;:
-vôós DIÁRIOS Á PORTO ALEGRE EXCE.TO· SERViÇO IIiDEPENDENÚ REG:JL"-R [<i:"
ActS DOMINGOS: t"

- ,

'

CARGÚEfROS, ,

•

aHARANGUÁ - As 3a - 5a - Sáhades.
MAIS INFf>RMAÇ@BS NA

FiLIAL A Praça 15 6_e Novemare Eàificit>
TELE-F�NE: 1.325

IftlTifL LA PORTA..

Arvores frutíferas
Arvores ,Frutiferas eD:ll'ertadas e plant83 o,r,ua.menta18 'n..
melberes qualidades oferece () irande Estjlbelecimento de

Flori e Pomil>ultura.

H. J. Cipper.
Corupá. .

Mun. de Jaraguá - Estado de
Peçam oatalag. gratuitameBte.

Santa Catar.ina.

Gui-a Paranádo
: Publica rela(4ão dos oomercia-atel e mdustrÍail com, seus end.e-

·!!e,os.
Cada guia e vendido Ii(lOmoanhad� de um mapa rodoviário

-

élaraná e Sallta Catarina,
, ·Redacão: Rua P'l'udénte de Moraê•• n. 626. �' CUrItiba.

dO

Carros ·para o interior do Estada
o heráriG dos carros de que é agente, nesta capital, a conceituada

firma Fiuza Lima & Irmãos, é D seguinte:
EXPRESSO BRUSQUENSE Diariamente -' -Brusque

cf excessãe de sábado

EXPRESSO BRUSQUENSE -
- 28., 48• e 68• feiras

Nova-Trento
E. A. VIAÇÃO ANITAPOLIS - S8. e 68• feiras

16 horas
14 horu

,

16,30 horas

12,18 horu

,flIU. Fabrlca.nte. di.tribuidorel!l dair afamada. c:on- I''11 '1'1 fecçõ•• -DISTINTA- • RIVET. Po••ue um g�on ..

d. sortimento d. áaeemiral. aolacado••
' brina

bon. a' bal'ato.e algodõ•• , 'morto. e a.lamanto.

pOI'G alfpiat."1 quer r,eceb. diretamente da.

Iut"l' i'.;16c dC'�fI Bnrc.. Com�HI••t9. do l!ntariol' DO ••nUdo d. Ih. fasorern 'ImflS

MATRiZ O:>�, �"�Y!Oll't<lPcli84 � FILIAiS em ,Blum.rI,au €l Lah.l... ,

'

-maz"NM'@,ij'MM&! _ ''''o ;1'E Çfil_'�

,
,

-;
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BSTAUO Sext...lelr. 3 ' ele Setembro d. '.49 / 5

. -,'

, LIRA TENIS .. CLUBE - SÁBADO DIA 8 - GRANDE BAILE EM COMEMORAÇÃO AO 23° ANIVERSÁRIO DE FUNDAÇÃO - COROAÇÃO DA RAINHA DA CI··
DADE' SRTA. LAYLA FREYSLEBEN PELA PRESIDENTE DkA. A. T. - E COLOCAÇÃO DA FAIXA DE RAINHA DO LIRA 'DE 1949· PELA SRTA. EUNICE./ LUl,
RAINHA DO LIRA DE 1948 - PARA MAIOR BRILHANTISMO DAS FESTiVIDAIES FORAM CONVIDADAS AS RAINHAS DO PARANÁ, BIWSQUE ,- JARAGul\
no SUL E ITAJAI - COOPERAÇÃO DA ORQUESTRA JUVENIL E GREMIO LIRA - TRAJE RIGOR .; INICIO ÀS 22 HO.RAS - COROAÇ'ÃO 23 HORAS
DIA 7 - SEXTA-FEIRA -. ÀS 20 HORAS - JANTAR DE CONFRATERNIZAÇÃO 'DA DIRETORIA, CONSE LHO DELIBERATIVO; ASSOCIADOS,E POSSE. DA NO·

.

YA DIRETORIA - A LISTA DE INSCRIÇÕES. ENCONT,RA-SE NO BUFÊ DO CLUBE ATÉ DIA 6 ÀS 12 HORAS "

,

.Tronsportes
sas. PASSAG,EIR0S

PARA
ITAJAí - JOINVILE e GURlT�A (

. Os novos MICRO-ONIBUS €Ie Rápida. Sul-:Bmsileiro {ofe-
recem o máximo em .' l.

'C.ONFORTO E PONTUALIDAJ!)E
Carros para 14 passageíros -- PoltrOBas in�iviClluais Pul.aa

,
"

H O R A R ,I (!) S: '_,

carro direto a Curitiba: prt. 6 Ms. .

. � _ .'.

"

.

, Carro de Fpolis. a' Joinvile nos dias Ú:teis:. Partida às '1�
. horas,' podendo prosseguir de JioiJlviHe a <&uritiba ]!lO flia se-

guinte ás 6 horas.
.

Mantemos trafego mutue a São Paule e LondriJila, n.
dendese passagens,

, Aceitam-se despacho de encomendas. .

,�.�en�ia: Rua Deodoro, es�uina � 'l_efite Sqvéira .0 21

,�.,.;:,.�:·".:l1 :r!"··'A·· P'" 'I, T A-' 'L A' R' I,� ..�
..,_
_', •

� Ô,
-

........
-

... •

-�,. - .�
-

• '" - '. �.�.........

"

.< -

\

Sociedade d�-!lorteio&· e' segurea ..
eàntra aeit:le'ntll,," pessoais, eonce.

tetldo mais outros- beneficios de earater assisteaeial..

'Representante em Florianópolis':
• PEDRO NuNI!l$

� .,

} .

