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"': Convenção Nacional do P. S.O.
SEREl'vORICA,RDOI

:
i A Convenção Nacional do Partido Social Democrático está ofr-rc

,� � �;1do aos bra�ileiros um grandioso espetáculo cívico-partidário.
Concentra a gr-ande Convenção as figuras exponenciais da valorosa

agremiação política, que se rcuneni, para estudar e orientar a solução
elos palpitantes problemas da atualidade, e que preocupam povos e go

vernos igualmente interessados em resolve-los.
A atitude elevada e patriótica dos lideres pesscdistas enche de jus

tificada esperança o povo brasileiro que sente e reconhece, afinal, num

grupo
\
de homens do govêrno, da política e da administração, pública e

particular, de tôdas as atividades, enfim, o sincero interêsse que lhes

inspira o bem-estar da coletividade e, mais elo que isso, o empenho em

preservar-se o Brasil das consequências de crises econômico-financei
ras e sociais.

Querem, assim, os próceres do partido majoritário, claboi ar uni pro
grama de combate aos males do passado e de ação para o futuro, em

proveito exclusivo do Brasil e do povo brasileiro.

Registra-se, com satisfação, o deliberado propósito dos convencio
nais de não quebrarem o tom impessoal, elevado e superior das discus
sões plenárias, dos debates, com o fito de afastar qualquer sentido di

ferente das reais c verdadeiras finalidades da grande assembléia, que
tem sido fiel à sua própria razão, aos objetivos da sua convocação.

O segredo da fôrça, do prestígio e da autoridade do P. S. D. está,

justamente, na coesão, na união e no entendimento dos que o compõem.
No partido de NEHÊU RAMOS não se disputam postos, não há com

petições, todos são igualmente dignos e merecedores.

Respeitam-se, apenas, a tradição política, os serviços ao Brasi l, a

prioridade na vida pública e aquelas qualidâdes preferenciais que, para
cada pôs to e função, recomendam êste ou aquele correligionário, pelo
reconhecimento de todos e homologação da unanimidade.

Não há dissidências, alas, grupos, correntes ou facções dentro do
P. S. D ..

Todos se confundem, identificam e irmanizam, sob a orientação de

�EHEU HA:\'lOS, o presidente simples, modesto, mas eficiente e presti
gioso, em quem se póde eon fiar sem temer uma deslealdade, sem recear

uma traição.
E daí o respeito que êle inspira aos seus próprios adversários, que

o combatem, mas não lhe negam as qualidades de grande líder político,
que sabe, com equilíbrio, manter e consolidar as suas afeições pessoais,
sem que se lhe possa, porém, honestamente, fazer qualquer restrição á
sua lealdade de homem público, político e de partido.

São bem conhecidos fatos _e passagens ela vida política de NERÊ'C
HAMOS; todos os conhecemos fi sabemos quantas vezes os compromis
sos politicos o obrigaram á re'núncia e ao constrangimento, renúncia a

compensações ambicionadas e constrangimento de magoa" amigos de ter

renos opostos.
Xlas NErme RAII'IOS sempre soube, com elegância e honestidade.

dominar os impulsos do coração, para agir somente, fiel á sua palavra,
pela razão.

Este é exemplo digno de imitação, que parte do presidente do P. S.

D., que aceita, sem discrepâncias, a sua orientação.
E a prova de que todos os pessedistas se orientam por uma mesma

linha, uniforme e invar-iável, de conduta, é a probidade, a lealdade e o

patriotismo dos seus componentes que, no Parlamento, no. Governo c na

Administração, ocupam postos e funções de destaque.
Pôde-se confiar, assim, no partido majoritário, na anrcmiução poli

Iico-par-tidária, que NEHBlI UAl\IOS orienta e que NEHÊU nA:'IIOS prc
'süte. no Partido Social Deniocrátlco.

(Do "Diário Trabalhista", de 22-7·48).
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II Sindicato da Indústría de Madeira
Laminada e Compensada 89 Gover�

nador do Estado

Tremenda
explosão

TóQÜIO, 7 (U, P.) - Tôda a tri
pulaçâo de treze homens dum barco
que estava recebendo munições per
to da base Norte-Americana de Oki
nawa, desapareceu com Q próprio
barco numa tremenda explosão. Esta
também causou grandes danos numa

aldeia próxima, matando cinquenta
pessoas.

Do Presidente do Sindicato da Indústria de Madeira Laminada e

Compensada recebeu o sr. dr. José Boabaid, ilustre Presidente da As
sembléia Legislativa no exercício elo cargo de Governador elo Estado,
o seguinte telegrama:

"Rio, 5. - Temos a honra de comunicar a V. Excia. que o Banco
do Brasil acaba de autorizar o financiamento de macieiras compensa
das, solucionando assim uma das medidas pleiteadas no memorial que
o Presidente 'do Instituto do Pinho encaminhou ao sr. Ministro da Fa
zenda, e para o qual tivemos a felicidade de contar com o valioso e

inestimável apôio ele V. Excia. Congratulando-nos pelo resultado ohti
co mantemos a fundada esperança de que V. Excia. continuará a olhar
com simpatia a indústria da madeira, hoje grande produto de exporta
ção do pais, afim de que possamos conseguir a realização das demais
Jlueelúlas pleiteadas no referido memorial. Atenciosas saudações. (a)
João Vianna Seiler, Presidente do Sindicato da Indústria de Madeira
Laminada e Compensada."

Agrava-se a situaCão
BERLIM, 7 (D. P.) - Os Jornais

ocidentais citam três fatos, como in
dícios rio novo agravamento nas re

lações russo-aliadas. O primeiro é a

súbita 'mudanca de atitude dos so

viéticos, relativamente ao caso da
moeda congelada. O segundo, os

novos protestos russos contra pre
tensas violações da segurança aérea
pelos pilotos aliados, com a ameaça
de graves consequências. Finalmen
te, em terceiro lugar, temos a ordem
dos soviéticos aos oficiais de ligação
norte-americana e f'ranccsa, para
que' não entrem no edifício !ln De
partamento de Alimentação da ci
darle, situado no setor russo

Os transportes aé
reos para Berlim
BEHLIM, 7 (C. P.) - Os trans

portes aéreos para Berlim atingi- BEHLEvI, 7 (G. P.) - Pioraram
ram esta noite um novo "record" novamente, e de fórma sensivel, as

para vinte e quatro horas, não só' relações entre a Rússia e os aliados
em quantidade como em número durante a noite passada. Na opinião
de vôos. Estes chegaram a UIll to- dos meios ocidentais, essa mudança
tal de 574, sendo que, pelo segun- reflete uma súbita modificação para
do dia consecutivo, os iriglêses su- pior no curso das conversações em

per-aram os norte-americanos, reali- , Moscou, que ainda há poucas horas
zando 331 vôos contra apenas 243 atrás esta vam sendo olhadas com
rios Estados Unidos, tanto otimismo.

'

rara o diagnóstico
do cancer
RIO, 7 (A. N.) - Realizou-se no

Anfiteatro do Hospital Gafre Guin
Ie, a cerimônia de encerramento do
Curso de Expansão Universitária
sôbre o cancer, cuja finalidade foi
a de preparar médicos no diagnós
tico do cancero

Este curso foi assistido par no

venta médicos e odontólogos, ten
do sido ministradas trinta e seis
au �;lS pejo professor Alberto Cou
tinh'Q., que teve como colaborado
res os, professones Mário Kroeff e

Sérgio \Je Azevedo e outros médi
cos de remarcada projeção na vida
científica do país. Trigo

� argentino para os Moinhos
de Santa - CatarlnaChegou o

-('Guanabara), O sr. dr. José Boabaid, diguíssímo Presidente ela Assembléia Le-
gislativa, no exercício do cargo de Governador do Estado recebeu do

lHO, 7 (A N.) - Fundeou nas
sr. Xlinistro do Exterior, a secuinte comunicação teletrráfica:proximidades da Ilha Fiscal o no- � �

vo navio-escola de nossa Marinha "Rio, Itamar-ati, 5. - Em resposta ao seu telegrama de 3 do cor-

de Guerr-a, "Guanabara", ex-navio rente,' informo a V. Excia. que autorizei a Embaixada do Brasil em
alemão "Albert", adquirido pelo Buenos Aires a liberar a quota de trigo dêsse Estado, cm obediênciagovêrno brasileiro. O "Guanabara"
veio rebocado pelo "Noorrl-Hol- ao seguinte esquema: S. A. Moinhos Rio-Grandenses, Joinvile, .

Jand:', da Alemanha para o Hio de 1.381.800; S. A. Maf'cssoni, Comércio e lnclústria,' Caçador, 50.000 i In
J�nelro, gastando nesse perC�lr.so dústria e Comércio Ku nz S. A., 60.000; Germano Stein & Cia., 12.000;
cerca de c�nco semanas. O

lVhl1lS-, Carlo_s Guth 5.000. HOo,'o dar conhecimento aos �Ioinhos interessados.tro da Marinha esteve a bordo, 10-
.

.

'
_
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"

go que se deu a fundeação. Atenciosas saudações. (a) Raul Fernandes.

da ONUrelatório anualo
LAKE SUCCESS, 7 U. P.) - O se- atenção ao contr ôle da gucr ra qui

cretário geral das Nações Unidas, mica c bacteriológica. Acha Lie que
sr. Trygve Lie, divulgou hoje seu rc- isso será fácil, pois no caso dessas
latório anual sôbre as ati "lducks da arruas não existe o monopólio duma
ONU. Nesse documento, Lic pede só nação, como 110 caso da bomba
que os quatro grandes dêem solução

I a,
tômica.

_Finalmente
Lie frisa que

a todo o problema alemão, pois essa o plano Marschall só poderá ter re
seria a maior contribuição à ef'iciê n- sultados duradouros, se as di visões
cia das Nações Unidas. Outrossim, politicas não impedirem uma ação
pede que seja eledic�da especial coordenada na Europa em conjunto.
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I . A LITERATURA
• (Conclusão) ••••••••••••••• •••••••••••••••

Mas chega o dia em que Lucien consegue realizar o seu

eu, ou melhor, em que toma plena consciência da sua exis
tência no outro. Foi na casa ele um' seu amigo, chamado
Guigard, durante uma reunião dansante em que se come

morava os dezoito anos de Pierrette, irmão de Guigard.
, Lucien há tempos se havia aliado a um grupo de estudantes
que se propôs combater os judeus por sentimentos nacio
nalistas. Aconteceu que nessa reunião viu-se inesperada
mente diante de um filho de Israel, que também era um dos
convidados. Ao ser-lhe apresentado, tornou uma atitude rís
pida, deselegante, mas para êle a única coerente com os

princípios que defendia. Deu as costas ao israelita e aban
donou a todos visivelmente contrariado, numa retirada
brusca. Na rua quis arrepender-se, parecia-lhe que tinha
procedido mal, teve ímpetos, mesmo, de voltar e pedir des-

./ culpas, mas no íntimo uma espécie de orgulho amargo
aplaudia o seu gesto. No dia seguinte, ao encontrar-se com

Glligard, este lhe fala cio incidente da véspera e apresenta
as suªs escusas, dizendo: "Meus pais acham que você tem
l'azão, que você não podia agil' de outro modo, desde que
tem Ullla c,onvicção. Lllcien saboreou a palavra convicção;
tinha vontade dc apertar Guigard nos braços; Não foi nada,
meu velho, disse-lhe; não foi nada desde que continuemos
amigos. Desceu o bulevar Saint Cichel l1um estado de exal
tação extraordinária: parecia-lhe (lue não era mais êle
mesmo" (O Muro - pg. 215).

