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Helvética
A nobre e culta República da

Suiça celebra, hoje, a sua:

data nacional. O povo suisso,
exemplo de espírito dernocrá- I
ti co e 'de solidariedade políti
ca digno de consideração, fes

teja, nesta data, a auspiciosa
formação da Confederação
Helvética, que tem, através de
mais de seis séculos, propor
cionado ao mundo a mais be-

-

la e eloquente lição de unida
de espiritual.
No momento em que tão

sornhrí as- perspectivas envol
vem ainda o destino da Euro

pa, não cleixa de ser conforta
dor lembrar a prodigiosa re

sistência moral dêsse povo in

teligente, educado e consciente
da sua vocação pacifista, de
cujo seio, além do mais vivo
testemunho de vitalidade li
Iberal, tão grandes nomes se

hão projetada no cenário das
ciências e das artes.

É, pois, no mais sincero e

espontâneo gesto que regista
mos o transcurso déste dia
histórico para a República da
iSuica, saudadando o seu gran
de povo na pessoa -de seu ilus
tre representante consular
neste Estado, ó sr. Ernesto

-uggeuuaon.

Iongada conversa com o vice-secre
tário russo Zorim. Foram tratados

assuntos importantes mas o porta
voz nada quis dizer sôbre a nature

za dos mesmos .
. ) N....w ANTIGO DI..il.UO DB IlAN'I'À LA'rAIUNJi

....r«.ürl•• D. Sen.to. SIDNEI NOCETI - Diretor Dr. RUBENS DE ARRUDA UIOS
Diretor de Redação GUSTAVO NEVES Desastre aéreo

Londres, 31 ,(D. P.) - Um bi
motor inglês, que vinha das ilhas

arcadas, caiu no aeroporto de Nor

thampton, irrompendo em chamas.
Os quatorze· passageiros e quatro
tripulantes, entretanto, tiveram
tempo de fugir, nada sofrendo.
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Santa Catarina 'na 4ss�mbléia Geral do Secretaria de Viação,
Conselho Nacional de Geografia Obras Públicas e

Agricultura· Condenado� Âlfredo
Krupp

r

NURElVIBERG 31 (UP) - Alfredo

Krupp, proprietário das gigantescas
usinas de armamento Krupp, foi
condenado hoje pelo Tribunal pa
ra os crimes de guerra norte

americano. Krupp, qtfe anterior
mente fôra absolvido de outras

acusações, foi agora julgado culpa
do de ter saqueado bens particula
res, nas regiões ocupadas pelo exér
cito alemão. Trata-se, não só da re

tirada direta de máquinas e mate-

I rial, como das transferências de tô

! das suas propriedades extrangeiras.
�r..�! \',_......-

__:=..ll�

�
Há dias, reuniu-se na Capital

da República a Assembléia Geral do
Conselho Nacional de Geografia,
sob a presidência do sr. coronel Re
nato Rodrigues Pereira, represen
tante especial do sr. Ministro das
Relação Exteriores. Na sessão de 13

levada a efeito em Santa Catarina,
sob a orientação do Engenheiro Pe
luso Junior. Tais contribuições. fri
ZOU, coloca aquele Estado em posi
ção impar na comunhão brasileira,
por isso, interpretando o entusiás
tico sentimento do professorado bra-

o exmo. senhor doutor Leober

ío Leal, Secretário da. Viação,
Obras Públicas e Agr icultura, re

cebeu o seguinte ofício:
"Exüelenlíssimo senhor Secretá

rio.

1)

do mês p. findo, coube ao nosso sileiro, apresentava congratulações
distinto conterrâneo sr. engenheiro ao Governo catarinense e ao seu

Vitor Peluso Junior proceder à lei- representante na Assembléia. Falou
tura do seu relatório referente a a seguir, o Professor Jorge Zarur,
Santa Catarina. Inicia-o dando in- que acentuou igualmente a impor
formações sôbre a reestruturação tancia e a atualidade sob o ponto de
do Diretório Regional de Geografia e vista did:Úiáco e cientifico das rea

as atividades dos Diretórios Muni- lizações relatadas".

Tenho a honra de com uni-

cal' a vossa excelência, de que, na

reunião do Conselho Deliberativo
da. Federação das Associações Ru

rais de Santa Catarina, realizada

em 15 de julho do correntê ano,
foi conferido a vossa excelência,
um voto de louvor pelos relevan

tes serviços prestados á Agricul
tura CaLarinense, principalmente.
no fomento da produção do trigo,
no combate á pesLe suina e. no de
belar a praga éos gafanhotos.

2) Valho-me da oportunidade
para apresentar a vossa excelência,
os meus protestos de alta estima e

distinta consideração.
(Ass.) José .V. Bom, presidente,

em exercício".

cipais catarinenses. Passa depois a

relatar os serviços levados a efeito
neste Estado, cuja enumeração, pelo
cunho· expressivo das incansáveis
atividades e pelo valor técnico dos

trabalhos, causou a melhor impres
são à Assembléia.

Não há esperança
de acõrdo
Londres, 31 (U. P.) - Sabe-se

aqui que um grande e influente
O "Jornal do Comércio, do Rio,

grupo de altas personalidades nor
em sua edição de 14 do mês recem-

te-americanas não julga mais possi-
findo, noticia minuciosamente o

vel chegar a um acôrdo com os rus-
fato e, ao rematar o seu registo, as-

sos sôbre a Alemanha.
sim alude ao relatório do engenheiro Entendem êles que talvez não sejaVitor Peluso Junior, representante preciso chegar até a guerra, mas
catarinense ]]�que!e c�nclave: que não poderá haver solução, en-
"Ao concluir tao rICO documen-

quanto os ocidentais não estiverem
tário, foi o Engenheiro Peluso Ju- I

completamente preparados para ir
nior saudado com uma vibrante

até a guerra, se necessário.
salva de palmas. Posto a debate o

relatório, o Engenheiro Lauro Sam

paio, destacou o alto ni vel dos tra-
, balhos ali realizados, os quais es

tã� honrando a cultura e a técnica
geográfica nacional. O comentador

seguinte foi o Prof'esor F. A. Raja
Gabaglia que, como representante
do Ministério da Educação, situou
sua apreciação quanto ao aspecto
didático que representa a rica con

tribuição cientifica que vem sendo

Revolta de
menores

Inaugqrado um
aerop9rto��"
João Pessoa, 31 (A.

São Paulo, 31 (A. N.) � Inf'or

jnarn de Mogí Mír-ím, ql{c ocorreu

uma revolta 110 lnstitnfo Feminino

N.) - Será de Menores. Cerca de 150 menores

tomaram parte no levante, e muitas

delas 'fugiram. Além dos sessenta e

oito funcionários do estabelecimen

to, também o padre local fui: mobi

lizado para reprimir as menores

exaltadas.

inaugurado, dentro de poucos dias,
o aeroporto de Santa Rita e respec
tiva estação de passageiros, deven-.
do os aviões das linhas comerciais NOVO MISTURADOR DE CONCRETO Giganteco misturador de

concreto, feito pela [irma Winget, de Bocliester (Inçlaterra), e capaz:
de fornecer 3 [ardas cúbicas de concreto em cada operação
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passar a utilizar essas novas insta

lações.

as suas próprias mãos, alheio a tudo que possa contrariar
a voluntar-iedade das suas virtudes criadoras.

Sei que a esta altura o leitor deve estar pensando nos
mil e um obstáculos que se interpõem .ás nossas aspira
ções, no jôgo de circunstâncias que não raro, anulam os
nossos impulsos e que, de certa' forma, condicionam '0
determinismo em cujo' bôjo ás vezes somos arrastados
como simples seixos levados pela torrente. É exatamente
'na luta para venqer êsses obstáculos (Sar tre é anti-deter
minista) em defesa da nossa liberdade que 'o homem vive
a sua existência pura, na forma como a concebe o existen
cialismo. Existência que se traduz em angustia, af'Iição,
desespero palpitando no ser ameaçado, no ser impotente,
.no ser contrariado nos seus mais fortes desejos de plerri
tuele. Enquanto somos felizes, enquanto a vida nos mos
tra a sua face de criança, não percebemos essa existência.
pura, porque ela se transfere para o objeto da nossa fe�
licidade. Mas desde que sentimos o aguihhâo. da dôr pi
.eando-nos os flancos da existência, opera-se como que
uma concentração do ser diluído pelo mundo dos objetos,
e êstes se retraem, desaparecem da nossa retina vivencial e
então nos encontramos diante de nós mesmos, num recolhi
mento profundo, num colóquio íntimo, num "tête-á-tête"
'Com o nosso próprio eu. Êsse regr-esso do ea ás camadas
mais profundas da nossa existência, êsse reencontro com si
.profundas da nossa existência, êsse .reencontro com si
mesmo no plano ontológico, só se verifica, assim, quado
o mundo começa a ruir em tõrno de nós, quando sentimos
perder tudo aquilo que julgávamos ser nossa felicidade e
caímos na realidade ,de um entre-ato do drama de que ,es
tamos participando ao mesmo tempo como atores e ex

pectadores, ou n\esmo do seu desfecho ao vermos caír
a pano desse imenso e trágico teatro como uma mortalha
que ]105 envolve nas sombras tenebrosas de uma noite
sem fim.

Dentro desse drama é que o existencialismo vê no
·llomem um hera i, quando êle procura sQ1brepõr-se a tôdas
as tentativas ele alienacão ou aniquilação do ·ser. E essa
fibra heroica deve animar as atividaldes humanas mesmo
cliante da certeza de que a luta s·erá vã, pois que a pleni
tude do ser só existe em funcão, do eterno vir-a-ser, ou
seja no espaco que medeia entre essas duas modalidades
de ser, o "em si" e o "por si", o ,primeiro representando'
uma natureza fixa, imutável, reduzida ao automatismo'
.psí,qu,ico dos seres acomodados e conformados com a

realid,llde que os cerca, e o segundo flexionando-se a LodoS'
os impulsos de transcenclência dessa mesma realidade, na
bm::t'.Ia de uma plenitude que, por outro lado, jamais atin
gir,à. É uma cl upla negação do otimismo a heroicidade pr_i-.
gada ,.jor Sartre: no plano da existência fática, onde o ho
mem ..epro-dus o eterno suplício -ele Tântalo, e na e�,fcra
,sobrenatural, pois que Sartre não lhe elá nenhum acess()
á viela imoTtal animada pela Essência autêntica e necessá.
ria de Deus. ..(continua) ••

.................................ee·..····i

I- Sôbre O Existencialismo I. A FILOSOFIA
• II :
.............. .. .

Nereu Corrêa
na encruzi lha.da' que conduz á -oxistêncía infinita e neces
sária de Deus. Berdiaeff, por exemplo, embora ás vezes dê
primazia aos sentimentos afetivos, ás "ra isons du ?oeur",
estabelece uma adequação reciproca entre o sensorial e o

intellgível como medida de conhecimento, no que �e· aprp
xima ele Santo Agostinho, pois a estrutura do ser nao se CI

fra únicamente aos impulsos das fôrças volitivas e emo
cionais que emergem do fundo da existência, !porqu�,
para o filósofo russo três fatores concorrem ao conheci
menta: o homem, Deus e a natureza. Conhecimento que
resulta da cultura humana, da graça divina e da necessi
dade natural. ("Cinq Mediiations SUl> l'Existence - pg.
25).

