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Na Assembléi

*"

Votos de pezar.-Am
"

Projetos discutidos e/votados.

comerciários
"Presidente Assembléia Legisla- ainda á do corrente ano, com gra-'

"Exmo. Snr. Presidente da As

sembléia Legislativa
.Tenho em vista

_

a tremenda cr i

se que assoberba a indústria erva

teira do Estado, cujas Cooperati
vas dos Produtores de erva-mate

se ressentem da falta de ãínancía

mento, estando' em , eonsequencia,
com os seus depósitos abarrotados,
sem meios de 'escoamento á enor-:

me produção da safra de '1947 e'

IIXV I

PRESIDENTE: Sr. Saulo Ramos
- P. T. B,

SECRETÁRIOS: Srs, Pinto fie

Arruda e Alfredo Campos - P.

'S. D.

Da leitura 'do expediente do dia;
constou a leitura do telegrama se

guinte, oriundo de Joaçaba e assi

nado por quatro vereadores, sendo

dois do P. S. D. e dois outros �da U.
D. N.:

Pl."oprietário e

o' MAIS ANTIGO DIÁRW DE SANTA CATARINA
D, Gel'ente: �IDNEI NOCE'n - Diretor n-. RUBENS DE ARRUDA RA1IOS

DIretor de Redação GUSTAVO NEVES

A situação da Indústria 'Carhoní- Dissídio coletivo dos
lera de Santa Caíarina tiva.

RIO, 21 (A, �.) - Depois das Florianópolis. Os *readores de

contestações dos empregados e em- Ipira e Ibiratuha, �baixo assina

pregadores no processo de dis�ídio dos protestam inclusão referidos
coletivo impetrado pelos comerciá- distritos provável criação municí
rios contra os, patrões, foi o meS�110 pio Capinzal, interpretação justo.
distribuido ao senhor Dorval de pensamento totalidade população
Lacerda, Procurador-Geral do Trí- dos mesnlos".
hunal Superior

dO, ,Tr�balhO'
afim

I
'(Seguiram-sé as assinaturas I dos

de dar o seu parecer sobre o refe- vereadores).
rido dissidio. Em seguida, o pre- O Sr. 1° Secretário Pint-o de Ar-

sidente do Tribunal designará o ruda - P. S. D. - leu o seguinte
juiz para o caso. requerimento:

I .

ve risco para a economia catar-i-
I

..
.

I
.

nense, requeremos a V. Excia. flue.
ou vido o plenário, seja endereçado
ao ExR10. Snr. Ministro da, Agri
cultura o seguinte telegrama: "Mi

nistro Daniel de Carvalho. Minis

térío da Agricultura - Rio. A As
sembléia Legislativa de Santa Ca
tarina apela _.' Vossencia sentido

atender pedido Federação das Co
operativas Produtores Mate vg COril
relação f'iúanciamento produção pe
la Caixa Crédito Cooperativo pt
Sem esse valioso indispensável; au
xílio seria irnimerrte riscolapso

U.m 9grande discurso do Senador Ivo dtA quino
RI,O, _1 ,(V, A,) O "r. Ivo de ço do mercado. consumidor. por-Aquino, lidei- da maioria no 8ena- que ° estabelecido para a venda

-do e representante pessedista de á Companhia Siderurgica Nací o
Sania "Catarina, pronunciou, -cntem. nal era de sacr-ifício.
n�ssa, Casa do Congresso, um longo 01'a. sr, ministro da Viacão com

•.dISCUI':::O sobre o carvão produzido essa portaria, liberou, corno ti avi
pel? ,seu Estado, fazendo um h is- dente, parle do carvão produzidotór ico da. situação dos produtores, em Santa 'Catarina. Mas aconteceu
Ilesf�,s ultimes anos, Disse o orador o seguinte : 'sem ler havido cornbi
que em 19H, o decreto 6;771, re- nação prévia, a liberação abrupta
servou todo ° carvão produzido, no embora feita com as melhores in�
Eslado de �anf a Catarina para a I

-

Companhia Siderurgica Nacional
ençoes encontrou os produtores

devendo os produtores entreaá-lo'
catar inenses completamente desapa-

n I
·

I- II'
'

.

hri t
e .Lrelhndos, sem organização de ven-

el' Iml ara preç Io_r�?a oriamente, áquela organiza- das e sem instalações adequadas
" O e uero-çao , E acrescentou: -para beneficiar o carvão.

"

.

,
'.

economia ervateira vg ocasionan-

"Vou agora, explicai' uma parti: Como até a dala da' portaria,
.do incalculaveis prejuízos extensa

cular idade a respeito do carvão ca- eram os produtores obrigados a '
•. região este Estado pt Saulo Ramos

tarinense. O unico carvão nacional entregar o carvão produzido á' PrO]·elo do deputado· Rogér.·o'. VI,e1era
\

Presit\ente em exercício - Sala nas

coqueif'icavel é o produzido nas Companhia Sideru.rgica Nacional, Sessões, -em ,21 de Setembro de
mmas de Santa Catarina, e assim que o beneficiava, não tinham eles RIO, t1 (A. 'N,) - Segundo se apurou, o deputado Rogerio Vieira

me.smo,em cer,f.'as regiões.• Cornpa- na sua maioria, necessidade de ins- a taré I
.

'CA
• ,
.' 1948. (Aa) Protógenes Vieira, Or-

_'-' presen ara, 10Je, a amara o projeto lei sôbre a Jimitaçâõ de prêço e

nhia Siderungica Nacional lem ab- talações para beneficiamento.
". ty Magalhães Machado".

soluta necessidade desse carvão, Como também não vendiam o
lucro, que altera fundamentalmente a técnica atual empregada pelos 61'- S d

.
_

I dores do cov
-« r. eputado Protógenes Vieira

porque. com ele, é produzido o co- carvão produzido senão através gaos contro a ores do govêrno. Pelo que informa a mesma fonte, adian-
que siderurgico. De modo uue há dacuela ,COmI)anhl'a, na-o I�. aníí- ta s que el it f'

-'

d
A

- P. S. D. � Tendo sido procedi-
c • ,,- e a precei ua a ixaçao e preço na fonte produtora ou nas al-

uma exp licucâo de ordem tpcnica nham os mercados consumidor-es, f
A

d
...

