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alemães asseguram que o coman

dante das fôrças aéreas russas gaI.
Gcorgi Alexaudrov, confêrenciou

!.iam "eu estado cnaíor sôbre os

tneíos de eliminar dois dos ires

Escreve Rafael Corrêa de Oliveira

a que foram destinadas.
Voltando' ao motivo ,principal

àêste artigo, devemos acentuar

que encontramos ·em Florianópo
·tis, por parte de ,seus ·homens
maie representativos, uma. com

preensão perfeita das razões mo

rais e políticas 'que nos levam a

esta atitude de resistência ás pre
tenções ·dos monopólios estrangei-'
ros que ,querem domi.nar definiti
vamente a nossa economia atra
vés da exploração do p'etróleo.
A miserável intriga que a Stan

dard Oil, por intermédio de seus

agentes neste país, vem d'azendo no

sentido de apontar-nos como i�s
trumentos da açã.o subversiva dos

comunistas, ·não 'logrou o meno.r

,sucesso em .santa Catarin\t. Basta
dizer ·que á frente do movimen

to, ·em Florianópolis, se encon

tram eminentes magistrados, e

que o senhor aroebispo D. Joa

quim Domingues de Oliveira, se

fez representar lpor um ilustre

sacerdote na conferência que ali

pronunciamos no dia 2 de Julho
.corrente.

"Taeg Iiche Rundschau" rediculari

za, h-oje, a conversa de nova guer

ra. 1� diz que presentemente não

exis te qualquer perigo sério de

gue.rra. Os mais conhecidos escrito

re�'! norte-americanos admitem que

G exército russo poderia através

S[:l1' tõda a Europa até o Reno em

poucos dias, e até o Atlântico em

poucas semanas. Essa afirmativa

está despertando atenção, porque
o "Taeglíche Rundschau" é o ór

gão do exército soviético.

A pertinácia
soviética
BERLIM, 17 (D .. P.) - Fontes

reu esta madrugada um conflito na

séde do Partido de Representação
Popular. Quarenta indíviduos não
indentificados, viajando. num ca

minhão, tentaram depredar. o

local, fugindo com a aproximação
da rádio-patrulha. Segundo outra
versão, o conflito foi devido a que
o zelador do edifício Únpediu al
guns rapazes de pregar cartazes.
Um membro do partido ficou ligei
ramente ferido.

erêu Ramos, prODun
I�ram transcritos nai
ral.
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............. ····Gi

des de Morais, de acôrdo com a re

solução da Câmara Legislativa do membros dissidentes do comitê

Distrito Federal, mudou o nome da executivo da Confederação Nacio-

André Nilo Tadasco
Não somente aos catarinenses,

como a todos os brasileiros, recor
da a data de hoje o nascimento,
nesta então cidade do Desterro, no
ano de 1.832, na casa que faz es

quina entre a rua de seu nome e a

Saldanha Marinho, de Vital' Meire
les de Lima; f;iJbo de Antônio Mei
reles de Lima� Maria da Concei
ção Prazeres.
Frequentou, com 14 anos de ida

de, a escola primária, quando co

meçou a fazer uma aquarela repre
sentando a terra natal. Com 15
anos foi matriculado na Imperial
Academia de Belas Artes, em 3 de
março de 1847 e a 10 de abril de
1853 seguiu com destino à Euro
pa, em uma viagem conquistada
como prêmio, visitando, então,
Paris, Marselha e Roma. Mais tar
de foi à Florença e diante 'das so
berbas galerias dos Uffise e do Pa
lazzo PiUi, admirado e mesmo exta
siado das imortais obras, sacudiu
com emoção sua nobre alma e com
a cabeça repleta de sonhos, excla
ma convido, a si mesmo: - "se
rei artista!"
Vai à Milão e novamente à Pa

ris em outuhro de 1856 e no ano

seguinte volta à Roma, onde rece-

A antiga rua
das Marrecas
Rio, 17 (A. N.) - O prefeito Men-

antiga Rua das Marrecas, para

"Juan Pablo Duarte", fundador da

Republiea de São Domingos.
-Em seguida, o prefeito foi alvo

de homenagem de um grupo de ad

miradores, havendo recebido uma

medalha de ouro, na Embaixada da
qnele país.

ME_IRELES
be a notícia do falecimento de seu

genitor.
Regressa à Patria, em 1861, de

sembarcando no Rio. Foi agracia
do com o gráu de Cavalheiro da
Imperial Ordem da Rosa.
Em 1868 seguiu para os campos.

de luta com o Paraguai, com a
missão. sublime de pintar, como

pintou, dois painéis históricos: ()
combate do Riachuelo, travado a:
llde junho de 1865 e a Passagem
de Humaitá a 5 de julho de 1868.
"A uns fascinava pelo talento, a'

outros prendia pelo coração."
•.• "Não era homem simplesmen
te. Era um gênio", disse do gran
de catarinense, o ilustrado Antô
nio Parreiras.
No Cemitério da Ordem 3a de

São Francisco de Paula, e111 Ca
tumbi, no Quadro n? 3, o túmulo
de Vitor Meireles tem o n? 139. É'
bem simples. Uma cruz, uma co
rôa de marmore e sôbre a tampa
da lousa, esculpida, urna palheta e

pincéis. No lugar do polegar um

laço de fita, tudo rodeado de um:

ramo florente de louro, com a Ie
genda:
_" Vital' Meireles. Nasceu em

18-7-1832. Faleceu em 22-2-190S:.
Saudades de sua espôsa."

Sessentas fortalezas
voadoras

Santa Catarina na YanUUardal�iJr:�i��I::V�éi��tll
de Q'aerra

.' Não desejamos discutir aqui as- O próprio debate 'que se travou' BEH LTM, 17 (U. P.) _ O jornal
pectos da politica interna dn Santa entre o autor dêste artigo e ,par

Ca tarina. A nossa visita á capital te do auditório foi a melhor de

daquele Estado teve Oibjctivo certo monstração da sinceridade e hoa

o único, que foi, tomar parte na fé com que agimos na defesa do

inaugtu-açã o do Centro de Estudos património nacional ameaçado.
e De!'êsa do Petróleo. E f\ bem sintomático que ludo is-

Devemos, no entanto, acentuar so se tenha ver íí'Icado numa cida

-que não encontramos ali a atrnos- do onde. não existe a influência

fera de verdadeiro pânico existen- de ernprêsas estrangeiras,
tes em outras unidades do Brasil. uma cidade, portanto, liberta das

O Sr. Nerêu Ramos estivera em pressões económicas que se Ia

.Flor-íanépolís dias antes da nossa ZEHl1 habitualmente sentir contra

chegada á cidade. Sabia o vice ...pre- nós, desde o noticiário dos jor
sidente da República da nossa via- nais até o iboato terrorista visan

gem, corno conhece perfeitamente do intimidar o público e impedi �

a extensão da nossa campanha na lo de ouvir a verdade. sôhre uni
defesa do petróleo Ibrasileiro. assunto de fundamental inter-êssse
Uma 'palavra sua teria sido has- para a vida cio país.
tante [lara 'que o govêrno do Es- Na Bahia, por exemplo, os Jo
tadb criasse dificuldades bem vens e bravos universítãríos de

sérias á marcha do nosso movi- Safvador, aliados a dois membros
menta em ISa:nta .Catarina. da Assembléia Legislaí.íva, os. se-

:No entanto, foi justamente o nhores Luiz Bogério e 'Carlos Ani-

contrario dislo que fez o Sr. Ne- bal, tiveram de vencer a '];'/roJ)a
rêu Ramos. E a sua conduta aju- ganda subferrauea c ldrr ::>l·Ú;[.a

dou-nos sem dúvida, a colocar, co- dos amigps do sr. Jurací Magalhães, corredores aéreos entre Berlim e a
mo desejamos, o problema do o tímido retraimento do govêr-
petróleo acima dos ,partidos, dos no, o silêncio dos .íornaí.s e a

interesses políticos de cada dia pressão dos inLerêsses erstrangeí
ou das competições regionais. ros que dominam a vida econôrní-

Queremos, neste artigo dar ao ca da cidade, para que a nossa

vice-pr-esidente da República o conferência fôsse, como foi, um

testemunho das nossas observa- sucesso.

ções não somente quanto á con- Porque o curioso dénta campa
duta democrática das autoridades nha está em dois faV)s que não

estaduais em relação á campanha encontram uma decente explica
po petróleo, como também das ção : os homens que SI!) encontram

iniciativas do seu govêrno no hu- no governo e os homens ricos se

rnanítárío plano de assistência 50- manifestam invariavelmente a ta

cial e educação. Há, neste )Ja1'ticu- vor dos monopólios estrangeiros,
lar, obras 'que merecem ser vistas mas nenhum dêles tom a coragem
e exam.�adas 'pelos Estados pe- suficiente de aceitar o debate, sô

<{uenos do Brasil, - obras' que bre êste problema, rperante o pú
Fodem servir de modelo a um blico que é o mai.s interessado

programa de realizações práticas .na sua solução.
.

na medida dos nossos pequenos A nossa ,condutfj, - a conduta

recursos, e, rupesar destas, preen- de todos nós que falamos a gran

chendo com absoluto êxito os fins des ou 'pequenas áss�mbléias
tem sido de uma \.coerência e de
uma honestidad.e ir'rapreensfveis, Casas do I.A.P.C.
.porque nos ofer'ecemos seJ.11Ipre pa- Rio, 17 (A. N.) _ O Presidente da
ra ouvir a' opinião das ,pessoas pre- República deverá visitar hoje, pelasenLes, no mais amplo e democráti- manhã, o conjunto residencial de
0.0 debate sôbJte os ponLos· que oitocentas casas que o Instituto de
enunciamos ou defendemos em Aposentadoria e Pensões dos ConossOs discursos. Por que não 1'a- merciários 'está construindo em Coe-
zem a mesma coisa os nossos ad- ·lho Neto.

.

versários? 'l'emem o público? Ou _._ _
.._ _ .,.

Lemem a d�bilidade da sua pró- somente '110 inLerêsse do país".
pria causa? Estas palavras sábias do vene-

Queremos assinalar ainda aqui rando juiz ,catarinense de'Vem ser

o nosso encontro com o ·eminen- ouvidas e meditadas no Brasil in

te juiz cátarinense de·sembargador teiro. Êsse: juiz é o presidente de

,salvio Gonzaga. Êste vel·ho de honra do 'Centro de Estudos e De

bronze, 03:0S 84 anos, -com a lucidez fesa cio Pet.róleo em Santa Catari

es'piritual e mil vigor cívico, a na. O seu exemplo já frutificou

cujas 'altitudes a nossa mocidade naquele Estado. E tanto- e ISSO

deveria erguer-se, nos disse estas verdade que ninguém ·pode dispu
.palavras profundamente verda- tal', hoje, aos catarinenses uma

deiras: posição de maior ,brilho e mais
- '''A cam'panha pelo nosso pe- e·ficieníe ação em nossas ;fileiras,

tróleo é idêntica ao movimento ist.o é, nas fileiras do Brasil mo
abolicionisla. Depois da Repúbli- bilizado na defesa do seu patri
ca é a rprimeira campanha llacio- mónio material e da: sua inde.:pen
nal que se faz, sem preoeupações I

dência política.
de ·política partidária, sem. a dis- (Do "jornal de Debates", edi-

puta de cargos ou prebentes, mas .ção de 9 do corrent.e).

zona ocidental. Hoje, o trMe.go nes

ses corredores está sendo dificulta- .. LONDRES, 17 (U. P.) - Um
do pelo máu tempo e chuvas. porta-voz oficial revelou que só

T
ontem a base aérea de Scampton

e�taram depredar recebeu ordem de preparar-se pa-

"d d PRP
t-a a chegada das super-fortalezas LONDRES, 17 (U. p.) - Os pri-

a Sv e o voadoras norte-americanas. meiros bombardeiros norte-amerí-
SÃO PAULO, 17 (A. N.) - Ocor- Parece assim que a transferên� canos- estacionados na Inglaterra,

cia dos aviões nort,e-americanos desde o fim da guerra, chegaram
para a Inglaterra 'foi resolvida de na. madrugada de hoje á base aé
maneira súbita e

, Ao todo, trata-se rea de Schiton. Outras super-ror
de dois grupos de bombardeiros I talezas voadora-s desceram nas ba
com sessenta aparelhos e cêrca de

I
ses de Marharn e Washington. To

mil quinhentos homens. das são situadas em tôrno da loca-

Sujeitos a imposto
de renda
RIO, 17 (A. N.) - O diretor do

imposto de renda, tendo em vista
que o Ministro da Fazenda reco-

nheceu legitimidade na tributação Motlem a bordocomplementar doS' ganhos obtidos
1:0 exercício das profissões de es- LONDRES, 17 (U. P.) - Foi es
Cl'itor, jornalista. e professor, re- clarecido o m!stéro do ánu-rlciado
comendou que os r,eferidos proven- motim a bordo do cargueiro nor
tos, ·embora computados somenüe te-americano "William Carson"�
para efeito das taxas progressivas, em pleno AtIânt,co. Um destroier,
dev,em $er classificados nas cédu- que abordou aquele navio ontem,.
Ias CED, segun.do se trata de ren- encontrou tudo perfeitamente 1101'
cla llssalariada ou de livre &xerci- mal.
cio _de profissão, admitida>s as

de-I
Soube-se que o rádio telegrafista:

duçoes cedulares previstas na lei. de bordo sofria das faculdades
Recomendou ainda que a cobran- mentais. Tanto assim que, depoi�

ça do tributo pela nova modalida- de irradiar o pedido de SOS, di
de deverá processar-se a partir do zendo haver motim a bordo, ati
exercício de 1947, inclusive em rou-se ao mar na segunda-feirll'
face do dispositivo constitucional. última.

{Js comunistas vão
mal na URlia

"

ROMA, 17 cP. P.) -- Os dez

nal do Trabalho acusam os dirigen
tes comunistas de terem violado o

processo sindical ao proclamarem'
a greve geral e terem abusado dã
Confederação para fins políticos.
Diant-e disso, convidaram -Wm mi

Ihão de membros crisíão-dernocra
tas da Confederação para uma con

ferência com meio milhão de mem

bras ela Associação dos Oper-ár-ios
Católicos Italianos para discutir a

orientação futura.

Bombardeiros norte
americano�

lidade de Lincoln, tendo o primei
ro aparêlho chegado às cinco e

trinta e tres da madrugada.
Esses aviões permanecerão �m

manobras na Inglaterra, durante
Il'es a cinco dias, antes de segui'!
rem para .a Alemanha.

Streptomicina Merck & CO. usa.
Temos para pronta entrega

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

Rua João Bricola, 24 -- 17° andar - Fcne 3�3161 - São Paulo.
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o QUE SE PENSA DA MULHER
A religião das mulheres consiste de ordinário, -Ie- servir a Deus sem

desgostar ao Diabo.

As mulheres manejam os homens, como os }.ons jogadores de Xa
drês, manejam os peões; não tocam n'um, sem terem a vista fixa n'outro,
que pôde dar melhor resultado.

<lVI"JJlftA

FI

Oxenstiern
* * *

Pope

\
l.
\

,
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AS DONAS DE CASA DEVEM SABER QUE:
Aos cães não se deve dar para comer restos de peixe, pois isto lhes'

embota o olfato.
Não se deve passar sôhre superfícies esmaltadas um pó limpador

áspero pois as deteriora.

AS MÁES NÃO DEVEM ESQUECER QUE:
A IDADE ESCOLAR

Ao iniciar-se esta idade e praticar novo gênero de vida, a mulher
quc é mãe deverá ter mais cuidado com a' alimentação do filho, pois,
o crescimento imporá novas necessidades ao organismo. Deve ser au

mentada a comida cm quantidade e qualidade, afim de constituir ele-.
mento retributivo ao novo desgaste físico e intelectual.

RECEITAS PA l{ A O SEU PALADAR
nEFRESCO DE UVA

Ingredientes - 1 quilo de uvas pretas - 1 litro de água - açucaro
Maneira de fazer - Lave muito bem as uvas e ponha na água para

ferver. Quando amolecerem, esmague com uma colher de pau e deixe
no fo�o, até poder tirar \0 caldo. Côe num pano e junte o açúcar (200 g
por Xlcara de caldo). Leve de novo ao .fogo, mexendo sempre, até apa
recer o fundo da panela. Deixe esfriar e guarde em vidros. Quando
quiser servir, dissolva 1 colher (sopa) de xarope em sifão, água mine
ralou água comum. Sirva bem gelado.

