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Discussão e votação do projeto
ele lei n? 86 e respectivo parecer ela

�lorllnO�Olls- Quinta,-feira 30 de St tembro de 1948

Sccrctáários: srs. Pinto de' Arru"
da e Alfredo Campos --'--< P. S. rS�
.Havendo número regimental, o

sr. Presidente abriu a sessão, man
dando fosse lida a ata da anterior

o que foi feito pelo secretário
.

sr

Alfredo Campos.
Não houve orador na hora do ex

pediente, pelo que se passou à or

dem do dia.

Nós e o Petróleo
E' de supor que, em relação ao problema do petróleo nacional ha

Ja quem deseje conhecer o nosso pensamento, uma vez que tud� o

que tem sido publicado nesta folha procede do ponto-de-vista dos co
laboradores. Claro, pois, está que, respeitando' embora as diversas opi
niões formuladas sôbre o assunto, não tomamos parte nos debates, pe
lo acolhimento que sempre nos merecem as controvérsias que se man
tenham _ e enquanto se mantenham - ao nível de livre mas come-

dida expressão de pensamentos.'
'

Todavia, a questão está assumindo, no panorama nacional, propor
ções, de tal modo imprevistas que, dora avante, não seria possível aos
orgãos responsáveis pela orientação da consciência popular escusar

se ao imperativo de reduzir à estatura da realidade o fantasma a que
a imaginação de alguns demagogos, ou mesmo o nacionalismo exacer

bado, porventura extempprâneo, de. outros tantos compatriotas preten-
de emprestar existência concreta. '

.Por certo, a ninguém ocorreria, numa hora de inquietações 11I�1ll
diais, com reflexos evidentes no próprio caso nacional de que nós es

.tambs ocupando, a idéia de impedir que assunto de tamanha magnitu
de para a independência econômica do pais devesse cancelar-se na pau
ta dos interêsses em tôrno dos quais convém edificar uma sadia es

pectativa popular. O que, porém, exorbita desses limites assinaláveis à
expansão das reivindicações nacionais é o aspecto tendencioso de cer

tas manifestações, que, aliás, não envolve, em qualquer suspeição,
apreciável número MS grandes nomes e das individualidades respei
taveis que emprestam suas energias á campanha do petróleo. Enten
damo-nos. Se, com efeito, dum lado, atentos às: carateristicas técnicas
da preparação psicológica das massas, há quem veja, nâo sem motivos
ponderosos, uma infiltração comunista, paradoxalmente disciplinada
ao objetivo nacionalista da cruzada, de outra parte, situados estariam
os que, sempre obedientes a razões de resguardo ideológico tanto quan
to a sentimentos patJvóticos incontestáveis, se enchem de apreensões,
mais ou- menos justificadas, quanto a objetivos não expressos da agita
ção do caso.

� fóra de düvida que o Govêrno da República não se alheiou ao

estudo e à solução do problema elas nossas riquezas petrolíferas, tanto
assim que já se encontra no Congresso o projeto a ser convenientemen
te discutido e votado naquele sentido. O General Eurico Gaspar Dutra
não é, porém, em face dessa questão, apenas o Chefe rio Executivo Fe
deral, <tuja orientação, em tal caráter, não porteria já ser outra que não
de estrita salvaguarda nos mais legítimos direitos do Brasil, quanto á
,exploração das reservas do asub-só lo pátr'io ; s. ex a. é, também, e -com

idênticos títulos ele honra, uma ilustre expressão das Fôrças Militares,
em cujos quadros é de justiça acreditar-se não exista quem subloque
os interêsses sagrados da. nacionalidade ás ambições dos trustes e mo

nopólios estrangeiros. Quem se aventurasse a, expressa ou impl icitu
mente, levantar uma suspeição de talmonta não seria digno da própria ci
J�"I)lja .. tão jlllpcl'ativo é o dever de confi a rurõs na lealdade daquel e s a

, quem a Nação entrega as suas ai ma!> �Íl· dcf'csu de sua iHü,gridude t, r'
ritorial e de sua intangibilidade política. Porisso mesmo é que lícito
não seria a ninguém, pôr em dúvida a si nceridade dos nobres mi�ital-es
de tôdas as patentes e de tôdas as fileiras que atuam civicamente no

movimento chamado de "defesa do nosso petróleo".
Não serão eles os que, nessa causa, lhe ultrapassem as finalidades

patrióticas, em que. é induhitavel, terão a seu lado, igualmente animo
sas e leais, multidões de civis bem orientados no propósito de ressal
var, nos lances, também a dignidade da Pátria e as suas tradições cris-,
lãs. Cumpre, todavia, confiar no patriótismo dos homens do Govêrno,
filiem-se eles a esta ou àquela correnl'e partidúria )'('conhecida consti
tucionalmente e integrand9 o Estado democrático. Presumir que fa
lhem à 'confiança nacional posta nas suas virtudes cívicas e no s(:'u

amor ao Brasil e presllPQr que se aeixcm tragar no vórtice de ambi
ções somente amortecidas a preço da t1·�tição, seria ir muito longe, pa
ra além do que nos deve permitir a nossa ardente fé no regime demo
crático e nas instituições jurídicalllente representati vas da soberania

popular. Uma descrença de tão profundas consequências subversoras
'dos mais caros valores morais da sociedade e do homem não a abriga
riam as consciências veramente democráticas.

Eis porque; �::-11l face das agitadas disputas a respeito do petrólee
brasileiro, pefel-il.l.lOs sempre confiar na solução que virá dos poderes
competentes da Hepúbliea, na pessoa de c.ujos membros, é .iu�to acredi
tar, exl�telll somas de patriotislllo igual ás de todos quantos, pela im

prensa e peJa tribuna popular, propugnem seriamente a melhor delibe

ração naquele caso.

o Presidente agradece
Governadorao

O sr, dr. José Boabaid, Presidente da Assembléia Legislativa no

exercício do cargo de, Governador, recebeu o telegrama seguinte:
"Hio, 27. _ Ao acusar o recehimento do telegrama de V. Excia. agra

tleço sensibilizado as condolências enviadas pelo falecimento do gene
ral Alcio Souto. (a) Eurico G. J)[�tr'a, Presidente da República".

,Autorizada a compra das refinarias
RIO, 29 (RP) _ O acontecimento cullllinante da

-

semana será, sem

dúvida, a assinatura, hoje, pelo Presidente Eurico Gaspar Dutra, da 01'

�l'lll de compras das refinarias, o que tornará realidade a Indústria Pe
trolífera Brasileira_

O at'o histórico, ao que' se adiante, será solene devendo estar pre
.sente o 'Ministro Corrêa e Castro, que teria porisso arHado sua viagem,

Primeiro Congresso de História
de

.

Santa" Catarina
Do sr. desembargador Henriqlle da Silva Fontes, presidente da Co

miss<'io Executiva do Primeiro Ctlngresso ele História de Santa Catari
na, recebemos bonroso convite para acompanharmos os ti'abalhos da

quele certame de cultura.
Gratos, teremos o prazer de assistir ao desenvolvilllento do illltJor

t:,nte Congresso, cujo pl'ogralua -- calendúrio publicaremos oportuna
mente.

Comissão de Finanças. ' dade dessa festa beneficente, enal-

Sr. Bulcão Vianna _ U. D. N. - tecendo as suas organizadoras,

Rio, 29 (A. N.) _ Segundo noí i- Falou sôbre' o projeto-de-lei acima, apoiadas que, estão, também, pOI'

cias vindas de Nova York, afim ele que se acha em' regime de urgên- distintas damas da sociedade floria

evitar o rompimento de relações cia, aprovado em sessão de 27-9-'18. nopolitana; cuja renda destina-se a

cinematográficas com o Brasil, a A respeito apresentou emenda. fins essencialmente filantrópicos.

Associação de Exportadores Cine-. Sr. Raul Schaefer - Vice-líder
Terminou, sugerindo, que as ban-

matom-áficos ordenou seu reure- do P. S. D. _ Com a palavra, o 110-
�' cadas, por, seus representantes, se

sentante Ge rald Maycr que p-artll- bre orador referiu-se ao projeto-de-
-', reunissem afim de deliberar sôbre

sexta-feira para esta capital, onde lei 86/48, que' acabara de ser comei}.'

conferenciará com os füncionários tado pelo seu colega Bulcãõ Vian

do 'Govêmo do Brasil neste fim de na. Grande conhecedor de assuntos

referentes à finanças, suas palavras

Os produtores cioe..;
matográficos não
se confurmam'

ORDEM: DO DIA

semana.
como sempre foram ouvidas com

A referiria Associação exportado- atenção. Disse o orador bem não

ra de filmes não concordou com a compreender a razão em que se es

regulamentação, promulgada pela cudava o seu colega Bulcão Vianhfl
Comissão Central. .de Preços brasí- para ; conclusão a que havia

r

che

Ieira, considerando que sobrecarrc-

f
gado. O principio legal é, sem - a

garn excessivamente as companhias menor sombra de dúvida, da m.vis

produtoras com '''severas,' condi- merediana clareza, não compor
ções, inclusive no aluguel dos fi}- J tando, pórisso mesmo, dúvidas a I'es

mes ", peito. A explicação que o orador

o sr. Morvao Dias de Figueiredo dei,IoD'
a Pasta do Tr'lbalho

I

Troca de cartas entre o Ministro deràissumàrio e Q ,

v

Presidente da Republica
\

',Nllnes Varella _ líder do F., S.

D. _ Pedindo a palavra, na Ordem

do Dia, o sr.. Nunes Varella, Iídcr

majoritário, referiu-se ao ofício,

lido no expediente e' firmado pelas
exmas. sras, d. Ruth Hoepcke da

Silva e Sarita Pederneiras, con \'i

dando a Assembléia para patroci
nar a tenda n? 1, da "Feira Mexi

cana", cuja festa realizar-se-á nos

próximos dias de outubro, nesta ca

pita 1.

O orador ressaltou a alta fi na li-

o apôio moral e material à Socie
dade de Assistência aos Lázaros,
cooperando, dessa forma, disse o

sr. Nunes Varella, para o mamr

brilhantismo e êxito da "Feira
Mexicana".

A seguir, reuniram-se sob a pre
sidência do sr. Saulo Ramos, os

srs. Nunes Varella, do P. S. D.,
João José Cabral, da U. D. N. e

José Maria Cardoso da Veiga, do P.
R. P., os quais 'trataram na deuni.ío
de assunto atinente ao convite di-
rigido à Assembléia,
distintas damas.

-O,
COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇA·
MENTO E CONTAS DO ESTADO

por aquelas

Presidente _ Arrnanrlo Calil.
:\IIelllbl'Os _ Raul Schaefer, Esti- ,

va llet Pires e Antonieta de Barros.
Foram aprovados diversos prore

tos-de-lei, inclusive a Prestação de
Contas por parte do Poder Exccu
tívo, indo à Comissão de LeO'islacãõ
e Justiça para que opine a- l�speito.

O projehHle-leI fixando o rfc-ti
YO da P. M. tio Estado mereceu pu
rccer favorável do relator, sr. Estl
vallet Pires, sendo aprovado tl nn
nimemente.

