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Lages

Prefeitura Municipal de Lajes

A  Prefeitura M unicipal convida a todos os am igos  
de s. excia. o Sr. Dr. N ereu Ram os para com pare
cerem  á reunião que se levará a efeito no próxim o dia 
27, ás 20  horas, no Paço M unicipal, afim  de se tratar 
a respeito das festividades a se realizarem  por ocasião  
da próxim a v is ita  que o Sr. Interventor fará ao M u
nicíp io de Lajes.

Secretaria da Prefeitura, 25 de Outubro de 1941

Asdrubal Guedes de Sousa Pinto 
Secretario.

General Nestor Seze- 
fredo Passos

Virá a Lages o Sr. Interven
tor Nereu Ramos

Segundo estamos informados, o Sr. Interventor Fe
deral chegará a esta cidade, no fim da primeira quin
zena de Novembro proximo, afim de inaugurar aqui, 
grandes obras de seu prospero e fecundo governo.

Dentro de espaço relativamente curto o ilustre la- 
geano, ha dotado sua terra de inúmeras e utilissimas 
realizações, que constituíam velhas e justas aspirações 
nossas.

Sua excia. quajtdo aqui aparece, nao para repou
sar de suas altas atitudes administrativas, mas, para 
entregar a gente lageana, continuamente, umas após ou
tras, estas realizações, que por si só atestam a operosi
dade e a amplitude de sua obra administrativa.

Das obras a serem inauguradas destacamos pela 
importância: as do abastecimento dagua; a Escola Ele
mentar Agrícola. Caetano Costa, a Cadeia e uma nova 
ala do Hospital.

Assim, varias e significativas homenagens serão 
prestadas ao Interventor Nerêu Ramos, durante sua es
tada nesta cidade.

Rom ance de Afonso A lberto
O nosso jovem conterrâneo, o dr. Afonso Alberto 

Ribeiro Neto, filho do nosso distinto amigo dr. Wal- 
ruor Ribeiro, acaba de publicar no Rio um romance 
intitulado «Ave de Arribação». 0  autor ao par de 
uma fina inteligência é possuidor de vasta e solida 
cultura.

Assim, amplos horizontes lhe estão abertos para 
uma brilhante carreira literaria.

Do Jornal do Brasil, transcrevemos abaixo uma 
apreciação da obra:

«Os editores Pongetti acabam de lançar em ele
gantíssima edição esse livro do romancista Aíonso Al
berto. Ave de Arribação não é um romance regional. 
O autor não focaliza gente, costumes ou paisagens 
deste ou daquele país, em particular. E ’ a historia cos
mopolita duma mulher de alma aventureira e de idéias 
audaciosas. Uma mulher que dançou tangos a bordo 
de grandes transatlânticos de luxo, despiu se em slee- 
ping-cars que cruzavam fronteiras no meio da noite e 
alugou apartamentos nos maiores boteis das cinco 
partes do mundo.

Ela tomou champagne com milionários e fidalgos, 
falou de amôr com poetas e filósofos, provou as mais 
variadas sensações, experimentou todas as gamas do 
prazer e, um dia, teve um sonho maravilhoso... Mas, 
o livro não se resume em Otávia, a mulher dos cabe
los côr de cobre. Há em volta dela, a série humana 
dos produtos da civilização moderna: o político, o cam
peão de natação, a senhorita pervertida, o cientista, o 
ladrão ilustre, o galã cinematográfico e, atè, uma se
nhora honesta... E* uma sátira. Uma tremenda sátira 
contra as hipocrisias sociais, escrita com uma ironia 
maliciosa e risonha, que diverte e faz pensar. Ave de 
Arribação traz uma capa desenhada por Alcou, cujos 
efeitos de colorido se destacam maravilhosamente nas 
montras das livrarias.

Eis um romance que merece ser lido e que se 
destina a um grande sucesso.

Faleceu, no Rio, o Gene
ral Nestor Sezefredo dos 

í Passos, que foi Ministro da 
Guerra nô governo Washin- 

I gton Luiz.
Florianopolitano, o finado 

concorreu muito para enal
tecer o nome catarinense.

Militar de carater firme, 
atingiu, com toda dignidade, 
as mais brilhantes posições 
no Exercito.

0  seu passamento causou 
profundo pesar.

de Novembro

Dr. Lourenco W a ltr ic l
Partiu para a cidade de 

Bom Jesus, no Estado do 
Rio Grande do Sul, em com
panhia de sua exma. fami- 
lia, o nosso distinto conter
râneo e presado amigo dr. 
Lourenço Waltrick que, com 
proficiência, exerceu, a q u i  
em L a g  e's, o cargo de 
Diretor da Estação Fitote- 
cnica.