J

"Ainda -'

e quem
�

sustenta o nosso lar ••• .,'

Ninguém poderia prever um desenlace amados. E ainda hoje sua presença se

prematuro. ". 'Mas êle não se contenta-' prolonga de maneira prática e. é seu

va com 'a'proteção -imedía ta .
do lar. Sa- trabalho an tigo que assegura a Ielicidade

bia ser sua obrigação proteger- a, espôsa do .lar. Ele é ainda .o chefe. É êle,. airida,
e os filhos também no futuro .. E·quando . quem provê ... Ês�e é o dever de todos
o destino o. surpreendeu, já seu lar esta-

.

os chefes de família, êste é o seu dever. E
va amparado pelo seguro de vida. Não

\

para cumprí-Io.a Sul America lhe .oferece
houve..solução d�. continuidade- na �du- vários planos .de seguro, um dos. quais
cação �g;fiÍl:ÍÕs�Wão. houve o desnorteio háde corresponder à solução d�Seu Pro- �
natural 'ãó- �.íar..·s'e'�.' chefe. Não tiouv;'e blema familiar. Receba, como a,pr��eriça
humilhações-iFte soubera erguer�m·1;� '

.. dé um amigo, a visita do Agente d.� Su!_
cúlio capaz de assegurar-o mesmopadrão- Ameríca. :E;le':�Jhe mostrará como é_ifácil
de vida que proporcionava aos seus cumprir, seu' dever de espôsoze de' paL·

,,-�'.

I

r
I

\
'

AlUeriea . -.., .....

i
.. '.

\Cemllanhi'a Nacional de .Seguros de Vida _

,..' :fundada en: 1895
.

'"O seguro d'i vida é a pre

sença do chefe, a continui·

dade da protl19ão que ête

dispensaria à fam�lia'",
disse RaúITei,xetra-do Reg9,
de Arcoverde, Pernambuco,
em trabalbo premiado no

Cellcurso Sul America.

,-
- - - - - _:'.- --"- - - - _.::_ -- -

--------"
,

" l-o -

I A Sul Amel'ica - Caixa Postal 971 - Rjo de .Janeiro I
·1 Queiram enviar-me um folheto com Informações sôbre O seguro. l'"
r • t t c t r j t , 78' o

I.
I Nome .. __ : : �... i' •.

,

: Data de Nasc.:·dia , mês ano. I

L.
Profissão .,'.,

,.,................ I
. I Casado? Ó.,'" Tem filhos ? , •• "r

I

I
'. I

I
Rua ;: , ;., Bairro............

I
I Cidade ':

: : Estado .. .' , I
I

.. .
�.

------------------------�

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

REViA,LIDAÇÃO DE DIPLOMAS DE ESTRANGEIROS t ,

, Os estrangeiros diplomados no, exterior podem "revalidar I B,seus títulos. Os brasíleírqs, engenheíros, formados no estran- • om
geiro obtm .carteira sem exames de revalidação- (Resolução
·60).

A IN,FQRM;:AÇÃO UNIVERSITARIA fornece cópias de lei,
resoluções, aceita incumbências do 'interior e. Rio, orienta qual- "

quer assunto" de ensino. ,

AV. RIO BRANCO, 277 apto. 1.802 - 13° andar - RIO
· DE JANEIRO.

.

:b·inócllo
.Irande

.

visão

IIDIVADOR AZUL DO RIO BRANDE "DO SOL
·

.Um nome �ue se 'impõe pelos inestimáveis serviços que vem

prestando durante seus 15 anos de existência ao comérci0' e
, .

industria
'

, .'
, .

Agora tambern. anexará informações dos Estados de Santa
Catarina e Paraná

.

• Já estamos angariafldo publicidade ',ara 15a Edição
· Informações com o sr. João ?ires Machado á rua Conselheiro

Mafra,.156
Florianópolis Santa Catarina

.

A' visla� e ��, prazo
Enrolamelnto de mottlres, dIRamos e transforjlladorel.

Instalação de luz e força.
Venda de rnotorE:,s, rádios e· acessorio&, outros aparelhos elé.

..
tricos, artigos elétricos, etc.

�epresentações diversas, com exclusividade dos in�uperáveil
. ( receptores "SARATOGA", "INDIANA" e "l\lERCUR;Y" •.

A ELf:TRO - T:F:CNICA �,�.

Pua Tte. Silveira. 14 - Caixa P&stal 193 - Fone 795. n,":",f· ri
� -. �;... .:....�-",_:., .::.

j
..

Visão maior e mais perfeita
que a de um bom 1;>inóculo

alcança quem tem sólida
iOl!trução.

Bons livros, sobre todo. 10"
assuntos:

\ LIVRARIA ROSA
lRua Deodoro, 33 - FltJrian6polÍl :

Curso de AGmIS,Sao em

Outubro ce' Novemb,ro
�reJilara candidatos tie ambos os sexos ao exame de ad

missao para todos os estabelecimentos de ensino secundário.
REVISÃO GERAL da matéria de ano. I

ATENÇÃO: Não fuacíonará o eurse, eome .era eost).URe
nas férias, em Dezembro e Janeiro.

Início: Aos 3 de Outubro próxima .

.

, Horário: das 2,39 às 4,30 da iaJ'de...
Local: Av. Hercítio Luz n. ai, sobraa8 (AI�l'gu� Noturw.o).
Matrícula: Dias 28, 29', 30 Ele setembro, das 13j3t às 15 he-

ras, ne local do cursa.
.

Despesa: Gr$ 15i,00 para o curso. todo, plagáveis l'lg ate da·
matrícula

.

.

llm aluno fraes nãe preeísa perder 9 �nl(», ]leal suas férias.
fi} nome do Curso· é limá garantia.

.

JOSÉ W'A:RKEN, diretor.
MóVEIS. LOUÇAS B MOEDAS :AN'flCÜ

Desej� ç••prar •• ,-e ....u?

Cartas a José' Claudíne da NólDrelia.
SãG José - Ponto final do ônibus, - DISTJitmUtDf)l'\ DO ...

oCatólogo de Moedas Antigasíd. Brasil .