Os jornalistas e pro
fessores � o impos
to de renda
Hio, 29 (A. N.) _ A Assoeiação

Brasileira de- Imprensa enviou ao

sr. Augusto ed Bulhões o seguin
te ofício: "Diante da interpretaçiio
da lei que concede isen'ção ,do il1l
pôsto de renda aos j-ornalistas, for
mulada nos seguintes termos pelo
depu lado Horácio Lafer: _ "Eu fiz
a lei e seu espirito é de que os ior
nalislas e professores são absol;rln
mente isentos elo impôsto de� renda
pelos motivos expostos no ,pal'écer
que a respeito emití na ocasião.
Não vejo portanto como se póde
interpretá-lo de outra forma, criall�
elo confusão", _ a Associação Bra
sileira de Imprensa espera qUe v()�

sa excelência não insistirá no �pu

p,onto de vista condenado 'por ju
ristas, com,entadores, juizes e legis
la,dores. Atenciosamente." A Asso
ciação Brasileira de Imprensa f'n

viou ainda ao deputado. Horúcio
Lafer o seguinte telegrama: "A As
sociação Brasileira de Imprem;\t
agradecl' os termos com que V. Ex
da. 'esclareceu, em defesa dos JOI'
nalistas." a propósito da isenção dO
impôs to de renda em que também
colaborou. Contando com seu valio
S'O apôio, estamos certos d(' quc (�le
será' uma eondição de restabelee[
mento do verdadeiro espÍl'ito ,la
lei, c'ol'dialmente. (ll) Herbert '1IJ

ses, J)l'l·sidente".

Rio, 28 (V. A.) -O :-ir, Morvan vez pedi-lhe que con tin uasse a de
Dias de Figll:çÍl:r,rlo dirigiu ao Pre- sprnpenhá-los, não obstante os sa-

sir/ente d� l{��lica a, seguinte cri Iic.ios que sabia llie custar o

carta:
-

regime rIe trabalho que se impôs
- "l�xmf).,� Sr, l'1'C'si<lpnle da ;:;in[l), 11f) entanto, c�le devo agora

líf·]JilrdÍl'h. _Il)esar \H :lp"rent:Ía co nrorrnar-m» com "<IS pxigrnria,s
'trc snudo, estive acamado lJOl' duas de sua saudc, nã esncrança de que
Yf'zrs no corrr-r do l>rc'�f'nle mps, a,ssilll poderá completamente res

achando meu medico ilHüs'pensa- tal)f'leeel'""e, em prov'ito da cola
yel slljeitar-me a um tl'atamento lJol'a�i'ío qllf; llrCo'La á "ida publica
rigol'oso, o quI' não me pel'mite do llOSSO Pais. Esla tem sido de
fa�PI' o eal'g'ó que ocupo. gran"e ,'alor vara o l1lell g'o\-erno,
.\s alil'idndcs rIa Pasla rIo 'rl'a- q!le pncolllrou em V. Exa. aux,i1iar

ball1o, como já lhe oportuniela.de elr lealdade C0IJ111l'Oyada e qLle ja
'�Ie drclarm: a V, Ex,)., rxigrm de mais mediu sacrificios, pessoais ou

�f'u liLular [l,si,I(;ncia imediata e de qualquer Ilulra ordem, para bem
constante, o qlle impediria de dar ol'il:'l1la1' o splol' de ati"idarlf''; qne
,üenrlinwnlo ás prf'sc.l'ições dr ,lhe [oi afeto.
meu medico. Vejo-me obrig'ado, Embol'a conling'encias, que não
pol'tanlo, a reiterar a V. Exa. o e�tão ao meu alcance corl'lg'u',
pedido rir rlis[lPllsa elo cargo com !}I'i\'em-me rIa sua colaboração di
que m� honrou.'. rela, ,ps[,ou pf'r,",!HHliclo ele que, de

]i; excusaclo ,dizer que lamento, ÍLlllu'O, nã,u me l'ccnsará e ao Pais
profúndamente, não me ,ser 1)OS- os conselhos da sua experiencia,
sivel conl.inuar ,llre�Lando a V. adquil'icla nequela pasla e em vicl'a
Exa" millha colabora�'ão dketa na de Irabalho mui-to cedo iniciada.
patriolica obra ele soel'guimenlo '(>. eles recolTel'ei, na cf'deza de
d,e nossa Patria, restando-me, ape- encontra]', na pessoa de Y. Rxa"
nas, a segurall(,'a de que, durante o braSileiro alento aos chamamell
o ]wrior!o em Cjtle e5li"e á frenle to" elo Pais e o amig'u, cuja con

do \linistel'io do Trabalho, em- "Í\'encia nl(' lwrmitiu melhor ro

preguei, com a mai'or lealdade, os nhecer o cidadão, digno, por lodos
l11ell10I'('S esfOl'�ns para bem clesin- os tilulos, ria mi,ll1a e da grali
cumJJI'il'-me, ria missão que me foi dão gcral.
confiada. He'no\'3!](lo, ainda uma vez, os

Pode \T. Exa, estar cerlo ele CJue' meus volos pela recnpera�ão de
lerei sempre grande honr� em sua saneif', agTarleeo-lhe os sel'\'i�os
recebeI' de mpu PI'esidenLe as 01'- que prestou ao meu goyerno e á

drllS CJue se dipnar confiar-f\le, bem aclminislrac:ão publica e lhe reno

,::0!110, ,particularmente as rle V. "O, llpsla ol)Ort�lnidaele, os senli
Exa" a qllem, nestes rlois anos de mentos de minha constante eslima
('os"'i\'io diario, aprenrli a aelmirar r pessoal apreço. (a) Ellrico G.

Dll/l'a".pOl' suas qualidades morai� .

Rogo a V. Exa., acrilar os pro
te:;[os ele minha maio'l' rslima e

consideração a) :\'[orva11 Fig'ueire
do".

:\'OMEADO,
!\1T;'IifRTRO
SH. JO.W

INTERINA!\mNTE,
DO THABALHO O
OTAVIANO Í)J�

Damos em seg'uiela a resjlosta do LIMA PEREIRA

General Elll'ico DIlLr�: a Pre:,i t!pn (e da Reúnhbca as-

--_ "Sr. :\[inist,ro :.vloryan Figuei-I sinO!l rIPel'pto, nomeanrlo, inlel'i
redo - Os termos em que V. Exa. namentç, :\fillislro rio Tl'ahalho o

me solicita di�llensa dos pesados :-il'. João O[a\'Ífl.no de Lima Pereira,
e!lcargo� rle :\Ilnistro do Trahalho que exercia as funções tIl' Ghrfe
tornam-lllC imj)ossivrl, com pesar ti ..' C:llhinele do Sr. :\Ior\":;lll Dias de
men, recusá-la. Por mill�' de uma Figueil'f'rl{).

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Jnfurmnçoes Festividades de Santa Terezinha
do Menino Jesús

Novena, MissiI e Procissão
A Associação de Santa Terezinha e Menino Jesus, avisa aos seus

associados e a todos os fiéis que, de acôrdo com a praxe estabelecida,
haverá êste ano, de 24 do corrente à 2 de outubro, na Capéla da Ir-

SEGUNDA-FEIRA mandade do Divino Espirita Santo, novena em honra de Santa Tere-

Expresso São CistóvAo _ Laguna zinha l�O Menino Jesus, começando às 19 horas.
7 horas, No dia 3 de outubro, na mesma Capela, às 8' horas, haverá MissaAuto-VlaçAo ltajal - lta)al - 111 ho-
ras. Solene com assistência de S_ Exa. Revma. o Sr. Arcebispo Metropoli-
leE�::::.SO Brusquenae - Brulqu. - tano, que fará o sermão ao Evangelho. Terminada a função religiosa,
Expresso Brusquense - Nova Trento realizar-sê-á por S. Exa. Revma.· a Benção das rosas, em honra de

- A���tl��:S- CatarlnenN _ JolnvUe Santa ,!'erezinha. Pede�se aos devotos mandarem o maior número pos- ....•.....•.......... . , .

- e horas. sivel de rosas e particularmente ficar com suas rosas na mão no mo

_A�t,:;:ri:�o CatarlneIj.H - Cur1Uba

1
menta da benção.

-

RepresentaçõesRodoviária Sul-BruU - P04-to .Alegre Ficam, assim, convidados todos os fiéis para assistirem a essas

p
- 3 horas.
I] da unil S' 1 OU' raclo staRapldo Sul-Brasllp.lro - Joinv11. -

J lom�nagens em O�VOR a nu ag:o:a antín :a: .
l1A.s 5 e 14 h��ÇA_FELRA ,

AS 1? h�ras. tera� lugar a Procissão que saira da Capela do Asilo. Oferece-se para Laguna e Sul do,
Auto-VlaçAo Catarlnense - POrto.Ale- 'Flonanopohs, 20 de setembro de 19-!8. Estado, ofertas córn detalhes àgre - 6 horas', D' t

.

dA'
-'

d S T
.

h M'
-'

AutO-Viaçã:o Cat.arllleItBe - CUritiba I Ire Orla a ssocraçao e anta erezm a e I enmo Jesus Caixa Postal na. 109
- 5 horas
Auto·VlaçAo Catadneuse Jolnvile Laguna - Sta. Catarina

-

:ut��;:�ãO Catarlnense 'rT)ba1'to Rep resenta" o,..,e §- 6 horas, T.
7 ���!:.sso São Crlatóvão - Laa-una - FIRMA IDÓNEA, ESTABELECIDA EM SÃO PAULO (CAPITAL)
Empl'êsa Glória - Lqun& - 7'" HÁ LONGOS ANOS, E QUE DIsi�õE DE DEPóSITO, ACEITAe 6'h horas.
ExpressO Brusquense - Brusqu. - NOVAS REPRESENTAÇõES. REF. DE PRL'lIEIRA ORDE�l.

te horas.
'

"hto.VlaçAo ltaja! _ ltaja1 - 111 ho- RESPOSTAS A CAIXA POSTAL, 245 - SÃO PAULO.
raso

Rãpldo Sul BraaUeiro - Jolnv11. - ..
5 e 14 horas.

QUARTA-FERÁ
Auto·Vlação Catarlnense -. Curitiba

- li horas.
Auto-Viação Catar!n$DBe

- 8 horas.

.. Auto·Vlação CatarlnenH - LAguna
, .- 6,30 he-ras,
� I

Rápido Sul BrasUelro - Jolnv!l. - la
.. II e,14 horas.

,;, Expresso São Crlstovlo -- Laguna -
.. 7 horas,
'. I Expresao _

Brusquense - Brusqu.
'I 16 horas,

Anúnciosmediante contráto...
'. Autô-Vialo'ão ltajal - ItajaI - !tI. ho-

'

, ras.'

j Expresso Brusquense - Nova Trento
- 16,30 horas.
Rodovlãrla Sul Brasil - PÔl'to 'Alegre

ii' -:': horas.
'

l QUINTA-FEffiA
Auto-·Vlação Catarlnense

'Alegre - 6 heras,
Auto-víecão Catarinense

- 5 horas.
Auto-Víação Catarlnenae

- ,8 horas.

Auto-Viação Catarlnense - TUibario
- a horas.'
Auto-Viação Catarlnense - Laguna'�-.---.-...-_._-----..-•......-.:- ......----.-.-.----

- 6130 horas.
Expresso São CrlstovAo - Laguna -

7 horas.
Emprêsa Glória - Laguna - e 1/2

e 7 1/2 horas. ,

Expresso Brusquense - Brpsqu. -

16 horas.
Auto-Viação Itaja! - Xtaja1 - 111 ho

ras.

Rápido Sul Brasüeíro - Jolnv!le - le
II e 14 hor-as. '

Empresa Sul Oeste Ltda - :lI\apecó - 68
- e horas.
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emitidos nos artiaos .

assinados.