I
da a .Ieitura do requerimento que,

à C
. - .

li
an egas, Il1StItUllH o as penalidades que .iriam da multa à cassação' de

para que ornpanhia Siderul'gica, orgaruzaçoes especta ízadas para a com o seu colega' Magalhães 'Ma-

Nacional lenha preferência no re- colocação do produto.... direito comercial e prevendo, por outro lado, para o estrangeiro a ex- I

bi A
t I

-

d t
'" .

I
' c lado, enviou à Mesa, julgava ape-

ee imento: desse carvão, mas é pre- . portaria do sr. ministro cla Via- pu sao o errrtório naciona .

_ciso alentar em que"o decreto que Cão era possibilidade, que pode-
nas necessárias poucas palavras

�ítei obrigou OS nrodutores á en- mos chamar dE! promi8sora. Os A t" d d L b t L I
sôbre o seu conteúdo. Tratando-se

trega lolal da produção á Compu" llr()dulo1'L'� catarhlel1SeS compre- recen e . viagem o r. ·eo "r o ea da solução de um grau,de prohle·

nhia, Sidel'urg'ica Nac,ional. .-\ 10 fie ellderam-na e, para ,logo não só

C· b C.
· ma econômico, qual seja o de 1)1'0-

-setembro de 1946, o decreto 9,826, impl'ovisaram instalacões de bene- a anOJO as a 'url Ilhamanleve :;I obrigação 'do decreto ficiamento como enll:aram dil'eLa- (J," tegel' a extração ou �lheita de er·

6.771 e fixOLt o p,reço cio carvão ti- lllPnLe nos mercaclos para colocar a Como representante, do' Govêrno madeira, fonte poderável de rique-
po "lavador" ,com o .teor de base de cufa Cjur lhes era liberada. I do Estado de Santa Catarina às fes- za e prosperidarle, em o norte ca·

-cinza rle lrinta e quatro por ce11- Co'l11e�ol1, e.nlrefanto, no,,'o dra- tividadc::s, COllle1110rati\T�s do 25° tar!nense. Com o mesmo objcti'l'o,
to, em cenf o' e cinq1.IPnta crllzei- ma para o� produt.ores de caI'\'fío alllversano daquela Cidade, esteve esh�'eram ü� sr�, SecreiÍ(rio da Via

TÍJS pOl' lonelada e para os tipos 'catarinense,'
enr Canoillhas, na semana finda, o ção, Obras Publicas e Agricultura

beneficiados produL:iclOs na mina Como expliquei ao Senado, há li:' !�eoberto Le�l, ,Secretário. da e peplltado Estadual, em Mafra, on
do Capivary pel'tencente á Oompa- decre[o que obriga os adquirenles .' laça0,. Obras Pllbhcas � Agncul- de tiveram entendimentos sóbre o

nhia Riderurgica :\'acional, os se- de carvão eslrang'eiro, a também tura, em eompanlua do _Ilustre de-, assunto com o sr. Prefeito lVln,lld,

guinLes preços: Canão de "\'apor Continua na 3a. pagina puLado Dr. Orty Magalhaes J�açha- paI daquele município. S(,�l1iraJll
grosso" _ trezentos e vinte e ci'n- . d?, represent",nt� 9..i\ Assemblê19. Le- então; s. Excias. para - Cnritib�l;
co cr\lzeirO,s a tonelaela; e carvão O sr M-Iu da V·18n;"

, �lsrúUv� do EStOt1\',:. .

. onde, em entendimentos com ü Su-

de "vapo)' fino" _ trezenlos e •• .·�O Na. c,I0arle riR (.�ltlOlI�has, o, Dr, perintendente da Rede Viaçã') Pa-

d 1
..JU S t d \r ,\ f d

'

S C
'

- Sr. Magalhães ;Vrachado, - P� .

. ��.,e,Z_ crL1z�iros .'1 ,lOQ,e ael. as.,. Cad,a S j
YT":.

'I' ecre ano a u.çao 01 con Igna rana- anta atarma, logi'aralu alJ-

um 1)0l' ce,i('o d' c n a daquelal ao ecr � 1/1' �ão e hospitale�rull1ente recepcionado ter a garantia de prdvidêncin" e S. D. - B�ilhante foi a justifica-

base de :3 i'% de�el'l�i�à aos Pl:O- • II ii \I pelas al.üo.ndades locais. Durante o medidas imediatas daquela I'erro- ção ,do. seu colega Protóge'n:es Vier.. ·

,dulores a mlllta, de 9 crl1zehús 1)0['

I do S' ta 'Catar.·n8 j banquétt' oferecido pela cidade aos vi:)., com a finalidade de tOt'll.ar me- ra, todavia acrescenta de sua 1)ar"'·

tonelada; e cada um por cenLo u.
,visi1àlHes, no decorrer das eon-le- lhor, mais fácil e eficienlê o E'St:'"la-

.abaixo da 11e na ta'
l11orações, o Dr. Leobedo Leal te- mento de nossa prodUção. te mais algumas considerações. Ca:'

� l'a'l·' 't 1" SI, xa_ um, premIo Em �
.

.6i·aMelm\)nto às exp,I��ssões I vê oportunidade de fazer uso da Os resultados. (I-' ","ecellf,' \'.:�QCIll noinhas, sem dúvida nenll11ma' o'

19l ,IS o c maIS 9' 'CruzelroS ;\" "1 "1 "d-
'

"1
_ ,

<'- • _ "'�

C I' s- r
'

,

•

N' ,.. . I •••.\ a).lOll) ",:\lu .40 c estw;,o o (Jue' palavra, em nome cios VIsItantes ho- dos represent-ante's do EX��UJ:iv:) e maior centr'o' ervateiro do Brasil,
. 0�1pa 1.11a .' lei el'\Ul'g'l�a � aCIOna!; \ ll:� liâVia diri_;5ído com .respeito 'ao menageados, expressando o agra- do Legislativo C'atárinense fa,' .. s,�·ilo
,po fOI ,C? ,daqueles pe�r etQ.,�' �I� eS,f�'r�o da inspetoria J�e�lOn:al da d,ecimento dos que - vi,ndos espe- sentir em ])'i'c\'e, estamos (�('rtt).:;, de �stá em vias de lIma grande críse.

n�a o d� l:�!O de ,reservar. pai �,.-S,�tl DIVisa0 1C Defesa S�ll.l.h\t?<1 '1I.:à �'ü- cIal�ll�nte para eompaI:tIlha_r. das, l1�odo favorável e precioso na �,ti- Daí julgar imprescendiv.el um apê ... ·