Ao dr. Lourenço Waltrick 
e exma. familia desejamos 
felicidades perenes no esta
do vizinho.

O 10 de Novembro será como sempre comemora
do festivamente em todo o país.

Nesse dia, graudes homenagens serão prestadas 
ao eminente presidente Getulio Vargas, e entre elas, 
um almoço que lhe oferecerá o Exercito Nacional e 
do qual participarão, como convidados, todos os mi
nistros de Estado e, como ofertanfces, o titular da pas
ta da Guerra, o chefe do Estado Maior e todos os Go- 
nerais presentes no Rio.

Naquela ocasião o insuperável renovador do Bra
sil, o presidente Getulio Vargas, pronunciará impor
tante discurso, que será transmitido para todo o país.

Despedida

Tte. SOARES — Regressou do norte do país e 
fixou residência novamente em Lajas, o Tte. Soares acom
panhado de sua exma senhora.

N oivado
Com a gentil senhorinha 

Neusa, filha do nosso ami- 
igo sr. Glicerio Pereira da 
Silva e de sua exma. espo- 

Isa, contratou casamento o 
joven Areovaldo Waltrick.

Impossibilitado de despe
dir me 'pessoalmente de to
dos os meus amigos, deixo 
aqui, um grande abraço e 
meu muito obrigado por to
das as demonstrações de 
amizade de que fui alvo e 
aproveito o ensejo para co
locar-me à disposição de to
dos à Avenida Graça Ara
nha, 26 — Sala 910 — Rio 
de Janeiro. Ivon Godinho.

C o r n e 1 i o que não se 
esquece de Lages, não re
petirá anedotas jà aqui con
tadas; sua palestra, unica 
desta vez, será variada.

Cornelio Pires
Chegou hoje a Lages o 

conhecido escritor Cornelio 
Pires que realizará mais u-
ma palestra humorística na CAlllJt lulllllia „ I1MBW 
próxima 4" feira no Cine-1 tinto assinante sr. Armando Ra 
teatro Carlos Gomes. O mos.

Gel. V idal Ramos
Completou a 24 do corrente 

mais um ano de preciosa exis
tência o venerando e ilustre 
conterrâneo Cel. Vidal Ramos, 
figura das mais destacadas da 
gente catarinense.

«Correio Lageano» apresenta 
a S. Excia. os seus cumprimen
tos.

Armando Ramos
Vindo de sua fazenda, está 

nesta cidade em companhia de 
sua exma. familia o nosso dis-

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA 
Digitalizado pelo Instituto José Paschoal Baggio - Contrato FCC nº0151/2016 



CORREIO LAGEANO

Di*. José Antunes
— MEDICO —

Cirurgia em geral — Ginecologia -  Partos

Atende no Hospital Sao José de Antonio Prado, aparelhado para 
qualquer intervenção cirúrgica, com serviço moderno de Raios X, Bisturi 

electrico, Raios ultra violeta, Ondas curtas e ultra curtas.

A batatinha
Por Fernando Ribeiro de Souza 

Técnico Rural

(Continuação) 

DOENÇAS — SARNAS

A sarnas da batatinha atacam 
a pele dos tubérculos, manifes- 
lando-se em maior intensidade, 
nas variedades brancas e de 
pele ou casca fina, mcstrando- 
se mais resLtentes as de casca 
grossa.

As sarnas não prejudicam a 
massa do3 tubérculos, porem, 
dado o máu aspeto dos indiví
duos atacados, dimir.uem gran-l 
demente o valor comercial o<! 
produção, impondo-se por isso, 
o seu combate, até radical ex
tinção.

As batatas sarnosas apresen
tam uma superfície asptra mo
tivada pelas feridas que ora são 
deprimidas, ora salientes; dt 
conformações diversas: estrelar, 
circular ou oval. A côr d.,s le
sões quasi sempre é prMa. Exis 
tem bactérias especiais causa
doras das varias as sarnas; en
tre estas, são as mais comuns 
as sebuintes: ,a sarna preta, a 
sarna comum e a sarna pulvo 
renta.

O ataque das sarnas se veri 
ficam, quando a semente já está 
infetada ou então, no caso em 
que a plantação for feita em 
terreno contaminado pelos ager 
tes causadores. Os solos alcali
nos favorecem o 
mento dos microorganismos pro

AUTOMQBiSLlTAS!
Pneus novos hoje em dia são caros.
Não abandone os seus sò porque estão estragados. 

