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Um. cotorínense ilustre
Hercilío Pedro' da Luz

o «Dia do Aviador» será condig,n�mente festejado
nesta 'capitaL Expressívo programa elaborádo

pelo
.

comando da Base Aérea
Transcorrendo no dia 23

dOI
rea desta �apital, sr. Capitão

corrente mês o '(Dia do Avia- Santos elaborou cuidadoso

do�", o sr. Cmte. da Base Aé- programa para festejar a mag-

25° aniversário de morte
de .Hercílío Luz

OONVITE

Ao comemorar-mos, no dia de hoje, o transcurso do 250 anívor
sár io elo, Jalecimcnto do Hetci lio Pedrp da Luz, queremos tão sómen-.
te reverenciar a memór-ia de catarinenses ilustres que se destacaram
no cenário naciona', elevando o nome da terra natal.

Quando FIorianúpolís, ainda Desterro e Capital da Provinda,
contava, entre muitos casais ilustres com Jacinto José da Luz e D.

na data. Joaquina Ananía Nev�s da Luz, residentes na atual Praça 15 ele No-
Desde cedo haverá lanchas vembro, nasceu em 29 de Maio de 1860, Hercilio Pedro da Luz.

especiais que sairão do Trapí- O menino fez seus estudos prelirninarés no Colégio José da Sil
che Municipal (Miramar) com va Ramos e completou, já moço, seus estudos preparatórios do curso

destino à Base conduzindo as médio, no Rio de Janeiro, matriculando-se na Escola Politécnica: Mais

pessoas que desejarem compa- tarde seguiu para Liége, na Bélgica, obtendo então o diploma de En-
recer às cívicas solenidades. geuh eiro Civil e o de Artes e Manufaturas.

Agradecemos à' gentileza do Ficárà orf'ão de Pai, contando apenas oiLo anos de idade, mas sou-

convite com que aquele Co- lie vencer e transpor impávido este grande obstáculo.

�ando. �os obsequiou e dmnosl Formado, regressou aO cespede natal, avido por aplicar sua í.écni-
a publicidade o programa se ca. AqUI chegado microu a sua earreira profissional. ..

,

gu�nte: Passou então a exercer vários cargos publicas e abraçou a polática•.
AS 10,00 horas - Missa 30- Após a prôclamação da República foi promulgada em 11 de Ju-

Iene, na Catedral Metropolí- nho de 1891 a Consiluição deste Estado e em cnssequenoia da célebre
tana, em intenção das almas revolta da Armada chefiada pelo A)11irante Custodio José de Melo foi
dos aviadores mortos.. compelido a resignar no dia 29 de Dezembro de 1891 o Governador do

'Á� 2�,OO horas - Discurso Estado, Dr. Laura Severiano Muller, por ter apoiado o golpe ele estado.
alusivo a da�a pelo dr. Carl�s Ficou constituída então uma Junta Provisória, que decretou a dissolu-
Gomes de Oliveira - Local: C1- ção do Congresso Estadual.

.

neI?a da Base A�ea.. Até 1 de Mal;ço de 1892 a Junta dirigiu os destinos da terra cata-

�� 20,30 - Sessao cínemato- rinense ; quando assumiu o governo, como enviado do Presidente ,Út
gr�fIca. . r

República, o Tenente Manuel' Joaquim Machado, exercendo-o aLé 15
AS .22,30 - SO_Ir�� dançante de Setembro, sendo substituido pelo Tenente-coronél Elyseu Guither-

no ca�lUo dos. OfICIaIS. me Xavier, eleito Governador pelo Congresso reaberto em 1,( de Junho.
Traje Passeío. A 28 de Outubro o Tenente Manuel Joaquim Machado reàssumi II o

\ Governo em virtude da deposição do govern republicano. passando-o
ao Tenente-coronel Elyseu Xavier em 18 de' Junho de 1893.

AÉRO CLUBE "SANTA Quando o 'partido republicano foi deposto do governo, continuou-.a
CATARINA bater-se, pela imprensa, chegando mesmo a cr-iticar os desmandos go

vernistas e rebateu com altivez as imputações que lhes assacaram,

]!ixaltados os animas em Iodo- o Lerritór'io eat�rinense,. como nos d�-
De ordem do Senhor Presidente mais estados, cenas desagradaveis ,se desenrolaram eritre Os grupos

do Aéro Clube. "Santa Catarina", contendores, inclusive em Blumenáu, onde se encontrava o Dr. Hercí
convoco, os membros do Conselho lia Luz, que foi preso, por ordem do -Governador, chegando escoltado a'

Superior a comparecerem dia 21 Capital no dia 3 de Março, isto prque eram repuhlicanos , .. dias depois
do corrente ás 19,30 na pédr So- foi solto.

'

cial do Democrata Clube, afim-de A 111 de Julho, juntamente com o Dr. Genuino Vidal, então Juiz d�'
tratarem de assunto de ordem in- Direi lo de Tijucas, seguido "de numeroso grupo _

de populares, depoz a.

Intendenéia Muníçípak Uma força de Cavalaria, mandada pelo Gover
no, foi repelida. Não se podendo manter 'em Tíjucas, 'seguiu o Dr. Her-,

Conclue na 3a. pág .

A Comissão Executiva convida as autoridades, os parentes, os ami

gos, os admiradores e o povo em geral para assistirem hoje às ho

menagens de saudade que serão prestadas à memória do pranteado esta

-dista Hercilio Luz, assim programadas:
Às 9 horas - Missa na Catedral Metropolitana.
Às 10 horas - Romaria à estátua: de Hercilio Luz, onde' se acham

depositados os ossos do ilustre morto. Falarão, nes

sa oportunidade os drs. J. J., de Souza Cabral �

Abelardo Luz.
'

Às 14 horas - Sessão na Assembléia Legislativa dedicada 11 memó

ria de Hercilio Luz, ondc se farão ouvir represen
tantes de todos os partidos com assento naquela
Casa.

horas - Sessão magna no sa�ão de honra da Faculdade 'de

Direito, discursando o dr. l\nbens de Arruda Ra

mos, Deputado Antônio Carlos Konder Reis e Aca

dômico Renato Ramos' de, Silva,
A Comissão Executiva está convencida de que

-

(I nosso povo se ft". I

socíará a todas as manifestações de saudade acima enumeradas. O sau

doso estadista Heroílto Luz foi realmente um grande impulsionador do

progresso do Estado de, Santa Catarina e porisso mesmo .hem que' me
rece, quando da passagem do vigésimo quinto 'aniversárío de. sua mor

te, a gratidão e ó reconhecimento da gente barriga-Verde.
Florianópolis, 18 de. outubro de 1949.

Presidente de Horn-a - Prof. Antônio Mâncio da Costa;

Presidente - Dr. Paulo Fontes.1
Vice-Presidente - Coronel Lopes Vieira.
Tesoureiro - Capitão João Câncio de' Souza. Siqueira.
Secretário - Jornalista Zedar Perfeito da Silva.

Às 20

CONVOCAÇÃO

André Nilo Tadasco

A; Bossert, tão copioso em pormenores relativos à,

evolução das letras alemãs, por seu turno ensina: "A Prús

sia, ou aqune �._ \::);tis tarde deveria assim chamar-se,
tornara-se, entre as mãos do Grande-EleiLor [Frederico
Guíjherrne l, um dos principais Estados da, Alemanha; seu,
bisneto, Frederico II, e).evou-a ao nível de potência euro

peia. A Guerra dos Sele Anos popularizou o nome de

Frederico p, não somente pelo heroísmo que êle demons

trara, mas também porque se passou a ver nele o repre
sentante da causa nacional. Os exércitos que a Àustria pu

sera em eampo desde dois sécul€ls eram em grande parte
compostos de estrangeiros, comandados quase sempre por

chcJes italianos e espanhóis'. Porém, agora, t01'na1'a-so.

'possível celebrar vitórias alcal\çadas por general alemão,
com tl'opas alemãs; e a gente vira êsse general resi4!&ir, em
seis campanhas sueessivas, às fôrças coinbinadas de 1,1'1\., .

Estados, cada um dos quais, só por si, parecia bastante

para o aniquilar. A. longa humilhação da Guerra dos Trin

ta A�lOS estava acabada. Todos os povos de. raç,a germâ
nica, fOsse qual fôs,se a fórma .de govêrJlo sob o qual se

achass'em, Ol'g'llJ.haram-se eom os triunfos ele ,P'redehco e, \

associando-se à glória 'ç,ele, tiveram pela vez primeira o

vago sentimento da sua unidade. O entusiasmo desperta
do pela Guerra elos Sele Anos seeundou o surto da lite

ratura alemã ... Só temos que surpreendel'-nos COm o

que há ele eonlraditório[no papel dêsse Rei, ao partir do

q\lRl os seus comp�tl'iotas eomeçam a contar uma nova éra
no elesenyolvimento da vida nacional, quando êle, DO en-

I tanto, s'Ó amava e admira�'a o que fôsse estl'angeiro. Tan
to é eerlo que são as circunstânoias que dão o verdadeiro
alcance às ações dos homens, e que as figuras dos 'gran
des eapitães, como as dos grandes inovadores', precisam,
para se completarem, daquele elemento impondel'ávcl' que
]h�s agrega a imaginação ,popul:;tr... Freçlerico II não
soubera ser justo para com os seus contemporâneos; mas

,estes foram justos para COl1� êle, proclamando entusiásli-

terna.
Abelardo Arantes

Secretário ..

..................................e···..··iI Gc:efhe" OS '«(nOVOS) :
I

.

e os «vefhos» i
:.............. . .

ALT1NO FLORES

(ContinuadQ da edição de 19 de outubro)
camente a parte que Unha tomado na emancipaçã? d.a

Alemanha, Os críticos continuaram a obra que o guerrei
ros diplomata havia eomeçado. O período chamado Sturní
wui Dl'ang, que eoi.�a é senão uma Guerra dos Sele Anos

na literatma? Despertara Fred'erico' II o espírito que ia

levantar a que�tf;o da supel'ioridade literária das naç,ões
vizinhas; e, no dia em que a Alemanha se viu dotada, por
sua vez, duma literatura orig'inal, tôda a gente perdoou
ao grande Hei o haver a)11ado demais a VoHail'e, pois que
linha sido, sem o sentir e sem O querer, o aliado de Les

siug' e \J precut',soJ' de Gcelhe" (lbst. de la Ditt. allemande,
edição de HH3,' passim).

Henrique Heine, que escreveu os dois volumes Da

Alemanha com o fito declaradó ele revelar aos Franceses
o que era a sua p:Hria, pele menos naquel.es setores "sô"

bre os quais M,ad. de Stael espalhara tantos êrros em

França" não deu importância partieular ao Stnrrn und

Drang.
Nesse curioso movimento das letras alemãs, como se

sabe, dois elementos predominavam, - pelo menos em

intenção.: o Gênio e a Natureza; um 'elemento subjetivo e,

outro, objetivo. Proscreviam-se as regras téen.icaJs e, os pre
ceitos do gôsto. Se se encarecia o estudo de Shakespeare,
era tão somente por êle ser o mais profundo "intérprete"
da Natureza. Mas isso era coisa muito vaga. Bossert ob

serva: "Desconhecido Bra o terreno em que se pisava. Se J
alguns êscritol'es - os que efetivarnenle tinham gênio -

\

avultaram e a si mesmos se esclareceram, os outros fi
caram imersos no vazio das suas teorias."

