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"AP?IANIlO o GOVlmNO, AJUDAMOS O POVO. C0LA80RAMOS COM. AQUÊLE PARA COOPERAR COM i\i, NÀ'SE�U
RANÇA DE QUE A RIQUEZA DO ESTADO É A FORTUNA DO POVO. E NÃO ABANDONAREMOS ESSA HONROSA POSI.

çÃO POLíTICA. PROSSEGUIREMOS PRÊSAS DÊSSE EMPENHO E DOMINADOS PELA CONSCIÊNCIA DE QUE CADA VIDA,..
Ê UM COMPROMISSO DE LUTA POR MUITAS VIDAS". (PALAVRAS DO DF.P. ARMANDO CALIL, NA SESSÃO DJ·��r&�

ONTEM DA ASSEMBLÉIA; AO DEFINIR A POSiÇÃO HONROSA DO P. S. D.).
' "1f5,���:��t->

II Santa Catarina e' a Exposi�ão' IIÚerrua
cioDal de Indústria t Vomércio

o Governador do Estado recebeu o seguinte telegrama:
"Rio, 17 - Agradeço a V. Excia. a brilhante representação do Es

tado de Santa Catarina na Exposição Internacional de Indústria e Co

mércio, 'cuja participação contribuiu valiosamente para o êxito daquele
certame. Aguardando a feliz oportunidade em que lhe possa mostrar a

obra em realização, reitero meus respeitosos cumprimentos. (a)
Joaquim RolIa, diretor da Exposição Internacional de Indústria e Co-

!JI ll!A.lfk'I ANTI'GQ DLUUO DE aA!'n'lo C.t.TüIN.4!

�•• .o. G""M' SDINEI NOCETI - Diretor Dr. RUBENS DE
Diretor de Redação GUSTAVO NEVES

---'----�----------��������-=��
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mércio."

410 xxxv flotlanópolis- Domingo 25 de Julho de 1948 I H. tO.302
o Vice-Presidente sr, dr. Nerêu Ramos

.

fez�se representar
O sr. dr. Armando Simone Pereira, Secretário da Justiça, Educa

ção e Saúde, recebeu do sr. dr. Nerêu Ramos, Vice-Presidente da Re

pública, o seguinte telegrama:
"Rio, 21 - Rogo o obséquio de representar-me na sessão solene

da Assembléia Legislativa e demais comemorações do primeiro aniver

sário da Constituição do Estado, a 23 do corrente. Saudações cordiais.

(a) Nerêu Ramos."

DIA DO COLONO Palácio do Governll

/

_Transcorre, hoje, o "Dia do Colono", que um decreto firmado pelo
�ntao Governador do Estado, sr. dr. Nerêu Ramos, em data de 18 de
Junho de _1935, reconheceu oficialmente. Nada mais justo do que 'essa
consagraçao, no calendário oficial catarinense, de uma data festiva
para quantos, buscando a nossa terra e vindos de terras distantes e

-estrauhas à nossa, aqui aplicaram os seus esforços e a sua tenacidade
produtora, cooperando no enriquecimento do Estado. O colono, tal

<;�1I1" o temos em zonas que êle soube converter em verdadeiros ce
leiros e oficinas de trabalho, não só merece o nosso .respeito 'e a
nossa esti�11a, sinão ainda se fez credor da nossa confiança, como fator
.que tem sido de progresso e de civilização, dentro da ordem e da obe
diência aos interesses da nacioalidade que os acolhe.

,Sen-: dúvida, é-nos grato recontar quanto devemos' à ação do co

lo��, nao somente em resultados de suas atividades agrícolas e indus- I Ctría.s, mas também no que êle vem representando no caldeamento étni- H onveúçào tAl HeJ-Unal "O r.sllo.1Querem aoameoU)co l1? p�is e na projeção .das suas virtudes raciais e nas suas qualida-
:= AP"""'if'",_::.".,,"'. _

li
�

I li I de saláriodes ne desbravador e empreendefa.�Jr, Na nossa vida pública há excm- ��""'"

plo�, bastante honrosos para nós .como para os seus antepassados co- 1:'.ncerramento dos trabalhos.-Moções de apôio ao Presidente da ,São Paulo, 23 (A. N.) - Infor

101ll�adores, de vultos notáveis pelo saber e pela ação, integrados no República e ao Presidente do P. S. D. ma-se que os operadores cinema-
sentido da nossa formação histórica e política. E nunca seria de es- Rio, 23 (V. A.) _ Conforme es- politica simples instrumento de tográf'icos vão pleitear aumento
quccer-se que, ainda hoje, é em velhos e honrados núcleos de descen-
dência alienígena que se vão buscar, para as atividades públicas 11(')- t,ava noticiado, enc:rrou-se on,t�l1l, 'su�s, ambições ,mas que tem, ao COI1- de salários.

mens de cuja intelizência , {Ie cujo ca áter it d
' as 21 horas, DO 8<11ao de conf'erên- trárío, o· sentimento fervoroso do Dizem eles que ganham ordena-

'=' e", ra er 111LU o se eve e se podel x, , 'I, -ed idi
,

d

.esperar. .

'

,

"

"

CHIs da sede do P. S, D" º solene bem público". ,
l os I e ,UZI IS51mos, .apesar os

,

'n", """. ' ,', r, "

Jlêneerramento da. Convenção Nacio-l Terminou o seu discurso com a enormes lucros usufruídos pelos
a-nos O colono a MI:! OI)(TO�Jdade e o seu tirocínio no trato da ' ,� , ,,- (lonas de 'cinemas

" ,','
'

, - "

nal ela ll1alCll' orgauJ/:a;,a'O partidá- senuínte peroraçao:

l'
.

tel r" fel til, onde Q braço nacionnl nao exrstu, Damos-lhe nós a assis- ,,', ' " I � .' ..

1tência indispcnsável a que não II f st
'

"
da uo Hra!,II, depois- de haver-se Que se afervore, 110S prélios: que

L: a se 1e rus rem as esperanças na "leDiIJ, 1
.

d P d J di
"

r
da promissão COl11- a nossa assistê

.

t ',h',
" r'; I t{),··.,d0 de absoluto cxíto o" seu" lemos de travar, o nosso amor ao atar 0 capítulo o O< er U reia-

e. 1 ('nela, Vil ansnern a nossa cOlhlança I � ih
. ,

'

em que empenhado em prover a p 'osp 'I d d
trabs os.

. .
t. Brasil, a fe no seu futuro e esforço

I
no.

'. I , erre a e sua e a segurança 'Os TI •. 'd' , ;- Ie .. ,: ' ,
'

, . .

. G ' . d d E t d
seus o colono estranzeiro se to' ti t I t d

.r I CSl lU a scssao (e encci ra- constante e de::;prendHlo pela sua ovei na ar e seu s a () em

" 1", I nc par icipan e rones o os sonhos
. ", • '." dez:

"

_' ',' . 1°35' t '1 t a id
que nos impelem para o futuro d B' 'I t d f d mento. o SI. .vereu Ramos, vice-pi e- gl an eza, pelos seus triunfos e pe- � ,I.., in e.l\ en ar em segui a ao

o orasu, u o azen o conoscO pela

I'
, ", "

.
' " a 1 d 37 ' "I 'd R bli

sua maior "randeza e pelo esplendor de s 1
-

I' te " C
sidente «Ia República e presidente las .suas glorias . "'o pe e ,sena, QI a epu ica,

'" ua ,ocaçao llS OIIca, no on-
S lrd d

,.

n
.

ã d
tinente Novo. Não exigimos do adventício outras credenciais que não

do P. . D." tendo tomado assento á, Em segnida falaram os srs. Ro- 1 er
.

a maI�na na com, 1 l�lÇ o C

cas de capacidade para ombrear-se conosco no trab li .t' t' d
,mesa 'lambem os S1'S, professor Pe-I mildo Gni-gel, representando o Rio 46, vIce-presI,dente por ultImo, na;

a 10 cons 1 u IVO a,. " V I I'
-

t
nrosperidade de uma Pátria ainda nova Na-o 111e' pedl'1110'

- : reIra LIra, representando o presI-', Grande do oNrte, e Vieira ,oe Melo, memora e e eIçao em que eve par-
A' • S senao que d d

,. I . . t'd f'
.

1 fi
con:�spol1da à dádiva da terra e à generosidade da gente. E se lhe não

ente � P�epúJ)hca � como deleg,ado do. P. S: D" da �aw, ,0 deputado
I Jco�l�PAe 1 .o� a IgINlra :Xl�nenCIa e

reclamamos que esqueça a pátria em que nasceu é-nos líc't
da C0l111SSaO Execuhva da Parmba; ,baIano falou de ImprOVISO, pronun- ose. menco - ereu"namos, pro-

, I o esperar
S 1 D 'd d

'

d
.

'b
' f d di' 't

.

l' t I
que respeite a nação que o acolheu, nuuca lhe traindo a espectativa 0C,sr. amue ual�te preSI, ente a Clan o, um dIscurso VI rante e

I e�stor e l'til:IO e _:,orna ItS a, pohe-,
benevóla e os fraternais anseios. amara dos Deputados; os 1l11mS- aplaudIdo. n1lS a e po 1 co, paoamell ar e 0-

�o "Dia do <:::olono", não cabe mais que a solidariedade com que, tros. Aldroald_o Costa Mesquit�, �a Seguiu-se com a palavra o

sr'lmen�
de letra, foi marcado p�lo.

aSSOCIando-nos ao espírito do decrefo que o oficializou, saudamos os Justiça; CI�Vl� Pestana, da VIaçao Rafael Peres Barbosa, pela ala �10- destlllo para as tarefas n��r�s de

núcleos coloniais de Santa Catarina, que constituem, na verdade, moti- e �bras PUbl:cas; Morv�n de Fi- ça do P. S. D;, do Rio Gran.íle do

I
prover, ele>' �revcr de dIrIgIr .de,

vo de orgulho para os seus fundadores e para os seus propulsionado- guell-edo, do 1 rabalho, alem de ou- Sul. comandar.
_ , .

res, muitos dos quais tiveram, ao lado de grandes nomes da nossa his- tras figuras ele relêvo ligadas ao Falou, ainda, o ,sr_. Osvaldo Lima, I A sua atuaçao a frente do Partido

tória política, o lugar em que também se destacaram, irmanados em partido. representante .do P. S. D. de Per- tem sido ponderada e sábia. Numa

-aspirações comuns às nossas. E não virá fóra de propósito, à 11.1enção Abrindo a sessão, o sr. Nereu nambuco, de cujo discurso transcre- idade - para lembrar um estilista

da data, transcrevermos o teor do decreto nO 29, a que atrás aludimos Ramos deu a palavra ao sr. Gil- vemO� o seguinte trecho, em que compatriota, no retrato vígoroso de

e com que encerraremos condignamente esta nota: berto Marinho, representante do P. I focaliza a personaJi,oade de preclo- Antonio Carlos das lutas olindense�

"O Doutor Nerêu Ramos, Governador do Estado de Santa Catarina, S. D. carioca, que produziu magni- 'l'O Presidente da Convenção e do. - ,numa ielade em que os outros,

no uso de suas atribuições, e co discurso historiando a evolução P. S. D" sr. Nerêu Ramos: homens apenas vivem, êle revela o'

considerando que à atuação do colono estrangeiro deve o' nosso do P. S: D., e dizendo, a certa altura, "O presidente que �irige 33 �tiVi-1 arrebatalne�to, o ardor, o entusias-

Estado relevante parcéla de sua prosperidade e desenvolvimento indus- o segulllte: da,des desta Convençao -e onenta, mo da mOCIdade mesma.

trial; considerando que a colonização alienígena em Santa Catarina "Agora, reuni,rlos em Convenção, com maestria a vida do Partido é I O p, S. D" tem, pois, ao leme a

conta mais de um século de atividade ingente, durante o qual vem cola- estruturamos definitivamente o nos- um exemplo de esforço proficuo e i
mão varonil de um timoneiro sagaz .

. borando oficialmente, não só como fator material para o progresso ca- so Partido, demos-lhe uma carta de tenacidade indormida. Nascido: Ninguém aqui duvida que êle pal

tarinense, mas ainda com a sua inteligência e espirito de ordém; con- básica e um programa' que é um ro- em setembro de 1888, nas terras fe- milha bem as estra,das reaís, mas

siderando, mais, que o reconhecimento, em ato público oficial, dessa teiro a exprimir as diretrizes de races de Santa Cat�rina, preparata- as invias sendo pontilhada1'> de obs

incansável atividaàe é de justiça e com êle o Estado prestaria a home- uma politica social objetiva que riano entre os' jesuitas de S, Leopol-I táculos não lhe são desconhecidas.

nagcm que de direito cabe à memória dos primeiros colonizadores es- não formula vãs promessas, mas do, bacharel pela Facnl,dade de Sã'o', também.

trangeiros de Santa Catarina, -- DECRETA:
.

aponta soluções honestas. Paulo em 1909, advogado, técnico \ Quando fôr mister disparar em

Art, únieo - É considerado feriado em todo o território estadual, Daqui saimos sem dissenções a ,oe missão diplomática brasileira na; campo largo e aberto, em lances

Q dia 25 de julho, que terá a denominação de "Dia do Colono". concluir e podemos afirmar sem des- Europa, deputado estadual efici- enérgicos, o Partido deverá ter fé
Palácio do Govêrno, em Florianópolis, 18 de junho de 1938." primor ou jactância que constitui- ente, atento' às necessidade e aspi-I na destreza e habilidade do lideI':

8 PSD
desprimor ou juctâcia que constihlÍ- rações de sua gente. o relampago mas, nem lhe salteará o desânimo,

paull·sla ao sr llereAu Damos mos hoje a mais poderosa força de purificação republicana que a se lhe embargar o P\lsso de' meri

• ., .\ partidária ,de toda a história politi- Aliança Liberal acendeu eni trJ(los dional afeito aos torcicolos das re-

O sr. dr. Nerêu Ramos, Vice-Presidente da República, recebeu de I
ca do pais. os quadrantes da nacionalida.-Ie. já rregas partidarias, o negacear ar-,

São Paulo o seguinte telegrama: Podemos pois tranquilamente dar o encontrou na Câmara Federal, a diloso dos mais tenriveis conduto-

"No moniento em que, reunido, o Congresso do Partido Social por bem desempenhado o nosso batalhar em prol de um verdadeiro res de massas.

Democrático dá uma prova inequívoca de 'vitalidade cívica e coesão mandato, com aquela paz de cons-, regime popular. Na constitllite de Senhbres, vós partilhais ,c]essas

partidária, é um dever que cUlllprimos com viva satisfação reafirmar ciência que é a única verdadeira re- '1933, estava entre os artifices da opiniões sôbre o comportamento e

nossa fé nos destinos da democracia brasileira; é nossa confiança no compensa dos que não fazem da Segunda Republica, cabendo-lhe re- a açã'o do presidente do nosso, Par-

Diretório Nacional que V. Excia. preside com exemplar lealdade e no-
lido. Proponho, pois. que lhe demos

bre propúsito de bem _ser��r. o Brasil. 19. de julho de 1948. - Cardoso I SI t
..

M k C usn
:leste Íl10mento, ao encerrar a Con-,

de lUelo Neto - Gasta0 �.:(hgal -. MarcIO Bue.no - Linc?ln Feliciano rep OmitiDa erc & o venç;i0 Nacional, um voto de soli�,

- Ernesto Monte SeJ;>ashao CarneIro - Leomdas Camarll1ha - Luiz

I
.. .