Viacão Aérea
"Horário
Segunda-feira

" PANAIR - 10,40 - Norte
VARIG - 10,40 - Norte
PANAIR - 13,50 - Sul
CRUZ:h:IRO DO SUL - 13,55

Norte
,_ Terça-feira

,> i ':,:-,IR 10,40 - Norte
)II UZEIRO DO SUL - 12,00

!Norte
VARIG - i2,30 - Sul
PANAIR - 13,50 � Sul

Quaría-feira
PANAIR - 10,40 - Norte
CRUZEIRO DO SUL - H,OO

lNO'l'te
VAiUG - H,40 - Norte
PANAIR - 13,50 - Sul

Quinta-feira
PANAIR - 10,40 - Norte,

PANAIR - 13,50 - Sul
VARIG - 12,30 - Sul
CRUZEIRO DO SUL

Norte
DRUZEIRO DO SUL

eul

13,55

15,30

Sexta-feira
CRUZEIRO DO SUL - 7,20

.Norte
PANAIR - 10,40 - Norte
VARIG - H,40 - Norte
lM.NAIR - 13,50 - Sul

Sábado
VARIG - 12,30 - Sul
CRUZEIRO DO SUL - i3,55

Norte
Domingo

PANAIR - 10,40 - Norte
CRUZEIRO DO SUL - 11,00
PANAIR 13,50 Sul.

Horario das empre�
sas rodoviarias.

Jolnvile

POrto

CUritiba

Jolnv1le

SEXTA-FEIRA ,

Rodoviária Sul Brasil - POrto .Alegre
,- li horas,

Auto-Vi.ação Catarlnense
- 5 horas,
Auto-Viação Catarlnense - JoInvUE

- ., horas.

Auto-Viação CBJtllrlnense - Laa-una
-, 6,30 horas. ,

Expresso São Cristovão - LAguna -

7 horas.
Auto-Viação Itajaí - Itaja! - UI no

Iras,
'Expresso Brusquense

16 horas.
Rápido Sul Brastleíro

àa 5 e 14 horas.
BABADO
Catarinense - Curltlba

Curitiba

Brusque

JoinvU.

Auto-Viação
- 5 horas.
Rãpido Sul BraslleJJro - JolnvU. �

às 5 e J9 horaa.
- II horas.

Auto-Viacão Catarinense
- 6 horas.
Auto-Viação Ca,tarlnense

- 6 horas.
EXDr<�sso São Cristovão - Laguna

7 horas.
Expresso Brusquense - Brusque

14 horas.
Auto-Viação Itaja! - Itaja! - 13 ho·

raso

Expresso Brusquense - Nova Trento
- 9,30 hor!l8,
Expresso Glória - Laguna - II 1/2

e 7 1/2 hor...

Jolnv'.le.

Tubarão

I Dr. (LARNO
GALLETTI

ADVOGADO

G.,

Crime e civel
Con.tituição d. Sociedade.

NATURALIZAÇÕES
Titulo. D.olarat6rio.

E.crit6rio e Relidencia
Rua Tiradent.. 47.

FONE -- 1468

-------------------------------,

,A DIVULGACAO
Revisia do Paraná para o Sul do Brasil

Intercâmbio Cultural
-Economico Financeiro

Publicidade mensal. - Assinaturas e Anúncios.
CAIXA POST AL, 775 CURITIBAI·

-

I

PASTA DENTAL
ROBINSON

Q t Procum-sé

I
VENDE-SE o prédio da Av. Mau- nar O -

um, com ou
•

ro Ramos, 269. Tratar no mesmo. sem pensão.
Informações nesta redação.

Ácido sulfúrico; 2 Torres metálicas de 30 metros, cada uma,
co antena tríplice; Gerador para fabricação de hidrogênio; Ma
caco hydráulico, marca Blachlaw Jack, para 12 toneladas; Ba
teria completa para 120, volt!' e 650 amperes, equipada com qua
dro e chaves; Bomba de ar, manual, com tripé; Manometro para

garrafa de ar comprimido; tanque de zinco, éom bomba, para
600 litros; Lâmpada extensiva, com 22 metros de fio flexível;
48 metros de fio flexível, para lâmpada extensiva, etc.; cabo elé
trico flexível; Garrafas para ar comprimido; Jogo de mola,
completo, para auto Ford 1929; Balões para hydrogênio; Supor
,te para pneus; Pneu grande e câmara de ar; bomba completa
para tambôr de gasolina; Máquina 'de furar elétrica; Ventila
dor.

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

Informações no Escritório de Asteróide' & Cia.

Praça 115 de Novembro n? 22 - 2° andar - Telefone, 1.388.

LOJA DaS caSEMIRas
Especiàlizad� em àrtigos 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
Faça orna visita à Dossa Casa e verili,que

nossos preços e artigos
----------------

Relojoaria Progre'iSO
de JUGEND' 8f> FILHO

,COMPRE SEU RELOGIO PELO SERVIÇO DE
REEMBOLSO POSTAL

Faça seu pedido por" carta ou telegrama e pague
aómente quando receber .

-_

N. 31 cr$ 100,00 N, � cr$ 260.00

Despertador de bollo
ilumina a noite

'Suíno de qualidade

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

Dr. Lindolfo 4. G.
-

Pereira

Uma maquina fotogràfica
americana de focil

m'anejo

!'i.OIIO. relogiol Ião aoompallhadol dos relpectivol oertificado.
de garantia.

PEÇAM-NOS CATALOGOS •• ENVIAMOS GRATIS
JUCEND & FILHO
Proça Tiradelltel. 260 - Paraná

Advogadll-Contabilista
Civel -- Comercial

Conltituiçõel de lociedadea
e lervi;:o. corel::ato., em geral.
�Organizaçõ.I contabei•.

Regi.troe, e marcai, di.pondo,
no Rio, de correlpondente.
Eu:ritório: Rua Alvaro de

Carvalho n, 43.
Dal 8 à. 12 horal'

Telefone 1494

Curitiba

Proclstos
Escritório reêem organizado,

precisa de\:pracistas" para traba
lharem nesta cidade e no interior ..
com artigos de fácil venda, e COIlh

boa margem de lucro. •

Informações á Praça i5 de No-..

vembro ,22, 20 andar, das 8 ás ia.:.

'FABRICA DE FOSFOROS (PRUN
TA P. FABRICAR)

Vende-se

Maquinário Cr$ 250.000,00
Prédio, Imoveis Cr$ 90.000,00
Situada em Campo Alegre - S. C�,
Vende-M' tb. só maquinário
[nformações com A.' Wehmut'r. -

Brusque - Santa Catarina".

Dr. Antônio
Modesto

Méd.ico

Formado pela Faculdade de
Medicina da Bahia, Chefe dos

serviços de Radiologia do Hos-

pital de Caridade. • ,

Cursos de especialização no

Rio e São Paulo e de aperfei
çoamento em Buenos Aires e

. Montevidéu.
Especialidades:

R4108 X
R4DIUM

RADIOTER lPlll
Exames radiológicos do Es

tômago, Intestinos, Pulmões,
Coração, Esqueleto, Vias bi-

liares e Urinárias.
RADIOTERAPIA dos Tumores
- Câncer - Inflamações -

Doenças da pele - Hipertiroi
dismos - Reumatismos -

Disturbios da menopausa-etc.
Atende diáriamente no HOS-

PITAL DE CARIDADE.

CASA MISCELANEA diltri
buidora dOI Rádiol R:;'C. A
Victor. VálvulaI e Dilcol.
Rua Conselheiro Mafra

........................ ···········cr,·

o "Colégio Barrlga-Verde�
está construido o seu majest�
80 prédio e necessita de SUIt
valiosa colaboração..
........................................................

Muitas felicidades pelo 'nascime."
to de seu filhinho I

Mas, não esqueça, que o melhOR

presente para o seu "PIMPOL�O�'
é uma caderneta do CR�DITO"
MUTUO PREDIAL.

............. e ..

LEIAM A REVISTA
n VALE DO ITAlAl

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

--- -------------------�----..

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

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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CLUBE
,

3

o OZ E- O E. GOST
(

_]lROGRAM� PARA O MÊS DE OUTUBRO DIA 3. COQUETEL DAS 9 ÀS 12'HORAS. DIA 10' SOIRÉE DEDICADA AOS
. PARTICIPANTES DO r CONGRESSO DE HISTóRli\ CATARINENSK DIA 24. DOMINGUEIRA. DIA 30.. SOIRÉE. AS SOl·

RÉES E DOMINGUEIRAS TERÃO INICIOÀS 21 HORAS'

SR iVIÁRIO MACHADO
Deflue, hoje, o aniversário nata-

.Tício do nosso estimado conterrâ
neo sr. Mário Machado, co-proprie
tário

.

da conceituada firma Macha-:
do e Cia. ,

O aniver-sariante, que," peln SU,"
capacidade de trabalho 'c pelo seu
cavalherisuio se impôs em nossos
meios comerciais e sociais, terú,
nesta data, sem dúvida a ;:(rnta,
oportunidade de constatar, liWlS
uma vez, o elevado conceito de que
goza, através das homen.rcens tlue
lhe forem prestadas e às q LIâ ts nos

c. assocíruuos prazerosame n te.

PROFESSORA JUÇA BAHBOSA
CALL\J)c_)

por

A efeméride de ho ii, assinala o
natalício da exrna. srn, professora
Juçá Barbosa Cal l ulo, viúva do
pranteado [ornalt st a conterrâneo,

-

Haroldo Callado.
À distinta da,11;1 qu», em nossa

-sociedade goz- I 010 UH.5 ihnado
conceito e' desfruta das melhores'

: amizades, será, certamente, muito
homenagearia ,),,)) transcurso (Ia

_ auspiciosa da+a.
A "O Estadu I pnrt icu larrncn!e '

?� sobremodo ;!TarO, associar N) a t-LE" OU t L- 'I •

-essas justas hom.muuens.
J.I

D. MARIA DE LOURDES C. DE
AQUINO

Qcorre, hoje, a data n-itahcia da
exma. sra. d. Maria de - Lour (I�S
Cardoso de .Aquino, digna consorte
do nosso pi ezado conterrú 11e') sr,

Domingos Fernandes de "Aqui uo.
operoso -lirctor-gerente da Crc li! o

. Mútuo. Prco13L
A distinta natalioia ntc '1111', p�-

las suas virtudes e e()r.l�·;io honis
.. simo, conta em no s so meio com
.nurnerosas relações .lr. .umzu.le,
nesta data, será por cedo alvo de
.express.i.va s horne nugu n-; , ús qun is,
jubilosamente nos ;13.; 'CIal-'1')S.

nn. CARMOSINO I:;A�L:\Hr,.l)

Em Lajes, onde é clinico aban
zado e vereador eleito pr-la U. D.
_:N. ve passar hoje o seu aniversário
natalício, o sr. dr. Carmosino Ca
margo.

Às felicitações dos seus inúmeros
amigos juntamos respeitosaruente
.sas nossas.

FAZEM A.�OS HOm:
- a exma. sra. d. )smênia Gu'

.

TIlCS Sampaio, digna espô<; 1 do sr.
l'vlário Viana Sampaio, distinb ofi
cial da Marinha Mercante;

- a exma. sra. Lucí 1'11 u·'.a Piza,
-virtuosa espôsa do sr. Mál'!!) Piza;

- a exma. sra. d. Oda Oll\'í�;!'a
Ferraz, viúva do saudos� sr. Ar.
mando Ferraz, e resident� na Capi
':l:al da Hepública;

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

BRONqU,TE
Para facilitar a[respira.
ção, desprender o fleuma,

.alivia! a congestão, abrandar a
tosse rouca, é s6 friccionar com 1

1/ICK poRul
_lI!ImiIllllI!llllD••• lElfIII_.

Breve mensagem à
MOCidade f,a-tarinense 'Prof. Walter Bank

(POT José do Patrocinio Gallotti)

Famoso Quil'oman'le NorLe Amcrícano, de passagem

és!a cap,ilal oferece seus serviços ao distinto Publico.

Jde consulta-lo no hotel central quarto n. 6.