Ai é que começa a escravização de Lucien, escravização
que aliás êle não sente porque êle mesmo a procurou para
fruir o prazer de sentir-se apalpado pelo outro, ou melhor,
de poder apalpar a sua existência no outro. Só então é que
teve a certeza dê ser alguma coisa, pois o seu eu autênticu,
aquele eu livre, nat!.�!·al, ignorado pelo lllundo, lllas que pro
curava transcender-se num salto para aIeançar o "por si",
naclificoll-se, incorporando-se ao pretérito, a tudo que era

no seu ser.

Não estarenJ0s, acaso, diante daqucla modalidade do
desespcro kierkegaardiano elo eu que não Cjuer ser si lllCS'
mo, e que procura. a todo custo- metamorfosear::Se num ou
tro eu? � o que o próprio Lucien reconhece nllm monólogo
com os seus botões:," '. é engraça(lo, não sou mais eu, não
llle reconheço! O tempo estava quente e agradável, as pes
.soas passeavam, levando nas fisionomias o primeiro sor
riso mara"ill1oso da primavera; nesSa lllllHidão mole Lu
dcn introduzia-se como lIma ponta de aco, pensando: Não
SOl! mais eu. Ainda ontem era llll1 grande inseto inchado
eO]1]O os grilhos de Férolles; agOI"a scntia·se limpo e nítido
O!llO UI11 cronômetro (obra citada - pg. 215)". :'lIas Lucien

foi sempre um introspectivo, procurava-se demasiado den-

aflue à mente a menor idéia que transcenda esta vida, por
que tudo terminará ali. Além do muro, é o Nada. Tudo o

que acode ao seu espírito é viseeralmente mundo. Nada de
cxtr-a-vivencí al, nada que o eleve um pouco acima do nível
da existência humana para um salto no infinito. Diante da
morte, no momento supremo em que o mundo ia fugir a
seus pés e em que

ê lé se encontrava face a face com a sua

existência autentica, só pensava no passado. Até ali [ámais
se apercebêra da existência de um 'passado. Passado em que
já não queria acreditar, como se -f'osse "uma grande menti,
ra". É que sempre vivera sem nunca pensar no Nada, como
se fosse eterno. Só agora, em face do Nada, é que sentia a

sua irremediável finitude de ser para a morte. Êsse é que
é o her-oi cxistencialista, apresentado em páginas realmente
admiráveis pela penetração psicológica, pela profunda aná
lise subjetiva de um mundo de angústias latejando na alma
desse ser no momento culminante da sua existência.

O conto "O Quarto" não será o esbôço, acaso, da tese ela
aceitação da' dôr, naquela participação do sofrimento a que
deliberadamente se votou a esposa de um louco que o não
quis abandonar e que o 'acompanhou completamcnte só em

tAda a sua tragédia psicupatológica, mesmo a ponto de se

identíficar com a loucura do marido, de se infiltrar das mes
Illas psicoses que o atormentavam? A recusa a êsse sofri
Illento não seria, do ponto de vista do existeneialislllo, uma
desagregação do ser que aspira a ser totalmente peja dôr?

Não continuamos a esmiuçar o fundo, as intensões da
1I0velística de Sartre, para não alongar êste trabalho, pois
em caela conto L'ncontramos, não sómente um, mas vários
traços definidores dc princípios filosóficos transpostos para
a literatura. Procuramos descobrir apenas os traços gerais e

por isso mesmo mais característicos dessa curiosa e confu
sa filosofia dos nossos dias.

A verdade que sobrenada a tudo isso� porém, é que o
existencialismo estú llluito longe de representar aquele oti.
mismo apregoado por Sartre, e disso nós temos a prova nos

próprios pcrsonagens criados p0r êle para el}earnar os prin
cípios da sua filosofia, se é quc a isso se pode chamar de
filosofia. Tipos, todos .êles, como vimos, anormais, patoló
gicos, tarados, servindo a um bom estudo de psicanálise apli
caela à literatura .

Pelas noticias que nos vêm de Paris, Sartrc está fer
mentando essas idéias de forma que elas não sejam apenas
teoria, mas sobretudo vida. Não estará acaso elcscanbanrlo
para aquele terreno que Jaspel's. no seu livro "Amhiente Es
piritual ele llllll'siro tiemj)o" considera o mais perigoso p:ll'll
Ul1l::J Elosofi" (' (;., Í:1("\-;("'a'isTo com<J ,justificação rIo pu
do,' pc�:�oal, que êle classifica de filosofia histéricn �

Nereu Corrêa
tI'O ele si mesmo, no tumulto cio seu mundo interior. E só
foi encontrar-se no outro, nos olhos de Pierrette e de Gui
gard, que o revelaram a êle próprio tirando-o do casulo em

que vivia encerrado como larva. Daí o não se reconhecer
mais na imagem vaga e indecisa que antes fazia de si mes
mo, a ponto de olhar-se, agora, com certa respeito, como
se csti \'esse mirando um outro Lucien, porque em verdade
êle já estava convencido de que não era mais o mesmo
LlIcien. ,

A lllurlança do ,eu refletiu·se, também, no mundo ex
terior. Tudo se lhe afigurava, agora, de modo completamen
te novo. Sentia·se feliz e convencido de que já podià ser
um verdadeiro chefe, coisa que antes jámais admitira. Pen
sa lllesnio em abandonar a amante e arranjar uma noiva.
:VJas que fosse" uma moça clara, no gênero de Pierrette, uma
]J1'ovinciana de OHlOS de fIôr, que se guardava, casta, para
êle ...

" Essa metamorfose marca, em última análise, a ab�
sorpção do "por si." pelo "em si", a alienação elo ser que
só Ulll novo "P(W �l" poderá libertar, recuperando a sua
autonomia.

No conto "Erostrato" temos um caso contródo, isto é,
o do tipo que vota ódio de morte ao "ontro" e só pensa em

aniqllilá·lo, planejando um' assassinato em massa, em que
fique consumadq a sua vingança contra a humanidade, que
o escraviza. l� () desejo de se libertar do outro pela morte,
desejo que se manifesta por uma cspécie de alergia gene
ralizada a todos os homens, até mesmo a tudo aquilo que
foi eriarlo pelo homem,

Vejo no COlitO "O Muro" um dos capítulos mais curio
sos ela filosofia existencialista. É aí que Sartr<, expõe a fibra
do heroi como o concebe a sua doutrina. Pablo é o tipo elo
heroi fraeassaelo, o jmico que, entre os sens dois compa,
nheiros que com êle aguardam a morte no fundo de um

córeere, aceita a desgraça com certo desprendimento, 1'011-
yencido de que é um ser para morrer. Nas longas horas no

turnas passadas no cuhículo aguarelanrlo os primeiros ela·
rões da alvorada quando seria encostado ao ml1ro, n'lo lhe

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



• B.A

.

to eI. t9418 -. Ag,os-!lO """l)'"l_Oon,.n

·d'or dos
-

PneUSBalãoena
,

Tit�$tont o
,

.

apresen�a para

�--7

_

--
-

!
tO} I/el'o."ê1n -I'JIIC

• oilornflm..
_ é o que

• Mal� ti
menos consaço

SUPER
cidade com

o novo Firestodne enhado
Ih oferece

'I nte es
_

e

AO aspacrc me

e vibraçoes.��� abs'orver os ehrod���aste do eaOr-
...

ra meno

ntes.
'sto ass,egu

reapertos frequet, -derro-evite os

t um an I

ro e

Balõo apresen d _

nhado que,
Super.. tiliccmente edse ccntocto

te elen
_

a e

pan
a' maior are

ma espan-

I· do
.

ionc u
•

o 10

lo proporei
Por isso e;�s: fir�e�� ��:d�a���:�delo���:s,o pneu mal

bém para Q seuAdote·o tpm_ "

, -'N'PDSTR

MELHOR

ORITAf

.

AI N DA

SENH
zn ,.M-

H O 11:...

.'
".ação., KNOT

M E L H O R

•

A "!"?".
o Gua,ana

NDESPlantio �.,.nte e

RAFAS GR�I B tatas holandezas para.
d Janei'o I

EM

oZ:!":�:��-: :'!:da.
'

a
l'tódo no R,? ·P,eço, e ac

de Uno

.

m esct
1 tio,

74

.soa.,

Expo,tado� holant;ía��ezas per« 6::,,: POS�;j' 34. Para l:da�eCalé Otto e

Ierece ,,.·tat.s
F Van Loon

207 -- sala.
pa

.em par.

o
. �

com
".

Carlos,

•

coruiições
Pres . An tonio

ANEIRO

_

Av.

RIO DE J
-

SENHORIS DO �NTERIORMOCIS E
.

ou V,J,).cidade, distrito

obterem

(Qualquer

nas horas vagas,

moças

id de para
ssa para

itima oportun� a ,

trabalho. InteI:e
ente á CAI-

01"""0,, o

,J com pouco
. varn ímediatarn

t posi-

.

to m"" •

, E""
..

hones o

ótimo rendlm�11
desembaraçadas,

misso. NegoclO
ativas e

compro

e senhoras c

� 7 S. Paulo, semXA POSTAL,. 3/1 ,
.

e Iucrativo.tívo

•
•

Mod, 4010, 15 R"hii, I 310,O!t"cromado, lu,do aç. ,

J70,O�lfDI�eado, .. " ,.

,

<;105 SU'�@$_1\0
O

�/'I"SSIMOS
_"EMB "0'

mit'-Or

a extraSem despez

DE GARANTIA10 ANOS

catalogo com,novoPecam nosso

diferentesm�itos modelos

I rR��!!.!�:309, ex. Po_;;tal 79
......

São Sento

AI._

-�.

-

·-W��_
.

fW�����TINOS)
.

FIGADO �

DE MOSS
� PILUiAs DO ARRA�

Abre o ap-
>

.

ctamente so

pri-

•
Adem dire

itando a

..

� "II digestivo, eVI
,

nam bem
are 10 '"

P iporcio
_

• p_
de ventre. 1'0

a digestão,
� sao

I facilitam

zu-

.. estar gera,

FIGADO, reg
..

tionam o

e fa-� desconges
_

digestivas,"

anil. as funçoes
"nfermidades

Iariz
arecer as e

TES-

'.
zem desappar

FIGADO e IN
� do ESTOMAGO,

! TINOS. -

�

-

.(\(

J

'"

"

A' L AR"C A PI.!, con"� 'cid'�'" pessoais, eonce-teios e se"
assistencia

.

d de de SOl'

d carater
Socie a

beneficios �
r . ,rlendRoemp,::,��::;: em Fl"i;�ri��' ·NUNES.

lém da lO'.