Coisa, aliás, para notar é que Sturm-und-Drana se'

chamava o drama de Klinger, representado a 2 de julho
de 1777 em Francoforte-sôbre-o-Meno, mas cujo título pri- ..

mitivo e bem característico fôra A CUnfusão (Der
Wi1'rwarr). O próprio autor, sectário da "liberdade ahso
luta do poeta", acabou sendo um elos canhestros imitado-
res de Shakespeare; e, por uma questão de temperamento.
não conseguiu "el.évar-se a

..
uma cultura serena e sólida",

,/

� conforme o assevera Bossert, -:- tornando-se apenas·
possível "tomar de assalto" a posição que' veio a ocupar
na soeieelade.

Já disse alguém que "todos às. poetas d;aq'Llele' tempo
ensaiavam-se eili tratar assunlos qLle, em seg'uida" foram,'
tratados de modo definitivo por Gcethe." Por exemplo,.
Lenz, doente do ·'mal de Werther", estranha. espéCie' de

!nLrigante p01' "razer artístico, sabendo apenas' "'traçar:"
pormenores e pintar cenas sôltas", e de quem o autor 'de'
Fausto' ·diz noutro passo elas Memorias: '\'passou como um'

meteoro l)elo eéu da literatura e subitamente desapareceLlll
'sem deixar vestígios'!' ,De Wagner conheeemos a des1ealda·'
de eometida para com Grethe,' que tanto o estimava. Demos,
a êste.a palavra: "Êle era muito ligadO ,a mim. Como eu:

nã.o fazia mist�rio dos meus projetos, confiei-lhe, eomOJ

,
a outi'os"o plano do meu Fausto e, sobretudo, a catástro�
fe de Margarida. Apl'opriou-se êlé do assunto e aprovei
tou-o l1Uma tr,agédia intitulada O Infanticídio. Era? p1'i- ,

rhei,ra vez que assim me espoliavam ... " (Memórias, ,v. T,
p. 284), Mas a tragédia foi interdita'da e, para voJ.tar à

-

cena "diante de pessoas deeentes", refundiu-a embalde o

'irmão de Lessing. Quanto a Frederico Müller, que come

çara, como escritor, a imitar Shakespeare, sem grandE' féi

lego, 'acabou, como pintor, a imitar com a mesma insufi
ciência ::\1iguel-Angelo, eil1 Roma ...

'(Conlinuard em p1'óxiina ediç.ão).

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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I Babado
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I
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PANAIR - 14,05 - Sul

DRA. 'iVLADYSLA'VA WOLOWSKA MUSSI
e

DR. ANTôNIO DIE MUSSI

'Médicos
Cirurgia-Clínica Geral-Par íos

'

Serviço completo e especialisado das DOENÇAS DE

'SENHDRAS, com modernos métodos de diagnóstico e tra

tamento.
COLPOSCOPIA - HISTERO - SALPlNGOGRf\FIA - ME

TABOLISMO BASAL
'.

Itadioterapía por ondas curtas-Elctrocoagulação
Raios Ultra Violeta e Infra Vermelho.

Oonsultõr íoi- Rua Trajano, n? 1, 10 andar - Ed ií'icio
do Montepio.

Horário: Das 9 ás 12 horas - Dr. Mussi.
Das 15 ás 18 horas - Dra. Mussi.

Residência - Rua Saní.os Dumont, 8, Apto. 2.

\

QU.A.RT.4·:n:RA
Auto-Viaolo CatlR'inena

- II horas.
Auto-Vlaçllo Catarlin_

- • horas.

, Állto-VIaçAO Ca�1nelM - r...acuu
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,.....
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Jotn"f'llil

INDICADOR AZUL DO RIO GR4N'DE DO SUL
Um nome que se impõe pelos inestimáveis serviços que vem'
prestando durante seus 15 anos de exístêncía ao comércio e

industria
Já estamos angariando publicidade para 15a Edição

Iníormacões cdm o sr. João ::'>ires Machado á Tua Conselheiro
�

Mafra, 156
.Ftorianôpelis Santa Catarina '

o filho
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alegria do 'lar
-..
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Rápido Sul·Braslleira - CUrit1b1l -

6 horas.
- • horas.

Auto·Vla.cAo Ca�DS. - JolnT11..
-- , har...
Auto.Vlaçto Catannen.. - Tubario

- II hora••
Exor'l8SO 81.0 Orl.ItoTlo - lApna _

7 horas.
Expres.o BrueQueDiH - 8rWIQue -

14 horas.
Auw-Vlaçto bjal'- ltajaf - 1. 110-

raso ,

Expres.so Bruaqu_ - NOTa'�
- 9,30 bor...
Expresso Glória - Laa'Ima - • 1/1

• 7 li:! horu.
DOMINGO

Rápido Sul·Brasileira - CUritiba -

6 horas.

Joln.ile -
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do que os desar

ranjos intestinais

( diarréas) o

,atormentem·

Inter-Contineníaí J

...

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

I Datilógrafa
i of�e������ç�a
I
I Caixa Postal 55. 1
• •

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

\

pl/,4SrtJ:f!lIt1fl/SIJ/(FREtII/lS
,IXIrf/t/d1SIIItlIÍ'st#I&'I'"éW�$

De acordo com os imperativos da
razão, da ciência e do bom senso:

N.o 1: Regras abundante�: pro
longadas, repetidas, hemorragios
e suas consequências.
N.o 2: Falta de regras, regras
atrozadas suspensos, deminuidos
e suas consequências ..

VAUMART

Hospital de Car�dade
Servi�o de transfusão d,e sangue

o Banco de Sangue do Hospital de Carida,de neces

sita doadores. Qualquer pessôa que deseje doar ou ven

delJ.' iS,eu sangue poderá Pl'ocurar os técnicos encane

g'adoSj do Serviço entre 8 e 10 hocas. Terão os doadores

gratuitamente exa:m.e clínico e exames de sangue.
Doar sangue não prejudica, traz benefícios.

/

Cartas a Maria' Inês
Ferreira.

Dr. CLAJlNO G.
GALLETTt

·ADVOGADO
Criml I ci..1

CODltltuigão li. Sooiedad••
NATURALIZAÇÕES

. Titulo. D.olarClt6riol

A vista e a prazo"
Enrolamento de motores, dinâmos e transforma.dore••

IQstalação de luz e força.
Venda de motores, rádios e acessorios, outros aporelhos elé

tricos, artigos elétricos, etc.
Representações diver<sas, com' exclusividade dos insuperiveU

receptores "SARATOGA", "INDI4NA" e "MERCURV·.
A EL�T�O - Tli:CNICA

Rua Tte. Silveira, 14 - Cain Postal 193 - Fone 793. {>,i;"

l

FERIDl\q.. REUM!\TISMO I::
PL�CAS SIFILITICAB

EliXir de' Nogueira
Medicação auxiliar no trotcunlDte

da .UUi.
•••• OI • .. .. • .. .. .. .. " .

VE DE-SE

,

E.crit6rio e Relid.ncla
Rua Tb'adsntll!lI 47.

�ONE •• 1468 ,

Automovel Chevrolet,
.

1948ll'
importado diretamente dos Es
tados Unidos Fleet-Master de
Luxe, com apenas 5.000 milhas.
Pintura original preta, lTUao
tro portas, squípado, molej@
de fábrica.
Tratar �om PLINIO MOREI�

RA no Tribunal RegIOnal Elei.
toraI.
••• r�•••••••••••••••••• e···· �...o

NÃO. F4ÇA·
CONFUSOES !�
Trate a sua Bronquite e fi(ará, I

livre da Tosse e do Catarro
, .A bronquite

. começa muitas:
Vezes com um SImples resfriado.
Sobrevêem, então, a tosse rouca
sêca ou sibilante. o cansativO' I
chia{fo no peito e a obstrgçáG'
das vias respiratórias pelo-f ca-'
tarro mucoso ou mucopurulento .

.:Estes sáQ os sintomas da bron-
qUite. E mUitos procuram com-"

batê-los. E' um êrro. O\"que. dev&' r

ser combatida é a bronquite --"

caUSa e origem daqueles male.t.'
- _por9ue' qllando os bronquios..
estao lnflamlldos podem sur�'
graves· compl1cações nas Vi'$.

.

resoiratórias.
Para tratar acertadamente '�,

1n.flamação dos bronquiós. existe;.
agora, um eficaz preparado. E"
o Parnllnt, que age direta-'
mente sôbre as mucosas inter-

. nas dos bronquios, descongestio_
nando.-as <completamente. Tra•

tada, assim, na sua, origem, l!;,

bronquite desaparece e desapa
reCem também a tosse, o catar·'
1'0 E' a oprelfão do peito. PaJ:�
minI tem proporcionado alivio
a muitos sofr.edores. Se O Sr.
sofre de bronquite ou traqueo.·
bronquite, peça na sua farmá... ·

eia um vidro de Parm1n.._ ...

.

P-16 :: _..

/
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Vida eocial Ho�! ;�3� oP,�,�n�,�,��nJUm catarinense ilvstre�;':clUSãO
cilio Luz para Blumenáu, onde se reuniu aos congregados pelos Drs,condiaram a povoação de X S. da
Paula Ramos, Bonifácio Cunha e demais chefes, sendo então repelida,Conceição da Alagóa do Sul (hoje
a força d o governo e consütuindo-se um Governo chefiado pelo Dr.Cidade de Alagoas);
Uercilio, que, acompanhado por uns 150 brasileiros, alemães e polacos.- em 1.823, o então Capitão-
seguiu para Port.o Bélo, onde tomaram o vapor "Itapemerim", aportantenente.Grcen fel! encaminhou pa -

do em Desterro llO dia 29, ficando aquarteladas no 25° Batalhão. Nara bordo 25G soldados c paizanos
madrugada de .31, os "heroilistas" atacaram o Palacio e tomaram ados que figuravam no levante de
Gamara Municipal, o Tesouro e outros prédios ,publicos. Quando o,15 e 16 desse mês, em Belém do
Coronel Elyseu abandonou o Palácio para abrigar-se na Capitania dos
Portos, o Governo P,rovisól'io chefiado por Hercí ao Luz instalou-se no

Palácio, e só ,O abandonaram quando verificaram o não reconhecimen
lo pelo Governo Cenral, Lendo então abandonado a capital.

