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" JAto '"U9 EMINENTE CHEFE DA 'NAÇÃO, ONTEM' ÂJjlNADO, SôBRE A AQIJISIÇÃO DE TRES GJiAJ�U��

f..UE, 'PETRÓLEO., CONSIDERAM O ATO COMO PASSO DECISIVO PARA A SOLUÇÃO DO MAGNO PROBLEMA. CLASSIFI..
· ::

0·;CAM�N.Q COMO 'UMA DAS MAIS IMPORTANTES DECISÕES NA HISTóRIA ECONôMICA DO ·B R A S I L ELOGIAM-NO .,'cb-� ,.�

i M(i,:JÓ�MULA QUE 1TENDE AOS INTER�SSES NACIONAIS E CORRESPONDE PLENAMENTE AOS M A I S IMPERIOSQS'

'\' .: \'.:';' ::,' !}' '
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PRINCíPIOS DA I DEFESA PÁTRIA ' ,(:\�\
,
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Tres refinarias' de petróleo :,.j�;li :'�,:
noventa locomotivas

o sr . .Mlnistro da Fazenda, em nota à imprensa do Hio, acaba de

tecer oportunas e ponderosas considerações, ao encontro de quaisquer
• mal-entendidos a propósito dos objetivos da missão Abink no Brasil.
II sabido q�, em tôrno do caso, se levantam apressados juizos, nem

sempre bemf intencionados ou bem inspirados, mas sempre incontestà-
. RIÔ, 30 (R. P.) - Até agora, o

1 t
...

fiei b
- Presidente Dutra não fixou ne-

,

ve men. e supe.r IClaIS, como a o servaçao em. que se estribam. Parado-
� t � t t ü d d d

\ nhum nome para a Pasta do 'I'ra-
'�'·1tSfl'mG.n e, n9 ms an e em q e o l1111n o, esejoso e paz e de recupera- ,

.'i'l; .S�o· ,goci�l'{;:;�econômica, reclama uma mais intensa � permanente coope-
:hallíà, vaga, como se sabe, pelo pe-

.: :,''''''IJ;;tç:;ib .. entre-os povos civilizados, é quando, em razão de interêsses que
tlido de exoneração do sr, Morvan

Presidente: _ Sr. Saulo Ramos ma de primeira urgência, os rcpre-

:'>::.:: "se .não, ',��s�htam na trágica experiência de duas grandes confjagrações,
Dias Figueiredo.

_ P. T. B. sentantes do povo catarinense, CDn-

t
.

d f' Entrernente, os círculos políticos d
.,' ; ',s(:, SUSCI ami; escon lanças entre nações, - e até entre nações que, 'pOI' Secretários: _ Srs. Pinto de :\1'- siderando o grande alcance as "e-

Ih d
adiantam a espectativa sentido de

'; ,,,,,' :,�e as. tradições e cordialidade diplomática e permuta ,de negócios, ruda e Alfredo Campos - P. S. D. feridas obras para a prosperidade
· ,

'r.estã 'ri: ' nue a solução se raça deacôrdo, .

f
'.: ', 1.t;S ao yot"1.JtS.'.,a' continuar essa política .de mútua contribuição, na prns-

'1
_ Sr. 1?rf'lz Alves - P. T. B., C0111 econômica do sul do pais, con 01'-

com ·os pontos de vista do Partido
.: '

..pe. l�icJade CÓ
... l,.�llll11. O fenômeno, lo.nge d. e acusar anseios de reparação respeito ao aumento nos vencimcn- mes os apelos já formulados pelos

. , Social Democratico.:
,.", �!os liJaI�s;,,;�ue, porventura, haja desastrosamente carreado :()re;ui. tos do funcionalismo estadual, este governos dos Estados de Santa Ca-

•
I

zos para .Ul1p ou algumas das partes; em proveito de outras, o que, na O b' d sr, deputado apresentou' pedido de tarina, Paraná e Rio Grande do

ve��ad� ;p�rFce denunciar é a recrudescência de conhecidas causas de S mem ros a informações ao Executivo. Sul, solicitam Vossa Excelência

desenf�n;(Iili1';l-�nto entre as nações, causas essas filiadas ao radicalismo das Sb· dR· Pene a palavra 'b deputado A.r- mande incluí-Ias entre as constan-

reivindi���?�s de umas contra' as demais e de cujas consequências nos
« 10 O omsl» mando Calil, que prossegue na sua tes do programa de primeira ur-

'deram reG�:dtes e amargos exemplos as violências da mística nazista. mo, 30 (R. P.) - Em sua ses- maznif'ica série de defesa dos intc- gência" .

.

r .. ': Ao .invés ,a� entendimento franco, apoiado em ideais que superem as são, o Sllpremo 'Prihunal Federal rês�s do sul-catarfnensc. óntcrn, o O requerimento do sr. Armando

';. '; .:.'�ivthlnsi.g�;��as ideológicas e as ambições expancionistas, o que se está

I
negou o. provimeuto ern parle da sr. Armando CaliJ discorreu sôbre Calil foi aprovado por unânimíria

:;;.- �,.'�:�ibir �?}ablado em que se movimentam as nações, á procura da f'ór- apelapão impetrada pelo japonês a necessidade de ser a estrada Ie- oe, tendo se pronunciado sôbre o

.: .:,:, _n1��la nlá�I.c,� para a pacificação do mundo, é precisamente a intolcrân. J.<IiJ'orú Xakawni e ontros súrlitos deraJ B H 59, que compreende l) mesmo também o deputado Barros

.-
.

:::cifl",d'Ul�l;;l,�:�S partes, que encontra asado o desajustamente :;ocial resul. llip(�nícos il1lpg'l'anles da sociedade construção de I1ma ponte sôbr!' o Lemos .

. ::',::· ....�Í\t� :,,9�.:.�.��graça universal da gU,erra para impor-se às esfalfadas mas.
lerl'ol'i:üa "Kh inuo Romci ", que fo- rio AraranglJá, incluirla entre as 47/48. Posto em discussão ,�<;te

" .:-:.<��s�·,:?}l.!<r,i.IJ1Protótipo ,do messianismo entresçJl1had'O nos delirios' rJ(,l1l'l ram �on�enado,; � pena de pl'isão constantcs ,do programa de prünei- projeto de lei, que anula d'Otat:':io
· :go:,g_íci,}S:.:.:::, i'�: pela JllstH!� ]J3ul!sl a por terem ra urgência.' J orçamentária e abre crédito espe·-

.

. ::��::',t'ep�'rr�ussão dessa luta, no úmbitü das íl"OIlt.-eÍl·:::Ú, nadanais, ;; u
,pl'arrearlo tS<llill<JlnR naqllele Es, JjR"-:�I'gllrnenl()� 'aJ)l'cscntados �)elc daI, foi unanimemente aprova-lo.

inquieta-ç:��;qlle, em o nos�o }.lais, invade as almas, explorada, 'adem�;s,
.

(adOj ",àme I

eE '_il:(:l1 exclnídd da-
sr. Armando CàliJ fOI'am nUlHéro- 51/18-, que .íbre crédito especi.aL

C�]�:, .. tOd1).s"�,;�s requintes técnicos da propaganda desagrega,dora. A pl'O-
COIl( enação 11, 11 li' Fenlyk, pelo sos e convince;llés. O ilustre re-

idem. 69/48, concedendo pensão,

��sIto,.iI,e .

�f�a problema aventa-se a hipótese mais pessimista; acir.
fato de �(,l' menor.

presentante também destacou a ;'11- idem. 22/48, redação final;. idem.

Ian.:=se.:os·,�Imos contra os poderes públicos; inocula-s'� o virus da re- O caso do estud�nto. portfll1cia estratégica militar e !'co- 58/48, autorizando aquisição P'H'

beha'O;,·é.a.v�l1-se desconfianças, matando a velha _e humana fé na pala- U "nô'llÍca da estrada e ponte pm doação, em Jarag-uá do Sul, de ter-

vra em·penl:(ada. \

.

Imo Doar.te aprêço. 'Encerrando as. suas exc('- ras e de um terreno, idem .

. No-. Bra*il êsse panorama de apreensões deriva exatamente da ')re- lentes consinerações, o deput::trlo 61/48, (redação final), idem.

l:endid� que�ra de antigos, e nunca partimos laços ,de n'Ossa confiança e RIO, 30 (A.N.) - A propósito da Armando CaIU propôs fôsse dirigi. Discussão li! votação do req�lI�I�i-
amizade,:vo�adas a outras nações ,do Continente. Nas reIaçõ'es econô-- prisão do estudante Emo Duarte, do ao exmo. sr. Presidente na 11c- mento n. 25, do sr. Ma,noel S1l11aO

I'llÍco-fi-pa,,:,ceiras reside, especialmente, o alvo últiman'lente mais visa- forneceu o ltamarati a seguinte [;0- pública o seguinte telegrama:' Corrêa, e do .pa�ecer 'ao I:1e_smo, cla�

rlo lJO,t unja: campanha em que, em.bora travestida de ciosa reivindica c 50 ta à imprensa: "O Ministério rhs I "No conhecimento de que a COI1S" ,do pela Comlssao de PetIça'O.
nacionalI'sta f'acl'l t d

.

l"elaç- E ,t' f
..

f' d - .

'b
.

A
. DEPARTAMENTO DAS MUNICI-

. , se orna vel' 'O escomedimento das atitudes na px- 1 oes x 'enores OI H1 OI ma o truçao da p'Onte so re o riO l'U -

.

tem�oraneidade do paradoxal jacobinismo.' pela Embaipda ,cio Brasil em \ra- ranguú está prevista no plano de
PALIDADES

.

'. Dai, o sentido da nota oficial a que aludimos e em que o sr. Minis- drid e Consula,do em Vigo, de que construção da estrana federal BR Foi, hoje, encaminhado à Assem,.

11'0 da Fazenda expõe a sittiação real do pais em face das soluções vi- os cidadãos brasileiros Emo DU'l.r- 59 e sabe,d'Ores de que esta não fi-
bléia Legislativa Estadual o proje

sadas com a vinda da missã'O Abink.·
.

te eO José dos Santos, entregu'es on- gura entre as constantes do progra-
tô-de-Iei extinguindo. o Departamcn�

Os técnicos brasileiros e norte-americanos, aliás, apenas exami- tem a" di/p �oJ1sulado seauir�11l
to das Municipalidades. O citado pro

nam os nossos problemas da pradução, ,do crédito, do transporte e 011-
eni complJ.n.h1a do Cons�ll ,do"Br;�il !�:;;-::;l·:;l.;�:·�:d�:

-

;;1'- �l;;; ::- jeto manda que os seus funcio,d-

boos assim, diretamente convergentes no interêsse do nosso desenv,)l- até a Fronteira lspano-Portu.guesa, cretário da embaixada ·em Lisbôa,. rios sejam aproveitados nas divcr...

vimento econômico. Seja, como o adianta a nota ministerial, uma nc-

sas repartições estaduais.

ces 'd" f d t I
-

d
. aproveitamento das nossas' riquezas minerais, do nosso potencial agrí· A Comissão de Legislação e Jus�

,SI aue un amen a a co.operaçao o capItal estrano'eiro Nunca pres- I
.

" .

I
- .." . co a e pastonl e da nossa incipiente industrialização. Tudo isso con- tiç,à d'eliberou dar o prazo de S db,s

cmdImos ,de e e nao vem ao caso assll1alar os erros em q
.

.. . . .

d -. . ...

ue Incorremos", tumana a constItmr vago sonho de grandezas, s'e hvessemos de contJr ao prefeito de Joinville, eleito l)ela'
no passa 0, e que nos nao pernllhram condIcIOna-los melhor à no�sa t d't' b '1'

.,.

I
-

..
A • ••

" ,somen e com os recurs'Os os capl aIS rasI elros. Ul1l'a-o Del110cl'/ltI'ca Nacl'oI1a1 IJ"I'�'
evo uçao' econonuca. Por maIS censuraveis que sejam tai . 1;- I

.'
' " " ... '"

d
.

'
:

A •

,s enos 1ao- FOI, portanto acertada e oportuna a nota que o sr. Ministro da Fa- oferecer informações sôbre o reC'lr,
e conshtlllr, de futuro, salutar advertencla aos qu t nl I b "I"

,

. '"

e e 1am (e StJ OI. j- zenda forneceu á imprensa e que rebate, com serena objetividade, o!> S'O interposto pelo dr. José Acc!l.eio,
nar as contll1genclas da colaboração financeira de procedência aI'
niaena a x

-

d I d"
J�- assaltos feitos, com propósitos sombrios, pelos que se apressam a agi- 'Moreira' contra a astronomica )1',a-

" e ecuçao e um pano, e (;cononlla pre-traçado Com vistas 110 tal' a
.. - .

bl' I d d
.

Op1l11aO pu Ica, apan lan o-a e surpresa. jOl'ação do inposío de licença.

.:,,,

I.
. ,� :

;
•

': -I.
.' .

,

Proprietário e

"�

,O MAIS ANTIGO DIÁRIO DE SANTA CATARINA

D. Gerente: SIDNEI NOCETI - Diretor Dr. RUBENS DE .ARRUDA RA1IeS
Diretor de Redação GUSTAVO NEVES

1110 . ·�.V I 10.3{1
p

.

�lorlanOIlOll$- 5exta�feira, 1 ')� Outu.brr1o. 1QJ.8

A Doia d�o Ministro da Fazenda o sucessor
,

do
sr, MorV8n de
Figueiredo

e
RlO, �o <A. 'X.) - Segundo �p informa, treis refinarias de Pel ró

Ieo ser ão instaladas no país Inevemente. );esse sentido, o Presidente

da República deverá enviar hoje ao Congresso mensagem soliciLando

08 recursos e providências neeessárias. uma delas, com capacidade pa

ra dez mil barris diários, será construida nesta Capital e a outr-a,
para \'Í1l1e mil barris, em São Paulo, ambas porêm serão instaladas

,� explo radas por empresas particulares. A prímetra será turnec ida

pelos Fabricantes·Norte-Americanos, a outra pelos Tchecoslovacos.

Ainda a mesma fonle 'adianta que urna .Ierceira e mais irnpçrtan
í

e re

finaria será instalada e dirigida pelo próprio Govêrno, sendo a llUÚ')1'
. produtora, com capacidade para d istilar quarenta � cinco mil harris

diários. Esta será adquirida na França, juntamente com noventa lo

comotivas e todo o material necessário à construção do oleoduto

SanLos"São Panlo.