1,1;;0 01 eUI \ ao �e"tina40 a, ff\�t,k:1- ta cO:'ltnl a peste SlUll3, n�ste ESLa- festIVidades pelo 25° al1lversano da- vldade c ila economia de nns�o Ls- lo' ao eXl11o. sr. Ministro de Agri-
çao r o c0Ke. sldernrglCo.,.� ,�.q.l.lder dQ,'o Ministro Danl'ei <l-e -Gàl'Y:lII:G, quela próspera cirlade - haviam, tado,

I

_0 �l'esto, depOl:s de ])enef�'cvwlD, aos t.elegrafou nos segtÜhtcs it�l'm(), ao sirlo' alvo âe atenção e da hospita-! .. ,..
,__ .

cultura,
,

'Preços que cllel, l'espertl\lamen l�, Dr. Leóberto L\':àl:.
' lidade dos canoinhenses. , IL .:i·d ·

'I
- Sr.. deputado AroIdo' Carvalho'

325 e 310 �t'i_lz�iril� ,
'à ton,�\àda, ,"DI:, T.:eoherto Le,al:--=:- Secl'ct:'t- Ainda: em Canoinhfls, � Dr .. Leo-; III",ul a excepclona - u. D. N . ....,.. Falou apoiando o

Com 'elcyaça'o do r,\:l�1 o de VIda e no VIaçao" .Obras ,Pul»)lcas c Ai4rI- b,erto Leal teve oportul1ldade de! "

,/" -l 6
"

pa te
requerimento dos seus col'egas Ma'"

co:,I�{>(jnMlt\iYl:ent<t, dos salários, os cultnra -;-;-:- F orian,' ?pO,JiS
- 27 .- participa� .de 11l1?-a ,sabatina c<?Jl� 'osl 111,8 uma "'o'pera lva

�"oc'l\Jlo�"es IMIL�lI1enses rec}ama- liIO 570.639.119 � 2237 - de 1-9-48 llldustnaIs madelrelr'Qs da zon,a pro,l \J galhães Machado' e Protógenes

f�ài'n, ,j)'el':àÍJ�h! o Conselho Nacional -:-- Muito gra.to :prezado amigo in- movida pelo Depülà<lCl Orfy Maga, .

A Dil'etoria çle Economia e As- Vieira.

dê :VIinas e Me(;alL1:rgia, órgão o fi- formações e estil}lUladoras palavras lhaes Machado e, afim. de, .aÚscul_- Slsfênclia ao Cooperqlivismo, de Em votação, foi unãnimemente

(C'iá'! '<-toe fixa anualmente o preço seu telegrama 36_5 relativo combate tando-lhes oS legitiI'nos iriterêsses e acór,do ,com a Agência do Seniro

do '('-Ul'vão o aumento do lwêco cta peste suina nêsse Estado pt Cds. pretensões, pleitear medidas e pro; de Economia Rural, acaba de to- aprovado.

Íf,Ü'i'lelada r�rnecida a Companhia Si- Sauels pt Daniel de Carvalho". vidências em favor da industria da ll}3-1' im]10rLante medida, decrelan-

id'el'1..1rgica :'>Iacional.
.

-, .. -,- -"-

do o regime de intervenção para o

Examinadas as escritas [Ias em- ChegoOU ontelll O' escrl-tor
Banco Poplllar e Agricola elo Vale - Sr. deputado' Bulcão Vianna'

pr-esas produforas e da CompaI!hia'
" .' , . do Itajaí, ��ciedacle Cooperalh-a de N. - Comunicou

8irlE'!'llrgica Nacional por [penlCOS, Responsabtlldad,e LlmIt_ada, com se-
- 'C. D. a Casa

contadores, nomeados pelo PfI0Prl-OI Marqu'es Reb,A1o' de ,e�l1 Blumenan. Esta medida fora' haver faleci,do, na Capital Federal,

COllselho, opinou esle, nna-rlime-� I

•

'�1 s.�hcILa�la pelo Con_selho de Admi- o ilus,1rado conterrâneo prof. Ho-·

'mente, que a reclamação dos 1'>1'0-:

Ó E
•

d p.
11lstpaçao do. referIdo Estaheleci- racio Berlink. Comentou: a: atuação

dnLort's era procedenté é q'Ué. o, • soa p'r xI-ma xnOSll'a-o e lutor'a
r menta de Cr('cllto, ,em .data de seis

Incro' obtirlo pela Companhia ;:;iÇl'e-1 11
,

J. l' \I .

de a�'o�to prÓXImo findo e, agora, do ilustre catarine\lse no magisté-

rirgica' Nacional, após o benef'icià·' 'Goilforme adiantmn0s, (ollegoh,Qjhi'crl.l "a 't:!sta -'capital o conheci,do' es- s� efe�rva, na forma como l'e q1..1e- rio brasileiro, terminando por so .. ·

menta, comporlaya um aume'illb: critor 'patrieio Marques Rebelo, que viajôu em aV1:;0 da "Varig".
nda.

> _ >
_ • licitar, ,ouvida -a Casa, um voto de

de 25 cruzeiros por tou'elada.. • �,
.

" ',. .;--
,

_ �

PaI a exerceI a funçao de mle!'-

Apesar desse í]arecer, não log't�.r- Entre ?os, s. s. realIzar a, a sua anunCIada EXPO�Iça? de Pll�tU. a v',el1tor-SUl)0riel�tedente. ,rl� :qireto- pezar dando-se dele conheçimento'

ram, até ho.ie, os produtorps o a-j 'Contemporanea, apresentando-nos e_x�mplares dos maIS famosos ,Plllt.O- na de Eco,noml� e AssIstencI<t ao à exma. família do illIstre extinto ..

crescimo solicitado. '. r res nacionais e estrangeir'6s da:bHiálida,lle. Coop�raLlvlSmo Junto .ao Ban,co em - Sr .. -deputado Ylmar Corrêa '-'

No ITleSmO ailO de 191.17 o SI' mr-, f'"
, ,A

'd' t'
referenCIa, rOl escolll1do o Senhor PSD E f d Ab

_
.

_, '.' .

; Já nos re 'erImos por vanas vezes ao lllteresse que 1,' en ICO certame " ,

" '
' " , .

-' 111 ace o que, so re

.nisf ro da Viaçao baIXOU,. a 9 dp, '

.