· dariedade e ·Üê'"29Jll��Q".
Liaríe Brasilio Machado Neto - Padre Carvalho - Americo :\Iaciel de Temos para pronta entrega Em seguida, fuu/]rnle ,I: "'leIo uma

Castro - Joaquim Castro Tibiriçá - Antonio Silvio Cunha Bueno _ Atende-se pedidos pelo reembolso postal ou aéreo: l'1<íção de apü�() ao general L �íc()

José Carlos Pereira Souza - Franeisco A]yares Florence - José Fer- J. C A S S A B & C I A. L T n A. 'Gaspar DutTa, o f!ep"tadr, Bi'!w",( ,

nandes Solon Varginha - ljJÍs;;cs Guimarães e Arruda Viana." I Rua João Bricola, 24 - 17° andar - Fone 3-3161 - São Paul0. I
<,

ContÍnua n!i 3a, pág

o sr. dr. José B�ab.aid, Presiden
te da Assembléia Legislahiva, no

exercício do cargo ele Go�,ernador,
recebeu o seguinte l,PlegraI\na:

O"Blumenau, 23 - Pela ��ata do
transcurso do primeiro aníversá-
rio da promulgação da Constituí-
ção cio Estado, venho trazer a v.

excia. as minhas mais respeitosas
congratulações. ALenciosamente.

(a.) Leoberto Leal, Secretário da

Viação, Obras Públicas e Agrícul
nua '',

Governador. Aderbal Ramos da Silva
fez-se representar

o sr. deputado José Boabaid, Presidente da Assembléia Legislativa,
110 exercício do cargo de Governador' do Estado, recebeu do sr. gover
nador Aderbal Ramos da Silva o seguinte telegrama:

"Rio, 21 -, Peço representar-me na sessão da Assembléia e outros

atos comemorativos ,do primeiro aniversário da promulgação da nossa

Constituição.' Cordiais saudações. (a) AderbaI R. Sil�a."

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o QUE SE PENSA DA MULHER
Não há nenhuma dor que a mulh-er não saiba suavizar.

Flora Tristen
Quando uma mulher reina, 'reina o capricho.

Victor Hugo:
.. .. ..

AS DONAS DE CASA DEVEM SABER QUE:
Se você andou viajando e sua casa permaneceu rechada durante

muito tempo use, na água de limpeza g.eral, um pouco de essência de
tomüho e essência de alfazema. A casa tõda rescenderá a limpeza e

frescor.
Uma mistura de álcool e goma-laca limpa e restitui o brilho aos

móveis antigos.
.. .. ..

AS lIUES NÃO DEVEM ESQUECER QUE:
- Quando uma criança apresenta uma anomalia ou sinta uma

dôr orgânica, o que se deve fazer é consultar ao médico e não ao
vizinho.

- O melhor para aliviar os ;pés cansados é banha-los em água
em que se haja dissolvido uma colherinha de bicarbonato de soda.

-, Os bons livros são tão raros como os brHhantes sem defeito;
é forçoso, pois, consultar a um técnico.

- Os moveis dos aposentos de criança devem ser pintados
côres claras e alegres.

- Afirma-se que a memória é lUais clara no verão do queinverno.
no

Relogios uivos
Distribuidor exclusivo de fábricas suíças comunica a abertura dede

um novo depósito de relogios suíços. Temos stock importante de rel�gios de pulso e bolso em Roskopf', ancora e cilindros. Chronografo? e

ouro e folheados senhora folheados, despertadores ENICAR SUl�Os,pulseiras CHAMPioN legitimas extensiveis, CH�l\>�P, C?�ando ex en�siveis folheadas para senhora, pulseiras de mate:I� plástica, Vendas
unicamente por atacado aos revendedore.s. E,dihc�o Carioca. Largo
c, 5 grupo 603 - 6<> andar. - RIO de Janeiro.anoca, -"

OSIMPORTADORA DE RELOGIOS stnc

RECEITAS PARA O SEU PALADAR:
TRJVIAL SIMPLES'

PANQUECA DE CARNE
Ingredientes - 1 copo de leite - 1'. copo de farinha de trigo -;- 2

ovos inteiros - sal - 1 colher (Chá) .de fermento em pó.Maneira de fazer - Misture todos os ing-redientes muito bem,batendo ligei'ramente. Tome uma frigideira das menores, cujo fundoseja justamete do tamanhó das panquecas que desejar. Unte levemente com g'ordura ou manteiga. Esquente a frigideira em fogo brando -e só então deite dentro um pouco. da massa, mas apenas uma camada .fina, que dê para forrar o fundo. Passados uns minutos, quandopE}rcebel' que a pa'l'te de baixo já I8stá de boa consistência (não deixetomar muita côr) vire as panquecas com um garfo, Ou uma pá própria. (Poderá virá-Ias também no ar, com um golpe rápido, como agente vê no cinema). Assim que retirar do, fogo, recheie cada panqueca com qualqUel' recheio - um creme de camarões, um pícadínho de carne ou lingüiça ou picadinho de frango.Enrole uma a uma e arrume num prato. Cubra com um mõ!ho.de tomates e, polvilhe com queijo ralado.
Sirva bem quentes.

. .. ..

DOCINHOS
Inqredientee - % quilo de massa de castanhas cozidas _ 250 gde creme de farinha de arroz - 125 g de açúcar - 125 g de manteiga- 6 gemas - sal - erva-doce.
Manei'I'G de fazer - Misture e amasse tudo muito bem e faça os/bolinhos. Pinte-os com gemas. Assadeira untada. Forno quente .

.. .. .

CONSELHOS UTEIS.

Não devemos. tocar em interruptor de luz ou força elétrica comas mãos úmidas. Podemos .sof'rer uma descarga,A papeira é uma enfermidade infecciosa, contagiosa e epídêmíque ataca comumente às glandulas salivais."
ea,

.. .. ..

CONSELHOS DE BELEZA
AFINE A CINTURA

As cinturas atuais não voltaram à forma "cinturinha de vespa"do romantismo, mas, ainda assim, �vitando o eKagêro se apresentambastante finas para poder usar os novos vestidos, bem ajustados àcintura. E isso se transforma em um problema, uma vez que J1's mulheres não desejam se apertar em cintas elásticas. Se, portanto, temcintura grossa ou tendente a engrossar; há um meio de melhol'á-Ja:ràpidamente.
Trata-se de um exercício simples e I8ficienw que se pratica antesde sair do leito, pela manhã; de costas sôbre a cama, sem levantar oscalcanhares, erguer-se, sem ajuda dQS cotovelos ou -das mãos, paraa posição sentada, Faloer o exercício lentamente e repeti-lo várias

I
vêzes sem exagerar.

Na mesma posição e ainda com os calcanhares grudados no leito : 1) cruze os braços sôbre o peito e erga-soe lentamente até a posição sentada, voltando depois a deitar-se, também lentamente; 2) estenda os braoos para trás, em continuação ao corpo e levante-se lentamente até a posição setanda, voltando a deitar-se. Nada mais simples e nada tão e.fieiente para conservar a linha da cintura cornoestes três movimentos.

A mulher tem obrigação de see
bonita. Hoje em dia só é feio quem",

quer. Essa é a verdade. Os cremes;

protetores para a pele se aperfei
çoam dia 'a dia.

Agora já temos o creme de alfa-
ce "Brilhante" ultra-concentrado- 7
que se caracteriza por sua ação ra

pida para embranquecer, afinar
refrescar a cutis.

Depois de aplicar este creme, ob- ..

serve como a sua cutis ganha UInI

ar 'de naturalidade, encantador á"
Vista.
A pele que não respira, resseca:'

e torna-se horrivelmente escura. O:
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 ]tele' VI
va e sadia volta a imperar com o.

uso do Creme de Alface "Brflhan.. ·

te". Experimente-o.
. .

E um produto dos Laboratóríoe-
Alvim & Freitas, S./A.
...

LEiAM··A··RE�STA
O VALE DO ITAJAf

VAEAOR10?
•

END, TC:lEG1UARGtNOTEl"
TEL. 2fj-t��3 ,I

RUA CRUZ f.,tf:.',A. 30 I
P�AIA DO FL)(M.ENGO

arvores frutiferaf'
,.- -'-OJ __

��,( "_._../
"

, ,

I
Arvores Frutíferas" e®.:x8rtadas e plantas ornamentais nas
melr.:.8�.;o qUãl1dactes oferece o grande Estabelecimento de
,..,
_.;-

Flori e Pomicultura

Sem despeza extra
.;.\0: ..�,�€ \

"." ,..::�.�. -

10 ANOS DE GARANTIA

A beleza é
obrigação

00 7

LAMINAS G'LLETrI
de dois gumes exten
sos, para maior
número de barbas.

o APARELHO DE BARBEAR

TECNICAMENTE PERFEITO

G.1S
Jn-erv Amcricana

"".....== .
_

���.tt

• I

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

Pecam nosso novo catalogo com

m�itos modelos diferentes

INrRALTDA�
São Bento 309, ex. Po_;;tal 793 São Paulo

...... ii'" A e ,

-De'sen h o
CURSOS INTENSIVOS POR CORRESPONDÊNCIA

Desenho cle 'Arquitetura - Desenho de Propaganda - Desenho de
Máquina - Desenho 'Popogr-áfdco
INSTITUTO TÉCNICO OB;ERG

•

7 de Setembro. 41-A -. ex. Pos.tal ll. 3455 �- RiO -- E. F.Rua
Envie éste anúncio e terá uma mensalidade Graiis

Técnico

Estes'
Aperfeiçoamentos
'4rECnicos
rItiD lIIJ1KI�
.(fI)�!

Examine bem êstes extraordinários aper•

feiçoamentos, e V. compreenderá por que
Gillette TECIl permite um barbear mais

rápido, suaV>!1, cômodo e... econômico!

6il1ette
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EDITAL '1
":Polli Sociedade Anóni
ma-Comércio e Indústria
ArLhur Polli e ,t\.tílio Polli in

corporadores ·e únicos cotistas de,

,POLLI & CIA. LTDA., desta praça
em transformação para ,POLLI

'SOCIEDADE ANóNIMA CO-

1iÉRCIO E !NDÚS'l'RIA, convidam

'todos os demais interessados na

constituição da dita sociedade pa
r'a a assembléia geral a realizar-se
'no dia 26 de julho corrente, ás
-16 horas, na sua sede social á

'Praça 15 de Novembro nv, 25, para
-constituição definitiva da socieda-

-de, de,
..
vez que por motivos supe-

·

'Tiares não se realizará a assem

bléia marcada para o dia 19 de

julho de 1948, como fôra convo

cada.

-eorporadores.

_ Florianópolis, 16 de
-1948.
Art.Iiur Polii e Atilio Polli In-

julho de
,

"

!Dr. CLARNO G.
GALI.ETTI

ADVOGADO
Crime e eí'V'81

CODlltituição d. Soei.dad..
NATURALIZAçõES
Título. D.a!arat6rioll

E.Clrit. -- Praça ,15 de No•• 23.
lo. aedar.

'

'RIII!lid, - Rua 'l·irad�nt.. '7,
FONE -� 1468 I

eDIl
rAN5ADA

e sem viço
As pérfidas ruo

��a",t;;;�gili��
as sardas, man

chas, cravos e es

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

vens sobre a sua felicidade, cen
fie nas virtudes do Creme Rugo!.
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 1i,!-s como

'base do "rnaquillage", remove as

impurezas que se acumulam nos·

poros, fortalece os tecidos, dá vi

gor e mocidade à pele. Com ape
nas 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.

•

Com sua vigiLância e com os cutdalios do seu

médico, a Senhora pode consrrutr uma mura

-Lha de segu'rança em torno do seu f)lhinlw!

As vacinas contra as moléstias abaixo

mencionadas protegerão 'o seu filho
até o fim dos anos de escctc,

A imunização é um meio fácil de defender 9

seu filho contra essas graves doenças. SolIcite

hoje mesmo ao médico para aptfcar as vacmas.

o QUI!: ACONTECEU COM 05

!= ..AGELOS DA INFÂNCIA

Muito menor é este ano o número

de crianças em perigo .de morrer

vitimadas pelo crupefdiftertaj.pela
coqueluche, pela .variola. Porque,
graças à imunização, os médicos

agora conseguem prevenir esses

terríveis flagelos da infância. O pe
ríodo de uma geração foi bastante
para que as mortes por essas do

enças fossem reduzidas à quase
��t�L'1P_ F. se a varíola e o crupecontinuam a alTld.r.\-o." _ ..

' J,_ ..J.,,,,,

crianças, é porque muitas mães
ainda não se convenceram da

'>c necessidade vital da, imunização.

r-'-------� -'---r
I f
I RECORTE I
I ESTA TABelA DE;IMUN1ZACÃO! f

I Ela lhe leml>rará a épo�, I
I cu e I'n que a cr iança I
I deve ser vacinada! I

I DOENÇA VACIN,\R :
I

Coque:ucha Dostrêsaoss�ismeses I
I II I
! Até o s dois meses. Re-

I V a r í ) la vacmação ao sntrar I
para .a escola. III II
Dos seis a0S nove me- II
ses. Repetir dos de- II �:'��l�\. zoí+o aos vinte e quatro I

I
__.:_;__� I;> cteoo ;s. ao-

Idoze anos.

I
'

I
L -:- .J

UMA SIMPLES INJEÇÃO PODE
SALVAR UMA VIDA

Estas injeções quase indolores têm
salvo inúmeras criançase poupado
às mães grandes sofrimentos. Mas

a época própria à vacinação é

quando a idade dos filhos não se

conta por anos, mas por meses. A

imunização é a melhor segurança

que-se pode dar à vida de um bebê.

Observe a tabela ao lado.Consulte

o seu médico sobre estas vacinas.

Faça-o sem demora, pois assim

proceôendo estará garantida. a .

proteção contra uma doença peri
gosa e traiçoeira que tem ceifada
tantas vidas preciosas.

I,

• A senhorct veTá o nome SQUIB;S nas prateleiras de sua farmá·
cia,'Nas receitas do seu médico também. Porque SQUIBB é um

dos rnaio"es fabricantes do mundo, de penicilina, estreptomtcí
na, vitaminas, an-e�"tésicos, h01'mõniQs e outros medicamentos

receitcdos pelo seu 'médico, paTa estabelecer ou ConS�T1JaT su_a
saúde, Desde 1858 os L(lbomtórios de Pesquisas SQUIBB têm

de�cobettú, aperfeiçoado e procluzido inedicamehtos pa,'a
meLhorar o padrão de saúde e a!'ivia,r o sofr,imento humano.

SQUIBB
f· ,.\ PRODUTOS FARMACWTlCOS

1 "

,CREME
•

"RUGOL
AI�im & Freitas, lIda.·C.P. 1379·5. Paulo

�I ...."•• III

LIRA TENIS CLUBE
PROGRAMA PARA O MÊS DE JU;
'LHO DE 1948

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

SERVIRA DE INGRESSO O TA
. LÃO DO M:ÊS DE JULHO.
......� . . . . . .. . .

-
.

VJ9NiDEM.,SE !POR MOTIVO DE
, VIAG\EM

Móveis : de sala, em perfeito es

tado e de quarto, 1 rádio marca

Esparto - móveis, diversos relo
gios de parede antigos, tudo em

perfeito estado, 1 cristaleira e di
versas louças e mais alguns obje-
'tos.

)
Tratar á Rua Bocaiuva, 13

. . . . � . . . . . . . . . .

CHEFE DE ESCRITóRlO
Conhecedor de 'todos os serví-

· 'ços de escrítorío procura coloca

ção na Capital ou uo interior. -

'Cartas para"CHEFE", Rua Vidal
·

Ramos, 52 - NESTA,
. . . .. . . . .... ..... . � .. .. ....

TINTURARIA ,
Sc� a. "CRUZ'EJ'R09' Tira·

dentes, !l4

COMPRA E

VE NDA Dó.