Cnnsullas Cr$ 20,00 confeccionam-se horóscopos.
I

Reeditado pela segunda vez, acaba de aparecer, em nossas
l lvrarias, o livro '-O homem, sua vida, sua educação e sua íeli

cidade", de autoria dessa figura de sábio que é o Professor
Sih-a Mello. ,.

Tra-ta-se de uma obra adrniravel, em que o eminenle cien
lista brasileiro, com a lucidez de sua ínteligênoía e a'opulên
cia de sua cultur-a, aborda os velhos e. sempre novos problemas
rcaciunados com o homem.

T,i\'e a feliçidade de lê-Ia, há menos de dois anos, e saí,
deslumbrado, de suas páginas.

Filosofia, política, economia, educação, ,psicanálise, reli

gião, ludo, enfim, que diz respeito ao ser humano vem trata-
do, ali; e tratado, de forma magistral. I

Hoje, quando me preparo para saborear uma relei,Lura des
se livro que honra a literatura brasileira, não posso me fur-tar
ao dever - embora me falte autoridade para isso - de reco-

•

ODEON
'l'EÁTHO A. DE CARVALHO

- Ás 8"hhs.
Mais uma gigantesca apresen-

tação de
IRACEl\IA DE ALEi\'.CAR

E SUA GRANDE COMPANHIA
DE COMEDIAS

com a hilariante peça em 3 áLos:

MUITO AMOR E NADA MAIS
de

menda-lo, com o mais vivo empenho e especialmente, aos mo

ços ele nossa terra, que, ainda, não o conheçam.
T('n110 a cedeza de que, assim, presto um serviço a eles e,

portanto, ao Brasil, que deles tanto precisa.•

Alcira OLIVÉ
'I'raduçãç de PEREIRA DTAS CTi\'E HJfrZ - Hoje ás 5 horas e

CiNTILANTE COQUETb.L NO
_'V

"12" DOMINGO - Umq: verdadeira fabr.ica de ,7,30 boi-as,

Já domingo será real izaId nos gargalhadas! Sessões Chies
aristocraticos salões do Clube "1:::", _ Preços i=- Alberto Castillo - PerIa Mux
um elegante coquetel que do verá al- Cads. numeradas _ Cr$ 15,00 - Alberto Villa e Maria Esther
cançar o máximo esplendôr ('O]1JOI G

'

C t 75,00 amas - em:
acontece aliás com todas iO!S I'C'U' amaro e.';

niões que se realizam �(I'vetel'ano Localidades Avulsas 10,00 ADTOS CAMPA MIA
Clube da rua J.oão Pinto.

. I "Irnp, 1'1 anos".
_

Novas 11l0_?ahdade_s na '.l.rgafllz�- 1 _ At .;-.
_ A entradas a-

çao dos saloes, darão a nota OIlgl-
' � en_cao. s

..

na] na fidalga reunião J as horas I charn-se a venda nos Escr-itor ios
vívidas na manhã de dO!l1lI1W', na- I do Cines Coroados .

quêle ambiente requintad.unente de- I,
I icioso, por certo serão inesqueci-

, .

veis e farão com que novas reuuiões, Amanhã FINALM'ENTK Amanhã
no gencro, sejam realizadas, LljZ DE',{{Á.S

IMPERTAL

Anuncia-se para o prOX1l110 mês

a estréia, no Teatro Alvaro de Car
va I ho. de uma grancle atração para
o público: trata-se de um ou uma

arti�ta,.de granrle valor, como so

prano lírico', ao mesmo tempo que

tl'nnsfonnista e bailarina e que su

!,4cl'e à platéia a seguinte (Juest1ío:
êle ou ela?

J::ssc ou essa artista vai propor
cionar ao nosso pâblico um espetá
culo inédito.

,

Liquidação da divida
do Território de
Guaporé
Rio, 29 (A. A.) O Presidente

ela Hepública remeteu à Câmara dos

Deputados o ante-pi'ojeto de lei

autorizand'o a abertura do créorlito

especi aI para a liquirlação elas ri Í

vidas do �rerritóriD Federal do GUà
poré, referente a 1947 e para as des

pesas com a eletrificação do trecho
São Paulo-,fuur!iaí, da Estrada de
Ferro SantosiJundiaí.

-SEU" 'RÉlOGIO:' 'PRECISA'; DE'
" > i REVIS�O?

.. '.,.

'

NOSSA:..OFICINA I! ESPEelALlzADA
N�Ó�"é:J:n�8rtos São.'.

'

'i,"
...•...•..•.

'," ,

..... "'.. garantid08.1ço%.
'6.TíC�'··MOD�L()
JOApl:piNTO, 25 (Fr8I1J. 'ao t��uro
'-;.; ::/'. .- _do 'Estado),' i;' '.;'\,

. Iróco por 'made'ira'
Tlra.·l r VENDE,�S� ,:11n au�o ,can:inhão IN!EHNATIONAL, tipo 1948, modê lo

I,,-B-S-6 de 1;)8 de distancIa entre eIXOS, rodas duplas, com carroceria
�----;---------------------------- de 5,80x2,30xO,65 mts.; semi-reboque com rodas da trazeira duplas me

dida 8,25x20, todos pneus no"os, caminhão COIU pOUCO uso, andou 16.000
quilometras, lotação de 8 a 10 toneladas, espe�ial para transporte de ma

deira_ Preço Cr� 120.000,00 - cento e vinte mil cruzei-ros. Recebo no
participam negócio parte em Jaboas de pinho. Entrega imediata. Informações comNilza. con-

POSATO :\IAl'\FREDTXI - Caixa 119 - Rua Campos Sales 722 - CAl\i-
PIXAS - C. P. - Est. Silo Paulo.

'l'INTURARlA" i
Só a "CRUZEIRO"

dentes. 4-4

Partici03Cãh
� .

Firmino de Assis :\Iartins e Carolina Maria :\Iartins
aos seus 'parentes e pessôas de snas relações, que sua fiJl;a
tratou casamento com o sr. =\lário Leal.

Bom Hetiro, 2(l (le setembro de 19-1R.

A U.Dl. exige•••
conclueção da 8a pagina

Ás 71;(, hs .

CANÇÃO DE DFAS VIDAS
com

Xe lson T<:DDY

Jlona MASSEY
- !\io Programa -

1)< - "Trnbalhando. em Desenho
Animado - Nac,

--'- Preeos i=
Cr$ Il,80 c 3,00
Imp. 1'1 anos".
I!\1PEH tAL ,- Domingo

O F[Q DA NAVALHA

ARNOLDO SUAREZ CUNEO

Cirurgião-Dendista

Raios X - Infra-Vermelho
Diatermia

, •

Curso de especialízaçâo em

dentaduras
Exclusivamente com hora marcada

Rua Arcipreste Paiva D. 17 - Te
lefone 1.427
Florianópolis

RITZ
��J!��;",l".Q�Xi�;:�.: ;..;.��.!.;,.," ":::: ,'.� ': ,,/.. i

A maior e mais recenle produ.
cão argentina, com 03 celebres'
coros (' bailados do Teatro Colon de,
Buenos Aires. Enrendo sentimen
La 1, elenco escolhido.

Censura LIVRE
O esporte em, marcha n. 299

nacional.

Preços Cr$ 4-,80 e 3.00

CJNE RO)Ç_Y - Hoje ás 7,30
r-idade suprema no rnunicipio.
Qualquer providência do Prefeito

ou ria Câmara deverá, pr évlamcnte,
receber o consentimento do dire

tório.
Como se vê, em Blumcnau a U,

D. N. usa processos h imrne le rescos

para anu lar os resultados dernocr-á
ticos das urnas. Desnecessário
acrescentar que. esses métodos n;10

encontram entre a gente sadia do

próspero- município, senão o mais

formal repudio. Entre os próprios
Llelenistas 'há enorme 'descontenta
mento ? vista do descrédito flue o

diretório local lança sôbre o� cor

religionúrÍ'os.
Já moralmente liquidada, a ll.

D. N. de Blumenau marcha para a

mais espetacular falência eleitoraL I

horas.
Phvl lis Calvert - Robert Hutten

e Ella Raine - em:

BHUMAR DO PASSADO
A paixão de RaLe Ferria ld ..•

heioica, cujo coração era forte co
co os ventos 'e o mar ..•

, t
Um grande romance agora um

grande e poderoso filme ..•
NO programa:

Noticias da semana - nacional
Melro Jornal - atualidades

Preços: - Crz li,80 e 3,00

CT:,\I<; RTTZ - amanhã: - No�
yamenLe €01 cartaz a mais gozada
elos filmes nacionais.

Dcrcy Gonçalves e Walter D'
AdIa - em:

CAlDOS DO CEU
Com UI11 elenco dos melhores

azes do nosso _radio.

'CINII; HlTZ - ROXY - Domin.
go:
Lonlta Young - Jos'eph Cotten

e Ethel Banymore - em_:
A MEIBIorOSA

.
Nem o escandalo a atemorizava f

Sua méta devia ser alcançada de
qualquer maneira.

AGUARDEM: - James Stewart
- Donna Reed e Lionel Ba,rryme-
re - em:

A FELTCTDADE NÃO
Sll; COJV1IPRA

l-ma gigantesca predução de
Frilnk Capl·a.
._..__·---.."._.._.._.._-...........o-.-__·_-.-.w

SERViÇO DE
METEOROLOGIA
Previsão do Tempo, até 14 110·

ras do dia 30.

Temp.o BOrQ, com Nebulosidade.
Temperatura - Estavel:
Ventos - Yariaveis, Frescos.

Templ"ratuI'a s 'extrema de ho·
.ie: ,\lax:ima 22,0 Minima 10,0

Ao Eleitorado Brasileiro
Aos rnilhõe� de eleitores - principalmente :prope,ieláeios,

comerciante's, lndll�lriais, militares e produtores em gel'al -

que conslituem a verdadeira barreira á avançada bolchevista,
convém ficar alerta COD Cra a demagogia inJrene empreg'ada
por certos elernenlos políticos ,que pe,rseguern a propriedade
'lH'h-acla com objeti\'os eleiLorais. (Transcrito nos princl11ais jor
nais cio País.

Duto-caminhão Internacion�

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Transportes Tenestres ..

..
. Transportes Maritimos

Acidentes PessoaiS
AutomoveiS

Ince,ndio
,

t, . �I
"

(õ'SCOS

I

I .t

Sucursal,· de Santa Catarina
,
I '

I

•
I

1
;

i

.'. Praça 15 de Novembro, 22 -- 2° dndar

•

...

.

Telegramas:' PROSEBR,AS
,

.

.

Caixa Potsal 139
'\

.
'

TELEFONES 1388 -- 1324

I
' ',,',

! i

.

" Aceita Agenfes no Inferior'
.

: I, '. '

I '_.;_________ __

.

•
I

.
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\LIRA TENIS CLUBE
Edital

Afim de iniciar a distribuição de carteiras sociais c cartões de
'identificação para filhos de sócios, solicita-se a. todos os senhores as

·sociados a fineza de fornecerem à secretaria ou tezouraria dêstc Clu
.be, no menor prazo possível, duas fotografias do tipo 3 x 4.

A Diretoria
---------------�----- -_ ----.- -_._"

.Igra,decinlento e Missa
,Maior 'Ioduardo P. de O!iveira

A família do Major 'Flo-duardo Pereira de Oliveira, penhorada,
.agradece' às pessoas amigas que a confortaram, por ocasião do faleci
mento de seu querido chefe e, bem assim, a todos aquêles que compare
-ceram aos funerais e enviaram cartões c telegramas. Agradece, aí nrla
sensíbi lizada, ao Revdo. Padre Santos Spricigo, pela assistência carido
sa e amiga que lhe prestou em tão doloroso transe. Outrossim, convida
a todos para assistirem à Santa Missa que, em intenção da alma do fX

tinto, mandará rezar na Cat.edral Metropolitana, dia 30 do corrente,
ás 7 horas.