PellOl' correio Cr$. 25."0

\
..

. ....

RuCl 24 de Maio 801 (Estreite .

Sorteios mensais, mediante mensalidade de fi:d 20,00 além d••..,.
tnícíal de Crf 111,00 apenas. I

•

Partiei'PlIçio a08 bu::roa

..•.- ,.

. .

.' ,-';,

\ Bit.

. A. IAMAS.iN. 'IA ,SILVA .

ADT0.GAIHt'
./ '.

AÇêE8 mVEIS E C6MER€IAIS'.
,

Praça 15 de Novem.bro, 2e - 2- ao'" ".

(Edifício Pêrela)

Fones: 1.324 e 1.388

/
Florianópolis, - Santa Catarina

.1

:-··y
..

·ã-ii·ii·i-.:u
....·

.

ótilil'o barco de recreto
Vente-se um ótimo bote a motor, com pouco uso, tendo aproxima

dame;;:-te 4 metros de comprimento, acompanhado de um par de' remos,

uma vela e um motor de pôpa marça "SCOT'I1 ALWATEH" de um cilin-

dro de 3 oe meio H. P. .

Os interessados poderão obt�r maiores. detalhes, com o Si'" Machado
'lO Edificio Martipelli.

Ouçam diariamente, das 9 àsv13' e das 17 às 22 hot'ãs

RaDIO TUOA' ZYO 9
1530 ki1ocie1os ondas médias de 196 'metros

TUBARÃO -- S. CATARIN.A

AÇOUGUEe DE> POVO, POPlTLAR E MODEL�,
OS MELHORES"ESTABELÉ€I:MENTOS NO GBNER9
- HIGIENE ABSOLUTA - ARTIGOS DE P1.UMi!}]jRA

.

QUALJJBADE

(
�
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Domingo,_pelo Campeonato de Profissionais' jogaraü Atlético e Figueirense
Joao RIos e sua' tia. le'alral

/

lVIário Freyesleben
Florianópolis, esta ilha cO-IIorida e alegre. cortejada ín- "big" e ousado ator brasileiro.

cessantemente pelo sereno A- Permanecendo já a quatro
tlántrco Sul, tem a honra de meses no torrão barriga-ver
no momento, hospedar mais 'de, sendo esta capital a últi-

,

'uma grande companhia tea- ma etapa' a ser vencida, ten-

dos pleaamente os seus esfor- traí, cuja excursão á terras do do percorrido nestes' cento e

ços! I sul brasileir?, te�l, se revesti- vinte días, 'as cidades de Ca

;
O ,,:a�oI'Oso quadro foi êste: do de grandl�s� �XltO e consta- [çador, Canoínhas, Rio Negro,

Fígueirêdo, Aldo. e Naldi: 'I'o-} ta?a popularidade, d�do seu Mafra,
.

Joínvílle, Blumenau,

noli, Moacir e Tales; Cajneiro vasto e bem selecionado re:- São Francisco, Jaragua, Itajai,

Re,.rta�t!m de Hé�i6f Mi�ton Pereira,
Eduardo (Doré)', Erwin, SauL pert-orío de Comé�i�s e Vari,e- Brusque etc., JoãQ Rios está-

d
. sínho e Ernaní (Walmor). pertórío de- Comédias, rnagrs- deveras conrtanto..

de que, seus

.IL[f
a -A. C. E, S. C.

O trio fimil.'teve magníücá traln:ente por nada meno� de espetaculos repercutirão de

lEiIiI ....w..,.�". ""c.··· ...
-' atuação, destacando-se" Aldc �ezOIto talentosos artrstas. maneira elogiosa, no, seio 80-

Wjlep01'lulJem de Helio Jlüton tente desviou o, "balão". Cardoso, que, em nossa opi- 'I:ata-se do _já consagrado João cíal desta metrópole,
Pereira - d« A.C.E,S.C" . A primeira fase terminou nião, foi o melhor e o m.aior .R!0s e seus artistas creden- João Rios inaugurou suas

III com IxO favorável à FUPE, do "onze", constituindo-se. em cI,ados que, retornando a ca- apresentações em\ Florlanopo-
'O TERCEIRO PRELIO: - FU- com o tento de Manoelíto (em grande 'barreira: às avançadas pttal 'catarínense, após per- Iis, com o. magnífico espetácu
TEBÓL COM OS PAULISTAS Impedimento clamoroso), ao: paulistas! "

I
'

•

correr todo. o Êstado, será por lo de sua autoria, intitulado

(Reportagem de Hélio Milton 43 minutos. : Na linha. média; o melhor' certo, mais' uma vez, digna e "O Homem dos 'Req\lerimen-
Pereira - da A. C, E" S, C, Na altura dos 6 minutos do foi o "plvot� �oacjr que, sem calorosa�ente. ap��tidido . pe- t�s ", o qual foi alvo de mere

No dia seguinte, segunda- 2° periodo, registou-se a penal -encontrar ID_UltO apôío dos .la P!atéia local, Ja -uma vez cidos 'e calorosos 'aplausos dos

. feira, no estádio da Vila Mili- contra os paulistas, que SauL médios d� ala, desíncumbíu.a, me�nada com _suas espetar:,- q';lantos tiv�r�m o srato en

tar, onde .dias antes haviamos sinho cobrou, tendo o goleiro bem de sua: missão, muito ba- lares apresentações, as quais seja de assisti-la. Enviamos aQ

treinado com o quadro ?esoSa' defendido com felicidade, sen, talhando.
. t(empl'e primaram pela mora- consagrado João e seus a.rtís

milícia vencendo-o, estava pro, do que aí registrar-se-ia Q em- No ataque -. distinguiu-se' -íidads, alias, uma das grandes tas, bem como a Angeía Ma!..
gramado o terceiro _ compro- pate de lxl, que poderia des- Saulsinho, Carneiro e Doré' qualidades. de João Rios, ria, Sandra Gaby, Marquita,

rníssp da F, A, C" E,:, futebol C?ntrolar .os francos favoritos, s�P.do regulares: Erwin, Erna� . � atual tourn.eé" desta rss- . Romero e Díno Reis, destaca

com a FUPE, c�jo, poderoso a,mda mais que o jogo decor UI e Walmor ê muito fraco: teJa�a companhía, est�. Sendo dos integrantes do numero de,

esquadrão, constituído na ma- 'na em pleno equilibrio de' Eduardo, realizada sob os aUSPICIOS, do VarIedudes, as nossas mais efe