CASAS E T[�RfNOS

HIP,OTECA5

AVALl�CÕES
lE6AU5AÇOES l=�====�==����=��
ADHINIS1UACÃO Io!oTE!"lE-F<..'()/'I.-'E-:-----Q.,ILA-D-f'O-D-O-Q-O--,-.J..�------Dr IM6vEIS 1\1. 784 F.J.OI1/AIYOPOU5 - SANTA .CA rARINJIII[TC,

I"

RUA CONSELHEIRO MAFRA, casa grande com 6 quartos, sala ba
nheiro etc. Serve também para comércio. Preço Cr$, 220.000,00.

RUA CONSELHEIRO MAFRA, prédio de comércio com 2 pavirnea
tos. Preço Cr$ 350.000,00.

RUA DEODORO, prédio com 6 quartos e demais instalações. Pre
ço ,Cr$ 250.000,00.

RUA ALMIIRANTE LA'MEGO, ótimo prédio, construido em terre
BO de 17 x 30, todo murado, com 4 quartos, etc, Preço Çr$ 190.000,00.

RUA RUI BARBOSA, casa 'Com 5 quartos, construída em terrene
de, 24 x 86. Preço Cr$ 120.000,00'

RUA JOSÉ MENDES, bangalô novo, com 3 quaetos, etc., construi.
do em terreno de marinha. Preço Cr$ 50.00Q,Qo. j

RUA RIO GRAlNDE DO SUL, casa com 2 quartos, tendo o térreas
10 x 40. Preço Cr$ 35.000,00,

'

,

RUA M...IVIIRAlNTE LAMEGO, 2' pequenas 'casas construídas em ter-
reno de 51 x 70. Preço Cr$ 80.000,00.

.i
RUA SANTOS SARAIVA (Estreito), bangalô completamanu, novo,

com 3 quartos ,e demais instalações. Preço Cr$ 100.000,00.
RUA 7 DE SE'l"Ej\1BRO, casa com 2 quartos, etc, etc; Preço Cr$

40.000,00. r

RUA 7 DE SETEMBRO (Esteeito) , casa com 4 quartos, etc. Preço
Cr$ 55.000,00.

CAlPOEIRAS, casa com 2 quartos, etc" tendo e terreno a área de
'86.000m2. Preço' Cr$ 50.000,0.

CAPOEIRAS, casa desocupada com 3 quartos, banheiro, 'água quente e fria, instalação sanitária, etc. Preço Cr$ 60.000,00.
TERRENOS

RUA RUI BARBOSA, tendo 8,50 x 50. Pr-eço Cr$ 15.000,06 .

RUA CONSELHEIRO SOUZA- FRANÇA, tendo 15 X 30. Preço Cr$40.000,00.
RUA STA. LUZIA (Estreito), tendo 50 x 40. Preço Cr$ 50.000,00.RUA GERAL (Estreito), tendo 20 x 45 (fundos rua Tijuca). Pre

ço Cr$ 20.000,00.
FAZENDOLA E INDUSTRIA

BARREIROS, pequena fazenda, com pastagem para 30 cabeças,com uma industr ia de produtos de mandioca. sagu, etc., demais infor
mações dão-se neste Escritório: Preço Cr$ 280.000,00.

, HIPOTFJCAS
Aceito capital para empregar sôbre garantias hipotecárias. Sigil!oabsoluto.

IOi I

Acende instantaneamente

! I

1 litro de querozene

para 14 horas.

Ccrburcdor Super Heater.

" Agulha automafiCa.

Queimador reforçado.
Vidro' Pyrex legiliniô:'
Bomba di, segprança.

,Grad'Jador de ar.

Estoque completo de peças

s o b r e s al e n t e s e camisas

',PREÇO - CR$ 350,00
'PELO REEMBOLSO MAIS Cr$ 20,00

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Em partida amistosa defronlar�se-ão boje no campo da rCD
os aguerridos esquadrões do Bocaiu a e Paula Ramos

----, Aproveitando
�

o domingo vago O Paula Ramos �irá ao gramado
pela tabela do certame de prof'is- como franco favor-ito. Depois da

sionais, deverão -preliar hoje à cierrota sofrida domingo último

tarde, amistosamente, os esqua- diante do, Avaí, o quadro da Praia
drões principais do Paula Ramos e de Fora será mais cauteloso. O en

do Bocaíuva. contro de hoje servirá de experi-,
O Bocaiuva, 'que procura se f'ír- 'cDeia para o seu compromisso <N

mm' na presenLe temporada,
�

expe- próximo domingo com o �peloLão do
rimentará esta tarde o alto poder Figueirense, na partida que inicia
do conjunto paulaíno, fazendo ex-, d o segundo turno do certame

Direção de PEDRO PAULO MACHADO trear novos elementos com os quais prorissionalísta.
__________

contará para apagar as ,péssimas

C
impressões deixadas nos últimos Manoel da Paixão Tourinbo dí-

"ircuilo ciclistico «Volta da Cidade» ����
To!OoiU:r: j�:��lf:t�OW���, dl�� ������aessfeO:���;l�;i����� �� �����f�éi�á��! �'����s �e�� ������Üza� Sensaç�n da POII'tic� b�i�,�,��said, dr, Heitor Ferrari e José Gus- ximo mês de agosto, um grandio- ju conta com a adesão de numero- IIU

�

I U II I II.� ii
mão de Andrade .estão realizando 80 circuito ciclístico que constará sos ciclistas. Apurou ainda a nOE-

R-E-r-·N-rC-I-O-D-O-GA'-'M-IP-E-O-N-A-T-O-.-D-E-I-F-ffiD-E-R-A-Ç-Ã-O-.-A,.1-1L-E-'T.....:r:..:.:C..::..A__:_:.C..:.:.A.:..:T=A- ��lt�ep,?��ti���� g�:m���rãoi;��lS��s; sO 8r. S jmões Filbo ing ressou no PSD
BASQUETEBOL R.JiNENSE �

uma bicicleta que será ofereclda ALVADOR, 22 (V" A.) - O senador Pereira Moacyr, secretário

iDia 26-7-48 _ Figueirense x Nota Oficia.l
ao vencedor. geral do P. S. D. da Baía, enviou uma carta ao Sr. Simões Filho, dire-

Barr-iga Verde. Juizes _ Osni Bar- Em sessão de Diretor-ia, r-eali-
tor do vespertino"A Tarde" e antigo deputado federal, convidando-c

oato e Gumercindo Toló. zada no dia 24-7�48, f'orarn torna-
O AVÂí NÃO PEDERÁ OS PONTOS a ingressar nas hostes pessedistas, como membro da Comissão Execu-

v Da nota oficial n, 18, de ante-on- ti A it d
.

S S
Doze x Lira Tenis Clube. Juizes das 'as seguintes deliberações:

va. CCl an o o convite, o r. irnões Filho respondeu, também por

13 'I' S 1 Hr I B
tem datada, extraímos o seguinte carta, da qual se destacam o seguinte trecho:

�- :J.e 10 , a es e VY a mor orges. a) - Dispensar, a pedido, o sr. item:

Dia 28-7-/18 _ Ubiratan x Fi-' Rubens Lange do cargo de 20 Te- Registro de contrato' - Tornar
"Com o modesto papel que me coube no memorável episódio da

guei rense. Juizes '-- Ponciano e soureíro ;
público que em data de 11 de ju- adoção da candidatura Octávio Mangabeira ao Govêrno baiano, pnde

Barbato. b) .:._ Nomear o sr. Waldir Ou-
nho do eorrenta ano foi registrado conhecer em todas as fases o comportamento do P. S. D: Mais de 40 anos

no Conselho Regional de Despor- de trabalhos e lutas no jornalismo e na política da Baía fazem presu
tos o contrato n. 12.074 do profis-
sional Ivaní Lentz dos Santos�om

mir-me autoridade para oferecer o testemunho de irrepreensível su-

Considerar renunciante,
o Avaí F, C., que por um lapso dei- perioridade da pungente agremiação naquela conjuntura. Não exage
XOL: de ser publicado, O referido rarei ao afirmar que a sua atitude não encontra precedentes nOS hábí

em vista do arLigo 49 dos Estatu- �,�lé,La é possuidor da carteira pro- tos da política brasileira, ao decidir-se ir buscar o seu candidato no,
�

Los, o sr. Nazareno Rimas cio car- ríssíonaí n. 2,231, expedida pela
go ele Membro do Conselho Técni- Confederação Brasileira ele Des-

campo oposto, e sendo aquêle, precisamente, O" 'mais ilustre de seus

co; portos em 28 de abril". adversários, num alto espírito público de feliz solução e que começa a:

Dia '12-8-/(8 _ Ubíratan x Cara- d) _ Nomear, ainda de acôrdo
Aí está a resposta. da F. C. D. ao

colher os melhores frutos. Desde então, considerei-me moralmente

e it I
.

recurso do Paula Ramos que pleí- obrigado,' caso resolvesse retomar o lugar na cena partidária, a insere-
com o Cl ae o artigo 49 dõs Esta- Ieava os pontos da partida doe do-
t 'I

'

ver-me nos quadros do P. S. D.".
utos, o sen 101' Aldo Luz, para rmngo último, sob a alegação de
substituir Nazareno Simas naque-

que IV!luí não Se encontrava em

le Conselho.
. condições de dar seu concurso ao

Florianópolis, zi, I esquadrão
azurra. Com Lodos 08

de julho de

p.apelos ,em ordem, Ivaní jogou pe-
19 i8,

�

lo A, ai �, este venceu por 5 x 4,
Caravana x Doze. Juizes - Bar- José Gusmão de Andrade, 10 se-I

fazendo �L1S, destarte a dois precio-
hato e Capela. cretário. �

sO", pontinhos que Ih e asseguraram

Dia 6-8-118 _ Taubaté x Doze. _ _ _ _ _ _ _ _

a Iíderança do certame,

Juizes Walmor e Ponciano.

- �-- - ---...,._._ - _-.._� - -.-.-.-••"" ..-.-�

UbiraL�� x Barriga Verde. Jui- CINEMAS
zes - HelIo c Banbato. '

IDia 9--48 - Caravana x Figuei- Simultaneamente

rense. Juizes - Ponciano e

cape-I
ODEON hoje ás 1,45, 4, 6,30 e 8,45

Ia. IMPERIAL hoje ás 7,30 horas'

Ubiratan x Lira. Juizes - Gu- E o sucesso continua cada vez

mer.cindo� e Hélio. Il11ais riüdoso e positivo

Dia 11-8-48 - Lira x Figueiren- SEMPRE TE AMEI

se. Juizes - \Valmor e Érico. Technicolor

'Taubaté x Barriga Verde. Jui- COM: - Catherine Mc Leo:]

zes - BarbaLo e Ponciano. Philip Dorn - William Cartel'

Delegados da F. A. C. "Me. Maria Cuspenskaya - Val1essa

,2a feiras - José Gusmão de An_", Brown - Adele Mara. - Produção
drade. Frank Borzage

4a feiras _ Rubens Pinto Vilar. No programa: 1) .TornaI da' Téla

6a feiras - Heitor Ferrari. n. 126 - Nacional Imperial Filmes.
Apontadores 2) Fox Airplan News 30 x 54

,Cap. Mauricio, Spalding, Paulo; Atualidades

O. Sc.heidmanLel, Rubens P. Villal, .Preços: ODEON Cr$ 6,00 e 3,00 ás

Heitor F,errari, Waltet Vanderley, 6,30 horas Cr$ 6,00 único. - IMPE-

Érico Stratz Junior. RIAL Cr$ 4,80 único z

C1'onome tris tas ,Censura livre, Creanças maiores

.cap. Mauricio Spalding, Erico de 5 anos poderão entrar nas se&

Stratz Junior, Paulo O" Scheid- sões diurnas.

manLe,l, Heitor Ferrad. Atenção: Estudantes sem cader-

Horário: 1a partida - 19 hó- neta, não poderão gozar dos abati-

ras e 30 minutos. mentos.

2R partida - 10 minutos após o

término da 1 a.
.

Taça disciplinar: Notas de O a

10 a sérerri conferidas pelos res

,ponsâveis das seoções esportivas
da Rá:di{) Guarujá, "Estado", "Ga

zeLa" e o IPresident.e do Conselho

"l'écni'Üo.
Nota: O returno s.erá disP1.üado

entre os quatro prímeiros colocá
dos no 1° turno.

Hoje e
.
amanhã. no passado

DATA, DE ONTEM RECOR- a República Catarinense dissoí-
DOU-NOS QUE:

'

_ I vendo-se, com a retirada das forças
- em 1645, o bravo João Fer- revolucionárias do Rio Grande do

nan(�o Vieil'a, "Primeiro aclamador Su f, a 15 ne Novembro do mesma
ela Iíberdade e governador das ar-' ano;
mas na restanração e restituição - em 1868 .Ç1af-êl/�-':-. ('_AN_:--_1

o_

de Pernambuco a seu le -íti �X' W>��f c ai ,e VIsconde

nhor">c}-l1íl"6C ue 'nao assentassem cl; Cavai" .

a

B�ren�e da 5a Divisão-
�cro , arra rastleira ent a
praça dentro de quatro dias sei-iam Fortaleza de Humaitá'

r na

tidos por inimigos da páLria; dera; , que se ren-

- em J781, a Vila de São Paulo - em 1875, eru "".v l"[h� �� __

fu! 'elevada à categoria de cidade; ranhão, onde nascera a 25 de Mar
-, em 1783, em Caracas, Vene- ço de 1835, faleceu o poéla e jor

zuela, nasceu o grande liberLador nalista Gentil Homem de Almeida
Simon Bolivar, que veiu a falecer BI'aga. ,

em 17 ele Dezembro de 1830; A DATA DE AMANHÃ RECOR-
- em 1836, Bento Manuel Ribei- DA-NOS QUE:

1'0, com suas-tropa;;, chegou em 80-
- em 1612, chegou à Ilha Upa

corro dos defensores de Porto Ale- onmiri, dando-ihe o nome doe San
gr,e; La-Ana, que ainda hoje co.nserva a
- em 1840, foi organizado o Mi- expedição francesa de Daniel de'la

uisLério, que ficou conhecido como Tcuche;
o da Maioridade; era do Partido _ em 1635, foram r,eunidos os

Llberal e estava assim constituido: restos mutilados de Domingos· Fer
Anlonio Carlo's e Martim Francis- nandes Calabar, senclo sepultadO:
co, Visconde de Abaeté, Visconde com bom'as superiores a que tinha:
de Sepel.iba, Anlofiio e Francisco direito como l\-Iajor, por determi
dc Paula Holanda Cavalcanti' nacão do holandes Sieg,emundt von

- em 1868, o Barão da Passa- scilkoppe que entrou em PàrLo Ca1-
gl'l11 subiu o Rio Paraguai, com os vo sete dias após a capitulação da

:.���u,. l'açados Bahia, Silvado e Ala- guarnição holandeza e Cjuati'o da.
retirada de Albuquerque;

- em 1890, em São Paulo, nas- _ em 1733, tomou do cargo. de
ceu o poéta Guilherme de Andrade governador e Capitão-geral da oa
e Alm,eicla, membro da Academia pit:mia do Rio doe Janeiro, o Gene
BI'Dsileira de LeLras. !'al Gomes Freire de Andrada, mais

. A DATA DE HOJE RECORDA- tarde Conde de Bobadela, gover-
NOS QUE: nando até sua morte em 1° de Ja-
- em 1633, uma coluna de ho- ndro de 1763;

landeses, saindo do Forte de Afo-
- em 1823, o Almi'rant.e Lo,rd

gados para reconhecer um dos ca- Coehrane chegou ao Maranhão e

ll"n_nhos do arraial de Bom-J,esus, dirigiu uma proclamação ao povo

fOL_ atacada e vencida por tropas e um ofício à Junta Governativa
de �)�rnambu�o� dirigidas pelos da -Capital, declarando que a Es

Cap�laes AntOI1!o André, Manoel quadra Brasileira chegaria com

AnlOl1lo Corrêa e Estevão de Tavo- tropas de desembarque e convidan
ra; do-os a r,econhecerem a indepen-
- em 1773, o governador do Rio dencia do �rasil; .