.

)
$ 2000 a

.

801 (Estreito
rdade de Cr ,

Rua 24 de Mal�
mediante mensa 1

.

mensaIS,Sorteios
1l.r 00 apenas.

.. _

nos lucros
inicial de Cr$,

Parfícípação
----

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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D'O ZE
3

DE AGOST
PROGRAMA PARA _O MÊS DE AGôSTO -- DIA 8 - DOMINGUEIRA - DIA 12, 5- FEIRA - JANTAR DE CONFRATERNISAÇÃO PELA PASSAGEJ.\l!
DA DATA, COM NUMEROS DE CANTO E SHOW ARTíSTICO, OR6ANISAÇÃO DA SENHORINHA LAILA FREYESLEBEN. DIA 14, SÁBADO - GRANDE,
BAILE DE GALA, EM COMEMORAÇÃO DO 16· ANIVERSÁRIO DO CLUBE. DIA 22 DOMINGO - FESTA INFANTIL COM SHOW ARTíSTICO ORGA-

NISAÇÃO DA SENHORINHA MARIA LUlZA Cf:MPOS, DAS 15 ÀS 20 HORAS. DIA 28, SÁBADO - SOIRÉL
'

AS DOMINGUEIRAS E SOIREES TERÃO INíCIO ÀS 21 HORAS.

AS INSCRIÇÕES PARA O JANTAR DE CONFRATERNISAÇÃO, ACHAM-SE ABERTAS, A CONTARDE 1·, NO BAR DO CLUBE, A CR$ 59,00 CADA
PESSôA·

Vida eocial'
JANTAR DE CONFRATERNIZA-

I A clama nalalicianlc que p ele
.çÃO, QUINTA-,FEIRA :RÓXIMA._.. I menta de destaque em nossos
Para o Jantar .de confratermzaçao meios sociais, onde conla com

<com que o CLUBE "12 de Agosto" ln rgo circulo rle amizades, nesta
.comemorará 7(i° aniver-sário de sua ausplcí osa clala, será ]l01' certo,
Iu ndação foi organizado um menu alvo de sign ifica tivas homenagens, '

jn-ímoroso, que damos a seguir: ás quais junlamos nrezerosarnen-
EHIOS SOHTIDOS... te as nossas.

FILl;; DE PEIXE A NlONTE CAR- Faz anos, hoje, o SI'. Nicolau
'LO... Teixeira,' ativo e horn-ado tuncio-
PEH,é A "12 DE AGOSTO... ná ri o da firma Cai-los Hoepcke :::l.

SOBRE;VIESA: :\., secção fie Drogas,
Pl.;DIM DE LARA;\!JA... Desejamos-lhe t'e l iz an iversár!o.

CI-IAHUTOS ...
\U.NHOS ...
CHAMPANHA.
O jantar está marcado para ter

inicio ás 22 horas de quinta-f'ei rn
pr-óxima, quando terá lugar uma

..
hera de arte, brilhante e adrnír ávcl,
na qual tomar âo parte, as senhorí
nhas IOLANDA GHILLO, IOLANDA
'LEAL, MAlULLTA CARDOSO e as

.senhoras GILDA ,LIGOCKI LOPES e

;lE LIGOCãI VIElnA. executando ao

piano. trechos de famosas cornposi-
tores ...

e reuní ão será o de passeio e a con

-cur rência por certo alcançará nu-

-,mero elevado, com seu preço, ex-

-cepcíonal de Cr$ 50,00 por pessoa.
A. S.

A�IVERSARroS :

SRTA. ;rWSÁLIA BENTO

De l'l.u e, nesta daí.a, o aníversá
rio natalício da gentil srta. Rosá

lia Bento, competente e dinâmica
.auxí liat- da Secretaria da Fazen

",da .lilha elo cap. Queiino Bento,
.of'icial re t'ormado do Exército.

Às homenagens que á distinta
nal a I icianle fOl'em pre�taelas, os

,.ele "O 'Eslado" se associam re5.pei
',:sa e j)l'azerosamenle.

Jo'a::,'em anos hoje:
- o nosso estimado eonterrâ-

11eo '1'lc. João ela Fonseca Dortas,
,di:,Linto oficial rIo ExérciLo;

- a eXll1a. sra. ,do Olga Vieira

.silva, digna espôsa do sr. Júlio
Paulino da Sil\'a, alto funcionário
,da Delegacia de Ordem Politica e

Social;
- a exma. sra. d. Hilda Cabral"

'Brüg'g'mann, digna cOll�orle rio sr.

,J'osé Brügg1m aI;rÍ;
- O SI'. Boli"al' Saliyielade ela

CosLa, alLo Juncionário elo Banco
.do Brasil, residente em Curiti ba:
- o jo,\'em Joê Kerslen, aplicado

'aluno do Colégio CaLarinpn�e, fi

lho rIo se. AlJwrlo Kerslen, inclu�
ti'ial' '

"

- o distinlo jo\'em \Valler H.o-

5a, filho do Sl', J'lodolfo Rosa, alt,o
e col)ipelente funcionário ela Po

lícia Ci\'il, I'esiden [e cm Crrsci 1I-

ma;
o' inleligente Fernanelo-Luiz,

filho clilcto do nosso disLinlo C-On

terl'ânf'o sr. Jo50 Teolônio cio Li
\Tamenlo Gan'alho;
K�Í-l:lUCf� Pf:\'TO KCE:\'/':'ER
Tl'ans,('()l'l'e amanhã o ani\'('I'sÚ

tio nalalirio ela C'-:\:ll1a. sra. d. EnÍ
hict· Pinlu KlIenzer, \'il'tllo�a 1'8-

púsa "o sr. \Yalrlir ela �il\'a KUl'll
zel', I ategol'izaflo fllllCiÜ\llá'l'iu do

Railr'l elo Disirilo Ferli'l'al.

"_I!IIIIIi"IIII._.,.DII�_
TftSf!I!��

..

"

IV �� "\--,-;
NOTURNA ( ..

�

Alivia-se rap idamen te�friccionando o peito, d garganta e
as costas do nenê com o suave

VICttVAPoRuB
= .8 ••__

- o nosso di-Liu l o conli"l'I'âneo
SI'. Lúcio ,',en'ano de, �()llza. cale

g'o.ri zado l'u'neiom1rio ria firma

Campos Lobo;
- a genl.il si-ta. Eneida Jose lita

Bastos, zelosa Juncioná riu do Pôs

lo ele Puericultura Beatr-iz Ramos;
- a graciosa senhor-inha Regi

na-Maria, filha do :>1'. Cid 'I'au lo is,
alto f'unci oná r i o cio Banco do Bra
sil:

- o disti ní o jovem Fr-ancisco

ah�nderá à qualquer pedido de VACINA

CRI STAL V I O LETA para injeção intra

dérmica ou intrarnuscular, contra a peste
suína, desejando receber, desde já, 05 ende

rêços dos interessados.

Corrcspondéncia para a Caixa (ostJI 951·5.10' Paulo

MINISTRRIO
04 MARINHA

Capitania dos Portos do
Estado de Santa Cãterina

EXERCICIQ DE 1948

EDITAL

'.

ODEON, boje à 1,30 horas

1) O maior romance musica! de

lodos os tempos. O filme que apai
xonou a cidade

SE:VIPHE TE AMEI-

1. De ordern do Sr. Capitão elos

Por-Los deste Estado. faço saber
lip Dorn - William Cartel' - Mme.

2) Um filme eletrizante, repleto

(Technicolor)
COM: Catherine ;VIc Leod - Phi-

a quem interessai' possa, 'que se

acham abertas nesta Repartição, de aventuras e muito .romance
da presente dala ao dia qualro ele

setembro vindouro, as inscrições PLANrCES PEHIGOSAS ,No programa: Noticias da serna-

para os exames a se realizarem de COM: 'William Ell iot - Vera Fa- na 48 x 29 - Nacional Imper-ial
prime i ro a quinse ele setembro lston - Ga.il Patrick - Joseph Filmes - Metro Jornal - Ultil112,S

próximo vindouro, para CONFE

HE:'{'rE DE CAH,('h\, MESTR.E DE

PEQl'ENA CA.BOTA(l·EM, PRD1E[

RO E SEGU\DO C0.l'lDCTOR .i\1A

QCINISTA, PIUMEIRO E SEG1,;N-

DO CONDUTOR MOTORISTA,
CONTHA MEWl'HE, PHATICO,
PRAT[CANTE DE PRATICO, AR
HAfS, ,PATRÃO DE PESCA, ,ATA
LATADOR, lV1E8TRE AMADOH e

CONDUTOR. MOTORfSTA AMADOR.
2. Também poderão se insere-

Eduardo Mh-a GOl11e�; ver nas Deleg-acias de São Fran-
-' a interessa nte menina Isau- cisco do Sul e Il.ajak e piestar o

ra-Rute, filhinha (lo sr. Arlur Li- r-espectivo exame, excetuando-se
vramento e rle d. Juclile Livra- 05 de CONFE,REI\'TE DE CAR.GA
mento; E MESTRE DE PEQ1,;ENA CABO-

- a galanle mal'iod. l'ililinlla elo TAGEM.
sr. Edgm' Rall'PlJ ele Souza.

Preços: Cr$ 4,00 e 3,00
3° 4 Episódios (8 pa�tes) do mais Censura até 14 anos.

3. 'Para melhores esclarecimen- sensacional, de todos os seriados .................................•

los sôbre o assunLo �em apreço, o,s MAHTE INVADE A TEnRA ROXY; hoje ás 7.30 horas
interessados deverão procm:ar a CO"'1O vellturoso lar do nosso con- 'IV: D,eI�nis Moore 3/4/5/6° 1° O Esporte em Marcha - N:;_l.

ll'rl'âneo TenenLe \Valdemar Viei-
GapHania dos Portos e suas Dele- Episódios I cionaI 2.0 José Luiz Jimenez - Cal'·
gacias. 40

�

ra Cmdeiro e ele Sll a exma. eS!pôsa
- Continuaçao do misterioso men Molina

CapiLania dos POl·too do Esta 'I E SSIScI. Orlandina ele Souza COl'cleiro,
v ,�" sena( o: S.{O FRANCISCO D; A

foi enriquecido, no dia 27 cle ju- do de Sla. CaLarina, em Florianó-

lho úIlimo, com o lla�cimenlo rio polis, 4 ele Ag-ôsLo de 19/18. COM: WIlliam Forrest 3/4 Epi-
1',0 filho, lima r!.'busla e ga1lante' .'\elson do Livramenlo Cóuti- sódios

menina que receheu (l nO,fle de nho- - Escrilurário da Classe No pl'ograllla: Cin,elandia Jornal

i\o[aria-Alice. "G, - Seéretál'io. - Nacional Imperial Filmes

"O Eslac!o" [rliciLa aos geniLores Preços: Cr� 4,00 e 3,00 °

e rl'eseja a Mal'ia-A,lice túna Yiela

longa, com saúc!e c hen\:iio de

Dpus, em companhia de seus ir-

mãos,

PASTILHAS

VALDA

A Tinturaria Cnlzeiro é a que
melhor me serve -- Tiradentes,

U

\

ANTóNIO DE PADUA PE-
HEIRA E SENHORA

participam aos seus pa
ren tes e às pessoas de suas

relações o nascimento de
sua filha Rosa jJ;la1'ia, o'Cor
rielo no dia 3 dêste.