No dia ii! de Outubro de 1893 foi solenemente instalado no Dester
ro o Governo Provisório Federal, Lendo sido aclamado Presidente o

Capitão de Mar e Guerra Frederico Guilherme de Lorena.
Passou-se, então, neste Estado, o periodo de lutas sangrentas que

foi a revolução de 93 ...
A 28 de Setembro ce 1891, o Dr. Hercilio Luz, eleito Governador,

tomou posse do cargo, prestando o respectivo compromisso, como

Vice-governador o Dr. Polydoro Olavo de ,Sanliago. Hercilio Luz reor

ganiza entã .a adnrinistraçãu com muito critério muita justiça e com

energia.
zer presas; "Pouco a pouco, foi coligando inter-esses. aplaianando dificulda-

em 1 851 o Conselheiro Car--

.,

des, chamando os arredios, contrar-iando ambições, impondo-se, af inakneiro Leão foi nomeado Ministro '

. . , .: .

I tr
r. consideração de seus ooestadanos".

PlelllpotencJallo c enviar o ,es l.a- Dotou a nossa modesta Capital com edifícios públicos, tais como o

�rdinário,
' c�� a comis�ão este���1 Pa'/tcio d� Gover'í,no, o, Mel'�ado Municipal, e muiL�s out�o;; levan�ouJunlo. ao gov er n.o do UI uguai, do esquecimento, _ como diz-nos Lucas' Bo iteux.ca questão de IimitesCINE-DIARIO Lre"RIO� �' Corr'ientes, chegando ,a com o Paraná, chamando para advogá-la outro ilustre calarinense, oMontevidéo em 31 do mesmo nics

C lhei 1\1 f
ODEO"l'T 91 I

.

te assinou o trata
onse 1e]]'0 r, a Ta.

Il I'I'Z "' e a z: C? segumte "'''
_

-

No seu Governo foram oreadas as Armas e Bandeira do Estado,Simultaueamctite do de a�tanç:;t para a expulsão rio adotandu-se'o Hino, pela Lei nr. 1ft!, de 6 de Setembro ele 1895. E tam-
Às 5 c 7,30 horas Às 7,45 horas ditador Rosas;

, '. bem, no seu Governo, - foi o nome da Capital mudado de DesterroSessões Elegantes � em 108M,. em Santa Luzia, foi
para Ftorianépolís. Deixou as elevadas Junções em 28 de Selembro de

Ação c mais ação, a bordo d.a asslI__Jado o �cordo secreto, entre o
1898, sendo substituído pelo então Major ele Engenharia Dr. Felippegalera dos mais ousados piratas! nosso Almí rante e Marquês de
Schrnidl eleito em 24 de Julho.

- Piratas ... Tesouros enterra- rl�amandaré cor� o Gel�eral ven�n-I Foi'eleito Conselheiro da Carnara Municipak de Florianópolis em
do", perigos emlôda a parte... -010

_ Flor.�s, en�ao' Chef'c da Re\,o-11899, sendo Pr-esidente elo Conselho. Em 1900 foi eleito Senador, na va-
A ILHA DO 'I'ESOURO luçao Ouental,

. .,' ga deixada com o falecimenlo de Esteves Junior. Como Senador con-Com: \\TaUace BEH.RY - Jac- - 1.873, Caxias orgamz,'ou de servou-se até 1918, quando figurou' ao lado de Lauro Muller na dispu-,

,]"' e't T" . o camento o 'kie Cooper - -,eWl� ':l one. especi ICOU o novo r,' la do cargo de Vice-governador. Sendo eleilo assumiu o cargo, renun-Volta à teja a famosa novela de .Ministério da Guerra;
. , .

I ciando em Julho de 1919 o ctbvernador.
ROBERT LOUIS STEVENSON! - em 1.92<\, em Flonan.opolls, i Eleito governador 'para o período de 28-TX-1922 a 28-IX-1926, as-
No programa: onde nascera em 29 (�e maio de

sumira o cargo, hão terminando seu mandato, em virtude do seu fa-
1) - A Marcha da Vida - Nac. 1,860, faleceu o esLa�l.sta e ellge-

I leoirnenlo em 20 de Outu'bro de 1924..
2) - Atualidades Waruer , Pa- nheiro civil dr Hercilio Pedro da

I Patrociuou, durante seu último periodo governamental, o saneá-
thé - Jornal. Luz ;

I menta da Capital, com a Avenida que ostenta mageslosa o seu nome;Prcços : Cr$ 5,00 e 3,20. - em 1.9H" os russos oeupa-, desenvolveu a instrução pública; melhorou, e muito, o quadro do fun-
Impróprio até '14 anos. ram Belgrado e os amel'lcano� .d�- I cionalismo público; reformou e ampkicou a nossa garbosa Força Po-

... sembaram em Leyte, nas

FlhPl-1' licial; construiu estradas de rodagem; ecli['jcou prédios nolavelS; e,nossos cumprimentos ROXY - Não haverá sessão ci- nas;
para c.olimar a -soma de servicos inestimavcis, lá está a soberba Ponteli· t...... f' _:. em 1.94.7, o Brasil in'errom-, .

.
ao pequeno an:,,�rsanante. nema lugfla lea.

, � .

L

'1' I Metálica C[Ge tomaria o nome de "Ponle IndependenCla", mas que to-
. . . . .. '...... . "... peu suas" ;,,:p:aç,oes dIploma .lcas

Im.ou o sou, como reconheciment,',o imorredouro c.o povo barriga-vede.Sra. ÉDIO FEDRIGO JMPRRIO - 7,30 horas: I com a Ru�."w,
_ Recordo-me bem, quando ainda criança, da chegada do ilust.re par-Faz anos, hoje, a exma. sra. AS PEROLAS DA DUQUEZA - em 1.948, nos saloes, d9 CldU-, i lamentm', regressando da Europa, para morrer em sua te'rra querida.'1'6

.

I b "D l'" Pra(]'l 15 Dd. Lenadir Rosa Fedrigo, dig- 'CI11CO 01'
� e ,emocra a , a.. ,j<.

�

I Ergueram na Praça "15 de Novembro" uma miniatura da magestosana consorte do nosso prezado . . . . .. Novembro, em Flonanopohs, 1)re-! Ponte, em madeira, pela qual o automovel que conduzia o ilustre el1�r-amigo sr. Édió Fedrigo, desta- RITZ - Sábado:. sidida pelp �e�utad�. Coronel, �e- mo passou ...cada industrial e pessôa mui- A linda opereta em téenicolol' dro Lopes VleI�a, fOI. profenda ,I Eu senti então, pela vez primeira, o sentimento çle afeição que nu-to relacionada 'nesta capital. AS PEROLAS DA DUQUEZA \: pelo n.ev. Dr. l\-lIguel RIZZO JUlllOl"
11'ia pelo venerando catarineIlse 'que muitas vezes, ao cruzar por mimA distinta dama que, em Com: Anne ZIEGLER - Webs- uma conferencia sôbre. o tema,,: ém caminho da escola (o saudoso Grupo Escolar LaUl'o Muller), emnossa sociedade, desfruta de ter BOOTH "Gandhi, sua vida e mfluencIa.
JrenLe ao Congresso, quando o comprimentav,a, tirava-me o chapéu ...�numerosas amizades, por cer- IMPERTAL Às 7,30 horas And1'é Nilo Tadasco adiante eu parava e me voltava para vê-lo tirar o chapéu a ricos e po-to será muito cumprimentada. A 'SE1\TEXÇA bre5, doutores e carregadores ...ÀS homenagens que lhe pr,es- Com: Ann SILERIDAN - Kent

Assim era patJ'lnteada a personalidade do grande' catarínense ...tarão, nos associamos, com SMITH - Bruce BENNETT.
Hoje, decorridos 25 anos de sua morte, orgulham-se os catarillense:prazer. No programa: de sua administração, e bonram-lhe a memória ,com manifestações me-Nqticias da Semana - Nac.

recidas'.
Pre�los: . Cr$ 4,20 e 3,20 Póde ele, sem constestação alguma, ser aponta�do a nossa Mocida-
Jmpeóprio até 14 anos.

de, ,�mp exemplo de cidadão perfeitu, com .sua inteligencía voltada
. . . . ..

i para os destinos da terra catarinense, no ideal sublime de engTande-Doming'o - ItTTZ - ODEON -'
ce-Ia cada vez mais, para maior grandeza da .Pátria Brasileira:

Finalmente! ESTHER 'WILLIAMS
Honremos sua memória! E aos seus nobres descendentes' as mani-de "saeong,! - cm:

fesLações de nosso apreço, eom a reafirmação de nossa saudade!NUMA ILHA COM fOCE

ANIVERSARIOS: I Maria Elizabeth que é um
SR. ANTONIO SALUM encanto de garota será o en-

Ocorre, nesta data, o ani- lêvo do lar do distinto casal
-versário natalicio do nosso pre- que, por isso tem sido muito
.zado con�e�raneo .sr. Antônio .cumprimentado pelas nume
Salum, socio da fírma Salum rosas pessôas de suas relações.a A., desta praça, e elemento' Desejamos a Maria Elizabe
de destaque em nossos meios th e as seus progenitores feli
.socíaís, comerciais e desporti- cidades perenes.
vos.

O ilustre nataliciante que,
-além de suas atividades co

merciais, se dedica, com des
vêlo, ao desenvolvimento sem

pre maior dos desportos em
nossa terra, vai ser, muito fe
licitado por seus numerosos
.amígos e admiradores.

A essas hon enagens, jubi-
'Iosamente, nos associamos.
envtando-lne cordial abraço.

MENINO HÉLIO SILVA
Comemora, hoje, mais um

aniversário natalicio o galan
te menino Hélio Silva, filhinho
do distinto casal Dina e Alfre
do Silva, residente em São Jo
sé.

Os

OLHOS IRRITADOS?

COLíRIO
MOURI BRASil

Pref. ARNOLDO SOUZA.

A efeméride de hoje consi
gna o aniversário natalicio
-do sr. Kmoldo Souza, operoso
Prefeito de São José e, .Pre
sidente de Honra do Diretório
Municipal do Partido Social
Democrático.
Dinâmico e empreendedor,

espirito clarividente e carater
reto, o nataliciante de hoje,
por seu incontestável prestí
gio, fez-se (admirÇLdo. dos seus
concidadãos que, homenage
ando-o, pelo feliz evento, lhe
tributarão expressivas mani
festações de estima e de apre
ça, às quais; por justas, nos as
'Saciamos, auspiciosamen te.

FAZEM ANOS HOJE:
-

, a sra. d. Zilá Brito Rosa,
.espôsa do sr. Demerval Rosa,
gerente do Restaurante Rosa,
_nesta praça.

- a srta. Maria Julia Ducker,
filha dosr. Teodoro Ducker.

- a sra. Ilma Leopoldina de TécnicOlor
,Souza, espôsa do sr. 'João Leo� Com: Peter LAWFOH.D - RÍ-
poldino de Souza. cardo MON'rALBAN - Jimrny

O sr.'\Toão Lino Bastos, fun- DGRANTE _ Xavier CUGAT e sua
cionário da Inspetoria de col.ossal orquestr.a 1

1Transito Público.
- O sr. João Câncio de Souza -------------

������:�d��ncionário estadual PRECEITO DO DIA'
a sra. Herminia B. Preis, PORTADORES DE GERMES

digna espõsa do sr. Paulo 'Pre� Muitas pessoas, em plena
is, Inspetor; Escolar em

TijU-, saúde,
trazem no corpo os ma-

, caso ' 'is diversos germes, em estado
- o sr. Clemanceu Machado, de poderem transmitir-se. É o

funcionário da firma Carlos que ocorre com quem teve cer

Hoepcke S. A. - .Comércio e In- tas doenças - febres tifica ou
dústria;' disenteria, por' exemplo, - e

que por mui'to tempo elimina os

micróbios pelas fezes e urinas,
podendo, ainda; com as plãos
pol'uidas, propagar, a doença.
Para prevenção contra tais
"porta<rores qe germes", im

põe-se a lavagem das mãos com
água e sabão antes das refei
cões.
"

Inclua em seus hábitos
lavar as mãos antes de
in.�eril" oualquer alimen-
to. SNES.