Dessas divergências no campo cio conhecimento, nem
,Santo Agostinho e São Tomaz deixam de ser filósoi')s
cristãos profundamente existencialistas nem Berdiaeff
deixa de ser um filósofo existencialista profundamente
cristão. Não está nos limites dêste trahalhu, pois, entrar no
âmago elessa discussão, que deixamos aos filósofos. O
que nos interessa aqui não é a verificação dos meios, mas

dos fins a que chegam essas filosofias. '

Consideranclo Deus desnecessário ao homem, Sartre
fechou a porta que dá a'cesso ás realidades sobrenaturais,
encerrando o Sel' no compartimento estanque da sua
existência terrena, onde vive aprisionado, sem esperanea
ele sobrevivência, de continuidade fora do âmbito pura
mente humano. Encarado sob êsse ponto de vista, o exis
tencialismo está longe de representar uma filOsofia oti
mista, como quer o autor de "L'Être et le néant", Aliás, o
otimismo de Sa l'tl'e es'tá situado apenas dentro elas possi
hilirlades de que é capaz a natureza hm�,i�pa nas esferas
da vida concreta e real. O ser, para êle, 11110 existe sinão
depois que começa a ag-ir, ao revés da teoria qu_e antepõe
a essência á exis.[,ência, Segundo o princípio clássico, o
-ser irrompe no mundo para trilhar um caminho j1á alber
to, um destino mais ou menos prefixwdQ,_ É o .princípio
apriorístico que o reveste de um e-quipamento de concei
tos gerais a'bstratamente preconcebidos, iiidiferente ás ver
dades que o próprio ser revela á medida que se vai rea
lizando fàticamente, na espontane�dade dos seus impul
sos na turais. Oponelo-se a êsses princÍlpios, o exisLencia
lismo lança o homem no mundo como um ser que deve
realizar-se por si mesmo, construindo o seu destino com

Como vimos no artigo anterior, o existencialismo de
Heidegger e de Sartre não passa de uma grosseira misli
f'ícação ela mensagem kierke:gaardiana no que ela tem de
essencial, que é o seu fundo mistico, o seu poder de partíoi
.pação ela existência sem qualquer submissão ás seduções
das categorias teorizantes e especulativas do ser e do
não ser. Uma elas tentatívas da corrente existencialista
liderada por Gabriel Marcel, como se sabe, é exatamente
a de restaurar a posição teológica dessa mensagem, sem
isolar o ser do plano vivencial. Para bem compreendermos
essa distinção sem dúvida fundamental entre as duas
modalidades de uma mesma corrente filo§:.ófica, convém não
perdermos de vista o dualismo que nem tõdas. as rílosotias
observam na concepção do homem: o ser natural, aliena
do a tôdas as contingências e vicissitudes da vida terre
na, e o ser sobrenatural, cedendo ao impulso irresistível
que o leva a Deus. Algumas dessas correntes de pensa
mento o colocam num plano transcendental, ou puramen
te teológico, totalmente divorciade das __§uas raizes exís
tenoiaís. Outras, como o naturalismo, erradicam-no das
suas origens divinas p-ara encará-lo apenas em função das
leis biológicas, ou da sua existência, como fazem os exis
tencialistas. Se para os primeiros o homem era estudado
como um ser-fora-do-mundo, para os 'Últimos passou a

.existír somente como um ser no mundo. Ambas são con

concepções antagônicas e unilaterais, porque esquecem
aqu-ela dupla natureza do homem a que aludimos, f'undan
-do os seus princípios numa meia verdade, não na verdade
total. '.

.

"A. filosofia existencial - diz Euryalo Canabrava -

recusa-se o'bstinadamente a cOllsiderar a realidade huma
na sob o ponto de vista forma\ 'e a·priorístico das teorias
intelecLuais. Ela considera, preliminarmente, o ser huma
no radicado no mundo, dentro de uma comunidade histó
Tica, SQ1b a influência dos outros homens e elas cousas".
(Seis temas do Espirito Mode1'no - pg. 198). Embora não
exista filosofia que repudie inteiramente as a:bstrações ne

oCessárias á formação das bases do con.hecimento concep
tual, é certo que o exisíe.ncialismo colocou em segundo
'Plano essas abs1ráçêí�!, para eleg'er, C01)10 fonte suprema
do conhecimento, a própria existcncia. Não é exatamente
isso que nós, os católicos, condenamos no existencialismo.
Verdade é que os tomistas, como êsse ajdmirável O. No
Derisi, ,diretor de ",Sapientia", uma das melhores publica
ções filosófàcas e-ditadas na Amél'ica, preocupam-se dema
siadamente com os métodos de investigacãp empregados
pelos existencialistas, e condenam o existencialismo em

geral poriqlle, sube,stimando os processo racionais nas

investigacões do ser, essa filosofia fec'ha "a única porta
capaz de dar acesso ás realidades, que é a intelig·ência".
Ora, todos. sabem que o métoclo adota,do por Santo Agos
tiIllho não era o mesmo do Doutor Angélico. Não obstante,
um e outro, por caminhos diferentes, vinham encontrar-se

"
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CLUBE DO Z·E DE· AGOSTO
PROGRAMA PARA o MÊS DE AGôSTO - DIA 8 - DOMINGUÊIRA - DIA 12, s- FEIRA - JANTAR DE CONFRATERNISAÇÃO PELA PASSAGEM.

DA DATA, COM NÚMEROS DE CANTO E SHOW ARTíSTICO, OR6ANISA-ÇÃO DA SENHORINHA LAILA FREYESLEBEN. DIA 14, SABADO - GRANDE,

BAILE DE GALA, EM COMEMORAÇÃO DO 16° ANIVERSÁRIO DO CLUBE. DIA 22 \ DOMINGO - FESTA INFANTIL, COM SHOW ARTlSTICO, ORGAe.
.' -

NISAÇÃO DA SENHORINHA MARIA LUIZA CAMPOS, DAS 15 ÀS 20 HORAS. 'DlA 28, SÁBADO _, SOIREE .

. AS DOMINGUEIRAS E SOIRÉES TERÃO INICIO ÀS 21 HORAS.

AS INSCRiÇÕES PARA O JANTAR DE CONFRATERNISAÇÃO, ACHAM-SE ABERTAS, A CONTARDE 1°, ·NO BAR DO CLUBE, A CR$ 50,00 CADA

PESSôA·

qVErOA
FIMI'N

\ o QUE SE P,NIS!A DA MULHER

Logo que as mulheres são nossas deixamos nós de ser delas.

Montaiçne

o passado dos nossos maridos não nos pertence.
Guy de Chantepteure

�

As donas de casa devem saber que:

Limpar os oleados com um pana embebido em vinagre e água
quente, dá resultado excelente.'

.

�ma boneca' de pano, embebida em vinagre (ou amoníaco) limpa
perfeitamente as golas dos "manteaux" e sobretudos, onde a·poeira e

o suor costumam deixar manchas de natureza gordurosa.

As mães Dlo devem 'esquecer que:
, A a�Lo:i?ªde que -têrn os 'Pais na familia não Ihes dá o direil.o de
ser ahitrár-ios ou grosseiros e de maltratar. os filhos. Os que assim pro

c�em, de falo fazem prevalecer sua vontade, mas também induzem as
erranças a .mentir e dissimular. Para a saúde mental destas será de
consequênoias 'muito sérias o [errar' que as dominou.

'

.

Imponha sua autoridade a seu filho, com bons exemplos e ma.
nerras, convencendo-o de que deve obedecer e não o dominando pelo
terror.

• * *

RECEITAS PARA O SEU PALADAR

. r:
SOPA DE FRANGO E PRESUNTO

_

1 �elÍo lde frango cozido, 50 grs, de presunto fino, 1 fatia grossa de
pao, lavo, Y2 colher de farinha, 1fz colher de Maizena Duryea 2 colhe
de �assa de t,omates, 1 colherinha de cebola picada, 1 colherinha de :a��
saIPICa?a, 2 litros de caldo, leite - o necessário, 1 colher de rnanteiaa
sa e pímenta, ao gosto. I

'" I

Ensopa-se � pão em bastante leite, até que fique bem mole. Moi-se

CO�ll o peito cozido e com o presunto. Mistura-se com o ôvo, sal e pimen
ta, c�m essa massa, form�m-se .bolinhas, que se cozinham no seguinte
cal?o. Aquec�-se a manteiga, fr-itam-se a salsa e a cebola, logo após

.

farinha, a Maízena Duryea e o tomate, e junta-se o caldo coado.
a .

. . .

MEDALHõES
.

Ingredientes - 1 xfcara de rfarinha .de trigo - 1/2 xícara/ de li�
quido formado de 1 ovo, sal e leite - 1 pedaço de manteiga ou -gor
J(ju�a do tamanho de 1. ovo - 1 colher (Chá) de fermento em pó _

-açucar - canela, se gostar.

.

Maneira de fazer: - Para conseguir o líquído, ponha o ovo na

:'1(I�ara, ponha uma pitada de sal e junte leite até a metade da xícara.
MIs�ure tO?OS os ingredientes. Deve ficar uma massa leve Abra com
I) rolo, .deixando.n com 1/2 centímetro de altura Oort

.

tamanho de um píres d �é F it .'
e rodelas do

quente (Isso
' �

iloa
<rI e em azeite ou: banha muito, muito

. e o essencia 'Para 'que os medalhõ
-

f'
durados). Vá tírand d f .

.

oes nao iquem engor-
o o ogo e poh'llhando com

-

.
.

com canela também.
v açúcar e, se gostar,

•
CONSELHOS UTEIS

O mofo apesar de ser hóie rnuít .
-

dên i r. . ,

mUI o precioso nao deve estabelecer resi-

qua�:a,n�:na�v��St���ea ae;�!�;��.devemos verter nas estantes, de vez em

O ácido ocálico serve para tirar manchas de tinta
brancas de algodão ou linho.

das fazendas

�ev�-s� deixar o mesmo atuar algum tempo sôb
de friccioná-la.

re ayaancha antes

* * •

_ CONSELHO� DE BELEZA
Esse aspecto sólito, brilhante e leve que precisamos conservar aos

capelos, quase desaparece devido ao fato de penteá-lo sempre da mesma
forma. De vez em quando, parta seus cabelos do lado contrário a fim de
os manter no necessário brilho e no indispensável movimento' evitando
lhes o aspecto opaco que a risca, sempre no mesmo lugar acaba por lhes
dar.

.

. Use águ� e sabão e, com a toalha, faça urna massagem em todo o
rosto aproveItando a espuma do sabão: A limpeza perfeita da pele é a
base do bom aspecto de maquilagem.

NegrolinPara pintura de obras d dei f
. .

_

e ma erra, erro, maqmll1S1110S, embarca-
çoes� etc. - O me�hor contra a ferrugem. Destróe e. impede a sua for-
maçao, Altamente lmpermeabilizante ResI'st

-

d I
_

d' d
. e a açao e qua quer ácido

e açao a agua o mar.
.

DISTRIBUIDORES: - CARJ...OS HOEPCKE S/A
FLORIANóPOLIS - JOINVILE e BLUMENAU

•

_{.

Mod. JOJO, 15 Rubis. Mod. 4010. 15 Rubi!.
",m'do. lundo 'I' CL1160.00 CIOma,o, lu.do aço Cd 320.00
'fo:h"do. " " ,,320.00 'olhead,. .. .. .. 310.00

�/"'SSIMOS 111'06105 SU''s:O$
P51.0 Gt'IMBO....,

Sem despcza extra

10 ANOS DE GARANTIA

Peçam nasso novo catalogo com

muitos modelos diferentes
.

INrRAL'DA�
São Bento 309, ex. Po!tal 79.3 São Paulo

.

O Mau Estar do FigaC10 - enerva, depaupera.

Á Drspepsla impede a· es.imilação do. cUmento8;
fo z emagrecer

A Prisãode Ventre_atrophia o cerebro, �z perder a
. memoria, anerva e embrutece a.

.ua. vitima.

As piluIas do Abbade Moss,
formuladas exclusivamente pera
combater as molestias do fígado,
estomago e intestinos, fazem
desaparecer> em pouco tempo. o

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

DATI LOGRA FIA
Correspondenda
Comercial

DIREQAo:
Amélia M Plgozzi

Confere
Diploma

METODO:
Moderno e Eficiente

RUA ALVARO. DE CARVALHO. 65

Não pe,rca tempo!
Telefone para a Impressora Graiaú Ltda. (telefone

manual 767), e o nos.so agente o procurará para receber

� u� e.ncomenda tipográfica, Serv iço Esmerado. En traga
imeâiat«, Preços sem concorrencia.
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Cifra. do' BalsDço di 1944,

CAPITAL B RESERVAS
Respool.bilid.tie.
�ecéte I

Ativo

Cri
crS
•

•

80.900.606,30
".978:401 ;755,97

67.053•.245130
142.176.603,80

SiDiltrol pagai 00' (Utimol 10 1lD0.

Re,poulal"Udade.
98.687.816,30

• :76.736.401.306,.'20

Diretoretl
Dr:::1Pampbilo. d'Utra Freire
de -;S6,�Aoi.io::'M•••orr.,: Dr.
e Jo.�: Abreu;

de Carvalhoó Dr� Prsocll1cO
Joaquim Barreto de Araujo

A bele.za�é
obrigação
A mulher tem obrigação de see

bonita. Hoje em dia só é feio quem

quer. Essa' é :} verdade. Os cremea

protetores para a pele se aperfei- ..

çoam dia a dia.

Agora já temos o creme de alfa-
ce "Brilhante" ultra-concentrado>;

que se caracteriza por sua ação ra

pida para embranquecer, afinar
refrescar a cutis.