Grande do, Sul, Manu,el Jorge Go" - em 1874, em São Leopoldo, na,
mes de Sepúlveda (cujo nome era Rio Grande cio Sul, travou-se 're

J?8é Mar?elino, de Figuéiredo), pe- llhido combate entre os voluntá

d�u ao VIce-rel Marquês de Lavra- rios dirigidos por João, Daniel CoI

dlo, transferencia da 'séde de seu lin e os fanáticos "Muckers";
govêrno, que até ,entã.o éra Viamão, - em 1879, falec.eu José de

para o Pôr�o dos Cãsais que, a par- Araújo Ribeiro, Visconde do Rio

til' deste dIa passau a ser chamado Grande, Presidente da Província
Pôr to Alegre; do Rio Grande do Sul desde De.

__ em 1824, dl.rante a Confede- zembro de 1835 at,é Jan,eiro, de-

tração do EquaQ.I�·, foi aprisionado 1837 e a quem coube organizar a

o brigue "Collaítltuição ou Morte ,. reaç,ão contra os revolucionários

sob o comandv do ma.ltês Joã.o Me- farroupilhas.

I tr'ovitch,
e a "'cuna "Maria da Glo� André Nilo Tadasco.

ria" sob o C<lmando do portugues
--------------'--

Guilherme Raltcliff, ambos r,evolll-
I cjúnários perrlambllcano, pela Cor- Sala no centro
veta "Mária da Gloria" do comando
ele Tcodoro dt. Baurepaire;

,

_ em 1836, H"l. Bahia, onde nas- Tratar à rua Tiradentes nO 5

CE,ra a 31 de Mai"Ço de 1784, fale- Telefone 1393.
ceu o Dr. José COt,tinho, que fora -"--

Ministro do Império, CASA MISCELANE� dittri-
- em 1839, na enU,') Vila de La- buidora do. Rádio. �'1�,"'Ci A

guna, segundo Rio Br ....nco pois 1 tI-:oileux nos dá como a �9 de ,Tu- Victor, Válvu 8'" t; -'� �- J••

lho neste Rstado, foi ptoclamad,a Rua Conselhei, o afra

gueirense. Juizes - Gumercindo e

Ponciano.
Doze x Ubir-atan. Juizes - Hélio

,e Barhato.

Taubaté x Caravana do Ar. Jui- riques para o cargo de 20 'I'esou-
zes - Oscar Capela e Barbato. reiro;
Dia 30-7-48 - 'I'auhaté x Fi-

,
c) :__

vana do Ar. Juizes > Ponciano

Bar-bato.
Doze x Ftgueirense. Juizes

.oscar Capeia e Barbato.
Dia 4-8-48 - Taubaté x Lira.

Juizes - Hélio e Érico.

Jornaes - Shorts
'

- Comédias
Prews.:__["'.l1. ')-",c.-_ -�fP�

--

-

Censura li vre,

RITZ hoje ás 2 horas
lVIatinée Chic

Bette Davis - Paul Hcnreid
Claude Rains.

QUE O CEU A CONDENE
No programa: O Esporte em Mar

cha - Nacional
,

Preço: Cr$ 3,00
Censura até 14 anos.

Rrrz hoje ás 4,15, 6,30 e 8,30 hs.
ROXY hoje ás 7,30 horas

Sessões Elegantes
Joan Fantaene - Richard

- Patric Enowells
IVY

No programa: Noticias da sema

na - Nacional Imperial Filmes
Metro oJrnal - Atualidades
Preços: RITZ Cr$ 6,00 e 3,00 ás

6,30 horas Cr$ 6,00 único ás 8,30 ho
ras Cr$ 3,60 e 6,00. - ROXY Cr$
4,80 único
Censura até 14 anos.

Nacio
Martin

IMPERIAL hoje ás 2 horas
ROXY hoje ás 2 horas

1) Brasi.l Atualidades
nal 2) Gilbert Roland

Vesperal Colosso
1) Noticias da Semana - Nacio

nal Imperial Filmes. 2) No Mundo
da Moda - Short 2 partes 3) Fim
de Semana - Short 2 �artes 4) Ho

mens e Máquinas � Mundo ,de Hoje
2 pal'tes 5)' O Exterminador - De

senho Colorido

Carralaga
JUSTICEIRO ROMANTICO

Uma eletrizante aventura de Cisco
Kind, o valente cavaleiro temido em

toda a California 3) Edward G. Ro
binson - Leon Mc Liste
O SEGREDO DA CASA VERMELHA6 Um filme' repleto de a,renturas

e sensações
LOURA MISTERIOSA

Brama de ação forte e enervante

COM: Robert Livingston _ Ruth Suspense 4) Continuação do seria
do

Terry
7 O mais sensacional d'c todos os

JOE LOUIS DESMENTE
DETROIT, 23 (U. P.) - Jae

Louis desmentiu que tenba a idéia
orle aceitar a proposta luta contra
Gus Lesnevich, conforme foi anun
ciado pelo cronista Fleisber, em

artigo para o m.agazine "Ring". -

"Não sei de onde surgiu es'se boa
Ito. EsLou afastado do pugilismo, e

isso é Ludo. Tenho seis meses, des
de a última luLa C0111 WalcoU, pa
ra notificar definitivamente à Co
missão de Box ele Nova York a mi
nha retirada oficial. Por que não

'esperam. êsses"meses e não l1;le dei
xam so.zmho? .

John Roxborougl1, amig-o e "ma

nager, de Jae Louis, disse que tem
lluvirlo "uma enorme pres'são" pa
ra que o campeão aceite a l'uLa con

�rn Lesnevich,

O ARANHA NEGRA
Lutas - torcidas - suspense

Preços: Cr$ 4,00 e 3,00
CensuTa até 14 anos.

"'westerns" :

O IRMÃO INFAME
COM: Don Red Barry
Lutas - Mortes - Traições
8 Continuàção do major seriado

de todos os tempos
MARTE INVADE A TERRA

COM: Denis Moore

1/2° Episódios
Censura até 10 anos.

Café Otto traduz qualidade
Peça-o ao sau fornecedor _ !

COSINHEIRA

RITZ hoje ás 10 horas

Precisa-se de uma que durma fí.,
ra do emprego.
Informações , rua Rio Grim�.! do

<'la manhã Sul n. 22
Matinéc da petizada PAGA-SE BEM

Ney

PRECISA-SE

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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O QUE 'SE VÊ ilustrado não é apenas um

novo modêlo; é o Mercury 1949, inteiramente
novo, de um pára-choque ao outro. Observe
a imponência de suas linhas, agora mais·
baixas, mais longas, mais largas. Interior
mente, há uma festa para os seus olhos:
riqueza de estofamento, suntuosa beleza, es

paço à vontade! Seu novo motor, de 110
cavalos, é um mundo de fôrça, pronto a

�

r-

'. (

ER[URY ..
I

L

1

�
r-

1/", JZOfIflIAfi$ita�() .

\ '\

O· M P A N Y, .

responder ao menor apêlo. E como desliza
macio! A suspensão dianteira independente ...
os amortecedores tipo telescópio, montados
em ângulo. protegendo 'as molas traseiras
também contra choques laterais ... os assentos
com farto molejo sugerem o confôrto do
mundo de amanhã! Conheça êsse novo carro
nos revendedores autorizados. Em automó
veis, é_ o novo padrão que foi lançado! ...

Revendedores nesta cidade:
IRMÃOS AMIN

TI�AI)�NTES -i9- FPVlIS.

F
E

t

o R D i_ o • CR
-'---L__ ... _ ...._ .. _ .. _ ...__._ .. _._ ... _ ......:..__... _ .....__ ..._ .. �....._ ...__ . __....._ .. __._ .. __ ...._._.__ ... _

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

certa de 10'/. ao ano com recebimento de [u ros mensais.------------------------------------------------ i Informações nesta redação.

j

PRETO

00 MARROM
I HAVANA

fabrica ao

EM CROMO
COM SALTO DE
BORBACHA

consumidor

I
r

J

o maior e o mais antigo Clube de Sorleios do Estad().Sob autorização e fiscalização do Govêrno Fe deral,
.

de acôrdo com o decreto 7.930, de 3 detembro de 194'5.
-Capital fixo - Cr$ 200.000,00.Praça 15 de Novembro - 22 -: 2° andar -. Florianópulis - Santa CaLarina.EJ?de�eç? _telegrafIco - Cr�to.mutuo" - Tele fones 1.324 - 1.288 - Caixa Postal n. 5.Distríbuição mensal de prerruos em mercado rias nos seguintes valores:1° Prêmio: - Cr$ 6.000,00.5 Pr�m�os de Cr$ 1.000,00' cada UI)J (aproxima ções superiores).5 Prémios de Cr$ 500,00 cada um (aproxima ções inferiores).

BOM NEGOCIO

,.

se
T.

'I:
II
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\ II ACESSóRIOS E PEÇAS �RA
� � AUTOMóVEIS EM GERÂf,..
! I Ferragens e ferramentas para

Indústrias .)
JOÃO KELLER'

Importador - São .Paalo

Estabelecimento Suísso
Brasileiro

Av. São João, 1.276 - Caixa
Postal, 3.283
TELEGR. JOKE

•

\
;..j'

"

,

,

FRAQUEZAS EM GERAL
VINHO CREOSOTADO

«SILVEIRA«

enria Metropolitana
5° CONGRESSO EUCARISTIOO

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
cidade de Pôrto Alegre, Rio Grande
do Sul.

OuLrossim, comunico as facilida
des de viagem, entre outras, as for
necidas pela Empreza 11uri�mo,
Pontual-Machad'O-Bensaude. S. A.,
com quatro tipo de perígrínaçâo
a) uma Aérea, em aviões especiais,
3 partir do Maranhão, escalando «rn

todos os Estados; b) uma em navio.

especialmente fretado, e conduzin

do exclusivamente peregrinos; c)
uma terrestre, prosseguindo de

São Paulo em confortaveis· "oni

bus", através do Paraná e Santa

Catarina; d) outra terrestre, partín
do do .Rio de Janeiro, pelo .trem

internacional, diretamente a Pôrto

Alegre.
São essas as viagens obedecendo

ao tipo peregrinação.
Evidentemente, poderão os fieis

proferir outros rueios ao seu alcan Ice, com viagem de. auto, onibus,
aviação, etc.a na certeza de que o

nosso Estado, e em particular a

Arquidiocese não deixarão de se

fazer representar naquela parada
de Fé e demonstração de amor a

Nosso Senhor Sacramentado,

Fpolis, 1 de Março de 1948
Conego Frederico Hobold - Presi
dente da C. A.

'1

E MAIS

famosos produtos para automo

veis dão boa margem de lucro!

Importadora Mercantil S. A. abastece o 'mer

cado de vendas por atacado com sua grande
organização importadora e abastecerá tambem

sua casa em condições muito lucrativas. Veja
li lista. ao lado e escreva-nos li r 9 e n i e

solicitando condições para ser um -dos nossos

revendedores, em sua cidade.

•

_.'

./

, /

SUNOCO e demais lubrifieantel para todOl OI fi�.
s.... Oil Co.. Phíladtlphia; Pe.....yl...ni••

'MÁQUINA para lavagem interna do carter e domoW.

Inlernolional Motor Cleaner Ce .• Neli) Yor"

•

UMA LINH� DE TINTAS para todos os fina
Btrry 'Broíhers ln•. , Detroit, Michigan

•

MÁQUINA para lavagem do automovel a shampoe
Homesteoâ Valve MJg. Co., Caraopclis, Pennsylvania

AMORTECEDORES das linhas Ford e Studebaker

-Houdaille - Hershey Corportüion, Bnjjalo, 11, N. Y.

•

CARREGADORES RÁPIDOS de baterias
)

Harlman CorporaLion o} America, si. Louis 10, Mis&ouri

.. '

PI�TÕES, pinos, camisas e molas de segmento
Specíalloid Limiied, London, Lnqlclerra

•

COMPRESSOR'ES KELLOG-AMERICAN, pistolas para
pintura, lonas de freio e discos de embreagem

Americun Brake Shoe Company, New York

e

I

FILTROS e cartuchos de óleo lubrificantes do motor

Fram Corporaiion, Rhode Island

LINCOLN

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

/)ttfS/"(/RJlIILIISIJHREtf7t;s
,IKIrt7t11J1fllIdistIÍ!6'r��S'

De acordo com os 'imperativos dei
razão, da ciência e do bom sen-so:

N. o 1: Regras abundantes, pro-"
lengadas,�petid(l.s, bernorrogics
e suas censequências.
N.o 2: Falto de regras, regras
atrezadas suspensos, deminuidos
e suas consequências.

- VAUM�RT

·1

,
.

r
I.

{1� Q E J'1 T_E
"Procura-se Sub-Agentes-nas principais praças do Estado, para colocação de artigos de fácil vendJ

.

paga-se ótima comissão. Dirigir-se à Caixa Postal, 2-25 - Joinvile
'N/Estado, com as devidas referên,eias".

-,

-- .

'p RO ['U RA··SE

. '.

Para 09 pessoas de fino
paladar Café Otto ({

.em par.

firmo idôneo para ser representante e

distribuidora unlce, neste Eltado, de I

ESTERILIZADOR ,PORTIITIL I
I
I

I

PASTA DENTAL
ROBINSON

.:

.�
-R A P 1.0

o. famoso' aparêlho, á base de prata
atômizada, cuja imersão num simples copo
d'agua elimina. todas as espécies d. ba.'
cilos infecciosos. Aceita-se somente firmas
que trabalhem por conta propria .

R. G. STEINER praça Getulio Vargas, 2
sala 807 - Tel. 22-1660 Rio �e Janeiro

Rio Publlcldad.

NÃO -E_S QUE ç A!

A Tinturaria Cruzeiro dispõe ago

ra dos 'melhores profísslonaís d.
cidade para lavar, passar e tingiJI
pelo sistema suíço,
R. Tiradentes 44 - Fone 1022.

� • • • • ••• •• • Oi .

Drs. NUNElS VARELA e ANTENOR

TAVARES

AdvogadoS

Causa civeis comerciais, naturau

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

Escritóri<>: Rua Trajano, n. 33, 10

andar,
"

-I Florianópolis

Empregue bem o seu dinhel
ro, comprando a�ões do "Colé
gio Barriga-Verde".

.. . . . . . . . . � .

VENDE-SE
Vende-se finíssima sala de [an

tar em estilo Renascença, inteira
mente trabalhada a mão e ainda
não usada. Tratar à rua Saldanha

Marinho, 16.

"
-, ,

.: i

/

LEIAM A REVISTA
O

,

VALE DO ITAJAJ
Baraia «Chrvsler» "

Vende-se uma, em ótimo estado - 110 H. P. Tl:,atar com Lourival
Almeida - telefone 1.406.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Assegure desde já um

NATAL FARTO E FELIZ
·.em.ucrif.iciofinanceiro, adquirin
do, em suaves mensalidades uma

.

CESTA DE NATAL

��z.;�
Agente nesta Cidade:

B. SOUZA
€:aixa Postal, 326

'FÁBRICA DE FOSFOROS (PRON
TA P. FABRICAR)

Vende-se

Maq�iDário c-s 250.000,00
Prédio, Jmoveis Cr$ 90.000,00
Situada em Campo Alegre - S. C.
Vende-se tb. só maquinário
lnformações com A. Wehmut't -

Brusque - Santa Catarina".