NASCIMENTOS:
MENINA MARIA ELIZABETH
Engalana-se o lar do nosso

prezado amigo. s.r. Arnaldo
Mesquita, figura de destaaue
em nossos meios sociais e des
portivos, e de sua exma. sra.
d. Ivete Silveira Mesquita, com
o nascimento de linda primo
gênit8" ocon'ido na Materni
da ri e "Carlos Corrêa", ante
ontem, dia 18.

Pará;
- em 1.836, foram aprisionados

nas proximidades da Lagõa fio,
Porto Real, pelo Capitão Joaquim
Francisco de Melo, os revolucio
nários Eduardo Angelim e outros
Chefes 'do movimento paraense;

- em 1.839, Giuseppe Garihal
di, comand�ntc da esquadra far

roupilha, saiu com 2_ escunas e 1

palhabote, do porto. 'de Laguna,
em Santa Catarina, rumando para
as costas de São Paulo afim de fa-

Jovem Brasileiro! Serve fua
par�quedis'aPátria como

Acham-se abertas at� o clia 29 de outubro, as inscrições p�ra mu

rricula no Curso Básico da Escola de P'ara-quedistás.
Os intercssados· que desejarem 11l'Ostar \Ser .... '-l)o à sua Pátria como

Para-quedistas, deverão procurar a. Secretaria .do 14° ·B. C., diaria�
mente, das 8,00 ás' 11,30 hs. 'o dás 14,00 ás Hi,30 hs., onde poderão üb-
ter as' infon1!ações neces'sárias.

.

Jovem brasileiro!... Inscreve-te e presta teu serviço militai' a

PáJLria como Para-quedista.'
---,---_-

los- Srs. Construtores
A PeniLellciária do Estado avisa aos s'enhore8 Construtores qnc

se acha habilitada 'a forne0E)r pedra britada, 'peneirada e de tr�s tipos
di feren[ es.

A tratar pelo telefone 1518 com o Sub-Diretor Industria!.
'I

v

Exames do artigo 91
Dos dias 3 a 14 de outubro,

realizaram-se no GinMio Di
as Velho, os exames do art. 9l.
Dos' 82 candidatos inscritos,

só 24 conseguiram aprovação
em tôdas as matérias.
.t"wI"a - - ......,. .

PASTA DENTAL
ROBINSON

VENDE-SE UM DE 3.800 TONELADAS. MAIS INFOR
MACõES E'SCREVER PARA qORRETOR JARBAS - RUA
:REAL GRANDEZA, 167, BOTAFOGO - RIO DE JANEIRO,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Dr. Guerreiro' da
Fonseca

Dr. AI�aro de Carvalho
Doenças de Crianças

'

Consultorio: RUa Tenente r

IItlvelra, 29
Horário de consultas: 9 ás 11 Médico -

lU.
Sábados: 14 ás 17 hs.

COMPANIUA' "ALIANÇA DA 'BAHlA"
Fundada em 1870 - Séde: BAHIA

INC:aNDIOS E TRANSPORTES,
Cifras do Balanço de' 1944

CAPITAL E RESERVAS Cr' 80.900.606,30
Responsabildades . . . . .. Cr$ 5.978.401.755,97 IReceita Cr$ 67.053,245,30
Ativo........ Cr$ 142.176.603,Ho
Sinistros pago; nos úftimos 10 anos.... Cr.$ 98.687.816,30
Responsabilidades .

Di�ei�;;�:""
Cr$ 76.736.401.306,20 � I'

Dr. Pamphilo d'Utra Freire de Carvalho, Dr. Francisco de Sá, �
)oenças dos órgãos internos, esee- Anísio Massorra, Dr. Joaquim Barreto de Araújo e José Abretl.. I �

)O�!:��:n!d:ul:ai�soltndOt:ear:nãa�se�ai:a::n-
_._..·-··_·_....

-B,.,.,.,.
....

O-·_
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_-M··a·,.,.
..
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..

-�E··,.,.,.,.-G·····
..

·O
...

:--···ê
...

I·,
....

O
......·---···..........,.· 01'

I
......... lO , _

,
..

;l1nica e cirurgia de senhoril. -

,para quem possue de Cr$ ·10.000,00 até Cr$ 100.000,00 renda
Partos o.rta de tot. ao ano com recebimento de iuros mensais.

nSIOTERAPIA - ELECTROCAR· Informações nesta redação
DIOGRAFIA - METABOLISMO

BASAL
IOIURIO DE CONSULTAS: -

Diàriamente das 15 às 19 ho-

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

PARA HOMENS
ARMARINHO EM GERAL -- CAPAS, CAMISA$, GRAVA

TAS, PIJAMAS, CHAPEUS, ETC.

Tudo pelo menor preço da praça
Faça uma visita ii nossa Vasa e verifiq'oe

nossos precos ,e artigos
--------------------------------------------------------------�---------------

Dr. Milton Simone
Pereíra

Clínica Cirurgica
Molestias de Senhoras i

CIRURGIA GERAL
ilo. Serviçosdos Professores Bene
IÜcto Montenegro e Piragibe No-

)0
gueira (São Paulo)

Oeneultas : Das 14 ás 17 horas
Rua Fernando Machado, 10

DR. LINS NEVES
� Diretor da Maternidade e médico do

Hospital de Car idade

CLINICA DE SENHORAS - CI-
RURGIA PARTOS

Diagnóstico, cnnti-ole-.e tratamento

Dlpecializado da gravidês. Distur
I'»loa da adolescência e da menopau
DL Pertubações menstruais, i '1�1�,

mações e tumores do aparelho geni
tal feminino.
Operações do utero, ovâríos, trem
pu, apendíce, hérnias, varizes, etc,

Cirurgia plástica do perineo (ru
laras)
ISSISTENCIA AO PARTO E Oi'E-

RAÇõES OBST:eTRICAS
lDoenças glandulares, tiroide, ová
rio., hípopíse, etc.)
I>laturbios nervosos - Estertlídade
.- Regimes.
Consultório R. João Pinto, 7 - Tel,
1.411
Resíd, R. 7 de Setembro - EdU.

Crus e Souza - TeI. 846.

DJl. NEWTON d'AVILA

. Cirurgia geral _:. Doenças de Senho- -,

ras - Proetología
Eletricidade Médica

Consultório: Rua Vitor Meireles n,

28 - Telefone 1.307
Consultas: ÁS 11,30 horas e à tar

de das 15 horas em diante
Residência: Rua Vidal Ramos n.

135 - Telefone 1.422.

Dr. Mário "endh.....
CliBiea médica de adulto. e eriSDçae
OousuItórIo _' Rua João Pinto. 16

Telef. M. 769
Consulta das 4 '" 6 hotal

acaldbcia: Felipe Schmi<lt a. II.
Xelef. III

Dr•. P2.lo 'cd..
Clínico e operador

Conlultório: Rua Vitor Meirela, i••
Telef.one: 1.405

Censnlta. da! '10 ás 12 e da. 14 i.
IS h.... Residência: Rua Blwn_,

22. _ Telefone: 1.620

Especialista
Efetivo do .Hospital de
Caridade

OUVIDOS - NARIZ e GAR
GANTA

Tratamento e Operações
Residência: Felipe Schmidt, 99

. Telefone: 1.560
Consultas: Pela manhã no Hospital
Á tarde: Rua Visconde de Ouro
Preto n. 2.
Horário: Das 14 ás 17 horas.

IJR. POLYDORO ERNANI DE S
THIAGO

Médico e parteil'4J
Hospital de Caridade de Flo

rianópolis. Assistente da

Maternidade

ras.
CONSULTóRIO:

Rua Vitor Meireles o. 18
Fone manual 1.702

RESIDENCIA:
Avenida Trompowski 61

Fone manual 711ft

Dr. Roldão COIll1l"
CIRURGIA GERAL -- ALTA CIo
IIURGA _ MOL:!STIAS Dl!; S�

NHORAS _ PARTOS
""armado pela Faculdade de Medi,

í!.u da Univeraidade de SIo Paulo,
oeae toi assistente por vánol anal do
Seniço Cirúrgic!) do, Prof. AlIpi.

CorrHa N..
Cirurgia do estômago e via.' eire.ula·
�. intestino! delgado e gresso, tirai·

d�, rins, próstata, bexiga, atero,
"váriol e trompas. Varicocele, hidn.

cele, varizes e berna•.
Con8ultas: Das 3 áa 5 horas, , rua

Felipe Schmidt, 21 (altos da CaP
Paraíso), Telef. 1.598

lI.e.idéncia: Rua Esteve. Junior, 170;
Telef. M. 764

___ 'O
_'

DR. A. SANTAELA
(Pormado pela Faculdade Nael0'
nal de Medicina da Universidade

do BrasIl)
Médico' por concurso da Assistên·
cía a Psicopatas do Distrito

Federal
h·interno dr Hospital Psiqulá
/ trtco e Manicômio JudicIá.rio

da capital Pederal
&x-Intento da 6oaI),ta Casa de Mi·
sericórdia do Rio, de Janeiro
OLn.'ICA MÉDICA - DOENÇAS'

NERVOSAS
Oonsultl1rto: Edifício Amélia

Neto _ Bala 3.
, I

ResIdêncIa: Rua Alvaro de oar-
valho, 70.

.

Das 15 "S 18 horas
Telefone:

OonsultórIo _ 1.208.
R,asldêncla _ 1.305.

I
I I

I
I
I

)

Transportes regulares de, cargas dopôrto de

SÃO fRANCISVO '00 SUL para NOVA IORK
Infol'magõe. como. Agente.

Flori906polil - Carlos HoepckeS/A - OI - Teletone li212 ( Eni. t e leg,
São F�.ocilco do Sul- Carlos Hoepcke S/A -CI - Telelone fi MOOR�MACg

-----_.------------------�-----------------------------------

'!'�&-_-.-...-.-._,.-•••-._.-.-...-._.-.-.-_-,..wG-_·.·.- _...-..-........_._.-_-.-.-..-.-_-... __••-..-. _ .,....,...

I

·Dr. Liudnlfo 4.6.
. Pereira-

Advogado-Contabilista
Civel -- Comercial,

Con.tituiçõe. da .ociedade.
e serviços corebtos, em geral.
�Orgonizações contabei•.

Regiatro.. marca., dillpondo,
no Rio, de corre.pondente.