.íoría, de profissionais, era o açõe�,' .' O .quadro bandeirante foi o Se,rv.iç� �acional de Te_atro do sivas congrntulaçõeg pelo e'XÍ

candidato real ao titulo' corno o'
,

Minutos depoís, outro penal se_g�mte: Bastos, Diogo e Si.
Ministério de Educação,

per-j
to conseguido, com sinceros

foi conquistando-o com .raro e· marcado, desta vez contra I ne�I�; Isaac, Vígnola e Pádua,' correndo em �ref�rencla, as votos. de felicidades na árdua.

brilhantismo," nosso. quadro, € de modo ínjus, Luizínho, Manoelito, . Vicente z�)llas de COloUIza�ao Gerrna- porém dignificante jornada
Auscultando impressões en- to, o que r�dundou em 2xO pa- Lopes, Zé Braz e Vígnclínha, �Ica, em �ma ar'rojadn �enta: que empre.enderão, I elevando

tre os paulistas, -soubemos ql;le ra, os paulistas, com um ras- ao, ,que apuramos no valor de tIV,� de fazer te�tro, ate sempre o bom nome do vit(}

os mesmos pensavam em nos teiro chute de Luízínho eue mais de .urn milhão de
" .

então nunca levada a efeito por Od- 1'iosO Teatro Brasileirõ, que
_,

. -

F'
.

Ad
- "1,' cruzez- t "J'

inflingir tremenuo reyes, pr.o- igueIre o nao poude deter, ros, ras congeneres Ja que, oão RIOS tem em João Rios,. uma de

xi'mo à casa dos 10xO! Apezar dês�e� lances doloI'o- !l- clàssificação do certame nâ�alllbjc�ona "]UCI'OS financeirQs", suas figura;:; má.is· pt'eponde-
Aliás,.também�era,essaaim- .sos;' que serv:rIam para dimi- fOI esta: 10 lugar: Paulistas, haJa vIsta' serem a� peças rantes, .

,

pressão dos demais ooncorren- nUlr o entUSIasmo dos nossos 2° Fluminenses" 30 Mineiros e apresenta,elas, cobradas _a preços
. ,.... .. :'.�'. . '. ., .' :

tes .do' certame, haja -vista o ra�a�es, os. mesmos prosse- 4° Pernambucanos. ,

popUlarIs,siimos, "algo" inédito Não"espere <J.�e a doença:'vi
poderio da equipe paulis·ta! �Ula,m� na, luta, no mesme

.

(CONTINÚA)
no s�ctor. teà.t.ral . �acional, site 'à sua casão Defendli,·a�su

'De nossa parte, embora du- tram de Jogo, procurando . -........ .
,. Joa_o RIOS Ja vmtou Floria· saude .. .e a (lés 'seU$ fiUi.Ó�, to·

ramente castigados com a má. anular a diferença do "pla_ TENIS
nopolIs, cerc.a de doisl ános mand.9·MALTEG. �).'i.H�J{gela .

sorte no sorteio de jO'gos, em card".
. , atraz, quando teve ::I oportllni- do. é uma taeliciaAÉ."õ.·maiO-

apanhar os paulistas como ad- ti esfôrço era 'grande e mes- Haverá brevemente na-cida- dade de se faze.r acompa�har !ornece(lo(d'ti'yita�#!as$;�e.'po_'
versários e pãJo outro de igual mo heróico, sendo que algum de de Itajaí, promo�ido P�lO pelo \g'rande Ferr-eiro Maya, ex- ISSO, O melhor fQi:tiflca�te. A.

potência à nossa·, Unhamos "players" nossos estavam exa. C, N. Marcilio Dias, um torneio presidente da Casa dos Artis· venda em': todas 'asfa\-'mãcias
a conviação de que não pode�' ustos especialmente os que ti de tenis ao qual concorrerão

tas do Rio de Janeiro, sendo armazens.
,"

.

\' .

riamos perder por escore�':dí1a- ·nham preliado no dia ante provavelmente, as equipes! de portanto, um nosso conhecic;lo
tados, pois, iriamos fazer tudo rior; como: Naldi' Aldo Moa. Florian<'Wons;. 'Joinville e Blu� que sempre se mostrou a al-

e. todo ó possivel para deixar- cir, etc.
"

menau, além do quadro locaL t)1ra do desvanecedor conceito

mos o campo da luta com um Estavam --lutando com um Foi bem estudada a o.rgani- a. que faz juz, por partl'l da

"plac�rd" honroso para nos- :q;tJ'�?f:��� composto, na quasi zação do torneio e, ao qUe se p�a�éia' florianopolitana,� q�.e Nlio encontra comprado",'

sas 'cores!
,

�o�al1âaâe, de profissionais, presume, assistirão os Itajai-
na .lo?ga temporada de ./�, li.. Entregue ao Elscrlt61'\o

E foi ° que aconteceu, pOIS, otImamente preparados 'fisi'cá enses uma .bela. competição en-
cou sIlJ1plesmente maraVIlhada

h. R�'8 �:�ro 3ft.
".