Na Assembléia Legislativa
Pedido de informações. -. Urqencia pedida pelo sr. Armando

Calil pam a çonstrução duma estrada federal. .c: Qutras notas•

° Ínl/,ianismo, que os nossos enciclopedistas dividem
c'm duas p.poca� distintas, prodllziu no Brasil escritores e

'poelas no;:; qllais se pode reronhecer alguma ol'iginalida
(le. Na pl'imeira rase estão situados o� allLores do U'/'ll-

·

..
'{fuai e do C(//·(lIIW1'Ú., poemas clássicos rio nos;:o ,indianis

".mo in.ascenle; na seg'nnda, Gonçalves Dias e José de Alen-
· '.-car.. -\. originalidade dêsses nosso,,;; escritores não está
'pl'àpria'Tl'!'énte na forma 'clo dizer, m,ais ou menós casti

, ça, ·]1e.111 :l1leS1110 na ele\'ada inspiração poética; mas so
bl'çturlo na esppcie dos lemas escolbidos que susc.itam

..... .

graves �. profundas reflexões sôbrc o caráter dos povos
� amel'Índio::;, o seu g-ráu de desenvolvimenlo cultura], a

s�la influência na formação do bon1em am'cricano, espe-
clalmente cio brasileiro, Lraianclo-se, como se trata de
escritcirrs nacion'ais, versando assunto nimiamente l;acio
nali:;ta.

:r:SSfY niovimenlo histórico de nossa lilel'alura, não
te"p, por' muito (empo, conlil111arlores. Deixou profundo
.sulco P'!l nossa� leLras e nelp cl'i-sl.alizoll-se, por isso mes-'
mo pet'manecenrlo indelp\'.el, inconfundível.

Os 'c:nt l1�iasllloS nacionali",ta.", l[l1P jll'ecpdpram natn-

\·•••••••••••••••••••••8••••••••••0••••••••
. :

i INDIANISMO i
: .
F

••••••••••.,•••: ..
- Por Arnaldo S. Tiaqo

ralmcnlf' a inrlcpel1dôncia, fixando-se em aÜtudes ue he-
roismo que desafiavam o;; marLirios, sucedendo-s,e intel'
miLeJ.Jtrll1enle ns ';llrlOS l'p\'olucionários, máu grado as
t I'('mcllrlas condenarões que a justiça metropolitana inllill
gia ao� pioneiros da nossa pmancipação política, tiveram
o seu ponL.o culminanLr no 7 de s,elembro. Dai em diante

cOllJ.)!' ,í PJ'óp�·ia. �elialiclade' a tarefa 'de firmar a conquista
ria Jlldepcndenela - o qlle foi ,rcalizarlo sob a égide do
primeil'o imperador. Basíl.io ela Gama ,e Santa Rita Du-,
J'ão, senle-se bem dos SCl1� poemas indianistas, não fo
ram influenciarlos flor essas conentes de exagerado, mas

explicÚ\'f'1 e neces�á_rio nacionalismo, sem o qual não
ctlirJal'iamo,.;; da lÍossa indeppndcncia.

.Foi no srgunrlo im}Jprio que surgiram as exaltarões

sentimentais, suscitadas pelos relatos das atrocidades in�
mngidas aos mártir,es da independência. O elemento au

tóclone haveria de representar,. nesse inFtante, papel im
portan tissimo 11a MJ1oCP) tllação daqueles pj])icos lances do'

pa�sado recente: dãí a eclosão da segunrla fa�c cio india-
•

ni,'imo, caracterizada pela exaltação do elemento autócto�

nc, que preponderou nos áureos dias de Pedro II e que,
além dos já citados José de Alencar e Gonçalves Dias"
dell-llos Itambém Carlos Gomes e Vitor Meireles, imor
lalizanflo na ópera e na tela o belo caráter rIo íncola
braslleiro.

Quase ao apagar das luzes do. segunclo impprio,. gra-·
ças a.o destaque intelectual do monarca e à ·compl'o\'arla:
ansLf'rida'de dos nossos, CQstumes, começou a ser alrai

d� a atenção do mund-o cttltul'a) europ,eu para o nos,;o

pais, esquecidos como já se a'ohavam os belos lempos da'
"missão artística" - único' traço talvez que conseguil'a�
1l10S mantpr com a orglllhosa mentalidade ellroppia 11ara
a qual, ainda :,;oh o constrang'irlo rpinarIo rI e', D. Jo�o vr,
não 'passR\'amos ue UI11 "pay,; rle .salT'i'ages".

Continua na. -2�. pago

'.: I

\
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Guia do

'Restaurante e Bar Coqueiroso restaurante e bar do Coqueiros Praia Clube, acham-se empleno funcionamento, tanto de dia como á__noite, estando aparelhados para banquetes, etc.

LIRA 'TENIS CLUBE
Edital

Afim de iniciar a distribuição de carteiras sociais e cartões deidentificação para filhos de sócios, solicita-se a todos os senhores associados a fineza de fornecerem à secretaria ou tezouraria dês te Clube, no menor prazo possível, duas fotografias do tipo 3 x 4.
A Diretoria

Publica relação dos comerciantes e industriais com seus en
recoso ,

,

Cada guia é vendido acompanhado de um mapa rodoviário liParaná e Santa Câtarina .•

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

ZYH
Ouçam, diàriamente, das 10 às [4 horas,' as eu diçõe« daI

'

970 kilociclos onda de 300 metros.
Laguna - Santa Catarina - Brasj]

INDIANISMO

•

....._.-_-_••••-_-......_._..._._-_-_-_._-_-_-..,.-.-_-.-....-.-_-_-_-_-_...,._-_-••-.-__MM. ......."...........

Conclusão
raízes, se considerarmos ai nOS5a aneestralidade racial de11 séculos a esta parte,

Esl.a, considerada à vol d'oiseau, a situação nacional 'em meio de um mundo que se preparava anciósamente para compartilhar rle acontecimentos incoercíveis,dado o ódio que permanecera na alma dos povos, vencidos, nunca, porém, convencidos, no seu orgulho materialista, de, uma derrota inesperada.
Gom a segunda grande guerra, o caráter da velhaci vi l ização ociden lal manírestou-se absolutamente semrebucos : substancialmente ma! erialista, tendo por simples ·"ótulo a legenda nazarena do Cristo, A �rande civi lização, 'ii brilhante civilização dos povos ocidentaisviu-se então claramente - não colirnava a redençãoda h uman idade por ela submeüda em tôda a pai-te doII"lLmdo, mas apenas o bem eslar dos nossos irmãos PU ro

peus que exploravam em tôdas as regiões do globo, a seuexclusi vo proveito, as r iquezas e o trabalho dos demais
povos menos adiantados na técnica de uma ciência. queSP convertera em instrumcn lo de ação meramente ind ustrIalista e comercial.

Fizeram-se então sentir sér-ias reações : a .India tor
nou-se independente; os povos' soberanos, submetidos a'ump vassalagem oconónrlca fle os torn va, por isso, 1 m:ro.' sa l él il.es do;;) povos ;�\ll'ü[Jel1s, com çaram a l'eb\lIl'sôbre os seus peéulial'p:s TllOd.us de scr, podendo noLal' queestes eram mais nobres, mais belos e muito mais cristãos elo q ue os dos próprios seu,;' irmãos que pretendiammante-Ios sob vassalagem com mil disfarcf's que afina�[oram postos ás clara,s.

Começamos a compreender, rOo Brasil, que o nossoUpa dc civilização, de carátel' cultUl'almenle europeu -

sejamos sinceros - mas sentimentalmente i'l1dís'ena, eramai; elevado, pal'Licipando o nacional, t.éonicamente, d.oe�pírito de inicia(jya e çle investígaçiío ocidental, profun-,damente modificado no ambiente americano, STaças a"ál'ios fatõres entre .os quais sobreleva o de naLurezaetnológica, especialmenle no que se .refere ao
I

elementoguaraní.
Eis que nos lembramos, enlão, oom saudade, do nos

so ridiclllarizado c desaparecido INbJANrSMO.
}lIui recentemente, o pontífice máximo da nossa brasilidade, esse impel'térrito Rondon, grita estentàricameJ1)[.elá ,do seu' :.\1imozo Parado, a 221ég'uas de Cuiabá, rincãoparadisíaco do seu nascimento, movido pelo entusia�mo

que lhe des(.lel'Lava uma desembaraçada aLitude da Sociedade Brasileira de UeogTafia, em prol -cio, movimento de
amparo ao íncola, clTcfiado pelo mesmó general: "':'lopro];)lema indíg'ena, abrazadOI' por sna própria natureza,está o fUI1llamcnlo j)1'incipal ria cllltlll'a brasileira, nomai6 rig'Ol'u:so chtério histórico, constituindo a sua solução a esperança real cio f_utLll'O da l'aça e do continente, para o �el'viC'o de salvação da 11Ilmanidarle no tempo ,e no eS1)a<,:0, Lanto no Brasil cumo em Lodo o oci!.lenLe e po!' fim naplenitude da Terra!"

Êsse modo de falar s,em relJUço�, mui próprio daíndole bra�ilíndia, que constitui mesmo tl'açÜ predominanLe na "ida de relação do ún'ico povoO de língua tupígual'ani, que r o pal'ag'naio, onde ludo se pode dizer ne,;teidioma, ao passo que o castelhano .obris'a-os a "guardar asconveniências" (1), i'ez brecha nos ânimos, induúndóalgulls dos nossos mais de�Lacados rçpr'esentantcs da cullura brasileira a tomai' em COnsideração êsse grave aspecLo ria nossa yida interna, nesta hora. decisiva delransrol'macüo uni\'ersal, paea aquisição de mais nobresestímulos de progresso espit'ilual e alic,erçamento da pazentre Os b on1(' IlS.

Ef'elÍ\'amcnLe, Rondon r um ,símbolo! o expoente máximo (na fórmula consagrada) da nossa bl'asilidade, oprimeiTo cidadão que t.ve a honra de assinar o "Livrodo "Iérito", criaçlo pélo g:ovêrno da República para homenagear os gTanr].ps da Pálria, �en "alor moral p imenso:Slla cultura cientifica, incóntesLável, tanto as�im que[em urna cadeira à sua disposição na �-\.cademia Brasilei-

_. 6 Radio Difusora de Laguna.

Acentuou-se o .i nl.ercâmbio intelectual entre os doisconLinentes, e isso teve como consequência a infiltração de costumes europeus em a nossa mais elevada sociedade. O processo dê adaptação à cultura alienígenaintensificou-se mais ainrla nos p rimeir'os tempos da República e foi até o extr-emo de suscitar em alguns espíritos superlativamente euroueixarlos, a idéia de substituir,inJensificando a corrente i mig rn l ória do velho mundopara o Brasil, a massa humana j;\ aquí radicada, deixando o elemento nacional entregue aos 'processos do deperecímento, por efeito das endemias .rei nan íes no pais,relegado ao abandono, à misér-ia, ao mesmo tempo que' oádvena, trazido ao Brasil com enorme sacrifício do erário público, amplamente protegido e nababescamente subvencionado, prosperava, nas zonas de colonização, ao la-do do caboclo em declínio... '

A situação era revoltante! O brasileiro ria-se, nesseamhiente de dissolução das Jôrças vivas da 'Nação, de tudoque o Brasil produzia!! Produtos nacionais eram tidosem despréso pelos prqprios consunrridores ibrasileiros;desprezada pelo homem que vinha salvar o Brasil a instrução ministrada nas escolas brasileiras, promoviam ascolônias a criação de 'rscolas subvencionadas pelos gover-nos de suas pátr-ias de or-igem. Os filhos dos novosricos alienígenas deviam ir à Europa instruir-se, porquenão con íi avam nos professores brasileiros. E o mesmocomeçavam a fazer alguns brasileiros ...
Uma nova corrente colonizadora procurava subordinar-nos de novo às metrôpoles ocidentais. Era umasegunda colonizàção do Brasil!

'

Então o indianismo foi considerado como l'iodícula explosão de sentimentalidade autóctone, sem cabimentoals'um em face da brilhante civilização que se ampliavapor todo .o orbe, colhendo em suas malhas até os remotosjaponês'es.
Veio, porém, a hecatombe de 1914-1918. A grandeeivilização org'ulhos,a do ü,cidenLe, estava começando a daros seus feutos de acentuado sabor materialista, Fez-seno Brasil um pequeno modmenlo de reação ao ocidentalismo que nos dominava e começámos entã:o a 'Procurarmaior aproximação com os Estados Unidos, cujo ciclohistórico de predomínio universal tinha início.Com a Re\'olucão de 30, sómente com a revolução,foi possível ,abalar os espíritos e levá-los a refletir S0-bre os sérios problemas da nossa vida i11 Lerna, em franca dissolução dos velhos costumes brasileiros. A segundaRepúbl.ica te\'e por missão h istól'ica valorizar o Bl'asilpara os brasileiros. Aqueles sérios problemas, a que acima nos referimos, concernentes à preservação do homembrasileiro, à ,sua salvação pelo aJastamento do caminhoem franco declive que o leval'ia a afundar-se na abismoda mais completa miséria,: foram tratados com superiorcritério p se não se acbam ainda d,e todo resolvidos, iss'o emgrande parte p devido á traição de alguns responsáveispelo mecanismo aut.árquico inaugl.H'ado no país, os quaispensaram mais nos seus próprios interêsses do que nosdo 1)ov.o, burlando, assim, üs nobres e ,elevados propósitosdo s'ovêrno.
Esta crítica é imparcial e encena um pronunciamento insusp,eito, pois o sis'natário foi infenso á revo'lução, tendo, gr�ças a isso, sacl'ificado a sua carreirapública.