' .' , .. ' J?se. �reIl e de Ag,mar, a�lo [un-

agoslo, a porlaria número 510" ,tem despertado em �lgul1lasldas P_�Il1C�PaIS CIdades do �r�sll e de outras �1O�arlO. d_o' Banco do BraSIl, ,posto o ilustre conterrâneo, já havia di-

a (lUal reslring-uiu a entrega, mer�- j'epúbJicas sul-amen�anas, que o SI'. Marques Rebelo VISItOU, com a sua a dlspos�çao _do Gove}'nq do Estado, to o sr. de_rutado Bl}lcão Vianna.

sal ohrigatória á CompanhIa SI- originalíssima e famosa coleção de cêrca rie 70 esplêndidas télas, sele- É ,este CIdadao um leclllco de v�lor 110 se referIr à atllação de profis�-

derurgica Nacional para 40,000 to- '" .

"

b
' , ".

.

, renomado, com aILas e expressivas '

I d

neladas, liberando, assim, pratiea- ClOnadas den�re �s I�aIs ceIe ,.res dos nl:shes ,do pmc:l., vin,C1;laçõe,s na zona do Val�, do S1011a e e grande mestre que for

menLe, 22,000 ioneladas de c.arvão Em Flonanopo]Is, aCre(:ltamos, nao 111enor o eXJto de tal Expo- ItaJaI, onde" em Blumenau, ,la ge- O nosso saudoso conterrâneo, ca-

poi� ás enl'reg'as, naquela epoéa, iíção, que é patrocinada pela Secretaria de Educação e se instalará a 25 renc�ou o Agênc� do _Banco do bia-Ihe a hon�a de, em nome "la'

-orçavam em 62.0'00 tonelarias men- do corrente em local '(rUe oportiúianie'n'té sé' anunciará,
BraSIl.

.. . A' sua bancada,. apoiar' as 'homenagens'
sai�. .

'
, .. ,'., ...,' ,'. .

.

" - '.. O alo, rOl, dliado el�1 obedlencla e

.\. 'ta ria do sr. minisLro da O Ilustre home}TI de letras I eahzara, no pro�no salao em que es\!- com o, JJl CmLo exclusl'vo de valer e solicitadas.

viaçfíl��l q'lle sem duvida nenll uma, ,verem expostas as pinturas! três conferências, que constituirão, confor- resguardar a vitali�lad� económi- Os srs. deputados Cardoso da'

. demonstrou mais alto intere��e me já noticiamos; uma introdução ao estudo da arte contemporâne'a. ca fie �o;lo� o� 1l1Ll111ClpICIS do Valp Veiga (P. R. P,) e Braz Alves (P:
Pela r0;:;01uc:i'ío do problema, nno

p' ,. ,r' 'd
,.

't d I
do Tfa,lal seI'ndos pelo Banco Co0- r

A f ' t" l t' '> '111edI'a. leparu-se, am a, um In eressante concurso e desen 10 infal'lil, peralivo ora em reg'ime rir i11ler- r. B.) -apoiaram igualmeptc as pa-

pode, eu re an o, a IUgII 1 , <
,,'

-

d" 'T "d
'.. ,-' .

'

tamrntr o, fins que colimava. CUJas bases serao 1YU ga, as na ocaSlao precIsa. v.ençi'ío, r CO�ll a certeza de que a lavras ,do colega udenista.

Como se depreende da minha Antes de inaugurar a sua Exp,osição, o SI'. Marques Rebelo fará, 110 811� decl'�laçao rel1resenta\'a a ma- - Sr. deputado Rodrigues Ca-·

exposicão, os produtores reclam�- Instituto -de Educação; uma palestra dedicada ao professorado local e [:" n\lr� l�nlca de sah_:ar o gr'll:d.r pa- bral U. D, N. � CO'J1lullicOlI a

v"tm anleq de tudo ·uma cota h- .
' '.'". tnJllOlllO de que e rleposItal'la a 1

V1'C,'pal'y �oderel1l �endcr ao 1)re,- ,pessoas que se li1teressam pela arte plctonca. Sociedade, em apreço. I Contimw na 3a. plg .

va�maLe, que tão profundameTJte
significa no tocl:lnt� à renda do
nosso Estado, vê imposta urgente
medida. Está certo que o esclare
cido cl'itério dos seus c.olegas bem
vê que o pleiteado é uma medida.
aconselhável, por salvadora ..

Assim tem COmo certo a aproya-·
'

çãQ Unânime da Casa, :

. ,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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"

�nformaçõ�s
Rorario das empre
sas rodoviarias

Constituiu .um acontecimento si, José Cesario 'Pereira Neto, dr.
ineelit.o na\ vida ,de Itajaí a funda- Francisco Rangel, Francisco de
ção, no dia 17 do, corrente mês, Paula Seára, Gil Nascimento, dr.
do "Centro Jl.ajaiense .de Estudos Abilio Ramos, Rubens Hiran Bos- ••.• ..•• •••• •••• • •••••••

e Defesa do Petróleo". 05 drs. Eu- co, dr. Felipe Batista de Alencas- Cartas para Chefe de Escritório.. ,

POrto gênio Trompowski Taulois Filho, tro, Arnaldo Heusis Lindolfo Cae- Caixa Postal, 139, mencionando ha-«

CUl'IUba
e Delfim de. Paclua Peixoto, 1'es- tano Vieira, José Galoti, clr. José bílitaçêes e pretenções.
pectivamente juiz de clireito e pro- Baia Bitenco qr] e dr, Delfim de Guarda-se sigilo.

catarlnenae JolnTile motor publico da corna+oa e lide- Pádua Peixoto. 8ecrelal'io - Geral: . ......................• _.

Catarlnense - Tubado res cio movimento, depois ele se dr. Aldo Mario' de Almeida. 10 se

catarlneIlft _ Laguna articularem com a direção cio cretario: Osvaldo Mauricio Dutra.
Centro Estadual, convocaram uma 2° secre! ado: Eurico Krobel: 10
reunião que se realizou no Teatro tesoureiro : Julio Pacheco Montei
Guaraní, ás 20 horas daquele dia, roo 2° l esouretro : Julio 'I'eixeí ra.
com a presenç.a das autoridades Orador:

..Jaime Vieira. Comissão
locais e de representantes de' lo- de .Propaganda dr. \Vilfredo Cur
das as classes, desde Q grande' in- ilin, pelo jornal "Itujaí", Antônio
dustrial ao operauio. Fóes, pelo "Jornal do Povo", }la
Constituida a mesa, o dr. Euge- r io Uriarte.t pela "Radio DifúsOIIU

nio Trompowski convidou o dr. Itajaí, e jornalistas Nereu Correia
Alegre José do Patrocínio GaIletti para e Silveira Junior.