° "marcador�, no nnal da e técnicamente'- .' ..
- tre os maior.as elementos te�

(>, atralda pelos espetaculos do ' - �

pugna, assinalava apenas . um Mas o valor dos briosos ra_ nísticos do Estado,

"

modesto 3xO para a poderosis- B,_azes da FACE não era menor, OS'jOgOS serão feitos irrdivi- Exa···.me d.e seleç"''a-o' · a' .'·E. �n ·a··'.sima seleção paultsta, sob sur- pelo brio e_ fôrça de vontade de dlll!lmente, por sorteio, o. que
pre'Za geral. . hoIlrar seu pavilhão, pe19 que maior realce dará 'as provas,

. Essa surpreza, hojo€, mais os,poderQsos paulistas tiveram 'pelo fato de serem . revez'ados
.

Co I d
" -

ainda se justifica, se o-ps€l'var- que batalhar mais do que es- os adversados' de cada' equipe,
�. �o eu ar. [). .

mos que os mineiros foram peravam para vencer a conten. marcandO-Se .. pOr;ttos por vito- I - EXAME�MÉDICO: - a) -Civis: :-Día3'peoutubro_
abatidos pelos paulistas por dá e não pelo ,resultado que ria, b) - C.a:bos e soldados: - Dia 5 de outubm

5x3 e os fluminenses (vice� julgavam!... O Lira Tenis Clube anuiu ao LOCAL: �. Hospital Militar ás 9,00 horas.
.

'campeões do certame), que Mais um tento· conquistaram convite qUe lhe foi feito e de.: EXAME FISICO: - TodO;;.. us candildatas: düi 6 de ·ou....

haviam derrotado os cariocas por intermédio do notável Ma. verá embarcar para aquela ci- tU'bro"
-'

por 5x2, f{lram superados pela noelita (avante do Comercial dade no dia 14 ou 15 de outu-' a) - Corrida de 80 metros.

elástica contagem de 9xO! F, C:) e assim sentiram_so€ se- bro vindouro. b) - Salto �m largura com .impulso.
Po� ai se vê a grandiosidade nhor,es da situação, quando jt '.. .. .., _'.' c) - Lançamento de peso.

do feIto da FACE, tanto maio.r �o final da- refrega a resistên INDEPENDENTE 2 x VERA
. d) - Levantar: e .transpo.rtar um fardo, de 30 kg a 50 m .

. se a.tl!otarII_1os' a:ip.da que: os da'fisica dos nossos era me-
CRUZ 1 Todos os candidatos: - Dia 7 de outubro,", ;. :

"'rlayers" qu� 1)'9 dia anterior, nQr e quando, entãõ, imderan: Na �eglunda disputa pela a) �. Corrida de 800 metros..
'

tmham pelejado em' valei e <;lominar as açoes, :vencendo': P,osse de .um trofeú, defronta.." b) .-:- salto ·em altura com impulso.
'basquet� em pequeno esp'aço afinal com visível dificuldade ram-se domingo último, no c) - Trepar, .

de tempo, já, em menos de 20 uma peleja qlle achavam fáciL distrito de Trindad:e, os qua" LOCAL: - Estádio do 14° B, C,: - Hora: - 8,00 horas.

horas: voltavam a,pre.l!ar em Q "placard" de: 3xQ, por is- dro/s doI�dependenté e do Vera OBSERVAÇÃO: - Só serão submetidos àS: provas fisica&

futebol, estan;<1o ,a eqmpe 'de,3-' so, 'nao' refletiu' bem o anda- c.ruz,·�\allldo vencedor o qUja-
.

os candidatos julgados aptos no exame médico. .

falcada de. dOIS tItul�.re�: Boos lll;lento :do cotejo e, se não an_ I
dro local

. por. 2 X 1, embora II -r- Exame intelectuals - Todos os candidatos:. - Dia..

e,Beduschl, respectIvamente.: d,armos Tonge da verdade r
tenha a peleJa terminado 5 12 de outubro á!s 8,ÓO horas.

pl�Ot e extr,ema'7�squerda; que, FUPE teria:;encido apenas po;' minutos antes do I tempo re- OBSERVAÇÃO: - a) - Só serão submetidos ao exame

dOIS t,�ntos p�ul1stl'tno� _foram ?Xl ou 2xO, resultados mais..r g�lamentar, por fal�a de di§ci- intelectuaTos candidatos aprovado§ no exa:g1e físico.

con9.�.Istados em condlçoes es- J�stos, ,plma do quadro vmtante. b) ----: O candidato que se apresentar 4epois de aberto o;

pecll�us: um em visivel impedi- Mais tarde colhendo i .1·_··:··· .. ·,-···.·· .

, " .

.

.envelope lacrado contendo as questões, será il,iminado_ :

, menta (o.de abertura de con- sões entre o; paulistas �r�s i CAPEÁO PAULISTA EM COU- RELAÇÃO DOS CANDIDATOS INSCRITOS: - Sel;>as-

tagem) e o .segundo por meio mos que acharam o qU�dr� de- !. .

.

RITIBA tião João Trindade Fernandes, :qo.mingôs Pavão, José Mana.
de un_:a_' penalipade máxima FACE o. mais dificil adver;.a Informam de São 'Paulo que de Macedo, Tanuí Tavares, Edy Eley Meira, Raimundo Ra-