O surlo da industrializaçã,o do país; o magnífico, de'senvolvimento da cultura científica, vigol'osamente iniciado com a: primeil'a República; a rebabilitação do crédito; o melhor aparelhamento das "ias de comunicação ede lransporte, o carinhoso cuidado dispensado ao ensinopúblico, à �audc\ rio 1l0\'O, ptc" etc., c()n�litllem olllros Lantos aspec!os da cll;ão gov('rnamclltal, na Cl1ião e 11")� Estados, que devem ser levados ao alho ela no\'a orirnlaç,ãopolítica brasileira,
Continuamos, é cerlo, gramaticalmente, a ser dominados pcla antiga metrópole; mas isso nã,o tem in�portância: a nossa lingua é mesmo à porlugl1esa e. justo é queos portuguêses continuem a no-la, ensinar... . Depois,trata-sr de 11111 grande e 'nobre povo de pequeno índiced emognifi co, \'i\'endo num solo em' geande parte beneficiarIa pelo ouro l)rasilpiro r onde lemos inconlestá\'cls

,

ra rio Ciências, cadeira que ele, modesírssímamente, se ex-cusou dc ocupar até hoje.
As suas palavras incisivas dão que pensar!E a renaseença do indianismo teve aí o seu movi+menlo inicial, como expressão vivida e não 111ai,S apená 'lalente do nosso pátrio sentimento.\

Agor-a é Pedro Calmon que realiza na capital do, Paraguai a sua importante conf'erênoia sóbre "Civi liz açãolupt-guaraní", na Univer-sidade ela mesma conhecidis-sima metrópole. Presidida a solenidade pelo Snr. Natalício Gonzalez, Presidente da República, e assistida pe-'los ministros, ela Educação e da Fazenda ela vísinha Re--,pública, pelos, Ministros da Côrte Suprema, Embaixadordo Brasil e senhora Barbosa Carneiro, professores e in-lelectuais pal'aguaios,' destacando-se Juan Oleary e osmembros das missões Mi l itar e Cultural brasileiras, Leveassi m 'um caráter de consagração que ti exalça à caLego-ria de acontecimento histórico.
"Vivamente aplaudido pela assistência, diz a notado Jornal' do Comércio de 20 do corr-ente, o orador dis-'ser-leu pOI' mais de uma hora sobre as afinidades tltnicas na formação dos dois povos, acentuando a impor-,tância da cultura guarani conservada pelo único paísda Amér-ica que mantém sua língua indígena".O fato p sobremodo auspicioso. Destacá-lo do ramer-,rão cotidiano destas eogi íaçôcs absorventes da época, em'meio de clamor-es de guerras que nos chegam de Iongc, repercut ill\lo 0111 nosso ambienle social através donoUciário ua írnprensa, é salutar para a meutc dos ,110--meus que se interessam pelas cousas sérias.

-

'Pedro Calmon é um dos grandes valores brasileiros. Ol'ador de raÇ:a, polrmisla de inexhauríveis I'ecursos"como Gustavo Banoso, é êle um dos nossos melhores eacalados prüf'essores.
A sua palavra conyinccnte e cálida, há de t.er ecoac�o por llida a América, como um condLe à medilar sôo,bre as pala\'l'as -cio velho chefe do indianismo cont.emporâneo, cuja l'el�aSCença estamos festejando: "A sal\'açãoda hUl11ani,dacle no tempu e no espaço, tanto no Brasilcomo no <;lcidenle e por fim na plenitude ela 'rerl'a" es-lá dependendo ele aliarmos à deslumbl'unte ci\'ilizaçãoma'lel'ialisLa dêsLé ciclo histórico decisi\'o, 11m elemen-lo rlc orelem moral qlle lhe garanta orienlatão profícua,adequatla ,à felicidade -do homem, E êsse ,elémenlo é aindole fralel'l1isLa, a sincel"Ídade, a nobl'eza de senLimen-tos rio indígena americano, do autóclone das terras doBrasil.
Q renascimento do indianismo ai está esboç�ado, :\'ãodemoral'á muito que o tenhamos parlas a denlr.o dasnossas ouJras elevadas insliluições de cultura, como jáo temos bem nitido na _-\cademia Brasileira de Lelras,representado por um cios seus mais lcg'itimos 1'(1) l'eSCll"'tau teso
�ão tardal';1 muilo, sem dlhiqa, e ouLros mO"lllJixa-bas da in(elrclllalidade indígena vil'ão aliar-se a ê%egl"andc mO\'Ímento rle sadio nacionaiismo que não exclui, antes eslimula, a nossa coparticipação cada yezmais intensa na vida. de relação internacional.
.Que os nossos irmiíos das selvas desenvolvam lenlamen'lc a sua CllltUl':o.!., longe de ferozes estímulos, decompetições a"assalarloras que rlQsnaluram a per�onalielade hllmana, lornando-a inacess'ível aos bons sentimentos, à familiaridade com os seus semelhantes, relegandoo homem ii condição ele ,anacol'rla, a Yaguear, Yirtualmen le isolado, no desel'lo imenso da cidade, super�poyoada rie homens!!".
Deixemos, lá, no necess-o das matas, o nosso irmãonú - e quanlo a nós, bugres trajando ii europeia, re-constitllamos em nós' a ancestl'alidade étnic'a do indí

gena, uma vez que assistimos ao fracasso moral da ci-'"ilização de que somos co-herdeiros, para que destarte
possamos Lrabalhar pela salvação da humanidade, come
çando pOl' ::;a1 \'a1'"n os, a nós mcsmos, 'desta mal"ade:l;'insig'l�e que predomina nas almas, levando-nos quase ã
desespel'ança a l'E'spei lo dos altos destinos da pspéci ehllmana, nos quais, máu grado tôdas as dpccl1\.'ões quesofremos, piamenLe acrediLamo;;, porquanlo somos cren-
tes em DClls.

•

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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OOZE DE �GOSTO
,YROGRAMA PARA O' MÊS DE OUTUBRO DIA "3., COQUETEL DAS 9 ÀS 12 HORAS. DIA 10' 'SOIRÉE DEDICADA AOS

ARTICI�ANTES DO l� CONGRESSO DE HISTQJlIA CATARINENSE- DIA 24. DOMINGUEIRA. DIA 30. SOIRÉE. AS SOl-

RÉES E DOMINGUEIRAS TERÃO INICIOÀS 21 HORAS'
.

CLUBE

-ida..

_.\.:\JVERSARIOS
DeselllJiJal'gadol' Mileto I'acares
:;\Ia Capilal da República, onde

reside no pleno gôzo de merecida

,..aposentadoria, vê passar ,hoje, a

,;,Sua data natalloia, o desernbarga
",.:lar Mileto Tavares, que relevantes
.serviçns prestou à Magistr a tura do
nosso Eslado.

Ao" seus amigos e admiradores
que daqui lhe enviarem os seus

cumprimenlos, "O Estado" respeí
.tosamen le se associa.

-,

ANDRETTA

ESTUDANTE HOMERO
Completa hoje 15 anos o [ovem

estudante Homero Andretta que 'se
<encontra nesta capital cursando 0,

[>quarto ano ginasial no Colégio Ca
;tarinense. Parabens . e felicitações
de "O Estado".

SE,NHORITA i\AY,LA CHEREM
Transcorre hoje o aniversário,

,.da gentil senhorita Nayla Cherem,
"aptícada aluna do colégio e f'ilha
"de Calil Gherem e Suraia Cherem,
comerciante nesta praça.

'Vva, Amél-i� 's;na Pereira

Def'lue, hoje, a data' natalícia da
.. exma. sra. d. Amélia Sena Pereira,
''Viúva do saudoso sr. José Sena Pe
'reira e genitora da nossa ilustrada
-cclega de imprensa, a escritora
Mama de Sena Pereira, militante
':1Hl imprensa do Rio de janeir.o.

À veneranda nataliciante "O Es
:tado" apresenta os seus respeito-
sos cumprimentos.

"relégrafos;

.:l'ASCTME);TOS
Com o advenlo de 11ma robusla

menÍi,a, nascida ante-Qnt�nl,

�ocial

NASCIMENTOS
Com o nascimento, ontem,' no

Maternidade Carlos Corrêa, de 0:111

robusto menino que recebeu o '.10-

mo de João-Luiz, transborda de rui
dosa alegria o lar do nosso estima
do conterrâneo sr. Ar ibaldo PC')
voas, telegrafista do Telégrafo Nn

cional, brilhante e judicioso
'

cro

nista desportivo e Diretor da pi\�i
na Catarinense da Gazeta Despor
Uva que se edita em São Paulo p

de sua exma. senhora ,d.'.Elza Pó
Voas.

Associando-nos ao justificado jú
bilo do casal amigo, formulamos ao

recém-nascido João-Luiz os nOS$OS

votos de longa e próspera existên-

Prof. Walter Bank.
Famoso Quiroruante Nor-te Ameiicauo, de passagem

esla capital oferece seus serviços ao distínLo Publico.
Ide consulta-lu no hotel central quarto n. 6.

Consultas Cr$ '20,00 confeccionam-se, horóscopos.

por

" Jf"
,

==-

:�) ITAL
CIA CATARI,NENSl �

OE TRANSPORTES AÊP.EOS LTOA

Linha Fpolis. -- La ie�
2as. 4as. e 6as.-feiras

Carqas -- Passaqeiros
-- Encomendas

Na Comissão de Con'"
cilia�ão Cbilt-Itália
RiO, 30 (A.X - O;; Govêrrios fia

Itáliu e Chile acabam ele convidai'

o Embaixador Hildebrando Accioly,
Mi,nistro Interino das Relações Ex

ter iores, para membro da Comissão
Permanente Conciliadora entre os

dois países, criada pelo tratado de

conciliação e solução judiciária assí

nado em Roma a 24 de fevereiro de

1947. Ontem os embaixadores da

Itália e Chile nesta capital esti-

Casa ele Saúde São Sebasti;jo, e que
"recebeu o nome de �<\11a-Lúcül I'C-

,
,

gorgita da mais alvíçareh-a illegl'lu
o lar do nosso prezado coruerrà-
ueo Prof. Arí Mafra, Secrelái'ic) da Partícipaçã ff
Secçã,o de Florianópolis da Caixa

UI ,

Económica Federal, e de sua / Firmino de Assis Martins e Carolina Maria Martins, participam
exrna. espósa d. Elí BorO'e.s �h l'l':1

I
aos seus parentes e pessôas de suas relações, que sua filha Nilza, con-

e ' Ii l l
<> "_,,e

• tratou casamento com o sr. Mário Leal.
ornpar 1 rando da justi í'icuda I Bom Retiro, 26, de setembro de 1948.

alegr-ia désse lar amigo, Iorrnura- -------------+'
-----------------

mos a recem-nascída Ana-Lúcia
MISSA DE lG ANIVERSÁRIO DE FALECIMENTO

longa e venturosa existência.
' EUCLYDES SCHMIDT

-0-
'A família do saudoso Euclydes Schmidt convida aos parentes

•
'I"

pessoas arrugas, para assistirem a missa, que será celebrada dia 4, -is

horas, na Catedral, no altar. do S. Coração de Jesus.

Antecipa agradecimentos a todos que comparecerem a êste

fé cristã.
.

"

cia.

Inlo rma(Óes:
Praça 15 de Novembro,

22 - 2" andar .

TELEFOlvES

De dia: 1324 e 13g8
De noite: 1483 e 1536

Telegramas «C/TAL»

veram no Itamaraty, entregando 'lO

e minis tro a nota de seus govêr-nos,
'7 tendo-lhes o sr. Hildebrando Accío-

ly comunicado que o convite seria

ato di' aceito.

qualquer forma v,oto favoravel de
Esteve. ontem em nossa redação. cada deputado sen!ldores federais

um passageiro dos ônibus' que fa- desse Estado telegrafando pedindo
zem a linha ctn Saco dos Limões, aprovação nossa lei a�istia geral.
pedindo-nos consignássemos a sua Insistam. Não aceitem palavras co·

reclamação contra a vertiginosa

ve-I
mo resposLa Pt Desenvolvam no

locirlade 'com que os motoristas da máximo propaganda ou campa

referida linha vêm conduzindo úl- nha que nos conduza a vitoria

timamcnte êsses veiculas, na ânsia PL Sig'am estristatn,ellLe devida·

de se colocarem à frente dos que mente estas instruções. Pt Primei

viajam na mesma direção. OI' a liberdade Pt Publiquem

Diz o reclamante que nã'O discu- este jornais ai. Fraternidade so"

te as intenções dos motoristas, que liedariedade e libel'dade que será

admite mesmo sejam até louváveis, lamb('m a comissão cenlral prol

supondo-se entre elas a de prote- anislia g'eral casa de (letenç:,ão

gel' os passageiros da poeira le- São I)uulo FernanclO Leite.

vantada pelos outros, mas conside
ran.do as condições da estrada,
chera de curvas e construída no !an

çante d'O morrQ que faz fundos à

cidade, apresentando pela' parte .rie

fora, perigosissimos despenhae,d-
1'05, tais correrias podem causar

serias prejuizos à própria EmYJre
sa, pondo em risco a vida dos r..as-

rê�ses do BI'asil."

CONTRA A CARREIRA DOS

ôNIBUS

FALECI1\iENTO .

A 15 do corrente foi comunicudo
á exrna. Iarnilia o falecimento. em IMotevídéu, do sr. José Antônio Ni

colich, que, apesar de há' longos
,---------------

anos residir naquela cidade 'era 'peso
soa largamente estimada entre os

eatarinenses, seus conterrâneos. O

'PAZEi\! ANOS HOJE: ..
extil!_to era tio do sr. Eduardo Ni- 'U.·SS Sao"a.

_ o apreciado cronista despor- colich, Secretário da Junta Comer- i,.. - •

'"'Uva· Nelson Maia Machado, muito eial e irmão' da exrna. sra. d. Ana Ca-lar-Ina t94Q
_:'oOCstimaclo em nossos meios despor- Nicolich Livramento. I O

Uvas e sociais. 1-=---------------�e�L:m:���·g,��a:e:�ô�:ri:aa :��� QUEM PERDEU?-esllmado contenane-o sr. José do •

"Patrocínio Lima, conceituado Be- Um paT de oculos, pode
presenlante Comercial; procuTa-lo nesta Tedação.

- a exma. sra. d. Célia i\1akon-

"vieski, viúva do saudoso constru
�·tor Eslanislau Makonvieski;

-;;- o sr. Alia tal' Dutra, fl1l1cioná
i rio aposentado da PeefeiLura l\Iu

nicipal;
- o sr. Neslo,' �chiefler, 3ócio

,«la firma BOl'nhallsen e Cia., mL1ito
-{'onceiLuaclo na 'sociedade ita,iaien
"se;

-'-- a g'entil senl1ord.J. Júlia Bar'

'1'05, dHig'enLe yendcr!,)[':\ da Livnl
ria Cen lral;
- a distinta se.nha�'iTlhJ. Marie

"ta, filha do sr. Luiz Gaii.ci{lli; Funcionários da mesma
- o inteligente F,o:'i[tJ'l(), filh:· Uma anônima

nilo do sr. Flol'iano !:"tlll.L e de sua Uma anônima
,exma. espôsa d. Olin(iiLlcl Sena: "O ,Estado"
'- a mimosa LenHa, dilet.o� 1ilhi-
I

Funcionári'Os do D. Esta-
TI 1a do sr. Jaime Nascimento, rlc-
,dicaelo funcionál'io dos Cllrrf.'ios 'e

,dual ele Estatística'
lVI. H. C.'