E..critório: Rua Alvaro de
Carvalho n, 43,

Da. 8 à. 12 hora••
Telefone 1494

Edital de Concurrência

Vende-se
Um rádio, marca Philípps,

CO):Il 7 válvulas, 7· faixais am

pliadas oe auto falante de 6'�,
em perfeito estado.

,

Vêr e tratar á Rua Curítlba- ,

nos, f8, fundos, com José Ní,
colau Vieira � funclonárto da'
Escola Industrial.

\lESTlR·st COM CONFORTe E ELEGANCIA I

Lioa Operaria Bene
ficente de Floria

nópo.�is

QUER
PROCURE A

Alfaiataria ello'I
j RUIiI Felippe Schmidt 48 "

Carros para o interior do. Estado
o horário dos carros de que é agente, nesta capital, a conceituada

firma Fiuza Lima &: Irmãos, é o seguinte:
EXPRESSO BRUSQUENSE Diariamente - Brusque 16 horas

et excessão de sábado 14 horas
EXPRESSO BRUSQUENSE - 28., 4a• e 6a• feiras 16,30 horas Aviso aos -interessados que 31

Nova-Trento Diretoria da Liga Operária Be-
& A. VIACÃO ANITAPOLIS - 3·. e 6a• feirll'll - 12.10 hora

I
neficente de Florianópolis rece-

LOJA uns C"SEM" IRAS �i��Fri!i���:s6L���f�iif�N N H JI court, 123 e 125, Conselheiro
Mafra, 91 A e Pedro Soares, 18.

para Desta segunda concurrência
poderão participar não somen
te os sócios da Liga Operária,
como também pessoas estra,
nhas ao seu quadro social.
As propostas deverão �er a

bertas pela Diretoria, perante
os interessadas, às 20 horas do
dia 27 de outubro próximo vín-'
douro.
Melhores informações pode,

rão ser obtidas na sede, á rua
Tiradentes, 20, a partir das 19
horas.
Secretaria da Liga Operária

Beneficente, em Florianópolis,
28 de setembro de 1949.
ALCIMIRO SILVA RAMOS

10 secretário

�Jo VALE DCi) ITAJ..U
PMeunm as A.8'êJllfJla

PI'Oil:'H880,
) I:"IVRARIA 43,�

ROSA
�=m= =m 9m 'm' aB� � em..EDmR m5� amge;..ma -=ere� ==BE ma ma ..

I , FCllbrtoant. e dillltribuidol'e. da. afamada. Gon.
f

f.cgõe. -DISTINTA- • RIVET. Po••ue um gror.. »

I E:o����!:�d::�SE:���·:o��::=::: II'

fSh��hl'llli' . idbil'lco,,; À CaIBa -Ao CAPITIU.f- ah1:<lt?HlI o ot<lí' gS,o d�r!. SI'U'�. Comercl••t•• do lr.fol'lol' no .ontldo d. Ih. fa••um "Jm

'

\ lalta tn1t®D d. 1!I!t.:lt,I.wl'am gUU� compro., MATRIZ' 11m Flol'�ai'AllpC!UII. 3 FILIAIS em Blum.ncau fi LajCl8.
'&iIi:iiWZ€*& S i « 't#1liutC;U;Z nz MPj. - WlEilM!"·zmagt;pMlí�"",,__.NHI.!<$hM#jh4Y-<Q:sa LfltR:W4stM$§# %íi"Z!tD ��w.m:�.m;:$lCi��:�3i6

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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* GaNHE DINHEIRO COMPRANDO i�t NA
..�.�i: CASA PERRON.E :i:�
À·t Seu tipo de calçado quese de graça .:.� L·t Por que não a visita para vêr?
..:.y .�·t� E' realmente, espantoso ! ..:.,y �'+:+ Pare, entre e compre ..�.? L

:1: Rua' Conselheiro Mafra D. 17 :!:� +�� .:.... � ++. � -. ++. ++)�.�.TT� � � � � . �� � . ��. � � � � .. � � . � �

A T E N o Ã 0, G A R o T A D AI
Acaba de chegar o 2° numero da
GA'ZETA lUVENlL

Posto de Venda Café Rio Branco

Transportes Coletivos
SRS. PASSA.GEIROS

PARA
ITAJAf - JOINVILE e CURITIBA

Os novos MICRO-ONIBUS do Rápido Sul-Brasileiro ore-
recém o máximo em' .

CONFORTO E PONTUALIDADE
Cárros para 14 passageiros - Poltronas individuais Pulman

H O R A R lOS:-

Carro direto a Curitiba: parto 6 Hs.
Carro de Fpolis. a Joinvile nos dias úteis: Partida às 13

horas, podendo prosseguir d'e Joinville a Curitiba no dia se
guínte ás 6 horas.

Mantemos trafego mutuo a São Paulo e Londrina, ven
dendo-se passagens.

Aceitam-se despacho de encomendas.
..

oAgencia: Rua Deodoro, esquina da Tenente Silverra n 29

MAGROS E FRACOS
VANADIOL

E indicado nos casos de fraque--
za, palidez, magreza e fastio, porq_ueem sua fórmula entram substancías
tais como Vanadato de sódio, Lící
tina Gilcerofosfatos, pepsina, noz
de c�la, etc., de ação pronta e eficaz
nos casos de fraqueza e neuraste
nias. Vanadiol é indicado para ho,
mens, mulheres, crianças, sendo ror
.mula conhecida pelos grandes me. '

dicas e está licenciado pela Saude
Publica.

"

----_.-'-_._---

irurgia- Clínica - Obs'tetrícia
Dr: Antônio Dib Mussi
Médico efetivo do Hospital de Caridade

Servi ço especializado em Doenças de Senhoras
Modernos métodos de tratamento

Horários
das 13,30 às 14,30 horas

Residência:
Hotel La Porta

lOas 10 ás 12 horas e

Consultório:
Rua Tiradentes. 9

----_._-

NAVIO-MOTOR "ESTELAR
'J'�lI:'ma rapinez e garantia para tri'r'sporte de �URS mercadoria ,

Il",en es_em Ftorranôpons CAl<LOS HOEFCKE S. A.

Confecção
d� GRAVATAS

DUR�NTE rODO DIA

nos V!1PCJOS

SERVICO MILITAR
ATEi\'ÇJO ClDáDõES RESIDENTES EM PALHOÇA,OS cidadãos da classe de 1931, residentes em Palhoça, deverão serinspecicnados de 'saúde, para fazerem o serviço militai' em H)[.O, noQuartel do 14.0 B. C.

Para isso serão encaminhados pela Prefeitura Municipal daquela:cidade a partir de 17 -XI á 26-XI�1949, em turmas,
-Al'EiV·ÇÃO CIDADÃOS RESIDENTES EM B[PUACtJ. .Os cidadãos da classe de 1931, residentes em Biguaçu, deverão serinspecionados de saúde, para fazerem o serviço mimai' em 1950, noQuartel do 140 B. C.

Para isso serão encaminhados pela Préf'eitura -Municipal daquelacidade a partir de, 28-XI á 2-XII-1949 .

..

,
..

DR.

A. DAMASCENO 'DA SILVA

.,;' ....
,.

,ADVOGADO

Aceitam-se encomendas para
qualquer quantidade

Rua Anih G.Hibaldi, 58
FLORIANÓPOLIS
Santa Uatarin8

..

armazens.

Se ricos quereis ficar
De modo tacil \ elegal
Fazei hoje uma inscrição
o Credito Mutuo Predia

AÇõES CíVEIS E COMERCIAIS

Praça 11> de Novembro, 22 - 2° ,an" '

ESCRITóRIO IMOBILIARIO 4. L.
ALVES

Enca.rrega·se, mediante eomíssâo,
compra e venda de imóveis.

•

Ru� Deodoro 35.

.....................................
COMPRADORES PARA CASAS •

TERRENOS
O Escritório Imobiliário A. L. AI......

sempre tem compradores para casaa •
terrenos.
Rua DeoJoro aa,

. (Edifício Pérola)

.. Fones: 1�324 e 1.388

I Florianópolis - Santa Catarina, I

I c ; ,

TIL GRAFIA

RUA VOLUNTÁRIOS DA'PÁTRIÁ N." 68 • t,"ANDAS
c:.t.u< ... PO:iTA1,Ja3 .1El.Eft:lNE.lIIH�·tElL��tECTQIUIIo

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

FLORIANOPOLIS

MIlita3 felicidades pel® lIaSdllll6'>il'
tGJ de !!leu filhinho!
Mas, não esqueçA., que o meUle,

presente para o seu '"PIMPOLRO�
� lima caderneta 410 CR:&D!T(l
MUTUO PREDIAL.

� .. .; " ia o .. a .. lO • .. .. ..

DR. FRANCISCO CAMARA
NETO.

Advogado ,

Escritório: Rua Felipe Schimidt
21 (sobrado) (Alto da casa "O
Paraiso")
Resídencía: Rua Alvaro de Car
valho, 36

I,
Florianópolis

Não espere que a doença vi
site a sua casa. Defenda a su
saude e a dos seus filhos, to �

CorrespondeRei imando MALTEG. Frio ou gela Comercial<1,0, é lJma delícia. É o maio
fornecedor de vitaminas, e, po DIREÇAo Iisso, o melhor tortífícante. A Amélia M PigOZZivenda em todas as farmácias'

METODO:
Moderno e' Eficiente

Confere
Diploma

Rua General BUiencour'. 48
(Esquina Albergue Noturno i

VENDE-SE por motivo de mudançaGrande área de terreno jà cultivada(Distante cerca de seis quiiometros da capital-Bairro-Barreiros.".
Area de 142 metros de frente, por 1.850 de fundos, incluindo6 casas 'de madeira e uma de material.

TRATAR:
florianópolis - nesta redação ou Escritório I, de A L. Alves,'Barreiros - com o proprietário Mathias lha.

Blumenau - com o sr. Christiano Kri:ôll, no Hotel Cruzeíro,

Ouçam diariamente, das 9. àsv13 e das 17 às 22 horas

1530 kilocielos ondas:'médias de 196 metros
TUBARÃO -- S. CATARINA

Arvores fruliferas
Arvores Frutiferas enxertadas e plantas oraamentaís n"
melhores qualidades oferece o grande Estabelecimento de

Flori e Pomicultura
H. J. Cípper,

.Corupá.
Mun. de Jaraguá r-r- Estado de Santa Catarina.Peeam eatalago gratuitamente.

C
I �

L�ervlço te' UZ
A V I· S O

A Diretoria de Obras Públicas - Serviço de Luz e Força - avisa quea partir desta data e enquanto estão sendo executados os serviços de re
modelação das rêdes ,ge distribuição, não atenderá pedidos de ligação deenergia para força motriz.