Cofre Berla
Vende-se em ótimas condições.

Dimensões internas: Altura 61
ctms. Largura 47 e 36 fundos.
Trata-se à Rua Conselheiro Ma

'Ira no 35 - nesta cidade.

CANnA� t�fER04RÁfICAS

•

\

,

Tradicional Cordialidade

•

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

OOElfÇA.B n�BVf!l"'\�
.

CID O. iJrocrtlUos ia .Ofiieb!r.

".lel" lIoeDÇ1lII liIIe"�.'" .1Iul.iIla
'Ira..... •• tempo, do _ai.. !Ild'.
.'otta.ento remtl4Uávela. O e.r�ill�
........ tntlo tia ip.odRel&. H "IWII
.�llear •• lJuUviill&1I afeta... dt

� .afer1l1i4..... O Ser."l{o N.
••••aI ti. Do�çu •••&aIa d.lslllk
li. s. AJabilat6r1., 'lllIie atelld.. rn
laltau.te .. 41csntM ...rv.1IM �Il

........... :&•• Dee40n a. ..... l

••••• 1 •••••••••••••••••••••••• .-.

O TESOURO
D� instrução· está ao aleanee

de todis. Dá esse tesouro ao teu
amigo analfabeto, levando-o a um
curso de alfabetização no Grupo
Escola7 São José, na Escola Indus
tl'ial de Florianópolis ou na Qate.
dral M&trupoUtana.
............................

Encerador
Tendo necessidade de comprar

uma ENCERADEIRA ELÉTRICA,
afim de facilitar 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 (i)

Encerador JOSÉ DE OLIVEIRA.

. SEU CABO OU CAMINHJO Chevl'olct
.'"

.

-
'.

.

está sempre pronto para compensar com

a máxima eficiência tôdas as atenções

que o sr. lhe dispensar. Quer necessite
I
de servíçcs, quer de uma simples infor-
\ .

I

mação, em qualquer cida.de do Brasil

'o Ir. será sempre benvindo com o seu •

Chevrolet ao pôsto melhor qualificado

para atendê-lo... o Super Serviço

Chevrolet, prestado pelos concessioná

rios da General Moters l

I

#

/'

MeU,or ServiçOO
seU carro

queporo Me\hor \
seio o

_ equipomen-
. • Instoloçoesl to� 'modero

lO': • .trumen . IL"1 to e ln. aronhr- ne
.:i: •

oS poro 9
t' ni

'.�.. nísslm
I

• te"ncia eC -

'''!i� d OS�IS •

'.� acuro a
d economia.

:!' gron e

ic:o
e conhe·

"
.

os que
�

,

• Mecanlc S detCllhes
�. noS menore
) ce'" Che'irolet.
, o �eu GM, ítimas.,
• Peças \e9 seU� .' para o

I�����l! especlal� �
� Chevrolet. ae
� reocupaç.
'1/( • E uma P

L m ,ervlfl� • de ue
; consta",e ..

'

...mais e mais quilômetros
com segurança e satisfação I J.

GENERAL M'O J O RS

Em tdd.:
-'

as cjd�des: S U P E R S E RV I ç O C H EV RO L ET oferecido pelos concessionários d.

DO BRASIL S�A.

DATI LOGRA FIA Registros de Díplcmos
(orrespo"denda
Comercial

Confere
Diploma

TRATA-SE de registros de diplomas, registros de professores, e

todo em qualquer assunto referente ao ensino em geral, livre ou ofí-

METODO:
Moderno II Et·iciente

Direção de Dr. Pedro Olavo de Menezes. - Av. Alte. Barros 11 -<

1° andai.. ex. Postal 3932 - Rio de JaneÚü.
. ,DIREÇAo:

Amélia M Pigozzi

RUA ALVARO DE CARVALHO. 65

cial.
BUREAU UNIVERSITARIO

-

O Escritório do Partido Social Democrátíco, a nua Felipe Schímídb

N. 42, atende aos seus correligionarios para 'qualificação eleitoral

{ias 9 ás 12, e das 14 ás 17 fiaras todos os dias'

A DIVUL,GACAO
ReVista do Paraná para o Sul do Brasil

Intercâmbio Cultural
Economico Financeiro

Publlcidede mensal. - Assinaturas e Anúncios.
CAIXA POST AL, 775 - CURITIBA

Lo;a das coas_miras
,

ESPECIALI�ADA EM ARTIGO� PARA HOMENS
Recebeu variado sortimento de casemiras nacionais e inglesas

para homens e senhoras. Mantem permanente' estoque de roupas feitas
para homens.' Armarinho em geral - Capas, camisas, gravatas, pija
mas, chapéus, etc., 'tudo pelo menor preço da praça.

Faça. uma visita à nossa Casa e verifique nossos preços e artigos.

REEMBOLSO POSTAL
Para casem iras, �linlhos, brins, etc. precisa-se representante. .,.

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

A V I S O

O CREDITO MúTUO PREDIAL, COMUNICA AOS SEUS t\S'SOCIA
DOS QUE MUDOU SUA SEDE PARA A PEAÇA 15 DE NOVEMBRO N-.
22, SEGUNDO (2°) ANDAR DO PREDIO ONDE FUNCIONOU O RES�
TAURANTE PEROLA.

Fobrlccmtlt • tdistribuidol'es da. afamada. "'COII
t.açõ•• -DISTINTA- • RIVE'l'� POII.ue 11m gl'all�
d••0I'tlm4mto� 'de aa!lemiral_ .l.aado.; bRII.
bon. a ba.G..to.; algodõ••• 'monn•• awiamento.
para aUalat••i que ••aab. dir.tamente daa

Snrll� /

Com.rcl••t.. do lntarlo. no .antido a. Ih. fan l'tUllo GlmfJ

Flozolt.l!ftél-poUlI!i ..... FILIAIS am Bluna.nau e Leij•••
filhoS' � fdhs.-icclI; !;_ ClltO <liA CAPITAL" uhcma f!i attlllgelo do.

V:tllf!�.".ll "'.U·''J;,·!iI' cI� ofetualt.'am ln:;ta�· compJ.'OIll: ·MIt.TRIZ em

,
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11 Larga-me...
DeixIJ·me grilar!

�
" .:Y I li' ""

. ....�
,

XAROPE
SD. J:OAO

Combate a tosse, a

bronquite e 09 resfria

dos. João O Xal'ope .s.
éeficaz no tratramer\to
das afecçõerl gripais e

das vias respiratórios.

O..,��e São João
sol ta o co torro e faz

expectorar fàcilmente.

'I
Il
i

Nervoi� Debrn:
,

tados
�

Provocam
ta Neurasthenia

NÃO DEIXE QUE o EX
CESSO DE TRABALHO
DEBILITE o SEU OR
GANISMO, PORQUE O
CANSAÇC PHYSICO
E I�TElLECTUAL o
LEVARA', FATALMEN
TE, fi.' NEURASTHENIA

! Os primeiros symptomas da
. neurasthenia são geralmente a
.

insomnia, pesadelos, irritabili-
dade, dôres de cabeça e ner

vosismo. Ao sentir quaesquer
destas manifestações previna
se contra as suas consequen
cias. Trate-se immediatamen
te, com um rernedio de effeita
positivo e immediato. Não
tome drogas perigosas. Vigonal
é o remedia indicado para
qualquer caso de neurasthenia.
Vigonal revigora o organismo,
restituindo ao fraco as forças
perdidas e R. energia da juven
tude ás pessôas exhauridas.

Vi�onàl'l
fORTIFICA E DÁ SAÚDE
l."�or..lor:,,. ALVIM & FREITAS _ S. Paulo

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

Dr. Liudolfo 4. 6. '

Pereira
I

AdVOgAdo-Contabilista
Civel -- Comercial

ConaUtui§Õe. de .oeiedade.
e

_ .erviço. coreI�to•• em geral_
Orqtlnizoçõ.. con�QbeiÍl.

Regi.troe e marca••. dtapon'do.
no Rio, de carr••póndente.
EI<i:ritório: Rua Alvaro de

Carvplha n. 43.
Da. 8 à. 12 hora••
Tal.folle 1494

•••• .o •••••••••••••••••••••••••••

Ofiein8 Celeste
(Elétro Técnica Mecanográfica)
ROBERTO LAPAGESSE FILHO
Rua João Pinto, n. 32 - Floria

nópolis - Santa Catarina
Consêrtos, Limpezas e Reconstru
-ções de Máquinas de escrever, cal.
.eular, somar, Contabilidade, Regis
tradoras, Balanças automáticas,
·Chuveiros Elétricos, Ferros de en

'gomar, Fogareiros, Esterilizadores e

Aparelhos Elétricos em geral
Serviços rápidos e garantidos
preços Módicos
Orçamentos sem compromisso.

. '

•

TUDO
N

r
"

,
'.

I
�.

E cisa

""',.

t- 'mois,... CO
I,

,. • Ao •

- e maIs convenIente e eeenomrco

comprar ,tudó na casa Carlos Hoepcke

PARA A AGRICULTURA

Veja nesta' lista os artigos de que necessita 'e procure conhe(.er os nossos preços

PARA A INDÚSTRIA
Amplo e moderno sortimen

to de máquinas e ferramen·

tas' agrícolas: tratores es

peciais para hortas, arados,
grades de disco e dentes.

Máquinas, e veneno para

extinção de gafanhotos,
formigas e outras pragas.

Mangueiras Goodyear.

Dispomos dacompleta linha
das famosas correias e man

gueiras Goodyear. Motores
Diesel industriais, maríti
mos e geradores. Material
para construção, instala
ções sanitárias, banheiros,
etc .. Tornos paralelos, ban-
cadas e máquinas para os mais variados fins.
Fôlhas de serra para engenho, braçais para aço
e metais, circulares e de fita.

PRODUTOS DOMÉSTICOS PARA TRANSPORTES

Automóveis. caminhões, ca
mionetes. Possuímos um

completo estoque de pneus
Goodyear especiais para
cada tipo de serviço. Cãma
ras de ar, correias e baterias
Goodyear. Ferramentas e

macacos até 5 toneladas .

Desde fogões de todos os

tipos e equipamento para
cozinha até produtos para
toucador, drogaria e perfu-.
maria e um variadíssimo es

toque de artigos finos para
presentes.Filtros, geladeiras,
máquinas e rádios das me

lhores marcas. Secção ide fazendas e artigos de con
fecção, capas para chuva, capotes, encerados, etc.
Mangueiras Goodyear para Jardim.

' PREÇOS CONVENIENTES
PARA ATACADO E VAREJO

caRLOS HOEPCHE S. D.
COMÉRCIO E INDÚSTRIA

MatriG:: Florianópolis _ Filiais: Blumenou _ Joaçabc - Joinvflle - Lages
Laguna - São Francisco do Sul - Tubarão - AGÊNCIA EM SANTOS -

ESCRITÓRIOS EM SÃO PAULO, CURITIBA E RIO DE JANEIRO

ARMADORES. COMERCIANTES - INDUSTRIAIS

Transporte de cargas e passageiros entre os portos de Laguna e Rio de

Janeiro - Fábrica de Pontas "Rito Mario" - (Pregos de ferro)

IMPORTADORES E ATIlCATISTAS

fal.ndas - Ferragens - Máquinas - Produtos Químicos e Farmacêuticos -

Telegram'i15 "HOEPCKE"

SÉOE SOCIA ... :

PORTO ALEGRE

RUA VOL()NTÃRIOS DA PÁTRIA N.· 58 • , .• \ANDAR
I!:AI)(A PO�AL. 683 - TIõi.EFONE 68-<0 - TELEGRAMA&: .I'I!O�TORA.

AgenCia Geral para Sta, Catarina
Rua Felipe Schmidt, 22 - Sob.

Caixa Postal, 69 Tel. "Protectora" FLORIANOPOLtS

I
1'1

lngro
Para pintura de obras de madeira, ferro, maqumisrnos, embarca-

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

errenos em oque mação. Altamente impermeabilizante. Resiste a ação de qualquer ácido

Vendem-se diversos, com chácara, á beira-mar; diretamente ou I e ação da água do mar.

por intermédio e sob financiamento dos Institutos. DISTRIBUIDORES: - CARLOS HOEPCKE SIA

Planta e informações - Rua trajano, 16. FLORlANóPOLIS - JOINVILE e BL'(_Ti;IENAU

: .-�

..,.....

FARMACIA ESPERANÇA
.0 FarlUoê.tleo !fILO UUS
Boje � .JIlulll ..ri • na .refet14a

flt� uel.1I&ÜI .. _raacelru - B.....6ü.. - Peda
..riaa - .ArUc" d. liI.nolell..

fhLnIaae-.e ia <IlXIlU �"beta 'IM 'l'.eoUllárhi .6jJ"•.

,
\
I

I

.-'

!
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Não deixe para a última
hora a escolha do equipamen
to necessário para o seu posto.
Evite a contingência de ter que

se decidir pelo que houver disponível
r:o momento; para entrega ime

diata. e de ter de pagar o. que lhe fôr

exigido, sem direito i\ escolha ou garantia
da qualidade. Reserve desde já o material

de que V. S. vai necessitar, garantindo-se
com equipamento moderno e eficiente, na

época em que o irá precisar. Procure hoje
mesmo EQUIPAMENTOS WAYNE
DO BRASlL S. A. ou o seu

agente mais próximo.

EQIlI?.:".":... .1.......�. __ ......�u � Lc::;;�_·......
R. da. Marreca., 21 - Rio de Janeiro - End. Tele9r.: "Waynoll"

Agente neste Estado:

MACHADO & elA.·
Rua Conselheiro Mafra, 54 - Cx. Postal: 37 - End. T.1. I
PRIMUS - Tel.: 1658 - FLORIANÓPOLIS - Sta. Catariná

�[\ENENTE IVAN DENTICE LI-.Ip.·f-pa·fNHAlRES E SENHORA,

ANIVERSAIUOS
Fazem anos hoje:

- o sr. Tiago Grumiché, funcio
nário da firma Machado &: Cia desta I
praça; I- o dr. Danilo Carneiro Ribei

ro, residente na Capital da Repú-
.

"hlica ;
- o sr. Luiz Fernando Machado;

<, DEL'ÜRME SOUSA
Para regosijo de seus pais, com

pleta hoje mais uma primavera a

graciosa senhorinha Delorrne Sou

-sa, dileta filha do sr. Manoel Vi-
-cente de Sousa e de sua exrna. es-

jpôsa dona Helena Sousa.
Aos muitos cumprimentos que a

· aniversariante por certo receberá

por tão grato acontecimento, jun
tamos os nossos, com votos de f'e

.Iíéídades.

Fazem anos amanhã:
- o sr. Pedro de Freitas Cardo

.rso Júnior, funcionário dos Correios
e Telégrafos;
- o sr. Rodolfo Renaux Bauer,

-diretor do Banco IndnstrIa e Co-

mércio;
- o sr. Halo Balbi, representan

te comercial;
- a exma. sra. d. Maria Celesti-,

.na da Silva, digna espôsa do sr.

,"João Silva, proprietário da padaria
.1° de Dezembro;

- a senhorinha Lili' Mendonça.
sdiléta filha do sr. João Mnedonça,
-construtor Iicencia.do ;

- o menino Paulo Roberto, ga-

"Iante filhinho do sr. tenente-farma

.cêutico Francisco Gonçalves da

.Luz ;
_ a exma, sra. d. Maria Emi1ia

PASTA DENTAL
ROBINSON .,dlt

\

de Souza Almeida digna o'p'?'""

,:sr. Francisco Luiz de Almeida;
.