Em favor da lamilia
'Benr;'qu6 Müller

A subscrição popular aberta nor

êste jornal em favor ,da família' do
sr. Henrique Müller. que 110 último
desastre de caminhão, perdeu suas

trôs filhas, alca..nçou hoje a impor
tància oe Cr$ 1.326,00, assim discri
minados :'

Contribuições recebidas:

Comp. Tetefônica Cr$ 200.00
435,00
50)0
40,00
100,;)0

-..-....-_-_._-.._�--_....--.-.........-..
- ...-.':'.-....�.".-'"w:.-,.......-.----..--.--....----..-..-..- .-_-..-:.-_",

4 campanba' d'o
petróleQ

O Centro de Defesa do Petróleo

pede-nos a di vulgação do seguinte
telegrama:
"Belo Hortzonle, 28 (Asapress )

- Os Údeees estudantis e o repre

sentante do Centro Naciona l de

Estudos para a Defesa do Petró

leo aqui promoveram um grande
comicio na praça Rio Branco, ins

talando o 1° Congresso Mineiro

de Def'êsa do Petróleo, 'preparató
rio do Congresso Nacional, a se

rea lizar no Rio.

Participaram do comício nume

rosos depu lados estaduais, o pre
sidente e os ve,ea.dores da Câma

ra Municipal de Belo Horizonte e

de outros municípios, além de nu

merosas representações de classes.

Discursaram a padre Ci-J' Assun

çiío, nresidente ela Câmara Muni

cipal, os deputados Lima Guima

rães. Oscar Dias Correia e Emílio
Vasconcelos Costa, os vereadores

Herbert Brant Aleixó e Jorge Fer

raz,' esludantes e membros elo Cen

tro mineiro de defêsa do Petróleo.
Termina,do o "meeting", a mul

tidão, conduzindo ar·cho1.es, :fai

xas ,e disLícos 'rumou para o Pa

lácio da Libel'dade, onde os mani

festantes, recebidos pelo - gove,rna

dor, escolheram-no pI'esidente de

honra c[.o Centl'o Mineiro de Defê

sa do Petróleo. A escôlha foi co

municada pelo deplltado J·oão Li

ma, lideI' 'lrabalhisla na Assem

bléia Estadual. O govel'Uador agra
deceu, formula,ndo voLos para que

o imporLanLe problema do peLró
leo nac.iomil possa ser resolvido
consulLando .os superiores inte-

PASTA DENTAL
ROBINSON

Como o nobre propósito de in
crementar o inLercâmbio social em
nosso Estado, o Clube 1'2 de Agôs
to está empenhado em realizar a

eleição de "Miss Santa Catarina

1948", da qual participar'ão repre
sentantes de v:círios municipios ca

larinenses. Nê!>se sentido a Dire

toria da vener:'lnda e aristocráLi-
Ca s'ocieclade Jirig'ÍL1-se ás suas co

il'mãos de tôdo o Estado, convi

dando-as a participarem dêsse C011-

curso.

Segundo informações que co-

lhe1110s na .Secretaria do "12", até
\an�e-ontem já haviam respqndi
elo ao c'onvite, emprestando seu

apôio á inicitíva, as seguintes so

ciedades:
De FLORIANóPOLIS: Lira Te-'

nis Clube Florianópolis, Associa

çãcl Atlética Barriga Verde, Clube
15 ele Outubro, Democra[,a Club e

Clube R. 5 de Novembro;
De CANorNHA�: Clube Recrea-

tivo Canoinhense e Ipiranga F.

C.;
De JOT�VT:LE: C. R. Harmonia

Lil'a;
De JOAÇABA: Clube Recl'eati

vo "10 de Maio,",. e DE mo DO
SUL: S. R. "Ooncórdia".

Responderam, também, decla-
rando não desejarem participar do

cerLame, o C. D. ,Paissandú, de

BrlIsque, e Três Barras F. C., de
Três Banas, por estarem empe
n lla'elot' na constl"llção de suas sé-

i das, pára daI' início fiO grandios')
, des, e o Clube ":;1, ele JUJ?ho", de

Lajes, sob a alegação de que o

concurso não lhe trada compenS(l

çã(� financeira .. _ .

"k Diretol'Ía do "12", ao CJue nClS

inl'ormaram, ag'uarda as respos
tas das demai� sociedades convida

empr·eendimenLo. sllgeil'os.

I Total

331,00
170,00

Cr$ 1.326,00

Motocicleta
Vende-se uma motocicleLa

marca "VITóRIA" de 5 H., P,
Ver e tratar a Rua EsLeves Ju
nior n. 28.

n<1

'ERVIÇO DE
METEOROLOGIA
Previsão :do Tempo, até 14 horas

do dia 1°:

Tempo - Bom, sujeito
instabilidade;
Temperatura - Estável;

.

Ventos - De suéste a

a ligeira

nordéste,
frescos;
Temperaturas extremas de

Máxima 22,i, Mínima 14,2.

Campanha pela
anistia
A comissão central dessa campa

nha, em que se empenha os presi
diados brasileiros, endereçou aos

reclusos da Penitenciária do Es

tado, a seguinte comunicação:
"Recebemos comunicação S. S.

Papa Pio XII assegurando ter in
tercedido junto autoridades Bra

sil. Contamos apô io igrejas cató
licas Brasi I.

Projeto Lei' anistia geral já em

mãos comissão justiça câmara de

pulados fundamentado artigo 66
íncioso 5 constituição, benefician
do também reincidentes até 6 anos

e 70 % redução acima dessa COIl

denação nosso objetivo é obter li··
berdade para trabalhar pe.Ia gran
deza pros'pe,ridade �elicidade in

depencia do povo, prestigio
j}l'esidente República, soberania

cong'1'es�o Nacional, respeito deci
sõeS poeler judiciari,o, defesa de
mocr-acia pa,ra que se proclame e

\'ig'ol'em os 5 novos direiLos cio
llOnlem ja garantidos e declarados

artigos 1't1 vg' 1H vg' 145 vg 147

vg 157 vg 164 vg 166 v. 173 vg
7ft \'g 2'17, e outros da coní'tiltuição
elo Brasil Pt Não ocupem esforçoS
na conquista da liberdade Pt Ob..

sel'\'em rig'orosa dixip lina máximai

oberiencia esLimados humanilarioSl

elil'elores desa casa aí. Solicitem de

hoie ;

TERRENO

Vende-se mTI à rua Irmão .J(1a

quini, nesta Capital, medindo 10x'iO,
por Cr$ 25.000,00.
TraLar à rua Vitor Meireles" 11.

39,

AquÍ fica pois, consignada a \l'e

clarna\j'ão, com vistas a quem de rli·

reito.

"

, ,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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A' DIVULGACAO
Revisia do Paraná para o Sul do Brasil

Intercâmbio Cultural
.

Economico 'FinanCelrO
Publicidade mensal. - Assinaturas e Anúncios.

CAIXA POSTAL, 775 CURITIBA

._w�

Õ"--Ê.STADÕ.-l'Redação e Oficinas à ru�
João Pinto. n. 5

Diretor: RUBENS A. RAMOS
Proprietário e Dir.-Gerente
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GUSTÀVO'NEVES
Chefe de Paginaçâo:

FRANCISCO LAMARQUE
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A. S. LARA

Rua Senador Dantas, 40 - 50
andar

Tel.: 22-5924 - Rio de Janeiro
RAUL CASAMAYOR

Rua Felipe de Oliveira, 21 -

80 andar
Tel.» 2-9873 - São Paulo

ASSINATURAS
Na Capital

Ano Cr$
Semestre Cr$
Trimestre _ Cr$
Mês _ .. _ _ Cr$
Número avulso _. Cr$

90,00
45,00
25,00
9,.00
0,50

No Interior
Ano . _ ...•... _ .. Cr$ 100,00
Semestre Cr$ 80,00
Trimestre .. _ . . . .. Cr$ 35,00
Número avulso .. Cr$ 0,60 �
Anúncios mediante contrato. �

"

Os originais, mesmo não >.
&

publicados, não serão S
�

devolvidos. �

�
A direção não se respon- .;

.. sabiliza pelos conceitos �
� emitidos nos artigos ..

�
•a.s:i�:�:S� J..�� .. _ �.... _ oV_ _ .�� _�,. . ..,

Viação Aérea
Horário
Segunda-feira

PANArR - 10,40 - Norte
VARIG - 10,40 - Norté
PANAIR - 13,50 - Sul
CRUZEIRO DO SUL - 13,55

Norte

Terça-feira
- - IH 10,40 - Norte
Zlill\O UO SUL - 12,00

N<Jrte
VARIG - f 2,30 - Sul
PANAIR - 13,50 - Sul

Quaria-feira
PANAIR - 10,40 - Norte
CRUZEIRO DO SUL - 11,00

Norte
VAiUG - 1 t,40 - Norte
PANAIR - 13,50 - Sul

Quinta-feira
PANAIR - 10,40 - Norte
PANAIR - 13,50 - Sul
VARIG - 12,30 - Sul
CRUZEIRO DO SUL

Norte
CRUZEIRO DO SUL

eul

Sexta-feira
CRUZEIRO DO SUL - 7,20

Norte
PANAIR - 10,40 - Norte
VARIG - 11,40 - Norte
P�NAIR - 13,50 - Sul.

.
Sábado

VARIG - 12,30 - Sul
CRUZEIRO DO SUL - 13,55

Norte

Domingo
PANAIR - 10,40 - Norte
CRUZEIRO DO SUL - 1 i,OO
PANAIR - 13,50 Sul.

I

13,55

15,30

Festividades de Santa Terezinha
do Menino Jesús

Novena, Missa 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
mandade do Divino Espirito Santo, novena em honra de Santa Tere-

Expresso· São Cist6vAo _ Laguna zinha do Menino Jesus, começando às 19 horas.
7 horas. No dia 3 de outubro, na mesma Capela,· às 8 horas, haverá Missa
Auto-Vlação IUja! - ltaja! - 111 bo-

Solene com assistência de S. Exa. ·Revm.a. o Sr. Arcebispo lVIetropoliraso

Expresso Brusquense - Bruaqu. - tano, que fará o sermão ao Evangelho. Terminada a função religiosa,16 horas.
Expresso Brusquense - Nova Trento realizar-se-á por S. Exa, Revma. a Benção das rosas, em honra de

-A���i�gr�s- Catartnense _ JoinvUe Santa 'Y'erezinha. Pede-se aos devotos mandarem o maior número pos-
- II horas. sível de rosas e particularmente ficar com suas rosas na mão no 1110-

R t-_ A�tr;:r�;ão CatarinenN - Curitiba mento da benção. epresen açoesRodoviãria Sul-BruU - POrto Alegre Ficam, assim, convidados todos os fiéis para assistirem a essas

OU
-

Pracl'8ta- 3 horas.
.

1 I da imil S ti 1Rapldo Sul-Brasileiro - Jolnv1l.

_,
romenagens em ouvor a .rru agrosa an ln ra.

ãs fi e 1:4 h�ÇA_FELRA ÁS 1: h?ras. terá. lugar a Procissão que sairá da Capela do Asilo. I .oferece-se para Laguna e Sul do
Aúto-ViaçAo Catarínenae - POrto Ale. Flonanopohs, 2;) de setembro de 1948. Estado, ofertas com detalhes à.

gre - 6 horas.
.

D' t
.

dA-
-

d S t Terezinha e Menino JesusAuto-Vlaçã'o Catarmense - Curitiba I
Ire or ia a ssocraçao e an a Caixa Postal na_. 109

- 5 horas
Auto-Viação Catarinenae

- a horas.

Auto-Vlaçã{) Catarinense
- 6 horas.
Expresso São Crlatóvão - LaKtma -

7 horas.
Emprêsa Glória - Lacuna - 7 'li

'e 6'h horas.
Expresso Bruaquense - Bruaqu. -

16 horas.
A-,to-Viação ltajaI - ltajaI - 111 ho

ras.

Rápido Sul Brasileiro - Jolnv1l. - ..
5 e 14 horas.

QUARTA-FERA
Auto-Viação Catarinell8e

- 5 horas.
Auto·Viação CatarinSll8e

- a horas.

Auto-Viação Catar1nenN Laguna
.- 6,30 heras.

I
Rápido Sul Brasileiro - Jolnvll. - li

fi e 14 horas.
Expresso São CrlstovAo -- Laguna -

7 horas.
Expresao Brusquense - Bruaqu.

16 horas.
Auto.Vlal)ão Itajal - ItaJal - 111 ho

ras.

Expresso Brusquense
- 16,30 horas.

.

Rodoviária Sul BrasU
- � hora.s.

Horario das empre
sas rodoviarias

SEGUNDA-F'EJRA

Joinvile

'l'1)bIJ,r4o

CurlUba

Joinvile

Nova Trento

QUINTA-FEIRA
Auto·-yiação Catartnense

Alegre - 6 heras.
Auto-Víaçâo Catarinense

- 5 horas.
Auto-Viação Catarin_

- II horas.

Auto-vtacão Catarinense
- B horas.
Auto-Viação Catarinerute - Laguna

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

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

e 7 1/2 horas.
.

Expresso Brusquense - Bruaqu. _
16 horas,
Auto-Viaç:!.o ItajaJ - Itaja1 - 111 ho

ras

Ràpido Sul Brasileiro - Jolnv1l. - A.
I! e 14 horas.
I!;mpresa Sul Oeste I.tda - Xapecó - III

- a horas.
SEXTA-FEIRA

Rodoviária Sul Bra'Sll - POrto Alegre
- li horas. •

Auto-Viação Catarlnense
- 5 horas.
Auto.Viação Catarlnense - Joinv1le

- II horas.

Auto·Viação Catllrinense - �
- 6,30 horas.
Expresso São CristovAo :- Laguna -

7 '
....... -s e-

Auto-Viação Itajal - ltaJa! - UI no-

POrto

Curitiba

Jolnv1le

TubUto

Curitiba

ri>

Expresso Brusquense
16 horas.
Rápido Sul Brasileiro -

às 5 e 14 hora a.

SABADO'
Catarinense

Bruaque

JolnvU. -

I Auto-Viação
- 5 horas.
Rápido Sul Brasileiro - JoinvU. -

às fi e 19 horas.
- 6 horas.

Auto-Viacão Catartneuse
- 6 horas. ,
Autp-Vtação C8<tar1llenge -- Tubarão·

- 6 .. horas,
EXDr�s90 São Cristovão - Lagune

7 horas.
Expresso Bruaquense - Bruaqu.

14 horas.
Auto·Vil!çAo rtajaí - Itaja! - 1S ho

raso

Expresso Brusquense - Nova l'rentG
- 9,30 horas.
Expresso Glória - Laguna - II 1/2

e 7 1/2 horu.

- Curitiba

Jolnvile

Dr. (LARNO
GALLETTI

ADVOGADO
Crime e cível

Con.tituição d. Soci.dad••
NATURALIZAÇÕES
Títulol D.olaratório.

Elcritório e Re.idencia
Rua Tiradent.. 41

FONE -- 1468

-

Dr. LindolIo 4.6.
Pereira

Advogado-Contabilista
Civel -- Comercial

Conatituiçõe. de lociedadea
e aervicoI corel:1tOll. em geral.
�.org�nizaçõe5 contaheil.