Diretoria de Obras Públicas, 15 de Outubro de 1949.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Hercilio, "campeador do SENSACIONAL E ESPETACULAR VITORia
nosso progresso" Dos concessionários no Estado' recordes norte-americanos rcnl i- 15'f,5 Km. sendo balido O' recorde

de Santa Catarina Sl'�. F'iuza Lima zada om Indianópolis 110r um auto- norte-americano, para esta classe
&; Irmãos, oblivemos esla impor- i movcl "AUSTj�" de série, A-\)O de veiculos, e o das cinco milhas

Por Ildefonso Juvensl tante e sensacional noticia: . I conver-sível.
.

mais rápidas, distância em que foi
/ Rodando durante sete dias, à mé-I O carro britânico anunciou-se mantida a velocidade di' 136,93

(Da Comissão de Homenagens dia de 113 Km., horários e 7,7 Km, ()l'icialmente cobr-iu 18,960 quilo- Km, horár-ios. O automóvel, de 9(i)-
à memória de Hercilio Luz) por Litro de gazolina. metros em sele dias á velocidade HP e quatro cilindros, realizou Lo-

_\. 20 de Outubro ele 192'1, deixa- sua nudez, o arrojo de um gn-
"AlJSTIN - 90 HP" média, para. todo 'o 'percurso, de da a prova de iesistêncla em alta

va de existir entre os mortais, vernante pelo bem de sua terra e
Foram tornados publicas novos 1'13 Km, horários, A volta. mais rú- velocidade com um consumo de

passando a viver eternamente na do seu povo, e �mbr,a na dureza dados sóbre a grande derrocada de pida foi realizada ú média ele .,.. 4,5 liLros por .35 Kms, ou seja um

.saudade e no reconhecimenLo dos do aço de sua estrutura, a infibra- litro por 7,7 Km, A prova esteve

seus patr-ícios, que jamais lhe 01- tura do homem a cuja í'errea dis-

P
.

d
. 'Sob o contrôle da Associação Nor-

vidarão a gloriosa memoria, aque- posição patr iotica, - devemos tão (( a ra uma YI a melhor)) te-Americana de Automóvel, a qual

Ie que fôra "o maior dos catari- formidavel realização. empregou aparelhagem eletrônica

'nenses vivos", o qual na expressão Sob a patriótica influencia de "'�I-rageni"ll Fumrtste
para a cronometragem e desmante-

'

autorizada, ,i('loquente e sincera de Hercilio Luz, o elevado sentirneu- l� lA '-"'.. lou o carro, após a prova. para ve-

um dos proficientes cooperadores to do oal.arinensismo, de ha muito lssacar rificar se de fato o conversível

da sua 'obra admiravel de engran- adormecido no coração de nossa Uma estatística [cito nos Estados Unidos entre 2,967 lJCSSOas re- era um automóvel de série, A cqui-
decimento da Terra Galarinense, gente, ressurge qual Fenix fabulo- velou até que ponto os homens viveu" sonhando com situações espe- pe de tres volantes em revezament.o

no selar da Instrução Publica, o sa, enchendo de alento a todos, cialissimas para depois agir, Baseava-se ela na seçuinte pergunta: de 3 horas, dia e noite guiaram o

eminente professor Henrique Fon- que começaram então a dcmons- "Para que é que você vive?" Notienta e quaim: porcento das pessoas carro ao redor de um pista de oi

tes, era "o chefe, o guia, o amigo, Irar maior interesse, mais' entra- responderem que estavam ri espera de alçuma oportunidade no [uiu» Km., em toda 'a sorte de tempo,

° campeador cio nosso progresso, nhado amor pela nossa terra e ad- 10 e muitas: delas, [asciruulas pelas miragens do POJ'Vú', não aproveita- ;;dverso, inclusive um dia inteiro

o míssionarío do bem", que sem- miração pelas nossas cousas, in- vam, as oportunidades reais do presente. de neve e diversas tempestades e

pre reveláca "civismo, destemor, olusíve pelos nossos reais valores, Há muita gente assim, Os S�(cPSSOS só lhes par'çcem possioeis em, trovoadas violentas,

energia, [ustica, proteção e af'abi- pOl' vezes injustamente olvidados. situações uiopica« que sua tantosia não cessa de criar, Certa ocasiao, a temperatura

lidade para caril os humildes, com- A br-ilhante fase cultural de Muitos de nós vivemos na expectativa ele que a trida começará 'caiu de 25 gr áus, chegando abaixo:

padecimento das dóres alheias, e Santa Catarina, predominante nos um dia", Nein sempre sabemos com clareza o que é qne esperomos ; de zero, mas como o carro concor

:fé em Deus", I tempos ele Cruz ele Sonza, Virg ilio mas, insist imos na espej'r.(... e a vida vai-se escoando .. , ria na classe de carros abertos, não

Por ser assim, possuidor de Ião Varzea, Santos Lestada, Roracio de ,Todo homem sabe m.dis do .que faz. A maioria pensa melh or do pôde utilizar a capota do motor, A

.elevadas virtudes cívicas, morais Carvalho e outros, COI;10 que re- que age, Todos lemos consciência ela maldade de alguma de nossas demora maior -- um atrazo de 3-

e cristãs, por amar a sua terra e surgira no seu governo, com as ações, mas, não S01l108 capuzes de conciliar a nossa ação com a mosse: % horas verificou-se ao soltar-se

.hatalhar sem Ircguas pelo seu pro- demonstrações dos eloquentes va- consciência . Palui-nos coortlenaçâo geral, Há homens que vão msula» uma roda dianteira com o carro

gresso e ongrandecímen lo, "poris- Lares da nova. geração, pois, a ele conduia; Iiá pessoas que pretendem comer mais modercdamente; correndo a perto de 130 Km., por

so O povo sempre esteve ao seu la- exemplo ele Gama Rosa, Hercilio � outras iu.l'�m que vão gastar menos ... Mas, quando? hora, tendo que ser guiado até á

��,. em t�dos o� ,tell1:;os e em todas Lu� foi amigo dos 110S5.0S intelec-l 7.)I'oV(lVel�nente ll�, alguma coisa, 1:este, instante, que nos cnmlJ1'e baía de conserto sôbre três rodas,

.as refregas politicas , tuais e procurou sempre amparar. fazei, I1WS nua 110S dispomos a começa-la. já que os l'egulamenios do Automo-

,se "Governal' é abrjr estradas", e proteger a Lodos aqueles que ie- Estamos ti. espera de unw oportuuidade? Criemo-lcü Lembremo- vel Cltt1w Americano exigem que

corno o compl'ee,ndia o eminente e I velavam tendencia para as letras nos, que a nossa vida é aqui, !�este momento; êste é o nosso dia, .• es- todo o cano deve fazer o percurso

preclaro WashIngton LUIZ, em
I e as artes, Lia (' apreciava as pro- ia c a hora da nossa opor{,ullulacle, exclusivanwnte por seu próprios

cuja administração geande parte: duções que êles pllblicavam nos O céu e o além terão, as suas pl'Ó1Jl'ias oportunidades e rrtisteres, recnrsos,

.do interior de nosso pab, princi-I jornais ela Lerra ou por antros meios .lIas, nós leI/lOS c?e reali::'(lr 'as nossas obras nesta vida presente, Pa- Alàm Hes:::, chefe do gTUpO de-

palmente excelentes centro� pl'Odll- i de di\'uJgacão das locubracões do 1(1 isso é Que nascemos, três volantes que bateu 63 recordes

tores, começaram a ler lac]l CO-I espirito. Nunca cheg(lremos (l nm lugar, se nao pns·el'nl.OB o pé na esll'a- para aulomóveis de série, in terro-

.l11un.icação com os pontos de

('X-I
Lembramo-nos de que, cerla y�z, ela, ga(to por um jornalisla norte-arue-

P?l'lação, oP�l'ando-�e o clesen\'�I- (o fato nos foi relaLado pelo seu Que eslamos espcrando? ricano sôbl'e se fada mais uma ten- í

vlmento ela ll1dustl'1a e comel'ClO, saudoso e querido filho Alelo), ao
tati\'á para baLeI' recordes, resTlon-

e,por assim dize:' allmen�an�o-se ai J.he eledicarmos por'ocasiào do seu MAJOY Orgulhoso calourü deu:

nqu�z� economlCa da Naçao, -I nabalicio, palidos yersos, os quais
« » -- ")ião, at(\ que nO::;::08 próprios re-

lIerclllO Luz antecedeu em o nos- foram inserlos nas colllnas do jor- 'II cordes sejam haLiclo". E acrescen-

so Estado, o l1reclaro brasileiro na nal ol'iclal, o Dl'. HCl'rilio à 1101'J OOS mares t0l1: "Lanço um dt'safio amistoso

realização de tão salutar pro- do almoço, pergunlou a todo,; os
.

He'l'áclilo, certa vez, referindo-se ao caseul'e C! qu.e lwbi- a qualquer marca norte-americana

grama de �over,no,' , Illlembroc' (Ie S11a dI'gna fallll'.ll·a, a'll' ti' /'t
.

I'
"., de automóvel., lndeperLdentemenLf}

,,� aca. ('l'/a c I o a mnl(jOS que o or'um pl'OCluar: Slln, c pl'O-
EngenheIro CIVIl fie reconhecId.a I I'eclnl'dos, se t1'1111al11 ll'do os no��os

" . . do tamanho ou classe, isto é, a

I
_ u_ salco e '}Jl'tlnztivo, mas entrai que aqui lambé'ln há Deu.ses",

capacidade profissional, ao re2'T'es- VOl'SOS' e com' o 1.1.1·I1g"·leIl1 II1C 11011-
- qualquer alllomÓyel, para que bata

�, .e Assun - pensamos, - são os estaleil'OS da Arataca:

,sal' à terra nal,al diplomado l)e.l:':J. ,-esse l'espo·ll.dl·C]O afl' r,Illa I j·,.-amell- 'b esses recol'des", Adianta-se por 011-
_ entraz, porque lá Iam ém há Deuses. , ,"

Universidade 'de, Gan. cl, na Belgica,' te., IIla lIdo II qlle .�.ell qllc'I'I'do A.ldo li
'

'\' "
, '

/- I' d
tra l)al'Le. ([ue mais ele 10,000 norte-·

,_
_ L' a'no 1 oce.z e sens Ope1'a1'IOS es ao l'ea I.wn o nm ver-

() governo provIsono. da Repubh- 1.·os.se bllscár o ]'Ol'11al, (' les�e. ',III', 1
americanos adql1iriràm auLomóveis

� cadeiro milagre, Quem conhece, be1n ele lJerlo, (J t1'agédict da
ca, o nomeou engenbeiro-che:fe ela nm voz alta, paI-'a qcle L()dos Oll\'l'c,'- 'd i'

marca "AUS'.rIl\''' nos ultimas tem-

I
c " conquista (l mão ( e Obl'(I, em Flonanópolis, decerto q1W deve

comis,são de 'ferras e Colonisação sel11, aqllele;! DaII'cIOS ,'el'�OS, nIal d t d d
.,

t b
. pos, O moMlo A-90,' aliás tem ou-

• c' � ctn ar pl'e en ,en o el'�aZl' 1tln monu.men o em expreSSIVO,
()e Blumenau, Aí, a sua atuação escritos talvez, mas nascidos de aos técnicos em construção naval da Arataca.

tros
-

e)aracteristicos seguintes: pa-

começal'a a ser benefica ao Estad,) 110ssa alma r-oll1lecI"da pela.s de- C' I' b
'