_ a exma. sra. d, Zilmarina da

.Sílva Eckert, digna espôsa ,d� sr,
_-

-

Viu transcorrer 110 dia de on

,tem, mais um aniversário natali

cio> o nosso conterrâneo. Tenente
Ayrtori Capella, do Exército Na-

-cional e servindo, presentemente,
nesta Guarnição Militar, no 140

_R C..

O distinto aniversariante foi al,

-vo da manifestação de regosijo,
.não só por seus súperiores e ca

.maradas, corno pelo vasto circulo
<de amigos grangeados no meio ci

vil,
.

onde é igualmente estimado

..pelos elevados dotes e lhaneza de

.atítudes.
"O Estado" felicita-o. As

VERDADEIRAS

paSTll.HAS

VALDA

participam aos seus parenLes e

amigos, o nascimento de sua filha

,sÔNIA
na "Maternidade São Sebaslião".

Fpolis., 22 de julho de 1\H8

CONTRATO DE CASAMENTO
Com a distinta senhorinha Tere

:za Augusta, belo ornamento da élite
local e filha diléta do nosso preza
-do amigo sr. Celso Ramos, presi
dente da Comissão Executiva Esta

dual do P. S. D., contratou casa

mento o sr. Zeno Hizzo, acadêmico
· de engenharia e filho do sr. José
Guilherme Rizzo, abastado indus

-trial.
As. nossas felicitações aos noivos ..

evitam a

. NASCIMENTOS:
O <lar do sr. tenente Ivan Denticc

·

Linhares e de sua exma. espôsa está

em festas. Nasceu-lhes ante-ontem,
uma 'encantadora filhinha, que se

chama Sônia.
As nossas felicitações ao distinto

casal.

FALECIMEWro :

Pela manhã de ontem, circulou
nesta capital, em meio de justif'i
cada pezar, a noticia de haver fa

lecido, pouco antes, a -exma. sra.

d, Maria Inbecak Nazir Mansur,
espôsa do sr. 8a,lim Mansar, co-'

merciante nesta praça.
A exlinta era genitora do co

nhecido soprano, senhorita Nazi-
1'a Mansur e das senhoritas Maria
e Sussen ,Mansur.

O enterramento do cadáver
ocorreu ontem mesmo, ás 16 ho
ras, no CemiLério' do Itacorubí.
A enlutada família, api'es,enta

mos os nossos sentidos pêzames.

NASCIMENTOS
José é o nome de um robusto

garoLo, nascido na Malerni'dade

"Dr. Carlos Corrêa ", no dia 20 do

'l!orrenLe, e ql�e veio alegrar ain-

da mais o ditoso lar do sr. Osval

do Doming'os da ,silva, chef� da

CarLeira Predial do I.A:P,C, e sua

ex:ma. espôsa d. Filomtma l\'�esqui
ta da Silva.

,

Os nossOS parabens.

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

AREÃO JUNIOR nos pr-Imeiros dias de agôsto, espe-
mesmo com a ordem 'de cessar f'o- rando continuar a merecer as espe
go, a lula continuava, e aos árabes ciais atenções de seus amigos e
era atr íbuída a violação daquela Ii tordem.

' c ien es.

22 - QuinLa feira:

En{Itla.,
Pedro Medeiros, Auxilíar

em Pitsburg, a Snra. Elizabeth Rau-
chen, declarava em juizo que todos
os anos, por ocasião do Natal, era

Npresenteada <,:om uma "b?a," �urral uvem de
POI' seu mando, na Cahforma, a
Sara. Grace 'Wiley, que se dava ao g���nho"os"luxo" de colecionar serpentes ve- ulu I'
nenosas, morria vítima do veneno Brusque , '14 (O E.) Grandede urna das suas amáveis inquili-
nas, mas tudo isso não impediu que

nuvem de gafanhotos alcan-
f'ôsse aprovado o projeto de lei n. çou. ho ie, na localidade' de
32J, autorizando o Presidente da Brilhnrcte, neste Municipio:
República a ausentar-se do país e.,•••• , •••••'.... • .•••••••••••••.•••

que o General Dutra fôsse conde-
corado por Sua Magestade Britâni
ca, pois os gafanhotos já andaram
fazendo estragos lá no Estreito !

23 - Sexta-feira: Dizem as no
tícias vindas do Sul do país, dizem,
que 'ultimamente, devido aos con-l
trabandos, vêm se verírícando Sé-Irios incidentes na fronteira com a

Argentina, mas vamos deixar isso
de lado, pois nos Estados Unidos
foi fabricado um rim artificial Icom celofane e 'matérias plásticas'
capaz de funcionar tão bem C{)m� Io próprio rim que nós possuimos
em nosso corpo, mas o caso é que
o Presidente Dutra pretende visi
ta!'. a Bolívia, afim de inaug'urar
maIS ,11m 'trecho da estrada de :t;er
TO Brasil-Bolívia.

24 - Sábado: Não se esqueça,
leit.or amigo, de que na próxima
qunrta-feira, ás 19,30 horas haverá

Bombas c medid..rll.

para gasolina, com
pressore, de ar, ele ..

vadores hidráulicos

p ti r a automóveis,
móquinas para Ia ..

var carros, equipa
mento para lubrííí

cação de chassis, etc. g
..
•
•
..
..

5

....

de (cO Estado)
18 - Domingo: Apesar de um

jornal soviético querer ridiculari
zar a idéia de uma possível guerra,
o rádio telegrafista do cargueiro
norte-americano "William Carson ",
depois de irr-adiar um falso SOS,
atirou-se ao mar, mas tudo isso
não impediu que sessenta fortale
zas voadoras fôssem transferidas as

pressas para .a Inglaterra, pois
'oêrca de quarenta indivíduos ha
viam tentado depredar a sede do
Partido de Representação Popular,
em São Paulo.

19 - Segu nda-feira : Se você,
leitor amígo, colécíona selos; por
que não se inscreve na nossa So
ciedade Filatélica? Lá você terá
oportunidade de admirar as mais
belas coleções de Florianópolis e

adouírir, por troca ou pai!' compra,
os exemplares que lhe faltam. En
dereço: Rua Álvaro de Carvalho,
34) 10 Andar. Reuniões: Quartas
feir-as ás 19,30 horas e Sábados, ás
15,30 horas.
20 _: Terça-feira: Enquanto tu

de melhorava ,em Berlim, as auto
ridades francesas mandavam sus

pender Lodo o tráfego na área do
lago de Constança, afim de serem
realizadas naquele local amplas
manobras militares; pois pelas ter
ras outrora santas, o sangue con
tinuava a correr e o líder comunis
t� italiano, Palmira Togliatti, ví
L:ma de um atentado na semana
passada, já estava se preparando
p[,ra reassumir a direção do seu

partido.
21 �. Quarta-feira: Apesar do

trpmor de terra registado por uma
Universidade dos Estados Unidos
cujo epicentro devia estar no Pe�
rú, os soviéticos nã.o cumpriram a

promessa de enviar a Berlim se
tenta e cinco mil toneladas de gê
neros alimentícios e em Floria:nó
polis ocorreu um lamentável desas
tre de aviação, no qual ficou gra
vemente ferido o Ten CeI Av. Lam
pE'rt Comandante da Base Aér,ea
de Salvador, mas na Palestina,

CODlle8�ão ---

Valadares proferiu vibrante discur

so, terminando por apresentar a

moção, assim redigida:
"O Partido Social Democrático

coriscío dos deveres que lhe incum

bem perante a Nação, neste instan

te em que encerra os trabalhos de

sua memorável Convenção Nacio

nal, afirma solidariedade política
ao eminente Presidente Eurico Gas

par Dutra, com os aplausos à fe

cunda e patriótica obra de seu go

vêrno.
Sala de Convenção, em 22 de ju

lho de 1948".

Finalmente, falou o sr. embaixa
dor José Carlos Macedo Soares, en
cerrando a Convenção. O seu. dis
curso terminou com as seguintes
palavras:
"Podeis regressar tranquilos às

vossas cidades, pela certeza que le

vais de que o pujante Partido So
cial . Democrático tem no presiden
te Ner êu Ramos um chefe, um gran
de chefe capaz de bem conduzi-lo

em suas horas felizes, e de dirigi
lo com, inteligência, serenidade e

acerto. nas suas horas difíceis.
Ao encerrarmos os nosso traba

lhos, de uma coisa devemos estar

convictos: é que o Partido Social
Democrático, interpretando as as

pirações do povo brasileiro, sem

poupar esforços nem sacrificios, tu
do faz e tudo fará para a consoli

dação do regime democrático e o

engrandecimento do. Brasil".
. As moções de solidariedade ao

Presidente Dutra e ao sr. Nerêu Ra
mos foram saudadas de pé, pelos
convencionais com uma vibrante

salva de palmas. '

Encerrando- a sessão o sr. Ner'êu

Ramos dirigiu palavras de agrade
cimentos aos convencionais e de

saudação aos correligionários de to

do o. pais.

1·scrÜ-Ó-rÍó·---TéêiiTcõ--
Cid Roch. Amaral
ENGENHEIRO CIVIL

Aviso aos srs. interessados que,
tendo regressado de sua viajem aos

Estados Unidos da América do Nor
te e paises 'lisinhos, o Dr. Cid Ro
cha Amaral reabrirá seu escritório

(Rua Presidente Coutinho n. 22),

Gratifica-se
COM CR$ 100,00

Quem ';ntregat na Cia •

TeJefonica, uma bolsa
preta que foi perdida,
-contenâo 2 ·chaves.' 15
cruzeiros e 'varios outros
objetos.

reunião na Associação Filatélica.
Apareça por ,lá que teremos todo o
prazer em recepê-lo. Rua Álvaro
de Carvalho\ 34, 1° andar.

c O B R A.F IT E
EXCELENTE OPORTUNIDADE E óTIMO EMPREGO DE CAPITAL,

AOS SNRS. INDUSTRIAIS, CAPITALISTAS E COMERCIANTES
�ncontra-se nesta Capital, procedente de Curitiba, o. sr. Antônio

Correa de Mello, Inspetor viajante da tia. Sul Brasileira de Fiação e

Tecelagem. (COBR�FITE), cuja missão é colocar suas ações de aumen
to de CapItal. Os lllteressados dirijam-se por obsequio ao ao. sr. Mello
nesta Redação o.U Hotel Maje.stic.

.J
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MINISTÉRIO DA'MARINHA
CAPITANIA DOS PORTOS DO
ESTADO DE SANTA CATARINA

.

xxx
"E D I T A L"

De ordem! do Senhor ' Capitão
d,e Fragata da R, Rm., Plinio da
F_onseca Mendonça Cabral, Capítão dos Portos do Estado de San
ta Catarina, faço saber a quem in
teressar possa, que os cidadãos
abaixo relacionados, inscritos nes
ta Capitania na profissão de PES
CADOR-PROFISSIONAL e residen
tes sob a jurisdição 'da referida Re
partição, devem compar-ecer à Se
cretaria da Capitania dos Portos
em FloriaIÍópolis, dentro de trinta
.(3.0 di_as), a contar da data da pu
bhcaçao do presente edital, muni
dos de suas respectivas cadernetas
e. certi��o de nascimento (para
fins militares e Isenta de sêlos e
emolumentos de conformidade com
a legislação em vigor), afim de
tratarem de seus interesses e den
tro do seguinte horário: dias úteis
das 10,00 ás 12,00 e das 1400 ás
�6.00 horas e aos sábados da; 10.00
as 12,00 horas, ficando sujeitos a
multa e apreensão da caderneta de
conformidade com o Regulamento
das Capitanias de Portos. os falto ..
sos.

.

CLASSE DE 1917
Antônio Camilio Boaventura Ar

naldo Dário da Costa, Alta'miro
Juvêncio de Paula" Antônio José
dos Santos,' Antônio Rosa Nunes
Carlos Mateus da Silva, Francisc�
Baldança Neot, Francisco João Lu
cas, Gumercindo Manoel Siqueira
Heleno João Nunes, José Yaléri�
de Souza, José Marcelino Loureiro
Jaco,b .J. da Cruz, José Maria .Joã�
Antônio -Cabral, João Manoel Sa
gás, Luiz Sebastião Machado. Lídia
Na�ário. Tomaz PireS, Nereu Manoel
Joao Líbano, Manoel Clarinda da
Conceição, Nestor Vicente Jacinto
.Nazár-io Tomaz Pires Nereu Manoei
Mattos, Policarpo Pinto de Melo
Roberto Avelino Vieira Rornã�
Joaquim Barbosa e Wald�mar Rau
lino de Jesus.

CLASSE DE 1918
Antônio Manoel da Silva Acidio

Camilo, Argino Antônio da' Silva,
Antenor Raimundo Santana Ben
vindo lzidoro Martins, Be�.iamin
Manoel da Silva, Bertoldo Fausti
no Corrêa, Benevenunto Vicénte
de SOUZq, Camilo Tiburcio Salva
dor, Domingos Braz, Durvalino
Passino Pinheiro, Euclides José
Garcia, Estanislau Victor Nunes,
Ereteu Anastácio Soares, Francis
co Estevão Godinho, Francisco
Borges de Souza, Guilherme José
da Silva, Germano José Lapa, Her
cilio 'José Vieira, Irineu Ponciano,
Ribeiro, Jovino Martiniano Rodri
gues, José Patricia da Silva, João Mo!
noel Paulino, Joaquim Izidoro da
Silva, João Laurentino Flôr, J02'0
Octaviano de Souza, José Bernardi
no, Liberato João Duarte, Leonel
Eleutério Ramos; Lauro .José
dos Santos, Laudelino Antônio,
Manoel Paulo de Camargo, Manoel
Silvestre da Silva, Milton Pereira
Machado, Manoel Bento de Oliveira,
Manoel Valério de Souza, 'Manoel
Eleodoro Martins, Octavio Alberto
Bion, Ramiro Domingos Lino, He-

. duzino Luiz Flôr, Teodoro Miguel
Espares e Tomas Nunes Filho.

CLASSE DE 1919
Antônio Constância, Abelardo

Victor Fagundes, Antônio Sabino
Ferreira, Azevedo -Bernardino de
Senna, Acelino João L U' c a s,
A g e n o r João Ribeiro, Ben
jamin Manoel Francisco, Cnispim
Jovita Daniel, Djalma Teofilo da
Cruz, Domingos Firmino Ramos,
Domingos João 'Diás, Enedino
Maria, Elpidio Bernardino Corrêa,
Firmino Máximo Mendes, Floriano
José de Oliveira, Frontino Patricío
da Silva, Georgina José Martins,
Geny Herminio Silva, Idalicio
Francisco de Azevedo, José M. de
Souza, João Maximiano dos Santos,
.Joâó Ocker Filho, Jóvino Bernar
dino de Aguiar, João Pqdro dos
Santos, José Sagás Filho, José Lu
cidório Serpa, João Féliciano da ISilva, José Paulo da Silva, Louri
val' Gallo, Lincoln José de Oliveira,
J..ucio Avelini Vieira, Manoel Eles�
bão Bento, Melentino José de Sou
za, Manoel Alvim da Silva, Notórii
Laurinda Tomaz, Osni Ernesto
!Vieira, Porfirio Cecilia Adriano
Flores, Possidoneo Cirino Sagás,
Raulino Anastácio Ferreira e Sa
�urnino Gregório Florf's.
Capitania dos Portos do Estado

de Santa Catarina, Florianópolis,
19 de julho de 1948.

.

Nelson do Livramento Coutinho,
Escriturário da classe "G" - .Se-
crctário,

.

{j KSTADU- Domingo 25 �e Julho de .'G.llJ'

AQUI estão os 110VOS e revolucionários caminhões Ford 1948
"5 C idos" I '"

uper- ons'tru.; os . Eles representam o surpreendente resulta-
do da ahHca}.a-o d .,.

d •

'.