Florianópolis, 4 de agôs
to ele 1948.

VENDE-SE
Um terreno na chacara do
Espanha. Tratar no cartorio

do Tabelião Brito.

COSINHEIRA
Precisa-se de uma que durma fó,

ra d.o emprego.

Informações, rua Rio Grancl� do
Sul 11. 22

P.'..GA-SE BEM

L\1PElUAL, hoje ÓS 2 horas HOXY - Hoje ás 2 horas
Matinée do Barulho 1° Cinelandia Jornal - Nacional

pOlS FAn-WESTS E 2 SEH[ADOS Imperial Filmes 2° Butch Jenkins -

1° Hoy Rogers no seu melhor e Peter Lawford
ruais arrojaria "western" : MEU IRMÃO FALA COM CAVALOS

LUZES'DE SANTA FÉ .

Schí ldk raut
No programa: 1), Jornal o!la Téla

n. 12G - Nacional Imper'ial Fi lmes
Preços: Cr� 4,80 (' 3,00
Censur-a até 10 anos.

Dale Avans "Barbudo"
2° O mais sensacional de todos os

"f'ar-wests", com o mais arrojado de

HITZ, hoje ás 10 horas da manhã
Matinée da Petizada

:NA TELA: Jorriacs - Shorts -

Desenhos - Comédias dos 3 patetas
NO PALCO: Despedida do genial e

cx ccutr.ico artista

GABOTO DE OURO
Com novas atrações e surpresas

Preços: Cr$ 3.00 e 2,00
Censura Iivre..

Fuzetn: anos amanhã:
� o nosso pi-ezado couf crrâneo

sr. Itoberto �J u llr-r , proprietát-io
Páginas liricas serão também exe- ria Joalheria Müller e veterano

"clltadas pela senhora IVONE· dcsport.isl a rlo, remo;
13RDGGEMANN LEAL, cantando

_ a cxmu, si-a. d, }[al'ia Damí a-
,'t1ma ária ele PUCCINI e OutI'O tre- Iii, digna espósa do competente
.cho de LEO DELIBES,.. pro f'essor Anaclc!o Damí ani ;

O traje para esta hrilhantissima

todos os "cow-boys":
VALE DO CAÇADOR

COl\iI: BiH Elliott

"

RlTZ, hoje à 1,-15 horas

1° O Esporte em Marcha - Na

cior,IaJ 2° Butch Jenkins - Peter

Lawf'ord

:vIElJ IBMAO FALA coxr CAVALOS

3° Ruth Nelson e Vanessa Browa
'ELNORA

Um drama de amor filial. ..

Preço Cr$ 3,00 único
Censu ra livre.

RITZ, hoje ás 4,15, 6,30 e 7,30 hs.

Sessões Elegantes
Barbara Stanwyck - Humphrey

Bogart - Alexis Smith

INSPIRAÇÃO' TRÁGICA

noticias mundiais

Preços: Cr!ji (i,00 e 3,00 ás 6,30 ho
ras Cr$ 6,00 único ÚS 8,30 horas Cr�
(i,OO e 3,60
Censura até 18 anos.

3° Buck Jones e Tim Mac Coy
CENTÀUROS VINGADORES

4° Continuaçâo do empolgante

:'I1AHAVILHOSO :MASCARADO

Censura até 10 anos.

Simul taneamente

ODEON, hoje ás. 4,30 6,30 e 8,30
LVIPEHIAL, hoje ás 7,30 horas

Sessões Elegantíssimas
20th Century Fax, apresenta o

filme aclamado no mundo inteiro
TENHO DIREITO AO AMOR

CO:'l1: nonald Colman - Ricahrd

Ney - Vanessa Bro'wn e apresen
tando n nova beldade ode personali
rlade magnética: Peggy Cummins
No programa: Jornal ria Téla n.

128 -,-- Nacional Imperia\ Filmes 2)
Fox Airplan Ne'NS 36 x 58 - Atuali
dades

Preços: ODEOX Cr8 6,00 e 3.00 ás
6.30 horas Cr� 6,00 único. I:MPERT
AL Cr" 4,80 único
Censura livre. Creanças maiores

ele 5 anos porlerão entrar na sessão
de 4,30 horas.

seriado
, A ARANHA NEGRA

3° Ruth Nelson - Vanessa Browll
ELNOHA

Preço: Cr$ 4,80 único

Censura até 14 anos.

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

o ••••
1
••••••

DOENÇAS rr�BV�'\Ab
C�m oa jl�Cl!T"II\"'OC d" "",.,,f�.,.',,,,,

'��O!l, li. alooenÇ1tfl l1er"''tIlIU, "", .. ,014
,r. lacA.. Oll! t�mJlo, .lft .adM! .,.«�1

'''''!"liIA�Dt4I remeeiáveÚl. O e.r�aêl ..�
'ó5:2I;t, trwto li. fpor.Dela. M I!I....�
Ir",�Gtlear O!ll hulhi4t101 aff)bal" "'.
...!�-: eBf.rmlodacl... O 8eI'Ji(. N�.
'(In!ll�l fle DOell(U J:lZin'1tal. "I .. I'J�
i. 'fi. AJi!!u!lfltórl•• �tiO dlal1th ,g""
l!I!2t�m .. ""�" " .." � .. II'�tell 1te'l'Y!llfl<>:-," ;)Iof

J.G"'H8i>. 1lIl< l'.i.�.::: D_a>r� G., "_

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Gil/e/te
o IIjJare/lzo de baróear TEC'/ZiCéJmeafe perfi/lo

ÀS CARACTERÍSTICAS QUE TORNARAM o ANTIGO APARE

LHO GILLETTE O MAIS POPULAR NO MUNDO INTEIRO.

GILLETTE TEClÍ ALIA NOVOS APERFEIÇOAMENTOS, QUE

PROPORCIONAM, MESMO AOS MAIS EXIGENTES, COMPLE

TA. SATISFAÇÃO NO BARBEARI

dois gumes extensos

garantem maior número

de barbas por iãmína.

garantem proteção eon

r tra cortes, mesmo no ca

so de um gesto brusco.

dem a acumulação dees

puma e facilitam a lim

peza sob um jaW dágua.

,
.

.

6illette-!
DIPLOMATA

De matéria plástica, em

cõres atraentes, contém O

GilletteTECH e um pacote
de lâminas Gillette AzuL

o APARELHO DE BARBEAR

TECNICAMENTE PERFEITO

I
,

1ER1CANA

LOJA DnS CASEMIRIS
Especializada em artigos para

homens'
,

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

PARA HOMENS
ARMARINHO EM GERAL - CAPAS, CAMISAS, GRAVA

TAS, PIJAMAS, CHAPEUS, ETC.

Tudo pelo menor preço da praça'
Fa�a omã' visita 'à nossa Casa e verifique

,

nossos pre�_ar'tigos "

TINTURARIA CRUZEIRO
. -írv ,

Tira(ieotes 44
LAVA e TINGE ROUPAS

,.R�lQ�mÇl chapeos
'Profissi"na com'petente - Serviço rapido e garantido

A DIVULGACAO
Revisia, do Paraná para, o Sul do Brasil

Intercâmbio Cultural
Económico Financeiro

Publicidade mensal. _:;- Assinaturas e Anúncios.'
CAIXA POST ,'\L, 775 - CURITIBA

Acende instantaneamente

1 litro de querozene

para 14 horas,

Carburador Super Healer.

Agulha cutornc+ico.

Queimador reforçado,
Vidro Pyrex legitimo.
Bomba de sequrcmçc.

Grc daodor de ar,

Estoque complelo de peço,

sobresa/e�tes e éamis�'!

1
PREÇO - CR$ 350,00
PElO RfEM�3lS0 M�IS C r $ 2 O, O O

t l\1issa de primeiro aniversário.
de ia le c iment (I

,

·----;e-:--r--O-ad.-�;i-U-·-·b·we�de S·a·..-n
..

··t·-a-
....

·-..-C···-a·�t�a·rl·---naA Família Eduardo 'Horn fará celebrar no próximo dia 12 do cor- N b I
rente, às 7 horas no altar do Sagrado Coração de Jesus da Catedral
Metropolitana, missa pelo eterno descanço de sua .alma.

Aproveita do ensejo para convidar todos os seus parentes c amigos
do extinto a comparecer a este ato de piedade cristã, a todos o preito de
.sua iniorrcdoura gratidão.

'

'éÚ:E�;R6LÉT' �. :IDSPECIAL' D'i{
LUXO 1942

Vende-se de 4 portas em exce

len tes condições, côr verde (duas.
tonalidades}, equipado com óti

mo rádio "Delco", faróis de ne

Convoco os srs. membros do Conselho Superior e Diretoria para blina, farolete lateral, venLilador e

se, reunirem 110 dia 10, terça-feira, às 19 horas, no salão do 2° andar, do forrado com palhinha americana.

prédio sito à Praça 15 de Novembro, afim de resolver assuntos de vital' Preço - Cr:j) 55.000,00. 'I'raí.ar á,

Ínterêssc desta entidade. rua Bocaiuva 1, diáriamcnte atá

Asteróide Arantes, Presidente. I ás 11 horas.

I Cornbote a tosse. a

bronquite e os resfria

dos. João O Xarope S.

éeficaz no tratramento

das afecções gripais e

das vias respiratól'ios .

Çl Xarope SQ.O JoãO

s��rt�' "-g ��têl�';'�' ê ·'�fâ;'
expectorar fàeilmenté.

.,

•

".
'.

I
I - -tffiffi;""""""" "'. )

��5ii ?f1e
-"

21(.

11
,1)1'5. l��1NES VARELA e ANTENôn

I TAVARES

MvOg;;dos
Causa cívets c�tdais, naturali

zações, cons",lta!i' ff pareceres
. Das 9 ás 12 e d>.?S 19; � 18 horas

Escritório: Rua Tnljart<J/ '11-. 33, 1°

andar

Florianópolis

..

1

1

I
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-VA'E AO_RIO?
•

• ,1 {'�UARTO CJ:aaNHEIRO
E TELEFONE

DIÁRlA 'COM1"LETA
CrS 170,00
CrS 100,00

END. TELEGR."ARGENOTEL"
TEL. 25-7233

RUA CRUZ LIMA, 30 I
PRAIA DO FLAMENGO

,-

V,ab.eios Brancos 1

'Sinal de vethice
-'Ao Loção Brilhante foz '1'01.