Restaurante e'. Bar Coqueiros
o restaurante e bar do Coqueiros Praia Clube, acham-se em

pleno fnncionamento, tanto de dia como á noite, estando apare
-[hados para banquetes, etc.

CRIPE o rISSE o BRONQUlTl
.

l-AB o RATÓ RIOS PRIMA: C. P. 134""4 - RIO

Seu processo de naturalização
ainda nao foi despachado?

Escreva sem demora ao Escritorio Juridico e Administrativo
(l8ixa Postal 4.132, Rio de Janeiro solicitando informações. Esse Es
..erttorío se encarrega de acompanhar e requerer no Ministério da
,Justiça o que necessario for á sua concessão, bem como, de registro
.de diploma, divórcio e novo casamento, certidão de nascimento e de
easamento de qualquer parte do Paíz.

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

REEMBOLSO POSTAL
�/

Para casem iras, linhos, brins, etc, precisa-se representante.
i{)ferLas dando fontes de referencias a "TECIDOS". Guarda-se sigilo,

Caixa Postal, 539 - S. Paulo - Capital.

,

'e das 17 às-'22 horas I

I
I
I

I

Ouçam diariamente, das 9 às 13

RftOlO TUBA' ZYO 9 '

1530 k ilocieloe ondas médias de 196, metros

TUBARÃO -- S. CATARINA

. "II C AP'-I T A L A R II
Sociedade de sorteios e seguros contra acidentes pessoais, conce

"dendo mais outros beneficios de carater assistencial.
Representante em Florianópolis:

PEDRO NUNES
Rua 24 de Maio 801 (Estreito)
Sorteios mensais, mediante mensalidade de Cr$ 20,00 além da Jóia

".inicial de Cr$ Iu.oo apenas,

Participação nos lucres

Vuria iWlelrOpOlltaOH
5° CONGRESSO EUCARISTICO

NACIOANL
Na qualidade de Presidente da

Comissão Arquidiocesana do 50

Congresso Eucarístico Nacional
todos os fieis e demais interessados

que o mesmo se realizará de 28 a

31 de Outubro do corrente ano, na

cidade de Pôrto Alegre, Rio Grande
do Sul.

Outrossim, comunico as facilida
des de viagem, entre outras, as for
'necid.as pela Empreza Turismo,
Pontual-Machado-Bensaude S. -A.,
com quatro tipo de perigrinação
a) uma Aérea, em aviões especiais,
a partir do Maranhão, escalando em

todos os Estados; b) uma em navio,
especialmente fretado, e conduzin
do exclusivamente per.-erínes; c)
uma terrestre, prosseguindo de

São Paulo em confortavcis "oní

bus", através do Paraná t. Santa

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

internacional, diretamente a Pôrto

Alegre.
São essas as viagens obedecendo

ao tipo' peregrinação.
Evidentemente, poderão os fieis

proferir outros meios ao seu alcan

ce, com viagem de auto, onibus,
aviação, etc., na certeza de que o

nosso Estado, e em particular a

Arquidiocese não deixarão de se

fazer representar' naquela parada
de F�. e demonstração de amor a

Nosso' Senhor Sacramentado.

Fpolis, 1 de Março de 194;8
Conego Frederico Hobold -'- Presi

dente da C. A.

do Paraná

Balauva automática
Compra-se uma em boas con

dições, Informações nesta redação.

SENHORITA!
A ultima creação em reiri

serarÍ te é o Guaraná KNOT
EM GARRAFAS GRANDES

Preterindo-o
acompanhando

está
a moda.

Guia
Publica relação dos comerciantes e Industriais com seus en�e

recoso
Cada guia é vendido acompanhado de um mapa rodoviário d{l>

. Paraná e Santa Catar{na.
Redação: Rua Prudente de Moraes, n. 626. - Curitiba.

VOCÊ É FUNCIONÁRIO ?

Escreva ünha abaixo o título que deve ter o seu jornal
•••••• "oe •••••••••

• •••••••••••••••••••••

(Ass.) ....................................•••.
Recorte êsLe quadro e envie ao Clube dos Funcioná-rios.

Rua Trajano, 37 - Florianópolis

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

"

�
.

/

Encerador
Tendo necessidade de comprar

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

ração, afim de conseguir. reunir a

importância necessária á referida
aquisição. Muito grato fica-lhes ()

Encerador JOSÉ DE OLIVEIRA.

Escritório de
Advocacia

DRS.
José Pinós Pereira

Sebastião Adroaldo Pereira

Gabriel., Pereira Borges Fortes

Rua Vigário José Inácio n. 358

Porto Alegre -� Rio G. do Sul
�-.__-w-_......_....-_-__

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

Dr. Newton D'Avila
Operações - Vias Urmârias -

Doenças dos intestinos, réto, anu� e

Hemorroidas. Tratamento da cohte
amebiana.

Fisioterapia - Infra Vermelho.
Consulta: Vitor Meireles, 23. Atende
diàriamente às 11,30 hrs. e á tarde,
das, 16 hrs. em diante Residência:
Vida! Ramos. n. 66 - Fone 1.667

SE A SRA. GOSTA DE

FIIZER pio EM cisa ...
Pão é alimento de 1.. importância,
Se prefere fazê-lo em casa, tome

nota: o Fermento Sêco Fleischmann

assegura a alta qualidade do pão,
no volume, na aparência, na textura
da massa e no sabor. Dispensa a re

frigeração, pois, para conservar suas.

grandes qualidades, basta
que seja mantido em lugar
sêco e fresco. Veja a receita
nos dizeres da. I a t i n h a

fERMENTO SECO

FLEISCHMINN
"f-ocluto da Standard Brands O'f Brazil, "nc,

RIO Di JANEIPO

f
I
I

De pessoas têm usado j'
com bom resultado o

popular depurativo

A SIFILIS ATACA' TODO O ORCANISMO
O figado. o baço. o coração, o •• tomogo. o. pulmõ•• , a pele,

produz dor.. de cabeça. darei no. OS.O., reumatismo i

cegueira. q1-1eda do cabelo anemia le aborto•.
Conlult. o medico e tome o popular'depurativo ELIXIR 914.
Aprovado pelo D. N. S. P. como medicaçã.o auxiliar 'no trata

mento da Sifili. e ReumClti.mo da me.ma origem.
Inofen.ivo ao orgQni.mo. agradavel como licor

Se ricos quereis ficar
De modo tacil elegal�i
Fazei hoje uma inscriçãe
No Credito Mutuo Predial

LEIAM A REHSTA
O VALE DO ITAJAI

o SabAo

IiVI'RCiEM ESPECIA IDADE"
elA WETZEL: INDUSTRIA.L-JOINVILLE (Marca regia:

TORNA A, ROUPA BRANQUISSIMA

I
,
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Como «apronto) para, a partida a ser disputada domingo próximo
esquadrão .dc Avaí levará a eleito, hoje, no,

conjunto, para o qual espera, o comparecimento
estádio da

de
FCD,

todos _ os

com o Bucaíuva, o

rigoroso ensaio de'
seus defensores.

Terá inicio amanhã,· em Rio do Sul, o II Campeonato C. de Tiro ao Alvo

o' FHWEIRENSE rNTERESSADO
EM JOGAR EM BRUSQUE

AplH'OU a nossa reportagem, que
G Figueirense acha-se interessado
em disputar uma padida em Brus

que, no próximo domingo. Para
tal o alvi-negro rne].el'eçOll um te-

O semacional certame calal'i-' dente do Clube de Caca e Tiro, legrama ao P'aisam/ú, daquela {;i-

'llense ele tiro ao al\'o e aos pra- "Di as Yelho", _ Tiro sob-eoman-I dade, estando à ,espera ela res11os

Lo, promovldo e .orgal1lzado pe-: elo _ Para i'evol\'er OLI pistola' 'ele'fla.
,

�a ,J!ederação ?atarinense de, Caça I
caHiJres permüielos, indistinla- -�'�--�-.--"-,--,--,--.-

C liro e dedIcado e patrocmado menle _ 20 UI'OS a 25 metros. PAULA RAMOS ESPD1,TE CLUBE

'pelo exmo, sr. Governador cio Es- 10 lugar _ Meelalha de ouro. 20 Edital de COllvoca{:ão ,

Laelu, lerá lugar ele'pois de ,ama- lugar _ Medalha ele pl'ata. 30 lu- A Diretoria do "PAULA RAMOS

nhfl em Rio do SLIl, no s,land elo gaL' :\1edalha de bronze, TIl. C.", pelo presenle edital 'de con-

Clube de Caça e Tiro Dias Velho, 5a PROVA _ Dia 3 de outubro voca'cão, Qonvida o aLléta profissio-
estp.ndo o programa assim elabo- manhã. _ Homenagem à equi-' nal, dêsle clube, sr. SILVIO COS-
1'aclo: pc campeã de carabina, de 19'17, TA DA SILVA ('ratú), a apresen-

la PROVA _ Dia 10 ele outubro elo Clllhe "Dias Velho" _ Revólver Lar-se, dentro elo prazo, improrro
- manhã - Homenagem á As. calibre 38 _ Tit'o de Precisão -' g'ável de 30 dias, a c;ntar ela data

iSembléia Legislativa Estadual - 30 tiros a 50 melros. de publicação do presente edital,
Cu rabina cal. 22 _ Posição Deita- 1 ° lugar _ Meelalha de ouro. sob pena de incorrer nas penalida-
do _ O tiros a 50 metros. .

2° lugar - Meelallla çle pL'ala. 30 des previstas pelo Código Brasilei-
1° lugar - Medalha de ouro. lugar _ Meelalba ele bronze. 1'0 de Futebol.

• "C A 'p '1 T A L'
.

A' R II2° lugar _ Medalha de prata. 3° 6a, PROVA _ Dia 3 de olltubro, Florianópolis, 11 de setembro .

.

lLlgal' _ lVIelàdha de bronze,' 2a - ,manhã �. Homenagem ao Pre- d'e 1948.
•

'

IPROVA _ Dia iOde outubro - sielente elo Clube de Caca e Tiro LOll1'ival Lzsbôa Sociedade de sorteios e seguros contra acidentes pessoais, conce-

lal'ele _ Homenagem á Câmara dos "Cout� ele Magalhãe�" _ Fu�il dê : $eê'retário !lendo mais' outros beneficios de carater assistencial. .