Depois de aplicar este creme; oh.
serve como a sua cutis ganha um'

ar de naturalidade, encantador ".
vista.
A pele' que não respira, resseca'

e torna-se horrivelmente escura. ().
Creme de Alface "Brilhante" per-..

mite á pele respirar, ao mesmo.
tempo que evita os panos, as mane.

chas e asperezas e a tendência pa--
1'3 pigmentação.
O viço, o brilho de uma pele vi

va e sadia volta a imperar com G

uso do Creme de Alface "Brílhan
le". Experimente-o,
E um produto dos Laboratôríos

Alvim' &. Freitas, S./A.
_._---- -------

Trate das vias
respiratorias'

A.; Bronquite. (A.matica••
Cronicas ou Aguda.) e

O.,:,.uas manife.ta�õe. (Tosae�.
Rouquidão, Catarro.. etc•.. ),
assim como 09 GRIFE3. são
molelitia, que ata<Íam o apa
relho respiratorio e devem 1
ser tratadas com um medi
camento energico que com

bata o mal, evitando com

plicações graves. O SATOSIN
contendo elementos antia.e
ticos. peitorais, tonícos, recal
oificante, '8 modificadora. do

organismo é o remedia
indicado.

PrOCUre hoje o seu

VIdro de SATOSIN:
nas bôas tarrnacias

e drogarras,

CUTIS
CANSADA

m. �'S:'�d�i��,
gas na testa e ao

redor dos olhos.
as sardas, rnan-

, chas, cravos e es

pinhas, são traiçoeiros inimigos da: .J

beleza da mulher. Quando surgem
estas imperfeições, lançando nu

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

sas do envelhecimento prematuro
da cutis, Este famoso creme em

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

base do "rnaquillage ", remove as.·

impurezas que se acumulam nos.:

poros, fortaleçe os tecidos, dá vi

,or e mocidade à pele. Com ape
nas uma semana de uso do Crerne-:
Rugol a sua cutis poderá ficar ma
cia, limpa e acetinada, aumentan
do os seus encantos e protegendo-
a sua felicidade. A felicidade
de amar ... e ser amada.

CREME

R'UGOL
Alvim & Freitas, Ltda.·C.P.1379·S.J>aulo

tlllfud.lt"
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Vida
ANIVERS.mIOS

D. ORLANDINA GONÇALVES NO
CETTI

A data de hoje é sumamente gra
ta ao círculo de relações da exma.

..sra. d. Orlandina Gonçalves Nocettí,
dina espôsa do prezado conter'râ
.neo sr. Rômulo Nocetti e genitora
do nosso operoso diretor, sr. Sidnei
.Nocetti e da nossa distinta cornpa
nheira de trabalho senhorinha Ce
Iina Noceti, por isso que é par
ticularmente grata aos que tra
balham nesta casa e que, ao ense

jo do registo dêsse auspicioso even

to, se permitem formular; à veneran
.da nataliciante os melhores votos

.de longos e venturosos danos.
>II<

TEN. FERNANDO VIEGAS

Deflue, nesta data, o aniversá
::r.io natalício do nosso distinto con

.terl'âneo ten. aviador Fernando Vié-
_ .... "�ga.s .' .

O nataliciante, que pela invulgar
..distinçiio goza de invejável conceito
.entre os seus companheiros de arma

-e de gerais simpatias em nossa so

.ciedade, será sem dúvida, hoje, alvo
-das mais expressivas demonstrações
.de aprêço às quais juntamos jubilo
.samente as nossas.

DR! CID AMARAL
A efeméride de hoje consigna o

::natalício do nosso distinto patri
-cío dr. Cid Rocha Amaral, competen
rte engenheiro e operoso diretor da

Escola Industrial.
Destacado elemento nos meios

]Jrofissionais e sociais da capital, o

.aniversariante terá hoje oportuni

.dade de ver evidenciados o aprêço
,oe a estima de que goza, através das

.múltiplas homenagens que certa

.rnente lhe serão prestadas pelo gran
"de número de amigos e admirado

res, entre os quais se incluem os

",de "O Estado".

SRA. CARLOS PEREIRA

Ocorre, nesta data, o aniversário
natalício da exma. sra. d. Amanrla

Horstmann Pereira, digna espôsa do

nosso brilhante colaborador, sr.

-Carlos da Costa Pereira, digno dire-

-tor da Biblioteca Pública do Estado,
presidente da CESPE e suplente de

:senador eleito pelo Partido Social

.Democrático.
Dona de um coração afeito à prá

·tica do bem, a dama nataliciante

ver-sej., hoje, certamen.te, festeja
-da p(/J grande círculo de suas re

lações e f'am il ia res. A essas home-

MENINO VÂNIO COELHO
No dia de hoje vê transcorrer

.seu 100 aniversário natalício o ga

lante e inteligente menino Vânia

Paulo de Souza Coelho, ruplicado
.aluno do 30 ano do Grupo Escolar

"Silveira de Souza", filho do casal

sr. Gentil Coelho e exma. espôsa
<lo Ihrantina de Souza Coelho e

.neto do nosso conterrâneo Maestro

Ismael Souza.
O aniversariante que conta com

um vasto círculo de amigos será

alvo de justificado preito, ao qual,
prazerosamente "O Estado" se as

socia, com votos de felicidades e

:saúde, extensivos á exma. tamilía.

Fazem anos hõje�
- o sr. dr. Antônio Lopes de Mes

quita, competente engenheiro agrô
nomo;
- a exma. sra. d. Maria Eufrásia

da Silva, digna espôsa ,do sr. Haul

'Tito da Silva, correto sub-ten. da

Polícia.Militar;
- o sr. Ariosto J, de Carvalho

Costa, hábil perito-contador;
- a graciosa Olivia, dileta filhi·

nha jo clr. Silvio P. de Freitas No ..

ronha, residentes no Paraná;-
- o interessante menino Sílvio,

filho do sr. sgto. Calandrine, da

'Base :.érea;

� ., .
. ---.-I!----

�ociall
. I

I
- a graciosa Joana Dalva, filhi

nha do sgto. da Polícia Militar, sr.

Antônio Nunes Pires; r
(Qualquer cidade, distrito ou Vila)!

Fer-

MOCAS ( SENHORAS DO INTERIOR

e

HITZ, hoje ás 10 horas da manhã
Matinée da petizada

NA TELA: Jornais - Desenhos
- Comédias
NO PALCO: Grandioso espetaculo

apresentando os maiores do rádio
GAROTO DE OURO

(O trovador Gaucho)
e a dupla Paulista

BATISTA E MARINHO
Um espetaculo de agrado

Piadas e anedotas gozadas
Preços: Crs 3,00 e 2,00.
Censura livre.

x x x

Vê transcorrer no dia de hoje o

seu aniversário natalicio, o nosso

prezado conterrâneo 2° Sargento
Arnaldo Viana, do Exército Nacio

nal, em serviço no 14° B. C., e ar

doroso desportista, em cujos meios
se destaca sob o nome de "Nana
do".
As muitas fe1icitações que rece

berá por essa grata data, juntamos
as de "O Estado".

sas muito afetuosas.

BEATRIZ HOVERE
A data de amanhã é de regosijo

para o sr. Florindo Rovere e sua

exma. espôsa, dona 'Maria Cascais
Rovere, por assinalar o aniversário
natalício de sua prendada e gra
ciosa filha senhorita Beatriz Rove
re, dedicada funcionáária do De

partamento Estadual de Estatística,
onde gosã de muita estima e consi

deração.
Aos muitos cumprimentos que,

por certo, receberá de suas inúme

ras amiguinhas, juntamos os nossos

votos de perenes felicidades.
_.__._._._-_.

e
RESFRIADOS

DASS�• ,",,"1

rlancas :tI,'
. . "

-nai:ar ..-se melftoJ; sem

doses internas. E só friccionar
peito, garganta, e costas com

VaCKVAPoRuB
IÁRA-HEGINA

Fazem anos amanhã:
- a exma. sra. d. Ângela-Opuska

Romanowsky, espôsa do laureado

escritor Ladislau Romanowsky;
_ o sr. Iconomns Agapito Icorio-

mus ;
_ a exma. sra. Jandí ra Brito Gou-

vêa, espôsa do sr. Nivaldo Gouvêa ;

_ o sr. WiJly Gruner, comercian
te em Laguna;
_ o jovem Arí Barbato, auxiliar

do "Diário da Tarde".
_ o jovem Waldir Carreirão;

.

_ a srita. Herondina Parnplona ;
_ a srita. Ivone Campí, filha do

sgto. Orlando Carnpi e de d. Car

linda Campi ;
_ o interessante Ricardo-Luiz, fi

lho do sr. Alcides Cláudio, despa
chante aduaneiro;

_ a graciosa Marilena, filha do

jor. Âlvaro de Carvalho;
_ o menino Narbal Cássio .filho

do sr. Anastácio José Cássio.

Oferecemos ótima oportunidade, para nas horas vagas, obterem

ótimo rendimento mensa1, com pouco trabalho. Interessa para moças

e senhoras ativas e desembaraçadas! Escrevam imediatamente á CAI
XA POSTAL, 371-7, S. Paulo, sem compromisso. Negócio honesto posi
tivo e lucrativo.

I

Na Jonta de flonci- I.lia�ão e Julgamento
PROCESSOS EM PAUTA PARA

JULGA\VlENTO
l\tES DE AGOSTO

boy (

MASCARADO DA JUSTIÇA •

3) .Sydnel To ler, o célebre Charlie Simultaneamente
Chan em mais uma das suas eletrí- ODEON, hoje às 2, 4,15, 6.30 e

santes aventuras policiais. 18,45 horas
AS LUVAS JUSTICEIRAS' IMPERIAL, hoje às 7,30 horas

IUTZ, boje á 1,45 horas
1) A l\Úll'cha da Vada - Nacional

2) Charles Starret o masculo cow-

Prcço : Cr8 3,00 único
Ceusura até 10 anos.

MAR VERDE
Censura até 14 anos.

No programa: Noticias da semana

- Nacional·Metro Jornal ---' Atua
lidades

Preços: RITZ' Cr$ 6;00 e 3,00 ás
4 horas; às 6,30 horas Cr$ 6,'00 úni

nico; às 8,45 horas Cr$ 6,00 e 3,60.
ROXY - Cr$ 4,80 único.

ROXY hoje ás 2 horas

1) A Marcha da Vida - Nacional

2) Charles Starret, o másculo cow

boy
MASCARADO DA JUSTIÇA
3)Sydney Teler, o celebre Char

lis Chan em mais uma eletrizante
aventura policial

AS LUVAS JUSTICEIRAS

4) Continuação do seriado
O ARANHA NEGRA

Censura até 14 anos.

Preços: Cr$ 4,00 e 3,00

Empregue bem o seu dinhel
ro, comprando at;ões do "Colé
do Barriga-Verde".

Em benefíoio do Asilo
de Mendicidade
Fomos informados de que, por

motivo de fôrça maior, somente

amanhã (segunda-feira) terão ini

cio as anunciadas "barraquinhas",
em ihenefício do Asilo de lVIendiéi

dade "Irmão Joaquim", á Avenida

Mauro Ramos.
Leilões, rifas, sorteios, prendas,

fogos de art1fício, etc, são motivos

de atraç,ão popular, com a finali

dade 'altruíslica de auxiliar a ma

nutenção daquela conhecida e tra
dicional Casa dos Velhas.

O nosso povo não recusará, cer

hoje tamente, l)l'csLigiar essa festa de

14,2. caridade.

VENDE-SE
Vende-se finíssima sala de jan

tar em estilo Renascença, inteira
mente trabalhada a mão e ainda
não usada. Tratar à rua Saldanha
Marinho, . 16.

geral.

Em l�leio o carinho de seus ex

tremosos pais e a alviçareira ale

gria das numerosas amiguinhas, fes
teja amanhã, mais UIll aniversário
natalício a graciosa Iára-Regina, en
levo do lar do nosso prezado e

distinto conterrâneo, sr. Irajá Go

mide, do .alto comércio local.
.

À galante Iára-Regina e a seus

nagens associamo-nos respeitosa e
venturosos pais, os nossos melho-

:prazerosamente. res votos de felicidades .