.

BOLINHOS J?E POLVI�HO. �
Ingredientes - 1 prato de polvilho - 1 Xlcara de leite - uma pita

da de sal - 1 colher (sopa) de banha - 3 ovos.

Maneira de fazer - Junte todos os ingredientes e misture bem.
Ponha bastante gordura em uma panela, deixe esquentar hem e frite às
colheradas, como sonhos. Sirva quentes, polvilhados com açucaro

" * •

CONSELHOS UTEIS
Não nos esqueçamos de escorrer o pincel na borda do frasco quan

do tenhamos que aplicar esmalte nas unhas; é grandemente econômico
êste processo.

As manchas de mofo nas gravuras antigas se tiram friccionando-as
suavemente e com grande cuidado, com giz e passando em seguida o fer
ro não muito quente, interpondo um pedaço de mata-borrão entre êste A Tinturaria Cruzeiro dispõe ago

* * • ra dos melhores profissionais d.

CONSELHOS DE BELEZA ' cidade. para Ia�ar, passar e tingi!

P
.
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1 pelo sistema SUlÇO.
, ara a sau e e e eza emmma e de uma ímportâneía realmente ex-I R T' d t ". F 1022

t dinárí -se d
. • Ira e·n es ..... - one •

raor mana assegurar-se e que o fígado funciona perfeitamente. •

Em todo regime para delgaçar deve ser observado em que zona do
•••••••••••••.• �

• • . • • . . • . •. . ••.

corpo e� que � diminuição se faz �nais efetiva, com o fim de guardar I LEIAM A REVISTA
::;::�.ma e evitar que a comoção ossea se destaque mais que o

c;.��e- I O VALE DO ITAlAI

Liquidação de ações
o :,lbaixo assinado, administrador e liquidatário da "CASA DO

ANTIGCI PARTIDO REPUBLICANO CATARINENSE", conforme pode
res quel. he foram outorgados em ata da sessão da maioria dos acionis

tas, de 16 de Julho de 1944, ata esta devidamente registrada no Cartó

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

feridos m 'és e ano, tendo recebido do desapropiante a importância ar-

bitrada enu liquidação judiciária, convida a todos os possuidores de'

C U , I S /'R I
•

.

S· ações, pess:oalmente ou por procurador bastante e devidamente autorí-.

e Og IOS UICOS zado, a vir em receber a importância que lhes tocou por ação no valor'

,

CANSADA' um

II
líquido da importância recebida, mediante exibição das respectivas.
ações. Desm icessário é, declarar que, sendo as ações nominativas, só

Distribuidor exclusivo de fábricas suíças comunica a ahertura de aos seus sutlf.critores ou aos devidamente endossados por: transfe::ên-'
novo depósito de relogíos suíços. 'Temos stock importante de relo- cias ou por a lvará ou formal de partilha quando se tratar de herdeiros

gios de pulso e bolso em Roskopf, ancora e cilindros. Chronografos fie tudo acompan hado das respectivas ações, é que se fará o resgate. Em

ouro e folheados, senhora folheados; despertadores ENICAR suíços,
•

seu escritório, sito à nua Dr. Felipe Schmidt n? 2, sala 2, nesta Capital"
pulseiras CHAMPION legitimas extensiveis, CHAMP, Comando exten- todos os dias Ijteis das nove (9) às doze (12) o. liquidatário está a dís

siveis folheadas para senhora, pulseiras de matéria plástica. Vendas posição dos int eressados.
unicamente por atacado aos revendedores. Edifício Carioca. Largo As ímportãracias não reclamadas no prazo de noventa aias, a contar'

Carioca, 5 - grupo 603 - 6° andar. -,Rio de Janeiro. desta data, ficar.ão em depósito bancário até ulterior resgate.
IMPORTADORA DE RELOGIOS SUIÇOS .Floríanópolís, 13 de Julho de 1948.

e a gravura suja.

.

: �sSp��d�'��'
gas na testa e ao

,

redor dos olhos.
as sardas, mano

chas, cravos e es-,

pinhas, são traiçoeiros inimigos da
beleza da mulher. Quando surgem
estas imperfeições, lançando nu

vens sobre a sua Ielicidade; con
fie 'nas virtudes do Creme Rugol.
Rugol corrige rapidamente as cau

sas do envelhecimento prematuro
da cutis. Este famoso creme em.

belezador, usado, todas as noites
em suaves massagens no rosto,
pescoço, e todos os dias como

base do "maquillage", remove as

impurezas que se acumulam nos

poros, fortalece os tecidos, dá vi
�or e mocidade à pele. Com ape
fias uma semana de uso do Creme
Rugol a sua cutis poderá ficar ma
cia,limpa e acetinada, aumentan
do os seus encantos e protegendo
a sua felicidade. A felicidade
de amar... e ser amada.

CREME.

ltUGOL
Alvim & Freitas, lldá.·C.P.1379·S. Paulo

-JJ.tlk�iUtl

• * *

* * ..

Não deixe .para a última
hora i I escolha do equipamen
to ne.::,-,ssário para o seu posto.
Evite a contif'gência de ter que

se dcclc, ir pelo que houvvr ,iI�ponivel
IJO morri,mto, para entrega ime

diata e L\e ter de pagar o flue lhe Iôr

exigido, SI un direito ií escolha .�u g"ranti�
da qualida de. Reserve .desde ja o.material
de que V. S'. vai neceSSIta." garant.ll�do.se
com equipLuuento moderno e eíiciente, n.a
época em q ue o irá precisar. Procure hoje -

mesmo EQU.lPAMENroS WAYNE

DO BRASJL S. A. ou o seu

agente mais I srôxímo.

Bombas e mediúores

para gasolina, com

pressores de ar, ele

�adores hidráulicos

p ti r ti automóveis,

máquinas para lo ..

yor carros, equipa

mento para lubrifi

cação de chassis, etc,

EQUlPAIRENTO:\\l.\pIe DO BRASIL S. A.�:;;�_.......
p

R. dos Morrecol, 21 - Rio de J, IInelro - End. Teleg'r.: "Woynoll"

Agt1nte neste Estado:

MAC"HADO & CIA.
Rua Conselheiro Ma�\ra, 54 - Cx, Postal: 37 - End. Tel.:

PRIMUS • Tel.: 1658 -' FLORIANÓPOLIS>. Sta. Catarina

'IV.:I

ESQ U E ç AI

Ex'-Partido Republicano CatarineriseNÃO

Pedro' A. C. Cunha

•

j. �" ... �

IOIIPA\MIIA ·AtL\fteA DA Im
...,. .._ l-I" - ":'I' IIII
..1l.....J811 .....1'.....

CUr•• do Balanço d. 1944.
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A DIVULGACAO
Revisia do Paraná. para o Sul do Brasil

Intercâmbio Cultural
Economico Financeiro

Publicidade mensal. - Assinaturas e Anúncios.
CAIXA POSTAL, 775 CURITIBA

Negrolin
Para pintura de obras de madeira, ferro, maquinismos, embarca

ções, etc. - O melhor contra a ferrugem. Destróe e impede a sua for

mação. Altamente impermeabilizante. Resiste a ação de qualquer ácido
e ação da água do mar..

DISTRIBUIDORES: - CARLOS HOEPCKE SIA

FLORIANóPOLIS - JOINVILE e BLUMENAU

[ '�-!:.

Cr';,
Cr$
w-

•

8a.9oo.606,30
'5'.978t4bl.755,97

67.o53�j45;30
142.176.603,80

CAPITAL E RB�\ERVAS
Reapoolabilid.tte.
Recet.
Ativo

Siniltro. pago. no. 6.'timo. 10 anol

Reaponla't. 'Uda.je.
9&687.816,30

c' :76. 736·,401.3b6, 20

Diretore s!
Dr:�Pamphi1o Cl'l]tra F,Teire de Carvalho, Dr�, Francl.co,
de :S'." Aoili••••orr.,� '-Dr. Joaquim' Bàrreto de Araujo
e Jo.e: Abreu.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



.
.
, o BSTADo- D4),.m.lngo 18 ele Julho oe "fI•• 8

"

-

IServiço Brasileiro
,da BBC

DOMINGO, 18 de julho:
.19,00 - Sumário dos programas.
-19,05 - Revista Técnica e Cien

tifica.
,19,15 - Noticiário.
'.19,30 - A Semana na Grã-Brota-

•

nha.
:20,00 - Ensaios sôbre a Música;

palestra do Prof. Manoel
Lazareno.

20,30 - 1) "Página Feminina",
de Lya Cavalcanti; 2) l
"Crônica> Londrina", por'
Isaias Teltelroit

especialmente para
os homens elegantes

3

•

A Casa José' Silva tem agora Fábrica próprio de Roupas Brancas, e, por isso, pode
atender com rapidez a sua distinto clientela do interior. Lançando as suas vendas
atra'lés'·o �sistema de reembolso postal, apresento a sua marca EPSOM - timbre de

qualidade das camisas modelo, cuecas e pijamas.

�';

;20,45 - Música da América La-
tina.

::21,00 - Noticiário.
21,15 - Osquestra Sinfônica da

B. B. C.
: 22.00 - Sumário das Noticias .

.

22,05 - Palestra ou discussão.
.22,20 - Epilogo.

SEGUNDA-FEIRA 19 de julho:
:19,00 - Sumário dos programas .

. 19,05 - Azas Britânicas, palestra.

.19,15 - Noticiário.
.

:19,30 - Novo Conjunto Londrino
c-

de Cordas.

:20,00 - Rá,@io-teatro: "Daqui pa
ra 'onde vamos"? - peça
de Dorothy Sayers.

20,30 - O Escritor e o Ambiente,
palestra sôhre literatura.

20,45 - Bil1y Mayorl, piano.
21,00 - Noticiário.

21,15 - Comentário .por Bento

Fãbi5o.
'21,30 - Música de câmara.

.22,00 - Sumário das Noticias e

Rádio-panorama.
TERÇA-FEIRA, 20 de julho:

:19,00 - Sumário dos programas.

19,05 - Inglês pelo Rádio.

.19,15 - Noticiário.

_. 19,30 - Música de câmara.

.20,00 - Crônica Esportiva.

.'20,15 - Música ligeira - 1 a parte.

..20,30 - Palestra.

:20,45 - Música ligeira - 2a parte.
�21,OO - Noticiário .

. 21,15 - Comentário da Grã-Bre

tanha, por Vernon Bar-

, tlett.

'21,30 - Osquestra de Teatro da

B. B. C.

22,00 - Sumário das Noticias e

Hádio-panórama.
QUARTA-FEIRA, 21 de julho:

'19,00 - Sumário dos programas.

19,05 - Inglês pelo Rádio.

19,15 - Noticiário.
:19,30 - Meia Hora na Opera

"Qrfeo" de Gluck.

:20,00 - Hádio-teatro: "O Homem

Doente", de J. F .. Sulli

van.

20,15 - Osquestra "Midland" da

/
B. B. C. - la parte.

_

20,30 .; "O Seguro Social na Gra

Bretanha de Hoje", pales
tra.

:
. :20,45 - Osquestra "Mídland" da

B. B. C. - 2a parte.
:21,00 - Noticiário.
'21,lti - Nosso Correspondente

Informa ...
:21,30 - Maria Solimini, piano.
.22,00 - Sumário das Noticias e

Rádio-panorama,
QUINTA�FEIRA, 22' do [ulho :

'19,00 - Sumário dos programas.
19,05 - Inglês pelo Rádio.
19,15 - Noticiário.
19,30 - Rádio-teatro: "Daqui pa

ra onde vamos"? - peça
de Dorothy Sayers,

,
'20,00 -:- "O Seguro Nacional de

Saúde e os Médicos", pa
lestra.

20,15 - Banda da Guarda Esco
cêsa - 1 a parte.

20,30 - Industrias Britânicas _:_

Navios-tanques, palestra.
20,45 - Banda da Guarda Esco

cêsa - 2a parte.
21,00 - Noticiário.
21,15 - O Panorama Econômico,

palestra de Graham Hut

tono

21,30 - Recital de Henry Cum

mings, baritono, e Haydn

. ,�

L
IL
': -""-'

PIJAMAS EPSOM

"" �
.

(i) [C3J W
EPSOM I Modol. feche- Punho EPSOM • M,,· EPSOM II - ",.0".

do. multo .Iegante. pro- dei:) simpios. com bota0 aberto. prapri. tombem

,rio para trajn d. pu".j.. jJ madrGp'rola. pera trajei: .�por.jvo".

AGORA, OS PREÇOS DAS CAMISAS

EPSOM
Cambraia branca M. I. Cr$ 70,
Tricoline branca N. A. c.s 90,
Tricoline branca extra N. A. Cr$ 120,
NOTA - Com o fito métrica meço o circunFerência do pes
coço e o comprimento do braço. Envie-nos essas medidos
certas, .

porque o tecido. já foi molhado. Diga tombem o mo-

delo do colarinho. .

CUECAS El>SOM

Br..ncas, d. ótimos tecido. •

córhi Qnatômico.

Bal'cm' tic·lac ou madrepérola.

MariM Cr$ 29.,

�:::::�C==::!::;:::! Cambraia M. I. c-s 30,

Tricoline N. A. c-s 40,
Tricoline eetre N. A. Cr$ 55,

PREÇOS

Tecidos ,elecionado. de grand.
durabilidade. Três bolou e maio .

um na gola para fecha·lo. O.·
bjOoados, c.om cinto e três bolsos.

PREÇOS
De Cambraia M. f. "OS côres
lisas - Vardo claro, einza, bei;e
e aIUI. Cr 125,
De Tricoline C .. nas côres li�CJS -

ereme, beije, azul e buá de
rase c-s 180,
De tricofir.e Extra .. Nos eôee s

lisas .. Cinta, verde e azul Cr$ 240,

.�,
".

NOTA Meçq (om Q flto mélric.- � foral' em çiTcun'a·
rGnda. Eua muciido e Q I""fidente.NOTA Meço o cinturo tom o Wo mÓ:'ri.::o e ctisa o ,ir..a-

qu. pr.'".: tic4to( ou bOt08S d. ,nadrepéro. a.

c O M O F A Z E RUM P E O 10 O D E A R T' G OS E,P SOM
Escolha o que pretende adquirir • Camisas,· cuecas ou pijamas. -

Tire os medidas conforme notas junto dos artigos. Envie-nos o seu nome,

endereço, localidade e Estqdo.
TODOS OS PEDIDOS DEVEM SH� DIRIJIDOS A

v
•
•.•.

•

·1 U A M I G U E L C O U TO. 3 • 5 - R I O
.

," E J A N E I R O

Participam aos parentes e pessoas amigas o contrato de casaménto
de seus filhos ALBI;:RTO e LÉLIA.

ALBERTO e L1.:LIA
Noivos

SARANDI (R. G. Sul) 15-7-948

Corynto Cesar da Silva Euclides Jorge da Cunha ICi� e e

I\delina Julieta Ferrari da Silva Alice Campos de Morais CunhaLei-
prazerosamente participam aos seus parentes
e pessôas amigas o contrato de casamento de

seus filhos ALOYSIO e SILVIA
ALOYSIO e SILVIA

Rogerson, violoncelo.
22,00 - Sumário das Noticias e

Rádio-panorama.

SEXTA-FEIRA, 23 de Julho:

19,00 - Sumário dos programas,..
19,05 - ífnglês pelo Rádio.

.

19,15 - Noticiário.