1 l "BH .SIL" l'abrisas ·de uma só peça, propOl·-
. v� ons ,{"/('/1' nove arcos (a c asse .tl. j, pw'a regatas

no. setor'da Viaçã�, Estudos, tra- IlIonstral'.o-e�' r'e a1'et'0, es·tl·ma e 1
cionando ólima visibilidade, aSSCll-

" " u' li e oceano, ncsta nossa ten'ln/ta tão débil e de l'espú'ação tão '

f'.ados', levantamentos, construçãlJ 11011ros,a consl'deI'aça-o ".OIlI el'ue e'Je I b"
", -

f'd'
tos forrados de conro e volantG

'( " � a orlOsa, e se)' melO mlstlco e nao ter con lO ·0 mUlto no 1'lo-
de estradas por toJ.a a parte, ro- por inumel:as vezes nos confundi- a" d

- \. ajustável.
.e1' .a l'azao, ..

ram logo efetivados pelo pro l'ici- ra,

I '

ente engenheiro, e depois, quanct<) Já não existe mais o varão ilus-
Governador do Estado, no períodQ tre, o eminenLe e aigno filho de

Ide 189!1 a 1898, construir estra- Sa�ta Catárina, IdoJ.atrado pelo .seu

das, dotar o Estado dc n.ovas \'ias povo, porque sabia conquistar)
de comunicação, foi das 111aiorrs coração ela genle humilde pelos
de suas preocupações. seus gestos de benemerencia, e a

Em verdade, o que se não pôde estima e' veneração de Lodos, pelo
�ontestar, é que tanto no pl'imeiro amor á terra nata1, ,e pelo Lrabalho
C01110 nos demais Ileriodos gover- fccundo, il1fatigavel pela sua gran
l1amentais, Hercilio Luz demons- deza, mas, porque foi bom e di.gno,
trou ser um trabal.hador infatiga- 'porque contruill no coração re

vel, promovendo a mais podero�:t· cOllhecido do seu povo um 1110n\l

flluação de força dinamica do pro- mento mais solido do que a ponte
gresso catarinense. metalica - chave do progresso da

No seu ,primeiro quadrienb de Capital, - o'bra que imorlalisára
Governo, além de crear iUllmeras o seu nome, vive e.ternamellte na

escolas, difundindo admi!:"ave!- lembrança c na gratidão dos cata
mente a instrução primaria,., de- rinenses, que, no dia de hoje, ren
sen volver a agl'icultura, sanem' lli- dem sincero preito de veneração
veesas cid,ades do Estado, e5ten- à sua memoria,
der por muitos lug'ares a rêde de

es'lradas de rodagem, e promover
outros melhoramentos, reedificou
o Palácio do Govêrno, transforman
do-o no sunLuoso edificio que
muito recoh1enda a nossa Capital,
como \'erdadeil'o .monumento de ar

te, atrst'adop do nosso hom goslo,
No periodo de 1918 a 1922, e dai

até maio de '192�, a Sllfl arlJ1liJli�-

tração foi assinalada pur grandes
,e \'ultuosas realizaçõe�, sO])I'esaill
do-se a obra monumental que
imortalisoll o seu nome: a ponte

SENHORITA!
A ultima creação. em refri
gerante é o Guaraná KNOT
EM GARRA.FAS GRA.NDES1l1e[.alica 'que ligou a CaJ;ilal

conlinente, - obra de titüo,
hem selltl'1i�a, na_ elo(1l1cn.cia

ao

que
de

Preierindo-o
acompanhando

est,i
a moda.

Mario Noceti - já bastante careca, meio entristecido e

ainda muito inteligent� -, está levando U' cabo, sO.l'umbáti
comente, nma tarefa espetacnlw'[

Há tempos, palcstra.ndo cum êle e assombrados el'iante da

empl'éUada famosa, pel'f!7tnlamos ao Mm'io, >a fonle daque
la bl'avuJ'a escandal,osa, E êle, sempl'e amável, resl10ndeu-nos:
"meus amigos, a cachaça da vela tem deSsas coisas ... e nela,...
wn momento 'de: êxtase vale muito mais .que Ilm século inteiro
ele l'aciocínio cuidqeloso .. ,

"

E foi P01' causa elessa' azlspiciosa mentalidade que, segun
� {eira '1JaSSaÜa, assistimos enlevados, ao lançamento do se

gundo barco "BRASIL" constl'1Lido naqueles estaleiros sem

como o cisne,
,

Êste se chama "MAJOy.". É altivo t;omo a ayu.ia e belo
como o cisme,

À ho)'o marcaela, sua mad1'inha, a sta. DOr(1, pren.dada e

graciosa filha do sr. Comandante Sod1'é, quebrou na roda ela

p1'ôa do novo barco, o clássico champanhe do r'ílual, p1'0·
llunciando - éntl'e convicta e comovida, - o seguinte: ".MA-·

JOY", eu te balizo desejando-te 'mllitas vitorias q1le serão vi
torias da nossa Pátria ". E imediatamente, sôf1'ego de mar e

de lntn wlutica, o "MAJOY" eleslizou tranquilamente para fln
tu.ar em se(Juiela, na su.a pLena imponência.

Estavam presentes .à cerimônia.' o sr, Comandante SocM·é,
do :;0 Distl'ÜO NavaL, su.a exma. senho'ra, suaS' filhas, o 8'/" Ca.
pilão d.os POJ'tos, o sr, Comandante ela 1Escolrl de Aprendizes,
o Si'. Eduurdo Simonse/l, proprietá:l'io do barco inaugurado,
o sr, Gllaltel' Baixo, repr'esentanelo Q sr. Paulo Mendonça,
PresÍlZelzte da .F'ecleTação de Vela e Motor de Santa Catarina,
,'cpresenlantes dos 110SS0S clubes ele vela, o Sl', Mario i'loceti -

o Miguel A.ngelo do "aléllier" da Al'ataca -, e nós da impren
sa lF,os espOJ'les,

O Sl', Ed'ua1'Clo Simonsen, faceiro elono do "J1lA.lOY" ofer
tOl/. à sl(l, DOl'a lima lctéia de relogio pulseira. E a gentil ma
drinha, olhando a joia (jl'ãciosa, disse embevecida: "com esle

relugio [/10 lindo, eu m(l1'carei as homs das vitorias elo metl

af'ilhado" .

zum CU.VHA,

.
;

SERRARIA PINHO DO BARREIRO

I LTDA,

Ficam convidados os srs, cotis-
.

tas da Scrraia Pinho do Barreira

Limitada para a assembléia geral
extraordinária que se realizará, nO

dia 31 do eonente, ás 8 horas, en

sua sede social á Rua Felilpe Schrni·
dt, 21 - Sobrado, nesta Capital

Icom
a seguinte ondJem do dia:

. ,
a) - Alteração do contrato so'

cial;
,

b) - Eleição da nova diretoria c

c) - Assuntos de interesse SO°

cial.

Florianópolis,' 12 de outubro de

1949.
(a,) José Elias, diretor-comer'

cial, -

t , . , , . .. , " .. "., ..
'

[Vende-se
Confortavel casa com quintaL
Ver e LraLar à rua D, Jaime ça'

mara, 10
,,'

PASTA DENTAL
ROBINSON

• • • • • • . •.• • • • • • •• .' � 'i'

l'VIAL'l'EG, contem maJt�

I
ovos 'e mel - os gl'andes for
necedores de vitaminas, É

I
melhor complemento alim,entar para crianças e adult�·,
�'<>l1da f"m todas as farmácias
armazens .
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Campal
.Promovida pela. ilustrada Mesa malor brilho á encantadora procis

:Ndrninistrativa da benemértta Ir- f são, que marchou ao badalar dos
mandade do Senhor Jesus dos P:1S- sinos e espoucar de foguetes e en

sos e Hospital de 'Caridade, a cuja toando belos cantos sacros. O cor
frente se encontra a figura do seu tejo foi dírígído pelo Monsenhor
honrado e dinâmico Provedor, des. Frederíco Hobold, Capelão da Ir
Medeiros Filho, teve lugar, dornin- mandade, \pró-Vigário Geral e

go ultimo, na belissima gruta de Chanceler do Arcebispado.
Nossa Senhora de FáLima, siuada A solene missa foi celebrada pe
na encosta do morro adjallente ao 10 revmo. sacerdote Padre ·lIIr. E
Hospital, uma festiva Missa Cam- mílio Dufner, S. J., que ao sermão
paI, que se revestiu de .grande so- proferiu empolgantes palavras sô
lenidade, e contou com grande a�'- pre' os milagres da excelsa M�d de' cantores, um grupo, de destacad05
sistencia de fiéis. Deus, que se venerava naquela. ho- elementos da Orquestra Sinfônica
Às 8 horas da manhã, anteceden- ra na imagem de Nossa .senhora de da Sociedade de CuILura Musicai,

do á missa, e defronte á igreja do Fátima. ' cuja bela atuação foi, muito apre-
Menino Deus, tev·e lugar a. concen- Finda. a missa'· a procissão retor- ciada.
íraç.ão das Filhas de Maria, Ze�a- ·nou em ordem ao adro da, igreja,

. tiaras, Associações, Irmãs e Irmãos tendo essa festividade üausado óli.
da Irmandade do Senhor dos Pas- ma impressão á numerosa assistên
sos, que em duas extensas aH-lS se cia que acorreu ao, imponente aL;)
encaminharam processionalmWlte re�igioso.
:para aquela gruta, ao som da banda Digno de registo foi o valioso
da Policia Militar, que cmprestoLl-! concurso que prestou ao corpo de

Florl.n6pon" 20 ele Outubro d� 1949

o MOMENTO

FALTA DE COMPOSTURA
o "Diário da Tarde", em sua edição de ante-ontem, publi

cou um editorial que, mais uma vez, põe de manifesto a indi

gência de princípios de quem lhe orienta r
a redação. Escreven

do longas colunas para celebrar urna pilhéria do celebérrimo

Barreto Pinto a propósito do sr. Nerêu Ramos, o articulista,
ainda. nessa expressão da própria e reconhecida pobreza espi
ritual, faz côro ás memórias daquele ex-parlamentar, cujo
mandato foi cassado, com o voto inclusive dos representantes
udenistas. Pretende O escritor da oposição que, não. se havendo

alguem dado ao trabalho de desautorizar as fantasiosas e imo
rais farsas de Barreto ,Pinto, quando aludem ás suas relações
pessoais com o sr. Nerêu Ramos, é que não há dúvidas sôbre
a v-eracidade de cada episódio narrado pelo farsante. E, dado
o caso, o "Diário da Tarde", jornal do sr. Adolfo Konder. re

colhe como precioso e grato subsídio á campanha de ódio pes
soal contra o preclaro Vice-Presidente da República, a chula
irreverência de Barreto Pinto.