Ainda lhes restam 100 °/0 devida si mandar conccrta- 
los. Envie diretamente á: «Vulcanizadora Leonetti» -Rua 
Francisco Tolentino 12 (junto á Fabrica Damiani).

=-FLORIANOPOL/S—

i  Dr. Rubens Terra
g  .
li A d v o

i

Agua Térmo
I M P E R A T R I Z

; a rainha das aguas de

Arnoldo Ileidrich
arrendatario.

DEPOSITO DEPOSITO
em Lages: em Florianopol.s

Rua Correia P into , N° 80 
C aixa Postal, 14

R u a  C onselheiro  M afra, N« 184 
C aixa P o s ta l  — 52

Rua 15 de Novembro

a o o
— LAGES

29—52!!

O S W A L D O  P R U N E R
P I N T O R  

Rua Quintino Bocaiuva, 16
Executa, com perfeiçSo, pinturas de casas modestas como de 
luxo. Pinta placas e abre letreiros.

ESPECIALISTA EVl PINTURA DE MOVEIS A DUCO

.fpQczi 1| DÕqij^all p<>a][p<0a]|| p Ç a  ]
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Engraxataria Polar
— de —

Jorg*e Pereira
RUA MARECHAL DEODORO, 13 

Cncontra se diariam ente os jo rnais: «Correio d., Poro» e «Diário 
de Noticias», varias revistas, inclusi' e a «Revista do Globo». 
Mensageiros para entregar enoomendrs.

OTIMO NEGOCÍO

4 4 4 4 4 4

Santa Cruz*
Alíred

DE —

lnsuii- eu

ar sen & Cia.
■\gua quente e fr ia

^Serviço dc
I

-jnío em geral, 
garantia

com pres-~
I

Arrenda-se uma fazendinha cmn a area de 20 
desmvolvi-' tnilhõea de metroa quadrados, compoata de fachinaea
lismos pro- e distando uma hora da estrada de rodagem Lages - -

dutores desses males; ao passo «i, , u , »__  j , . °
que, as terras acidasós detroem. Per,m bó- E bem fechada, tem casa de madeira, ra-
Por êsse motivo, devtmos» pro- madíi, galpã.0 grande, mangueiras, encerra com 
curar as terras com tal caracte- xos, potreiro e invernadínha anexa além de outra 
ristico, para os cultivos da ba- vernadinha noa fundos, 
tatinha.

co-
in-

MEIOS DE COMBATE AS 
SARNAS

Io) Plantar em terras acidas;
2o) Adubar os solos alcalinos, 

com adubos de reação acida, 
para que a sua acidez aumente;

3o) Usar nos cultivos, semen
tes sadias;

Boas terras de cultura, 
800$000 por milhão.

tudo na r a z a o de

Informes nesta redaçAo. Também se vende

^.Possue comp' t n'< de pias de esmalte e banheiras es- ~
a maltadas », i ' .maohos. Torneiras de todos os ti *■
? pos e qnali , inclusive niqueladas. 
t  Caixas d- descarga e depozitos de zinco e cimento para Z 
togua. Mant-m nnplr- . snrtimento de artigos de fnnilaria £ 
f  Fabricação >■ tn tn.ição de < FOSSAS P U R E X ,*-as  fossas T 
tt higienieas por .v ■" ia. Tem em depozito manilhas, isto ê,_ 

•M-.ssur.is, de material de primeira or-~  
' ' t,s“otos em casas residenciais. i-

'õ'"' '' orçamentos e preços sem compro-Z 
a ru i Marechal Deodoro, 19, e na rua 

‘ Arnoldo Heidrich, onde grande
qu ■ anuncia está em exposição

2 canos de toda • 
•l dem, para insi 
a Peçam infe; 
x misso de como 
4 Correia Pint, 
á parte do mat : 
f  nente. perma- 4

« 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 = ., *11 ft * <**«*«*444444444444444444^1;

maneira:
Dlssolve-se meio kg, dessa 

4°) Plantarem terras não con-'substancia em 100 litros de 
taminadas;

Wnawansn.r.i.-i;

agua, numa vasilha de madeira 
(barril); porque o mefal é ata
cado pelo sulfato, e nessa solu-

5o) Desinfestação das semen
tes contaminadas.

A desinfestação das sementes
contaminadas pode ser feita por ,  ___.......................
meio de diversos remedios. ha ™rgulham-se «uberculos, 
no comercio, um produto da Por espaço de duas horas. De- 
casa «Bayer», chamado «Agal- pois do 6* banho é necessário 
lol» destinado á essa finalida- re n o v a r  a solução, 
de. No rotulo ensina a maneira 
de aplicar.