Regiatro. e marca.--; di.pondo.
no Rio, de correlpondente.
Eacritório: Rua Alvaro de

Carvalho n, 43.
Daa 8 àl 12 hora.,

Telefone 1494

Representações
FIRMA IDóNEA, ESTABELECIDA EM SÃO PAULO (CAPITAL)
HÁ LONGOS ANOS, E QUE DISPõE DE DEPóSITO, ACEITA
NOVAS REPRESENTAÇõES. REF. DE PRIMEIRA ORDEM.

RE6POSTAS Á CAIXA POSTAL, 245 - SÃO PAULO.

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, com bomba, para

600 litros; Lâmpada extensiva, com 22 metros de fio flexível;
1.t8 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 15 de Novembro n" 22 - 2° andar - Telefone, 1.388.

LOJA DAS CftSEMIRAS
Especializada em artigos para

.

homens
RECEEEU 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 pela menor preço da praça
Faça oma'visita à noss'a Casa e verifique

nossos preços e artigos

Relojoaria 'Progre'iSO
de ]UGEND- 8? FILHO

'

COMPRE SEU RELOGIO PELO SERVIÇO DE
kEEMBOL�O POSTAL

FO�Q seu pediào por carta Ol� telegrama e pague
sómente quando receber.

o
•••• " 0 ..

Laguna - SLa_ Catarina

Pracisías
Escritório recem organizado,

precisa de "praoístas" para traba

lharem nesta cidade e no interior,
com artigos de f'áci l venda, e com

boa margem de lucro.

Informações á Praça 15 de No

vembro 22, 20 andar, das 8 ás i!

'FÁBRICA DE FOSFOROS (PRON
TA P. FABRICAR)

Vende-se

Maquinár-io c-s 250.000,00
Prédio, lmoveis Cr$ 90.000,00
Situada em Campo Alegre - S_ C.
Vende-se tb, só maquinário
l nf'orruações com A. 'Wehmuth

Brusque - Santa Catarina"_
. . �

"

..

Dr. Antônio
Modesto

, N. 31 cr$ 100,00 R. 9 cr$ 2ôO 00

Despertador de bollo
ilumina a noite

Su.i8llo de qualidade

Médico

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 àe aperfei
çoamento em Buenos Ai�-es e

Montevidéu.
Especialidades:

RAIOS X
R4DIHM

RADIOTERAPIA
Exames radiológicos do Es

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

liares e Urinár ias.

RADIOTERAPIA dos Tumores
- Câncer - Inflamações -

Doenças da pele - Hipertiroi
dismos - Reumatismos -

Disturbios da menopausa-etc.
Atende diáriamente no HOS�

PFAL DE CARIDADE_

Uma maquina fotoqrafica
am!3ricana de focil

manejo

CASA MISCELANEA diltri
buidora dOI Rádio. R,!C� A
Victor. Válvula. e Di.eo••
Rus Conselhelro Mafra

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

o "Colégio Barriga-Verde�
está construido o seu·majesto-<
so prédio e necessita de suli
valiosa cotahoração.

:N,ouo. reloqiol l(io aoompanha:!o. dos respectivos oertificadol
áe qo"ontio_

PEÇAM-NOS CATALOGOS .- ENVIAMOS GRATIS
JUCEND & FILHO

Curitiba - Praça Tiradellt.. 260 - Paraná

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

Muitas felicidad'es pelo naseimea
to de seu filhinho I

Mas, não esqueça, que o melho:r

!)resente para o seu "PIMPOLBC)�
é uma caderneta do CR:t;:DITQ
\1.UTUO PREDIAL.
........ �

..

LEIAM A REVlST,�
O vAtF: no IT�JAl

0 ••• ••• ...

"_.. ". _.�-----�

•••••••••••••••• o ••

PASTA DENTAL
,ROBINSON

Q f PTocura-se

\
VENDE-SE o prédio da Av. Mau- uar O ..

um, com ou

ro Ramos, 269. Tratar no�' mesmo. sem pensão.
� InforrnaçD2:J 'nesta redação.

/.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Doenças in'ternas de Adultos e

Crianças O INSTITUTO PINHEIFiOS - (Caixa Postal, 163 - Florianópolis).
Alta Cirurgia - Cirurgia Geral - tem o prazer de comunicar aos senhores Veterinários, Fazendeiros

�?e.nças. �e. Senhora.s - Partos :-1 e Farmacêuticos, que está iniciando o lançamento de uma grande série
'las Urinárias - Hins - Coraçao dêsses produtos. _

- Pulmões - Estomago - Fígado Os primeiros já a venda, são:
Tratamento da Tuberculose SULFAGUANIDINA: Tubos de 10 e vidros de 100 comprimidos de

lOu cm3.
SÓRO ANTI-TETÂNICO: ampolas de 20 cm3.

VACINA CONTRA BRUCELOSE: Ampolas de 20 cm3 e frascos

de 100 cm3.
VACINA ANTI-RÁBICA: Ampolas de 5 crnâ, e de 10 cm3 e frascos

de 100 cm3.
Dos dois últimos, por serem os seus prazos de valídez relativamen

te curtos, o Instituto Pinheiros não manterá grandes estoques, atenden
do, entretanto, a qualquer pedido dentro do prazo 'mínimo necessarro

ao preparo dos mesmos que, assim, serão sempre Iornecidos com abso
luta garantia de atividade máxima .

Brevemente o Instituto Pinheiros apresentará outros produtos ve
(Formado pela Faculdade Nado-
nal de Medicina da Universidade leri'nários de grande eficácia, como: 'I'ernerína (Buco-Vacina contra

do Brasil) CMédico por concurso da Assistên- diarréia infecciosa dos bezerros), Stilbestrol, e ainda, Vacina ontra a

cla a PSicopadtas Ido Distrito Souba Aviária Vacina Contra a Peste Suína, etc _ .

�� ,
.

Ex-interno de Hospital

-; Quaisquer consultas sôbre os mesmos, bem como sobre as doenças
trico e Manicômio .rudícfàrío

, . -
,--

did I D tda Capital, Federal dos animais domésticos, serao prontamente respon I as 'pe o epar a-
Ex-interno da Santa Casa de lILl· d V t

. , .

sericórdla do Rio de Janeiro nento e e ermarra.
CLíNICA MÉDICA - DOENÇAS Pelo sistema de reembôlso postal, o INSTITUTO PINHEIROS aten-

N�RVOSAS • d
-

Oonsultõrto : Edifício Amélia der-á diretamente a todos os pedidos de seus produtos, quan o nao en-

NeRt'�'I�d_nscala 3R· AI contrados na localidade de residência do solicitante.
:.;;. e la: ua varo de oar-

"alijo. 70,
Das 15 às 18 horas

Telefone:
Consult.ório - 1.208.
Residência - 1.305.

Clínica Médiea e Cirúrgica do

DR. AUJOR LUZ\I)r. ,Milton Simone
Pereíra Médico-Operador-Parteiro

Clinica Cirurgica
Molestias de Senhoras

CIRURGIA GERAL
./1I)os Serviços dos Professores Bene

-dicto Montenegro e Piragibe No

gúeira (São Paulo)
Consultas : Das 14 ás 17 horas

Rua Fernando Machado, 10 Pulmonar
Radiologia Clínica (Raios X)
Eletrocardiografia - Ondas Curtas
Indutotermia Eletro Cirurgía
Ultra-Violeta - Infra-Vermelho

Consultório e residência:

Praça Pereira e Oliveira (atráz do
Tribunal) Rua Santos Dumont, n. 8.
Consultas das 9 ás 12 e das 3 ás 6

_ Fone 841. FLORIANóPOLIS

DR. LINS NEVES
,tiOiretor da Maternidade e-médico do

Hospital de Caridade
CLINICA DE SENHORAS - CI-

RURGIA PARTOS
,lDiagnóstico controleve tratamento

"especializad� da gravidês. Disrur

,tlhios da adolescência e da menopau

.RIa. Pertubações menstruais, .i:l�l'l.'

mações e tumores do aparelho geui
..tal feminino.

Operações do utero, ovários, trem
,,pas, apendice, hérnias, varizes, etc.

Cirurgia plástica do perineo (ru
,(turas)
ASSISTENCIA AO PARTO E Oi·E·-

RAÇõES' OBSTÉTRIGAS
:�oenças glandulares, tiroide, 'ová
,,1l'ios, hipopise, etc.)
;,:Disturbios nervosos - Esterilidade
-- Regimes.
,.consultório R. João Pinto, 7 - Tcl,

, '-.461
- Resíd, R. 7 de Setembro Edif.
iACruz e Souza - Tel. 846.

DR. A. SANTAELA

Dr. Roldão Consoni
CIRURG'IA GERAL -- ALTA CI.
RURCA, - MOL:t;;STIAS DE se

NHORAS -- PARTOS
Formado pela Faculdade <.le Medi.

ema da Universidade de São Paulo
onde' foi assistente por- vários anos d�
Serviço Cirúrgico .dc Prof. Alipio

Corrêia Neto
Cirurgia do cstômi'go e' 'vias circula
res' 4.ntestino! delgado e grosso, tir'oi

. de! rins, próstata, bexiga, utero,
ovários e trompas. Varicocele, hidro-

ceIe, varraes e hernas.
Consultas: Das 3 ás, 5 horas à rua
Felipe Schmidt, 21 (altos d� Casa

Paraiso). Telef. 1.598
Residência; Rua Esteves Junior, 170;

, Télef. M. 764
,

,,DR. POLYDORO ERNANI DE S
THIAGO

Médico e parteiJ'Q
tIDo Hospital, de Caridade de Flo

rianópolis. Assistente da
Maternidade

'ii)oenças dos órgãos internos, esie

cialmente do coração e vasos

-"Doenças da tiroide e demais gían
dulas internas

-Clíníca e cirurgia de senhoras -

Partos
',�ISIOTERAPIA - ELECTROCAR
DIOGRAFIA - MÉTÁBOLIS�lO

BASAL
I.flOIURIO DE CONSULTAS: -,

"Pela manhã das 10,31> ás 12
horas

,Á tarde das 15 ás 19 horas"
CONSULTóRIO:

Rua Vitor Meireles n. 18
Fone manual 1.702

RESIDÉNCIA:
Avenida Trompowski 62

Fone manual 766

Dr. PaDlo Fonte.
Clínico e operador

Consultór io : Rua Vitor Meireles, 36.
Telefone: 1.405

Consultas das 10 á. 12 e da. 14 i.
l� hra. Residência: Rua Blumenau,

22. - Telefone: 1.620

Dr. Mário Wendhaaseli
Cllnica médica de adultos e criança.

Consultório - Trajano. 29
Telef. M. 769

Consulta das 4 ás 6 heras
Ile.idência: Felipe Schmidt n. JII.

Telef. 812
- - -

Dr. M. S. Cavalcanti
Clinica exclusivamente de criança.

Rua Saldanha Marinho. 10
Telefone M. 732

'DA TI L'OGRA FIA

DIREÇAo:
,Amélia M PigozZi

Confere
Diploma

(orrespondencl a
Comercial

METODO:
Moderno e Eficiente

RUA ALVARO DF CARVALHO. 65

OOl"'\IPAlN !Hl� [))
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:

TRABALHO A
=

SEDE SOCtAI.:

po�ro ALEGRE

RUA VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA 'N.o 68 • 1.0 ANDAR

,,,,�,, POSTAL. 583 - TELEFONE "8·',0 - TELEGRAMAS: .PROTECTORA.

4genca Geral parll Shl Catarna
aua Felipe Schmidt, 22 - Sob.

Caixa Postal, 69 Tel. "Protectora" FLORIANOPOLIS
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ORIENTE racionalmente sua publicidade, tornando-a
intensa e proficua

Um veioulo de grande utilidade e ao seu alcance lhe é oferecido
pela onda da IYH - 6

RÁDIO DIFUSORA DE LAGUNA
- 970 kilociclos - 309 metros -

Para dedicatórias musicais procurar o sr. Waldir' Brasil, à Rua
. '

Fernando Machado 3.

NOTA: - Estes 'pedidos, deverão ser encaminhados com 3

dias de antecedência.

Produtos ,Veterinarios

Reclamem imediata
mente qualquer 'irre
gularidade na entresa
de seus iornees.
/

e,60 s.
-

VACINA CONTRA MANQUEIRA: Ampolas de 10 cm3 e frascos de

SRS. ASSINANTES

Oficina Celeste

Não tempo !-
(telefone
receber
Entrega

(Elétro Técnica Mecanográfica)
ROBERTO LAPAGESSE FILHO

Rua João Pinto, n. 32 - Florta-

nópolis - Santa Catarina

Consêrtos, Limpezas e Reconstru

ções de Máquinas de escrever, cal

cular, somar, Contabilidade, Regís;
tradoras, Balanças automáticas.
Chuveiros Elétricos, Ferros de en

gomar, Fogareiros, Esterilizadores e

Aparelhos Elétricos em geral
Serviços rápidos e garantidos
Preços ;M�dicos
Orçamentos sem compromisso.

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

CHEFE DE ESCRITóRiO

Telefone, para a Impressora Gre ieú Ltda.

manual 767), e o nosso a�ente o procurará para

sua encotneride tipográfica, Serviço Esmerádo.

imediatà. Preços sem concorrencia.

FARMACIA ESPERANÇA
to I'armaee.ueo lULO LA.U$
a.,. �I "'�.

_........el
'

1:' ,.. - a.__.i&taa
aartú - i. "'n.u1tL

hra...... Nata n-b ,....&aiJte

- ,.......

.- ..
- . - __._..-_-_,...._-_._...,._-_- ._-_-..-_._-_-_��...---------..-.--....._-_-_-.-_-_._-.A

Conhecedor de todos os servi

ços de escrítorío
'

procura coloca

ção na Capital, ou UO, interior, ..!..

Cartas para"CHEFE", Rua Vidal

Ramos. 52 - NESTA.
•••••• o o" o

.

COMERCIANTE: .,. um U

no à. Biblioteca do Centro ACII

�<&mlOO XI die Fe"9'ereiro. Coa

tr1bui.rb, tláaim, ,...•• 10fWJa

ç.to euítural doi ea�
•., amallhl I

..............................................
'

.... � "" ..

Dleo de Peixe
COMPRA-SE QUANTIDADE F.i

PAGA-SE BOM PREÇO. TRATAR

Á RUA CONSELHEIRO MAFR.\. 41,
FLORIANóPOLIS - CAIXA POS�
TAL 124.

"
� � . . .. .- .

FERIDAS. REUMATISMO E
PLACAS SIFILITICAS

Elixir de �Nogneira
M.dicoçõ.o QuxililU no trotamento

do aifIJia
.............................................