PROF. FLAVIO FERRARI"
Aniversaria-se amanhã o nosso

prezado conterrâneo prof. Flávio

Ferrari, diretor da Academia de Co
mércio e presidente da Federação
Catarinense de Desportos.
O aniversanante, que pela sua dis

tinção desfruta de destacado lugar
nos círculos sociais e désportivos
locais, será amanhã, sem dúvida,
al vo de significativas homenagens

aviso-prévio.

entre as quais há de contar as nos-
Dia 3, ás 14 horas:

Processo n. JCJ-69/48

Sessões Elegantissímas
(Reunindo todo o Mundo Chie de

Florianópolis)
Simultaneamente Uma parada de r-equintada ele-

RITZ, hoje ás. 4, 6.30 e 8,45 horas gancia
ROXY, hoje ás 7,30 horas I O filme que proporcionou a Mau-

Sessões elegantes reen O'Hara a invejavel oportuni-
Spencer Tracy - Katheriue Hep- dade de luzir num dos mais Iuxuo

burn - Hobert Walker - Melvyn sos GUARDA ROUPAS de sua car
Reclamada: ."Casas Pernambuca- Douglas

nas".

Onde e�tá Molotov �
'Washington, 31. (U. P.) -

meios autorizados informam
as três potências ocidentais estu

dam a conveniência de apresentar
seu protesto d.iretameÍlte a Stalin,

Dia 2, ás 14 horas:
Processo n . .TCJ,�101/48

Reclamante: José Antônio Perei-
ra.

Reclamado: Odilon Simas.

Ohjeto : Salário-enfermidade

Reclamante: José .Toão da Silva.

�ENHORITA!
A ultima creação em retri...

gerante é o Guaraná KNOT
EM GARRAFAS GRANDES

Preterindo-o está

Reclamada: Empresa Nacional de
vei ra Gomes.

_ Objeto: Indenização, aviso-prévio,
férias ,e salários.

Dia 4, ás 14 horas:
Procosso m, JCJ102f48

Reclamante: Antônio Barbosa Ca
bral.
Reclamada: Empresa aNcional de

Navegação Hoepcke
Objeto : Salários.
Dia 5, ás 14 horas :

Processo n. JCJ-I03/48
Reclamante: Docilicio Alfredo

�Iatias
Reclamada: Maria Dealtina Ma

chado.
Objeto: Férias.
Dia 6, ás 14 horas:
Processo n . .JCJ-104/48

Reclamante: Alôncio Pedro
reira Machado.

Objeto: Diferença de sal árias e

aviso-prévio.
Dia 7, ás 10 horas:

Processo n. JCJ-IOO/48
Excipiente: Instituto de Aposen

tadoria e Pensões dos Industriár-ios,
Exceto: Maria Ignácia de Souza.
Objeto: Exceção de incompetên

cia "ratione materiae".
.

. Florianópolis, 31 de Julho de
1948.

Antônio N. Lisbôa, Secretário
Antônio A. Lisbôa, Secretário

DE TRANSPORTES AÉREOS LT9A

ecorn oe nhe ndo a moda.
Muitas felicidades pelo nascimen

to de seu filhinho I

Mas, nã'O esqueça, que o mélhol
presente para o seu "PDlPOLHO"l
é lima caderneta do CRgDITQ
MUTUO PREDIAL.

r-eira. São 41 trajes diferentes, que
vão desde os elegantissimos "rregli
gées" aos suntuosos vestidos de

baile.
20TH .. Century Fax apresenta:
Cornel Wilde - Maureen O'Hara

em:

Tú VOLTARÃS QUERIDA
(Technicolor)

.

COM: - Glen Langan - Helen
Walker
No programa: 1) Jornal da Téla

n, 127 _. Nacional Imperial Filmes
2) Fox Airplan News 30 x 58
Atualidades

Preços: ODEON c-s 6,00 e 3,00
ás 6,30 horas Cr$ 6,00 único. IMPE
RIlAL Cr$ 4,80 único

Censura livre. Creanças maiores
de 5 anos poderão entrar nas ses

sões diurnas
Estudantes sem caderneta,

gozarão dos abatimentos.
não

IMPERIAL, hoje ás 2 horas

Matinée Colosso
30 partes 1) Cinelandia.Tornal -

Nacional 2) Tempestade Sobre a

Inglaterra - <Short' 2 partes
3) Um sensacional e eletrizante

"western" cio Cow Boy querido:
COM: Roy Rogers - Barbudo -

Oale Evans

4) O mais movimentado de todos
os "Far-Westes" Lutas Sangrentas e

Sensacionais Aventuras
O VALE DO CAÇADOR

COM: Baill Elliot
Mortes Traições
5) ContÍnuação do melhor seria

ado de todos os tempos:
MARTE INVADE A TERRA

COM: Dennis Moore - 3/4 Eps.
6) Inicio do mais misteriosD dos

seriados:
O MARAVILHOSO MASCARADO
COM: William. Forrest - 1/2 Eps.

(5 partes)
Preços: Cr- 4,00 e 3.00
Censura até ·10 anos.

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

SERViÇO DE
METEOROLOGIA

o,s
que

Previsãó do Temp�. ats 14 boras
do dia 10 de Agosto:
Tempo: Instável, com cÍ>!!vas.
Temperatrira: Em'ligeiro declínio

à noite e estável de dia. •

Ventos: De sueste a, fiOl'deste,
frescos.

uma vez que :\ilolotov não foi

encon-, Temper�tL�ras 'extremas de

rado. , foram: maXlllia, 17,0. ::\Ilnima,

I. "$
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Viação Aérea
Horário
Segunda-feira

PANAIR - 9,40 - Norte

VARIG - 10,40 - Norte

PANAIR - 12,47 - Sul

CRUZEIRO DO SUL - 13,55
'Norte

Terça-feira
CRUZEIRO DO SUL - 12,00

Norte
VARIG - 12.30 - Sul

Quarta-feira
PANAIR - 9,40 - Norte
CRUZEIRO DO SUL - 11,00

Nm'te
VARIG - 11,40 - Norte
PANAIR - 12,47 - Sul

Quinta-feira
PANAIR - 6,50 - Norte

PA�AIR - 8,30 - Sul
VARIG - 12,30 - Sul

Q�UZEIRO DO SUL

Norte
GRUZEIRO DO Sl'L

13,55

15,30
eul

Se:cta-feira
CRUZEIRO DO StTL - 7,20

Norte
PANAIR - 9,40 - Norte
VARIG - i1,40 - Nor,te
PANAIR - 12,47 - Sul

Sdbado
VARIG - 12,30 - Sul
CRU�IRO DO SUL - 13,55

No.rte

Domingo
')

PANAlR - 9,4'0 - Norte
Sul

CRl'1ZElRO DO SUL - 11;00
PAN4ffi - f:2,47 - Sul.

1 Dr. Liudolfo 4.--6.
! Pereira

Advogado-Contabilista
Civel -- Comercial

Conlitituiçõea de lIociedade.
e .ervicolI cerelato•• em geral

Orgônizaçô(>lI contabeia.
Regilltrol!J e marcaa. di.pon'do.
no Rio, de correspondente.
E.cl'itório: h.ue Alvaro de

Carvalho n.. 43,
Dali 8 Õ" 12 hOI'QII,

Teletone 1484

utets latenção, Snrs. Industriais!1
VENDEMOS OS SEGUINTES MA- i Ventilador de ferro, manual,

Dorario das empre�
S8S rodoviarias

SEGUNDA·FEIRA
Expresso São Clst6vAo - Laguna

7 horas.
16 horas.
Auto-Víação ltajal - ltajal - 1" bo
Expresso BrU8Quenae - Brusque -

raso

Expresso Brusquenss - Nova 'l1rento
- 16,30 horas.
Auto-Viação Catarinense - Joinvlle

- 6 horas.
Auto-Viação

- 5 horas.
Rodoviária Sul-Brasil - Porto Alegre

- 3 horas.
Rapido Sul-Bras1lP.iro - Jol,n� - dro de mármore com reostato, am-is :; e -14 horas. ,'_ i.

I TERÇA.FELRA pertrnetro e demais pertences,
Auto-ViaçAo Catarl:nense - Pôrto Ale-

I
gre - 6 horas.

IAuto;V$açã!o Oatartnense - CUritiba
- fi horas
Aut�Viação Catarinense - Jo1n·v1le

I
- 6 noras. I
Auto-vtacão Catarlnen.!Mt '1'llbarAo

- 6 horas. I
'ExpresSO 840 CrIstóTAo - Laguna -

7 horas. .

Emprêsa Glória - Laguna - 7�
e 6� horas.

.

Expresso Brusquense - Brusque -

16,horas.
.A'1to·Vlação Ilajafl- Itajal - 15 ')W.

rs,Í!.áPido'Sul BrasUelro - Jol,nvile - u
5 e 14 horas. I

QUARTA-FERA I
Auto·Viação Catarlnense - Curitiba

IV 4
- A���f:Ção Cata.t·l.ruonse - Jolnv�

� O ;n.' c t.O·.$'
/

ce- 6 horas. ) i' �,
Autc-vtacão Catuinense Lagu!Jlll .. \ I

- 6,30 hoeas, • I "Rápido Sul Brasileiro - Joinv1le'- " .

5 e 14 horas.
Expresso São Cristovllo - Laguna -

7 horas.
Expresso Brusquense - Brusque -

16 horas.
Auto-Viação Itajal - Itatal - 111 no-

ra�xpresso Brusquense, - Nova Trento
,
- 16,30 horas. �

Rodoviária Sul Brasü - P6rto Alegre
- 3 horas.

voo
Catarlnense - CUritiba

1 Dínamo para 6.000 velas, com

instalações completas, isto é, qua-

QUINTA-FEIRA
Auto .. Viação Cataeínense

Alegre - 6 horas.
Auto-vtaçãc catarlnense

- 5 horas ..
Auto-vfação Catai'lnenae

- 6' horas.

Auto-Vtaçâo Catarlnense - Tu>barAo
- a horas.
Auto-Viação Catarlnense - Laguna

I- 6,30 horas.
'Expresso São Cristovão - Laguna

-I7 horas.
Emprêsa Glória - Laguna - 6

1/21e 7 1/2 horas.
Expresso Brusquense - Brusque -

16 horas.
-=-=__---=------l"atutO.Viação rtaj� - Itajal - 15 ho-

ii ·R.E�MBOLSO P,QSTALRápido Sul Brasileiro - JoinTile - la �
5 e 14 horas.
Empresa Sul Oeste I.tda - Xapecó - és

I Para casem iras, linlhos, brins, etc. precisa-se representante.
- 6 horas.

SEXTA.FEIRA 'Ofertas dando fontes de referencias a "TECIDOS". Guarda-se sigilo,
Rodoviária Sul Brasil - Pôrto Alegre (]aixa Postal, 539 - S. Paulo - Capital.

- 3 horas.' IAuto-Viação Catulnense -, Cu!'ltlba
- 5 horas.
Auto-Vlaçãc Catarlnense - Joinv1le

• - 6 horas.
Auto·Vlação CatN'inense - Laa'una

- 6,3'0 horas.-
Expresso São Cristovão Laguna-

7 horas.
Auto·Viação J:tajal - Itajal - 15 ho

ras.
EX)presso Brusquense

16 horas.
Rápído Sul Br3lsUeiro

às 5 e 14 horas.
SABAPO
Ca,tarinense

FIRMA IDóNEA, ESTABELECIDA EM SÃO PAULO (CAPITAl.)
HÁ LONGOS ANOS, E QUE DISPõE DE DEPóSITO, ACEITA

Brusque _ "NOVAS REPRESENTAÇõES. REF. DE PRIMEIRA ORDEM.

JolnvU. _1 R_E__SP_O__ST_ArS_._À__C_A_I__XA_P_O__ST_A_L__• _24_5__�S-Ã-0--P-A-U-L-0_.__.----__--
- Curitiba II II
Jotn_ -I Regi;;tradoras

.

Riv·
JoinviÍe.

Jolnvile

Põrto

Curitiba

Auto·Viação
- 5 hora,s.
Rápido Sul Brasileiro -

às 5 e 19 horas.
.- 6 'horas.

Autó'-Via:câo Catarlnettse
- 6 horas.
Auto:Vlaç.ão CatarLnense TubarAo

- 6 hpras.
EXDT,!SSO São OrlstovAo - Laguu -

7 horas.
......_.Expresso Brusquense - POWft,\ue -I

14 horas. , IAuto.Viação ItajaJ - Itaja1 - 13 ho·
raso

Expresso Bru,equtmse - NO'fa Trento
- 9,30 horas.
Expresso Glória - Laguna - ti 1/2

e 7 1/2 horas.

o V.ALE Dê ITA.JAJ
Proeu.rem na AgI.ela

Progresso,
LIVRARIA 43, LIVRARIA.:

ROSA.