O sublimado corrosivo, o for- 
mol e o sulfato de cobre, são 
comumente usados na desinfes- 
taçâo das batatas; os dois pri
meiros são os mais eficazes, po
rem, de mais complicado mane
jo, nocivos á saude do homem 
e caros. Por isso aconselhamos 
o uso do sulfato de cobre, que 
deverá ser aplicado da seguinte

C A J U R
de

^ 44 4 44444444444444444=44=|

Lidio Reis
Agrimensor

Rua Correia Pinto
— L AQE S  -

*4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 Í4 4 4 4 4 4 4 1

Al c e u  G o u l a r t

CATARINA
t

t

Praça Vidal Ramos ou Praça do Mercado
LAGES — ST A

Grande 
Bebidas
Compra crina, couro, cêra, etc 

Boas acomodações para tropeiros. _
Preços comodos.

sortim ento de generos a lim entícios de prim eira »
Ferragem,. L ou ça., Armarinho. P o ssu o  deposito de s at

jnnt
çam
infti
sos

DE

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA 
Digitalizado pelo Instituto José Paschoal Baggio - Contrato FCC nº0151/2016 



CORREIO LAGEANO
s n a n a E c s m :' v  axr-ju  TaM M Hnam

Uma marcha acelerada 
para a frente

. t

Eis o que ê o novo regime Brasileiro
S5o tão visíveis as conquistas 

realizadas pelo Estado Novo, 
tão notorias os suas obras de 
governo, as suas reformas, a sua 
intervenção benefica e, por que 
não dize-lo, revolucionária, no 
aparelho administrativo da na
ção, dotando o país de melho 
ramento6 notáveis, de adapta
ções necessárias á sua evolução, 
que não se pode negar o mais 
entusiástico apoio á politica ge- 
tuliana.

Nenhum brasileiro patriota, 
conscio de seus deveres para 
com a patria, regateará a sua 
adesão ao programa que esse 
homem está executando no Bra
sil, sem perseguições, sem odios, 
mas também sem titubeios ne
gativos e indecisões pusilâni
mes.

O Estado novo tem sido a- 
ção, reforma, disciplina, traba
lho, uma politica de permanen
te consulta aos interesses da 
nacionalidade.

O Estado Novo tam sido uma 
marcha aceiarada para a frente, 
um movimento intenso de na- 
cionalisação do Brasil.

Infeliz do Brasil se, nessa con
juntura, com uma guerra amea
çando alastrar-se pelo mundo 
inteiro, atingindo povos diver
sos e continentes distintos, não 
tivesse na sua direção um es
tadista do pulso do Presidente 
Getulio Vargas, um homem com 
a sua serenidade, sua visão dos 
fenomenos políticos internacio
nais, sua experiência, seu tacto

e sua habilidade genial para di
rigir certos setores administra
tivos.

O mundo atual é um mundo 
bem perigoso. A função de di
rigir deixou de ser uma pre- 
benda amavel, para tornar-se 
um encargo cheio de sutilesas 
e imprevistos que podem con
sagrar, mas habitualmente o que 
fez é perde-los.

A posição do Brasil está bem 
definida. Mantendo as melhores 
relações com os paises em lu
ta, preccupa-se apenas com o 
trabalho laborioso e fecundo 
de sua evolução economica e 
de sua grandesa material, sem 
se descuidar um momento si- 
qutr da intensificação dos meios 
necessários á sua segurança e 
á sua defesa.

Voltando-se, numa sabia po 
litica, para o seu exercito glo
rioso e para a sua não menos 
gloriosa marinha, o nosso go
verno, coadjuvadc por esses 
dois insignes brasileiros, que 
são Eurico Oaspar Dutra e Aris- 
tides Guilhem, nada mais faz 
que se precaver contra futuras 
complicações ou atentados á 
soberania do Brasil.

Vencemos etapas dificílimas 
num período curtissimo. Mas o 
Estado Novo, com os orgãos 
intactos, cheio devida e de san
gue estuante, caminha para fren
te.

Compreendamos bem esse mo
vimento patriótico.

Estádio Nacional
Na Divisão de Obras do Mi

nistério da Educação toi aberto 
um concurso de projetos para 
a construção do Estádio Nacio- 

!nal e da Escola Nacional de 
; Educação Física.

Nesse Estádio imponente e 
magestoso, que será o maior da 
América do Sul, haverá pisci
nas, pistas para competições hí
picas, campo de polo, basque- 
te-bói, volei-ból, restaurantes, 
dormitórios, local para audições 
musicais, além de salão de re-t 
cepção e gabinetes médicos e 
postos de assistência para atlé 
tas e o publico.

i Interesse em tôrno da 
fabrica de aviões

A fabrica de aviões de La
goa Santa está despertando 
grande interesse. Vários capita- 
p>*alistas já subscreveram ações. 