\.tor a côr natur�:d primitiv.l
'(castanha � loura. doirada, ou
'negra) em pOUIIO tempo. Não
fi tintura. Não mancha e não
IlUja. O seu uso é limpo.
ioci! e agradável.
A Loção Brilhante extingue

as caspas. o prurido. a eebor
rhéa e tôda. a8 afecções pa-
1!'oeitárias do cabelo. anim
como combate a calvicie. re

vitalizando as raizes capila
re•. Foi ap:t:_ovada pelo Depur
tamen to Nacional de Sa-6.de
I?úbli�a.

M'��

c;.
CA�SADA

,

e sem ViÇO
As pérfidas ruo

gas na testa e ao

redor dos olhos.
as sardas. man

chas, cravos e es

-pinhas. são traiçoe iros inimigos da

'beleza da mulher. Quando surgem
.estas imperfr-içôes. lançando .n u

vens sobre a sua felicidade. con-
fi� nas virtudes do Creme Rugol.
Rugol corrige rapidamente as cau

sas do envelhecimento prematuro
· da cutis. Este famoso creme ern-

· belezador, usado todas as noites
em suaves massagens no rosto','

pescoço, e todos os dias como

base do "rnaquillagc", remove as

-impul'ezas que se acumulam nos

poros, fortalece os tecidos, dá v i

�or e mocidade à pele. Com ape
nas uma semana de uso do Creme

Rugol a sua cut is 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

,�'RUGdL
, .Alvim & Freitas, Ltda.·C:P. 1379-5. Paula

. . .

:_Escritório de
Advocacia I

DRS.

'losé Pinós Pereira
.

'Sebastião Adroaldo Pereira
<iabriel Pereira Borges Fortes

.
Rua Vigário José Inácio n. 358

Parto Alegre· - Rio G. do Sul

I
I
J

Dr. CLARNO G.
(UU.LETTI

ADVOGADO
Crime o cível

COl:\JII'tituição dfl Sociedod••
NATURALIZAÇÕES
Título. Doalarat6rioll

E.critório e Rasidencia
Rua Tirudes':'tu �7.

FONE -. l4-S8

(J/I!e IIlOjJO:

dalTllÍlnãO

I

se

roleI
v�

."
.....�_--:_--.�_�_ --;.-._.

PRODUTO DA GENERAL MOTORS

�pIf-:: .. l?

PARA VENDAS E SERViÇO PROCUH OS

CONCESSIONÁRIOS �AUTO�IZA[)OS DA

.\

GENERAL MOTORS DO BRASIL S. A.
---- ----------------

BOM NEGOCIO DATILOG'RAFIA

F"ARMACIA ESPERANÇA
'0 F.rlll&�.tfeo NILO LA.U8
Hoje e ••&aIlA ..ri ••• JlrehrI.tla

.,.........el.1I&I8 II eetraJaE"'" _ B....pitiu - f'GdIto
a.riu - �.. II. ID.n.u1ila.

•
\ tltllU'l!IiD&.-Q 1& uaIa eltHnimda .. r......t.il'h ......

para quem possue dá Cr$ 10.{J00,OO até Cr$ 100.000,00 renda
certa de 10,/. ao ano com recebimento de juros mensais.

Informações nesta redação. (orrespondencla
Comercial

(oRle·re
Diploma

COMPANHIA -AIJANf;A DA Im
hHda _ 117. - "':1 IIII
DVJlDIOI _ WIllIII'O.nl

Cifr•• do Balanco d. 19441

DIREÇAo:
Amélia M . Pigozzi

METODO:
Moderno e Eficiente

RUA ALVARO DE CARVALHO. 65

. CAPITAL E RESERVAS
RespoD18bilidatie.
Recete
Ativo

o-,
Cr$

80.900.606,30
5.978�4oL755.91

67.053 . .245,30
142.176.603,8c

Café Otto traduz qualidade
Peç ::L-O ao seu fornecedor. I

•

•

Sini.tro. pago. 0011 61timol 10 ariol
Re.ponla 1:. ,lidade.

98.-687.816,30
• :76.736,401.306,20

CASA MISCELANEA dilt(,·
buidora do. Rádio. R,�Ci A
Victor. Válvula. e Dileol.
Rua Conselbe.ro Mafra

Escritório Técnico
Cid Rocha Amaral
ENGENHEIRO CIVIL

I Díretoreai
Dr:iPamphilo d'Utra Freire de Carvl'2lho. Dr: FrSDC1!JCO
de Sã, ADilio M•••orrll,� Dr. Joaquim Barreto de Araujo
e JOlé Abreu •

Aviso aos srs. interessados que,

VENDE-SE tendo regressado de .sua viajem aos

Vende-se finíssima sala de [an- Estados Unidos da América elo Nor

tal' em estilo Renascença, inteira- te e países visinhos, o Dr. Cid Ro

mente trabalhada a mão e ainda cha Amaral reabrirá seu escritót-ie

não usada. Tratar à rua Saldanha (Rua Presidente Coutinho n. 22),
Marinho, 16. nos primeiros dias de agôsto, espe-

rando continuar a merecer as espe-.

TiNTüRARiAi········1 ciais atenções de seus amigos e

Só 8 "CRUZEIRO" Tira- clientes.

dentes. 44 Pedro Medeiros, Auxiliar

- ''IIRm

--------------------------------�----------

I Arvores fruliferas
Arvores Frutíferas enxertadas e plantas ornamentais nas

melhores qualidades oferece o grande Estabelecimento de
Flori e Pomicultura

H. J. Cipper.
Corupá,
l\Iun. de Jaraguá - Estado de Santa Catarina.
Peçam catalago gratuitamente.

..............
. •••••••••••••••••••• 0 •••••• •• •

PASTA DENTAL
ROBINSON-�------�

---....._---- _,_
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Agosto, no Lira Tenís Clube, atraente noitada pugilistica, �
constante

sensacionais contendas entre os melhores esmurradores locais ..

Os ingressos já se encontram à venda.

Dia 10 de

\

SuspensQ o- prelio. Paula Ramos x Figueirensenovamente

Direção de PEDRO PAULO IlACHADO

o UBIRATAN CONTlNU� COMO LlDER INVICTO
Abatido o Barriga Verd.8. - Na preliminar o Doze venceu o Taubaté.- 4 rodada

de amanhã. -Ulassifl�avão dos clubes.
CO'IU dois jogos, prosseguiu na O Ubiratan continúa invicto vencedor por 33,,27. CO'm mais um

noite de a nte-ontent na quadra do NO' emb�te mais importante da 1'0'- espetacular tr-iunfo, firmou-se O' Ubi-
Lira Tenis Clube, perante regular dada, defrontaram-se a seguir O'S ratan na liderança do certame, con
.assistência, - O' Campeonato Citadino quadros do Ubiratan e do Barriga tinuando invicto.
de Basquetebol, promovido pela Fe- Verde. Na fase inicial ambos os ad- A rodada de amanhã
deração Atlética Catarinense. ver-sários se equilibraram nas ações, Para amanhã estão marcados O'S

Vitória
I
do Clube Doze havendo O' placard nesse meio tem- seguinfes encontr-os:

Corno partida preliminar defron- I PO' refletido fielmente o seu desen- ,Caravana do Ar x Figueirense.
taram-se O'S "fives" do Clube Doze I rolar, acusando O' empate de 14,,14. Juizes - Ponciano Martins e Oscar
e d o Taubaté, que teve um transcur- Na fase final o quadro de Rubens Capela.
SO' muito bem disputado, vencendo Langc fêz valer sua grande classe, Ubiratan" Lira. Juizes - Gurner
o prirnetro, na prorrogação, pelo cO'ns�guindo 19 pontos contra 13 00' I. cindo Tolomiotí e Hélio Sarmento
escO're de 23x21. Barr-iga Verde, terminando assim Sales.

Classificacão dos clubes
Com os jogos >de ante-ontem ficou

sendo a seguinte a classificação dos
concorrentes. por pontos perdidos:

1° lugar - Ubiratan e Figueiren-
se, O.

.

2° lugar - Clube Doze e Caravana
do AI', 1.
3° lugar - Taubaté, Lira e Barrl

�a Verde, 2.

A ATRACA0 DAS PROVAS OLIMPI
CAS DE TIRO AO ALVO

O Atlético do Paraná qu�r jogar nesta capital �,�:�;�l�,f;::�?�::!l{so�:i��I�:
Nunes oficia l de gabinete dogúver-' atraiu a atenção de todos O'S atira-

Apurou a nossa reportagem que o nador do Estado, para as necessá- tal' das grandes possibilidades técni- dores e espectadores, nas provas de
Clube Atlético Paránaense, de Curi- rias negociações com a F. C. D. cas do poderoso grémio curitibano, tiro de q�le p�.rticipO'u jun.t�l1lel�te
tiba, está desejoso de realizar um Caso as demarches cheguem a bom onde figuram elementos notáveis c O' 111 experimentados atir ado: es

prélio nesta Capital, brevemente, tõrrno, O' nosso púb lico esportivo como Sanguinctti, Jackson, Cajú, Ci- . adllltO's,. ve�eranos }ess�s rr,�vas.
tendo já: credenciado O' sr. Nelson terá a grata 'satisfação .c1e se aquila- rp!l0. Nifo (' outros. i S�bO'Cll:sky - O' B�n.1an!ll1 des-

_______--

.

�_ se1O'rn�0-cO'nsegmu2�pO'n�s

3· Campeonato Brasileiro de TifO aoS Pratos ��I:�\�;;:11;:��N\'lr;:,:�?�;;
Em proseguimento do 3° Cam

peO'nato Brasileiro de Tiro ao Al

vO', realizado, com inexcedivel b\,i
lho, dO's dias 2 a 10 de JulhO' em

PortO' Alegr.e, promovido pela Fe

deração Sul Rio Grandese de Caça
e Tiro, e, -que assinalou' uma vito
l'ia rotunda para ·os atiradO'res con

fed.erado!l gauchos, fO'i disputadO',
a seguir o 3° Cam.fleonato do Bra
sil de TirO' aos PratO's.

Sob a chefia do Superintendente
Geral da S·ecção (le TirO' ao VÔO',
Dr. Bernardo José de Castro, em

barcaram em avião especial da
Cruzeiro do Sul, na manhã de 10
do cone te, .doze atiradores e ca

çadores confederados, dO's quais
9 cariocas 'e 3 mineirO's.

um mO'do sencional, ficando já ano passadO" uma vitória absoluta,
esboçada uma vitO'ria niLica, de que desta vez só alcançO'u O'S últi
ve� que sobre o 2° colO'cado já se mO's lugares O' que bem demonstra o

bavia distanciado de doze pratos. apurO' dos participantes aO' grande
Assim na 30a rodada as demais certame.

equipes desistiram, e apenas indi- Para melhO'r O'l'ienta�ã� de nO'ssO'

v!dualmente O'S atiradores .restan- públicO' fO'mO's O'uvit a: ab'àHsada

O'piniãO' técnica, O' velhO" 111estÍ-·e Dr.