"creadores ele Rio do Sul � Re- G11el'ra _ Nas três posições -I Representante em Florianópolis:
,'olvel' cal. 32 _' Tiro de Precisão 30 Liras a 300 metros. { ••••..•••••••••••••••••• • • • •

PEDRO NUNES
- 15 ,tiros a 30 metros - (Ex- 1° lugar _ Medalba de ouro. 20.11 C A 5 A 'Rua 24 de Maio 801 (Estreito)
tra), lugar _ Meelalha de pra'La. 30 lu-, Sort'eios mensais, mediante mensalidade de Cr$ 20,00 além da Jói:l

1° lugar _ Medalha de ouro .. 2° ga;'," Med�lh)a d: bronze", Pessoa qU,e m,ora .em cas,a
inicial de Cr$ 1\1,00 apenas.

lug'a]' _ Medalha ele prata. 3° lLI- IIRO AO,'J ] RAfOS DIa '1 ele grande pTox2mo a praça Getulw
Participação nos lucros

gal' - Medalha de bronze, ou.tubro - Homenagem ao Clube Vargas, deseja mudar-se para
3a pnOVA - Dia 2 de oulubro J31umenauense de Caça e Til'o-_ docasa menor mais pioxima

- manhã, _ Homenagem ao Sr. (Campeão ele 19i7) _ ,],i:'o, a�s cen'tro, fazendo permuta.
Pl'el'eiLo de Rio do Sul � Carabi- pralo, - 50 praLos. _ (8 zrrOs eh- Cartas a esta redacão. "

na cal. 22 _ 3' Posições. _ 60 ti� minam)., ,I
�

..

rl1S a 50 metros. ,Para a .\sociacão Call111('ã Tat;:a,' PASTA DENTAL
'

1° lugar _ :'IIeelalha dI' OU1'(1, 20' em minialUl'a, em 1)('::Ita, com a ROBINSON
lugar _ :'IIedalha ele pl'ata.:l lu- ill�criç'ão: ' .

gal' --: medalha ele hroJlze. \ "11 CWnl)eonn/o de' San/II C(/flll'in_a A' T'inturaria Cruzeiro é a que ,

qa PRO\T.\ - Dia 2 de outubro de Tiro aos Pi'Oln,� ao' Call1púío I melhor me servf' - Tiradentes,
lí tnl'rli' _ lTnlllE'nagl'lll ,ao p)'i's)-, de 1918". I 44

o programa dá uma idéia per- bres permitidos, isto é, de 22 a

'feita sôbre a, importância do ccr- 38.

1 ame, que lem merecido especial Não serão admitidas as armas

carlsho
-r

por parte elo Ilustre Presi- 22 especiais com. cano supeiior a

den í

e da F. C. T" sr, Pedro Meneies. G polegadas.
Por interméd io destas calunas A dislância é de 25 meti-os, em

os nossos prezados leitores já ti- alvo internacional de 10 zonas. de'
"eram a oportunidade de ler de- pislatola ou revolver, no lil'O ele

talh es sóhre o tiro aos pratos. Ho- precisão,

3(', cabe a vez de dizermos algu- A part icuiar-i da ds mais impor-r
ma coisa a respeito de tiro sob- lanle c/esta prova reside' no fato
comando. �e Ier o atirador que disparar 4

Esl a prova f'oi- ins l ituida pela séries, eonsecul ivas, de '5 tiros, em

Confederação Brasileir-a de Caça e 15 segundos, cada uma, e 2 sé.

'I'i ro, objetivando apreciar a ca ries, isto é, as últimas em 10 se

pacidade visei al, firmeza de pulso gundos, cada uma.

e ele rapi doz de desnortista. ];; urna O atirador ficará de pé, -frente
prova \,:lul'issima. Exigé dn al lra- ao alvo, livre de qualquer apoio,
dor pcrsoual ida de bem definida, com o braço que suslenta a arma

POl'Í:Sso que o meS1110 fica, corno junto ao corpo. lendo o ante-bra
que abandonado, isolad, enucgue

I
ço le"anL,anelo, formado um angulo

a .si mesmo no uosto de th:o. 1� d: 45 graus com o braço. O braço
obrigado a decidir no momenlo' so poderá ser distendirlo so mo

exato, num" abril' e fechar de o·
menLo de discUl'so. '

lho ", calculando os. segundos que 1'11e O fiscal do tiro peJ'gun.lará ao

são concéd i dos e ao mesmo tem- despo l'[ ista : '�Pronto" 'I, Len do res-

1JO visando a . alvo para atingi-lo. posta afirmativa, dará a otdern :

É um teste eficienle para o sis- "l<'og'o" e fal'Ú o controlo com LlI�
tema nervoso do isdíví duo, haven- cronómetro; de.corridos os 19 se

do muita gente bôa por aí que não gnndos dará a orelem: "Alto�, ua

resistiria, uma prova dêsse gêne_]'3 que o atirac/ol' suspenda o fo�'o
J'O, sem lremer as pernas, e, sem

I mes,I11,o que não tenha cOl11pletaOd�
POl' em risco as galinhas e os ga-

a sene,
'

,

'leis da visinhança do, "Stand". . Os alvos serão LeOCad0S de 10
Para os leitores que desejarem em 10 Liras.

esper imentar êsse teste, damos Essa belíssima e atraente moda
'abaixo a regra para essa modalí- Iídade ele tiro desporj ívo será exe

dade de UrDI. , cutada, pela primeira' vez, em

l� permitido qualquer tipo de ar- Sla. Catarina, no proximo Carnpco.
ma, pislola ou revolver, com cali· na lo em Hio do Sul.

TUBARÃO -- S. CATARINA

.

Direç�o dê PEDRO PAULO MACHADO

I

Fest.ejará O Ubiratan, o seu 7- aniversário' com um
sensacional torneio tríangular de Votei e- Basquete

festinha Íntima, na qual se proce- rinense de basquete e velei, erra

derá a entrega, aos seus denodados que logrou sagrar-se campeão e

defensores das, medalhas conquis- vice-campeão nas respectivas mo

tadas no último Campeonato Cata- dalidades,

O Ubiratan, prestigioso grêmio
filiado à F. A, C., verá transcorrer
no próximo sábado, o seu 7° ani
versário de fundação.
Em comemoração à data os diri

gentes da simpática agremiação
organizarão um grandioso torneio • nova d·lrelor,·a dotriangular de voleibol e basquete- 11
bol, na semana seguinte, entre os

�. d f', última teve lu.
clubes co-irmãos' Taubaté, Lira, I ,egUl1 a- ell,� .

I
"

Barriga Verde; Caravana do Ar e gar uma reumao elos dir-igentes e

o próprio Ubiratan. associados do Figueirense para a

Sábado à noite .o clube. de Hu-, eleicão de nova d iretorla do que-
bens I.ange levara a efeito uma 'd" êrni I' A' I'
______________ .

I'l o gr mIO a VI-negro. p'OS e el-

i to, o Conselho Deliberativo corn-

posto dos maires 'incentívadores
Procedente de Santos, onde se do Grêmio preto e branco, foi pro-

-.c:cIIII

esquadrão de aço
mel'; 1° tesour-eiro: Carlos ne-

RUI SILVA

ne íi ; 2° tesoureiro: Carlos Moi-i

liz; Orador: Dr. Orty Machado;
diretor do patrimônio: Noberto

Senatini; diretor do futeljol: DtIaI''
le Pedra Pires; Diretor do quadro
de. amadores: José Meireles; dire
tor da propaganda : Narhal Vilela.
Aos novos dirigentes do Pígueí

rense as nossas felicitações, conaí-
tando-os a trabarem a finca-
mente para maior progresso &.
p resl ig'io do esporte em nosso Es
tado.

acha radicado, chegou sábado úl- cedida a eleição da nova diretoi-ía
timo a .esta capital em visita a que ficou assim constituida: Pre

pessoas de sua família, o nosso s idente : Dr. Raul Schaefer; Vice
distinto conlert-aneo, �l'. Rui 'fUlo' presidente: António Apostolo:
va, um dos ma iores valores do' 1 ° Secr'etário : Hélio Sacilotí de
nosso futebol no' passado, havendo: Ol ive ira: 20 secretát-Io-: Oscar Zo-
por vários ,anos dado seu valioso

.__� _

Empossados os novos diretores do Avai
Com a presença de grande nÚ-'1

em sua sede à Praça 15 de Novem
mero de sócios e simpntizautes fio ::)1'0, o ato da posse da dírctoría da
AI'ai, realizou-se, sábado, último. "alorosa agremiação,

O. ,Figueirense deseja jogar em Curitiba
•.

11)' <?rmOLl-nos alto paredro do ida àquela cidade do seu esqlln
hg'IClrense ter segmclo ante-ali-I drão titular, onde espera enfren
t\'!!] I?ara (:uritiba UIll emissário rio I tal' em 'prélios l1otllr110� as eCll.li
gl'tliltO alvl'l1('gro para negOCiar a pes do Palmeiras e do Atlético,

... ..,..,_.-.....-...,._.......---.-"'!'"....-_._- -_- - ......_-...-_-.-_•• _- -.-.-_-.....-_-..._•••_-....._-_-_..wf'_-J!'

concurso ao Ava í.

..---....---...-_-.-.-.-.-_-_-.-_-.-w-.-....__....-...........-..-...-_-.-.._....-.-�_-_- - - ...._-...........,..",..,.

VENCEDOR PRIMO CARNER;\
O ex-campeão mundial de box,

Pl'imo Carnera, vêm se destacan�
cio no torneio mundial d� luta li
vre que está sendo realizado no

Hio. Sábado último o gigalltc,;co
lutador italiano enfrentou e ven

ceu Karadagian, por K. O, em ape
nas um minuto e 10 segundos de
combate.

Seu processo de naturalização
ainda não. foi despachado?

Escreva 8,em demora ao Escl'itorio Juridico e Administrativo
Caixa Postal 4.132, Rio de Janeiro solicitando informações. Esse Es�
Gritorio se encarrega de acompanhar e requerer no Minisl,ério da
Justiça o que necessario for á sua concessão, bem como, de regist.ro
de diploma, divórcio e novo casamento, certidão de nascimento e de.
oasamento de qualquer part� do Pa1z. IPrograma do Campeonato Gatari08use

de 'iro ao Alvo e aos Pratos' ....•............................................ �..

REEMBOLSO POSTAL
Para casem iras, lin:hos,' brins, etc. precisa-se representante.

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

(j)(.lçam diariamente, das 9 .is 13 e das 17 às 22 hocas

R!OIO TUBA' ZYO 9
1530 kilocielos ondas,. médias de 196.metros

.,,,ovAQQ••u.o 0· .. · ••• • ao. N9 "&8 oa t95.

,\

I
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DIA 25 (SÁBADO) ÀS 22 HORAS, RETUMBANTE "SOlRÉE", DENOMINADA "PARADA DA ELEGÂNCIA", EM HOMENA

GEM À PRIMAVERA; ELÊIÇÃO DA SENHORINHA MAIS ELEGANTE; VALIOSOS PRÊMIOS ; VÁRIOS BRINDES; MESAS A RESERVAR NA RELOJOA

RIA MORITZ, A PARTIR DO' DIA 20 (SEGUNDA-FEIRA) - DIA,3 DE O'UTUBRO' (DO'MINGO') ÀS 16' HO'RA� "MATINÉE" INFANTIL - DIA 9 DE

OUTUBRO' (SÁBADO') ÀS 22 HO'RAS, BAILE DE ANIVERSÁRIO, TRAJE A RIGOR, POSSE DA NO'VA DIRETO'RIA, HOMENAGEM AO' 1Q CONGRES

SO' DE HISTÓRIA CATARINENSE, DESFILE DAS DEBUTANTES, ENTREGA DA FAIXA À RAINHA DO' LIRA

..................................................•.,
·,. .
· '

.

: -, DR.
: •. , ...•..••••••••••.••••••••••••

1 A. DAMASCENO DA SILVA 1 Oca�ião única
: .. .

• A D V O G ADO: Vende-se uma mobilia de copa com-

• • posta de uma mesa quadrada e seis

: AÇeES CíVEIS E COMERCIAIS : cadeiras e "buf.et" esmaltados; um

: : guarda-roupa e "bidet".

I. Praça 15 de Novembro, 22 - 2° ando • Preços de ocasião, por motivo de
• •

• Viagem.

: (Edifício Pérola) : I Tratar à Rua Jerônimo Coelho n.

• : 11 - Quarto n. 19 - Nesta .

: Fones: 1.324 e 1.388 : ........•...........•.••.•.•••

i Florianópolis - Santa Catarina 1 Casa-Procura-se
•

• •

:•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••, 1 Casal 'sem filhos procura uma

M·
·

t'· dI' t- I casa pequena, com um ou dois

lOIS erlO .. a eronau Ica I::�;���:�:;::F J:n::.t:o; "da-
Quinta Zona 4érea - Destacamento da , .

o VALE De ITAJAl
,

Base Aérea de Florianópolis .