9u� nao llO.uve; que. por infe_ que e�frentaram no cert::�� I? clu�e Cl;lmpeão local;- S.P,F.C. miro de Far�as, Paulo Rosa da Luz, Lioneto€ Silva, Dilson Re-'

hCldade, gelXamos de �mpatar E nos corroboramos essa I Jogara a 9 de outubro próxi- gis, Walmor Mafcelino, Osmar FirminÇ> Cardoso, Hugolino
no 2° penodo da luta, por lxl ser.tiva dizendo que o "ele a�: mo, em 'Curitiba, contra o C0- Kamem, 6nias Marques, Walter Pacheco, Claudio Aurelio

quando Saulsinho cobrou um catarinense jogou bem v�n,. ritiba F.C., em comemoração Nocetti, Valdir Moreira, -Lauro Luiz Xavier, José João Perei

penal que o arqueiro paulista _zindo o que dêle se e�p���v� ao 40° aniversário de funda- ra, Alberto Taranto, Valter Chagas, Alcindo Medeiros, Dor_

defe.ndeu com a �onta dos de- hltan�lo com grande dose d.c· ção do glorioso clube para-
vaI Domingues do Livramento, Pedro. Silvestre Pereira, ade-

dos mdo a pelota a trav.e e vol- en,tuslaSillO e ardorDsmau�e- o·� naense. mar Tolentino Junior, Niro José de SOuza, Arno Vermla,

tando som q' d
' P Altair Peixoto; Jorge Souza, Nelson Ghisi, Dorval Melchirlde�

"''', ue pu esse sel rem, por falta de maior "ch.· PASTA DENT'" .�lf--·- (
CI.

reaproveitada, pois, um assis ce" na,-o chegando a ver cor,aona' _- ROBINSAN
tll.I cl� Souza Netto, Ilton José Pl'uner, Osmar Adolfo Bun.n e

r 'U FranKTolentinó. )

\

, Direção de' PEDIO PAULO MACHADO

Santa Catarina ..DOS Jogos Ilniver-
..

'. sitários da Bahia. .

.. \� . . . . . . . . . . . . . .,,;.,. '_
...

'

... : ., .

(ÍAsis·.ir TERRll;N8S.
.

Possue: V. i." casas ou t�rrenów' pa!'IIl
vender? . "t

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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I f Transportes ftéreos 'limitada
I ! 2as. sas. e 6as: Rio _ Santos .,-- Partmaquá - Curi,tiba •

i' _ Jouvoúe _ Florianópohs Lajes e P. Alegre.
,

_ Sas. 5as. e sába4os: P. Alegre -- �J,jes -_ Florianópolis "

i Ioitunle -- Curitiba -- Paranaguá -- Santos e Rio.
, Opera com Aviões Douglas De3 de 21 lagares.

i Agflotes: Fiuza
<

Lilla &: Irmãos. :

.1 .' Rua Conselheiro=: 35 � Telefone IS6S
.

,

�-)-)�)��>-"<�)��)..-04

_Aviso aos.

Ieneres ,

ónfecção
-

d� 68;\V4T48

INCflNDIOS E TRANSPORTES
Cifras do Balanço de 1944

CAPITAL E RESERVAS c-s
Résponsabüdades ..;..:.... Cr�
Receita . .. '". .. ".... Cr$
Ativo- .'. ;

-

.. -.-. :-:: ::: .: .. Crf
Sinistros pagos nos últimos 11) anos Cr$
Responsabilidades .. :-:.. .... ..,.: ". Cr$

Diretor-es:

80.900.60fi.:to •

5.978.401.755,97
67.053,245,30

142.f'76.603;Xo
98.687.816,3.0

76.736.401.306.20 j
1
f

eiJam-se encomendas para
qualquer quantidade
AnIta Gd.ibaldi, 58

LORIANÓPOllS
Santa Catarina

A T E N ç Ã 0, G A R ° T A D AI
Acaba de chegar o 2° numero da
GAZETA IUVENIL

Peste àe Venda Café Ria Brance',

NAVIO-MOTOR "ESTEL�"
.

-naxima rapidez e garantia para trànsporte de suas -mercadoria I�
Agenl es em Ftortanôpob s CARLOS HOEPCKE S. A

t
."

I

Rádios _ Geladeira _' �âquinas de EscreTer - Máqui
nas de Costura _ Lanternas -'-:- Toca Discos' - Motocicleta
_ Máquinas Industriais _ Lixadeiras _ Baterias 'Suecas pan
Automóvel e 'Industriais _ Artigos variados para presentes -

Artigos de Natal _ Capas para Automóvel ,e material plás
tico,' Palha, Lona e C.ouro ,Sintético _:_ Autlinnóveis Ji'ijropeu.!!l
e Americanos.

.

Distribuidores para o Estado

M .. H� Simon Lído,
Rua Jerônimo Coelho, 3 _ Caixa Postal, 396

Endereço Telegráfico _ SIMON __:_ Fone 1.168
.

Ftertanépelís _ Santa Caiarina

EXPRESSO BRUSQUENSE,I
. /

O E

VECCHI �. cu. LTA.
Unha Blumenau à Florianópolis e Vice

_ Versa,
Via Bru=que

.,

HORARIO
PARTIDAS DE BLUMENA'p; Seguncl.as aes sabiuies"u

7 e ás 14 horas. '

PARTIDAS DE FLORIANOpdLIS; Se�undas lI.s Sl8xtai:
. c ás 17 horas e aos saladas ás 7 e 1 i À.ras.

AGÊNCIA EM FLORIANÓPOLIS
Rua Conselheiro -.",Mafra ''n.' 35 --" Parre-i5ú5 _., .....

AGÉNCiA EM BLUMENAU .

Rua 15 de Novemb�o. -- (Hotel São José) -- Fone "1283

"t\ceifam-se
.

encomendas

à$7

QUER VESTlR·SE (OM CONfORTI' E ELEGANCIA 1
PROCURE

Alfaiataria
A

MltlO.
Rua Felippe Schmidt 48

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Organizada· a 'T. D. C.
Entre os principais. acionistasI o

-«Uma organização catariaense para bem
A TAL - Transportes Aéreos ntermédío de" seus agentes nesta com capital catarinense. Dcvida- iruéveis, A .cmprôsa já possui 2

a-IHio
Grande do Sul ao fl.io de Janci.,

Límitada - que vem servindo. em praça - Fiuzza Lima e -Irruãos - mente estudado o assunto, na serna- viôes D. ·C. 3, em funcionamento ro/ .