F <1i e um pnncIIH.o_ e c1'Vrenh .., ....� .�__
•
__•._. "O ---

Con"truído�':.'S1gnHica: cada ponto vital, tôd as as peças dos novos

caminhÕes Ford suo construídas com fôrça'e resÍstência superiores
às exigidas nos trabalhos normàis. Por isso, os novos carn irrhões

Ford têm capacidade de sopí;"d! A.s.vantagens são claras:

Primeiro: Os novos caminhões Ford não ficam restritos a usos

limitados. Sua capacidade de sobra permite-lhes suportar cargas
além. das necessidades normais do servtço- ampliando sua varie

dade de usos.

Segundo: Essa mesma capacidade de sobra faz com que os novos

caminhões Ford trabalhem "folgados", com menor esfôrço e,

por t.an to, menor desgaste. E isto é o mesmo que dizer: muito

•
maior duração!

Conheça os riovos caminhões. Ford 1948, agora em exposição nos

revendedores Ford.'

FORD MOIOR COMPDNY
•

MAIS S�LIDA CONSTRUÇÃO PAR� MAIOR DURAÇÃO 1

de
fin'ca! Um de 6 cí
lt '�<1ros, íntetramen-

te novo .. e 2 novos motor-es V-8! Toüos dotados
de novos aperfeiçoamentos Qlte..J:e.s.ult--u:o-.c.m. real.

--------�--���esêJfupenho! .

2 No'Vos SQPer-Caml liaté hoje c.o.n..:trUÍflos e

n õe� ••• QS ma!or.êS
93/4 t.o:Sle\adas! 14" CitJ?Q,}�__�o.r·!L' D-tl.o .U.r.4_..D.t..i....

de iôrça! Transmis',;ão de

5 v e
í

o c
í

d a d e s t NOVOs

freios extra- fortes de 16 x 5

polegadas I

Nova Cabina Isolada: Importante caracte

rística dos novos caml ..

n liões Ford! O confôrto
de um carro de passagei
ros. Novos assentos esto

fados tipo poltrona,maior
ampliação interior! Novo
tipo de suspensão de ca.

bina, que a isola das vibrações do chassis!

,

Novos Chassis ••• novos eixos, freios e dire

ção! Construídos com capacidade' de sobra, para
proporcionar maior dura

ção: C.onheça êstes novos

camlnhôes. . . compare-os
com os de qualquer outra

marca... o sr. exigirá Ford!

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

I
L' " CASAS PARA ALUGAR' '. iVeft4 O' ".

d "b 1 " .

A 'd

I
/.ÍÍ c � •DIspomos, no momento, e um pequeno unga ow _" a vem a li � -"

Mauro Ramos, e uma grande residência, nas proximidades da Praça 15 \:� �
1

de Novembro. Exigimos contrato e fiador idoneo.

BANCO C. P. AGRíCOLA DE SANTA CATARINA .
'

Ácido sulfúrico; 2 Torres metálicas de 30 metros, cada Uh1� '\!
Rua Trajano, 16 -

co antena tríplice; Gerador para fabricação d.e hidrogênio; Ma�
- .. � ""_"' .... - ......... . .{f.� fOI r i1'_'-:"'"<P' ,�aw Ji JH••jb;E,

caco �hydráu)ic'O, ntarca Blachlaw Jack, para 12 toneladas; Rá-

teria completa para 120 volts e 650 amperes, equipada com qua

dro e chaves; Bomba de ar, manual, �om tripé; Manometro para

garrafa de ar comprimido; tanque de zincu, com bomba, para
600 litros; Lâmpada extensiva, com 22 metros de fio flexível ;
48 metros de fio flexível, paro lâmpada extensiva, etc.; cabo elé

trico flexível; Garrafas para ar comprimido; Jogo de mola.

completo, para auto Ford 1929; Balões para hydrogênio; Supor
te para pneus;' Pneu :grande e câmara de ar; bomba completa

para tambôr de gasolina; :Máquina de furar elétrica; Ventila

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

Informações 1119 Escritório de Asteróide & Cia.

Praça 15 de Novembro n? 22 - 29 andar -.Telefone, 1.388.

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

CHEFE DE ESCRITóRIO
Eirrna industrial precisa de pes

.ôa com prática d-e escritõrío e de
esceituracão mercantil.

.

Cartas para Chefe de Escritório,
Caixa Postal, 139, mencionando ha

bilitações e pretenções,
Guarda-se sigilo.

--

Regi'itradoras I'R- II
IV

Ouçam, diàriamente, das 10 às l4 horas, as susdiçõee da

ZYH

..

....

"

Vendas à vista e prazo'
Distribuidores exclusivos:

ALMEIDA, BASTOS & CIA.

Felipe Schmidt, ? - 10 andar

:r; ,

,

.. 6 Radio Difusora de Laguna,
970 kilociclos onda de 300 metros.

:
,. �.

Laguna - Santa Catarina Brasil

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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ICabelos Brancos'

Sinal de velhice
A Lega0 S,ilhonte foz VG1.

tal' o cal' natural pl'imiti'llQ
(caetanho; loura, doirado ou

nelgl'O,) em pouso tempo. Nao
i tintura. Não mancho e não
euÓ'Q. O NU ueo é limpo,
facll e agradável.
A Loção Bl'ühant41 extingue

Ga ca.pa•• o prurido, o obol""
rh&a e tMas os afecçõ.. pe
raoitáriaa do cabelo, o.im
como combate a calvicã•• re

vitálizando 08 raizes capila-
1'88. Foi aprovado pelo Depor
tamen to Nacional de Saúde
Pública.

I Os Rins que devem eliminar

l todos os traços' de substancias

! toxicas- ou impurezas do organis
; mo, estão permitindo que um

I excesso de acido urico se acu

I mule e penetre em todo o

: organismo.

I A falta de cumprimento de sua

, tarefa por parte dos rins é a

j causa fundamental das dõres

I reumatrcas, lumbago e irregula
I ridades urinarias.
: Este acido urico rapidamente f6r

I ma cristais agudos, que se alo-

I
jam nas articulações,

. c?usando
a sua inflamação e rtgld� as

cruciantes dôres do reumabsmo

II! outros males do sistema urina
I rio. O tratamento apropriado de
I 'IIe fazer voltar os rms ao seu

\ f estado normal, afim de poder
í eer filtrado o .acido urico

..
É por

I. iaso que as Pllulas De Wltt con

'i seguem dar alivio, permanente

I nos mais rebeldes casos.

As Pilulas De Witt atúam di·

! retamente sobre os rins, de

,volvendo·lhes a sua ação natural
de filtros das' impurezas do

1 organismo.
f Acham-se á venda em todas as

farmacias.
PlLULAS

"DE WITT.i
r Para os Rins e a Bexiga
EM VIDROS DE 40E 100 PlLULAS.
o GRANDE e MAIS ECONOMICOI

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

Trate das vias
resp,iratorias

A. Bronquites (Aamoticas,
Cronicas ou Aguda.) • cs

.uas manifeataçõea (To..e�.

Rouquidão, CatarfOll, e-tc•.•),
a.nim eomo a. GRIFE3, .ão
mol••tiaa que atacam o apa
relho relpiratorio e devem
.er tratad'aa com um medi
camento energico qlole com

bata o mal, evitando com

plicagõel grQvea. O �T0SIN
contendo elementos antine
�. peitorai., tonícee, recal
âfiooDt.. e modificadore. do

organiamo 'o remedia
indicado.

Procure hoje o seu
vidro de SATOSIN
nas bôas farmacias

e drogarias.

,.4o •• '0 ••••••
' •• -o "o ••• '0·0 ••••••••••

OOMERGIAN"IE: Dá mo u

no It Biblioteca do Centro �ea
Jmn100 XI �>i Ftrv-er.il'o. Coa..

trtbuirb, 'iesim. p-m"1l t! �0l'!D4-.-

'çi.o cultural doa e!ltarll!lNt�..

I ,� nmallhã I
.

{"'Gl<_T �l!ill � ".rÓ-lln'o"" .'"

•
•

I

especialmente para
os homens elegantes

A Casa José Silvo tem agora Fábrica próprio de Roupas Brancas, e, por isso, pode
atender com rapidez a SLlO distinta clientela do interior. Lançando as suas vendas
através o sistemo de reembolso postai, apresenta a sua marca EPSOM - timbre de
qualidade dos camisas mo delo, cuecas e pijamas.

- � 'C3]
"'-..A/ b__

. \i1t
E!"$ON\ I M.<t.,. fecbc- Punho EPSOM - Mo·

de, mc ito cic!j:o:tnte, prQ- éetc slmpkls, cem bofao

prio pcre troióll da �HJSi",io. de r.ladrep{.ro(o.

I1i'SONl II - moa••o

aberto, projtrio tombem

pato trc:ie� os,pOrfil/os..

AGORA, ()S PRff2ÇOS DAS CAtiUS!\S

EI)SOlfI
70,
90,
12Q,

$:

L:1
.:

tu::'(',
.....

,

,

L

p---�.--------------- ------ ----.----------�

NOT I:" - Com o fifo métrico meço a circunferência do peso
coço e o comprimento do braço. Envie-nos essas medidas
cerras, porque o iecido iá foi mol,'!ado. Diga tombem o mo-

�ei�_��_n_·n_ll�_. . __

CUECAS EPSOM PIJAMAS EPSOil1

Br. lcas, de ótimos teddos. e

côrte cnatômieo.

BCfÕOS ticatac ou madrepárofa.

Tecidos; veleeioncdcs de grande
dvra(Jilic.!cd�. Fr és botões e mais
UI':l nel S::I;a pa;w� Iecha-le. DG�
br')odo!, com cinto e t:-e.s: coizo:;.

pr:cços
De Cembrcio /';1. f. nas c ôres
lisas - Verde clcrc , cinz cr, beije
e azul. Cr 125,
De Trk:oline C - nas céros Iisos .

creme, beije, CJ!:ul e buCi de
rosa c-s 1801
De +rieetine Ext-c � Nas c ô-e s

lisas - Cjr,lo, v e rele e ez cl Cr$ 240,

PREÇOS

Morim Cr$ 22,

c::::::::':;;::::::=::::::::: Cam!>raia M. I. Cr$ 30,
Fr icolinc N. A. Cr$ 40,
Trícof ine e x+ec N. A. Cr$ 55,

---�--------

NOTA Me-ça com a: fita métrica o tora. em circunfe·
... eêncic , EiSa medida é a suficiente.

CO M O F A Z E RUM P E D I D O D E A R T I G O S E P 5 O M
Escolhe O que pretende adquirir - Camisas, ·cuecas ou pijamas. -

Tire as medidas conforme notas junto dos artigos. Envie-nos o seu nome,
endereço, localidade e Estado.

TODOS OS PEDIDOS DEVEM SH� DIRIJIDOS A

RUA MIGUEL COUTO. 3 e 5 - RIO 'lE JANEIRO
• .'

••••••••••••••••••••••••••••••• .fI •••••••••••••••••••••••

Atenção, Snrs. Industriais!
VENDEMOS OS SEGUINTES MA- i Ventilador de ferl'Q, manual.

QUINÁRIOS para arroz em casca.

i Máquina p/beneficíar arroz, 2 Tratores "FORD'SON", sendo
com I:l0U()O uso, da afamada mar- um funcionando. 'B outro dssmon
ea "TONANNI" com dois brunida- tado.

AVó! MÃE! FILHAl TODAS DEVEM USAR A

..
.

.

1. Trilhadeira p/arroe. com capa
cidade para 250 sacos diários.
i Arado de dois discos para tra

tor, marca "OLIVER".
. i Semeadeira de oito linhas,
americana, marca "THOMAS"
p/arroz ou' trigo.
Os interessados queiram dirigir

se á IRMÃO� �LAVAM, Florian6 ...

polis, Rua-João 'Pinto n. 6 - Cor
respondência para Caixa Postal 42,
Fpotís.

(O REGU!L�DOR VIEIRA)
A mulher evita dores:
ALIVIA AS CóLICAS UTERINAS

/
, Emprega-se com vantagem para com-

�V{] � bater as irregularidades- das funções pe-

��_�'
. riódicas das senhoras. B calmante e re- •

. '�õ). gulador dessas funções.

�)� dá
-'

FLUXO SEDATINA, pela sua com-
..

1�'"

. provada eficácia, é .muito receitada. Deve
L.��

.'

�

f ser usada com confiança,
�ftlH ",MA FLUXO SEDATINA encontra-se em

toda parte. '(87297)

res e classíficador de tipo "TRIER"

I eapacidade para 60 sacos de 60

quilos, beneficiados em iO horas

de serviço.
i-Motor DIESEL, sueco, de 20

H. P. efetivo, da afamada marca

!'BOLLINDRS", completamente no

ve,
i Dinamo para 6;000 velas, com

instalações completas, isto é, qua
dro de mármore com reostato, am
perimetro e demais pertences.........................

-

.

Não perca t·elllpo ! TINTURARIA CRUZEIRO
Tiradentes 4.\

LAVA e TINGE ROUPAS
Reforma chape.os

Proflssicna competente - Serviço rapido e garantido:

Telefone para a Impressora Graiaú Ltda. (telefone
I manual 767), e o nosso agente o p rocureré. para receber
I)'ua encomenda tipográfica, Serv iço Esmerado. En trega
imediata. Preços sem concorrencia.

QUER VESTlR�SE COM CONFORTe E ELEGANCIA?,
A

Mello
Ouçam diariamente, das 9 às 1.3 e das 17 às 22 horas

PROCURE

Alfaiataria RADIO TUOI' ZYO 9
1530 kilocielos ondas médias de 196 metros

TUBARÃO -- S. CATARINARua F"elippe Schmidt 48
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Florlan6poll,. 25 ele Julho De 1948

. Na assembléia Legislativa
A solene sessão de ante-ontem.-Autoridades presentes.-Repre

sentados os srs. Vice-Presidente Nerêu Ramos e Governador
Aderbal Ramos da Silva.-Brilhante o discurso do deputado

Armando Calil, do PSD, em que afirma: «Apoiando
o Gouerno, ajudamos o Povo!»-Outras notas.

A sessão de sexta-feira última, cuja data assinalou o primeiro ani
..ersário da promulgação da Constituição do Estado, revestiu-se de bri:
lhantismo invulgar sendo os trabalhos presididos pelo sr. Deputado Rui
'Cezar Fuerschütte., 1° Vice-Presidente e secretariados 'pelos srs. Depu
tados Joaquim Pinto de Arruda e Alfredo Campos, 1° e 2° Secretários,
respectivamente.

Declarada aberta a sessão, precisamente ás 14 horas, o sr. Presiden
te determinou a leitura da ata da última sessão ordinária que, ·em vota
ção, foi aprovada. A seguir, leu s. excia. telegramas dos srs. Drs. Nereu
Ramos, Vice-Presidente da República e Aderbal Ramos da Silva, Gover
nador do Estado, ora Iicenciado, aos srs. Drs. Armando Simone Pereira e

'José Boabaid, respectivamente, solicitando-lhes representassem na solene
�omenloração. .

.