IO industrial Américo Geaneti 
acaba de subscrever 200 contos 

Ide réis em ações e o capitalis— 
jta Franb Davis inverteu outros 
50 contos em titulos daquele es
tabelecimento industrial.

E D I T A L
DE CONCURRENCIA PUBLICA, PARA AQUISIÇÃO DE 

TERRENOS DEVOLUTOS

De ordem do Snr. Prefeito Municipal, faço saber 
a quem interessar possa, que tendo sido requerido ter
renos devolutos do Patrimônio Municipal, pelos abaixo 
mencionados, fica de conformidade com a Lei n. 55, de 31 
de Dezembro de 1935, aberta a concurrencia publica des
tes terrenos pelo praso de oito (8) dias a contar desta 
data.

Requerente — Sebastião Erotides Paes Branco — n. 
231. 25-10-1941. Terreno situado no local «Rua S. Joa
quim > zona C urbana desta cidade, medindo a area su
perficial de 355,50 mts. quadrados.

Requerente —Lauro Ladewig — n. 237. 25-10-1941. 
Terreno situado no local «Esquina da Praçà da Ban
deira com a travessa da Rua Lauro Muler» zona A 
urbana, medindo a area de 366 metros quadrados.

Requerente — José Azevedo — n. 238. 25-10-1941. 
Terreno situado no lugar «Travessa da Rua Benjamim 
Constant» zona B urbana, medindo a area superficial 
de 225,60 mts. quadrados.

Requerente—Guilherme Ladewig—n. 239.25-10-1941. 
Terreno situado no lugar «Praça da Bandeira* zona B 
urbana medindo a area superficial de 1.398,47 metros 
quadrados. x
Requerente—Juvenal Marques Vieira—n. 240.25-10-1941 
Terreno situado no local «Esquina da Praça da Ban
deira, com a travessa da Rua Benjamim' Constant» zo- 
ca B urbana .medindo a area superficial de 399 metros 
quadrados.

Requerente— João Dias Batista— n. 248. 25-10-1941. 
Terreno situado no local «Rua Benjamim Constant» zo-

Contado Terapia Câncer
TRATAMENTO PELA LAMPADA DE 

CHAUOL
Efeitos combinados dos Raios X e do 

radium. Exclusivamente para os canceres da 
pele, lingua, laringe, reto, lábios, cavidades 
corporais e cólo do utero. Serviço controla
do por especialistas e dirigido pèlo 

DR. CESAR A VILA
Docente da Faculdade de Medicina de 

Porto Alegre
Edifício Sloper, 1° andar, P. Alegre 
(Informações por carta).

Oficio recebido
CLUBE RECREATIVO DEMO

CRÁTICO

Lajes, 16 de outubro de 1941

limo. Snr. Redator do «Cor
reio Lageano». Nésta.

De ordem do Snr. Presiden
te, tenho a elevada hcr.ra em 
comunicar-vos que em reunião 
realizada á 12 do corrente, pe
rante elevado numero de so- 
cios foi reorganizada ésta so
ciedade, e eleita a seguinte Di
retoria para reger seus destinos: 

Presidente — Antonio Wal- 
trick; Vice-dito — João Neves i

Possne Engenho?
Usina ou Serraria? Então Dão deixe de se interessar 

por correias de lona e borracha. Desde 4%000 o metro 
ECONOMIA — Resistência — Durabilidade. 
Quaisquer dimensões -  Peça detalhes diretamente a- 

VULCAN1ZADORA LEONETTL 
Rua Francisco Tolentíno 12 (iunto á Fabrica Damiani)

= F LO R /A  NOPOLIS—

da Silva; Io Secretario — Asbél 
Solon da Silveira; 2° Secretario 
— Oscar Amancio Ramos; Te
soureiro — Lauro Borges de 
Oliveira; Orador — João B. dos 
Santos; Bibliotecário — Durval 
Pires da Costa; Procurador — 
Renê Matos.

CONSELHO FISCAL

Eurico Dias Batista, Olavo 
Figueirédo de Liz, Aristides J. 
de Sousa, João da Costa Neves, j

Outrossim, aproveito a opor
tunidade para convidar-vos a 
tomarem parte no baile que se 
fará realizar em á noite de 18 
do corrente em sua séde pro

visória (Edifício Gagliastri) com 
inicio as 22 hóras, como júbilo 
désta iniciativa.

Prevalecendo-me da oportuni
dade apresento protestos de ele
vada consideração.