VENDEM-SE POR MOTIVO DE

VIAGE,M
Móveis de sala, em perfeito es

tado. e de quarto, 1 rádio marca

Esparto - móveis, diversos reló

gios de parede antigos, tudo em

perfeito estado, 1 srístaleiro e di:_
versas louças e mais algams obie
tos.
Tratar á Rua Bocaiuva, 13
............................. 0 ......... 0"0 .......

C;OMPRAr;.
VI': NDA DE'.

CASAS f Tf�RfNOS

HIPOTECAS
AVALlACÕES
lEúALlSAÇOES

ADHINI5TOAÇÃO
DE IMÓVEIS

[TC.

TlFlEI'O/'lC
11.'. 784

QUA DéODODO -.],5
nOI1IAIYOPOLIS - .5AI1TA CATARINA

........ '" o •• • ..

o Batalhão ,Barriga-Verde
foi eonstítaldo de catarlnen8�
destemidos' e o "Colégio u...
figa-Verde", 'usará a

-

metuIIW
bandeira.

'

,

,,"QampIDha �U1'll'O!!I .. I
o. L XI de·��.L .,
...........

'

• • ••
.•••••••••••••••• ) 1

I);ArUgos ··de �SO
,

doméstico
Você poderá ganhar de Cr$

50,00 à Cr$ 100,00 diários, vendeu

do artigos de consumo domestico.

Informações na Praça 1 de No

vembro n. 42 - 2° andar.

o o � .

NÃO 'Ê S QUE ç AI

A Tinturaria Cruzeiro di!!põe ago,

ra dos melhores profissionais q
cidade para lavar, passar e tin�

pelo sistema suiço.
R. Tirade.ntes 44 - Fone 1022.

RUA CONSELHEIRO MAFRA, casa grande com 6 quartos, sala ha
nheiro etc. Serve também para comércio. Preço Cr$ 220.000,0?

RUA CO;\lSELHEIRO MAFRA, prédio de comércio com 2 pavimen-
I tos. Preço Cr$ 350.000,00.

., _

RUA DEODORO, prédio com 6 quartos e demais instalações. Pre-

ço Cr$ 250.000,00.
'

RUA ALMIRANTE LAMEGO, ótimo prédio, construido em terre
'no de 17 x 30 todo murado, com 4 quartos, etc. Preço Cr$ 190.000,00.

RUA Rui BARBOSA, casa com 5 quartos, construida em terreno

de/Z4 x 86. Preço 'Cr$ 120.000,00
.

RUA JOSÉ MENDES, bangalô novo, com ,3 quartos, etc., construi
do em terreno de marinha. Preço Cr$ 50.000,00.'

RUA RIO GRANDE DO SUL, casa com 2 quartos, tendo o terreno

10 x 40. Pr,eço Cr$ 35.000,00. ,

'RUA ALMIRAtNTE LAMEGO, 2 pequenas casas con�truidas em ,ter
reno de 51 x 70. Preço Cr$ 80.000,00.

RUA SANTOS SARAIVA (Estreito), bangalô completamente novo,
lom 3 quartos e -demais instalações. Preço Cr$ 100.000,00.

RUA 7 DE SETEMBRO, casa com 2 quartos, etc. etc. Preço Cr$
40.000,00.

RUA 7 DE SETEMBRO (Estreito), casa com 4 quartos, -etc. Preço
Cr$ 55:000,00.

CAlPOEIRAS, casa com 2 quartos, etc., tendo ° -térreno a área de
86.000m2. Preço Cr$ 50.000,0.

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

TERRENOS
RUA RUI BARBOSA, tendo 8,50 x 50. Preço Cr$ 15,00fl,00.
RUA CONSELHEIRO SOUZA FRANÇA, tendo 15 x 30. Preço Cr$

-\0.000,00. •

RUA STA. LU7:TA (Estreito), tendo 50 x 40. 'Preço Cr$ 50.000,00.
RUA GERAL (Estreito), te'ndo 20 x 45 (fundos rua Tijuca). Pre

co Cr$ 20.000,00.
FAZENDOLA E INDUSTRIA,

BARREIROS, pequena fazenda, com pastagem para 30 cabeças,
com uma inrluslria de prODutos de mandioca, sagu. etc., demais inf0r-
ma\:ões dão-se nesl'e Escritório. Preco Cr$ 280.000,00. .

HIPOTECAS
Aceito capital para empregar sôbre garantias hipotecárias.

absoluto.

. . . . .. .
. ••••• lIj

Camisa_. Gravata.; Pitamel.
Meiu d.1 melhorei; pelol" me

I}ores preço. .6 na CASA MI8
CELANEA - RuaC. Mafra.

.
. ............. "IiIII••••• � •

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Domingo próximo, na cancha. do Barriga Verde, gran�ioso torneio de
voleibol e basquetebol' feminino .' e mascuUnD, promovido

pelo Centro de Intercambio Cultural
I

' U Ivaí está preparaoa para. a
contend-8 de domingo

Para cofrentálQ treinará boje, o Bocaiuva
Para a empolgante pugna pebo-

lística que depois de amanhã tra- luta pela conquista da vice-lideran

varão Aval e Bocaiuva, finaliza�d:) !
ça, acha-se devidamente treinado e

F.
·

.

o 1° turno do campeonato da cida-I como medida de precaução irá ho

Iguelrense de, o alvi-celeste encerrou ontem jje ao gram�do para ,;uais UH:, treí-
, ,seus preparativos. Encontra-se o I no que sera o seu apronto. O

O convite entretanto não roi esquadrão de Paula Ramos Lange grêmio de Wladimír será bem ca-

aceito pelo clube do Vale do Ha- em perfeitas condições téc�icas e I paz ,d� �urpre��d�r o. quadro .azm:[ai, visto estar este clube compro- físicas e tudo indica que sera o ven- ira, pois sua ,:üona sobre o Figur-i-
metido com outro em uma peleja ceder da contenda. i rense o aponta como um contendor
oficial. I O Bocaiuva, nessa interessante. difícil de vencer.

Dir�fão de PEDRO PAULO MACIft'OO

ti> Rotary Clube de florianópolís
o Rotàry Clube de Resende, no,.

'

Estado do Rio de Janeiro, encetou Houve um momenlo em que, por
duas campanhas que vêm desper- proposta de João Eduardo Morttz,
[ando grande ínterêsse nos' meios Lodos os rotarianos, de pé e em

rotários. A primeira resume-se no silêncio, renderam uma homena
segumte : que' os clubes organi- gem póstuma á memória de seu
zem reuniões com diretores de es- companhei ro José Vicente da
tabelecimentos de !!nsirlO, prof'cs- Maia, do Rolary Clube de Uruguai
sares, alunos, como meio de esl.i- ana c ex-Governador do Distrito
mular e fomentar os Grêmios es- 29. Lamentou sinceramente a

colares do país, com cara ler cul- perda do excelente companheiro,
tural e artístíco, com a finalidade fazendo o elogio de sua obra em

de, indiretamente, darem comba- pról de Rotary.
te á literatura infanto-juvenil do I Essa rt:'l.nião contou com a

tipo "(Übi", enviando moções de! presença dos Srs. Itagiba Campos,
apláusos e solidariejiade á campa-! Olavo Cunha Lima e do rotar-iano
nha da Associação Brasi le ira de, Agenor Varella, do Rol ary Clube
Educação e ao "Diário de

NOLí_,'
de Lajes, Itagiba Campos, que já

cias", do Rio de Janeiro. perlenceu ao quadro social do
. A segunda, dentro dos prinoi- Rotary Clube de Florianópolis, do

pios que encerra o quarto -Objeli-I qual se afastou por· motive da
vo de Rotary, visando trabalho f'e- Iransterenciq 'de sua res idência
cundo pela paz entre os homens, pal'a Q Rio de Janeiro, em princí�
tal como está nD preâmbulo da [lias de 194'1, foi al\'o de ·homena�

. Cal'la das Nações Unidas': "Como gen� por parte de qua.ntos compa
as guerras começam no espirita dos l'eceram ao ágape, sendo saudado

homens, é no espírito dos homens pai' Tlmar de Almeida Corrêa. O
que devemos ,conslruil' as defesas homenageado leve oporlllnidade
da paz"·., Tais. iniciativas. ,foram de, Llsar da palawa para agrade
objeto da reuniáo onterq realizada ceI' a acolhida e inclllsive o Lele

pelo Rolary Clube de Florianópo- gl'ama de 'feliCitações que sellex

lis, através as comunicações fei- compaúheiros lhe en\'Íaram por
ias pelo Secretário Wilson Alves ocasião cio lranscurso de sua daLa Heitor Ferrari

Fer,péiuo e, após, submetidas á natalícia. Presidente do Conselho. Técnico
con·sideração das grandes Comis- Nova rennião. do RoLa,ry Clube
sões de Serviços á COIll,unic1ade e ele Florianópolis está programada
Sel'viços Internacionais, no âmbi- pal'a 7 de outubro, quando deve
(o das respeclivas' sub-comissões rão usar da palavra os l'oLarianos NA VÁRZEA EMPATARAM AMÉRI.
oe Ensino e Relações Internacio- !\1ül'io Nocetli, sóbre o lema "Po-

'

CA E FLUMINENSE
No gramado da Praça GeneralJ13is. clerá Fh)ri'anópolis vir a ser um

Osório, digladiaram-se na manhã
No decorrer da sessão, Calvy de bom pórto?", e Charles Edgar de domingo último, as equipes do

Souza Tavares .desempenhou-se, de-" Mori lz, e Édio Orllg'a' Fedrigo, res- A.mérica e do Fluminense, numa

monstrando profundos • conheci- pecU vamente para saudarem' 'o partida de caráter revanche, soli-
.

f··".. ' .'

'

d l' I � d I
citada por este que perdera no pri-menLos lécn LCOS .e p1'Ü lSSI0l1'atS, anl \ ;rs.allO, a p oc ama{:'Hl a Illeiro encontro por 3 x O. Apósda missão que lhe fóra atribuida, RepUlbhca Portuguesa, comemo- um ü"anscurso renhido, a pugna

qua seja discorrer "óbre o palpi- rado {I, 5 de outLlbro, e a festa na-, terrl1inOll com um empate de. 1 ten
tanle tema: "Represenla bom em- cional da República Chinesa, a 10 to, �oals consignados por .Tamico e·

.

d Aunno.'
prêgo de ,capital a oonsLrução de o mesmo mês. ..

'zrandes edifícios em nossa Capi- A presidência desta reunião es-�

, INDEPENDENTE X CRUZ E
lal?". Apresentando índi(Jes de V3- leve a oargü dQ Vice-Presidente; SOUSA
lorizacão imobiliária e ele custo ebl exercício, rotaI<iano Norbei'Lo Batcl"-se-ão. domingo prOXlmo, á
dos materiais empregados na cons- Hihl, que soube didgir 0:-< traba- tarde, no distrito de Trindade, em

lrução, assim .como da mão ele ll105 com acêrt(J e elegância. ]::sle, partida amistosa, os conjuntos do
[ndependentc e do Cruz e Sousa.

·ohl'a, culminou ,o orador por con· hllanclo por úlLimo, ag'l'aclecc� os _........_................- ........_WJ'"........��._•.

siderar bem empreg'ado o capital (',onvidado,; e l'otariaílO \'ü�ilante, FIGUEIRA X IPIRA�GA
\

destinado a gl'andes constrLlções temia designado' Agenol' Varella O FigueÍl"a, um dos íl1ellur..:!� .'lu- 'Exclusivamente com hora,marcada
em Floria·nÓl)olis, comproyanclo para r1escerrul' o Pavilhií(l 1\'aeio- bes varzeanos desta Capital, excur- Rua i\.l"cipreste Paiva n. 17 _ Te-
Sllas assel'tiva� 'com docllmentadas nal, i(:ado no inicio nos lrabalhos .;;ionará domin_go próximo á, cidad.c Jefone 1.427

de Palhoça, onde enfrentara o IpIL'Om!)[lra�ões e cal"culos. paI' Hagiba Campos.
'"aI�ga, Jocal.

'Brusque
Conforme divulgarrros ontem em sôbre a possibilidade de uma pelc

primeira mão: o Figueirens� tele-I j� entre o� d.ois clubes no� domí

grafou ao Paisandu, _de_.����qlle, mos do grenllO bru�quense.

. ,

Ira
)

t-Ião a o

Cachoeirao as regatas
de Jarivatuba.

venceu
efetuou-se do- como local a "rá iagrande' beilho

mingo ultimo, nesta cidade, a Dos sete pal'eos. progr-amados
segunda r-egata oficial do ano, pa- seis toram brilhantemenle venci

t.rocinada pela Liga Jo.invilense dos prlo Clube Náulico Cachoeira.
de Desportos B promovida pelo O clube promotor conquistou
Clube Náutico Atlantico, uendo apenas uma vitória.

VUória di) Clube A tiético de 8. Francilsco
Joinvile, 30 (Estado) _ Em

'

disputa de mais uma rodada. do Idade, o encontro enlre as equi
campeonato promovido pela Liga pes do São Luiz, .local, e do' Clu
Joinvilense· de Desportos, reali- be Atlética, ele São Fi'ancisoo,
zou-se domingo ultimo, nesta cí- \ cncendo êste por 4. x 3.

/

------- ----

FEDERAÇÃO ATLÉTICA
NENSE

CONSELHO. TÉCNICO
OFICIAL

CATARI-

_ NOTA

Em sessão realizada nu dia
21-9-48 foram tomadas as seguintes
deliberações:

1 _ Marcar a data do 'dia 5 de
Outubro próximo para o encerra
mento das inscrições do Campeor..a
to Estadual de atlétlsmo masculino �

e feminino.
"

2 _ O Campeonato Estadual, de
atletismo será realizado nos dias 9
e 10 de Outubro próximo constan
te do Calendário Desportivo desta

Federação e constará das seguiu
t�s provas :

MASCULINO
100 metros razos

200 metros razos

400 metros razos

800 metros ra7.0S

1.5éO metros razos

3.000 metros r-azos

5.000 metros razos

10.000 metros razos

J 10 metros com barreiras.
Revesamento 4 x 100
Revesamento 4 x 400
400 metros com barreiras

Sa Ito em altura
Salto em distancias.
Salto triplo
Salto com vara

Arremesso de peso
Arremesso de disco

,
.

Arremesso de dardo
Arr-emesso de marte lo

FEi\UNlNO
100 metros razos

200 metros razos

Salto em altura
Saltó em distância
Aremesso de pezo
Arremesso ,de disco
Arremesso de dardo

Florianópolis, 21 de Setembro de
1948.