::9,30 -- Música de Bailado

Lago dos Cisnes", de

Tchaikovsky.
20,00 - Palestra.
20,15 - Música das Grandes

dades. - "Brelírn e

pzig" - 1a. parte.
20,30 - 1) "LIvros e Autores", de

Joaquim Ferreira; 2) "O
Cinema na Grã-Bretanha",

,

de José Veiga.
20,45 - Música das Grandes Ci-

"O

GUERINO CAUSS e ESPOSA

FRANCISCO MEDEIROS e ESPOSA

Florianópolis

dades - "Berlim e Lei-
pzig" - 2a parte. comentárío, Procí I21,00 - Noticiário. 20,15 -

l\tfeú.sica ligeira - 1a

par-I EscrirtóraioCrelce!?m- aOrgSaniza'do,21,15 - "Política Internacional", _.
__

comentário de Harold 20,30 - Rádio-mag·azine. precisa de "pracistas" para traha-
Nícolson. . 20,45 � �1ú�'i�a .ligeira 2a parte. Ilharem nesta cidade e no interior,

21,30 - Novo Conjunto Londrino 21,00 - NotICIárIO. com artigos de fâcl! venda, e com
de Cordas. 21,15 - A Filosofia do' Ocidente boa margem de lucro.

22,00 - Sumário. das Notícias e - "Natureza e Origem do Informações á Praça 15 de No-
, Rádio-panorama. Método Científíco", pa- vembro 22, 2° andar, das 8 ás 12

SÁBADO, 24 de julho lestca de Bertrand- Rus- horas.
19,00 - Sumário dos programas. sell. ----t;-L�·��N�.�a"!l'O"="RI='=�T=-A"="'!�-19,05 - Revista Técnica e Cíen- 21,30 - Concêrto Orquestral do

. tífica. Sábado - Orques tra Sin-

Noivos
Florianópolis, 14-7-1948

19,1 tí- - Noticiário. fônica de Londres.
19,30 - Maria Soliminí; piano. 22,00 - Sumário das Notícias
20,00 - A Alemanha por Dentro, I \ Rádio-panorama.

A ultima creação em refri
gerante é Q Guaraná KNOT

.

I
EM GARRAF.A.S GRANDES

e! Preterindo-o está
acompanhando a moda.

\

,

""#'/';'
"

�- I //,",�.c"....·_r
,

XAROPE
S•. JOAO

Combaté' a taBse, a

bronquite e os resfria
dos. João O Xarope S.
éeficaz no tratramenta
das afecções gripais a

das viaa respira tó�ias.

O_,...�QL2Pe São Joã�
Bolta -o catarro e faz

expectoror fàcilmente.

Drs. NUNES VARELA e ANTENOR
TAVARES

Advogados
éausa dveis comerciais, nataralt

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

Escritório: Rua Trajano, n. 33, l0
andar

Florianópolis

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Vida
_\1VERSÁRIOS

Cercada do carinho de numerosos

familiares e velhas amizades vê

passar hoje, mais um aniversário

natalício a exma. sra. d. Avelina

Pederneiras, viúva do nosso ilus

tre ,e saudoso conterrâneo dr. Ni

colau Pederneiras.
A veneranda anciã, que conta

com crescido número de netos. e

bisnetos, nesta data, tê-Ios-á reu

nidos em sua residência, para a

fervorosa bênção natalícia.

SAVAS APóSTOLO
Entre a comunicativa alegria

da garotada, festeja hoje, o seu

aniversário natalício, o vivacíssi

mo Savas Apóstolo, filho do nosso

amigo sr. Apóstolo Paschoal, do

alto cr ,"rcio local, e de sua exma.

espos <L d. Anastácia Spyrides Após
tolo.
Compartilhando da alegria do

lar do distinto casal, formulamos

lhes os nossos melhores votos de

felicidade.

RUI-JOSÉ

Transcorre, hoje, o aniversário
natalício do distinto jovem Rui

José, filho dileto do nosso prezado
conterrâneo sr. Mario Cândido da

Silva, competente conta.dor S\eral
do Estado.
Gozando de gerai� simpatias e

de numerosas ..
'amizades em

_
nos,.."()

meio social, ao nataliciante não

faltal:ão cértamente, nesta dala,
votos de felicidades entre os quais
de,r.erá incluir 'os que com prazer
lhe formulamos.

FAZEM ANOS HOJE:
\

_ a gentil srta. Olga, filha di-
leta do nosso conterrâneo sr. Os-

cal' Cardoso, elemento doe desta

que nos círculos comerciais do

Estado, ·e proprietário da concei
tuada casa "A Capital";
_ o interessante Zulmar, filho

do distinto casal Alvaro Arlindo
e Augusta M. Trilha;
_ a exma. sra. d. Marília Flores

Lino, competente professora nor

malista, digna espôsa do sr. Dori
vaI Lino, habil telegrafista;
_ Iam, filho do ,sr. Jaime

reirão, dedicado telegrafista
'J'elégrafo Nacional;

_ a gentil srta. Evangelina' Sou
za, filha dei sr. Francisco Souza,
lJábil gráfico da Imprensa Oficial
do Estado,

Bocial São Vicente de Paula e a.,.,
co se ocupavam com a assistência aos ne- os inocentinhos votados à morte, ResC);

cessitados, deixando-a aos cuidados de vido Vicente a 1'emediar tão angustioso
particulares e, sobretudo, das ordens re- mal,' interessou as Damas da Côrte, pra

Iig íosas. Não se conhecia hospitais nem movendo meios de socorrer eficazment�

seus prediletos; e fundou a primeira ca

sa, Orfanatos e abrigos, dessiminaclos hoje
por anele quer- que se vislumbre um ras

tro de oartdade Cristã, alimentam-se com

o espírito que irradia da imagem do te"'·

no ancião, tendo nos braços uma inocen

te creaturinha.
É dupla a Imor-talidade dos santos: go-

EUDORA SCHAEFFER

Festeja amanhã mais um ani-
versário naLalicio a prendada e

graciosa senhorinha Eudora, fi
lha do nosso prezado coestaduano
sr. Evaldo Schaeffer, competente
diretor de con tahi lidade do Depar
amento das Municipalidades.
A gentil naLaliciante delicado

adorno da nossa sociedade em cujo
seio desf'ru la do elevado conceito
decorr-ente de dotes ele excepcional
distinção;' nessa data, Lerá mais
uma vez a grata satisfação de re
colher as homenagens que, af'etuo
sarnen te lhe significarão as suas
numerosas amiguinhas.
A essas homenagens associamo

nos com efusão.

Simultaneamente -

ás 2, 4,30, 6,30 e 8,3/4 hs. - ás 7,3tf
_ G mais sentimental drama d�

amôr que o cinema já nos oferece�.
- A mais significativa homena

gem que se poderia prestar aO'

imortal cantor CARLOS GAnDEL
- O Bei do Tángo _ seriá trazer'
de volta um de seus melhores fU
mes ei-lo:
NO DIA EM QUE ME QUEIRAS

sozonado das Conferências Vicentinas d� com:
nossa Capital. Com efeito, há decênios Bosita MORENO e Tito LUSIAR-,
que, nas ConfeTências semanai!?, a idéia de DO:
uma- Vila para seus socor,ridós é tenaz- Um sublime romance de
mente cultivada, porquanto nas Visitas, amôr... uma luensagem de aféto e

semanalmente, o coração do Vicentino se carinho endereçada ao coração de
confmnge ante o estado de miséria de ,todos.
alguns tugúrios, que mais se parecem No programa:
com habita,ões de irracionais: grotas ",o, 1) - Jornal da Téla n. 125
curas remendadas de velhas esteiras, par- Nac. Imp, Filmes.
dieirgs imundos metidos morros a dlen, 2) - Q Exterminador - DesC'-
troo Pois bem; que instituição jamais tOl'-

i
nho Colorido.

nau realidade entre nós a casa do po- 3) _ fox �irplan News 30 x 5:!
bre?, " Fizeram·na os modestos incóg- - AtualIdades.
nitos Vicentinos_ Competia· lhes, aliás, tão Preços:
nobre iniciativa, abençoada por seu Che-I

Cr$ 6,00 e 3,00.
fe Espiritual, amparada pelos Poderes

- ÁS 6,30, -:- Cr$ 6,00 único.
Públicos e auxiliaçla generosamente por Cr$ 4,80 unICO.

insignes benfeitores.' Há. dois anos il1au- "LIVRE" -:: Creanças maiores_de
gm'ou-se o 10 grupo de 5 graciosas e a"o.

' 5 anos poderao entrar nas sessoes

lhedoras casinhas; vai-se agora col.ocar diE�;;��'antes sem caderneta, nao
a pedra fundamental do 2° grupo de Ca'

gozarão do respectivo abatimento..
sas. Vila Vicentinu - realidade comoven·

te e progressiva, segredo divino da Cari-
•.

'ÍMPÊRIAL'�. ii�,i�' ás' 2' h����'
. -

dade! 1) _ Jornal da Téla - Nacional
Esta hora, atormentada pelo panorama ..Imperial FjJmes..._.. _

'

do terror universal-da fome, da nudez, r:lo' 2) _ Dadiva do Oceano - Short_
cortejo infindável de misérias físicas e 3) _ O Guarda Americano
morais, deverá ser para nós, filhos d" Short Policial 2 partes.
Caridade de Cristo, uma hora soberana- 4) _ Uma torrente de alegria-
mente Vicentina. Demos a esmola1 não com um vendaval de gargalhadas:.
exitemos a repartir o nosso pouco com F�NTASIA DE AMOR
aqueles que nada possuem." (Technicolor)
Saibamos, contudo, colocar em mãos

operosas� comp as de nossos virt�oso.:;
Vicentinos, o õbulo que desejamos bem

empregado,
Inspi.re-nos São Vicente de Paulo, Apôs

tolo imortal da Caridade.
ISAURA. FARIA

HITZ _ Hoje ás 10 horas da manhã
Hcd Skelton e Marilyn Maxwell

_ em:

O FANFARRÃO
A' mais estupenda e gosada co

média de Hed Skelton.
Censura LIVTIE_
No programa :

Cinelandia Jornal _ Nacional.
Preços: Cr$ 3,00 e 2,00.

RITZ - Hoje ás 2 - 4,15 -- H,3a
e 8,30 horas

ROXY _ Hoje ás 7,30 horas
Sessões elegantes

Ingrid Bergman _ Cary Grant e
Claude Rains - em:

INTERLúDIO
(Notorius)

Uma mulher que fugia de algo
apavorante... Um homem que a

recolheu em seus braços... Quan
do tudo parecia perdido.
Uma magistral produção dirigi

da pelo gênio do "suspense" Alfred
Hitchcock, na mais extraordinázía
e mais extranha histór+« de amôr,
Censura até 10 ano
No programa:- .. -

Noticias da semana - Nacional.
Metro Jornal _ Atualidades.
Preços:

RITZ ás 2 e 4,15 ___.:. Cr$ 6,00 e

3,00.
RITZ - ás 6,30 horas Cr$ 6,00.
único.
RITZ _ ás 8,30 horas Cr$ 6,00
e 3,00.
ROXY - ás 7,30 horas - Cr$ 4,1}0
único.

ROXY - Hoje ás 2 horas
10 _ Cinelandia Jornal - Nacio

nal.
20 _ Charles Starrret, o másculo

cow-boy - em:

HEROE SEM NOME
30 - Gerald Nhor e Sheila Ryars

_ em:

O LOBO SOLITÁRIO NO MÉXICO:
40 _ Continuação do seriado:

A ARANHA NEGRA
Lutas. .. torcidas... ação, ..
Censura até 14 anos.

Preços: Cr$ 4,00 e 3,00.

..

asilos ou quaisquer outras obras de �e·

nemerência. S, Vicente de Paulo, com uma

caridade muito superior a de seu tempo,
foi o criador dela" estabelecendo a pr i-"

meira Conf'rarfa da Caridade para os po
bres e doentes e fundou a Congregação
das Irmãs de Caridade (Les soeurs grises)
que Ht.inllanl por mosteiros, as casas dos

doentes, por claustros, as r-uas e salas dos

hospitais, por grades, o Santo 'I'ernor de
Delis" e, penetradas da compaixão que

lhes infundia o Santo Fundador, afrontn
vam heróicos a fadiga, o contágio, a pró
pria morte, Pelo mesmo tempo reuniu
S, Vicente seus Padres da Missão, conhe
cidos 'Por Lazaristas que, percorrendo as

províncias devastadas, ministravam os so

corros da religião, distribuindo esmolas,

I cuidando de feridos e doentes, enterran
do os mortos. Era então a França, notada

Fazem anos amasüiã: mente Paris, o cenário dessa afronta so

a exma. sra. d. Diva Sabino cial que denominamos "os enjeitados" ,

Tavares, distinta dama da socíeda- tenros entezinhos abandonados os portas
de de Jaraguá do Sul, e virtuosa das igrejas ou mesmo em praças públi
esposa do nosso destacado conter- cas!
ràneo sr. Mário Tavares da Cunha
Melo, tabelião naquela localidade;
_, a exma. sra. d. Benedita Me

deiros Fernandes, digna �msorte
do nosso prezado conterrâneo 'Sr.
Euclides Fernandes, ca tegor izado o cargo de Coletor das Rendas Es-,
funcionário do Banco do Brasil; taduaís.
_ o S1". Bernardino da Costa Serviram de padrinhos, no ci-

Vaz, muito estimado em nosso vil, por parte do noivo, o sr. Ben

meio; .

jamin Gerlach, negociante em

_ a gentil senhorinha Alda Mo- São José, e exma. senhora, e por
1. E

'

f'ilh d ti d parte da noiva o sr. dr . Osmar de
SRA. OlARA DA COSTA ORTIGA a sspezrrn, 1 a .o es 1m3 o CO'll-

Sousa Nunes, brilhante advogado"
, " terrãneo sr. FranCISCO Mota Espe-

Deflue, nesta data o amversarro i zirn, do alto comércio local. em Ilajaí, e senhora.

natalício .da exma sra, d. Oiara Foram paraninfos, 100 cerimô-
nia religiosa, "por parte do noivo,

da Costa Ortiga, digna consorte do CONSó)tCIO seus irmãos srs. José e João Pes-
nosso prezado conterrâneo Osní Civil e l'elil?iosamen1.c,.realizou- soa lvlaciel e respectivas cspósas, e

O,
. .

ti . d r méríto do se ontem, na CIdade de 'I'ijucas, na por ,pare da rioiva o sr. Olavinortíga, • mcen na o e

I
residência da exma. viúva Benja- Matias, vereador á Câmara Muni-

€;;:porte de futebol e operoso ve- m!n G.'alJotti Júnior" o ,enl.ace ma- cipal de Tijucas, e senhora, e o

reador eleito pelo P. S. D, Lrirnonial de sua dileta f'ilha, se- sr. dr. Fernando Ferreira 'de Melo,
A di tínt dama exemplo de I nh�rita Adir Gallotti, digna secre- deputado à Assembléia LegislativaIS 1 a,

1 tárIa da Prefeitura daquele mu- do Estado, é senhora.
virtudes acrisoladas, gozando da, nicípio, com o nosso estimado pa- Ao jovem par, que seguiu para
estima e do respeito de quantos I Lr!cio sr. Osní �essoa Maciel, que o Rio de Juneiro, em viagem de

têm a ventura de integrar o cír-I ali �xerce" há bastante �em12o, núpcias, aorescntamos cumpri-
I t I

-

d
com inexcedível zêlo e dedicação, mentos e almejamos felícidades.

culo das suas se e as re açoes e
_

amizade, neste auspicioso evento,

será sem dúvida, alvo de expres

sivas homenagens às quais nos

associamos e jubilosamente.

sando no seio de Deus a recompensa da

Felicidade eterna, continuam Imortal iza-t

do-se na Igreja Militante, pelo lastro de

luz imperecível que traçaram na Terr:l;

e suas obras vingam, porque trazem o

selo de Cristo.
S, Vicente não fundou as universalmen

te populares Conferências Vicentinas; tns

pirou-as, entretanto; foj, a bem dizer', ,,('V

,fundador espiritual. F�i muitos anos ée

pois: um jovem

eS1!u
ante de Sourbonne,

Frederico Ozanan, tonnentaelo pela cê,

de de um ideal be 1 mais elevado do nue
o "terra a terra" da maioria de seus cole

gas. reune alguns, companheiros. deter
minando-se levar vida menos mundana

e mais espiritual; pábulo de suas asplra
ções, a visita aos pobres tornou-se o stne

qua, non dás suas reuniões. Eis que se

nos depara aqui fecwlda semente de

Ação Catõl ica. Em pouco os companheiros
de Ozanan aumentaram suas fileiras; e

as Conferências Vicentinas organízarn.se,
disseminam-se por t.odo mundo catól r-»,

blica, que o exaltou em discurso? O, .Dr. Noveli Júnior, atirado pela, com aprovação e Bençãos incitadoras d0S
Sumos Pontífices, Duplo fim norteia as

janel.a do P. S. D. não foi recebido, nos braços de V, Excia. e, com pIeHa Conferências: um é 'complemento do (",I

aquiescência dêle, amparado e eleito vice-governador? Quem poderia tro; êste consequência daquele, Tal é °

GUSTAVO ZIMMER Julgar V. Excia, neste momento? Os seus adversários?' Aqueles que, até <.:ultivo ela santificação de seus membro'"

A efeméride de hoje- assinala o: hoje, não puderam explicar a origem das suas fortunas nababescas? pelo exercício da Caridade, Po� isto, pre5-

natalício do nos,so e3timado con- Não_ Senhor Governador, não acredito que pud'esse aparecer nes-
crevem os Estatutos a Conferência e a

Visita, ambas semanais; a forma e nml-
terrâneo sr. Gustavo Zimmer, ca- sas circunstâncias". um novo Pilatos sem que as fórças vivas da na- tipliciclacle das obras de assistência e �ll-

tegorizado funcionário da firma ção protestassem ou se opuzessem para salvaguan;1.ar a dignidade do- do o mais decorrem elas duas condições;

Carlos Hoepcke S. A. e fig'ura de regime. A destituição de V, Excia. do govêrno paulista, se tal aconte- e nesse teor de vida vicentina brotam,
. ",

d
,.

d t d t't
. -' florescem, frutificam as suas obras de 'e-

, _

o""os 11leios com,er- cesse, sena o ImcIO e uma sene e ou ras es 1 Ulçoes. , .

proJeçao em n ,lj
N'" d' V II 111'_ .