ASBE’L SOLON DA SILVEIRA 
Io Secretario

«Correio Lageano» agradece 
a comunicação e a gentileza do 
convite,

Dr. João Ribas Ram os 
Advogado

RUA CORREIA PINTO, 11. L A G E S

na A urbana, medindo a area superficial de 480 metros 
quadrados.

Requerente — Jayme Barbosa Varela — n. 249. 
25-10-1941. Terreno situado no lugar «Rua Benjamim 
Constant» zona A urbana medindo a area superficial 
de 384 metros quadrados.

Requerente—Sinval Dias Batista—n. 250. 25-10-1941. 
Terreno situado no local «Rua Benjamim Constant» zo
na A urbana, medindo a area superficial de 480 metros 
quadrados.

Requerente — J o s e f i n a  Wolf Leite — n. 251. 
25-10-1941. Terreno situado no local «Rua Benjamim 
Constant* zona A urbana, medindo a area superficial 
de 307,20 metros quadrados.

Para que ninguém alegue ignorância lavrei o presente 
Edital que será publicado no jornal “Correio Lageano" e 
afixado nos lugares de costume.

Prefeitura Municipal de Lajes, 25 de Outubro de 1941.

Francisco Furtado Ramos 
Fiscal Geral

Extração de eafeina  
do mate

Foi inaugurado em Jaraguá 
do Sul, uma fabrica destinada a 
extrair eafeina do mate.

«Os benefícios dessa ini
ciativa, acentua o «Diário da 
Tarde,» se refletirão duplamente 
na economia nacional: amplia- 
se o escoamento do produto 
que destarte nunca se desvalo- 
risa, e ao mesmo tempo que se 
enriquece a parte industrial bra
sileira com aparelhamento da 
mais alta eficiência.

Casa para alu
gar

Aluga-se, por pouco pre
ço, uma boa casinha situa
da á rua Coronel Emiliano 
Ramos.

Informações nesta reda
ção*

“Correio La-
geauo“, TEM corres

pondentes e 
agentes comerciaes, em to
dos os distritos deste mu
nicípio, em todos os municí
pios de Santa Catarina, bem 
como, em Porto Alegre, 
Florianopolis, Curitiba, Sao 
Panln o Rio,
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CORREIO LAGEANO

Cerca de 100 mil contos da América do Norte en
tram mensalmente no nosso país, através 

de vários ramos de negocio

A Meridional informa que o jornalista Jorge Mar
tins Rodrigues, que regressou dos Estados Unidos, fa
lando a um vespertino, afirmou que o capital ameri
cano e mesmo o europeu está se canalizando para o 
Brasil, acrescentando que muitas industrias novas cer
tamente surgirão dentro de pouco tempo no nosso 
pais.

Declarou, mais, ter sido informado de que men
salmente entram no Brasil cerca de 100 mil contos de 
rèis dos Estados Unidos, através de diferentes negó
cios. Salientou o grande interesse existente nos Esta
dos Unidos pela cafelite, que o Brasil produzirá bre
vemente.

Para terminar as suas observações, Jorge Martins 
Rodrigues diz que infelizmente o Brasil ainda è pou
co conhecido nos Estados Unidos, nao obstante o gran
de interesse do governo americano, om divulgar as coi
sas brasileiras.

Lanchas Torpedeiras  
Nacionaes

C . E . C .

O progresso industrial do Bra
sil está se desenvolvendo de 
maneira espantosa. As facilida
des proporcionadas pelo mo
mento tem aberto campos inter
mináveis para o surto acencio- 
nal de todo o genero de fabri
cas nacionaes.

Já temos conhecimento da fa
bricação de navios mercantes e 
de guerra em nossos estaleiros 
cujo esmero em seus trabalhos 
tem repercutido favoravelmente 
nos paizes extrangeiros queton- 
tinuamente fazem vultosas en
comendas dessa categoria. Os 
técnicos brasileiros vão ?os pou
cos adquirindo uma posição de 
destaque perante os dos outros 
paizes. Agora mesmo eles estão 
fabricando, isto é, dirigindo a 
fabricação de lanchas torpedei
ras que, durante os projétos me
receram elogios dos engenheiros 
militares dos Estados Unidos. A 
titulo de experiencia toi cons
truída uma lancha que deu óti 
mos resultados. A velocidade 
(para melhor prova oo motor 
foi usado gazogenio) alcançou 
uma quilometragem admiravel1 
que pouco faltou para igualar a 
das lanchas americanas. O apa
relho de lança-torpedos é outra 
invenção brasileira e parece que 
vae ser empregado também nos 
Estados Unidos. Com esse fato 
formidável está de parabéns a 
nossa industria bélica que, se
guindo a róta ianque vae atin
gindo um grau soberbo de pro
gresso.