nosso Estado, as cidades de Join- procura átempos os senhores Sid- na passada, num ambiente de cor- e tem encomendados mais dois, na O alcance dessa iniciativa' é

vile, Florianópolsi e Lajes, com o nei Nocettí e Major Astcroide Aran- dialidade Iizeram a ultima reunião América no Norte. vastissirno. Muitas cidades há. cujo

desejo 'de ampliar suas linhas 'pa- tes, afi . mde transformar a emprê- preparatória os seguintes ácionis- A finalidade da T. A. C. é servir acesso por via terrestre é dificil,
ra todo o interior catarinense, por sa em uma Sociedade Anônima. tas:' dr. J. B. Bonassis, represen- o Estado . de Santa Catarina. O, senão impossível. Poderão, contudo;

tarrdo o dr. Aderbal Ramos da Sil- riograndenscs têm a "VARIG", os ter um cornpo de pouso e todo o

va, Genesio Miranda Lins, Sidnei paulistas a "VASP" e os caíari nen- seu comércio será feito via aérea.

Nocetti, Luizz Fiuzza Lima, Crnte- ses têm agora a "1'. �. C·" que li- De agora em diante, os catari

J. M. A. Alexandrino Biscncia, Al- .gará o interior catarfnensc. Duas 'nenscs serão bem 'servidos pela T,

. bino Pinheiro e LuIz Lanzicti, os cidades já estavam sendo servidas A. C. Transportes Aéreos Catarínen

(�Llais cheg'aram a mp. acôrdó f'inal, Ipela TAL - Joinvile e Laj,es --r- se� S, A., uma organização catari

fundando a nova SOCIedade. mas, de agora em ("ante, toda e nense para bem servir' os catar-i

A emprêsa passará a chamar-se qualquer cidade que desejar os' nenses.:

T. A. C. - Transportes \ Aéreos' serviços da T. A. C. tê-los-á;' bas,
Catarinenses S. A. Os nossés íntre- tando para isso que tenhan� um SERVIÇO DE METE0 ... ·

vistados i nformaram-nos que no campo de pouso com segurança pa- ROLftGIA• dia 2� do corrente, foi lavrada a' ra -aterrlxagem de um D. C. 3· Se-
.

V

Terezl·nha. ·o!!�nm.IoJsun.Il ap .u.m1p-,>s;>J gundo noticias recebidas dos srs. Previsão do tempo, até

Queremos salientar que, entre os prefeitos de Xapecó, Joaçaba, -Yi- horas do dia 30

Com brilhantismo invulgar e I Joaquím Domingues de ou. 270 acionistas da nova organização, deira e �1afra, ficarão, ainda neste Tempo bom com nevoa sec

grande concorrência de fiéis,' veíra, .será celebrada solene ocupam lugar de destaque os .srs.· ano em tais condições aqueles mu- e nevoeiro �

tem se realizado na Capela dO missa restíva.. com 'pregação dr. Aderbal Ramos da Silva e Gene- uicipios. Ventos do quadrante
Divino Espírtto Banto e Asilo ao Evangelho por Sua Revdma sio Miranda Lins, '0 que indicarão Assim sendo, terá Santa Catari- moderados

\

de Orfãs "f ao Vicente de PaU- finda a qual haverá a tradícío- para sereni eleitos na proxirna asso na, rio próximo ano era diante, LllH:1,

I Temperatura - Estavel
.

lo" á Praça Getulio Vargas,' ás naí bênção das rosas. A Irrnan- Gel'al,' presidente e vice-prcsirlcnte rede aérea ligando Os principais Tempêraturas extremas de

19 horas, patrocinadas pela As- dads do Divino Espírito Santo, respetivamete. A parte técnica es- municipios á capital do Estado e hoje: Maxima 22;5 Miníma

sociação de Santa Terezinha 'incorporada: assistirá a essa tá a cargo da Comte- .I. :M. A. Ale-
. ás capitais dos Estados- sulinos do 117,9 �.

do Menino Jesus,' as novenas solene'missa. xandrino Buscucia e a parte co-

em honra da' milagrosa sarrti
nh;a de Lisieux, cuja festa a

igreja católica fixou a'data de
30 de setembro.
A novenas tiveram inicio no

dia 21 do corrente, e ontom á
noite celebrou-se a ultima no

Vena, com invulgar assitên
cia, e com grande solenidade.
Em todas as novenjís, pregou
em cada noite um

. sacerdote,
que díscorreú sôbrs a vida e

Os ;milagres de Santa Terezi
nha.
HOje, pela manhã, cêrca das

f, horasl, 'com, a presençá de
Gua Exc�a. Revdma. o sr. Ar
cebispo Metropolitano, dom

SíiéTéiii�tãiãriõêDsêfíiMiihcfia

Traõsporles lereiS Catarilenses S.
dr. Aderbal Ramos da Silva e o sr, Genesio Lin

servir Santa Catariaa..

-

. 'Iorlanopon" 30 deselemll,c .d� 1949

Festividades de . Santa

mrcial a cargo do Snr. Luiz Fiuzu
A tarde, às 17 horas, terá lu-

gar a imponente procissão de Lima.

Santa Terezinha, que será con, Quanto ao capital, estamos .�e

duzída em lindo andor fina- guramcnte informados de que· já

mente ornamentado, o qual monta total de C�'$ 2.877.000,?_O in

será precedido por associação ItegraliZado, em dinbenro. aviocs e

em alas, Asilo de órfãs e res- .._-.-------..-..-

pscttvo =: orfeônico, send.o UAWI.-'
..

' 'n'O n�ss.�dOo ato aabrí lharrtado pela af'í- n�", li pU II
nada �Ia�da de música d� For- _';o DE SETEMB:kO
ça PoliCIal.