"
. luguem, porem, acre Ita nessas ameaças. e lOS e reve os tru-

CIals e ,'50,Cltals. t 1" t d (jues da politicagem de aldeia levados ao cenário nacional por aldeões
1\0 dIstm o na a IClan ,e, ren ,e-

d" d
. - , , .

d•

d
' I que ascell eram 1l10pllla amente a poslçoes not.avels, sem tempo e

mos a homenagem
_ o, nosso apre-

I mold:'l-los às exigências de sentimentos mais arejados, cavalheirescos e

ço, de par com as lnum"ras que, nobres.
provavelmente lhe tributarão, nes- O Sr. Nerêu 'Bamos, presidente do P. S. D., com o apóio governa
ta data, os seus numerosos amigos mental, é capaz de todas as violências. Sem êsse �poio, dál'ia para
e admiradores. cortejar a sua própria vítima, A sna arrogância e a-sua vaidade SÓ po-

dem ter algum freio na prudência e na envergadura moral do chefe da

nação. Conheço-o muito bem, como todos os catarinenses o conhecem.
Endeusado e

- cortejado apenas pelo mal que pode fazer, verdadeiro cul
to do diabo.

Na luta contra V. Excia., no entanto, há de encontrar aquele chefe

pessedista a rigidez de um penedo, que as simpatias nacionais refor
çarão.

,
Senhor Governador! Fomos correligionários em 1945, na defesa da

d\'ldidatura do insigne Brigadeiro Eduardo Gomes. Quero que V. Excia,
saiba que ainda conservo o mesmo ponto de vista e anseio por que pos'"
sa êle dirigir, dentro em breve, os destinos do paiz, pela sua intemerata
energia de soldado-civilista e alta visão de homem de Estado.

O Brasil precisa dêle para reencetar a rota dos seus grandes desti
nos. Não vai nisto uma diminuição ao sr. General Dutra, ilustre presiden
te da República, que tem co'ntra si apenas a influência dos elementos que
a fatalida,de histórica empurrou para seu redor. O seu espirito de cordura
e patriotismo se evidencia no trabalho de um armisticio entre os parti
dós, ficando S. Excia. como fiador .dos e.ntf.mdimentos que devem .ser a

resultante do paralelogramo de fôrças para o bem do Brasil. Mas, com

muitos dos elementos que cercam o chefe da nação, talvez se tenha de

pessendiar o triste fim das conciliações politicas do Marques do Paraná.
Pelo Senhor General e pela sua serenidade é que a alma nacional

ainda não desesperou.
As informações semanais da administração de V. Excia. são ouvidas

por tôda a parte e, em ouvi-las, eu (e creio que o mesmo acontece cem
os demais patrícios deste e de outros Estados) me sinto um "miserável",
tal como Rui se achou na Inglaterra diante dos problemas capitais de
uma nação.

Prossiga, senhor governador, na sua obra de administrador; deixe
à vida brasileira o exemplo ,de trabalho e devoção à causa pública rea

lize tôdas as possibilidades do bem público para maior grandeza dêsse

Ca!'- Estado e do Brasil. E, assim, V. Excia. responderá aos que o combatem

do I
com processos discricionários, ameaçadores do regime democrático e

legal. Esses processos, não há dúvida, uma conseqtiência da crise geral,
que é a crise do caráter,

Beceba, senhor governador, os meus protestos de simpatia pela bra
vura das suas atitudes.

Com alto aprêço, patrício e admirador.
asso A. Wanderley Júnior".

'.'loras mortas, fraco'!; gemidos rompiam
° silêncio, e a sombra peregrina do Após
Lolo cleslisava, para recolher 'nos desvão s

gítima Caridade Cristã.
Não precisamos ir longe buscar exem

plos dessa fecundidade_
Ainda que a publicidade seja sistemit

t.icamente desaconselhada pelos Estatut.os,
não podemos deixar desatendi.clo o fruto

. . . . .. . .

ARNOLDO SUAREZ CUNEO
Clinica Od,ontolo!l;ia

NOTUR!'TA
Das 18 ás 22 horas, oom hora

marcada, a cargo de abalizado pro
fissional

Rua Aroipreste 'Paiva f7

PAS'.I'A DENTAL
ROBINSON

ODEON IMPERIAL

UMA CARTA ...

com:

Fred Mc MUBBAY _ Joan LES
UE e June HAVER
Músicas e Canções!
5) _ Um "western" eletrizante"

repleto de lutas e torcidas:
ARCO-IRIS NO CÉU

Roi ROGEnS - Dalo. EVANS e

George (Barbudo) HAYES. '

Lutas e Aventuras sensacionais!,
6) - Final do melhor seriado de:

aventuras maritimas:
O PORTO FANTASMA

com:

Kane RICHMOND (O Rei
Seriados).

10 Episódios.
Precos:

CrS 3�()() (lÍn;�,,)_
"Imp. 10 (DEZ) anos".

dos'
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CLUBE DOZE DE AGOSTO
,

PROGRAMA PARA �O MÊS DE AGôSTO - DIA 8 - DOMINGUEIRA - DIA tz, S" FElRA JANTAR DE CONFRATERNISAÇAO PELA PASSAGEM
DA DATA, COM NÚMEROS DE CANTO E SHOW ARTíSTICO, ORGANISAÇÃO DA SENHORINHA LAILA .fREYESLEBEN. DIA 14, SÁBADO - GRANDE
BAILE DE GALA, EM COMEMORAÇÃO DO 76° ANIVERSÁRlO DO CLUBE. DIA 22, DOMINGO - FESTA INFANTIL, COM SHOW ARTfSTICO, ORGA-

NISAÇÃO DA SENHORINHA MARIA LUlZA CAMPOS, DAS 15 ÀS 20 HORAS. DIA 28, SÁBADO - SOIRÉE.
AS DOMINGUEIRAS E SOIRÉES TERÃO INíCIO ÀS 21 HORAS.

VAEAORIO?
•

.t QUARTO Cf BANHEIRO
E TELEFONE.

DIÁRIA COMPLETA

. ,END. TELEGR,"ARGENOTEl"

� TEL. 25-7233
• "!RUA CRUZ LIMA, 30 I

'PRAIA 00 Ft;.AMENGO

CHEFE DE ESCRIl.'Ól1lO
Conhecedor de todos os servi-

4!;OS de escritorio procura coloca

ção na Capital ou uo interior. -

Cartas para"CHEFE", Rua Vidal

Ramos, 52 - NESTA.
/

" ,

V�NDEIWSE
Vende-se finíssima sala de jan

rtar em estilo Renascença, inteira
. .mente trabalhada. a mão e ainda

.não usada. Tratar à rua Saldanha

J.\1arinho, 16.

,..,
Dr. CLARNO G.

GALI..ETTI
ADVOGADO

Crime e cível
Constituição d. Socledad..

NATURALIZAÇÕES
'l'itu-io. Dealarat6rio.

E.a.r!.t. -- Praça IS d. No•. '23.

,
l0. anda!'.

r R••ld. - Rua Tiradente. 47. I'f FONE __ 1468
Íl
------------------------...

LIRA TENIS CLUBE

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

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

.com inicio as 21 horas.
SERVIRÁ DE INGRESSO o TA

LÃO DO MÊS DE JULHO.
.

Isfo5irn:
.

que na� I

escolhe carga,

�

e verificará por que CHEVROLET é o

caminhão que mais' se vende - no Brasil e
em todo o mundo!

EM QUALQUER TEMPO, em qualquer estrada
CHEVROLET transporta maiores cargas com

.

menores gastos,' graças à sua çons+ruçõo
maciça, ao seu famoso motor de válvulas

na-tampa, às suas comprovadas caracterís

ticas que lhe asseguram um

máximo de rendimento e de
eficiência! Procure conhe
cer as numerosas inovações
introduzidos agora pelos
Caminhões CHEVROLET•••

Terrenos em Coqueiros·
-yendem-se diversos, com chácara, á beira-mar; díretamente ou

,por mtermédio e sob financiamento dos Instltutos.
Planta e informações - Rua trajano, 16.

o Mau Estar do Fíga co - enerva. depaupera.

A· Drspepsla impede a all.imilação doa alimento.;
foz emagreClr

A Prisão de Ventre_atrophia o cerebro, 4tz perder a

memoria. enerva e embrutece o.
lIua. vitima.

Ácido sulf'úr ien ; 2 Torres metálicas de 30 metros cada uma
, .

' ,

co antena trJphce; Gerador para fabricação de hidrogênio; Ma-
caco hydráulico, marca Blachlaw Jack, para 12 toneladas; Ba
teria completa para 120 volts e 650 amperes, equipada com qua
dro e chaves; Bomba de ar, manual, com tripé; Manometro para
garrafa de ar comprimido; tanque de zinco, com bomba, para
600 litros; Lâmpada extensiva, com 22 metros de fio f'lexível ;
48 metros de fio flexível, para lâmpada extensiva, etc.; cabo elé
trico flexível; Garrafas para ar comprimido; Jogo de mola,
completo, vara auto Ford 1929; Balões para hydrogênio; Supor
tê para pneus; Pneu grande e câmara de ar; bomba completa
para tambôr de gasolina; Máquina de furar elétrica; Ventila
dor.

Ver e tratar no aeródromo do Aéroclube, em São José.

Informações no Escritório de Asteróide & Cia.

'Praça 15 de Novembro n? 22 - 2° andar - Telefone, 1.388.

,

As pílulas do Abbade Moss ,

formuladas exclusivamente para
combater as molestias do fígado,
estornago e intestinos, fazem
desaparecer em pouco tempo. o

mau estar do figado, a dispepsia
e a pcisão de ventre.

Inspetores para o
Norte e Oeste
Catarinense

Importante Companhia de Sor..
teios precisa de 2 Inspetores para
a zona norte e oeste catarínense,
Carta de próprio. punho com fo

tografia 3 por 4, para a Caixa!

Sala no centro
PRECISA-SE

Tratar à rua Tiradeates no 5
Telefone 1393.

VENDE-SE o prédio da Av. Mau
ro Ramos, 269. Tratar no mesmo.

LEIAM A REflSTA
O VALE DO ITAJAl
•••• 0 :

AVISO

PRODUTO
DA

GENERAL
MOTORS

DR. NEWTON D'ÁVILA

Reassumiu a clínica.

Ouçam, diàriamente, das 10 às [4 horas, as audiQões da

ZYH • ti Radio Difusora de· Laguna,
970 kilociclos onda de 300 metros.

Laguna - Santa Catarina - Brasil
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OOENÇA8j1EBY��Ab
0._ GIl 'ro«r......" .Cl4Debtt.

lojll!. IIB cioenÇ'MI nern,lIU, ••aali�
ir. laia •• tempo. 1110 _Id•• ,...
,.ft&llllDente re.etllheia. O eIIl'l'lí'lltl<f4
Nl!II•• trato i. Ignoraaela,," ��
,ll'o�41ear •• !JuUvii.o. afetatl" I.
k� .aI_mlnl.... O Sn"l�. R..
.úiJlaJ li. D�ellça. ..atua ik!»1Ii
h .D .... ltila&6rl•• ,,'li••t.III." i!fl!I'
t.taa.",.te •• iO.iIlt.. l!lt)nllllN �
'Itr....... .. au D..4i1.m n. 1'1.... i

o TESOURO
Da instrução está ao awanoe

de todos. Dá esse tesouro ao teu
amigo analfabeto, levando-o a um
curso de alfabetização no Grupo
Escolar São José. na Escola Indus,
tria] de Florianópolis ou na Cate.
dral Metropolitana.

CASA MISCELANEA dittri·
buidora dOI 'Rádiol R,''',Ci A
Victor. VálvulBL e Dilco,.
Rua Conaelhe- ..n Mafre

i? -_-_-_"'_-••-.M. __,_w_-_-_-_ ...... __-_.

Nervos�Detim:
tados

o

Provocam
"a Neurasthenia

•

I NAO DEIXE QUE o EX-

�/.Af"l CESSO DE TRA'BALHO
,I

'Ifll\
DEBILITE o SEU ,OR-

\

.�,
GANISMO, PORQUE (J

1 III CANSAÇC PHYSIC'O
, l E INTELLECTUAL o
I .

LEVARA', FATALMEN.
TE, 1.' NEURASTHENIA

����..... ,. . .

•. ,�,,,,, , �,���c::::i�>I.�.%'�""'F.í'
) Os primeiros symptomu da
;
neurasthenia são geralmente a

insomnia, pesadelos, irritabili
dade, dôres de cabeça e ner
vosismo. Ao sentir quaeequer
destas manifestações previna
se contra, as suas consequen
rias. Trate-se immediatamen
te, com um remedio de' effeito
positivo e immediato. Não
tome drogas perigosas. Vigonal
é o remedia indicado para
qualquer caso de neurasthenia.
'/igr.mal revigora o organismo,
iesfituindo ao fraco as forças
perdidas e a energia da juven
:tude ás peasôas exhauridas.

Vi!tonal"
fORTIFICA E DÁ 'SAÚDE
1i@""ato,;oa ALVIM & fREITAS - S. Paulo

, _ .. _- .__ • - --_ .,Allf....

'_l

,
"

'.
",

J� !
� j

"
"

e na indústria

cominhãOJeep'

UNIÃO ESPIRITA "DISCfPULOS
DE JESUS"

Assembléia Geral Extraordinária
CONVOCAÇÃO

São convidados os sócios, paea a As
sembtéía Geral Extraordinária. que em

primeira convocação deverã reaIizar·se
:no dia 20.de julho de 1948, às 19,30 ho

Tas, na sede social, provisória desta ins
tituição, à Rua Tenente Silveira, 71, nes
ta Capital, afim de ser deliberado sôbre
a seguinte

Ordem do dia
10 - Eleição para o preenchimento do '

cargo do 10 Secretário;
20 - Outros assuntos de interêsse

geral.:
N. B. - Não comparecendo à prfmeíra

convocação 'nillnero legal de sócios, far
-se-â uma segunda convocação, no mes

:roo dia e local, quinze mtnutos após, de
liberando com qualquer niunero de

'só.,cíos presentes,
Florianópolis, 6 de julho de 1948�

JOBEL SMIPAlO CARDOSO
Presidente

'� lO
I ...

"FÁBRICA DE FOSFOROS (PRtJN- .

TA P. FABRICAR)
Vende-se

Màqainário Cr$ 250.000,00
Prédio, Imoveis Cr$ 90.000,00
Situada em Campo Alegre - S. C.
Vende-�c tb. só maquinário
Informações com A. Wehrnuth

Brusque - Santa Catarina".