Não será, certamente, para estranhar o fato, a que" já nos

habituamos, da camaradagem espiritual do vespertino com as

indecências do ex-parlamentaj- que nos estamos referindo ao

editorial do arguo oposicionista. Queremos, tão soment!, chamar
a atenção das pessoas educadas, e que, constituem a generalida-'
de do nosso Iavor, para a afinidade, mental, ainda desta vez

r�velada pelos que atacam pessoalmente o eminente coesta
duano e honrado Presidente cio P. S. D· nacional, com certos �

determinados cínicos, a quem menos importa o decôro moral e

a sensihilidade da conciência do que a popularidade fácil dos
mercadores da própria reputação.

Q articulista do "Diário da Tarde", sem o mínimo respei
to mesmo ao único nome que se ostenta no seu cabeçalho, de
tal modo se penetra do "cspírito" de Barreto Pinto que asse

vera não ter dúvida em acclhê-Io, E o faz, é de crer-se, muito
condignamente ...

Mas o, que, sobretudo, convém salíentar é que tamanho e tão

absorvente personalismo depõe decisivamente contra a mais tê
nue luz de idealismo que porventura se supusesse existir nos que
combatem o sr. Nerêu Ramos. Não lhes preside à conduta ne

nhum principio elevado, nenhuma razão superior, nenhuma ale

gação fundada em fato: apenas os escraviza a paixão. rasteira,
'

a intolerância sistemática, oriunda do despeito da própria medio
cridade irremediável..

Enquanto, porêrn, rastejante e sinuosa, incapaz de despren
der-se do sólo, a víbora é impotente, apesar do seu veneno, }')3-
ra impedir que a águia continúe o vôo livre e alto, em cél�
aberto e claro, a conciência pública, 'na 'sua infalível intuição,
vai acompanhando com interêsse e com juizos retos a nobreza
das grandes almas e a inteireza dos caracteres de escol. O sr.

Nerêu Ramos, que personifica a geral confiança da maioria do
eleitorado nacional e que interpreta, nas suas mínimas pala-

,,"vras e atitudes as esperanças dos 'seus correligionários, não se

rá atingido pelas mesquinhas ofensas dos seus gratuitos mi

migas, cujas desenvolturas morais acolhem festiva e lisonjeira
mente as perfídias' dum irresponsável qualquer.

no Menino DeusMissa

O S1'. Hui' Fuerschuette, 1')· Vi

A data de ontem assinalou. a ce Presidente, presidiu Os traba
passagem do aniversário natalicio lhos de ontem, estando presentes
do nosso prestigioso e estimado 22 srs, deputados.
conterrâneo sr. João Alcanuara Aprovada, com restrições a ata,
da Cunha. Pertencendo à 'tradí- fôram lidos vários oficios e telcgrn-
cional 'e ilustre' Iamilia caLari� mas.

João Alcântara
da Cunha

nense, S. S. manteve-lhe' scmp re

o relêvo e a distinção desf'rulada.
Possuidor de valiosa folha ele

serviços prestados ao país em

anos de. desvelada dedicação ao

serviço público federal, o i!.-1.lstro
..

naLalician Le na direção do Depar
tamento dos Correios e Telcgr'a
fos neste Estado, hoje .há gran

jeado de seus colegas acendrado

respeito e de seus subalternos es

tima e do Govêrno admiração e

confiança. Caráííer reto, operosi
dade que se não cansa e amor à ter

i-a oatarincnse lhe exornam a íncon

Iundivcl personalidade, distingui
da, várias vezes, com investidu
ras em missões de relevante Iru

ipor-t<anoia !I1'a,y�dmJiIti�L'rmç,üo pú
blica. Seus conterrâneos, no últi

mo pleito, numa manifestação de

enaltecedora solidariedade no liLi

ca, elegeram-no à Câmara Muni

cipal por consagr-ador-a votação.
Os que neste jornal trabalham

lhe apresentam sinceros parabéns
e os melhores votos de felicida
des.

Dr. Abelardo Luz
Procedente

.

da Ca,pital
Repüblica, onde exerce,

da
com

proficiência e justiça, as altas '

funções de Delegado de Poli

cia, está entre nós, o nosso

ilustre coestaduano dr. Abelar
do Luz que veio assistir, nes-

ta capital, no dia de hoje, ás

homenagens que seus
.
conter

raneos prestarão á memória de
seu inolvidável pai dr. Herci
lio Luz, pela passagem do 25°

aniversário de sua morte.
Durante os anos que aqui

residiu, O destacado visitante
oeupou, por várias vezes,

cargos eletivos que lhe cou

fiaram os votos dos incondicio
nais admiradores de sua perso

nalidade.
Culto e de clarividente espi

rito, .de educação esmerada e

de cativante amabilidade, ali
ando a êsses nobres predica
-dos um carater reto e justo,
donde emanam os atos de uma

vida exemplar, Q >Ii,r. Abelardo
Luz se impôs sempre à admí

ração e à gratidão dos catari
nenses que, neste instante, a

proveitando a oportunidade
que se lhes depara, cumpri.
mentam-no

.

e abrqçam-no efu

sivamente, saudosos. de sua pes
soa.

Os de "O Estado" se asso

ciam à manifestação geral e lhe
enviam
tos.

cordiais cnmprfmen

Cami•••, Gravat." Pilame.
Meia. d.,�melbore'i pelo. me·

Dorel preço••6 n. CASAIlMIS
CELANEA - Ruf'!C. 'M",r,. ..

Terminando estas ligeiras notas
'não ,podemos Beixar de felicitar ao

ilustre e esforçado Provedor da
Irmandade- do Senhor dos Passos,
des. João da Silva Medeiro� Filho,
por êste brilhante êxito de mais
uma de suas vitoriosas' iniciativas.

Crônica da Assembléi�
Falarão, na sessão de hoje, éxal- .

tando a figura do grande
.

catari

nense, os srs. Pedrq Lopes Vieira, .

!'leIo P. S, D. e Osvaldo Bulcão Via- .

na, pela U. D. N., o sr. Braz Alves

pejo P. T. B. e Cardoso da Veiga, '

pelo P. H. P.
.

- COMISSÃO DE INQUÉRITO -
.

- A SESSÃO DE HOJE -

A sessão de hoje será tôda ela O sr. Armando Calil, Presidente
dedicada 'a homenagens á- memória da Comissão de Inquérito, convo

do grande estadista Hercilio'Pr-dr-o cou para a prox ima sexta-feira,
da Luz, cujo 25° aryversário de sua i uma. reunião em que será tratado
morte se comemora nesta data, do Helatório sôbre o realizado em

conforme requerimento aprovado Araranguá,
ontem pelo plenário, e assinado 1)'1'

los srs. Pedro Lopes Vieira e Al
fredo Campos, do p. S.

Sem matéria a ordem dó dia, fof
a sessão encerrada após-

,

Acontecimento Social

Enlace Srtà. Maria Julia Medeiros:'
·Sr. Celso Ramos Filho

Repercutiu nos fastos SOC);!lS desta capital, o �enlace efetuado on-

tem, ás ío horas, na residência dos pais da noiva á Rua Almirante AI.

vim n. '10, da geitilíssima senhorinha Maria Júlia Medeiros, ornamento"

da nossa "jeunesse-dorés" e estremosa filha do distinto conterrâneo sr.;

João José de Cuperfino Medeiros, digno diretor da filial do Banco do

Brasil nesta cidade, com o nosso estimado coestaduano sr. dr. Celso

Ramos '..Filho, competente engenheiro, filho .do sr. Celso Ramos e de sua

exma. espôsa d- Edith Gama Ramos.

Paraninfaram o ato c'ivi}, pela .nuiva, o sr, Celso Ramos e Sua ex

ma. espôsa d. Edith Gama Ramos; pelo noivo, o sr. João José de' Cuper
tino Medeiro� e sua exma. espôsa d , Eponina Orige Medeiros.

A cerimônia religiosa se efetuou na Capela d'o Colégio Coração de

Jesus, servindo de padrinhos, flor parte da noiva, o sr. Euclides Fer

nandes e exma. espôsa ; o dr, Osmar Carneiro Ribeiro e exma. espôsa t-,

o dr. Apolônio Bouret e exma. espôsa e o dr. Zeno Rizzo e exma. espôsa
e IJO)" parte do noivo o dr- Nerêu Ramos e exma. espôsa ; o dr. Joaquim
Ramos. e exma. espôsa ; o dr. Aderbal Ramos da- Silva e exma, espôsa e o

dr. Clovis Gama e exma. espôsa,
Após os cumprimentos, o jovem par seguiu para Porto Alegre, em

viagem de núpcias.

Homenagem ao sr. Antonio de P,. Pereira
Conforme haviamos notí- Sr. -Hugo Amorim, Presidente'

ciado, realizar-se-á na chaca- da Câmara Municipal.
ra do Sr. Egídío Amorim, no Como convidados de honra,
Estreito, uma churrascada ofe- comparecerão os Srs. Celso Ra
recida ao nosso amigo Sr. An- mos, Dr. Armando Simone Pe
tônio de Padua Pereira, do- reira e Dr. Rubens de Arruda

mingo próximo, às 12 horas: Ramos.
Falarão oferecendo a home- A lista de adesões encon-

nagem, o Dr. Antonio Almeida tra-se na Livraria Moderna
e pelos amigos de Biguaçu, o com o Sr. Pedro Xavier.

o Diário ela Tarde, órgão ela U. D. N., dessa mesma U. D.

N., que, pelo voto dos seus representantes' no Parlamento,
dele expulso, por imoral, o sr. Barreto Pinto - vale-se ago

ra de suas memórias :pornográficas para tentar denegrir o' sr.

Nel'êu Ramos, É a confraterfllÍ?Jação porca do jornal porco,
com os depoimentos porcos, de um porco passado em 'jtll.g'ado ..
O autor de O "candidato" e ° Ha1'l'elo Pinto, de anbe'-'Ontem,
por certo, sentiu-se bem nesse ambiente' de suinices; Que os·

udenistas façam as maiores restrições ao SI;, Nerêu' Ramos -

compreende-se. Qne o combatam frontalmente - aceita-se.

Mas que, à sombra do nome do' sr. Adolfo Konder; desçam ao
.

cinismo de um anormal e ao insulto vili10 das afirmações li-_

gadas aos subterrâneos da moral, só é acrediLável porque es

tá escrito, porque o nome que' o jornal ostenta tem ,um dono

que lpora no Rio e porque quem escreve não dá' importância
a essas coisas de nome.

Nas mémórias, aqui usadas por fonLe de' inspiraOão, ou

rns e grandes figuras nacionais têm sido arrastadas ao pe

l�urinho. A repulsa ao amoTal que as forjá" é tamanha, que

ninguem se lembra de. processá-lo Acusações' ,gravissimas tem

o pobre diabo levantado con.tra próceres' eminentes da U. D.

N. Verdadés? Invenções de um degenerado, cuja leiLura não

po'de ser permitida nos ·lares. Enquanto dá bravura' dé D. Câ

mara, Cardeal, parLe a luta contra essas divu).gações torpes, e

enquanto a higiene men�al e mora'. pedem creolina par'a essas

podridões, o Diário as acolhe, e bàseadó nelas, confundindo

se nelas, vem para a rLla atestar a falta': de bismuLo no sangue

de um anónimo.
Bom proveito _ , •
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