Curitiba presidir os 'trabalhos. USOtl. da pa- Empossada a diretoria acima re- ••••••••••••••••••••••••••••

lavra, a ,eguir, o jornalista Abclon Jerida, o presidente deu a palavra COMERC:IANr.!l: .,i um 11-
cat!l1'lnense - .Jolnvlle • Bibli t do 0eD.tr0 :&eaFóes que pronunciou brilhapte ao dr. �Alves Pedrosa, que pronun-

JlI'O o eea .

-

Catllrmenae _ Lquna discurso, expondo a finalida'de da .ciou ? sua anunciada conferência .-moo XI file P....o. Coa·

Laguna - reunião e dirigindo uma saudação sobre o problema do pelróleo: Du- "lriba.iru, uaim, pu'a • r�·
aos delegados do Cenlro EstadLwl. I<ante mais de um hóra o vice-pre- elo eultural do. eaWla....

Respondeu o deputado Fernando sidenLe do Centro Esladual rlis- •• amaDh' I

!erreir� de }Iélo em mag'�lifico J cOl're� s�bre OS� varias asprcLos da 0".

ImprOVISO.
'

Cjllestao do petl'oleo, sendo "arias p
·

t. Pediu, enLão � palavra o dr. Del- yezcs inlerrompido ora com alllau- raels as
_ CUl'Itilba fim dp' Paduu Peixolo que pr-6pôs sos, ora com apartes elos assislcn- Escritório l\eeem organizadO-,;,
.JolnvU. - os nomes quo deviam eóiístiLuir tes que pediam novos esclareci- precisa de "prapistas" para traba-'

'a diretoria elo novo centro muni- mrnLos. lharem neha cidade e no interior..
CatarIn.ense .:._ Joinvlle. cipa,l de estuelos e defesa do pelró- Falaram ainda os estudantes com artigos de., fáCIl venda,'.e com'

Catarmense -- Tubarão leo. Posta em disCllSSã.O a 11r6pos- Rid Silva que dirigiu uma saucla- boa margem. de- lucro.
ta, levantou-se o dr. Eugenio Trom- ção a mocielade itajaiense e Licio Informações' á < Praoa 15 de No
powski que propôs a inclusã.o rio Hnllcr que fez uma· critica ,ao au- vembro 22, 20' andar, das 8 ás 1:.!l.
dr. Delfim de Padua Peixolo na tc-projeto do Estatuto de Petró-

.... .. _ .
_. _ .............•.•

Itaja! - 13' ho· diretol'ia, como um dos vice-pre- leo.
sidenLes. _'ulles rIo encerramento dos tra-
As duas proposlas foram aproya- b:llhos pediu a palavra o lirler

Vende�se' uma com 8' comparti-
Sexta-feira das sob vibranle sa[\,a de palmas, operaria Tiàgo José da Silva, que

i'icancIo assim conslituída a, dil:r·- dizendo-sr perfeitamenle esclarp-
mentos situada' em terreno de'

CRUZEIRO DO SUL - 7,20 20 13 O ld Ctoda do "Centro Itajainense ele cirlo sobre o problema do petróleo,
m x m!la rua' sva o ruz..

�orte
EsLudos e Defesa do PetrÔleo": trazia o apoio dei operariado de Estreito, distanLe' da praia 75·

PANAIR 10,40 '7" Norte Dr. CLARNO G. t
'

Presidentes de Honra: Arno Baner Tlajaí ;i Campanha Nacional rIo me ros,
VARIG - H,40 - Norte GALLETTI e Genésio ele Miranda Lins. Presi- l)clróleo. Preço Cr$' 35.00'(:),00.
P..t\.NAIR - 13,50 - Sul A D V' O G A D O T t' J' II (D

.

. ciente: dr. Eugenio Trompowski POl' fim llSOU da palavra o dr. ra ar a rua omvi e . JalIDilti
, Sábado C • , I

.

Câ ° 1)rIme e Clve Taulois Filho. Vice-presidenles: José elo Palrocinio GaIloLti, que ell-
. mara n . 1. Nesta.

VARIG - 12,30 - Sul Con.tituição de Sociedade. "1 d F' PIB C ·t- I
.-

-",) On <oeR, au o auer, apI ao cerrou a' l11emora"e -reUl1lao com ..••..•••••••..•.•••••CRUZEIRO DO SUL - 13,55 NATURALIZAÇÕES Walfrirlo Quintanilha dos Santos, uma arrebatada e pall'ioUcá Ol'a-. 'FÁBRICA DE FOSFOROS (PRON-
Norte Título. Dealarat6rio.

ICapitão Leonidas Cabral Herbstel', ção.
. .'

TA P. FABRICAR)
,Domingo ,E.crit6rio e Ruidencia Artur\Jacinto, SilveslTe Schmitt, O padre Venclelino Hobolrl, vi- I Vende-se

PANAIR - 10,40 - Norte Rua Tiradent.. 47.

I
dr. Benjamin ,Lobo r],e Farias, gario ela Paroquia, que também Maqainário Cr$ 250.000,00

CRUZEIRO DO SUL - H,OO FONE •• 1468 Francisco Canziani, Nestor Scllie- inlerveio nos debates para solicÍ- Prédio, Imoveis Cr$ 90.000,00
PANAIR - 13,50 Sul. fiel', Arquelau Lopes, Joã.o Rai- tal' esclarecimentos, após a re- Situada em Campo Alegre - S. c..
-----_:::.:_.=-::.....:::.=--�--:..:�:::=�=====���=�� mundo :\1e11des, João Joaní de Al- união procurou os dJ's. José do ':Vende-s� tb. só-'maquinario

A
' ,

-

canlara, Aüg'uslo Voigt, José Ma- PaLJ.'ocinio GalIotti, Alves Pedrosa e !rnformações com A. Wehmut:t

DIVULGACA,O ximo Pereira, Vítor Zagtlini, EI- Ellgenio Trompowski, aos quais Brusque - Sànta 'Cáta'rina"_
piclio ele SOllza, Anibal Cezar, Tia- cumprimentou, dando o: seu apoio ' .................•

go José da Silva, 'João Amaral So- ao movimento -ele defesa do pe[ró- Oleo de PeJ'xe·bl'inho, Dario'Garcia, Camilo �Ius- leo brasileiro.

,
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ASSINATURAS
Na Capital

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

99,00
45,00
25,00
9,00
0,50

Expre$so &0 OLstóvAo _ Lac'tJ!,Ila
7 horas.