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

Cofre Berla
,Vende-se em ótimas condições,
Dimensões internas: Altura (j 1

etms, Largura 47 e 36 fundos.
Trata-se à Rua Conselheiro Ma-'

fra no 35 - nesta cidade. na agricultura
o novo

Inteiramente novo e revolucion6rio em

seu dese ,ho e acabamento - o novo

ccrninhô o "Jeep" conte com o vigor e

11 potência invulqcres do célebre motor

IIJeep" - duramente posto à prova nos

ano, d l gUi?rra. Conta também com o

utilíssima tração nas 4 rodos poro o

reboque de cargas pesados, paro o

travessia de lamaceiros, areais e poro
o subido de ladeiras íngremes, o novo

caminhão "Jeep" destine-se 00 trans

porte econômico de cargos médios
e dispõe de carrosserias de todos os

estilos, desde de 3/4 o 1 tonelada de

cargo útil. Seu peso bruto vario de
2�100 o 2.400 kgs. ,

"

;

FIGUERAS & HOMS, LIDA.
MATRIZ:

Ruq 7 de Saternbro 1094

Porto Alegre

.4

FILIAL:

�ua Tiradentes 5
Florianópolis

Wil/yu.'
______.��� -=. � �_-�__B___

FABRICANTE DOS VEíCULOS MAIS ÚTE�S DE NOSSO

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

,atenção, Snrs. Industriais!
VENDEMOS OS SEGUINTES MA- 1 Ventilador de ferro. manual, .

QUINARIOS para arroz em casca.

i 'Máquina p/beneficiar arroz, 2 Tratores "FORDSON", sendo
com pouco US\), da afamada mar- um funcionando e outro desmon
ca "TONANNI" com dois brunido- tado.
res e classificador de tipo "TRIER,. i 'I'r-ilhadeíra p/arroe, com capa
capacidade para 60 sacos de 60 cidade para 250 sacos diários.
quilos, beneficiados em 10 horas i Arado de dois discos para tra-
de serviço. tor, marca "OLIVER".

1 Motor DIESEL, sueco, de 20 1 Semeadeira de oito linhas,
H. P, efetivo. da afamada marca americana, marca "'rHOMAS"
"BOLLINDRS", completamente no- p/arroa ou trigo.
voo Os interessados queiram dirigir-

1 Dinamo para 6.000 velas. com se á IRMÃOS GLAVAM, Florianó
instalações completas, isto é. qua- polis, Rua João Pinto n. 6 - Cor
dro de mármore com reostato. am- respondência para Caixa Postal 42.
perimetro e demais pertences. Fpolis.

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

manual 767), e o nosso agente, o procurará para receber
s &Ia encomenda tipográfica, Serv iço Esmerado. En trega
imediata. Preços sem ccncerrencia.

QUER VESTIR-SE COM CONFORTe E ELEGAHCIA I
A

·Mello
PROCURE

alfaiataria
RUE! Felippe Scbmidt 48

' .. INSTITUTO, TECNKO OBERG
• PIO DE JANHPO; :', aRASIL�

CÁIXA POHAt -�"541ã�

A V I S O
O CRÉDITO MúTUO PREDIAL, COMUNICA AOS SEUS ASSOCIA

DOS QUE MUDOU SUA SÉDE PARA A PRAÇA 15 DE NOVEMBRO N_
22, SEGUNDO (2°) ANDAR DO PRÉDIO ONDE ,FUNCIONOU O .RES-,
TAURANTE PÉROLA.
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Assegure desde já um

NATAL FARTO E FELIZ
Bemsscrificio financeiro, adquirin
do, em suaves mensalirlades uma

CESTA DE NATAL

�71L::7ib
Agente nesta Cidade:

B. SOUZA
Caixa Postal, 326

Dl'. Lindolfo 4. 6.
Pereira

Advogado-Contabilista
Civel -- Comercial

Conutituições de lIociedade•
• lerviços corel:lto•• em geral.

Organizaçõo. contabei•.
Registrol e marcas, dil.pon'do.
no Rio, de correlpondente.
Elerit6rio: Rua Alvaro de

Carvalho n. 43.
Da. 8 à. 12 hora••
Telefone 14.94

Oficina Celeste
(Elétro Técnica Meca��gráfica)
ROBERTO LAPAGESSE FILHO

Rua João Pinto, n. 32 - Floria

nópolis - Santa Catarina

Consêrtos, Limpezas e Reconstru

ções de Máquinas de escrever, cal.

cular, somar, Contabilidade, Hegís
tradoras, Balanças automáticas,
Chuveiros Elétricos, Ferros de en

gomar, Fogareiros, Esterilizadores e

Aparelhos Elétricos em geral
Serviços rápidos e garantidos
Preços Módicos
Orçamentos sem compromisso •

\

Para. aa pessoas ·de fino

pala.dar Café Otto é
.em por.

----

PASTA DENTAL
ROBINSON

e ·quando viajar de automovel era um pro
. blema e uma' aventuraP Compare com a rapidês,
confor to e segurança dos carros modernos.

TEXACO MOTOR OIL tem acompanhado o progresso

do automovel, e é hoje o melhor, justificando a pre

ferência dos que sabem distinguir. TEXACO MOTOR

OIL é a garantia da melhor proteção

E' mais. duravel, resistente, não forma car

vão duro e mantem jovem o motor.

GASOLINA TEXACO
TEXACO M A R F A K
TEXACO MOTOROll

BOM NEGOCrO
para quem possue de Cr$ 10.000,00 até Cr$ 100.000,00 renda

certa de 10'/. ao ano com recebimento de iuroe mensais.

Informações nesta redação.

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

DE
'O maior ·e o mais antigo "Clube 'de Sorteios do Estado.

Sob autorização e fiscalização do Govêrno Fe dera I, de acôrdo com o decreto 7.930, de 3 de se�

tembro de 1945.
Capital fixo - Cr$ 200.000,00.
Praça 15 de Novembro - 22 - 2° andar - FlorianópoJis - Santa' Catarina

Endereço telegráifico - G.retomútuo" - -Telefunes 1.324 - 1.388 - Caixa Po;tal n. 5

Distribuição mensal de prêmios em mercado rias nos seguintes valores:
•

10 Prêmio: - Cr$ 6.000,00.
5 Premios de Cr$ 1.000,00 cada um (aproxima ções superiores).
5 Prêmios de Cr$ 500,00 cada um (aproxima ções inferiores).

JIJNHO.411

I

•

12·0 00
PRETO

MARROM
. I HAVANA

Da fabrica ao

EM CROMO
COM SALTO- DE
BORBACHA

consumidor

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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••.reune som•.• acabamento ••

solidez... no piano perfeito!
Além de vários modêlos para,
pronta entrega ... êste maravi-'<
lhoso piano pode ser seu hoje
mesmo, através do plano de

pagamento a longo prazo!

SvhwartzmanD
São Paulo

Av. l!lirilnga, 711� - Tel. 4-1478

Rio de JanelrD
Av. Rio Branco, 257·.A - Tel. 32·7522

Riri'l'\t.,)tN i ANTE
pata Santa

KNOT
Catarina

S/A
Cx. 134 - Tel , KNOT

Florianópolis
................................ f ••

o Crédito Mutuo Predial, ofereel
.a08 seus assoeiados o melhor pia
no, no melhor sorteio, por Cr$ 6,00
mensais.

Telefone a esse número e a bí

cicleta da Tinturaria Cruzeiro rãpj.
damente irá buscar seu temo.

R. Tiradentes, 44.

�ÃLE�RE
,",U"" VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA No'"- tia • 1 •• ·AN06R
C�II'I\ POSll\�. 5/1l • tEU!FO,,"E 6&40. • fEI-EGF_AMA,S; .P!lOfECTQRA'o

Agencia Geral para S. Catarina
Rua Felipe Schmidt. 22-·Sob.
C. Postal, 69· Tel. «Protetora»

FLORIANOPOLIS

SRS. ASSINANTES
Reclamem "mediata

mente qualquer irre
gularidade na entrega
de seus 'iorneee.

.Aluga-se
Linda .

e confortavel resi
dencia, recentemente corrs

truida à rua Souza França.
Tratar com o proprietario

à rua Bluxaenau n. 68. (

FERIDAS. REUMATISMO E
PLACAS SIFILITICAS

Elixir de Nogueira
Nadioagõ.o auxiUGr DO tratamentt

da .mu.

Encerador
Tendo necessidade de comprar

uma ENCERADEIRA ELÉTRICA,
afim de facilítar minha profissão de
ENCERADOR, tomo a liberdade de
apelar para as pessôas de bom co-

•

ração, afim de conseguir reunir a

importância necessária á referida
aquisição. Muito grato fica-lhes o
Encerador JOSÉ DE OLIVEIRA.
Fpolis., 1 - 7 - 48.

•

.)..

snxoco e demais lubrificantes para todos os fina >ii
Sun.Oil Co .• Philadelphia, Penmyl.ania

•

MÁQUINA para lavagem interna do carter e domotot'

Imemalional Motor Cleaner Co., New York

I

• I

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

OJeo de Peixe
COMPRA-SE QUANTIDADE E

PAGA-SE BOM PREÇO. TRAL\R
A RUA CONSELHEIRO' MAFR 1 41,
FLORIANóPOLIS CAIXA POS
'TAL 124.

o Batalhão Barrigos-Verde>
foi eonstítuído de eatartnenses
destemidos e o "Colégio Bar

l'ig'a-Vürde", usará a mesma

bandeira.

, .
<"

,
\

j
"\

I

.,._.�. E MAIS
.. ,t'

.:

famosos produtos para automo

veis dão boa margem de lucro 1·

�._�_ ..

Importadora Mercantil S. A. abastece o mero

cado de vendas por atacado com sua grande
organização importadora e abastecerá tambem
sua casa em condições muito lucrativas. Veja
a lista ao lado e escreva-nos u r g e n t e'
solicitando condições para ser um dos nossos

revendedores, em sua cidade.

UMA LINHA DE J'INTAS para todos 08 fins

nerry Brdhers 'Jnc., Detroii, Michigan

MÁQUINA para lavagem do automovel a shampoo
Homesiead Val.e Mig. Co., Caraopolis, Pennsvbxuiia

AMORTECEDORES das linhas Ford e Studebaker
Houdaille - Hershey Corporalion. BuJfato, 11, N, Y.

•

•

•

"
""

CARREG-ADORES-RÁPIBOS -de -baterias
Ilarlman Corporaiion oJ America, SI. Louis lO, Mis.ouri

•

"

PISTÕES, pinos. camisas e molas de segmento
Specialloid Limiíed, London, Inglaterra

COMPRESSORES KELLOG-AMERICAN, pistolas para
pintura, lo lias de freio e discos de embreagem

American Brake Shoe Company, New York

FILTROS e cartuchos de óleo lubrificantes do motor

Fram Corporaiion, Rhode Island

•

•

•

BOBINAS, condensadores, material elêtrico-,
Amer,,:an Boscti Corporation, Springfield, Mass

f·

•

MATRIZ, Ed. "Importadora Mercantil"· Av. Venezuela, 131, Rio

FILIAL, Rua Rio Grande do Sul, 95 - Belo Ho r l z o n t e

�ü}�é para lavagem de automovel

�llk-- Supreme Equiptneni Corpo Cleveland

• tlKCOLII

sIo FRANCISCO DO SUL para NOVA rUBI
Informações com os Agente.

Florien6po!8 - Cerlos HoepckeS/A - CI- Teletone 1.212
São Frenei.co do Sul - Carlos Hoepcke S/A -eI - Te\�lone 6

cargas do pprto ,�,e

(En 1. reieg �
MOJ � 9: M ACK

Casas Pré-Fabricadas
Desde CR$ 300100 a CR$ 500,00 o

melro quadrado
ConSUHe'�lOS S 3m compromisso

Reinisch S/A - Rua João Pinto, 44
Tel�granlâ REI� .seM - FhlID!anÓ{lOUS

eoria Metropolitana
6° CONGRESSO EUCARISTICO

NACIOANL

Na qualidade de Presidente da
Comissão Arquidiocesana do 50-

Congresso Eucarístico Nacional a

todos os fieis e demais interessados
que o mesmo se realizará de 28 a

31 de Outubro do corrente ano, na
..;idade de Pôrto Alegre, Rio Grande
do Sul.
Outrossim, comunico as Iacilida

des de viagem, entre outras, as for
necidas pela Empreza 'I'urismo,

I Pontual-Machado-Bensaude S. A..
! com quatro tipo de 'perigrinação
• a) uma Aérea, em aviões especiais"
a partir do Maranhão, escalando em

todos' os Estados; b) uma em navio.
especialmente fretado, e conduzin
do exclusivamente peregrinos; e)
uma terrestre, prosseguindo de
São Paulo em confortaveis "ont
bus", através do Paraná e Santa
Catarina; d) outra terrestre, partin
do do Rio de Janeiro, pelo trem

internacional, diretamente a Pôrte
Alegre.
São essas as viagens obedecendo

ao tipo peregr-inação.
Evidentemente, poderão os fieis

proferir 'Outros meios ao seu alcan
ce, com viagem de auto, oníbus,
aviação, etc., na certeza de que o

nosso Estado, e em particular a

Arquidiocese não deixarão de se

I fazer representar naquela parada
I de Fé e demonstração de amor a

I Nosso Senhor Sacramentado.
! Fpnlis, 1 de Março de 1948

! Conego Preder.ico Hobold - Presi
dente da C. A.

,
! •••.•••••••••••••••••••••••• «
! •

FRAQUE:?;AS EM m�RAL
VINHO CREOSOTADO

"SILVEIR'I\«

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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,giados, eles farão das suas, pondo
�m constante perigo. o arco adver
'-",ária, Pinto, no .centro do ataque,
dende a melhorar, o mesmo podcn
,rlo acontecer com. F€lipe, que ha
:alguns anos era o terror dos go.lei
.I'OS contrários, Nizeta, na meia di-'
iil'eita, como Saul, vem se desta
..cando sobremaneira, tendo sido a

melhor figura do caLejo amistoso
,entre Avai e Figueirense, A linha

(norme expectativa em lorno do sensacional confronto· desta tarde
Em, disputa da Iiderança do certame de profissionais estarã ;'. em ação Avaí e P, R�lnos

DepOIS de uma semana inteira média azurra está bem constitui-
'

.
_

,:de' viva expectativa, teremos hoje, da, BiLinho, Boas e Verzola com

:f.inalmente, o prazer de assistir a preendem-se perfeitamente e isso
.um cotejo futebolístico verdadci- significa muito, O trio-final Adol
TamenLe excepcional. f'ính o - Fatéco - Ivaní é o mais

Sim, excepcional, não se pode complelo da cidade, senão do Esta
'<duvidar, porquanto estará em dis- do, e deverá constituir barreira di
::puta o título de "Ieader " do carn- ficil para os paulaínos transpo
Lpeona ta citadino de profissionais rem,
"€ outros não serão os antagonistas Paula Ramos, como todos sa
.senão os possantes conjuntos do bem, possue um conjunto de gran
.Avaí e do Paula Ramos, os mesmos de valor, Ou derruba o Ava

í

como
«que em 47 fizeram as delícias elos Dez no ano passado, ou terá que se da moior cla'sse' dos gauchos.;afeiçoados do popular esporte in- contentar com a vice-liderança,,;glê8, Dos seus valores mais em eviden- Com a presença de enorme assis- Catar inenses : Erico, Luiz, Nabor, Rio Gra�de do Sul: Miriam, Suely,

di h tência, realizou-se na tarde de on- (depois Vadico), Aldo Nunes, Teo- Vera, Clori, Et;terpe � Helena,É, podemos rzer sem nen um da, destacam-se Fornerolli, Ben-
tem na quadra do Colégio Catari- cloro (depois EH) e Paulo, Santa Catarma: Erica, Liselotte,

"exagero, um privilégio assistir um tevi, Nicácio, Mandico, Chocolate, nen�e, o primeiro embate entre os Serviram como juizes os srs, Pau- Lídia, Gisela, Jenny e Hilt�u�es,
...encontro de tamanha enverg'adura,' Chinês, Ivan e Katcipis. O guarda- "six" de Santa Catarina e do Rio lo Samy c Carlos Siminowsky. Paulo Samy e Carlos SlITIlIlOWS-

-onde, esperamos, naela faltará, in- valas Brognollí e o extrema Laza- Grande do Sul, em disputa da elí- VITORIOSO TAMBÉM O "SIX" ky foram os dirigentes da pugna.
minatória da zona sul do carnpeona- . FEMININO ' HOJE O SEGUNDO EMBATE

«eluindc técnica, combatividade e 1'0 são ainda muito jovens prome- to brasileiro de voleibol. . Como partida preliminar, defron- ConforJ?e determ!nação ?O, ?el�-
.acíma de tudo disciplina, fatores lendo muito no futuro, Nenem desta A equipe gaúcha, deixando paten- taram-se as equipes femininas dos gado da C, B. D" 1:oJe, com irncio as

te sua zrande e perfeita oraaniza- mesmos F: '105, Alardeando tam- 10 horas da manhã.ino mesmo local,-culmínantes do êxito de uma tar- cou-se nos dois jogos oficiais, de- � �

I
.

f' d d b t N

.ÇãO'
conseguiu supera,r facilmente' o bem enor ,,,L: superioridade as gare- sera e etua o o segun o em a�, o

�de esportiva. vendo por tal razão ser mantido conjunto catarinense ahatendo-o : tas do Rio Grande do Sul, lograram caso de nova derrota os catarinen-
Ó sucesso do presente certame no esquadrão, Carioni, por. sua por 2 x O (15 x 3 e 15 x 5)..