Após, designou s. excia. os srs. Deputados Pedro Lopes Vieira, do
P. S. D., Braz Alves, do P. T.. B. e Bulcão Viana, da U. D. N. para, em
'Comissão, acompanharam até à Mesa, os srs. Drs. Armando Simone

. Pereira, representante do" sr. Vice-Presidente da República, D. Joa
quim D. de Oliveira, Arcebispo Metrop<?Iitano, Dese�nbargadores llrba
no Müller Sales e Ferreira Bastos, Presidente do 'I'ribunal de Justiça e

representante do Presidente do Tribunal Eleitoral Regional, respecti
vamente bem como o sr. Almirante Antão Alvares Barata, comandante
do 5° Distrito Naval, o que foi feito sob vivas palmas da assistência. A

seguir foram designados os Iidercs • unes Varela, J. J. Cabral e Sau10
Ramo;, das bancadas do P. S. D., 1'. D. N. e P. T. B., para acompanha
rem o sr. Dr. José Boabaid, Governador do Estado, em exercl�IO] a!e
a Mesa o que foi feito, tambem, sob palmas cal()ro�as da assistência

que, de pé, saudava o ilustre chefe do Poder Executivo.
Constituida dessa forma, a Mesa, foi concedida a palavra após o

hino nacional, ao representante da bancada do Partido Trabalhista
Brasileiro, sr. Deputado Saulo Ramos, o qual, da tribuna pr-incipal,
proferiu brilhante discurso alusivo ao ato, cujas palavras foram, ao
final aplaudidas, seguindo-se, após, o representante da União Demo
crática Nacional, sr. Deputado Waldemar Rupp, que, tamhem como o

orador precedente, obteve palmas da assistência.

Se_re,?-ad<?s os aplaus<?s, coub.e a palavra ao representante cio partido majorítário - o Partido SOCIal Democrático - que foi o sr De1Jutado Armando Calil, considerado um dos maiores tribunos da 'Ass�m
hléíá, orador fluente e'uma das mais vigorosas expressões de cultura damocidade barriga-verde. Em suas brilhantes palavras s. excía, refe
riu-se "aos acontecimentos políticos que. resultaram n; criação do cli
ma progricio ii volta do país ao regime constitucional" tecendo a ês"p.
respeito magnificas considerações: A certa altura do s�u impro�iso, ���
excía, declarou: "Não se vê a marca do ínterêsse partidário nêsse do-
-·smnenio que o povo 110S mandou fazer". Mais adiante, sempre trazen
do, em suspenso, a seleta assistência, definiu o grande tribuno, a ati
tude do Partido Social D-emocrático, afirmando: "Apoiando o Govêr
no, ajudamos o povo. Colaboramos com àquele para cooperar com êst-,
-�a segurança de que a riqueza do Estado é a fortuna do povo. E não
abandonaremos essa honrosa -posição politica. Prosseguiremos prêsas dês
"Se empenho e dominados pela consciência de que cada vida é um compro
misso de luta por muitas vidas!" E o sr. Deputado Armando Calil, C()U
firmando plenamente a sua fama de grande tribuno, emite conceitos os

mais importantes, e realiza notável peroração que é acolhida com calo
rosas e demorados aplausos, sendo grandemente cumprimentado pejas
autoridades e pessoas que passavam das Galerias para o recinto.

Depois dêsse brilhante improviso, o &1'. Presidente agradeceu o com

parecimento de tôdas as autoridades, bem como das exmas. familias e po
vo encerrando, então, a sessão que foi, não há dúvida, coroada .de brí
lh�ntismo, comemorativa do primeiro aniversário da promulgação do
n05S0 Estatuto Básico.

AUTORIDADES PRESENTES
Além das autoridades que, ao inicio desta crônica já mencionámos.

..notamos mais os seguintes que se achavam no recinto tia solene sessão:
Capitão de Fragata Plinio Mendonça Cabral, Capitão dos Portos, repre
sentante o sr. Comandante da Escola de Aprendizes Marinheiros, 'Tte.
Luiz Napoleão de Azambuja, representante a 16a C. R., Cél. João Cândído
'Alves Marinho, Comandante Geral da Policia Militar e oficialidade, Major
Artur Pinto, Comandante do 14° B. C. e oficialmente, oficiaes do 5° Distri
to Naval e Base Aérea, Desembargadores Flávio Tavares da Cunha Melo,
'Luna Freire, Osmundo Wanderley da Nóbrega, Edgar Pedreira, do 'I'rí
bunal de Justiça, sr. Celso Ramos, Presidente da C. E. do P. S. D. em San
ta Catarina, Juizes Arno Hoeschl, Dr. Otho Gama d'Eça, Secretário da Se
gurança, José do Patrocínio Gallotti e Alves Pedrosa, respectivamente. da
la e 2a Varas l:l de Menores, Professor Barreiros Filho, Secretário do Go
vêrno, Capitão Rui S. de Souza e Tte. Walmor Borges da Costa, da Casa
militar do governador, Vereador Batista Pereira, Presidente da Câmara
Municipal, Dr. Adalberto Tolentino de Carvalho, Prefeito da, Capi�a�, D:.
Oar'los Gomes de Oliveira, Diretor do Departamento das Municipali
dades Srs. Gustavo Neves, Diretor da Diretoria da Justiça, Dr. Rubens
�amo�, Diretor da Penitenciária do Estado, Dr. Vitor Lima, Sub-�ro
curador Geral do Estado, Srs. Acarí Si�va.e Roberto Soares �e OlIvel
Tá >Gerentes dos Bancos Inca e do DIStrItO Federal, respecÍlvament�,
D;. Antônio H. Moreira, Procurador Fiscal, 1?r. Mário _Wendh.ausen, �1-
retor do Hospital "Nereu Ramos", .JornalIstas Joao Framer, .JO�0
Khúene e Adã'o Miranda, de "A Gazeta", "Atualidades", "O Estaria"
e liA Noticia", de Joinvíle..

.

REPRESENTANTES DO POVO PRESENTES
À solenidade compareceram, ain'da, os seguintes deputados: P. S.

D. - Antônio Nunes Varella, lideI'; :Raul Schaefer, sub-lider. João Hi
has Ramos, Orty de Magalhães Machado, Cid Loures Ribas. Ylmar Cor
rêa, Antenor Tavares, Armando Calil Bulas, \Vigand Pershun, Heitor
Liberato, F�lix Odebrechet, Biase Faraco, Pedro Lopes Vieira, Proto
gens Vieira e Antonieta de .Barros.

U. D. N. - João José Cabral, lider, Osvaldo Buleão Viana, sub-li
deI', Osvaldo Rodrigues Cabral, Fernando Ferreira de Melo, Paulo
Fontes, Aroldo Carvalho, Waldemar Rupp, Ramiro Emerencenciano e

Walter Müller.
P. T. B. - Saulo :Ramos, lideI' e Braz Joaquim Alves.

) .,' TE-DEUM
;�s 1�,30 horas, conforme fora 'Programadu, realizou-se, na CatedralMetropohtana, solene TE-DEU.:\J, resado pelo sr. Arcebispo Me.l"opolíta-

1l0, a que compareceram os srs. Governador de E5tado, altas aUu.Jddades
civis, militares e deputados.

. NOTAS
- O f.otografo da Secretaria da Justiça focou instantâneos das so!eni-

da(ks.
..

- A baurla ele música da Policia Militar fez-se ouvir à entrada do Pa
lacio da Assembléia.

Depois de quasi perdido, e co

roando os ingentes esforços da

turma empregada para o salva

mento do avião sinistrado em Cos

teira de .Pírajunaé, nesta ilha, foi

conseguido o seu desenoaãhe, sen

do conduzido á reboque de uma

das lancha-s da Capitania dos Par

las para a Base Aérea desta Capí
,tal.
O estado de saúde do sr. 601'0-

nel Aviador Miguel Lafnpert, se-

gundo o Boletim Médico das 17
ções".

_horas de ontem, que nos foi gen-.
O deputado estadual Rubens do Amaral declarou que a moçao da,

tilmente fornecido, é o seguinte:'
UDN constitui também. um protesto contra a intromissão de "elementos

- "apresenta sintomas de discre-
que se dizem nossos correligionários no Distrito Federal e em outros-

ta melhora, persistindo, entretan- '-t t
.

Estados, mas que para aqui se transportam com o proposr o os ensrvo-

lo, em estado oomocíonal".
de nos combater e de prestigiar o ademarismo, a que movemos guerra

"-O Estado"· formula votos pelo I"sem trégua e sem quarte .

pronto restabelecimento d�e bri-

lhante oficial de nossa Fôrça
S hAérea.

.

I Celso Ramos e en ora

Ainda o desastre
de aviação

•

Em São Paulo

Moção· de estranheza da UOI
o "Correio da Manhã", do Rio, publicou, dias atrás, o seguinte te-'

Iegrama procedente de São Paulo e fornecido pela Asapress, com data

de 17 ..do corrente: "Foi aprovada na reunião de ontem da UDN pau-'

listá a seguinte Inação: "A União Democrática, secção de São Paulo,
tendo denunciado reiteradamente ao Estado e à Nação os desatinos do

zovernador Adernar de Barros, colocando esta campanha em um plano
de natureza geral, vem manifestar sua profunda estranheza peja mani- .

festação feita recentemente nesta capital por dois membros destacados

da secção do Distrito Federal, o gal. Euclides de Figueiredo e o sena

dor Hamilton Nogueira, procurando prestigiar, em detrimento de seus

companheiros udenistas de São Paulo, àquele governador, contra cuja.
administração, como é notório, são levantadas as mais graves acusa-

Economize adquirindo
títulos da União America
na de Capit�lização S.A.

Bispo do Acre
Rio, 23 (A. �.) - 'I'elegrama

procedente de Rio Branco, 'I'errí

Lório do Acre, informa estar sen

do esperado hoje naquela capital,
procedente da visinha cidade de
Pôr to Velho, capítal do Teritório
do Guaporé, uma esquadr.ilha de

aviões perLencentes ao Aero Clu
be daquela capital.
Esta revoada tem por finalida

des emprestar maior relêvo ás
festividades da sagração do Ibispo
Dom Julio iVIàtiolli, progr-amada
para o próximo dia 25.
Também assisürão a solenidade de
sagração o governador de Guapo
ré, acompanhado de sua comitiva,
e .0 arcehíspo de Belém Dom Má
rio Vilas Boas.

q govêrno e a população estão
em grandes preparativos para a

cerimônia da .sagração episcopal
do bispo prelado do Acre e Alto
Purús tendo ao - principe da Igra,
ja recepção condigna.

Abóbora gigante

José Guilherme Rizzo e Senhore.

participam a V· S. e Exma. família o

contrato de casamento de seus filhos

Tereza Augusta e

Florianópolis, 22 de- Julho,de 1948

leno

Pôrto Alegre, 23 (A. N.) - Foi

exposta aqui uma abóbora gigan
ie colhida no Estado de Santa Ca
tarina.
Essa abóbora pesa apenas cin

quenta quilos, alcançando quase o

tamanho dum homem.
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E. N. Regional Prof. 4linôr ��eir� �ôrt8'
o sr. dr. José Boabaid, Presidente da Assembléia Legislativa da I

Estado, no exercicio de Governador, recebeu o seguinte telegrama:
"Canoinhas, 22 - Apresentamos a . Excia. os nossos· agt-adecr-"

mentos peja assinatura do decreto dando o nome do nosso saudoso

irmão Alinor Vieira Côrte ao Curso Regional de. Nova Tren ), ficando,
assim demonstrado o espírito ele gratidão do govêrno de nossa , terra,
prestando homenagem àquele que sempre cumpriu. o' seu-dever C01110"

professor. Saudações. (aa) Oliverio Côrte e Agenor Oôrte."

.'D'II

Bi'uncos versos
negros
New York, 2:} (U. P.) - Veri

,ficou-se um conflito entre bran
cos e negros, na aldeia de Dcntvil
le.

Um número não especiJlcado
de homens de côr eI).frentou ali

Cjuase uma centena de brancos ar

mados, convocados pelo delegado
local, que foi ferido quando ten
tava prender um jovem negro.
.... t • • • • • • • • • •• "

SENHORITA!
A ultima cre,ação em refri
gerante é Q Guaraná KNOT
EM GARRAFAS GRANDES

Preierindo-o
acompanhando

está
a moda.

FRECHA
(Carta ao jornalista Rafael Con"&�: d8' Oliveira, a-propósito

da brilhante conferência recentemente proferida nesta <Capital, ..
sôbre a questão do petróleo brasileiro).

l\f�ll caro Rafael,
Ainda em tempo de evitar que sua aplaudida' é coméntada"

conferência passem [ulgado, venho oferecer-lhe embargos
declaratórios. Escutei-a bem à boca de um alto-falante, de fó-'
ra do Teatro, comodamente refestelado em um dêsses micro

automóveis, que a velha Inglaterra nos manda como prova de

escassez da matéria-prima! Nessas condições ouvi-o sem ver· f'o conferencista e o público. Fui, por isso, o mais atencioso de
todos os seus ouvintes, de vez que, sozinho e no escuro, estava

escapo de quaisquer outras solicitações que me tirassem alguma
palavra sua, A.compimhei�lhe a exposição como a sombra acom-:

panha ao dono.

Você, que é Rafael, como o seu tocá ia italiano, O Sanzio,
pintou magistralmente o seu terna: Mostrou-nos que nenhum

poder mais alto se levanta que o das companhias monopoli
zadoras do famigerado combustível! Provou-nos, com a prá-

.

tica eloquente que uma professorinha do interior, contando os

dedos, prova aos alunos que cinco mais cinco são dez - a in

coercivel força dos trustes! Informou-nos de que êles, gover
nando os govêruos, dominam o universo! À Inglaterra, por

exemplo seu, impõem cessões que lhe descalibram a balança..
econômica! Pelos departamentos administrativos dos Estados
Unidos respondem aos pedidos de compra de navios petroleiros r:
Do govêrno mexicano; durante vários lustros, fazem simples iõ-iÔl

veloz, pondo tiranetes abaixo e tiranos acima! Com simplicidade
de palavra, clareza de argumentação, opulência de conhecimentos
e exuberância de exemplos,' você concentrou nos monopólios
uma fôrça irreprimível! A essas alturas, em minha tacanhice

provinciana, eu me perguntava, roido de curiosidade: - De-

pois disso tudo, onde o Rafael irá encontrar um corpo inamo
vível para opôr às fôrças super-humanas que está dando aos.

trustes? No Brasil, nem com todas as patas de todos os cavalos.
do Iguassú l ....

Quando você, afinal, apresentou a sua solução para ven

cerrnos as barreiras monopolistas, a decepção latejou no meu

entusiasmo e encheu de dúvidas o superlotado ambiente. Su

ponhamos todos 'que você, Rafael, para nos livrar daquele im

piedoso dragão., devora,dor de civilizações, traçasse, a6 me

nos, um plano de combate à última moda: bombas anrui-atô-.
micas, gases dilacerantes, ácidos corrosivos a jato, ·etc. etc ...

i'I'Ias você preferiu outra senda: a da bravura nacional! Sácou
do bolso um inofensivo canivetezinho, correu-lhe o dedo pelo
fio e assobiou um "in hoc signo vinces": - A nossa vitória de·

pende de o Govêrno ser Govê'tno!
Lembrando-me das ironias do Eça, jurei que isso tudo era

muito lindo, muito pomposo, mas um tanto frágil... E, sobre

maneira, simplista .. _

Se o próprio govêrno estadl1nidense é, segundo você, facil
mente cabre5teado pelas cdmpanhias, isso- de o -nosso govêrno selO

govérno, quer dizer, bem trocadinho em miúdos, que precisa
mos ter mais a'lltorida,rle no mundo que SI. Casa Branca!

Você não' acha que muito antes que êsse sonho venha a seI"

realidade, o nosso petróleo já deva estar explorado? Essa a mi

nha primeira objeção!
Um abraço cordialíssimo do

GUILHERME TAL

. J

."

P. S. Nestes últimos dias, O' ESTADO teve a honra de trans

crever dois magníficos artigos seus.: "Santa Catarina na van

guarda" e "Dutra, Nerêu e o P. S. D.". Gratos.
G. T.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