Dado o grande numéro de
devotos com que conta· Santa
Terezinha

.

do Minino Jesús, as

festividades êste ano têm de
corridO com inexcedivel bri-
ihantismo. \

- em 1592, os Oficiais e

"homens bons" da' então Vila
de São Paulo elegeram Capi
tão na guerra contra os indios,
a Afonso Sardinha;
� em 1642. irrompeu no �a"

ranhã. a ins�rreição contra os

holandeses, sobre a orientação
do "brasileiro' Antonio Muniz

Barreiros;
- em 1806, en1 Laguna, nas

Ceu ,reronimo Francisco Coe,
lho, siendo filhO" do Major

�n-Itonio FranciSCO Coelho e Fran

cisca Lima do Espirita stO .Coe_ I

lho. Faleceu' em N:ova FrIbur

go ern� 16 de Janeiro de- 1860.

Foi Brigadeiro do Exército,
tendo

-

desempenhado às fun
cões d.e Ministro da Guerra

Ipor dua.s; vezes. Foi fundador
da Imprensa em Santa Cata- I

0, Clube de Rp,Q�tas Aldo Luz bomena·'
geará seu. President� de· Honra�

sr, Sidnei NoceU
Deverá realizar.se, domingo uma dívida de gratidão ao ba�

prôximo; ás 11 horas; na sede talhador que, há muitos anos,
do Clube de Regatas Aldo Luz, vem pugnando pelo clube da
a inauguração do retrato de rua Joãà Pinto.
seu Presiâenie de Honra, sr.

Sidnei Noceii, constituindo o

acontecimento, tocante grati
dão dos valentes "rowers". do
"ALdo" e' de seus associados
aos' i7jcançaveis esforlços da
sr. Sidnei Noceti em prol das

realizações do .Simpático cl'ube.
R$gatai�, pois, dessarte,

Será servido, após C! cerimô
nia, excelente "cock-tail" às
pessoas present9'
A diretoria do Aldo Luz, por

nosso intermédio, convida to:'
dos os sócios e remadores a·

comparecerem à homenagerr
que se fará.

Consoante ést�va anunciado,./ Tesoureiro
- dr Valéria de Assis

reuniu-se na quarta-feira passada, Orador - dr. Antonio Sal1taela'
.,ou a presiden.cia do dr. Pereira e' A posse da nova dir-etoria, veri'
Oliveira".esta organização, cujo ob- ficar-se-à no próximo sitoado, dia
jetivo seria a eleição da nova di- 8 de outubro, num jantar de coo

retrOÍa. fraternização a realizar-se nos sa.

Apurados os votos constatou-se o õe,s" do Lira Tenis Clube.
seguinte resultado:
Presidente - dr. Per·eira e Olivei-
ra

Vice - dr. Polidoro S. Tiago
1° Secretário - dr. Paulo Fontes
2° " - dr. Miguel Cavalcanti

A próxima reunião cres.ta Socieda.
de terá lugar no dia 12 de outubrt)
e na qual será. venti�ado, como" te
ma oficial, o emprego da estrepto
micina em terapêutica, particular
mente na tuberculose,

rina; /

- em 1853, em La' Turpini-
ere, faleceu Augusto de Saint

Hilaire, nascido em Orleans

I'a 4 de Outubro de 1779, a1.J.

tor de � apreciavel trab.alho

SO-Ib�e (a flora bra!>ilei:ra; ,

- em 1'872, Saxias, conse-jlheiro de Estado, indeferiu o

requerimento de. um profes
sor d� desenho da 'Escola de

Marinha pedindo as' honras de
1° Tenente da Armada;
- em 1903, faleceu Joaquim

Tiburcio Ferreira Gomes, en

tão Ministro do Supremo Tri
bunal.

ANDRÉ NILO TADASCO

FIGUEIRENSE F. ·'C.
AVI90

.

O sorteio da galeria em beneficio da' construção ,do.'estádio do Fi
gueirense F. C., que estava marcado para o dia 1° dê Outubro de 1949,
ficou transferido para o dia 29 do mesmo mes.

Antes de o pleito de 11 do corrente ferir-se, o

Diário da Tarde .fazia perto de pombo com o presti
gi:o udenista. Segundo êsse órgão, os resultadO!S da.
eleição, no. Turvo, seriam a glorificação do govêrno
udenista do sr. Afonso Ghizzo, no Araranguá. Mes_
mo antes da consulta às urnas, o çposicionismo con

fessava a' derrota no extremo sul, já deixando de
registrar candidato ao cargo de prefeito, já pr6curan�
do evitar que o .P. S. D. registrasse os seus' candidatos.
Para conseguir êsse democrático desiderato, delS·ejava
apenas isto'.: que a J�stl.ça· El,eitoral deixasse de ap,li
car a lei em vigor e, estribando-'se em resolução expres
samente revogada, canqelasse o registro dos candida_
tos pessedistas. Não é blague! A U. D. N. queria ilsso,
sem mais nem menos! É incrível, mas é a verdade,
COJIlo provaremo.s amanhã e depois, comentando o

arrazoado >com que o parttdo da eterna vig'iLância te
ve a petulância de subir ao mais alto tribunal eleito_
ral do BrasiL

. Por hoje quer,emos tão só lembrar ao respeitável
público que o Diário, passado o pleito, fez boca de siri

quanto aos resultactos! Não teve, sequer, a coragem ..

de publicar um só deles.
.

.

Mofou com os numeras na balaia! E, com êsse
mutismo de quem não quer ouvir nem ver, acabou co

mo aqueles três macaquinhos orientais, erigidos em
• provérbio.

A glori:Utação em vida do sr. Afonso Ghizzo, que
'seria canonizado com a vítória udenista do Turvo,
baixou em diligência, face à derrota espetacular.
.. E enquanto o sr. Ghizzo lamenta que, a sua ida

'para um altar virasse pirão assustado, à sr. Barros Le

mos, na Assembléia, faz ;questão dé mostrar que as

cascáveis também possuem juizos .. :
.

,
Fraca homenagem ao santo que o eleitorado, de

I Turvo mamdou plantar batatas. .. ,
.
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