I conquistar
um triunfo fácil: 2 x O ses serão eliminados do certame, J?�-

"dependerá do cotejo desta tarde, parte, é um elemento que €e em- Os quadros foram estes: (15 x 5 e 15 x 4) acusou o escore, lo que se espera uma ampla realnli-
Gaúchos: Ser'gio, Wilson, Milton. Os quadros jogaram assim forma- tação, dos rapazes e moças de Santa

já que as' últimas partidas não prega com ardor e chuta, muito Luiz, Isaac e He'nrIque,' dos: . Catarina .

..co��:�u�a;au�!r�:�o:�es���i�'ir- bemSalv,o modificações, os qua-
A CHAM� �L11\iP�Ah I tsporle Clube lroz'e de ljaio::memente decididos a vencer, Por- dros jogarão assim formados: ar�:r�d�eos, ;S�á�� d�. L�ndres �u�:nateq�:

.'
.'

.

li' .ll U+tanto tudo será feito para que o Paula Ramos: Brognollí, Chinês Jogos Oltmpícos sera transportada da
.

;itriunfo de um ou de outro seja e Katcipis; Nenem, Chocolate e
Grécia por navios britanicos. Depots de

Pede-nos a dlretói-ia do Espor- Com a ,prática do futebol, vo�
,

, acesa pelos raios do sol, no monte Ollm-. .

.' I, 1 Ib t b I di diaClíquido, insofismável e merecido, Ivan; Lázaro ou Cllrioni), Bení.e- pico, de acôrdo com o antigo costume Clube 'I'rezo de Maio a divulga- I leiho e asque e ? ' la a
.

'

was para consecução desse ideal ví, Nicácio, Fornerolli e Mandico. grego, atletas em revezamento levarão a ção da seguinte nota: vai êle s,e credenciando no seio

�·será preciso lutar até o completo 4vai: Adolfinho, Fatéco e Ivan í

;
tocha ao pôrto, no golfo de Cor'írrto. Será . "Terminando, em data de 10 das sociedades congêneres, quer

BT I B depois levada, a bordo de uma fragata p�o. de Julho do corrente ano, o man- 'pela sua organização e disciplina,esgotamento das energias e possl- 1 mno, aos e Verzola; Felipinho, cedente da Grã-Bl' lha, em 19 de JU-
D" d L' ,I tade férrea de seuslbilidudes técnicas, Vencendo um, Nizeta, Pinto, Bdulio e SauI. lho, e transportada através d'o mar Adriá- dato da atual tretorta o n.spor- quer pe a von

,

tico l)ara o pôrto italiano de Bari. Um te 'Clube
.

'''fR'EZE DE MAIO", componentes, em alcançar os pm--o outro terá razões de sobra para O "reHerée" da peleja será o SI"
J

' atleta naval britânico receberá então a queremos, pelo presente, agrade- caros da glória,.desforrar-se no segundo turno, por- 0'5e Ribeiro, um dos mais com-
.

chama em terra. Corredores dos países
ccr a cooperação de todos associa- Lutamos por um uníco ideal,.que ficará ao par das suas falhas peten les do Estado, através elos quais a mesma passará, em

d I TD""ZEdos e de pessõas {IUe, direta ou qual seja o e co ocar o nlI2..
.e procurará emendá-las, através O Jóso está marcado para ser

sua jornada terrestre, a transportarão
'1 DE M '10 ha scensioatravés da EurOD,a até Calais. Em Ca- indiretamente, nos aUXI taram ,

A· em uma mare c a.repetídos "trainings". d dinieiaclo às 15,30 horas, even o lais será embarcada em um dos mais nesta campanhà, I nal, por onde palmilham os gran-
As torcidas dos dois grêmios es- às 13,30 horas ser iniciada a pe- novos d€stroiel's da Grã-Bretanha e O "TREZE iDE MAIO", eomo os des,

(tão impacientes e se pr·epara para J.eja entre as turmas de aspiran-, transportaela, através do Canal da Man·
demaiS--êTüÍles verzeanos, lulou'e Conforta-nos a lula, porrque sa-

.incentivar os J'og'adores à conquis- I b clla. até Dover. Chegará a Grã·Bret1)nha .
, ,tes elos mesmos cubes, 80 a dire-

à 28 de julho, às vesperas ela cerimo- luLa c'om inúmeras dificuldades, bemos que mnguem nasce .gran-
,ta da vitória, c;ão de Newt.on Monguilhot. nia inaugural dos $;.1g0S pelo rei Gear. gl'aças, porém, aos esfôrços indór- de e realmente só é, wquêle que,

O Avai está em condiç.ões de le- Para representar o Departamen- ge VI. DUl'ante fi cerimonia ela será midos de seus membros, vai, pou- 'pelos seus esfôrços, consegue,
"'VaI' ele vencida o seu valoroso ri- to ele Futebol nos J'og'os de lJoJ'e, can'egada. com grande acompanhamen-

I C poUCO enfreritando-os e ven- dentro
-

da vida, galhardoal'-seto e solellldade para o altar em que ar- j
O a ,

ovaL Basta mencionar as duas go- à tanle, foi c'feclenciado o Sr, Car- derá até o encerramento dos Jogos, • cendo-os um a ,um, com a vitód'a.
los José Batista, J"�_._ -_- _._. _-_._._.._-_ "_ -.-......

�

.Neste dia, ·em ,que damos por
terminada a nossa gestão, senti
mo-nos mais jovens e encorajados
a trabalhar, porque sabemos que,
com a prática dêstes salutares

desportos, estaremos desellvolven
do fisicamente a juventude e tor

nando-a apta e forte para d..I�'fesa.
do 110(SSO iLe:rriLórw;

.

Não poderianl0s, neste fim de

gestão, deixar de agradecer a to
dos os que se houveram ajudar
nos nesta missão sublime, moral
ou materialmente.

Direção de PEDRO PAULO MACHADO

Os cctcmnenses tombarem diante

O nosso muito obrigado,
Florianópolis, 10 de Julho

1948.

de

�antiga, mais combativos ainda"
A�ala esquerda Saul-Bráuli.o cs

:tá produzindo o máximo e tudo in-

de Correios da Grâ·Bretanha, comemoran
do os Jogos Olimpicos, que serão instala
elos oficialmente pelo rei Jorge VI, no

dia 29 de julho, mon.tará em Wembley
uma máqUina de carimbar selos com um

,dica que, caso não forem hem vi- carimbo especIal comemorativo do acon.

de «O Estado»)
Jeadas impostas ao Bocaiuva e Fi
, ,_gueirense para se ter uma idéia do
,'grande poderio do conjunto "azur
il'a ". Adolfinho, Fatéco, Nizeta,
:Bráulio 13 Saul vo.Jtaram à forma

::::�;;�;
...

�;�;:;:7�-.-;�;.=.-:.��-; Pif-paf
11 - Doming'o:

.

Alpesar dos comissão nomeada pelo Presiden
insultos publicados num jornal. te Dutt'a para estudar a constru

soviético, contra o conde Berná- ção de restaurantes para os tra

doLte, qualificando-o de
.

instru- balhadores, já apresentou seu re

menta anti-s'oviéLico e acusando-o latório final.
de ter sido enviado a Palestina 15 - Quinta feira: Enquanl.o
para sat'botal' a decisão das Na- era divulg'ado rpela imprensa bra

ções Unidas, o Minislro da 1\'lari- �ileira o segundo setor do plano
nha resolveu dai' o nome de "Glla- SALTE, o govêrno de tl\foscou en

nabara" ao Navio Escola recente- tregava ao govêrno norte ameri
mente adquirido pelo goyêrno cano a r,esposta russa ao protes
brasileiro, 'pois o l)OVO mexicano to ocidental co�tra o Iblcrqueio de
mani:festou-se violentamente COn- Berlim, mas_ felizmente, tudo isso

o FI,AlI:lENGO ENFRENTARA HOJE o tra a descida de alguns pal'alqLle- não impediu que o Brasil fosse·
CAMPEÃO MINEIRO distas norte-americanos em 1.er- classificada como a sétima pot.ên

ras do México. Os manifestantes, cia industrial do mundo e que
entretanto, ignoravam ,que os sol-, fosse coroada "Rainha da Cidade"
dados do "Tio iSam" saltaram de a SnrLa, Tereza Bianchini.
paraquedas Mim de presta}' so- 16 - Sexta feira: Apesar do
COITOS às vitimas de um avião violento temporal que desabou

,Perdemos :t!ra'goros-amenle a E o conceito dado pela impren- que se havia esfacelado contra o sobre ·pôrto Alegre, causando
.,dlspuLa de Voley para os repre-! sa ·Iocal no periodo .antecedente á solo! enormes prejuizos, erri S5:o Paulo,
sentan�es da FA,RGlS; refiro-me ·pugna'? EstariamoS' por ventura

d f' Devagar rebentavam' mais duas greves,-'€xcepclOnalmente na parte mas- enganando aos nossos leiLores'? Ou 12 - :Segun a ena:

·oCulina, Nos dois "sets", 15 x 3 e nã'o sabiamos apreciar os nossos se vai ao longe, mas em compensa- pois 'a Fôrça Aérea Americana
·.15 x 5 no primeiro embate. valores'? ção se chega tarde! entrava de pronlidão no Oriente

Não é "lamentando", que assim Não é uma -critica que formulo
,13 Terça-feira: Enquanto Médio e o caso da Lig'ht continua--me �x.presso; maS' é pedindo mais aqui, é simplesmente um apelo.

I'
-

pos va dando o que falar, ,pois a Co- ESPORTE CLUBE TREZE DE
-t�c�nca, mais, ânimo, mais comba- Apelo tão .grande, quanto é a uma fá.brica jng' esa, por nao -

MAIOtIvldade, enfIm sangue frio e so- millha confiança nos nossos rapa- suir um tele,fone, fazia uso de missão Militar americana conde-
-,bretuc!_o ponderação, estudo das zes, porque �ei dos seus valores. pombas correios para enviar reca- nau diversos aficiais da marinha EDITAL DE CONVOCAÇÃO
slLuaçües ·que se apresentem, o ve- E "ql�anto, as moças? d � o exéI1cito norte-americano japonesa a penas que variavaín Pelo presente edital, convoco to-
lho )(!l11a do esporte "a m'cÍ.xima Dll'81 sIm,I)lesmente, me Blll'-· o",

"", do
. - dos os associados do Esporte Clubecll -

c rd levan de dez a vinte anos de prlsao com,pro uçao com o minimo dispen- preenderam, Inesperadamllnte, pri-
.

batia um novo re o
._ Treze de Maio, para comparecerem,-di'o ", Quasi contávamos -com a vi- . mál'ias ainda, mL,lito fizeram,

_ I duzentos e sessenta aVIOes, no trabalhos forçados, por ter·em man-
.

•", I' I -

d à sessão de assembléia geral, a rea-.",ona mascu ma ou pe o menos A.s gauch�s lllel?avelmen�e_ suo
espaço de vinte e ,quatro horas, a dado decaptar ,quatro avia ores

.com relativa dHerença nos esco� penta' MUlta téclllca preCisa0 e I' 'durante a última lizar-se segunda-feira, dia 19 do>
<Tes, e o ·que vimos?,

", '" ' '.
t UD' aerOlporto de Bel' Im, apesar amel'lcanos ,

um perfeIto Jogo em conJlll1 o, "

._ '.
.

'

ia mês em curso, ás 19 horas, nos sa-Desorientação, falta de eoman- As suas vitórias 15 x 4 e 15 x 5, da reUlllao realIzada lno Pahac guerra,
,., I t d 7 S'b d E t a M'g lões do Clube 15 de Outubro,-onde·...,0, um comp e o jogo individual. quasi qLle digo, muito nos honra- Guanabara, afim de estu ar o 1 -., a a o: nquan o VI"" �

PorqlIô l·�tO tLIdo'! A d I) I'
.

'I' d 1 será eleita a nova diretoria desta"" c .

, crença e ram, ara quem, pe, a, pnmelra probJ.ema das "favelas" cariocas, americanos e lI1g eses, e prorpu-
,que rganh�riaJI]os? Então vamos v,ez, enfrenta a�versanos ;�ateg.o-

, a' ce que a coisa no Para- são a jato, dirigiam-se para a sociedade,
$ubesLimar os nossos adversários, rEados, como soe se� a eqmpe 1e- mas, p _le ,

"

t -" Waldir de Morais Lima, Presidenteninda que 'safbendo, ,que todos os minina da FARlGS, não se poderia guaI nao está boa,. Alemanha, em vôo de \1m3 ruçao ,

'esportes no IR, G. S, contam com' o pedir mais, 14 _ Quarta feira: Mesmo con- agravava-se o estado de saúde do
':.mais vasto 31pôio oficial, do públi-

.. En1 fim, ,amanhã teremos a ,semi- tinuando grave a situação da Pa- lider comunisla italiano, Palmira
430 e da imprensa em ,geral? fll1U, ou fll1al, quem sabe, _MaIS um

I t' essou ao Brasil o fa- Tog'liatti, pois a Capital do EgitoQue otimismo é êsse? esforço e veremos se nao tenho es ma, regI' ,

, .

Procuremos disputar como aUe- .razão, as poucas horas qLle faltam mosso corredor FranCISCO Landl, h_avi� sido, bombard�ada pela �vi�tas, que entrando em campo, não nos cIirão das nossas possibilidades, vencedor do cir.cuilo de Bari, tal- çao Isrcallta e .stalIn estava mdI
vão defender-se pessoalmentc, Vice-caJ?peões brasileiros d.e vez cIevido a decisão do' govêrno I gnado com a tentativa de assas
mas qlle têm o grave rcompromisso voley, ma�s uma :vez Santa Calar!- d Pe' reconsiderando sua

re-I'
sinat.o do seu lacaio italiano, aci-,De 1ll11� repr'ésentação;se,ja do Es- na csporllva, anSIOsa es'pera a VI-

o ru,
.'

•

lado. ;;e.ia da FAC, ou seja elo seu tória, solução de ,governar o seu paIS ma menCIOnado,
,clube. M. S. S. por meio de d.ccrelos-leis, pois a AREÃO JUNIOR

L01�dres, 17 (U. P.) - o Departamento

tecimento.
Essa máquina será empregada para

as cartas simples, contanto que ten'ham
:> tamanho e o formato convenientemen·

te, e que tenham sido coloC'aelos nas cai
xas postais esp?cialmente colocadas nó
estádio de Wambley ou na Estação Postal
das Olimpiaelas .

A DIRETORIA

Q. Flamengo, do Rio, deverá extrear

hoje em Belo Horizonte, enfr�ntando o

Atlético M:neiro, campeão local.