Venda� à vista e prazo

Seu processo de naturalização f������o��s�x��u:v���.
d f h?

Felipe Schmidt, 2 - 1� andar

aiD a não oi despac ado"
_

Escreva Is·em demora ao Escritorio Juridico e Administrativo ---�PARTIDO SOCIAL-- DEMOCRÁTICO
Caixa Postal 4 . .132, Rio de Janeir{) solicitando informações. Esse Es�

....

oritorio se encarrega de acompanhar e r,equerer no Minisl,ério da O Escritório do Partido SOCIal DemocrátICo, a r.ua. Feh�e
'Justiça o que necessari{) for á sua conr,essão, bem como, de registro

IN 42, alende aos seus correligionarios para quahflCaçao
de diploma, divórcio e novo casamento, certidão de nascimento e de'

das 9 ás 12, e das 14 ás 17 IrDras todos os dias
casamento de qualquer; parte do Paiz.

QUINÁRIOS para arroz.em casca.

2 Tratores "FORDSON", sendo

um funcionando e outro desmon

tado .

1. Trilhadeira p/arroz. com capa

cidade para 250 sacos) diár-ios.
1 Arado de dois discos para tra-

. . .. . ...
· .

-iJiiÁM A UE:fISTA.
O VALE DO ITAJAI

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

O Crédito Mutuo Predial, oferee�

aos seus associados o melhor pia

no, no melhor sorteio, por Cr$ 5,04.
mensais.

. . .. .
.

Telefone a esse' número e a bI

cicleta da Tinturaria Cruzeiro ràDI

damente irá buscar seu terno.

R. Tiradentes, 44.

f'II:UA VOLUNTARIOS DA PÃTR1A N." 68 • L" ANDAR

C"lx"I'OST"'1..,$8l. TElEFONE lidA0 ·'EI..[GI",.","'$: ·'1I0TEC'0II'....

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

FLORIANOPOLIS

1 Máquina p/beneficiar arroz,
com pouco uso, da afamada mar-

I
ca "TONANNI" com dois brunido
res e classificador de tipo "TRIER"
capacidade para 60 sacos de 60

quilos, beneficiados em 10 horas
de serviço.

� Motor DIESEL, sueco, de 20
H. P. efetivo, da' afamada marca

"BOLLINDRS", completamente no-

tor, marca "OLIVER".
1 Semeadeira de oito linhas,

americana, marca "THOMAS"

p/arroz ou trigo.
Os interessados queiram dirigir

se á IRMÃOS GLAVAM, Florianó

polis, Rua João Pintai n. 6 - Cor-.

respondência para Caixa Postal 42.
Fpolis,

SRS. ASSINANTES
Reclamem imediata

mente qualguer irre

gularidade na eatre gfJ
de seus iornaee.

Aluga-se
Linda e confortavel resi

dencia, receaternerite coris

truida à rua Souza Franç�.
Tratar com o proprietario

à rua Blurneneu n. 68.
... . .

..-

FERIDAS. REUMATISMO E
PLACAS SIFILITICAS "":

Elixir de Nogueira
Mediçaçéio auxiliar no tratamen.to

da ..ifUiil
·

- ..

de Peixe

Ouçam, diãriemenre, das 10 às [4 horas, as eudiçõe« da

ZfH � fi Radio Difusora d'e Laguna,

Oleo
COMPRA-SE QUANTIDADE E

PAGA-SE BOM PREÇO. TRATAR

Á RUA CONSELHEIRO MAFR.\. 41.
FLORIANóPOLIS - CAIXA POS

TAL'124.

o Batalhão Barriga-Verde
foi constituido de catarlnenses
destemidos e o "Colégio Barc

figa-V-erde", usará a metJJDa

bandeira.
· - .. _- . .

..

970 kilociclos onda de 300 metros.

Laguna - Santa Catarina - Breei!

Pracistas
Escritório reeem organiiàdo�

precisa de "PJ'acistas" ll:ar!L�r�l:!a�,
lharem nesta cidade e DO interior.
Cdm artigos de íãcil venda, -e com

boa margem de lucro.

Infor'mações á Praça 15 de No

vembro 22, 20 andar, das 8 ás 12

CHEFE DE ESCRITóRIO
Conh.ecedor de tudos os servi

ços de escritorio procura coloca:�

ção na Capital ou uo interior ..
-

Cartas para"CHEFE", Rua VIdal

Ramos, 52 - NESTA.
"_""_-.-..-_-a _-_-.-••-a •• _ M-••- ....... _ • J!f

Cofre Berta

Ácido sulfúrico; � Torres metálicas de 30 metros, cada uma,
co antena tríplice; Gerador para fabricação de hic1rogênio; Ma
caco hydráulico, marca Blachlaw Jack, para 12 toneladas; Ba

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

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

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

600 litros; Lâmpada extensiva, com 22 metros de fio flexível;
48 metros de fio flexível, para 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.

Vende-se em ótimas' condições.
Altura '61

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

Informações 1110 Escritório de Asteróide & Cia.

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

Dimensões internas:

ctms. Largura 47 e 36 fundos.

Trata-se � Rua Conselheiro Ma

fra no 35 - nesta cidade.

Representações

Schimidt
eleitoral

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o E�TADO-�omlngo 1 Ge Agosto Oe '.48 5

INSTITUTO TECNICO OBERú
RIO DE JANEIRO. = BRASIL

.

CÁIXA PO)TAL �
'" 545:>

ENVIE ESTE ANUNCIO E TERÁ UMA MENSALIDADE
GRATIS - E. F. 008

-

A DIVULGACAO
Revi$ia do Paraná para o ·Sul do Brasil

Intercâmbio Cultural '

Economico Financeiro
Publicidade mensal. - Assinaturas e Anúncios.

CAIXA POST<\L, 77S - CURITIBA

Arvores frutiferas
Arvores Frutiferas enxertadas e plantas ornamentais nas

melhores qualidades oferece o grande Estabelecimento de
Flori e Pomicultura

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

FARMACIA ESPERANÇA
.0 Farmaeê.t1eo lOLO LAU8
Hojo II amanhi Hri ..... JlreferlAl.

t....... ..eleA&lll • _traat:elru - U•••••áilu - pem.
••rlu - ArU... •• 1&.n:,uIa••

&.Taa....... data ....n'..ela .. reeeU.árt••W...

BOM NEG'OCIO
Dara quem possue de Cr$ 10.000,00 até Cr$ 100.000,00 renda
certa de 10'/. ao ano com recebimento de furos mensais.

Informações �esta redação.

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

!)or intermédio e sob, financiamento dos Institutos.

Planta, e informações - Rua traiano, i6.

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

11'ecos.
Cada guia é vendido acompanhado de um mapa rodoviário do

Paraná e Santa Oataeína.

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

TINTURARIA CRUZEIRO
Tiradent.es 44

LAVA e TINGE ROUPAS
Reforma chapeos

Profissiona competente - Servi�o rapido e garantido

di��,��I:��1:g�,,:,°1 Lo�õiS�CisEMÕÜs
tado, devidamente autorizado pelo

"

_ _ •

excelentâssimo Sr. Dr. Secretario.Especializada em ar'lgos para
da Viação, Obras Públicas e Agri-
cultura, faço público, para conhe- c(.-� homens
cimento dos interessados, que

serão vendidos em hasta pública a RECEBEU VARIADO SORTIMENTO DE CASEMIRAS NA

quem maior lance oferecer acima ClONAIS E INGLESAS PARA HOMENS E SENHORAS.
da avaliação, no dia 5 de agôsto MANTEM PERMANENTE ESTOQUE DE ROUPAS FEITAS

próximo, ás 10 horas, no palio des- PARA HOMENS
ta Diretoria, dois caminhões marca

t-
ARMARINHO EM GERAL - CAPAS, C-AMISAS, G'RAVA-

Chevrolet, tipos 1.937 e 1.940, em TAS, PIJAMAS, CHAPEUS, ETC.
.

.

mau estado, avaliados, respectiva-
'

::�:��o:lr eC�$r$�'���O��OO(C���� :�: Tudo qelo menor preço da praça
cruzeiros) .

Diretoria de Obras Públicas, em

Florianópolis, 21 de julho de 1948.
DAVID GOMES MENDONÇA

,

OI,

4' \.( irr:
"

�- ( 'I "',
. .,_

,

XAROPE
S•. JOÃO

Combate a tosse, a

bronquite e 08 resfria
dos. João O Xal!ope S.
éeficaz no tratramento
das afecções gripais e

das vias respirat6J1ias.
O Xarope São João

JO�••� �

solta o catarro e faz

expectorar fàcilmente.

Inspetores para o
Norte e Oeste
Catarineose

Importante Companhia de Sor

teios precisa de 2 Inspetores para

a zona norte e oeste catarinense.

'Carta de próprio punho com Io-:

tografia 3 por 4, para a Caixa

Escritório Técnico
Cid Rocha Amaral
ENGENHEIRO CIVIL

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

Estados Unidos da América do Nor

te e países visinhos, o Dr. Cid Ro

cha Amaral reabrirá seu escritório

(Rua Presidente Coutinho n. 22),
nos primeiros -dias de agôsto, espe

rando continuar a merecer as espe

ciais atenções de seus amigos e

clientes.
Pedro Medeiros, Auxiliar

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

VENDEM-SE POR MOTIVO DE

VIAGEM:

Móveis de sala, em perfeito es

tadp e de quarto, 1 rádio marca

Esparto - móveis, diversos reló

gios de parede antigos, tudo em

perfeito estado, 1 cristaleira e di

versas louças e mais alguns obje
tos.
Tratar á Rua Bocaiuva, 13

. . . .. . .

,
,

Larga-me ...
Deixa-me grilar!

�

Caiá Ottll> traduz qualidade
Peça-o ao' seu fornecedor. I

o Blhio

"VI'R<iEM ESPECIALlDADE"
WETZEL' INDUSTRIAL-JOINVI.LLE (MórclI

TORNA A ROUPA BRANQUISSIMA

t 1A

N. o 1: Regras abundantes, pro
longadas, repetidas, hemorroqics
e suas consequências.
N.o 2: Falta de regras, regras
atrozadas susp:nl�s. deminuidas
e suas consequenclos.

VAUMART

V. S. deseja cooperar na grande obra social de recuperação
dos mendigos '! Apresente sua idéia DU ofereça 'seus serviços, dei
xando seu nome na lista de Voluntários da Ação Social Uâtari
nense, em poder desta redação. I

. Barala «Chrysler»
Vende-se uma, em ótimo estado - 110 H. P. Tratar com Lourival

Almeida - telefone 1.406.

EtGUA PERDIDA
De um pasto, no Saco dos Limões, fugiu ante-ontem, cêdo, uma

égua báia, de crina e cola pretas, pertencente a AJelino Gonçalves. Pe
de-se a quem achar, avisar pelo telefone 1688.

Dá-se gratificação.

Se ricos quereis ficar
De modo facil elegaI
Fazei hoje uma inscrição
No Credito Mutuo Predial

CASA MISÇELANEA diltri ..
buidora dOI Rádiol R.�C. A
Victor. Válvulal- e Diaco••
Rua Ccnselheíro Mafra

.�r>.6Ã2Y"�Ct�
41·. _,

EspECtAlfDADE
•

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



AgO:HO
........ -_ .. ---..

10 de Agosto, no Lira Tenís Clube, atraente- noitada pugilistica, constante de
sensacionais centendas entre os melhores esmurradores lecaís,

Os ingressos já se encontram à venda.

6

Dia

Direção de PEDRO PAULO MACHADO'

Campeonato Citadino de Baãqu_Üebol
Mais uma vez o péssimo tempo

I
bato.

impediu o reinício do Campeonato Clube Doze x Figueiren�e. Jui

Citadino de Basquetebol, que esta-, zes - Oscar Capela e Osni Barba

va marcado para a noite de ante-on- to.

tem. Os jogos constantes da rOda-I Representará a F. A. C. nos jogos
da' de sexta-feira ficaram assim acima'o sr. José' Gusmão de Andra

transferidos' para o 'finar do=certa> -de.
- - - - ---- ... --- ... - .. - .. --- .. --.- ......---- -

Transferido O encontro
Figueirense x Paula Ramos;
Em vista das copiosas chuvas. veu suspender os jogos entre Pau

jue vêm desabando sôbre a Capital' la Ramos e Figueirense, nas catego
nestes últimos dias, tornando irn- rias de Profissionais, Aspirantes e

praticável o gramado, o Departa- Infanto Juvenil, transferindo-os

menta de Futebol da F. C. D. resol- para o próximo domingo.

em um lugar onde a agua fosse pro

funda, certamente morreria afogado.
Apesar disso tem ensinado milha-

mento físico, mas tamberil venceu

uma corrida de sete milhas, qtf� fa

zia parte do curso e da qual parti-

me.