,

Auto-V!açAo ltajat - ltaJe;1 - 111 bo
ruo
E�sso BrulllQuenu - BnwIQu. -

16' horaa,
Expresso Bl'WIquen.n - NOTa Trento

-:- 16;30 hQras.
. A'\ltc):.ViaçAo Catarlne-n.. - JomvUe
- t borH.,

..t�;.=�7.::�=: Mittistério da Aeronáutica
�:';;:!��:=-_"':.�:lQointa Zona 4érea - Destacamento da
=��t�JI:?'o C&tar1nenH _' JolnY1l. Base �érea de ,lorianóPolís
Auto·Viação CatarlnéllH - T!)barlo Ed-t I- 6 horas. , I a
Expresso 810 CrlfióTlo - � -

.

7 h�a8.
'

, 'O Comandante do Destacamento da Base Aérea de' Florianópolis,
e �ea" GlórIa _. IAC\III& - 'l�

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

16�g:ae� Bru8Qu_, - BnlllQu. - corrente ano, as inscrições para o Concurso de Admissão ao Curso
A')to·VlaçAo ltajal - ltajal _ 111 ho- Prévio da Escola de Aeronáutica para o ano de 1949.

l'a�AP!dO, SUl lkasUelro _ JolnTU. - .. Outrossim avisa que as instruções 'reguladoras para o referido
5 e lo! horaQUARTA_FERÃ • concurso, são as mesmas que vigoraram no Concurso anterior.
.Auto-V!aQlo Catarln_ - 0ur1U� Destacamento de Base Aérea de Florianópolis, 14 ele Setembro 19'!8.

- 5 horas.
C D.Auto·Vlação catadnmse Jol.nT� ARLOS A COSTA DANTAS - 1° Tte. Ajudante:

- II horas.

A.uto·Viação CatarlneJIH LatrUJljl
.. • - 6,30 hcrae. "

�, Râpsdo Sul BrasUelro - Jolnvll. _ li
.. II e 14 horas.

� Exprilsso São ,
crtstoT&O _ Lacuna -

.. 7 horas.

.. ExpreSllO Bl'usqueJl!lp., - Bru8qu.
'í 16 horas.

�� ra::utõ-Viação ltajal - Ita.1af _ 18 ho-

EXpresso BrulllQuense - Nova Trento
- 16130 horas ..
Rodoviãr!a Sul Bru!l _ PIIrto .Aleçe

- ! horas.

ntets

8EGUNI>A-FEtlU.

No Inter-ior
Ano Cr$ 100,00
Semestre Cr.$ 80,00
Trimestre ..•..... Cr$ 35,00.
Número avulso .. Cr$ 0,60

Anúncios _,uante contráto.

. ,

Os originais, mesmo não

publicados, não serão
devolvidos.

A direção não 'se respon
sabiliza pelos conceitos
.emítidos nos artigos

assinados.

QUINTA-FEIRA
Auto-Viação Caiarlnen.w

Alegre - 6 horas.
Auto-V!ação catarlnense

- 5 horas.·
-

.Auto-Via'çAo
- II horas.

Auto-V!açAo
- ,<I horas.
Auto·V!açAo

_ 6.30 horas.
Expresso São Crlst01'Ao - Laguna -

7 noras.
Emprêsa GlórIa _ Laguna _. 6 1/2

• 7 1/2 horas.
Expl'esso BrusquellH - Bru�u. -

16 boras.
Auto-V!açlio Itaja! - Itajal - 18 bo

l'lIB.
Rápido SUl Brasllelro - Jo1nTU. r ..15 e 14 horas.
J!:mpresa Sul Oeste Ltda - XapecO - Ilr

- II horas.
SEXTA·FEIRA

RodoTiárIa Sul Bra!!ll - POrto
- 3 horas.
Auto-Viação Catarinense

- II horas.
Auto-Viaçlio

- II horas.'

Auto·V!ação
- 6.30 hora.s.
Expresso São Cristovão _

7 horas.
Auto-Viação Itaja! - ltajal - 111 ho

ras.

Expresso Bru.squense
16 horas .

. RápIdo Sul BrasUelro - Jolnvlle -

às 5 e 14 horas.
SABADO
cata.Tinense

I
...........--..-.-.-.-.-.-_-_-........

- .-_-.-.._.,_-....

Viação Aérea
Horário
Segunda-feira

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

florte

Terça-feira
I \ t\:l.lR - 10,40 - .Norte . _,.�

lR UZEIRO DO SUL ;....:. 12,00 _
!Norte
VARIG - t2,30 - Sul
PANAIR - 13,50 - Sul

,
Quarta-feira

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

!NOTte
VARIG - H,40 - Norte
PANAIR - 13,50 - Sul

Quinta-feira
PANAIR - 10,40 - N:orte
PANAIR - 13,50 - Sul
VARIG - 12,30 - Sul
CRUZEIRO DO 8UL

Norte
CRUZEIRO DO SUL

eul

13,55

15,30

Brusque

Auto·Y!açlio
- 5 horas.
Rápido Sul BraslleÍ!l'o -

às 5 e 19 horas.
- 6 horas.

Auto-V!acão
- 6 horas.
Auto·Viação

- 6 horas.
EXDr'lSSO São Cristovão - Laguna

7 horas.
ExpreS80 Brusquense - Brusque

14 horas.
Auto·Viação Itaja1 -

raso { I
'

Expresso Brusquense - NOTa Trento
.- 9,30 horas.
Expresso GlórIa - Laguna - 6 1/2

e 1 1/2 horas.

Revisia do Paraná para o Sul do Brasil
-

Intercâmbio Cultural
Economico Financeiro

Publicidade mensal. - Assinaturas e Anúncios.,
CAIXA POSTAL, 775 CURITIBA

Centro Itajaiense de ,Es'udos
e Defesa do Petróleo

, Ouçam, 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

i

......��� ��

'.'

Dr. Antônio
Modesio

Médico

Formado pela Faculdade de
Medicina da Bahia, Chefe elos

serviços de Radiologia do Hos

pital de Caridade.
Cursos de especialização no

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

Montevidéu.
. . Especialidades:

RAIOS X
R4DIUM

RAnlOTERAPI4 ;
f

Exames radiológicos do Es

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

liares e Urináriás.
RADIOTERAPIA dos Tumores
- Câncer - Inflamações -,
Doenças da pele - Hipertiroi
dismos - Reumatismos _., ir

Disturbios da menopausa-etc.
Atende diáriamente no HOS-

P�TAL DE CARIDADE.

i

� .