BernardO' JO'sé de CastrO', pioríeirO'

ASSOCIA\�ÃO DOS CRo:'JISTAS
ESPORTIVOS DE S. CATARINA

Para a elaboraçãO' dO's estatutO's
da ACESC, estiveram reunidO's an

tl�-O'ntem, na séde ela F. C. n., os mi
litantes da crônka espO'rtiva escrita
e falada da Capital. AO's trabalhO's
compareCCl'am O'S srs. "Valdir Gri
sard, FlúviO' Ferrari, HéliO' Milton
Pereira, AribaldO' PóvO'as, Waldir de
Oliveira SantO's, Ací Cabral Teive,
.MO'acir Schutel, CirO' Marques Nu
nes, Dib Cherem e O' redatO'r espO'r
tivO' desta fôlha.
Novas reuniões serãO' realizadas

esta semana.

tes prosseguiam_ na luLa.

Com 11m recO'rd-scO're de 1115/150
do tirO' aO' vôO' nO' Brasil; que assim

pratos o cO'njuntO' gaúchO' sagrou-se
se expressou;

3° CampeãO' do Brasil ele TirO' aos
Preliminarmente cumpre-me dei

PraLos. Individualmente os repre-
xar patenteado a minl1a agradavel

sEnLantes da Federação Sul-RiO'- 'f'
.

f d-

surpreza pelO' magm lCO trlUn O' O'

Grandeses de Caça e rriro, assinala- cO'njuntO' gaucho, O'nde se aplica o

ram O' triunfo mais estupendo de sacrO'santO' axiO'ma "ont gagnés les

que há memoria nos anais do tirO' meileurs". Particularmente cunfes
ao vôo nacional. SO' que me sintO' org\llhosO' de te_l' CO'-

AnLO'nio Snizeck,· de Porto Ale-. O'peradO', se bem que indiretamente,

gr.�, o pO'pular rrITO, sagTou-se III 'mas de um mO'dO' �eci�iv? _nessa j�s
CAMPEAO DO BRASIL DE TIRO ta vitória, cóm a ll1ShtuH}aO' da dIS-

AOS PRATOS, cO'm o record-score puta .da Challenge D. Beberta. prê
de 50/50, que lhe valeu a grande miO' que O'fereci aO's confr-ades gaú
medalha de O'uro, e promoção a chO's em hO'menagem pO'stuma de

elasse dO's VeLeranos. minha falecida esposa, ente queridO'
Rui Oliva, de Caxias, arrebatou que desde 1906 vinha estimulandO'

de um modo sencional o 2° pO'sto me para a realizaçãO' da giganteca

(medalha de vermeil) com f19/50, O'bra, que é O' tiro aO'. vôO' naciO'nal,

após uma serie interrupta de 48. praticadO' intensamente, por 4'000

Holger Davids, de Carias, ven- atiradO'res e caçadO'res, integrados
ceu o 3° premiO' (medalha de pra- na CO'nfederação Brasileira de Caça

ta) com 48/50. e Tíro. FO'i o treinameto intenso ad

Em 40 logar colocaram-se ex-ae- quirido na disputa da Challenge que

quo, com 47/50, D mineiro Do- habilitO'u O'S confrades ganchO's a

rneI).icO' ZanocO' e Atlio BeneLti de sagrarem- e Campeões dO' Brasil.

Mas, é absO'lutame-nte imprescindí
PorLo Alegre.

vel que destacO' a disciplina reinan
Na obLençãO' do 6° IO'gar, tam-

hem, ex-a·equO', realizaram 46/50
'os gaúchos OrildO' Selbach e Ed-

DlEBOLD E ZANCANI EM 2°
LUGAR

1,0lHlres, 7 CU. P.) - O .Brasil
cO'nseguiu O' segundO' lugar na

disputa da semifinal da terceira
série prO'va. dO'is sem patrãO' do
campeO'natO' O'límpicO'.

ótima viagem realizaram O'S nos

sos atiradO'res, gra.ças ao conforto

que lhe foi prodigalizado pela com

panhia e, depois dO' almocO', a tarde
.os visitantes já se entregam a um

treinamento intenso no belissimO'
stand das "Duas Figueiras", onde
se destacava a pedana, pela mO'de
lar montagem olímpica de sua's

cinco mâquinas propulsO'ras.
Com um tO'tal de trinta e seis

atiradores inscritos, ou sejam 1

paulista, (O' vice-Pr·esid.ente dO'

Clube de Caça e Tiro de São Pau

lo), 3 mineirO's, 7 catarinenses, 8

cariocas e 17 gaúchos, o Jury deu
iniciá a memQravel disputa ás 9

horas do dia 11, que foi o 3° Cam
peO'nato do Brasil de TirO' aos Pra

ias, em 50 pratO's a 15 metros, Va
war Eichenb,erg, bem como o ca-

le desLacar a presença pela primei,- tarinense Max SChrappc.
ra vez em preliO's nacionais, do Finalmente com 45.150 e <I.t18 lhes
ilonjunto confederado catarinense, valeu a cO'bertura dos 9° e 10° pre
que se sa sali,entou pela sua con- miO's O' o'auchO' Oswaldo Scalzilli e O'

duLa diciplinar a parte uma ele-l carioca "'Arthur HepsO'ld. DO' 4° aO'

vada educação desportiva. 100 lugar � CBCT conferiu medalhas
Ao termnar o 20° turno, o con- de bO'nze. >

jllnLo gaúcdO': EDl\IAR-HOLGER CO'nvem assinalar aqui que O' sco-

TTTO asmmiu a. liderança de re de -15/50, yaleu ao CampeãO' do

VASCO X ATLÉTICO MINEIRO

SerãO' iniciadas hO'je nO' RiO' as co

memO'rações dO' cinquentenáriO' da
fundaçãO' do Clube de Hegaias Vasco
da Gama, com O' préliO' entre O' qua
dro cruzl11altino e O' AtléticO' Minei
ro.

Em virtude do péssimo tempo reio.
nantc. foi novamente suspenso o co

tejo entre Paula Rarnos e Figueiren
se' em disputa do Campeonato Cita
dino de Profissionais, ficando trans
í'erido para O' próximo domingo.

'Noticias das
O impiadas
Londres."? (C. P.) - Está mar

caria para as três e vinte horas da

l.a rd c ele segnu d a-Fr-ira a luí.a de

cisl va entre as equipes de basquete
ból rio Brasi l e ela "l'tchecosIO'\"a'Cjuia,
em disputa do camqjeona l.o. Nas in

di virluáis de esgrfma o lnasi leiro

Miguel Biancalana conseguiu elas

sin'icar-se nas eliminatórias de ho

je, corn três pontos. Oul ro esg'rimis
La, Henrique Aguiar í'oi eliminado.
Também no remo, foram eliminarias

hoje nas semi-f'inais ele .doi s sem

patrão os brasileíros Percio Zanca

ni -r Paulo Di ebo ld, hatidos por

quatru barcos pelos ingleses e éstes
últ irnns olass ificaram-se para as

Jinais, juntamente com italianos fi)
. .

suíços.
Ainda em Holev, local das regalas

ele rrmo, foram disputadas as se

m i-f'iuais ele single-scu ll e as quar
ta- de f'i nais para quatro com pa
uão. ::'lu morro de Hcrrie começa
rarn as provas de ciclismo sõbre
mi,l metros. Em wal er-pol lo, o

EgiLO' derrotou a Espanha. por 3
a 1, ao passo que a Suiça e a Fran

ça empwLaram de' 1 a 1. O norl e

americanO' Vendem' g'anhoLl l1O'i'!

200 met1'O's nadO' ele peilo.

Salõ
-

no centro,
PRECISA-SE

Tratar à rua TiTadeotes De 5
Tdefor,e 1:.:93.

PASTA DENTAL
ROBINSON

Encerador
Tendo necessidade de co[upral"

nma ENCERADEIRA ELÉ'f[UGA.
afim de facil'itar minha profissão de
ENCERADOR, tO'mo a liberdade de
apelar para às pessôas· de bom co

raçãõ, afim de cO'nseguir reu 111 I' a

importância necessária á referida.
aquisiçãO', Muito grato fica-lhes ()

Encerador JOSÉ DE OLIVEIRA.
. . . . . . . . .. . ...

COMERCIANTE: I,. mo 11-
�ro à Biblioteca do Cetltro :&ea
ittmloo Xl d\t Fe_rell'o. Coa

t.r1bllirb, ..sim, para l'l lono..
;;oi" cultural do. fJa�'
Jt!, iWlanhi I

{-Campanha prp..lhro" ..

:FÁBlnCA DE FOSROROS (PRON
TA P. FABRICAR)

cO'nfraria.
À CO'mp'anhia CruzeirO' do Sul, que

hO'uve por bem nO's dispensar tO'das
as facilidades de transpO'rte, enfim

Vende-se
chO', culminado pela sinceridade da

Maq-;lÍnário Cr$ 250.000,00
PrédiO', ImO'veis Cr$ 90.000,00
Situada em CampO' Alegre - S. c.

Vende-se tb. só maquinário
Informações com A. Wehmut'"l

vantagem que sómente nós caçado-
res e atiradO'res saberemO's aquilatar Brusque - Santa Catarina".

te durante O' certame, que aliás sem

pre fO'i o apanagio de minha secçãO' e avaliar, nos:;O' grande agradeci-

Cjue, nãO' só cO'mpreende. O'S atirado- mentO': A se�Llrança e a peri?ia de

> d ,AO cO'mO' também O'S caçadO'- sua tnpulaçaO' sagra a CruzeirO' dO'
res e, O'

S 1 l' .,,, 1
.. �s Cl·lle cO'mo é sabidO' se O'rientam u , a compan 11a aerea nO'n p us
te, , '

1 " ...
-

antes de mais nada, por um código u tra
.

par a as l_lO'ssas �xcursO'es ve-

'd 1 ld d que O'S habilita cum_lnatO'nas.
E, mUlto obl'lgado ao Snr.

e ea a e, O' ,
TA.

prirem com patriO'tismo e abnegação Gerente ", egner em PO'rto Alegre �
ao cO'nfrade GherardO' GO'rnazzam,

De resto\e de meu dever destacar' altO' funciO'nário da companhia nes

aqui a nossa grande gratidão pelo' la Capital, em nome de tO'dO's O'S ati

tratamel.1tO' �ida�gO' e carinhO'sO' ql�C ll'ad�res e e.sp�cialmente da C.O'nf"{de
nos fO'i prO'dIgahsadO' pelO' povO' gan- raçao BrasIlelra de Caça e Tu·O'.

• � •• • .. .. • • ..... <m

PASTA DENTAL
ROBINSON

. . . . . . . �. \

CHEFE DE ESCRITóRIO
Firma industrial precisa rle pe.'l

sôa com prática de e�critório e de

escrituração mercantil.
Cartas para Chefe de Escritório,

Caixa P03tal, 139, mencionando ha

bilitações e pretenç-ões.
Guarda-se sigilo.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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A beleia é
obrigação
A mulher ters obrigação de ser

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

que se caracteriza por sua ação ra

pida para embranquecer, afinar
refrescar a cutis.