------,__

HO,JE EM . SAO PAULO, A PRIlI:lEIRA

EXImçÃO DO TORINO, CAMPEÃO DA
ITALIA

NO MEU PONTO DE 'VISTA
No estádio do pacaembú deverá extrear

hoje à tarde o esquadrão do Torino, cam
peão italiano ele 'futeból, O Palmeiras serã
o seu contendor e a peleja está sendo

aguardada com ind:scritivel .,entusiasmo

pelos bandeirantes, estando prevista umai

arrecadação record, O Torino realizará

quatro jogos na capital paulista, havendo
a possibilidade ele vir a realizar. uma pe
leja no Rio de Janeiro.

._---__._.� .....,.., ...

COMERCIANT.B: 3' um u·

n'O 6. 'Biblioteca .do Oemro ;&M
'Ütnioo ·XI dIe F'e,;erefl'n. Coa·

U'ibuil'ú, aasim, p&rli « forme

çio enltnral ®6 attrlll�
te am.an.hi I

(:'etmp.e.OOA .,ró-HV1ffl-< t.

e. ;\. XI de 1'�)J'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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p3flit{ue

Frisos anti-deslizantes

garantem proteção eon

r tra cortes,mesmo no ea

SO de um gesto brusco.

I

Gil/e/te -

o ÁjJare/lzo de baróear TEC'nicômeate perf�/1õ

�/

-1

��
,

dois gumes extensos

garantemmaior número

�de barbas por -Wnina.

j�::

';';;li» ,�

���
[

fr(
'\

põe a barba para o es- I
canhoar rápido e livre

"I7.�.
I'
,-

ele irritação da pele. \ '-

,�I
_.,..#'Aberturaz amplas lmpe

dem aiacumulaçãode..

puma e faellitam a11m-' -:

pezaSObmnjatodágUa.

"',

UTOJO Ol"r.OMATA
De matéria plástica, em

cõres atraentes, contém O

GilletteTECH e um pacote
ele lâminas Gillette AzuL

'ER1CANA

ÀS CARACTERÍSTICAS QUE TORNARAM O ANTIGO APARE- �

LHO GILLETTE O MAIS
- POPULAR NO MUNDO INTEIRO.

GILLETTE TECH ALIA NOVOS APERFEIÇOAMENTOS, QUE

PROPORCIONAM, MESMO AOS MAIS EXIGENTES. COMPLE

TA SATISFAÇÃO NO BARBEAR I

6itlette

,
.

,
..

o APARELHO DE BARBEAR

TECNICAMENTE PERFEITO

Cabelos Brancos!Produtos Veter,inarios
O INSTITUTO PINHEIROS - (Caixa Postal, 163 - Florianópolis).

tem
.
o prazer de comunicar aos senhores Veterinários, Fazendeíros

e Farmacêuticos, que está iniciando o Iançamerrto de uma grande série
desses produtos.

Os primeiros já a venda, são:
SULFAGUANIDINA: Tubos de 10 e vidros de 1ÓO cemprímídos de

4).60 g.
.

VACINA CONTRA MANQUElRA: Am_JloJàs de 10 ém3 e frascos

:lOÚ cm3.
SÕRO ANTI-TETANICO: ampolas de 20 cm3.
VACINA CONTRA BRUCELOSE: Ampolas de 20 cm3 e

de 100 (lm3.
VACINA ANTFRÁBICA: Ampolas de 5 cru3 e de 10 cm3 e frascos

d� 100 em3.
Dos doi� últimos, por serem os seus prazos de validez relativamenc

te curtos, o Instituto, Pinheiros não manterá grandes estoques, atenden
do, entretanto, a qualquer pedido dentro do prazo mínimo necessário
ao preparo dos mesmos que, assim, serão sempre fornecidos com abse
luta garantia de atividade máxima.

Brevemente o Instituto Pinheiros apresentará outros produtos ve
terinários de grande eficácia, corno: Terneri<Da (Buco,Vacina contra
diarréia infecéiosa dos bezerros), Stilbt'!strol. e ainda, Vacina Contra a
BOUDa Aviária. Vacina Contra a Peste Suína, efc. .... .. . ...•......•

·Quaisquer consultas sôbre os mesmos, bem como sôbre as doenças
dos' animais domésticos, serão prontamente respondidas pelo Departa�
'nento de Veterinária.

Pelo sistema de reembólso postal, o INSTITUTO PINHEIROS aten
derá diretamente a todos os pedidos de seus produtos, -quando não en
contrados na localidade de residência do solicitante.

de Ifrascos

ARTIGOS PARA SORVETERIAS

CASA DAS SORVETERIAS-
Rua Cantareira, 928 - S. Paulo

Peçam lista

{

arvores frutiferas
Arvores Frutiferas en�ertadas e plantas ornamentais nas
melhores qualidades oJl�rece o ,grande Estabelecimento deFlorlI e Pomicultura ,T"
H. J. Cipper. s >

Corupá, ,I ,"�t'''''n;):",,·
Mun. de Jaraguá - Estado de Santa Catarina. ,i[ .i�: i� ;"::"� .Peçam catalago gratUItamente. .

Muitas felicidades pelo nasdmen

to de seu filhinho r

Mas, não esqueça, que o melhol

presente para o seu "PIMPOLHO'" I'; TINT,UBb\.RIA'
é uma caderneta do CR:€DITQ Só a "CRUZEmO"
MUTUO PREDIAL. dentes, U

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

I Empregue bem o seu dinh6"
TIra.. roo comprando aeôes do "CoIé

glo Barriga-Verde".

Sinal de velhice
A Loçao B,ilhante foa vol.

for a cal' natural pl'imiti9Q
(�anhai leul'O. doirada ou

n..,o)·em pou..
· temp., RãQ

, tintura. Não mancha e não
lujo. O ..U u.o 'limpo.
!aetl e aOl'Gdável.
A Loção Bl'ilhonte extingue

a. ca.pal. o prurido. a ..boI'"'
rhéa e tAdal OI ,afeqçõ.. pa
l'O.itdriGII do c:ah.lo. a••im

� combate a calvicl.. "e
witéllizando GIl rabea capila
l'M, Foi apl'O.ada pelo Depar
tomento Nacional de Saúde
P6bUea.

..

N.o 1: Regras ebundontes, pro
tongadas, repetidas, bemorragias
e suas consequências.
N.o 2: Farta de regras, reg'ras
otrazadas suspensos, deminuídos
e suas consequências.

V!\UMART

RA'Dlc-:-.S 5 - 6 " 7 e 8

�ç;) VALVULAS

RÊDE • PILHA • A�UM.

,"'0 l ) �,�;(l r-.•".w,.. ' ,-,:_, ,'"

I- DESDE $'550,00 : �EÇA tCATÁLOGO GRATIS

S. Paulo-C. Postal, 4063
Rua Sta. Efigenia, 611

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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A construção do
Panteou para os
heróis da FER
Rio, 16 (V .A.) - Reuniu-se on

tem a comissão incumbida da

cons-Itrução do Panteon para abrigar os

restos mortais dos heróis orla F_f;B,
mortos na Itália. A construção fi
cará a cargo da Prefeitura, tendo
sido designados para acompanhá
la os srs. coronel Herculano Gomes,
pelo Exército, e comandantes ·Sto
rino c Armando de Menezes, respec
tivamente pela Marinha e Aeronáu
tíca.

�--------------

Trate das vias
respiratorias

A. Bronquite. (A.matica••.
Cronica. ou Aguda.) e a.

luas manifeltar;:õe. (T.os.e ...
Rouquidão; Catarro.. etc, .• ).
o8Sim como 0& GRIFE3, .ão
mol•• tio. que atacam o apa
relho re.piratorio e devem
••r tratado. com um medi
comento energico que com

bato o mal. evitando com

plicaçõel grave•. O SATOSIN
contendo elementol antiaae
tico•• peitorei•• tonicol. recal
eificante. e modificadore.· do

organi.mo é o remedio
indicado.

Procure hoje. o seu

vidro de SATOSIN
nas bôas farmacias

e drogarias.

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

Suspensos os embar-
ques para a Rnssia

.

Londres, 16 (U, P.) - Em fontes
autorizadas soube-se que a Grã-Bre
tanha suspendeu os embarques de
motores de propulsão a jato para
a União Soviética.
De acõrdo com as obrigações

contrai das pelos convênios de 1946
e 1947, a Grã-Bretanha se compro
metia a exportar para a Rússia mo

tores dêsse tipo. Informou-se, não'
obstante, .que êsses motores não es

fão compreendidos na lista secreta,
mas sim na dos disponíveis para a

exportação geral. As entregas fo
ram suspensas no princípio dêste
ano.

•••••••••••••• 0 •• ,' ••••••••••••••

ÉSTA
'FRAQUEZA
ATINGE

, PESSOAS DE MAiS DI
i 40 ANOS 1! ..,
r Diz-se que o organismo muda,
! completamente de sete em sete.
, anos. O certo é que com o passar
: do tempo a saúde se modifica e

: em muitas pessoas de mais de
40 anos começam a aparecer dís
turbios, muitas vezes de natureza
séria. Entre estes o principal � o

disturbio da bexiga, uma fraque
za cujas exigencias, que se ma

nifestam principalmente á noite
quando se está bem quente na

cama. são muito irritantes. Essa
debilidade da bexiga é um resul
tado de disturbios renais e si fOr
desprezada. poderá tornar-se pe
rigosa, transformando-se em cal
culos, pedras ou cistite (inflama
ção crônica da bexiga).
Não ha meio mais rapido e eficaz
de conseguir alivio desses perigo,
do que uma série das afamadas
Pilulas De Witt para os Rins o

Bexiga, conhecidas em. todo O

. ,m=dO' PILULAS it�DE WITT,
.....

--1 Para os Rins e a Bexiga
EM VIDROS' DE 40 E 100 PILULAS,

� <I) GRANDE É MAIS ECONOMICOJ
b.

•

SEU DINHEIRO VALE MAIS
EM NOSSa casa!

'>!?
• I

porque só temos produtos.de
qualidade pelos melhores preços!

PREÇOS CONVENIENTE!;
PARA ATACADO E VAREJO

PARA A AGRICULTURA
Amplo' e moderno sortimento de máquinas e ferramentas agrícolas:
tratores especiais para hortas, arados, grades de disco e dentes. Má

quinas e veneno para extinção de gafanhotos, formigas e outras pragas.

Mangueiras Goodyear.

PARA A INDÚSTRIA
Dispomos da completa linha das famosas correias e mangueiras Goodyear. Motores

Diesel industriais, marítimos e geradores. Mater ial para construção. instalações sani

tárias. banheiros. etc. Tornos paralelos, bancadas e máquinas para os mais v.,riadqs
fins. Fôlhas de serra para engenho, braçais para aço e metais, circulares e de fita.

PRODUTOS DOMÉSTICOS
Desde fogões de todos os tipos e equipamento pera cozinha até produtos para

toucador, drogaria, perfumaria e um var iadisstmo Estoque de ar: igos finos para

presentes. Filtros, geladeiras, máquinas e rádios das melhores marcas. Secção de

fazendas e artigos de confecção, capas para chuvas, capotes, encerados, etc••

Mangueiras Gcodyear para jardim.

PARA TRANSPORTES
Autom6veis caminhões, camionetes. Possuímos um completo estoque
de pneus Goodyear especiais para cada tipa de ·serviço. Câmaras
de ar, correias de ventiladores e baterias Gco:iyear. Ferramentas e

macacos até 5 toneladas.

CARLOS tIOEPC!(( S.I.
COMÉRCIO IS INPÚS'rRIA

Motriz: Florianópolis - Filiais: Blumenou - Jocçoba - Jolnvllle - Luges
laguna - São Francisco cio Sul - Tubarão - AGÊNCIA EM SANTOS

ESCRITÓR.IOS EM SÃO PAULO, CURITIBA E RIO DE JANEIRO•

ARMADOR.ES • COMERCIANTES - INDUSTRIAIS
Transporte de cargos e passageiros enlre os porIas de Laguna e RIo d.

Janeiro - Fábrica de Pontos "Rito Marla'l - (Pregos de ferro)

IMPORTADORES E ATACADISTAS
f02endas - Ferragens - Máquinas - Produtos Quiml!;os e farmacêutIco.

"to I' q"o' \"' "'_\0EPCKE"

Crédilo Mútuo Predial Firme a atitude li\. beleza é
inglesa obrigação
Londres, 1� (U. P.) - Um po.r-'ta-voz do Foreign Offiée reaf'ir- A mulher tem obrigação de ser.

mou: "11: nossa firme e inabalável bonita. Hoje em dia só é feio quem
intenção permanecer em Berlim". quer. Essa -é a verdade. Os cremes

Não obstante, recusou-se a cornen- protetores para a pele se aperfeí
tar o conteudo da nota soviética, çoam dia a dia.
na qual o govêrno russo manifesta
sua Intenção de continuar com o

bloqueio de Berlim. Contudo, o

referido porta-voz autorizou o

correspondente da Uníted Press a

reafirmar que não haveria qual
quer recuo da promessa feita por
Ernest Bevin, na Câmara dos Co

.

muns, segundo a qual a Grã-Bre
tanha permsaecêr-ia em Berlim.
·Por f'im, o poda-voz do Foreign A pele que não respira, resseea

Offíce acrescentou que a Franca e e torna-se horrivelmente escura. O
os Estados Unidos assumiram a

mesma posição.

Resultado de sorteio
-t)-

(Dar muito com o pouco de muitos)
. . . . . .. .... .... Proprietários J. MOREIRA & CIA. .... .... . •.... _

Rua Visconde de Ouro Preto 13 - Caixa Postal 5 - Tel. 1.324
Endereço Tel.. - CRETOMOTUO - Florianópolis - Santa Catarina

--o--

Resultado do 14° sorteio do "PLANO B" realizad'o dia 30 de junho
de 1948

Agora já temos o creme de alfa
.

ce "Brilhante" ultra-concentrada
que se caracteriza por sua ação ra

pida para embranquecer, afinar
refrescar a cutis•.

CADERNETA N. 37_310
Prêmio maior em mercadorias no valor de Cr$ 6.000,00

APROXIMAÇõES SUPERIORES APROXIMAÇõES INFERIORES
Em mercadcrías no valor de Em mercadorias no valor de
Cr$ 1.000,00 cada uma. Cl'$ 500,00 cada uma

Caderneta n, 37..311 Caderneta n. 37.309
Caderneta n. 15.219 Caderneta n. 15.217
Caderneta n. 8.685 Caderneta n. 8.683
Caderneta n. 36.321 Caderneta n. 36.319
Caderneta n. 1.289 Caderneta n. 1.287

O resultado é dos cinco primeiros prêmios da LOTERIA FEDERAL,
da última extração realizada no dia 30 de junho de 1948.

Aviso: O sorteio' do mês de julho realizar-se-á no dia 4 de agôsto,
Florianópolis, 1° de julho de 1948.

'

VISTO:

Depois de aplicar este creme, ob
serve como a sua cutis ganha um

ar de naturalídade, encantador á
vista.

Creme de Alface "Brilhante" per
mite á pele respirar, ao mesmo

tempo que evita os panos, as man

chas e asperezas e a tendência pa
ra pigmentação.

O viço, o brilho de uma pele vi
va e sadia volta a imperar com o

uso do Creme de Alface "Brilhan

�e". Experimente-o.
Ê um produto dos Laboratórios

Alvim & Freitas, S./A.

DR. RAFAEL G. CRUZ LIMA
e

DR. CARLOS LOUREIRO
Propriétários DA LUZ

P- P. J. MOREIRA & CIA.

ADVOGADOSCrédito Mútuo Predial

I ff.
.