Procurem n. AA'�.ela
Progresso,

Edital LIVRAR� 43, LIVRARIA:
ROSA

IOIIPANIIIA -mANtA DA Im
...... _ 11.,1 - ... :, lAIA
Donlel • WIlU"IPe.ni

Cifr•• do BalaDCo di 1944,

CAPITAL E RESERVAS
ReaponlabiJjd.rin
Recete
Ativo

Cri 80.900.606,30
Cr$ 5.978:4010755.97
• 67.053.245,30
• 142:176.603.80

Sinj.tro. pago. nOIl Qlti.lklol 10 .no.

Re.ponlal ;lidadel
98.687.816,30

• �76.736.401.306.20

._ .
Diretorel'

Dr. Pampbdo d'Utra Freire de CarvlSlbOí Dr: FrancI.co
de Sã. Ani.io M...orr.,: Di. Joaquim Barreto de Araujo
.e Jo.� Abreu. I

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

'Por intermédio e sob financiamento dos Institutos.
- Planta e informações - Rua trajano, 16.

BOM NEGOCIO
para quem possue de Cr$ 10.000,00 até Cr$ 100.000,00 renda
r..rta de 10'/. BO ano com recebimento de iuros mensais.

Informações n,esta redação.

OU�R VESTIR-SI COM CONFORTO 'E ELEGAHCIA 7
PROCURE A

ftlfaiataria Mello

Empeza de nevenaçêo
C H E'R a:: M

NAVIO-MOTOR "ESTELA"
maxima rapidez e ,garantia para transporte de suas mercadoriae

Aeenteq em Florianópolis CARLOS HOEPCKE S. A.

interior d� fstadoCarros para o
o horário dos carros de que é agente, nesta capital, a

firma Fiuza Lima & Irmãos, é o seguinte:
RÁPIDO SUL BRASILEIRO -- Diariamente - Curitiba
RÁPIDO SUL BRASILEIRO - Diariamente - Joinvile

EXPRESSO BRUSQUENSE Diariamente - Brusque
.

c/ excessão de sábado 14 horas

EXPRESSO ,BRUSQUENSE' - 2a., 4a. e e-. feiras - 16,30 horas

I'
Nova-Trento

E. A. VIAÇÃO ANITAPOLIS - 3a. e 6a. feiras - 12,10 horas

conceituada

6 horas
13 horas
16 horas

O Comandante do Destacamento da Base Aérea de Florianópolis.
avisa aos interessados que estarão abertas de -1 a 31 de Outubro do

.,. .

corrente ano, as inscrições para o Concurso de Admissão ao Curso VENDE SE
Prévio da Escola de Aeronáutica para' o ano de 1949.

"

.J-

Outrossim avisa que as instruções reguladoras para o referido •.

um terreno na rua An-
_. . C"

tomo lVIatos Arêias no Estreito me-

concurso, sao as mesmas que VIgoraram no . oncurso anterior. dindo 20 x 30.'
,

Destacamento de Base Aérea de FlorianóP,olis, 14 de Set�mbro 19/18., Tratar nesta redação.
CARLOS DA COSTA DANTAS - 1° Tte. Ajudante. •.•...................... •...•.•

•••••••••••••••••••••••••
'

IJJIII.a•••••••••• ! C t'Ouçam, diariamente, das 12 às 13 horas I asa no c,en ro
ZYO-9 - RÁDIO TUBÁ

"A Voz das Terras de Anita" Vende-se urna, para resi-

Frequência 1530 klcs. - Onda de 196 metros deneia.

TUBARÃO - SANTA CATARINA Escritório lmobiliárié' A.
L. Alves.
Rua Deodoro, 35.

PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO
o

O Escritório Elo Partido Social Democrático, a rua Felipe

�. 42, atende aos seus correligionarios para qualificação
tias 9 ás 12, e das 14 ás 17 horas todos os dias

Schimidt
eleitoral

Yiage com conforto
pelo

-«RI'PIDO
.

SUL BRBSllEIRO»
Diariamente entre

Fpolis.·-Itajaí··Joinvile-Curit iha

AGENTES

Fiuza Liín'a & Irmão

TINTURARIA CRUZEIRO
Tiradentes 44

LAVA e TINGE ROUPAS
Reforma chapeos

Profissiona competente - Serviço rapido e garantido

CA�A
Vende-se uma com 8 comparti

mentos situada em terreno de

20m x 13m na rua Osvaldo Cruz,
Estreito, distante da praia 75,
metros.

Preço Cr$ 35.000,00.
Tratar à rua Joinville (D. Jaim.

Câmara na. 11.) Nesta.

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

'TERRENO
Vende-se um à rua Irmão Joaquim,
nesta Capital, medindo '10 x 40 m.

Tratar à rua Vitor Meireles, n. 39.

Aluga-se
o primeiro enâer do prédio
n. 5, da rua Arcipreste pái
va

l'ratar à ruaArtista Bit ten
court, 28.

. Sorveteria
Vende-se uma em ótimo estado,
Tratar com Haroldo Glavan, à

Rua João Pinto n. 6.

. . . . . .. . .

Aluqo-se
uma casa de material recem-cons

truída, sita no Estreito à rua Osval-
I do Cruz.

'

I Tratar na mesma localidade à rua

I ���'. �.e���. ��I�l���. �.'.�.::�•••••••
Coleções

Vendem-se uma coleção de His-
tória do Brasil de "Rocha Pom-

I bo", uma coleção de selos e uma

coleção de moedas de níquel (3

I quilos). Preço de ocasião.
Tratar á, Rua Feliciano Nunes

Pires 11. 164 .

Empregue bem o seu dinhel,

ro, comprando aeões do "CoI&
gio Barriga-Verde".

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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.

A questão
� deveras lament avel que haja

�essôas, - evi den tcmente bem in

�ncionadas, - com pruridos de
or-ientadores da opinião fJrasllei
Ta, na momentosa questão do pe
dróleo e que, na granel e campanha

.

pró-conservação da Lei n, 39,5, que

:patrioticamente', determinou a na

oíonalização daquele combustível,
outra coisa não vislumbram, se

não o celebre. olho de ,\loscow.

Cr$ 1.326.00

Aconselhamos, a esses nobres

!patrícios, a leitura, na ievist a "O
Cruzeit-o ", de 11-9-9'[8, da reporta
gem "Bastidores da Po litica Na
oionallsta do Petróleo ", por Sa-
muel Wayner,

'

Da leitura dessa reportagem,
verifica-se que, não os comunistas,
rnas, QS Generais Eurico Gaspar
Dutra e Gois Monteiro, com o

;apoio do Conselho Nacionàl do

Comercio Exteeior, são os re�pon
isa'ieis pela Lei 1l. 395, de �acio

llalização do Pelrólco.
Revela, .aind.a, aquela l'ej)ol'!il

gem, aos "incautos", qnão grande
é o poder' das Emprezas Petl'oli

t.'�l'as estrang'eiras, que, para pro

"mulg'ação daquela Lei, [ornou-se

mister elabora-la o discl'ti-la em

ambiente de .discriçãQ, só passi
veI, com l'eg'ime excepciol1�d.
A" caúlelas excepcionai�, toma

das parI! que '0 assunto não trans

pil'3sse, antes da puhlkação da

Lei, no Dial'io Oficial, dizem tudo

,e mais' algllma coisa, inclusive

que tais medidas não foram Lonia�
das por t emM alls comunistas!

Alias, e;;clareçamos aos que es

tão ronYencidüS de qne a Lei. 3095
ve<ia a copar!icipa�50 de capital
egt rangl'il'O, q lle la I não se dá, ape
Il�.'" fOssa copalticipacão sÓ é per
mitida mediante o reg'ime dr a

eões pret'erenc.i'ais, i;;to P, sem di
ol'eilo a "ato.

Em favor dá familia
Henrique Mül1ler
A subscrição pDpular aberta por

êste jornal em fa vor da família do
sr. Henrique :\Hiller, que no último

d'esastre de caminhão, perdeu suas

três filhas, alcançou hoje a impor
tância <ie Cr$ 1.326,00, assim discri
minados:

Contribuições recebidas:

Comp. Telefônica Cr8
Funcionários da mesma

200,00
435,00
50,:10
40.00

100,80

Uma anônima
No CongTesso Nacional [l'ansiLa

já, llm ante-projeto de �oYa Lei

do Petróleo, do qual é rr laior o

Bnr. Odnon Braga, visando, pos

llivelml3-nte, deslruir a conquista já
obtida peJos brasilei<ros, de sua

j,ei de Alfori'ia economica e in-

Uma anônima
"O Es.tado"
Funeionári'Os cio D. Esta
,dual de Estatístiéa

M. H. C.
331,00
170,00

Total

I

'-_.

,

-A U.D�N,. EXIGE RENUNCI .. '�
Em Blumenau a «eterna

métodos da

endel'."
- em 1.853, em La Turpitüere,

j'�lrcell Angus[lo de Saint-Hüait'e,
nascido em Orléans a 4 de Outubro
de 1.779. Esse naLuralista franc{'s'

cheg'ou ao 11.io de Jaseiro com o

vigilância»)
Gestapo

Estamos .seguramente informados -Jusch Junior convidado' a estar prc e que mais tarde se SC'llhl' se- ll'l •. '.1

de que; há dias, e.111 Blurnenau, u sente A sua relutância em compare- mais e nada menos que ? 'rila �'e-.
dir'etór io udenista, obediente ii cer [ai vencida pela democrática núncia! O mesmo processo (iI' eti'lr-

i nspiração de seu,mentor e secrc- insistência de dois emissár-ios gesta- I na vigilância foi usado com deu r-

do petro'lee tárío-geral - o sr. Aquiles Ba1�;i- pianos, encarregados de trazerem à
.

mínados vereadores udenisuw, :ltle

ni :- decidiu promover importante reunião o sr, Prefeito, mesmo sob I não inspiravam ccnf'Iança ntl''',

Por E. NI. reunião. Até aj. nada demais. Acon- vara ... O, chefe de cxecuti \'0 J11U ni-I Aquiles Balsini e, cous-quentcmvn
O interesse em pintar a nossa tece, porém, que" o fim .dessa reu- cipal, em "que pesassem suas reilc-. te, ao diretório de q.i- � mcntor ,

Campanha do Petróleo, de verme- uião era o de golpear, à tocaia, os r�das dec�arações de não ser :1"11.'-1 ,Refeit'Os agora d� sU!'l'rt:s,l � 'I:'
.

lho, é uma rias armas subtis, de próprios correligionários, sob d. nista, devia comparecer ao conrln- dignados com a atitude desleal te.

que lançam mão, os inimigos da alegação aquileana .rle que o parti- ve, sem o que este ficava carcnt e
I

que foram vítimas, comprccudeui ("

Lei n. 395, por f'a ltarern-lhes ar- do estava indo às urtigas. de obieto-l Sem o prefeito, o alça-! renunciantes a manqln a excusa .

gurnentos convincentes, para per- Preparada a armádilha aos que pão uâo teria vitima. Em chegando; torpe do grupelho q'll'. seiu h'.lS{

suadir o PO\'O brasileiro a subme- deviam desarmar-se e passar as ar- ;. reunião" o sr. Buscl� .I,ul1!or rere-j' eleit?r�l, '.d�Seja emPI.)Jg;�i'
a ,:h:f:��

,

ter-se á canga. mas ao diretório,' foi o prefeito beu o amavel e cordialtssimo ('011- administrativa .de Blumcnau, tO,,)

,ce:t�, e:seen������i���O an:�ni::ti�:� H--o--J=-e-- ·--0-·O··· .p.·a·s
...