Depois de aplicar este creme, ob-'
serve como a sua cutís ganha um I
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 I

tempo que evita os panos, as mau

ehas e asperezas e a tendência pa
ra pigmentação.

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

uso do Creme de Alface "Brilhan
te". Experimente-o.
e um produto dos Laboratórios

�lvim & Freitas, S./A.

- .

A mais alta qualidade!
O mais variado estoque!

Veja nesta lista 0{3 artigos
de que necessita e procure
conhecer os nossos preços.

-

PARA A AGRICULTURA· Amplo e mo

derno sortimento de máquinas e ferramentas

agrícolas: tratores especiais para hortas. ara

dos.' grades de disco e dentes.

Máquinas e veneno para extinção
de' gafanhotos. formigas e outras

pragas. Mangueiras Goodyear.

}-
PARA A INDÚSTRIA. Dispomos da com

pleta linha das famosas correias e manguei-

'1ras ,�oodyear. Motores Dies�1 industriais.
.

. ,' .....: ..
mar ítrmos e geradores. Material pal'a cons-

.

:':
.

.

trução, instalações sanitárias.

ban�eir.os�.etc..
.:.

\=. L
Tornos paralelos, bancadas e maqui- . " f/o
nas para os mais variados fins. Fôlhas _

.., -,
:,:

�.
de serra para engenho. braçais para

.,

aço e metais. circulares e de fita.
.

'Nervos- üeblll-
�

.

.

tedos Provocam
Ija Heurasthenia

I

. \
Fazendas - Ferragens - Máquinas - Produtos Ouiml-
... e Farmacêuticos - Telegremas "HOEPCKE"

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

toucador. drogaria, perfumaria e um variadíssimo es

toque de artigos finos para presentes. Filtros.

PREÇOS CONVENIENTES

PARA ATACADO E VAREJO
NAO DE!XE QUE O EX
CESSO fiE T RJl3AlHO
DEBILITE O SEU OR
GANISMO, PORQUE O
CANSAÇC PHYSICO
E IhTHLECTUÀL O
LEVARA', FATALMEN
TE, A' fIlEURASTHENIA

geladeiras. máquinas e rádios das melhores

marcas. Secção de fazendas e artigos de con

fecção. capas para chuva, capotes, encera

dos. etc .. Mangueiras Goodyear para jardim.

r) ,

CARLOS HOEPCKE S. A.
COMÉRCIO) E INDÚSTRIAPARA TRANSPORTES - Automóveis, caminhões.

camionetes. Possuímos um completo estoque de pneus

Goodyear especiais para cada tipo de serviço.
Câmaras de ar. correias de ventilador e

baterias Goodyear. Ferramentas e macacos

até 5 toneladas.

MatrIz: Florianópolis - Filiais': Blumenau - Jooçaba
.Jolnvtlle -- Lages - Laguna -;- São Francisco do Sul -

Tubarão. - AGÊNCIA EM SANTOS -.ESCRITÓR!OS
EM SÃO PAULO, CURITIBA E RIO, DE JANUROl Os primeiros symptomas da

I 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 immediararnen
te, com um remedio de elfeito

. positivo e immediato. Não
tome drogas perigosas. Vigonal
ê 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.

ARMüDORES • COMERCiaNTES· INDUSTRIBIS
Transporte de cargos e pos:sageiros entre os portos de

laguna e Rio de .Jcnetro. - F6brica de Pontes IIRita
Maria" - (Pregos 'de ferro)

IMPORJaDORIS E aTACaDISTaS

Vigonru
FORTIFICA k! DÁ SAÚDE
JLoborAtorioa ALVIM & FREITAS - S. Paulo

AI" ••

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

todo em qualquer assunto referente ao ensino em geral, livre ou, of'i
ciaI.

•
----�-------------------------

Trate das vias
respiratorias BUREAU UNIVERSITARIO

. ,

. _ � .• �..i-__ iloo .-,-_�k__ �_:iJ�

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

1° andar. ex. Postal 3932 - Rio de Janeiro.As Bronquites (A.maticas,
Cronicas ou Aguda.) e as

suas manifesta!i=ões (Tosse .. ,
Rouquidão, Catarro., etc•.. ),
a.sim como a. GRIFE:;. são
mole.tia. que atacam o apa
relho re.piratorio e devem
ser tratadaI com um medi
camento 'energico que com

bata o mal, evitando com

plicações graves. O SATOStN
contendo elementos antisse
ticos, peitorais, tonica., recal
cificante. e modificadores do

organismo é o remedia
indicado.

CLUBE DOZE DE aGOSTO
Festejos comemorativos do 76- 8niversá ...
rio de fundação. - Gonvitp, aos associados

A Diretoria do Clube 12 ele Agosto terá a honra e o prazer de con

tar com a presença dos seus associados e suas Exmas. Fami lias no

baile de' gala a realizar-se em a noite do dia 14 de Agosto proximo,
em comemoração á passagem do 760 aniycrsário. de sua fundação.

O dia 12 foi reservado para um jantar, seguido de uma hora de
arte cornparticlpação ele elementos dos mais repr-esentativos da nossa

s0ci�dade, e o de 22 para a fesla infantíl, constando de numeres va

riados,
O jantar será mediante inscrição, a contar do dia 10 a 10, data elo

encerramento, a Cr$50,00 por pessôa e terá inicio ás 20 horas. Cfraje
Passeio) .

O baile ás 22 horas. (Traje Riger Casaca, Smokim ou Samer),'
A festa infantil das 16 as 20 horas.
Secrelaria, em Florianópolis, 27 de julho de 194.8
Eipidio Fragoso Secretário Geral.

PERDIDA

Cordões elétricos tipo FerroFlex

e tipo Comercial.

EXIJA SEMPRE \9 ESTA MARCA

Procure hoje o seu

vidro de SATOSIN
nas bôas farmacias

e drogarias.
UM CONDUTOR DE QUALIDADE PARA CADA APLICAÇÃO

Casa no centro EtGUVende-se uma, para resi
dencia.
Es�titório Lmobiliôrlo A.

L. Alves.
Rua Deodoro, 35.

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

por intermédio e sob financiamen to dos Institutos.
Planta e infórmações - Rua trajano, 16.

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

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

Dá-se gratificação.

:.)
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Florlan6poll', 8 �e Agoslo de '948
_________ o

Na CâlDara Municipal
Rápida a sessão de 8nt,e-ontem.-O pro
jeto de aumeDto vai as comissões.

que: ,ciais do Esta,do sólidas amizades,
- em 1616 no A,ma,zonas O Ca-

,pitão Pedro Teixeil'a tomou pÜ'r
aboI"dagem, um navio holandês,
.senno fel'Ído;

- em 1784, na ci.dade de São
Paltlo, nasceu ,Diogo Antônio Fei

jó, falecendo na mesma cidade em

9 de novembro de 1843;
-- em 1821, no Rio de Janeiro-;

nasceu o dr. José Ribeiro de Souza
Fontes, Viooonde de Souza Fontes,
que foi 'Cirurg'ião-n1Ór ,do Exé!'ci
to na catl1l.panba do ,Paragllai, i1a
vencIa ,atingido o ipôsto ,de Mare
Clhal de íCampo, falecendo em 14
de março ,de 1893;
- em 1,s37, nasceu Bernardo

Vasques, ,falecendo em 23 de ouLu�
bro de 1902;

- ,eni 1839, os legalistas com::m

dados pelo ,então Major Feliciano
AnLônio Falcão .atacam Areias,
;pôrLo de Icatú, no Maranhão, de

salojam os rebeldes e os vencem.

Distinguiu-se neste combate o en

tão Tente. Antônio :8a'lllipaio.
André Nilo Tadasco

"O EsLado", neste reg'isLo, assO

cia-se á,s demons[,rações de aprê
ço e de' esLima que s,erão, por mo

Livo da jubilosa data, levidas ao

nobre aniversariante, que ora se

acha na Ca,pital da República, a"'__"_-_-,.-_-'!-•.-M-••• _ • �-.---.-----. _ ,-,-,,['4

:�:�:� e::��� � 4;;� 'C";b;Ude Santa �:i���O��G'A
NOCETI � C t

· Previsão do ,lempo, até 11 horas

parti'cipam aos seus paren- �
A Va 81rlDS8 O

dOT���P�:: J\lf,áu, com 'Chuvas;tes e amigos o nascimento �

I
1'emperatura: Em declínio;de sua filha � Vento:;;: Do quadrante sul, i'res-

I G Á R A _ E D I T E
" A diretoria faz Cie�te aos srs. �ócios COSo�

I
em atraso que, de aco:do COl� o aI t. 16,

Temperaturas extrer:nas de 110-Falis 3 _ 8 _ 948 � dos Estatutos, efetuara, decorl'ldos dez " .' " ,

�_-_-.-...._-.-�..-;:......__...-_-.._-_..-.-_-J �!��': �:����l�:ri��s que não se quitarem
I ��ô. foram. :\1a:uma 9,2 e mínima

.A sessão de ontem, que foi pre
"idida pelo sr. Batisla Pereira,
compar-eceram 1 � 51'S. vereadores.

Alp-ós .aprovada a ata, sem emen

das, f'o i lido o expediente, que ca

receu de importância.
O sr. Rober-to da Luz Costa ex

ternou, agradecimentos, em nome

<lo sr. Afonso Lehmkuh l, pelas ,110-

me nagens prestadas à memória de

..eu 'saudoso pr-ogen ito r.

o PROJET'O DE Al):\IF.�'rO
Hf'Cjllerell o líder da -ma i.nia, sr,

João Bonriassis, após judiciosa ex

posição que o projelo de ieestru-

Boje e amoobã,

I! rl���'�����O",d' nos Q'H' I
- em 1709, o padre BartolomCll '

d:, G�lsmào fez a �rimeira eXilc-11nencJa da navegaçao aérea;
- em 1821, na Bahia, nasceu

Alexandre/ Gomes de Arg'olo Fer-,
�ão, que foi GeDeral do Exército
'e Visconde de Itaparica, falecendo
eril 23 de junho de 1870;
,- em 1882, em Montevidéu, fa

Je'ceu o Almirante Francisco Ma
no,el BaJ'roso, Barão do Amazonas,
herói do Hiachuelo, nascido em

Lisboa em 29 ele setembro de 180'1;
- em 1900, faleceu o Tenente-

Coronel Emilio Canlos Jourdan,
nascido em j 9 de juliho de 1838.