Amanhã,' se o tempo permitir, se

rão travados os seguintes encontros:
Ubiratan x Caravana do Ar. Jui

zes - Ponciano Martins e Osni Bar-
------------.------------------,-------------------------------

Não sabe nadar o treinador da

equipe sul-africana
Londres, Os nadadores estrangei- sobre uma mesa e treinarem os mo

ras, qu eestão treinando na piscina vimentos da natação.
olímpica do estádio de Wembley, I Jimmy Green afirma que pode
nesta Capital, ficaram admirados ensinar em ·um quarto de hora qual
com os metodos adotados por Jim- quer pessoa que não saiba nadar.

my Green. treinador de .natação da O treinador da equipe sul-africa

equipe sul-africana. '/na conta hoje 62 anos de idade.

Jimmy Green n�o sabe dar se- Quando tinha 57 aIlOS e estava in

quer uma braçada dentro dágua. eorporado ao exercito, não apenas

Diz ele próprio que, se o lançassem realizou um difícil curso de treina-

O primeiro jogo será iniciado às

19 horas e o segundo 10 minutos

após o término do primeiro.
Local: Quadra do Lira Tenís Clu

be.

Nem tudo está p�rdlda
Et c 'eve: Gustavo Neves Filho

•••

o futebol da capilal vinha traus- portos, a obstinação de dirigente
pondo um periodo de efetiva cal-l paulaino ao querer arrebatar o

'ma, não de absoluta compreensão, que por justiça não lhe pertenee
mas pelo menos os- meios esport i- e não lhe pertencerá nunca.

vos não eram sacudidos pelos cé- Todavia, errar é humano. M')5

lebres "casos"... errar e não se convencer da fai ta

O Figueire.nse, derrotado duas na qual incorreu é autentica obtu-

vezes no campeonato, amargava ] sidade; é provocar onda e sensa-

em profundo silêncio os 'Jualro ções oontraprcducentes.
pontinhos perdidos. Resultado : o rompimento de 1'8-

O Bocaiuva, sofrendo derrotas lações entre dois co-irmãos, entre

sucessivas, curtia o fel de sua jo�'- dois clubes que lado a lado com 'JS

nada acre e ester il. O Avaí e u demais deveriam lutar desespera
Paula Ramos preparavam-se para damente pelo engr-andecimento
uma luta empolgante em busca desportivo de nossa terra. E olhem

da liderança absoluta do certame. que esta nossa abençoada F'l or i a-

Era tudo um mar ele rosas C11'31- nópolís bem que precisa da boa

rando a perfumes de bonança e vontade e da compreensão ele to

entendimento. Havia calma :10 eS- dos, mas boa vontade e compre

pir ito de dir-igentes e de rlir igidus. ensão são qualidades muito huni

Isto, antes do placard avaiano de tas e perfumadas, quando tudo COl'-

5 a 4. re as mil maravilhas. Basta ijm

Depois do jogo, o mar agitou-se tropeço, e boa vontade, compre

num frenesí tremendo, as rosas se ensão e serenidade lá se vão por

desfolhat'am ele subíto e os perfil- águas abaixo num redemoinho dr

mes de bonança e enLendimento turbulentas paixões e funestas in"

num minuto se evolaram. Rostos verdades.

serenos de então, congestionaram- É de lastimar e todos nós devemos

I' Or. (L"RNO G.
se; .írases macias de outrora se realmente lamentar, o espír-ito pau- GALLETTI
transformaram em jogo de pala-I périmo de certos desportistas agi- A D V O G A D O
vras revoltadas e até mesmo pon- tadores, que para colaborar judicio- Crim•• c(v.l
co recomendáveis. samente não encontram 9m único Oolll.tituiçno d4t Sociadad..
Três horas depois, o juiz da argumento; mas para atrapalhar - NATURALIZAÇÕES,

partida pagava o seu tríbuto ; ah! como sobram atitudes, como T(tulOll O,alarat6rio.
aliás injustamente porque 0. sr, germinam idéias como florescem I Eeorlt••• Praça IS·ele No�. 23.
José Bíheiro não presenteou a és- argumentos numa agitação febrici- l0•.aD�r.
'te com a vitória riem sacrificou tante, como pululam sugestões. I -R••ld. - Rua Tiraelent.. n. Iaquele á derrota. Feizmente a nossa F. C. D. possue FONE •• i468

É, que na impo:ssibilidade de entre seus dedicados membros, um IIÍiIiÍ _

manter atitude serena, na incapa- presidente laborioso e justiceiro;
cidade de ver friamente o que de cujas linhas de conduta nos dão a

real acontecera, deturpava-se (I nós, desportístás de coração, uma

decorrer de um prélio, a ponto de grande e imorredoura esperança de

apontar o juiz como o responsávet que nem tudo está perdido ...
pela derrota do Paula Ramos. E

por 'que? Unicamente porque o

campeão de 47 jogou mais, reco ..

nhecidamente mais que o adversá

rio 'e perdeu. Culpar o juiz, uliar.

sscolhido pelo Paula Ramos, por

uma derrota causada pela má sur

te não é próprio de desporL' stas
sadios.
iReconhecemos que os nOSSO:5 ár

bitros não são perf'eitos ; carecem

êles de uma melhor orientaçii.o,
mas chamá-Tos mal, intencionados

Os argentl"nos ab d porque erram não é possível.

. r e

3D ODa-r�m a prova I e �I::Ci:I::'a�'���a�:�sa Pde�a:lrI�.��� I.oltmPlca de esgrima paulaina, não dava camisa a nin-
LONDRES, 31 (UP) - Os argen- tino atacou e seus patrícios afirmam Iguém e nem os pontos ao perde-

1Íl:�� abandonaram hoje a prova de qu.e ating�u,� advers�r�o. Mas 9 juiz el?r. .: �s suas parUcularidac!rs
eS",Illua, em que se defrontavam os fOI de oplmao contrana, e mandou Ja sao tao conhecJ'das elo pul)]JcoJ,
Belgas, ,em v�rtude.d� mais um inci- que � luta,-continuas�e., Depois dU-1

CJue i.nuLil seria repeli-.las.
,

dente. Fuldno GalIlll e Paul Valcke ma dlscussao com o Jmz, os argen- FOI, no entanto um caso c1oloro-
estavam empatados quando o argen- tinos abandonaram o local. samen Le triste pa l'U os nossos' des-

res de pessoas a nadar. Ensina seus ciparam numerosos jovens.
alunos fóra dagua, fazedo-os deitar

Para comemorar o seu cinquentenário
Rio - Foram encerrados os enten- o Atlético Mineiro uma partida nes

. tendimentos que o Vasco da Gama ta capital, no dia � de agosto e com

vinha mantendo com os clubes mi- o América, outra, a 21. O jogo com

neioros. Em Belo Horizonte, o dire- \0 Boca Juniors, a 25, será o ter

tor de futebol do clube cruzmaltino, ceiro da serie nas comemorações do
sr. Vitorino Carneiro, assentou com cinquentenário do Vasco da Gama.

o árbitro Barricb' irá
,

a Londres
Rio - O árbitro C. J. Barrick vem britanico, a antecipação de certas

de receber uma carta da "Football providencias, mediante as quais, se

Association", solicitando o seu em- rá extraído o necessário cartão de

harque, com urgência, para Londres, identidade para os jogos ollmpicos.
a fim de dirigir alguns jogos do Barrick deverá seguir na próxi
Torneio Olímpico de Futebol. SoU- ma terça-feira para a capital Ion-
citou, ainda, a dirigente do futebol ] drina.

'

Circuito' de Barcelona
A Comissão Esportiva do Automo

vel Clube do Brasil escalou a equi
pe brasileira que participará do
Circuito de Barcelona, 'a realizar-se

em 31 de outubro. A equipe será
composta dos corredores Francisco

Landi, Benedito Lopes e Qutriuo
Landi.

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

Dianteiro do Madur�iril para o P. Ramos
Apurou a nossa reportagem que a O I�me do "player" em questão

diretoria do Paula Ramos, no intui- ainda. não foi revelado. Segundo in
to de reforçar o seu conjunto de. formações fornecidas por alto diri
profissionais, irá contratar excelen-

. gente paulaíno, a futura aquisição
te meia-esquerda que já pertenceu do clube tricolor deverá estar em

ao esquadrão principal do Madurei- nossa capital na próxima semana.

ra, do Rio.

Os hungarns ameaçam abandonar'
Budapest, 31 (UP) - A Húngría

ameaçou retirar-se das olimpiadas,
se continuar o que denomina de
"atitude anti-esportiva". Nesse sen

tido as autoridades olímpicas foram

LEIAM A REVISTA
O VALE DO ITAJAl

•

•..reune som ... acabamento ••

solidez••. no piano perfeito!
Além de vários modêlos para,
pronta entrega ... êste m"raVl-

.

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

pagamento a longo prazo!

Subwartzmilun
São Paulo

Av. Ipiranga, 714 _ TeJ. 4·1478

Rio de Janeiro
.Av. Rio Branco, 257·A- Iel, 32·7522

REPRESENTANTE
para Santa

KNOT
Catarina

S/A
Cx .. 134 - Tel, KNOT

Florianópolis

Escritório de
Advocacia

DRS.

José Pinõs Pereira
Sebastião Adroaldo Pereira

Gabriel Pereira' Bor\se.s Fortes

Rua Vigário José Inácio n. 358

Porto Alegre -- Rio G. do Sul

Encerador
Tendo necessidade de compraz

uma ENCERADEIRA
.

ELÉTRICA ..

afim de facilitar minha profissão de
ENCERADOR, tomo a liberdade de

apelar para as pessôas -de OOlll·-CO- .

ração, afim de conseguir reunir. a
importância necessária á referida.
aquisiçãô. Muito grato fica-lhes o

Encerador JOSÉ DE OLIVEIRA.

informadas que a Hungria está in

dignada com a decisão de repetir o

jogo de Water-pollo com o Egito.
Alás, este último retirou seu pro
testo contra a decisão que atribuiu
a vitória aos húngaros.

/
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Uab'elos Brancos 1

Sinal de velhice
A Loçao Brilhante foz vol.

tar a côr natural primitiv.:1
(coatanha i Ieure , doirado ou

negra) em POUIIO tempo. Não
é tintura. Não mancha e não
auja. O aeu u.o é limpo,
facil .e agradável.
A Loção Brilhante extingue

o. cospo•• o prurido, o aebor
rhéa e tôda. 0& afecçõe. pa
ra.itaria& . do cabelo, a&Ílim
eeme combate a calvicie, re
vitalizando aa l'alzea capila
re•. Foi oprovada pelo Depar
tamento Nacional de Saúde
Pública.

Hervos- D.ebm:
tados

�

Provocam
I\a Heura.sthenia

NAO DEIXE QUE o EX
CESSO DE TRABALHO
DE'BILlTE o SEU OR
GANISMO, PORQUE O
GANSAÇC PHYSICO
E ItiTELLECTUAL o
lEVARA', FATALMEN.
TE, A' NEURASTHENIA

! Os primeiros symptomas da
r 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. Tr-ate-se _immediatamen
-te, com um remedio de effeito
positivo e immedíato. Não
tome drogas perigosas. VigonaI
é o remedio indicado para
qualquer caso de neurasthenia.
Vigonal revigora o organismo,
restituindo ao fraco, as forças
perdidas e a energia da juven
tude ás pessôas exhauridas.

Vie'onâl'�,wa,
FORTIFICA E DÁ SAÚDE
Labo'..to'.... ALVIM & FREITAS - S. Paulo

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

Gratifica-se
COM CR$ 100,00

Quem entregar na Cie,
Te/elonica, uma boisa
preta que foi perdida,
contendo 2 chaves, 15
cruzeiros e verias outros
ob ietoe .

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

CHEFE DE ESCRITóRIO
,

Firma industrial precisa de peso
sôa com 'prática de escritório e de
escrituração mercantil.

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

J"ilitações e pretenções,
Guarda-se sigilo.

................. " ..