Geadas
Dumnte toda esta sema

na tem geado como em ju
nho e iulho, ne.-Te municí
pio. As lavouras estão se
riam. ne danificadas, existin
do algumas que necessitam 
de completo replantio.

Â riqueza inexgotavel de 
Santa Catarina

FERRO E CARVÃO
Com o pátriotico intuito de organizar uma podero

sa companhia para exploração em larga escala, das ja
zidas de ferro e c a r ao que abundam em nosso riquís
simo sub solo e depois de percorrer o interior do nosso 
Estado retornou á Florianopolis, o sr. S. S. Viana, di- 
retor-tecnico das importantes companhias nacionais Si
derurgia São Paulo e Minas S. A. e Mineração Sideri- 
te Brasileira.

Muito terá a lucrar a terra catarinense com essa 
exploração industrial, que virá reforçar, ainda melhor a 
sna estrutura economica contribuindo de modo latente 
para o seu progresso e engrandecimento.

Conforme fomos informados se encontram, em an
damento, diversas entabolações para concretizar a feliz 
iniciativa que por certo não deixará de receber o apoio 
da nossa gente e dos poderes competentes.

O cativante industrial que viaja acompanhado de 
seu secretario sr. Geraldo de Abreu Galo e dos inspe-' 
tores srs. Januario Rocei e José Francozo, pretende, 
ainda, avistar-se com sua excia. o interventor federal no 
Estado, para comunicar-lhe o seu louvável empreendi
mento.

A conceituada Companhia Siderúrgica São Paulo e 
Minas S. A. tem como seu representante, nesta capital, 
o nosso distinto conterrâneo sr. Adal Gastáo.

Informa o «Diário da Tarde».

O consumo da g*a- 
zclina no Brasil
Nos primeiros 6 mêses 

do ano corrente foi gasto 
no pais: 211.442.690 quilo- 
gramas, o que equivale a 
5”I ’ >3:398$300.

Dr. Cesar Sartori
Em dias da semana pas

sada regressou de sua lon
ga viagem pelo pais o nos
so cresado e distinto ami
go dr. Cesar Sartori, gran
de medico operador e aba- 
lisado clinico.

A Siderurgia em 
Volta Redonda
Calcula-se que já em 1945 

a usina produza 180.000 to
neladas de aço o m uma
despesa total de ...............
l59.600K)Ov’̂  00, produção 
que poderá -er vendida na 
usina por 235.36O:000$COO, 
já deduzidas as parcelas re
ferentes aos fretes aíé os 
mercados de consumo e ou
tras despesas da venda.

VISITA

Esteve em visita nesta re
dação o distinto joven lvon 
Godinho, estabelecido com 
esentorio de representações 
no Rio de Janeiro, á Ave
nida Graça Aranha, n. 26, 
sala 91o.

lvon Godinho é um fino 
cavalheiro, dotado de apre
ciável traquejo social e co
mercial Agradecendo a dis
tinção de sua visita, fazemos 
votos para que seja muito 
feliz aqui, sua terra natal.

Foi torpedeado o Kearny
Informa de Washington a A. P. que o Departamento da 

Marinha anunciou que o destroyer Kearny foi torpedeado qua ,- 
do em serviço de potrulhamento, a cerca de 350 milhas a su
doeste da Isl tndia e, pouco depois, o Presidente Roosevel asse
verou em palestra com os jornalistas, na sua mansão de Hvde 
Park que o torpedearnento daquela unidade naval norte ameri
cana ocorrera inequivocamente dentro da zona de defesa dos 
Estados Unidos.

A nota do Departamento da Marinha declarou que não ha
via indicações de mortes a bordo, nos despachos recebidos, e 
que não obstante os danos, o Kearny pudera seguir a sua ro
ta, pelas suas próprias maquinas. A posição do ataque, confor
me a nota departamental, estaria mais ou menos na área gtra! 
em que o destroyer Oreer foi atacado sem exito por um suba- 
rino, ha mais de um més.

A construção do Kearny foi concluída apenas no ano pas
sado, e a unidade em questão é uma das mais modernas da 
marinha norte americana. O Kearny desloca 1.630 toneladas, e 
tem 345 pés de comprimento por 35 de largura, e foi construi- 
do em Kearny, Estado de New Jersey.

O seu armamento consiste em seis canhões de 5 polega
das e dez tubos de lança torpedos de 21 polegadas, bem como 
outras armas mer.ores para defesa anti-acrea e anti-submarina. 
Alem disso, o Kearny tem uma velocidade de 36,5 nós.