Osmar Cunha
Presidente da FAC

Mais notável e gigantesca apre-
sentação de '

'IRACEMA DE ALENCAR e sua
I
grande Companhia de Comédias
Com a espetacular peça em 3 átos

de PATRICK HAMILTON em tra
I dução de Raymundo Magalhães Jr,

I LUZ DE GÁS
}HTZ _ Hoje ás 7,30 horas. --

(Á Méia _ Luz)
Alberto Castillo _ PerJa Mux __ Um dos mais estrondosos SUC?s

Alberto Villa - Maria Esther Ga- sos tanto no cinema corno no teatro
mas I Preços:

ADIOS PAMPA MIA

me para as pessoas que suportam IMPERIAL _ Domingo 2, 431-1 e.

cenas fortes. .. 730 II '. 1S.-

Censura: Impróprio até i8 aoos.--
_ Um dos maiores filmes de ta-

_ No Prograr a _

dos os tempos!
A marcha da vida 200 _ nacio- O FIO, DA NAVALHA

nal

Atualidades Warner Pathé _

jornal •

Prêços: Cr$ 4,80 _ 3,00

Vida fíl .. téhc»
A Associação Filatélica de Santa

Catarina, solioita, por nosso inter

médio, ° comparecimento, na ses

são de sábado próximo, dia 2, dos
seus associados que desejam con

correr à 1 a. Exposição Filaléllca
c1J F'lorianópolis.

Censura: Proibido até 14 anos: _

_ No Programa _

O esporte em marcha 299 _ na

cional.
Noticiário Universal _ :iornal.

Prêços: Cr$ 4,80 _ 3,00
ROXY _ Hoje ás 7,30 horas. -

James Ellison _ Frances Dee -

Tom Conway
A MORTA VIVA

Os mistérios estranhos de uma

ch-imonia sinistra revelados pela
primeira vez ao público ... Um f'i l-

RITZ _ Amanhã
A mais gosada e alegre comédia

nacional

CAlDOS DO CÉU

PA.STiLHAS

VALDA

ARNOLDO SUAREZ CUNEO

Cirurgião-Dendista

Raios X _ Infra-Vermelho
Diatermia

Cursô de especialização em

dentaduras

Florianópolis

i

•

TEATRO ÁLVARO DE CARVALtrO
Hoje ás 8,30 hOFaS

Cadeiras numeradas .. Cr$ 15,00.
Camarotes . . . . . . . . .. Cr$ 75,00
Locais. Avulsas.: Cr$ 10,00

"Imp, 14 anos". _

IMPERIAL _ ÁS 7,30 hs. _

CANÇÃO DE DUAS VIDAS
com

Nelson EDDY - Ilona MASSEY
- No Programa -

1) _ Trabalhando em Desenho,
Animado _ Nac.'

. Prêços: Cr$ 4,80 ._ 3,00.
"Irrrp. 14 anos". _

com

Tyrone POWER _ Gene TIER
NEY - John PAYNE _ Anue

BAXTER _ Herbert MARSHALL e

muitos outros.

A mais 'Sensacional atração
momento!

4R Feira

SIMULTANEAMENTE
ODEON _ 5,30 _ 7,30 _ 9 hs.
IMPERIAL _ 73/4hs. -

_ Um espetáculo como jamais
foi visto na tela!

Exibiç:lq' rara' e provocante U9S
mais l�erfeitos corpos e das mulbe
res lindas!
Mulheres rlansando e despindo-se
ALEGRIA, MUITA ALEGRIA
Sereias Morenas!
Bonecas de CHICAGO,

YORK _ HOLLYWOOD!
NOVA-

_ Vida noturna das principais.
cidades da América do Norte.
"RIGOROSAMENTE PROIBTDO

ATE 18 ANOS!
4a Feira! _ 4a Feira!

CASA
Pessoa que mora :em casa

gmnde pTOximo à pmça Getulio
Vargas, deseja mudar-se pam
casa menor mais proxima do

centro, fazendo permuta.,
Carte s a esta redação.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



DIA 25 (SABADO) ÀS 22 HORAS, RETUMBANTE "SOlR'ÉE", DENOMINADA "PARADA DA ELEGÂNCIA", EM HOMENA
GEM À PRIMAVERA; ELEIÇÃO DA SENHORINHA MAIS ELEGANTE;' VALIOSOS PRÊMIOS ; VÁRIOS .BRINDES} .

,MESAS A ,RESERVAR NA RELOJOA
RIA MORITZ, A PARTIR DO DIA 20 (SEGUNDA-FEIRA) - nrA 3 DE OUTUBRO (DOMINGO) ÀS 16 HORAS "MATINÉE" INFANTIL·, - DIA 9 DE,

OUTUBRO (SÁBADO) ÀS 22 HORAS, BAILE DE ANIVERSÁRIO, TRAJE A RIGOR, POSSE DA NOVA DIRETORIA, HOMENAGEM AO' r CONGRES
SO DE HISTÓRIA CATARINENSE, DESFILE DAS DEBUTANTES, ENTREGA DA FAIXA À RAINHA DO LIRA

)

IOI1PANBlA •AtIANÇA DA lAIA·
....... _ 11." - ... : lAIA
Donl•• tnl.AIIIPO....1

Cifr.1 do BalaDCo di 1944,

} o Escrilór�Aà�����O s��a�I!�oc��:����Á!��? S�himidt
N, 42, atende aos seus correligionarios para qualificação eleitoral

. das 9 ás 12, e das 14 ás 17 horas todos os dias
I Vende-se um à rúa Irmão Joaquim.

I nest� Capital, medindo 1Ó x 40 m.

...................................................., ' Tratar à rua Vitor Meireles, n. 39.

': ' . , , .•....... � , .

I:
. DR. : ......•.............••••••••...•

II A. DA������ D�A SILVA II v,2�,�'�!�O�ili,��!p��m-
, : : I posta

de uma mesa quadrada e seis

: AÇõES CíVEIS E COMERCIAIS :1 cadeiras e "bufet" esmaltados ; um

• : guarda-roupa e "bidet",

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

• • viagem.

: (Edifício Pérola) : Tratar à Rua Jerônimo Coelho n,

: : 1 - Quarto n, 19 - Nesta.

• Fones: 1.324 e 1.388 . •
.

• •

C
'

• • p ,

: Florianópolis - Santa Catarina I asa- rocura-se
•

-, C I:.................................................... asa sem filhos procura uma

Ministério da fte ron á llica I ���;:�;:::�:�ki7:n;?:.,: ,::::
ção dêste jornal.

Quinta .Zona 4érea - De�tacam�nto �a ·····O·VALE·i).·iTUÃi
.....

Base 'Aérea de Flo,rl8nópolIs
'

Proeuretn .a A.�.e'.
Progresso,

Edital J LIVRARIAR��LIVlUlUA:
o Comandante do. Destacamento da Base .Aérea de Plorianópolis,

.

.

[avisa aos interessados que estarão abertas de 1 a 31 de Outubro do

corrente ano: as inscrições para o Concurso de Admissão ao Curso

Prévio da Escola de Aeronáutica para o ano de 1949.

Outrossim avisa que as

.

instruções reguladoras para o neferldo

concurso, são as mesmas que vigoraram no, Concurso anterior. .

Destacamento de Base Aérea de Florianópolis, 14 de Setembro 19'18.

CARLOS DA COSTA DANTAS - 1° Tte. Ajudante,
•••• 1•••••••• ··.. •••••••••D .P •• pr •• rw: II ••••••••"... Casa noOuçam, diariamente, das 12 às 13 horas

ZYO�9 - RÁDIO TUBÁ
"A Voz das Terras de Anita"

Frequência 1530 klcs. - Onda de 196 metros

TUBARÃO - SANTA CATARINA

CAPITAL E RESERVAS
RespoDubilid.ne,
Receh
A':ivo

Cri 80.900.606,30
'

Cr$ 5.978:401 ;755.97
• 67.,o�. .245,30
• 142'.176.603,8c

,Vjage com conforto
· pelo

('(RAPIDO SUL BRASILEIRO»

Diariamente entre

Fpolis.-.Itajaí_.Joinvile-Curitiba

AGENTES

Fiuza Lima & ·Irmão

Sinistros pagol DOII Cltimol 10 .no.

RelPoDlaLqidac;lel
98.687.816,30

• �76.736.40t.306.20

TINTURARIA CRUZEIRO
Tiradentes 44

LAVA e TINGE ROUPAS
Reforma chcpeos

Profissiona competente - Servi�o rapido e garantido

Diretorel'
Dr;-Pamphilo d'Utra Freire de Carvalbo, Dr: PrsDcllCO
de Sã. Anilio M...orr•• : Di. Joaquim Barreto de Araujo
e JOI�· Abreu.

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

�or intermédio e sob financiamento dos Institutos ..
Planta e -informações - Rua trajano, 16.

BOM NEGOCIO
pata quem possue de Cr$ 10.000,00 até Cr$ 100.000,00 renda
�.rta de 10'/., ao ano com recebimento de TUTOS mensais.

Informações nesta redação.

QUER VESTIR-SE COM COHFÔRTO E ELECiANCI. 1
PROCURE

Alfaiataria
A

Mello

Empeza de

0·1-1 E
navegação
REM

NAVIO-MOTOR "ESTELA"
.

maxima rapidez e garantia para transporte de suas mercadoria,
Aeenteq em Florianópolis '-�ARLOS HOEPCKE S. A.

Ca'rros 'para' o interior do Estado
.

o l1_orário dos carros de que é agente, nesta capital, a conceituada
flrma FIUza Lima & Irmãos, é o seguinte:
RÁPIDO SUL BRASILEIRO -- Diariamente - Curitiba 6 horas
R\PIDO SUL BRASILEIRO - Diariamente - Joinvile 13 horas
EXPRESSO BRUSQUENSE Diariamente - Brusque 16 horas

cf excessão de sábado 14 horas
EXPRESSO BRUSQUENSE - 23., 43• e 63• feiras - 16,30 horas

INova-Trento
E. A. VIAÇ.W A:NITAPOLIS - 33• e 6a. feiras - 12,10 hor-as

C A s A
Vende-se uma com 8 comparti.

mentos situada em terreno de
20m x. 13m na rua Osvaldo Cruz,
Estreito, distante da. praia 7�
metros.

Preço o-s 35.000,00.
Tratar à rua Joinville (D. Jaime

Câmara nv. 11.) Nesta.
........ ,. .. ,. .

TERRENO

VENDE-SE
um terreno na rua An

tônio Matos Arêias, no Estreito me-
dindo 20 x 30.

'

Tratar nesta redação.
......... ,. . ,. ,. .. . . . . .. . . . .. . . . . ,. .. ,. ..

centro
Vende-se uma, para reei

dencia.
Escritório Ltn ob ili ário A.

L. Alves.
Rua Deodoro, 35;

Aluga-se
o primeiro andar do prédio
n,. 5, da rua Arcipreste pãi
va
.: 1 ratar à ruaArtista Bit ien
court, 28.

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

Rua João Pinto n. 6.

Aluga-se
uma casa de material recem-cons

truida, sita no Estreito à rua Osval
do Cruz.
Tratar na mesma localidade à rua

Cél. Pedro Demoro n. 1.472.

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

Pires n, 164.
................................................

Empregue bem o seu din'hel(
ro, comprando aeões do "Coi'
gio Barriga-Verde".

,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



A SOCIEDADE DE ASSISTÊNCIA AOS LÁZAROS, CONTA .COM A BOA VONTADE DE TODOS1 MANDANDO PRENDAS OU'
PRESTANDO O SEU AUXíUO PESSOAL, NOS DIAS 2, 3 E 4 DE OUTUBRO.

OLHAR A ,NECESSIDADE DO AMPARO AO FILHO DO LÁZARO. É POSSUIR UM CORAÇÃO BONíSSIMO.

CONTRIBUIR PARA O GRANDE SUCESSO DA ," FE-I'RA M E'X I C ANA", É DEMONSTRAR A MAIS, BELA, DAS�

]INTENÇÕES PROTEGER OS' FItHOS DOS LÁZAROS.

IHomenageín ao s�. dr:,-Haroldo �ub-leneDte ADdre�"
, Pederneiras, . liDO Na da Costa '

Em meio de cord iaiIdade reali- O SI'. Ministro da Guerra, por ato'
zo u-se onlem, no r,Ara 'I'ens de ante-ontem, promoveu ao pós+o :

Club, o jantar que -os Juatcionárrns de Sub-tenente' o primeiro sargento :

do DER ofereceram ao seu Diretor- Andrelino Natividade da Costa, n0S- '

Geral, Eng, Haroldo Paranhos Pe- so ilustrado conterrâneo, servindo :

derne ira s, recentemente eleito Di- atualmente no) 14ó 'K' C,'

retor-Presldente da Empresul, oe I' A notícia é sobr-emodo grata a!

T
·

b 1 d J-, t· Joinvíle.' quantos tr-aballiam+nesta folha, on-'-

II una e U5 Iça Em nome cios í'uncioriár ios í;O de Andrcl ino' Naeívidade da; Costn.:

57.0 aDI·V-ersár,·o de
·

1)'
- DER, falou, oferecendo o jantar ocupa distinto lugarventre �s' '110S--'

sua lOS a a�ao e enaltecendo as vlrtudes do 110- sos mais apreciados colabor-adores.

A data que hoje transcorre é das mais expressivas para a oleti- menageado, como chefe' e amigo, Educado e talerrtóso, com acen-
"idade catarinense. \ o Eng', Renato Ribeiro Cardoso, tuado pendor para lOS> estudds. '!1is-"

E que neste dia o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado, padrão O homenageado respondeu, a- íórícos êsse nosso prezado amigo é

de integridade, de honradez e justiça, comemora mais um aniversário gr-adecendo em seu nome, e no .le l membro do Tnstitutó Histór-ico e
:

de sua instalação, fato que assinalou o comêço de uma nova fase da sua esposa, presente, também al- Gcogdfico ,de Santa-Catarnia 'e 'só--

vida judiciária de Santa Catarina. vo de homenagens, as !Danifet:1- cio correspondente da-Academia -Ie

,A primeiro de outubro de 1891, nesta capital, então cidade do

Df:S-1
ções ,�ece�}idas, . '

Letras "José de Alencar" do E!>tn-

têrro, no salão do Conselho Municipal, teve lugar o auspicioso, aoonte- Aliás, a tal'de, d.esse dia, _per�ll- do do Paraná.

cimento que contou com a presença do coronel Gustavo Richar-d, pr i-
r te numerosa asslsten,cIa, havia ',Ido Não só por êsses títulos de cnl-

. , ',' inaugurado no Gahiriete do D' "('- t t h 'I 1]'
melro vice-governador, em exercício, do presidente do Congresso Legis-

--

ura, mas arn em" pc a 'sna' rane->

J ti " t t id d
"

'I' ter-Geral elo DER o retrato eli Dr. elo e 1 espir'it d a 1 d
a IVO, congressis as, au OrI a es CIVIS e nu itares e uma numerosa as- ,

'

P d
'

za e p s u esmriro e c mara a-"

istê
" Haroldo Para-nhos -e ern Iras, gem, o sub-tenente Andrelino Nati-

SlS encia.
,

'

• , havendo ('llsClll'Sarlo no ato SO;) belo .Iisonrsn rm palavias renas- id d d C
.