·s·
....

a··d··0·
vite de assinar um papel sem ·data

I ������t: (�e:c;��o� �u�::���::!�(}e�:':,
ção que se pode lirar, de" Ião ma- I f

"'.
I singular ernpeachment nuo

nif'esto inter-esse, em deslustrar a .' ." ·18 cuo erenclas de I cessa e não se completa, o Jirelú"
nobbliss irna campanha pró-nacío- 30 DE �EIEl\IBRO

.

' I ." rio, segundo deliberaçúo I�é''';,m

nalização <ia pet.róleo, em bôa 110- A �aLa de hoje reco,�d::l,�nos que: Marques Rebelo .

mesma reunião, ficar'ia VWI') auto-

,ra iniciada e que, não será entra- ,- (11)] 1.592, os OfICIaiS e "ho-
._

I "I'''! d S· - 1) I Ontem, as 1, hor-as, COI11 a prcscn
ad )' in! .igas deste jaez mens runs ( a r a e ao ali o

'

v' a 101 I vIl " .

ça de numeroso e seleto auditór-ii,
Mais hflar-iante é o argumento elegeram :\.1'OI]SO �arélinba' Capilão

,d.e certos cavalheiros, cuja carn- da gucrt-a contra os índios:
panh'a para afastamento do bom - em 1.612, a noite, Irrompeu
caminho, tende a convencer seus .no :\>raranhão a insurreição .eontra

patricios de que, o Governo Bra- os holandeses, sob a chefia do hra- mente. quiromante norte-aIlJ'.·n,u.no, I"slt�

sileir'o não .[em capacidad:e p'ara sileiro An,tôn ia 'vluniz Barreil'o; "
O conhecirlo escritor patric�o, ne�ta c�pital, onde p' 'i1Wllt't'cl'á d

administrar emp1'eza de .tamanho - em 1,828, a Esql1adra Bra- que revela uma grande cultura ar-
i gnns dIaS, atendendt, a conslllt�l'>

"ulto, s'e assim s'l1cceder, acres- silei['a levanlou o bloqupio das tística, em dia com as 11l0derJ!:1s

Ino
Hotel Central, qt: u-tq nO G.

't t 'I
"

costas al'g'enLinas e que ha\'ia' ini- COlTentes de pintura e escultlll'a. O célebre quiromal'!i' atelldt'. ,iLn-
cenLam, eremos o, ·pe 1'0 eo mais

cam que a agua Santa CaLarina. . ciado em 21 de Dezembro de 1.825: terminará amanhã, ,�in.da às 17 ]10-
I
riamente das 9 às 19 11,·l'a�. náo <;,Í>

De::;tes, qlle Deus se apiade! - (>J11 '1.830, Caxias cscré\'0nrlo ras, a anunciada série de palestl''ol� no hotel, mas també li a domki1l.Q.

"Bemavenlul'ados" sejam. ao Conde de Porto _\legTP, rnlre que têm despertado invulgal' �nle- O prof. Walter Bt.1 b \';sito1] a:

O, pôvo bl'a�j];eiro Slaberá da·r, ou tl.'OS 'trechos diz o seguinte: -
rêsse entre nós, sendD mLlito apl'lu- nossa redação, com ,. ql:e rln'> I!eU.

aos outro�, em tempo opol'Luno, a "Os negócios d·e lua provincia são didas. muito prazer.
t

lição que merecem, olhados aqLii debaixo dos melho-
--------

1'e:; óculos, porém enquanto eu aí Exp·osição de miniatfJrõS
vir cedas alares, desconfio muilo Dentro d'e pouc'()S dias
dos bon::; resullados de tudo .quan- teremos oportunidade de a!)re
lo �e quízer ou pretender emJ)l'e ciar, no edifício receJ11-cons-

truído pelo :Montepio d()�
Funcionúrios Públicos ,11)

Estado, a Exposição de :J1i
niaturas, de autoria do feste
jado artista açoriano, PJ·or.
'Enclides Si1veira ,da Hoc]]."Dllqlle de Luxemburgo, Embaixa

dor ExLraordiná1'io ele LLliz l[lIe aqui se encontra a ("J1)

XVlll, pas ..�anLio a )wl'coner, dn- vite do Primeiro C'ong]'es�{)
ranle (j anos as Provincial> ril) l�io de História Catarinen,se, \
de· Janeiro, }1 inas Gerais, :-lul da Atendendo a gentil cOll\'i
Bahia, Sãb Paulo inclu�i\'p o Pa- te do laureado miniaturista,
raná, :-lanta Calarina, Rio ({rande visitarrlD-lo no seu quarto do
do :-lnl e CisplaLina, "Lendo eSQriLo I;Iotel Majestic, onde tivemos
nola\'el l\aballio sobre a Ilóra bra- ensejo de observar, (Irtidl1-
sileira;. mente, alguns dos s�us artís-

- em 1.872, Caxias, quando, ticos trabalhos, que são nUIll

Conselheiro de Estado, indefel'iu o total de QuareI1ta" todos �xc

req'll·erimento, de um p·ro['essor rle
desenho da Escola de Marinha, ])e-

.

�l'I1acional. clindn as honras de 1° Tenente da
lt dever, pois, de Lodo brasilei- U., -

I" Armada;
,t". mesmo do comunista, cenar l�O IOCIC ela - em 1.90,3, "fà!eceu Joaquim
fileiras, na campanha contra esse Vende-se nma moLMicleta �Tihl1rcio '- Fel'.reira Gomes, enlão
condenave! intenlo, de redLlzir-nos marca "VITóRTA" de 5 H. P. .\<linislro cio Supremo Tribunal;
ás condiçõ{s do povo da Saudi- Ver e tratar a Rua Esleves Ju- - em 1.806, em Laguna, nesle
Arabi.a. nior n. 28, EsLado, nasceu JERO�I;vrO FHAN-
Opinar ·que a campanha eslá CTSCO COELHO, filho do Major

sendo subverLidà pelo'8 comunisLas ÀnLonio Francisco Coelho 'e Fi'an-
e aconselhar, por isso, que ,dela cisca Lima do Espirita Santo 'Coe-
se abste�lham os brasileir.os bem 11\0, falecendo em Nova Friburgo,

, intencionados, é evident� demons- elA a 16 de Janeiro ct.e 1.&50, Pos:;Llia
tração de falta de argumenlos se- DE TI?ANSPORTES "'Ü!EOS LTDA os Cu'rsos de Ma1.ematica e Enge-
rios, pa-ra contrapor aos qi.le são nharia, galgando todos os postos
expendidos pelos dirig'entes da Linha Fpolis. -- Lafes alé o ele Bl'ig'adeirü, Foi Depula-
rpatriotica campanha, evidenciam, 2as. 4as .. e 6as.-feiras do, Foi Pre::iidenLe da Provincia
.mesmo, aquele translucido inte- ,Cargas -- Passageiros do Pará e }1inistro da Guerra por
'resse que o pôvo .alcunhou de "en- -- Encomendas duas vezes, Conselheiro do Tmpe-
tregnismo". 'd 'T I d C 11 S.In'o rma\Ões: ra 01', oga o opse 10 ,Llpre-

Saía-me o "enlreguismo", apesar mo MiliLar de Justiça, Comendador
,de lorla a cautela 'ql1e tomei para. Praça 15· dt3 Nov,embro, da Ordem' da Rosa ·e da de Aviz,
-evila-lo, dados os pruridüs :qne 22 - 2° andar. sódo do Instituto Hi·stórico. Es-
sei, o Lermo pl'oyocar,í, nas nal'i- TELEFOlvES creyeu 'vários r['gulamentos e ou-

llas de certos i)atriotas. De dia: 1324 e 1388 tros trabalhos mililares da sua es-
.

COJ11ba.ta-se o comunismo, e�tá

I
I:Je noite: 1483 e 1536 pecialiclacle. Foi o fll�clador rIa

terto, mas não se 111onospreze aTI .

C/TAL I Iml)ren� em.o nosso Estado come egramas « »

tal ponlo, o l)oelrr de rariocinio 1 ,
o jornal "O CaLarinense".

do povo brasileiro, ' André Nilo Tadasco

i

os

Bank.

Continua na 3a. pego
--------------�-------------

Prol. Walter; Rauko sr. }'[arques Hcbê lo prosseguiu o

seu estudo sôbre as artes plásticas,
discorrendo fluente e brilhante- O Prof. Walter

�utados a mão, em miolo r]p

figueira. Além dêsse material
sómente cola � empregada nos meSI}lOS.

Afim de n:io privarmos do sabor ,elo ineditismo, os (fUe' pre!C'!1c]r'! �

compal'ccer a êsse interessante cCl'tame, adiantaremos' a�JI' l1:IS
lr<Jbalhos a serem ncle apresentados, merecem vistos pOl' Ltollstitui:'f>HI'
uma obra verdadeiramente admirávl de d�ta]he e perfeiçfn.

Na Câmara
.

M�nicipal
4 exposição do escritor MarqU.es

Com a presença de 11 srs. vereadores e sob a prehd0nt'i:J do sr.

Batista, Pereira, esteve reunida, extraordinariamenle, loInk-,'EtI- n,
Câmara NlunicipaJ.

Após aprovada a ata e lido o ,expediente foi conce li,1 a uai:I'\-r:?'
ao sr, Hamilton Ferreira, que a requerêra, o qua'l, em r,·pi.hs cOllsidc ..

rações, salientou a importância (la exposição que, nest l I' Ipi l"l. VNU

realizando o escritor' Mal'ques H.cbelo e o intcrêsse que \,"lll tll'Sj)'.',
tando, em nossa poplllação culta, (J fato. ,Após, requere .)nsi.!:n;,ç·{i..
na ata dos trabalhos, de congr<Jtulações por esse aconte")1I eu!(" • (J)'
foi aprovado.

A seguir foi a sessão encerrada.
t.e�.... � II •••••••••••••••_ra f��JMlIIUl.ft� ,

r

FRECHANDO
O C�rreio_ do Norte, lle canoinhas, noticiando a v�"J ,i fi') Di

retor do Departamento das Municipalidades a Caaoir "'I' e'Tre
ve 'que essa autoridade narrou "os seus louváveis pr. >jJ .,'il<Js dt'

congregar as municipalidades catarinenses para, nu, e�. (>I'ÇO

organizado e comum, promoverem eficiente obra de :lIllP, ,·u :1
lavoura e pecuária, bem como conjugarem os esforços !fj:;n'J',v)S
para a construção de casas populares, notadamente 1":1' I .,per,l
riado e demais servidores do município".

E pergunta: "Que tal? Não cheira apropaganda ll'l!Ul'nl?'_
E 1IJ11clui: "Isso é quet·emismo".. o

Se isso é que�emismo, se amparar a lavoura e a 1'l"'Il:írÍ:l, (

auxiliar a classe operária e os servidores municipais l f \./."1 \llJI;'

remismo, nós, desci e já, estamos alistados nesse quel'l'i'Ü,W(). j'

lá val outra definição: Matar pelas costas pobres lavl '1"", ('.>, (",
mo aconteceu no Piauí; obrigar prefeitos, com o abl,�,' P,)IIt'"
a abandonarem os municípios dr que são os govern:ll�', <; I'l o! .{'
ocorrru em, Goiaz' não'permitir que o jornal do pai" i.1 ,_,,'"

cionista volte a se� editado para que haja silêncio sôb ,.; ,hS,Il"
sínios politicas em poucos Illpses, ('omo se- YC'rificoll l� 't" iD'l

negar prédios escolares para o 'ensino supletivo. c. f : 11;.' ,><(' -

lílS, como se deu em Joinville - isso é udenisnw.'
GUllher�ne '{ ..;I.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