I Novo Codigo N acional 
do T ransito

o  novoCodigo Nacional de 
Transito entrará em vigor, nos 
Estados, trinta dias apos a sua
publicação. . . . .

Pelo novo decreto-lei, foi ins
tituído o livre transito, o que 
equivale dizer que qualquer ve.- 
culo licenciado num Estano, po
de circular no outro, durante 
sessenta dias, sem ser o seu 
proprietário obrigado a lincen- 
ciar o carro.

O unico dever que tem de 
cumprir nesse particular é com
parecer a repartição de transito 
e fazer anotar que se acha tra
fegando na localidade, salvo se 
o faz apenas para atravessa-la. 
Nenhnma taxa poderá ser co
brada por isso, nem pelo trafe
go local.

A sinalização também foi uni
formizada, de modo que em 
qualquer parte do território na
cional o motorista terá de obe
decer ás mesmas convenções.

O documento de habilitação 
quando expedido nas cap tais 
dos Estados, terá o carater de 
diploma nacional, dispensando, 
assim, noves exames.

A matricula de condutores foi, 
iguaimente, suprimida, cabendo 
ás autoridades locais regularem 
o registro ou modo de identi
ficar quem dirige determinado 
veiculo.

Ficam isentos de transporta
rem as maias de correspondên
cia posta 1 psra a agenc i mais 
próxima, em caso de acidente 
com o veiculo de praça quando 
lotados ou que não disponham 
de receptáculo traseiro para ba
gagens.

São essas as inovações prin
cipais do novo Codigo do Tran
sito, para não falar nos Conse— 

■os Eegicnais, nas capitais dos 
Estados, já criados no primitivo 
texto, agora reformado.

Autorizou o armamento
A A. P. em telegrama de Washington informou que 

a Camara dos Representantes aprovou por 259 votos 
contra 138 o projéto que autoriza o armamento dos na
vios mercantes norte-americanos, modificando assim a 
Lei de Neutralidade.

ATESTADO

Morrem 12 pes
soas por dia
No Rio de Janeiro mor

rem, diariamente, segundo i 
opinião do lisiólogo Eugênio1 
de Almeida Magalhaes, 12 
pessoas atacadas do mal de 
Kock.

C um pro o dever de to rn a r publico os m eus »gr*d -intento» ao com in ten
te eetom ato lognt» , Dr. E d. M oeuaich, por haverop- do, o o m i n . r  MU. .. 
so, em m íuhtt senhora, um  caso particu larm en t. d ifíc il de pnradsr.cwo n 
orréa), cu ja intervenção c irú rg ica  to i tan to  m ai- delicada devido a an ti.-u i" ' 
dade da afeeçáo, sendo sua cu ra  ten tada o u . p. r o -.tcw pr . .N4‘ i

Desejo a inda, com toda ju s tiça , p ô r e- . m ovo os excelentes 'u è ròd,v»>t 
m odere o aparelham ento  daquele notável esp v-.aiieta no im portan te  òn-n ' 
da estom atologia. doenças paradentarias « • irn rg iã  d i pam ileiito- ■ L j" 
a, graças ao que a in te rv en ç io  foi p rocessais -em dor e ga ran tid a  cm - èeia pou-- 

eluuiuaçAo totalcos d ias a cura  rad ia l, com a volta  á aluueucaç 
dos ú ltim os vestígios de püs, m àu hálito  tt

A utoriso-o  a fazer desta  declaraç io  o que ucher m ais convem  , 
p ara  beneficio de todos os interessados. t0 ’

Floriam-poi-.e, v- de Setembro de UU|
(F irm a reconhecida) AYMOKR' BASTOS

Cinc-Teatro CARLOS GOMES
Program a para — DOM INGO, d ia  *1

A S 2,15 HORAS:
Preços 1$000 e 500 rs.

Exibição do belíssimo fil.ne 
da Fox-Film, com TYRONE PO
WER e ALICE FAYE:

O Meu Am ado
10 atos de grande belesa e luxo!

A S 4 H O R A S:
Preços 1$0C0 e 500 rs.

Um dos mais belos filmes do 
ano. com musica se|ecionaJa 
de grandes operas-

V E R d  i
u n i r 1"" f“ '"

A’S S HORAS:

r ' * " ü  >•
filmes do ano ° S ma,ores

A Vida Tem 
Dois Aspetos

»oVa°rUstam dX? ICnte conÍ“"-

PREÇO S: — Poltrou 
Balcão

3/WO
1/500

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA 
Digitalizado pelo Instituto José Paschoal Baggio - Contrato FCC nº0151/2016 