A dala de amanhã� recorda-nos

,.:

O honrado titu}ar ,:a Fazenda,
afeito, de há lImitas anos, ás ques
tões fa�endári.as, em cuja admi

nistração ocupou o c:;trg'o ,de P,ro
curador Fi&cal, conhece perfeita- aniversário natalício go nosso pre

menle os prohlemas qu elhe cum- za,do conlerrâneo sr. Hélio :\france

pre defrontar, Jazendo-o? com ad- los �fo\ll'a, categ'oí'izado funcioná
mil'ável eficiência e especial dis- rio do Banco do Brasil.

cel'llimel1 to. 'Ü distin to aniversariante que é
pessoa muito esLimada em nossos

meios icomêrclals e sociais pe.]a
sua Iprove,rbial cordialidade e dis

tinção, será, ,certamente alvo de

expressivas homena'gens, ás quais
com �)l'azer nos associamos.

turação dos serviços da Prefeitura
e reajustamento do 1'uncionalismo,
transite pelas Comissões técnicas
da Casa afim-de, depois de 'pa're

cer, 'ser apreciado em plenário.
Em seguida foi a sessão suspen

fia e outra convocada para ama

�hà, á mesma hora.

TeneDt�-corODel
4lves,Marinho

_-\.0 pósto de Comanrian le rJa Po

licia :\fililnJ' di) 'Rolado, o SI', te

nente-coroncl Joüo _\.h'c� Marinho
chegou através ele ln-ilhantc e me

iitúri a carreira, cuja fólha, na

quela corporacão militar, é elas
mais honrosas.

Esp irito ilustrado, coração mag

nânimo, um carütcr marcun l e, o

atual Comandante Alves :\Ja,rinho
goza, dá parte rir sua luz ida Mi
ciali dade r ele seus subo]'clinarlos
em geral grande e�tiJ11a e respei
losa admiracão, senlimentos que
também encontra a seu favor em
í ôrlas as esferas sociais desta ca

pital, onde .o pr-csl igi am as sirnpa
lias gerais.
Hoje, dia ele seu aníversário, se

rão muiLas as homenagens com

que lhe lestemunharão os seus

amigos 'e admiradores o seu rego
sijo e a sua afeição.
"O Esta:do'" cumprimenta, pelo

mesmo 1!110liYo, ao ilustre militar.
l'lrs João Davi
Ierrelra Lima

A data de hoje é a do aniversá
Tio do nosso ilustre conlerrâneo
sr. dr, João Daví F,ereeil'a Lima,
digno ,SecI'etário da Fazencla.
iL'hano e amigo, o ani versal"Ían

te conta em Lodos os circulos 50-

gozando 'rle inyulg'ar conceito pela
sua cultura, pelo seu caráter e pe
la gen·erosidade do seu trato,
À testa oa p'asta que ora ocnpa,

com inexcedivrl' devolamento e

com reconheci,lo hrilho, o' sr. dr.
João Daví Ferreira Lima \'em

prestando, já desde. a g:e:;;tão go
evrnamen laI aul.eriOl' gTandes e

assinalados serviços á causa pú
hlica e ,aos negócios financeirlO>�
ue Sa.nta Catal'ina.

Serão julgados
BANKOKO, 7 (U. P,) - O govêr

no anunciou que cinco destacadas
personalidades políticas do Sino vão
-ser submetidas a julgamento, como

implicados na morte do rei Ananda
Machido, dois anos atrás.

Economize adquirindo
títulos da Uni'; o America
na de Capitalização S.A.

CAHLDS BORGES CONrCEIÇAO
Ocorre nesla daLa, o aniversário

natalicio do nosso prezado patri
cia sr. Ca:rlos Borges Conceição,
Deleg'ado do IJ111)ôsLo de Renda em,

nosso Estado.
'

Pessoa muito conceituada em

I�OSSO meio pelo seu espirita 50-

,ciáv'el e maneiras distinLas, ao na

talicianle, não faltarão, sem dúyi
ela, fa,rias demollstl'ac;:ões de aprê
ço e de esi(ima, às quais jubilosa
mente nos associamo�.

Farmácia d� plantão
Eslm'á ele plantão, hoje, duran

te o ctia, a "Farmáéia Santo An
tônio", á rua João Pin{o,

H]�LTü :VV\JNGELO:::; 'II'lOURA
A efrmériqe de hoje assinala o

'ETIDLIIR
�Jmll"taIR

CONTRA CASPA,
QUEDA DOS CA

BELOS E DEMAIS

AFECCOES DO

COURO CABELUDO.
,i��!Có.�c;�l'!��
:p,ci� '�XÚ:LÊNCIA

Pif-paf de "O Estado»)
Al'eão JUlltOl'

Irial ao Diretor de Terras, ped inrto
1 - Domingo: Enquanlo Altre-

que lhes fossem concedidas tena'L.
do Krupp, pl'OprieLúl'io das cnor- j !\ara trabalhar, pois nos Y;slados
mos fábricas ele arrnan1L'ilLos i Unidos vai srr nomeada uma co

Krupp, era condenado pelo Tri,- missãu para i nvestigar a riescr im 1-

hu nal nade-americano por cri- uacào racial no seio «las 1'Ú1"l;<1,s ar
mes de guerra, por Lel' saqueado mudas e no Lira 'I'cnis Clube, na,

bens particulares nas regiões próxima noite ele sete de agósto
ocupadas pelo exél'ci Lo aleruão du- será realizada uma festa hastante

rante o pariodo de guerra, OCOI'- original 'e que terá o nome ele

ria, 'perto de Londres, mais um Festa do Ol1am.panlle.
desasLre ele aviação, mas as dezoi- 5 \' Quin ta-Ie i ra : _\0 que pare
lo pessoas que se adiavam dentro ce os ruSSOS querem é confusão.
do apurelho sinistl'ado, apesar do, po í-, seus rnr'Lodos, bastante cunhe
incêndio que se Iavrcu, consegui- cidos po r nós, apesar de causat'ern

rarn escapar ilesas, pois em Mogí, uma série ele ,preocu!pa\ões aos

Mirim, São Paulo, as, internas do govórnos oci'denlais; não chegam:
Instituto Feminino de Menores, entret.anto, a constitnir uma a:mea-,

'em numero ele cento e cmquenta, ça. ,Deixemos a Russi a ele laelo e'

por motivos desconhecidos, pro- vamos ás noticias mais íntcres

moveram uma revull.a. O resto é santes.
silêncio! ,A Câmara Muu ici'p al de Siio>,

2 - ::>eg"lll1da-feira: ,A Ií latelia, Paulo tornará conhecimento hoje
além de ser um ótimo passa-tem- do parecer apresentado velo rela-,

po, é, também, um excelente veí- tal', sõbre a eonstrução do "Me

culo de Instrução. E não se esque- tro" subterrâneo' na cap ital Jvan

ça, leitor filatelisla de que a As.- deiJ.'ante, pois 11m carguefio nor-'

sociação Filatélica de xanta Cala- te-americano trouxe nada menos'

rina tem sua sede instalada á rua de treze locomotivas elétrica!" pa
Alvaro rie Carvalho n. 3'l c que as ra a Central do Brasil, enquanto
reuniões são levadas a cleito ás em Londres, para snrprúsa gr-rat
quartas-teiras, ,{IS 19,30 hs. e aos (príncípalmente dos derrolistas).
sábados ás 15,:30,l1s. Apa rcçu.

, I
continua a se impor a nossa equi-

3 -, Terca·lell'a: Apes':u.' dos pe de hasquetebol, vencendo as

rLl�SOS expressarem Ip\'ofunda in- mais categ'orizadas l'e:presenlaç:(iCs;
dignação couuu as repetidas \'IU- de outros paí�es.
lavõe� cios pilotos nas votêncins 6 _ Sexta·feira: Cma agência,
ocidenlais e �alienlarem a neces- telegr:ífica hancesa informa que.'
sielade ele urgentes medidas para foi enconCeado o bidro-avião "La-

salvag'uardal' 05 aviões soviéticos, lecoen;" que se acbava desapal'e
foi desco1berto nos Eslados Uni- cido desde domingo último e ,que-'
dos um novo processo para.o cm· Lanto 0:3 passageil'os como os tri-,
timenl.o ,de couro�, poiS já se laIa pulanles ,encontram-se ilesos, ma�

na construção de. um novo canal isso não impediu que exilaj�o,;,
inter-,oceânico através da regtão russos 1)retendam yir para o Bru-'
nordesLe ela Colúmbia, além elo sil p que uma Lremenda anela de

a;pnwejtamento ,da cnchoeirã ele frio atingisse o Lerritól'Ío gancho,.
Jequilinhon'ha, cujo enorme po- fazendo a temperatul'a descer 3',

Lencial elélrico ainela não foi Wpl'O- dois graus abaixo ,de zero em P1'I1'
"eitado apesar de eslar silua'da Lo Alegre, ,pois esLá mal'cada pal'a
entl'e os Esladàs de Minas e Ea- amanhã a eleição cio nova p['e5i--
llia, mas in,felizmente Ludo isso dente para a Assembléia paulista
não impediu que l)erect'sse lôda a em substiLuição ao sr, AI,vam, :FIo-,'
t!'ipulaç-ão, de- uma "traineira" rence, recenLemente fale.cido.
Jl'ancesa, afundaela ,pela explosãu Talvez a onda ele frio já tehhal
de uma mina mal'ilima ao 10ng'0 I aUns'ido São Panlo e assim ;:1:'; coi-·
ela cosla. do COI1\\"all e quc viesse a: safl não ficarão "Cjuentes" no re

falecer o sr. Alvarc,s Flol'ence, I ci'Cllo da Assembl,éia por ocasião�
presidenle da Asscmbl'éia jJaulisla, da eleiqão acima cilada!
que fora \'ílima de um desaslrc i 7 - Sábado: Derlj.Cjuelll1o� o dia,
automobilistico h,á dias passados ele hoje ao sil,encio.
quando trafeg'ava pela via anchie- Façamos rlc conta Cjue nada cl8'
La. anormal ocorreu na .face da terra f

11 - Quarta-Ceira: Enquanlo
trinta e cinco milhões 'ele cruzei
ros eram post os à disposição cio

prefeito do DisLrjto :Federal pa
l'a solucionar o problema das fa

velas, em PôrLo �\legre, cerca de
uma centena de ,pçssoas, sujeitas
a despejo das Lerras que vinham

Se ricos qw"'ris ficar
De modo facil eI�I!"l
F < zei hoje urna inscrição
No CI edito Mutuo Predlld

Que o sol "olle a raiar e que '0<-'

frio vá para ,os paIos, pois' qtiern
gosla dele r urso ,brancol

ocupando, dirigiram um memo-

O EXEMPLAR DE VACA .JERSEY - Gado qlLe se destaca pela'BONl'J'
l'esistencia, - BRITISH NEWS SERVICE

FRECHANDO •••

O sr. 'José Américo, cm declarações aos jornais, afirmou que
está sendo chateantemente insistido para presidir a sessão de

abertura da Convenção udenista. O senador paraibano recusOU

a honra. Quer'em, agora, que êle presida pelo menos a sessão

de encerramento. O sr. José Américo ainda não resolveu!

Queremos crer que o ilustre autor de A Bagaceira não de

seje pegar em alça de caixão ...
Guilherme Tal
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