Domingos �ernandes de Aquino Escritório: Rua João Pinto
Superintendente Geral I n.O 18 - Florianópolis

Dante o. Neiva
Inspetor auxiliar de Clubes de
Sorteio em Mercadorias

•
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versár-io. E preci.samente hoje : se

Gompleta o primeiro centenário d.e
seu nascimento, o que merece assI-

nalado, pelo fato de haver-se vin- •••

culado o seu nome a larga estapa I

de nossa vida política e social. Quem quer que, em Santa Catarina, corra os olhos por sôbre a car--

Santa Catarina é agradecida à ta que o sr. Wanderley Júnior endereçou ao Governador, de São Paulo
memória do coronel Antônio Pe- - e que reproduzimos nesta mesma página - compreenderá, de logo" ..

reira da Silva e Oliveira pelo mui- as sadias e nobres razões pelas quais não na quiseram divulgar os órgãos,
to que valeu, ao progresso do__]j3s- da nossa imprensa, mesmo aqueles que militam na oposição. É que se

Lado, a atuação daquele iucsque- trata' de mais um documento deliberadamente insultuoso à nossa terra,
e, especialmente, a um dos seus eminentes homens públicos. Subscre-'cível homem público. '

ve-o conhecido aventureiro polítieo, filho de outras plagas, useiro em,O registo, que ora fazemos, do
agressões desclassificadas à gente e às coisas catariuenses, e que, por'transcurso de seu primeiro cente- .

isso mesmo, tcm sido sistcmàticamcnto repelido pelo altivo eleitoradonário serve de homenagear-lhe o
,

, barriga-verde, apesar de candidato crônico a cargos eletivos. O rancor"nome, que figura .entre os benemé-}. lt ' ..

IJ1Ll o com que o míssivista paranacnse honra o nosso pequenino eritos de nossa terra. amorável torrão, a grail de difamá-lo em busca de média pr eparatór ia;.
tem as suas mórbidas raizes nas reiteradas e constantes decepções que
vem colhendo de pleito a pleito e de urna a urna. A sua sempre frustradas
esperança de, algum dia, receber a alta dignidade de representar a nos
sa generosa e intemerata gente, tem-lhe sido obcecado propósito. Derro-
tado tantas vêzes quantas se apresentou candidato, ao invés de .acaitar:
a decisão do povo, respeitar-lhe a repulsa e volver definitivamente ao
seu Estado, perde a compostura e se deixa prêsa fácil de raiva pobre'
contra a terra. que, em má hora, o acolheu. Porque somos uma gente sem
veleidades regionalistas, de braços e coração ainda abertos a todos;
quantos conosco queiram viver dentro das normas comuns do respêito,
não toleramos atitudes inconfidentes e odiosas, como as do sr. V�an-'
derley Júnior, nascidas em motivos de estreito e mesquinho bair-rismo
e adubadas por inconfessáveis interessiculos de ordem pessoal. Vimo
lo, não faz muito, aqui mesmo na Capital, a campal' com alarde, porque"
na presença de conterrâneos seus, de dono de um olho em terras de
cegos! Vemo-lo agora a eleger precisamente a sua terra natal para dar
publicidade ao repulsivo documento em que tanto, tão funda e tão' pro
fundamente detrai a nossa terra. Essa escôlha de um jornal curitibano
indiéa lima circunstância: a de que a carta foi divulgada por iniciativa
de quem a escreveu. O escriba sinuoso virá amanhã com desculpas ha
bituais, a seu estilo, jurando amor e respeito a Santa Catarina. O per
juro, entretanto, não prevalecerá contra a objetividade dos fatos.

Na própria convenção udenista em que, sendo paranaense, saudou
paranaenses já saudados por catarinenses, não lhe passou Perdida a
ocasição - segudo telegrama divulgado no Rio - de atirar censuras;;
azedas e conceitos menos lisonjeiros aos dois deputados conterrâneos
que, eleitos pela U. D. N., integram a nossa representação no .parla
menta!

Nas grandes campanhas eleitorais tem feito de seus desastrados e
medíocres discursos apenas instrumentos de ataques grossamente es-

túpidos e grosseiramente caluniosos aos adversários. No Rio-da-Sul,
em linguaiar de arreieiro, investiu até contra a memória de ilustre e sau
dosa dama catarinense - provocando veementes protestos dos parti
dários assistentes e a retirada do recinto de exmas. senhoras. As des
culpas posteriores, em tom de negativa humilhante, mostram o homem
e comprovam o fato. Em comício no Estreito, quando da campanha mu

nicipal, teceu comentários desairosos, falhos de verdade e excluidos de
. cavalheirismo; acêrca da ilibada 'conduta política de respeitável e ve
.neranda senhora. Como de seu costume, pouco depois, apresentava de
público formal retratação! Os seus desmandos oratórios, de camelot,
sem talento, obrigavam os seus decepcionados correligionários a ante
cipá-lo mas desculpas, excusando-o pela infelicidade de se perder
sempre nos improvisos!

Em sua melancólica epístola - impiedoso ato falhado que lhe exi
be os recalques - começa de se insinuar patriota, virtude que jamais
cultivou. Aqui entre nós, durante a guerra" quando dos primeiros tor
pedeamentos de navios nacionais e da consequente declaração hrasilei- ..

ra, foi destemperado insuflador de desordens e açulador de massas
iradas contra súditos da Alemanha. Algumas procurações, ricamente"
encadernadas em cédulas de cruzeiros, fizeram desse barato jacobino>
de' botequim o meloso e serviçal cortejador' das vítimas da véspera. Em;'
1934 foi figura de prôa em odienta campanha de difamação e ridículo
contra o então Interventor, CeI. Aristiliano Ramos. Aberta a dissidência.
no Partido Liberal, correu a cortejar àquele político, no pressuposto
de que o gesto lhe seria vantajoso. E é êsse homem, com essa triste
história, que .se dá autoridade para acusar o sr. Nerêu Ramos de, em'
necessitado de apôio, _"cortejar as próprias vitimas"! Nessa técnica de'
transposição de personalidade, em que apresenta o sr. Nerêu Ramos co

mo Wanderley Júnior e o sr. Wanderley Júnior como Nerêu Ramos,
fica, a traços clássicos, o retrato da inveja em desespêro. Paremos, hoje, ..
por aq.ui. É que, a estas alturas, já a ninguém espantará que o autor da
carta' nela confesse sentir-se um "miserável", muito er11bora com o lu-'
xo de dobrar vírgulas antes e depois 'da pala�ra ...

CeI. Antônio Pereira
da Silva e Oliveira
Entre os vultos que mais se des-

tacaram na evolução política de

nosso Estado, o saudoso coronel
Antônio Pereira da Silva e Olivei
ra tinha a sua posição honrosa, pe
la soma de serviços que a terra ca

tarinense lhe ficou devendo. Como

administrador, como parlamentar,
como homem de partido, a sua

atividade foi incontestavelmente
das mais fecundas do per íodo hís

Inf'luên-

de PoulcrSão Vicente
e a Ação

-

Vi���till� ..

tr 1 nossa Catedral terá felizes apt.ídões mtelectuaís, fizer am-no-
Quem pene a en '

d d Q d te aos:t atraidos seus olhares para estudar, sendo or ena o sacer o
forçosamen e

O) L Ó· 'ando foi.

que entre, os preciosos lavores 24 anos (160 . ogo ap s, VIaJ ,a Imagem ,
..

d
.

t f' e ven.

lha fi ura no nicho do lado esquer- apr-isiona o por prr a as a ncanos, -

ue ta , g
ó dido passou a diversos senhores até parar-do do altar-m r.

,

Atraídos ... pois quem não se toma de em mãos de um a�óstat� que se flzel:<f_'
1_ ante a ternura e compaixão re- mahornetano. É aqur o micro de sua bll-"en evos,

.

te
.

t:T Vic nte r�fletidas nas atitudes do ancião que aga- Ilhante traje orra �pos o lCa: ; � e:.; ':salha entre os braços um infantezinho, conduz seu senhor a Fé crrstá: �om t, e

enquanto outra criança envolve-se con- volta à França. Alguns a�os mais tm:de
fiante nas dobras de sua capa? é nomeado EsmoleI' ela ramha Marganda"
Todos sabemos: é a imagem de S. Vi· de Valois; resolve, então, consagrar-se ao'

cente ele Paulo, o prototipo da Caridade, serviço' dos pobres, Debatla-se a "Filha I

cuja festa verifica-se a 19 de julho. primogênita" da Igreja sob a opressão
Enseja-se pois recordar os traços carac- das lutas civis e religiosas, arrastànrlo-

teristícos de sua vida e obra, Filho de seu cortejo de misérias - davastação.,
camponeses gascons, passou seus primei
ros anos juvenis pastoreando [) pequeno
rebanho doméstico, mas, verificadas suas

fome, epedimias; - a mortandade era.'

grande. Nessa época os Estados bem pou-:

Ccntinua na 3a pág

FlorI8"ÓpOn" �8 'ulho de '948cle

Os vencimentos dos civis e militares.
Rio, 17 (A. N.) - O Ministro da le parlamentar declarou aos jorna

Guerra zeneral Canrobert Pereira listas haver assegurado ao chefe do

da Costa, recebeu, ontem, em seu Exército estarem definitivamente
gabinete de trabalho, em demorada aprovados, até fim deste mês, pela
conferência, o deputado Euclides Câmara, as tabelas do aumento de

Figueiredo. vencimentos para civis e milita-
Ao deixar a sala ministerial, aque- res.

toríco em que exercera a

cia pública.
A data de hoje era do seu ani-

uma re-s-postaUma carta ••• e

.....-.-.-.-.-.-.-."..-.-.-.-.-.-:--.-.-.-.-.-.-...-.,.....- .......-.-•.•- ...-_,..-.w_.,..........-_-....- ...

FRECHANDO •••
O sr. Oswaldo Blllcão Viana deixou as funções de redator'

político do Diário da Tarde. E, nestes últimos dias, tem sido
visto em grupos udenistas dissidentes .. , Que é que há? Mesmo
que haja briga, é preciso abafá-la! E se a coisa fôr séria, dizer
que é mais uma prova da vitalidade democráticá da U. D� N.
Em todo o caso, o sr. Buleão está de parabens, tenha ou não te-'
nha razão. Largou o abacaxi.

GUILHERME TAL

00 vilanesco documento que abaixo divulgamos foi estampado no

"Diário da Tarde", de Curitiba, edição de 5 do co-rente. A bela capi
tal do vizinho Estado é a terra natal do missivista. Isso explica alguma

"coisa. O resto nós explicaremos, a começar de hoje:
"Florianópolis, 25 de março de 1948.
Exmo. Sr, Dr, Adernar de Barros - Digno. G.Jvernador

Paulo - São Paulo.
de São

Senhor Governador:
Tenho acompanhado, com o interêsse que tôdas as coisas politicas

me despertam, a celeuma em torno do que se está chamando "o caso

paulista". Esse interêsse, é evidente, não é só meu, mas de todos os

compatriotas, pelas preocupações de caráter cívico decorrentes. É que
os constantes "boatos" de intervenção no Estado que V. Excia. gover
na; de impeachment", etc., etc" geram 110 espirita público profunda in

quietação, porque não se acredita na sinceridade dos que serviram e se

acomodaram à ditadura e, ainda, não "desencarnaram".
Hui, quando emigrado, na J,. ,rj aterra, diante da ordem pública da

quele paiz, do respeito à digni..' ade humana, da obediência à lei, do
acatamento às instituições; adru •• ado do patriotismo e sériedade dos
seus estadistas, não se conteve e lamentou-se, sentindo-se, corno bra
sileiro, um miserável. Ah! Senhor Governador, como é triste contem
plar o 'panorama político brasileiro, ainda mais sombrio que o do tem
po a que se refería aquêle gênio da nossa raça. Velhos políticos que se

destacaram na vida brasileira, exemplos de. alta dignidade e caráter,
salvo raras exceções, que, por isso mesmo, sem demora, desapareciam,
vão sendo substituídos por audaciosos e maquiavélicos, sem injúria ao

polítieo italiano.
Se não foram alguns patrícios que estão à frente dos acontecimen

tos que agitam a vida nacíonal, a esperança de dias felizes para o Bra
sil teria desaparecido. Sim, porque o que aí se está vendo é o predomi
nio do vnlpinismo, do "golpe", do despistamento, do novelismov-e não
das virtudes morais e do amor à causa pública. O que se diz político,
hoje em dia, não atribue ao seu valôr pessoal ou aos seus, trabalhos no

interêsse coletivo as vitórias eleitorais obtidas, mas, tão somente, à
soma dos dinheiros disponíveis, "Vence eleição quem tem mais dinhei
ro" � disse certa vez político que desfruta uma das mais altas posições
do paiz. E é por isso que o suborno tem ido às raias do inconcebível, a

compra do voto, o aviltamento do eleitor e as eleições que, como aqui
em Santa Catarina, ao contrário do que se tem afirmado, tem sido de
gradante!

A 29 de outubro de 1945 teria sido útil ao paiz se os comprometidos
com a ditadura tivessem sido afastados do poder e seus direitos políti
cos cassados, O êrro lamentável permitiu a volta ao poder daquêles
que, com o dinheiro público sem contrôle e sob o manto da irresponsa-
bilidade, puderam montar a niáquina das suas ambições, em tantos
anos de compressão e mentiras.

.

.

O encarecimento da vida e o insuflamento do câmbio negro esti
mularam-se na ganância dos aproveitadores do poder público.

O grande mal do Brasil, a sua inquietação, o seu mal-estar - advém
da influência dos homens da ditadura, do Estado Novo e dos
que, em todos os tempos, "flirtam" com os govêrnos novos ...

Temos uma constituição democrática, mas os homens do regime
discricioário, "porque o cachimbo os deixou de bôca torta", forçam
decisões arbitrárias, querem a efetivação dos seus desejos, e querem o

poder a qualquer' preço!
V. Excia., nesta hora, sofre o impeto dos que cobiçam o govêrno de

São Paulo, não pela grandeza ou felicidade do grande Estado brasilei
ro, mas pela fôrça que êle representa para o êxito das eleições de 1950,
pela crença de que - "govêrno ê govêrno", embora a frase de Silveira
Martins tivesse falhado no pleito governamental que elevou V. Excia.
à suprema magistratura dessa unidade da Federação.

O Brasil, todo êle, está de olhos voltados para V. Excia. A sua per
manência no poder fortalecerá a confiança pública' no regime. A sua

queda seria o rastilho de grandes e graves perturbações futuras. Bem
.
ou mal, V. Excia. é o poder constituidp pela forma legal. Só nos estritos
têrmos da lei poder-se-ia admitir, com provas irrefutáveis, e sem o ar

bitrio das maiorais facciosas, a sua destituição do poder. Já Santo To
mas de Aquino, na "Suma Teológica", traduzindo a doutrina da Igreja,
disse que o representante do poder que impõe encargos injustos ao po
vo, não se é obrigado a respeitá-lo e pode ser desobedecido e substí
tuido. Assim, o representante do poder que falseia, que pratica desho
nestidades, que comete atos contrários aos interêsses coletivos, que
desrespeita direito e falta aos seus juramentos, pode e deve ser substi-
Juido. titulos de União America-Ter-se-ia, por ventura, V. Excia. tornado passiveI dessa pena?

. C . I· .. SNão foi V. Excia. há pouco visitado pelo sr. Presidente da Repú-, nl de apita Izaçao ..A.
Continua na 3a.· pá� ,
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o CCC em Orusque
Será instalado, possivelmente ho

je, na laboriosa e progressista ci

dade de Brusquc, o CLUBE CO

OPERAÇ.;;;'O CULTURAL, local, fi

liado ao C. C. C. flortunópoliten-
se.

Para assinalar mais esta vitória
da simpática sociedade literária, o

Diretório cececista desta capital re
solveu, por intermédio da Ação Cul
tural Popular do seu Serviço So
cial de Difusão Cultural, promover
e patrocinar, naquela cidade, uma

Exposição de Pintura do artista
conterrâneo LINO DIAS, que, em

companhia de seu colega .Tosé S.
Guedes, (o qual, conjuntamente, rea
lizará uma pequena mostra de arte),
já se encontra em Brusque, devida
mente credenciado para representar
o C. C. C. metropolitano nas cerirno
nias da fundação do primeiro gre
mio cececista no interior do Estado.

'PASTA DENTAL
ROBINSON

Gratifica-se
COM CR$ 100,00

Quem entregar na Cie,
Telefonica, uma bolsa
preta. que foi perdida.
contendo 2 chaves, 15
cruzeiros e vario« outros
ob ietoe,

19 de Julho
de 1944
No dia de amanhã, no ano de

1944, pela primeira vez na História,
a Bandeira do Brasil foi hasteada
em terras da Europa, pela nossa
galharda Fôrça Expedicionária, em
missão de guerra, sob o comando do
General João Batista Mascarenhas
de Moraes.

Economize adquirindo
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