�
...,-.-.-----....."

Representações
ou Pracista
Oferece-se' para Laguna e Sul da

Estado, ofertas com detalhes à; ..

Caixa Postal n?..109

Laguna - Stll;. Catarina

E�c,rifório de
Advocacia,

DRS.
José Pinós Pereira

Sebastião Adroaldo Pereira
Gabriel Pereira Borges ForteS'·

Rua Vigário José Inácio n. 3Sg:;
Porto Alegre _- Rio G. do Sul'

CA A

COMPRA-SE QUANTIDADE E:
PAGA-SE BOM PREÇO. TRATAR
Á RUA CONSELHEIRO MAFR.\ 41,
FLORIANóPOLIS CAIXA POs..·
TAL 124.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o projeto de aumento Na' Assembléla.; A sítuacâe da.; Ainda o falecimento
'de ven"l'mentos . conclueçãoda la pagina comprarem 20 'PO!' cento corres- do .dr. FranciscoU Casa' haver raleciuo em Montevi- ,ondentes de carvao nacional.

o- atingidos pela medida, não de Saltes Rel·sdéu, o nosso venerando conterrã-
s. conrormando com o texto da '

neo sr. José Nicolich. Referindo- lei. uor considerá-lo

inconstitUCiO-,
Como noticiamos, consternou pro

se aos lutosos acontecimentos que nal, mpetraram manda'tlo de sega- fundamente o público a notícia do

se seguiram a derrota dos Federa- ranç« Para se isentarem da aquisi- falecimento, em Pôrto Ale�re, �o
çao • ia cota. " Dr. Francisco de Salles Reis, eurolistas em �893, historiou tôda a Er» rlo is-, motivos se f'iinduu a entêrro foi realizado, com grande

grandeza de alma do ilustre extin- Inco n-rtí íuoionalidade alegada � pri- acompanhamento, a dezesseis. do
to. Pediu, ouvida a Casa, fôsse par- mein.. a obr igator-ied'ade em si da corrente, nesta Capital. Foi rece

te da ata de ontem, um voto de pe- aquísroão ele revendê-Ia, bido, ontem, pela Junta de Concili.r
o O 11 apelado de segurança, foi de- ção e Julgamento de Florianópol.s,
c irl id. em hl'i lhante sentença, pelo o seguinte telegrama: "Tuvta de
juiz, H'. Elmano ..Cruz,' I Conciliação e Julgamento de Flo-
:\ão podia aquele ilustre ma- 1'ia�poJis: Tenho a honra de levar

["i,lrado ler sido mais claro nem ao vosso conhecimento que êste
ter, com mais felicidade. analisa- Tribunal resolveu inserir na ata
rio a prctensão dos impetrantes. dos trabalhos de hoje, um voto de
em f'ace da Construção e das regras prof�ndo pezar- pelo falecimento d.
de Direíto aplicáveis á especie. ilustre Juiz do Trabalho, Sr. Fran-
A sua senlenca cnnchriu pela cisco de Salles Reis, associarvlo-se

perfeita' legalidade, sem qualquer a essa homenagem a Procuradoria
eiva ele consLilucionalidade da Regional do Trabalho. \)u�ros:-aJll,
ohr-ígatoriertarle da aquisição 'da co- foi decretad� hI_!o por t!;es ,ji.a..

s pa
ta ele 20% de carvão nacional, mas ra t?dos os orgaos da 4< hegl:l,) d ..

reputou inconstl luciona I a proibi- Justiça do Trabalho, sen:l'!, ispen
cão da sua venda pelos adquiren- sos os trabalhos do Tr-ibunal He
Ies. gional, ?nde o corpo foi velado (�n
Como os impetrantes, comprado- rante vinte hora�, Saudacões...101'

res de carvão estrangeir.o. não ge Surreaux, Presidente do Tn�l1n 11

eram consumidores. mas ficaram R.<:.gl,?nal do Trabalho da 4 Re-

competidos a adquir ir 20% do pro- iíg•Ja..o_. --.
duto nacional, caso pão pudessem
vendê-lo, lel'iam diante de si. den
tro rm pouco tempo, verdade ira
montanha ele carvão. que não sa

beriam onde colocar.
Dessa decisão recorreram os

impetrantes para a inslancia su-

periol', que ainela não julgou o

reClll'SO, •

Nota-s(', drsc]e logo, sr. Presiden
te, no decreLo a que ai llrl i\ defeito
qlle c1r"c ser corrigido,"

.

Depois de olltl'as considerações
o �r, ho elc Aquino acrescentou:
'''O fato peiÍ1cipal, potem, r que

os compra'dores continuam. resis-
t.indo á compl'a do carvão nacional,
apesar da sentença sobre o manda
do ele segurança impetrado.
Olltro aspecto da questão é o

fomecimenLo da quola livre, diver
sas empl'ezas e' companhias, ·entre
as anais o Lloyd Brasileiro, a Es
trada d·e Ferro Central do Brasil

lllun,idpios e que se prestava uma e a Rêde Ru)· Minei ea. Ocorre que
o pagamento' por essas e·ntidades

)'usta homenagem a uma gente dig- tem sido de I a I mpelo demorado
na que conservava uma tr'adição que, vir�ualmenle, con'8tit111 nãô
rle trabalho e civismo.

'

pagamento.
Terminando afirmou, que, esta- Se' os pl;orlutores do earvão ca-

tarinense são obrigados a en t re
g'ar 3/� pades do seu produto á
Companhia S,iderurgica :\'acional,
por preço que não cobre a despe-I
5a; se os cOl'llprad ores da co La de
20% que pagam á vi s't7à , não que-
r.am mais de ano a pagá�lo qual a , , "". o"

Amanhã daremos notícia dos 1ra- (j-ue deste lrm necessidade der1')o- . ,... . ......•

balhos das diversas comissões. ram maÍ's ele ano a pagá-lo a situa
ção dos proclntol'eJ do carvão cata-

....... ;
,

rinense?
O sr. ho elr Aquino concluiu di

zen do C1ll e os prod II tores de carvã'o
catarinense dirigiram ao Presidente'
da Republica um memorial. solici·
tando a adoção de providencias em J
�eu amparo,

--

JUo, 21 (A. N.·) - Ao contrário
do que se noticiou, só hoje à tarde
o sr. Alvaro Adolfo lerá na reunião
da Comissão de 'Finanças do Sena
do o

..
seu parecer sôbre o projeto de

aumento dos vencimentos dos fun
cionários 'publicos civis c militares.
O parecer aprecia inumeras emen
das apresentadas ao projeto e con

O nataliciante, que pela sua dis- clui pela. aceitação de algumas de-

fínção sem impôs à estima sreral Ias, que C:0I�sid�ra o relat<;>r vêm r-e-

;:
"

.