COMERCIANTl!I: N um D·
tTO • Biblioteca do Gemro [Iea.
iém.ioo XI de Fe'l'e1'eill'o. CO.
tribuida, alalm. para III forma.-

, tio cultural do. eatarm....
:, fe amanhi I

(·Campanha pró:-Uvro"', •
& 1. xr d. l'.veJ''lIirc)"

t

.., ..

paRa I '.

fllE,OI•••• 0

la
PARA A

iNDÚSTIUA

CARLOS HOEPCKE 8.1.
,significa qualidade e economia I

VEJA NESTA LISTA OS ARTIGOS DE QUE NECESSITA
E PROCURE CONHECER OS NOSSOS PREÇ'OS.

PIIRIl II INDÚSTRIA

(}1Dispomos da completa linha
,

das famosas correias e mano

gueiras Goodyear. Motores .

Diesel iridustr iais, marítimos
e geradores. Material para
construção, instalações sanitárias. ba
nheiros. etc .. Tor-nos paralelos, bancadas
e máquinas para os mais variados fins.
Fôlhas de serra para engenho, braçais
para aço e metais, circulares e de fita.

•
PFlllDUTOS DOMÉSTICOS
Desde. fogões de todos os tipos
� equrparnento para coz nha
até produto, para toucador,
droga ia perfumaria e um va

riadíssimo e-t+q e de artigos finos pera

presentes. Filtros, ge .adeiras, máquinas
e r; dias das melhores marcas. Secção de
fazendas e ar tigos de confecção. capas

para chuva capotes e encerados, etc.

Mangueiras Goodyear pa-a jardim.

'P 11 R a r R 11 U SPD R T E S PARA A AGRICULTURA
Automôveis. caminhões, ca

-nioi eres. Possuímos um com

pleto estoque de pneus Good

year especiais psra cada tipo
se. viço. Câmaras de ar, cor-

reias de ventilador e baterias Goodyear.
Ferramentas e macacos s té 5 toneladas.

Amr l o e moderno sortimento
de máquinas e ferramentas

agrícolas: tratores especiais pa
ra hcrtas, arados, grades de
disco e dentes. Máquinas e venenos para

extinção de gafanhotos. formigas e ou-

tras pragas. Mangueras Goodyear.

PREÇOS CONVENIENTES PARA ATACADO E VAREJO

CARLOS HOEPCKE S.I.� .

COMÉRCIO E INDÚSTRIA
'

MATRIZ: Florianópolis - FILIAIS: Blumenau - Joaçaba -

Lages - Laguna - 'São Francisco do Sul - Tubarão - Joinville
AGÊNCIA EM SANTOS - UCRITÓRIOS EM SÃO PAULO, CURITIBA E RIO

ARMADORES - COMERCIANTES - INDUSTRIAIS
Trcnspor+e de cargas e passageiros entre os portos de Laguna e Rio de Janeiro

Fábrica de Pontas "Rita Maria" - (Pregos de ferro) I
IMPORTADORES E ATACADISTAS

Fazendas - Ferragens - Máquinas - Produtos Quimicos e Farmacêuticos

Telegramas "HOEPCKE" -,

noturno.

Ela iniciará suas atividades nos primeiros dias de agôsto, abrindo 'suas portas diariamente às 9
horas da manhã (exceptuando-se domingos e àias feriados, nos quais abrirá sómente à noite).

DOENÇAS niEBT4)"U.s,

c.. .. ,ro.r...oe •• • 1ar.Ic
••Je. .. .oen� nen..... • ..
Irata..... te.�, do ,...
lettaaente re....lávela. O c.I'IIUI....
�•• rr.t••• �orl.c�·-' ....
,r."ear .. ÍDtlh1 ;af.... .,
� •.,u O 8étirip R.,

1·
••0.' II. Ro"�" ....... ....�
I.·......iIatjrf•• III"• .-•• PIM
....!!mute .. ,

.0.._ ..".... blf
....._ ..... n..••n ......

FARMÁCIA NOTURN A
(EX�FARMÃCIA "RAULIVEIRA")

Rua Trajano N° 17
A "Farmácia Noturna", de propriedade da Drogaria e Farmácia Catarinense SIA.,

à população desta capital ter sido especialmente instalada para atender permanentemente
comunica

,

o serviço

ClUBE DOZE
.

DE AGOSTORegistros de Díplomos
I TRATA-SE de registros de diplomas, registros de professores, e

todo em qualquer assunto referente ao ensino em geral, livre ou ofi
cial. Festejos comemorativos do 70- 8niversá

rio'de fundação . .., Convite 80S associados
BUREAU UNIVERSITARIO

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

10 andar. Cx. Postal 3932 _:_ Rio de Janeiro.

A Diretoria do Clube 12 de Agosto terá a honra e o prazer de eon-

R "I
tar com a presença dos seus associados e sua!' Exmas. Famílias no
baile de gala a realizar-se em a noite do dia 14 de Agosto proxímo,
em comemoração á passagem do 160 aniversário de sua' fundação.

.

O dia 12 foi reservado para um jantar, seguido de uma hora de
pessoais, conce- arte, eompartrcípação de elementos dos mais representativos da nossa

sociedade, e o de 2.2 para a festa infantil, constando de numeros va
riados.

O jantar será mediante inscrição, a contar do dia 10 a 10 data do
encerramento, a Cr$50,00 por pessóa e terá inicio ás' 20 hora;. (Traje
Passeio) .

O baile ás 22 horas. (Traje Riger Casaca Smokim ou Samer),
A festa infantil das 16 as 20 horas.

'

�ee�'elaria, em Florianópolis, 27 de julho de 1948
Elpidio Fragoso Secretário Geral.

"C A P I T A L A
Sociedade de s.orteios e seguros contra acidentes

dendo mais outros beneficios de caráter assistencial.
Representante em Florianópolis:

PEDRO NUNES
Rua 24 de Maio 801 (Estreito)
Sorteios mensais. mediante mensalidade de

inicial de Cr$ 1(.,,00 apenas.

Parficipação nos lucros

Cr$ 20,.00 além da ]Óill

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Hoje e amanhã, Pif-paf
no passado
A dala de 'hoje recorda-nos que: 25 - Domingo: Enquanto os 0-

_ em 1624, um destacamento peradores cinematográficos de .São farmácia que permanecerá aberta,
Paulo pleiteavam aumento de salá- a noite inteira. Muito bem. Muito

holandês que escoltava o coman- rios, afirmando que ganhavam 01'- bem.
dante do Forte de São Filipe de denados irrisórios, apesar uos 2\i - Quinta feira: Segundo des

ltapagipe, foi atacado nas VIS1- enormes lucros obtidos pelos do- pachos procedentes de Porto Ale

nhanças do mesmo, em Monserra- nos de cinemas, 'era exibida em gre, o Snr. Mandim, viajando pela,
Porto Alegre (apesar de catarinen- praia, entre as localidades de Mos

te, sendo derr-otado, pelo Capitão se de nascimento), uma abóbora tardas e Solidão, encontrou uma

Manuel Gonçalves; gigante com apenas cinquenta qui- foca e oito pinguins, pois causou

_ em 1625, abandonando trin- los e quasi da altura' de um ho- enorme entusiasmo em Lisbôa a

cheiras e seus aliados, os indios, mem, mas tudo isso não impediu notícia de que o govêrno portu-
que nos Estados Unidos (exemplo guês havia comprado a Companhia,

os holandeses, que até enlão esta- da democracia), se verificasse um de Desenvolvimento; no Moçam-'
vam na bahia da 'I'raição, embar- grave conflito entre brancos e ne- bique, pertencente a capitais ingle
caram com a esquadra do Alrni- gros por questões raciais e que ses, enquanto mais um desastre de'

continuasse grave o estado de saú- aviação ocorria no Brasil, desta
rante Bondewyn Hendriksz?on; _

de do Coronel Lambert, acidenta- vez em Aracajú, causando a morte
- em ilHO, uma fortIflCaçao do no desastre de aviação ocorri- de duas pessôas, porem isso não

holandesa no rio Real comandada do há dias nesta cidade. impediu que o aumento de venci

pelo Maj;r va den B�al1Jden foi

I _

26 ---: S�g.unda feira: A Associa- mentos do funcionalismo federal

Voltando de sua viagem ao Rio gem, laboratório de análises clini-
n "

çao Fi latélica de Santa Catarina, comece a vigorar no dia primeiro-

de Janeiro, onde fôra tratar de as- cas, serviços, de Raio X, ambulató-
atacada e tornada pelo Mestr e de agu:;trda, leitôr filatelista; a sua a- de agosto. Agora só nos falta sa-

suntos referentes á Delegacia do' rio, assistencla farmaceutica, ali- Campo Coronel LUlZ Bal'balho; desao ao seu quadro social. bel' de que ano será êsse primeiro>

SENAC e do SESC, o nosso coes- mentar,' odontologia, jurídica e _ em 1645 no Recife os brasi- Não esqueça': Rua Alvaro de Car- de agosto ! ! !

, taduano, professor Flávio Ferrari, recreativa. I
.

G I' C J 'I d Goiana valho, 34, 1° andar. Reuniões: Quar- 30 - Sexta feira: Apesar de ter-

interpelado pelo nosso repórter sô _ V lt E t d N t I t
eiras onça o anr a, e , tas-feiras ás 1930 hs e sába- sido preso em São Paulo um indi-

o o ao meu s a o a a, ra-
T

' 1)' d T"')" foram d
'

530
' .

bre a finalidade de sua missão, as- zendo a certeza de, poder solucio- e omas u ais, e igtpro, os as 1, hs. viduo que se dizia "santo", alegan-
151m se expressou: nar com esses planos os magnos I executados como cumplices na in-

.

27 - Terça feira: De Salvad?r do que São Vicente era o seu ver

problemas dos comerciários catari- surreição contra o dominio holan- informa qu� os namorados �ao dadeiro pai, o Tribunal norte-ame-'

nenses 'e não posso deixar de re- ,
mais poderao permanecer nos jar- ricano para crimes de guerra ab-,

ferir�n�e ao EXl11oo. Dr. JOÃO DAUT des;
.'

dins I': nas praças públicas depois solveu vinte e três altos funcioná-,

D'OLIVEIRA Presidente do Con-
- em 1822, D. Pedro, Prmcípe- das vinte e uma horas, pois con- manha, pois nove homens armados

sêlho Naciona'l, a quem os comer- Regente «lo Reino do. Brasil, de- tinua recolhido ao leit� o jo.rnalis- com "pés de cabras" e pedaços de

<:iá.rios brasileiros devem os bene- cretou que qualquer fôrça arma,da ta ?�,ner, .,dIretor ?o�, JornaI�. "� madeira, aproveitando a distração,
fICIOS que se emanam .dessas aran- ,HOl a e O espor te , que fOI VI- do povo londrino com os jogos.
diasas realizações.