Ato solene e de .extraordinária repercussão, pois que rros emanei- '

'

" ' ". ' C C o ,

"VI a e a .osta, goza;' entre nos"

d Trib I d R I
-

d P AI aplausos gerais, pela maneira ex- sadas ele gr-atidão. duma especial estirn fi," o que torna '

pava o rr una oa e açao e orto- egre, cuja jurisdição se esten-

di té E d f" 1. 'I
.' presslva e cordial, que apresentou "' inauguruçâo do retrato, além

mo tivo de [úbílo para 'no' s o justo '

la a e o nosso sta o, OI .Il1u1 osarnente recebido pelo povo catarí- L_

o assunto, o Dr, Alfr-edo Dainrs- dos í'uneioná i-ios do DER csl i ve- ato ministerial que' ora' regista-e-nense.
, cena da Silva. ram prcscnlrs os :-Irs,

. Comp�mha-se e�tão o !ribllnal d,os desembargadore José Roberto O hon�enag'eado agradece'.], n'II/1 Carlos da Costa Pereir-a, Prc:;i-
mos.

VIana Guilhori, eleito presidente, apos 'O ato da instalação Edelberto I d l d C
'

I' t Gusí
---------------

. , ,

'

'H. d
en e a espe, jorria IS a ,-TUS a-

Ll�l�IO da Costa Campelo, Francisco Machado da Cunha Beltrão, José:

Oje no passa o vo Neves, Diretor da Secretaria da r-es de �1iranct'a, de Joinvile; Lou-'

EhSI� de' Canalha ,Couto e �omil1gos Pacheco d'Avila. O �eSell1bar-!; Justiça, Educação e �aude, Otavio rival Torres Malsch itzcy; ele Tuba-
gador Camp�lo e_xercla a� funções de Procurador da Soberania do Es-'

A _j)ATA DE HOJE RECORDA- de Oliveira Dil'eloe rio 'I'csou- rão.

tado, denomml!çao, �ue t1l1h� o atual cargo ,de Procurador Geral do NOS QUE: 1'0 do Estado, Eng, Ciel Hocha A- Estiveram presentes, ainela, OS' '

EJstado, El'a secretano do Trfbunal o sr. Leonardo Jorge de Campos. I 1624 I o' t'OI'tI'IU da maral, - Direlor do LlcÉ'll Indus- scgu int es funcionários: Eng', Fe-'
D d

.

I"
.

- em , c le"Oll ao
es e a sua insta açao ate esta data, o Tribunal de Justiça do Es- b' d T t

'

d'
- trial, Vidal Ramos :\'etl'Ü, Pl'e�,i- lix C;chmieg'elow, DireLor da Divi-,

. ,ala as ar arllgas, a expe Iça0
.-tado, pela sua austerIdade e desempenho criterioso tle seus encarO'l)s d J

.'

d Alb f' dente da Dpleg'ação rle ontrôlC' sã,o Técnica; Dr. Alfredo Damas-'
,

.• "

" "

e erOnII110 e lIquerque, fI- 1m

sempre se Impos ao respeIto de todos os catarinenses e à confiança dI' I b t f' d M Dr. AgTil)a rle Faria, Diretor ria cena da Silva, Pl'oc.urador Judi'-,
• ,

(e com a er os rancezes o J a-

quantos lhe tem pedIdo justiça. O alto prestígio de que desfruta lJO- I
_ Colônia Psicopala, Dr", Laura Li- dial do DER; João Teixeira da Ro- '

, , ..

r" f
'

' , ran lao;
rem, nao se muta as ronte11'as de nosso Estado. Nos meios jurídicos 164? fOl'te do Calvário, nhares, ])1', Heilol' Ferrari, Dr, sa Júnior, - Dil'etor (Ta I Divisão,

d t 'd'
- enl 'N, o

os cen ros mais a lantados do Brasil, há muito conquistou pela tra- lt' 'I" t d t '" \Vilmar Dias, De, :\eJ'Cll Hamos _-\.dminislrativa; Contadol' H�lbe[r
, , , .. ,

. 'em aplcuru OI a aca, 'O e omal(o
dlclOnal rehdao de seus membros e luminosidade de seus 'arestos o me- I I d' A' t'

'

M
' Filho, Cal'19S Büchele, Dario Pe- Lyra; Escl'itmál'io Pagador, Tan-

.
'

' , " aos 10 an eses, por n 01110 1111lZ
lhor dos' conceltos, que a nós, catarinenses, só nos pode or!rulhar. dr.rlleil'a�, Tvo \'ol'Onha 'P Josrl �i- credo Hosterno; Eng'. Mauro Ba--

� BalTei ros;
Passaram pelo seio de sua douta congregação juristas .de escol, es-

_ em 1645, capitularam aos in- meão de :-IOllZG, do Departamenlo lisla, Eng'. Rui Cirilo ,Ramos Soa-

píritos brilhantes que honrariam os mais altos Tribunais do país. dias chefiados peló alemão J aC0b das M llnicipa lidades, res; Eng, Hél i,á �10rejra; Eng. Vi-

O Tribunal de Justiça, atualmente, está constituido dos desembar- Rabbi os Hiograndenses do Norte Ao jan,ta r esliveram presentes,1 LOl' 'OUo Schaefer; Topógrafo Brau-

gadores Urbano, Müller Salles presl'dente GUI'lllerIu L', Ab'
'

" , além d-os funcionários do DEH, o I li-o - Jacques Dias; Topógrafo Pe-
,_ .' ' e lllZ r y, Vlc.e,

que se havl3J11 fortifIcado em easa

IpresI�ent'e, JOgO de, �una FreIre, Edgar de Lima Pedreira, José Rochh

I
de Fernando �Ieneles, no P'Otengí; Eng. Domingos E. B, da Trindade, dl'o ele ,-\.�meida ,Gonçalves; Topó-'

FerreIra Bastos, FlavlO Tavares da Cunha Mello, corregedor gemI, Her- _ em 1762 � General CebaHos
mem])ro do Conselho Rodoviário, grafo Lmz Delfmo de Andrade;

T J
-

d S'l M d
'

O d W d I d N b
' Dr, Auguslo de Paula, Eng'. Hen-I Topografo Ivan Hubert; Ar-oldo>'

CI 10 oao alva e elros, smun o an er ey a o rega e Nelsl)n dirigiu novo ataque á Colônia do
Nunes de Souza Guimarães. Exerce as funções de Procura,elor Geral tIo Sacramento sen,do, repelido pelo rique de Abreu Fialho, Farmacell- Pessí, Encarregado do Expediente

E t d d M'l L' tico Augusto Farias, e contabilidade do DER; GibeltÜ'''
s a Oi, o r. 1 1 ton elle da Custa e as de Sub-Procuradoi' o dr. Vitor Governador da mesma Brigadeiro

L. d f I
' Fizeram:se representar, pelo Eng', Meireles de Blumenau; Bento Pin-

lma, uas u gurantes expressões da nova geração catarinense. É se Vicente da Silva da' Fonseca;
cretário o sr. Euclides Jorge da Cunha e escrivão o sr. Abelardo ola Domingos rrrindade, o Eng, Mar- to Ferraz de Florianópolis e Ed-

Costa Arantes,
- em 1777, foi as�inado o trata-

cilio N, M-otta, presidenle do Con- gard Scl1lleider de .Jo�nvile; Se-
I d'O preliminar de Santo Ilelefonso, selho H.odoviário; pelo Eng. New- líhorilas Olga Neves, Eli Souza e'

Registrando o transcurso da significativa data, rendemos, aqui, o que fixou os limites entre os dom!- ton Costa, o Eng, Tarcisio Schae- HeleniLa Silva; Senhoras Maria de
nosso tribut'O de respeito e de admir,ação pelo venerando ór!rão do Po- ').. tI" n

� l1luS por ugueses e espan lOIS na 1'er, fi€' Canoinhas; pelo 'Eng, Felix Lourdes' Careloso ele A'quino e

der Judiciário, que se fez credor, pelos assinalados serviços presta:' os A
" -

t'dI' d po
'

" menca, nao en o preva CCI, o r Schmieg'elow, o Eng, Serafim Ber- :Maria da Conceiçãõ C, Anacleto ;Srs_,
à nossa terra, da gratidão da !rente barri!ra-verde. f It d I

- . '

� � a a e conc usao e em consequen- laso; pelo Chefe de Divisão Ad- Krassine Garcia .Livl'amento; Eu-
Na pessoa austéra e respeitável do exmo.' sr. ,desembargador Ur- cia da' guerra de 1801 em que o ministraliva, João Teixeira da Ro- clides Almeida; Ivo de Castro Gan-

bano Müller SalJes, ilustre presidente do Tribunal de Justiça e 11m dos B ') I' 't d
'

d IraSI, com o oreI o e conqllls- sa Júnior; o Eng. Randulpho Cu- dra; Ena de Castro Gan ra; van,'

'Vultos exponenciais de sua' no.bre class'e, envI'aruos a' n1ao'I'strat'lra na t I f t'
'

el d
.' ,r

" L �
-

a, a argou suas r'on eIras..; nha e o jornalista Dr, Qsias Gui- Pare.nle Nativi a c; Antomo N.a-
1arinense nossos -calorosos cumprimentos. 18?7 R' d J

.

o l' A I' d C II' C
.

L- em �,no 10 e anelr marães; pelo Encarregado do Ex- '1'a; _'>.r 111 o 'oe )0, aSSIO emoiõ.

surgiu o primeiro número 'do jor- pediente do DER, Haroldo' Pessi, Vitor Mariano ela Silva, WaldemaF'

nal denominano "Jornal do Co- o Presidente da Delegaçã,o de Chodren; Thomaz 'Gonçalves Per-:

mércio". Contrôle do DER, Sr, Vidal Ramos feito, Raul Comicholi, João Cario-
_ <!m 1839, em Caí, foi surpreen- Netto; pelo Contad'or Ruben Lyra, ni, Orland,o F, dos Santos, João'

Aprovada 'a redação final do Cód,igo de Posturas. - Recf!pção
,

d l
flido e aprisionad'O pelo Barão de o Encarregado do Exp, de Cano- Tonelli, Alcebiaeles Vielal de Souza,.,

as e egações do Conqresso de História Catarinense, '

R' t t '''O ] , I C ,Jacui o comandante Duarte Cana- I'll11as, Sr, CaI'los Ramais. AdaiJ Rib'eiro, Laudelino Gaspar.
eumu-se, ,m e-on em,. as;c, 10- grauu ou-se com a asa pelo· acon-

ras, extraordináriamente e sob a Lecimento, salientando, que há vano; Compareceram os Engenheiros- Os jornais "O Estado", "A Ga-

presidência do SI" Batista :pereira, mais de meio século tal ,não se ve-
- em 1862, teve início a publiea- Residentes: Celso Leon SalJes e zeta", "A Nolicia," bem como as

a Câmara Municipal, comparecen- rifica, encerrando-se os trabalhos ção do Diário Oficial do Império do exma, esposa, de Blumenau; Jo- revistas "Atualidades", "Leia me,r'

B 'I I jI' D'" Of" I F] é "1 C e a de RI'o do e "O Vale do' 'rtaJ'al''', se' fizeram
do ii sessão 12 srs. Vereadores, logo após e cemvocando outra para rasl, 10 e !ano ICla ef c- s _'1. ves I'UZ e spos,

I C< I N t "'T 1 t Co ta de FIo rel)l'eSent.ar,
Aprovada a ala foi cientificada a o dia imed;iato. ra ; ,"lU ; 1 ew on ,a en e . s ,

-

Casa não haver expediente, solici-, - em 1868, a esquadra brasilei- rlanópolis; Ernani Abreu Santa Na eelição da amanhã publicare-'

tando o sr, José do Vale'Pereira 24 VISITA DE CONGRESSISTAS ra comandada pelo Chefe de Divi- Rit.ta, de Joaçaba; Ney P0ixolo de mos oS discnrsos pronunciados no'

bora:s de prorrogação do prazo Os participantes do 1'0 Congres- são Delfin Car'los de Car�alh'O, Ba- Oliveil'a, ele �ajes; José Maria Tor� ato da inaug'urac,ão eló rell'alo,

,para apresentação do parecer ao so de História de Santa Catarina, I'ão da Passagem, partinelo do an

Código Tl'ibutário, o que foi clefe- ora reunidos nesta Capital, serão coradouro de Palmas forçou a ps-

J'ido.
-

recepcjonados na sessão extraordi- sagem ele Angusturra;
A seguir, na ordem-da-dia, foi nária do dia 6 de outubro próxi- - em 1903, no Rio de Janeiro,

apl'ovada a redação final do C6di- mo, sendo saudados pelo sr. Os- faleceu An1érico Lobo Leite Perei

go de Posturas de Florianópolis, I �aldo dos Passos Machado, 40 P. ra, l1lini�tro d'O Supremo Tribun:tJ.

feito o que 'Ü sr, Presi'dcnte con- �,D" ' André Nilo Tadasc,)

,FRECHANDO •••

Florlan6polll, 1 de,194i'

O Diário, de ontem, a duas colunas, eScreveu cerca ele 50

linhas a respeito da cI;iação, em São Paulo, de 16 cursos de

educação de adolescentes e adultos.
São elogios cerrados a essa nobre campanha de alfabeti

zação: cruzada redentora, idealista; com largo cré,dito de sim

patia, brotada do seritim«1n�o de amor ao BrasiL.. etc,.. etc, .• ,

Concordamos plenamente com esses conceitos e �ssa exu-

berante adjetivação. I

E recordamos que, quando o govêrnu do dr, Aderbal Ra

mos da Silva criou, aqui em nossa terra; -escolas supletivas em

número dez vezes maior elo que as 16 de Araraquara, o Diário

também escreveu a respeito, E escreveu muito mais de 50 li

nhas. E os adjetivos tambêm foram, opulent'Os,
A diferença que ]10uve

I

foi apenas esta: escrevcu CO�TRA.
Guilherme Tal.

cSe Outubro

/

Na MunicipalCâmara

'PARA FERIDAS,
E C Z E MAS,
INFLAMAGOES,
COCEIRAS,
F R I E R A 5,
ESPI,NHAS; ETC,

----,__
'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