'"

p.rocedenL.e .de. Portuga_1 serra con- Uma de lima agres�ão h,1. dias, e!11 olímpicos, tentaram arrombar o-

Com relação ao Serviço Nacional SIderada imrmga, se nao obedeces- Santos, mas o �o!'mo,_ tn-ca.m{!ea.o deposito de ouro em barras do ae-

de Aprendizagem Comercial, a De- se a intimação de regressar; de futebol da Itaha,. nao se intirni- roporto de Londres.

legacia de Santa Catarina está au- 1899 "N- entre
dou com o acontecido e derrotou Sábado - 31: Vendo seu genro

torizada a ampliar e aperfeiçoar o ,-
em �:--'

1 ao se. ouça
"

1
a Portuguesa de Despo�·t?S .

por acusado de espionagem e alta trai-

ensino tornando-o extensivo aos
nos outro gr-ito que seJa - Uníào I 4 x 1. Mas voltando a notícia vinda ção, .o presidnte da Hungria resol

municípios de Itajai, Caçador, Tu- do Amazonas ao Prata não retum- de. Salvador. Será que a polícia veu pedir demissão do elevado car

barão, Cresciuma e São Francisco, be outro écho que não seja _ In- b�Jana agiu acertadan.lept_:!? Vocês go que vinha ocupando, pois os'

ond� serão instalados varias cursos d dê 1 F t' d
nao acham que a proibição 'devIa jornalistas cariocas estavam recla

gratuitos, ficando dessa forma, epen encla: .ormen:. o as
.

as ser a partir das vinte e duas 110- mando aumento de vencimentos,

perfeitamente amparada a valorosa nossas ,PIlolvll1ClaS o feixe miste- ras ? uma vez que cem mil empregados:
classe dos comerciários catarinen- rioso que nenhuma fôrça pode 28 - Quarta feira: Enquanto em comunicações do govêrno japo-·
ses. quebrar Desapareçam de uma vez en� Lages; um aVIa0 de turismo nês ameaçaram abandonar o servi-

O nosso entrevistado professor .' _."
cala em CIma de uma casa, matan- co "se o direito da greve lhes fosse"

Elávio Ferrari Delegado dessa bene- antigas preocupaçoes, substJtull1- do um .morador da mesma e �lln proibido, pois o presidente da As

mérita instituição depois de ter f'ei- do o amor do bem geral ao de passageiro, os r�lssos, em Berlim, sembléia paulista, Snr. Álvaro Flo

to maiores considerações sôbre as qualquer provincia ou cidade". Eis l�Iclava.m .as malOr:es manobras rru- rence, quando trafegava pela via,'

dignif'icantes e beneficas atitudes do parte do "Manifesto aos povos do
Iitares jamais realIzadas. na Ale- Anhanguerra, teve seu carro vio

Exm", Dr. Murilo Braza de Carva- .- .

manha e uma carta enviada pelo lentamente albarroado por um ca-'

lho, Diretor Geral do'" SESC e de Brasil", assinado por D. Pedro e "Nizam" de Haideralblad, ao Rei minhão, resultando do choque feri-,

seus dignos auxiliares, em favor de redigido por Gonçalves Ledo; da Inglaterra, era. violada, mas o mentos na sua pessôa e na do seu=

tud� o 'luanto venha se tornar uma, _ em 1823, o Exército líherta- caso e. ql}-e a partrr .de .agosto tere- progenítôr, além da morte de sua"

realidade para a felecidade C0111er- d f L d C'
mos aqui em Flor-ianópolis uma progenitora.

ciária e o engrandecimento dr. nossa
ar .az .sua en ra a e_n; axias, na ------ -----------

Pátria, deu por terminada esta en- Província do Maranhao; FRECHANDO-'trevista, a qual, penhoradamente - em 1840, o então Major José .'. ' I
'

agradecemos. de ,Souza Martins atacou e destro-

---

Florlanópoll'l 1 ele Agoslo de 1948

Maior assistência aos
"' ..

COInerCIOrlOS

Palpitante entrevista com o prof. Flávio
Ferrari, delegado do SENAC e do SESC

- "Felizmente, a nossa Delega
cia, por ter desenvolvido as suas
atividades de maneira eficaz em fa
vor da classe comerciária catarí
nense, obteve da Administração Na
cional excepcionais vantagens que
me possibilitam estender o raio de
ação a oito municípios do interior
e aos quais, é justo que se lhes dê
maior assistência à população co

'l'nerciária em virtude de figurarem I.
como maiores contribuintes do
SENAC e do SESC em Santa Cata
rina.
Na elaboração e aprovação do

plano de ação para o segundo se
mestre do ano em curso, destaca-se
a. ampliação do serviço assisten- --------1-------
clal com a aquisição de um NU
CLEO ;VroVEL DE CADASTRO
1TBERCULINO TORAXICO ,110S

�olcles dos que já existem el{l fun
CIOnamento no Rio de Janeiro e
São Paulo, alem de um carro am
bulancia para atender aos comer-
'ciários em suas residencÍas e con

d�zí.-Ios, se necessário fôr, aos hos
pItaIS para o devido tratamento.
Todos os recursos assistenciais

,serão ampliados e aplicados em fa�
vôr dos comerciários para equili
brar o reajustamento de sua capa
cida�e aquisitiva, tornando-se esse

serviço uma realidade do momento

por.quan�o que no passado não
mUlto dIstante, ele só existia em
Jetra de formã ou no espirita das
almas beIJ1 int�ncionadas.
A prevenção e o tratamento da

hlberculose, que tambem faz par
te do novo plano de ação, visa ao
amparo dos tuberculosos afim de
combater-mos o mal que tantas e
tão preciosas existencias têm car
regado para o tumulo e evitarmos
a propagação da peste branca no
selO da sociedade. .

P�ra atingirmos esse objetivo,
senao em todo mas ao menos em
grande parte, será instalado den
tro de pouco tempo nesta capital

. um Dispensário Dinâmico compos�
to de um perfeito serviço de am
bulatório e hospitalização.

.

O serviço
.

de proteção á Mater
l1lda!ie m!lnhdo pela Delegacia,
co�h�ua�a c�mo até agora, a dar
asslstenCIa as parturientes, aten
d�nd.o-as em seus domicilias, hos
pItahza�do-as quando necessário e

prop<?r�lOnand?-lhes o tratamento
de hIgIene pre-natal.
O Serviço Social do éomércio

ob�ervando a percentagem de l110r�
�hdade infantil, inotivada por
clreufist!lncias várias e complexas,
e_nvIdara todos os esforços no sen
tido de r�d.uzir ao máximo o nu
mero de vIÍlmas, e, com 'a intenção
d� m.elhorar, as condições de auge
n�a, lI�sta1a�.a consultórios de iii
gIene ll1fan!1l onde serão as crian
ças �ubm�hd:�s a exames pCI'iódi
co�, _ImUJ1lzaçqes, consultas e pres
crlçoes de .dietas e regimen!> hli
mentares.

Os sel:viços. considerados auxilia
res. que I�tegram o aperfeiçoamento
aSSIstenCIal de. .

nossa Delegacia,
abrangem a clImca geral, el1fcrma-

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

Serviço valioso da
Seeretaria de Segu
rança. Pública.
Por intermédio da sua estação

difusora de ondas curtas PYY -3,
frequência de 6.852 quiloeiClos, ou

seja em 43 metro� aproximadamen
te, o Serviço ,de Divulgação da Se
cretaria da Ségurança Pública, vem
irradiando, diar.iamente, excepto aos

domingos e dias feriados, das 20,45
ás 21 horas, um amplo noticiário
oficial' do Estado e do país, este
último fornecido pela Agência Na
cional do Ministério da Justiça e

Negócios Interiores.
A medida em apreço está pres,

tando aos municípios um serviço
valioso, pois habilita as populações,
ainda as mais afastadas, como se

jam as da cidade de- Chapecó e, vila
de Dionisio Cerqueira, a tomarem

conhecimento, no próprio dia, não
só dos atos oficiais promulgados pe
lo governo catarinense, como tam
bem de interessantes comentários
,de interesse geral. ,

Ao que somos informados, não
obstante a PYY-3 ser' escutada em

grande forma em São Paulo e Rio
de Janeiro, é p'ensamento ampliar
o seu raio de irradiação, com o au

mento de sua potencia, de molde a

que possa ser ouvida em todos os

Estados brasileiros, ainda os mais
afastados.

Farmácia de
plan'ão.
Está de plantão, hoje, a Farmá.

cia Mo,derna, á rua João Pinto.

Para 08 pessoas de fino
patada!' Café Otto é-

.em par.

\

çou, em Santa Maria e São Domin

g-os, os reibe�deli ,de Parana.guá e

foi aprisi onado pelo Te'nente A.n

tónio da Costa Al'aujo, no lug'ar
Salobro, o caudilho Francisco Lo

pes Castelo-Branco, conhecido co-

mo o "Ruivo";
- em 1867, o General' Mitre

de "O
I

Estado))·

reassumiu o comando do Exérci

to Aliado;
- em 1890, no Maranhão, fale

ceLl o literato Jacinto Antônio de

Almeida;
-0-

A data de amaIlhã, recorda-nos

que: '

- em 1625, partiu da Bahia a

armada de D. Fradi-que de Toledo,
que havia Iiberta'do a Capital do

Brasil, do dominio holandês;
- em 1635, chegou á Alagcral:l,

com os restos do exército de Per

nambuco, o General Matias de Al-

buquerque;
,

,- em 1·645, 'por ol'dem de Fer

nandes Vieira, foi capturado pró:
ximo ao Monte '<las Tabocas, o je
suíta Manuel de Morais, que se í'i

zera calvinista e casara mais de
uma vez. Era natural de São Pau

lo, onde nasceu em 1586 e faleceu
em 1651;

- em 1829, o Marechal de Cam

po Felisberto Caldeira Brant Pon
tes (,Marqu�z de Barbacena) re

presentou o Imp,erador D. Pedro 1
no seu consórcio com D. Amélia,
em Munich;.
- em 1836, nasceu no Rio de

Janeiro, Carlos Frederico Lecór
(Barão da Laguna);
- em 1874, travaram-se os úl

timos "mu-ckers", nas matas de

Ferraibraz, em São Leopoldo, no

Rio Grande do Sul;
- em 1875, surg-iu o primeiro

número do jornal "Gazeta de Noti--
cias", no Rio de Janeiro;
- em 1914, a Alemanha apre

sentou seu "uItimatun" á Bélgica;
And1'é Nilo Tadasco

VENDE-SE
Um terreno na

Espanha. Trata r
do Tabelião

c�acara do
no cartorio
Brito;

AREÃO JUNIOR

•••

Velado pelo pseudonimo judeu-prussiano de Isaac Volchan,
um pobre diabo de poucas letras e menos luzes, vem e'screven

do para o Diário umas croniquetas em qu.e a penúria de conteú
do corresponde plenamente à miséria gramatical.

As asneiras bem sortidas' com que enfeita o órgão udenista

são, de jeito a não despertarem atenção. Ausente da terra, o sr.

Isaac ainda a julga desliga,da do Inundo, como antigamente. Es
creve, assim, na convicção de que nos pod� impingir mcntil'as

cabeludas e que, se, inverter os fatos, nós os enguliremos, mes
mo de arrepio! Há dias passados, lamuriando a aprovação de

uma lei, pela Câmara" escrevia que o culpado único dessa apro

vação era o P. S. D. Aqui, entretanto, todos nós sabiamos que a

D, D. N. apoiára com todos os seus votos a referida lei!

Depois veio com afirmações aleivosas sôbre a vitoriosa con-

venção do P. S. D.
'

Asseverou, por exemplo, que a Nação inteira \loltou a in-'

quietar-se com êsse movimento queremista,. Acusa o che�,'
fe pessedista de inimigo da Constituição, de falso de

mocrata, etc. A técnica do sr. Isaac é inverter a realidade, em
prestações. Precisamente na véspera de aparecerem por aqui as-
suas bobagens, O Jornal, veterano órgão brigadeirista dedicava

o seu editorial político ao mesmo assunto que o sr. Isaac desvir--
tuára. Com a sua irrecusavel insuspeição afirmáva o seguinte:

"Na verdade, ao povo não importa muito que o sr. Nerêu
Ramos, por exemplo, tenha formadQ nas hostes getulistas e ser

vido ao Estado Novo e que o sr. Otávio Mangabeira haja, duran-'
te quinze anos, de ditadura, combatido energicamente o sr. Ge
túlio Vargas. Nem a ditadura nem o Estado Novo estão mais em,

causa. Ambos esSes políticos, citados aqui apenas pelo papel do
minantes que desempenham nas agremiações' à que pertencem,..
são democratas, defendem os principios fundamentais da Cons--
tituição têm idéias identicas ou muito semelhantes a respeito
das questões políticas e sociais do Brasil".

Aí está uma resposta ao sr. Isaac, dada por um jornal de'
amplo conceito e prestígio nas hostes udenistas.

Com isto queremos, apenas, convidar o sr. Isaac a mudar de'

jogo. De nada lhe valeI'á mistificar os fatos, no pressuposto de
que nós, aquí na Provincia, por tolice ou ignorância, aceitar::os
as opiniões de qualquer zé-ninguem.

'

Entre os conceitos que o sr. Isaac f�z do sr. Nerêu Ramos.
e os que, no mesm.o sentido, (az o sr. JQsé Américo, somos obri
gados a ficar com este, pela mesma razão que a todos nos leva
à natural seleção entre o juizo de um homem responsável, cul
to e digno, e o de um João-moranga mais ou menos analfa
beto.

O sr. Isaac fala "na principal caraterística do sr. Nerêu:
a traição". O sr. José Américo proclama a conhecida e prover
bial lealdade do sr. Nerêu.: "Vossa Excelência pode não transi-,
gir, mas não finge que transige".

/

Qual desses dois julgamentos merece fé? O do chefe da I

U. D. N., cujas virtudes e predicados morais o Brasil inteiro re

conhece, ou o do caluniador anônimo, sem eira e nem beira rai-
voso e ignorantaço ?

'

E basta! be adversários como Isaac, da mentalidade de .

Isaac, da inteligência de Isaac, da compostura de Isaac, o sr. Ne
rêu Ramos só d'eve temer duas coisas: a solidariedade e o elo-'
gio!

..;,

Guilherme Tal

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