"'",

'I parar as
í

njustiças ou desigualdades
.ser a �10Je, sem dúvida, alvo de ,)X-. constantes do projeto da Câmara.
pressIva,s homenag.ens, a que Cl)111 " . • • • • • • • • • •• ..'

.. 'Prazer nos asSOcim�1()s. I o •••••

HAROLDO GLAVAlVI :' Tabelamento
Define, .hoje, a data natalícia do Rio, 21 (A. N,) - Encontra-se

com o representante do Ministro ela
-sr. Haroldo Glavam, nosso estima- Fazenda, na Comissão Central de
'do conterrâneo é destacado comer- Preços, o Senhor Olimpio Ftorcs, o

ciante, que pela' sua conduta irr-e- processo de tabelamento do café

-nreensíve l na vida comercial e ',)e- torrado e moido, Ao que se irif'or
.l' .. ma, será proposto o tabelamento
Jo seu' cavalherismo, goza de iliba- rlc acôrclo com a cotação do marca
do conceito e incomum considera- do externo. A tabela seria desta
ção em nossos meios comerciais e

maneira variável,. tendo como base
. .

o Banco Jntei-nacional de produto.
.sociais. I Entrementes, já foi publicada a

Às homenagem com que o rlis- portaria estabelecendo as normas

tinguir o grande circulo de suas para o tabelamento dos hotéis e fi
xando os preços máximos, ficando

.relações, terão o' nosso inc.ondiclo-, a cargo das comissões locais a elas-
,lal apóio. sif'icação desses estabelecimentos,

.lc vcndo-se entretanto fazê-la den-

MÁRIO GRUMTCHJ� DA SOUSA, tro d� .r:I��ZO. :t.e ,�I�i�1�a .���: ••. •.

Catarina,
O sr. 'Othero Ortiz se ,deteve

amavelmente conosco, em proveito-I5a e cativante palestra, de que ré
�llltaral1l interessantíssimos infor- I

Club� Atlético Recreativo llles a
I respeito da nossa já

COESi-1Olímpico I I 1
- , � , .

(crave prOl uçao SIClerurgIca.
Mais uma animada SOlree levtlu Tais informes serão publicados

;8 efeito em' seu� salões, sábado úlc em a nossa próxima edição.
'limo o simpático Clube Atlético Muito gratos ao sr, Othero Ortiz
Recreativo Olímpico, do Estreito. l�ela amabilida,de da visita, lhe for-
Na ocasião foi feita a penúltima Illulamos os nossos vot9s de feliz

apuração para a eleição da rainha permanência em o nosso Esta'lo,
da Primavera, sendo as mais '\'0- que vai pércorrer, atravé� dos prin-
tadlas as seguintes senhorinhas: cipa is municipios.

.

Léa Dllnes, com 341 lotos; BJsa

Maria, 'com 192, é Maria do Carmo,
com 131 votos.

f

ANIVERSÁRIOS
'GUILHERME MEYER

.

Transcorre, nesta data o aata
'lido do, nosso piezad�' conterrã
.neo sr. Guilherme Meyer, cornpe

: tenta agrimensor licenciado no 2°
.distrito 'ela Diretoria de Terras.

Tra,nscol,Te
hoj,e a

d.ala; :�a.lalicia \,
•••

·do nossa presado cOll,Le:']'anC'l) Sl'. '

'Mário" Grumichr de ROLl�a, diligE'n-
te l'uncionál'io ela Impr,ensa Oficial

du EsLado.

l\:Iúilissimo estimado enll'e os

:.l'eus amigos e companheiros de

trabalho, gl'aças aos .s('us grandl'�
..dobes de coração, o ani\'ersarianl,j

deverá, cerlamenle, ser 1l11111,l) ftli

ritaclo.
Em sua l'esidência o 'distinlo lIa,

!aliciante ofcrecel'á uma lauta me

,5a de finos doc,es B bebidas aos

'seus númerosos amigos c' admira--

.dares.

"O ESTADO" 'fe1icta-o.

.

FAZEM ANOS HOJE:
- a gi::mtil senhorinha Célia Tôr

. res, alta funcionária estadual, fi

lha do saudoso sr. Miguel Tôrres;
- a exma. sra. d.. Soraia Daux

J3oabaid, yir.tuosa espôsa do �r. Ja

!:ob Bonbaid;

.-
a' eXJ1l\ �ra. d, Judite Cunha

LIvramento, dIgna espôsa do sr.

. Artur Olímpio Livramento;
- a exma. sra. d, Mara das Dô-

res Bolbi, ,digna consorte elo sr.

Halo Balbi, conceituado represen-
·.lante comercial.

PELOS CLUBES

----------------------�--.----

,Imposto de Exporta ..

�ão no D. Federal
Rio 21 (R. P,) - Foi apresenta

do a,Mesa da Câmara Municipal Ca
Tioca um projeto de lei de autoria
do vereador 1'i.to Lívio, instituindo
imposto de exportação. A ll1encion�
da 'proposição impõe e taxa de tres

por cento sôbre valôr declarado na

guia de expOl'tação, excepto para os

produtos agrícolas não industriali
zados. Tôdas a,s mercadorias pro
duzidas 110 Distrito Federal, quan
do exportadas para o estrangeiro
por via aérea, maritima Ou mesmo

encomenrlas postais, estarão sujei
tas ao tl'Íbuto. O projeto, que deve
rá vigorar de primeiro de janeiro
de 1949, determina que o prefeito
poderá celebrar ajuste com o Mi
nisti-rio da Fazenda ad-referenuun
da Câmara, a-fim de que as arreca

dações dê5se imposto sejam fiscali
za(ias pela Alfandega j(J Rio (I '.'
.Taneiro no ato de embarquc das
mcrcadorias· nos vapores e aerona

ves.

Freqüente.! levantadas ou micções no

tnrnal5, ardência, restduos esbranquiçados
na urina dôr na base da espinha dorsal,
na ingu�. nas pernas. nervosismo, debi
lidade, perda .de vigor, podem ser cau

sados por uma eufermidade na próstata.
Esta glândula é um dos mais importantee
órgãos ma:5cli.linos. Para con.tra1ar êstes
trauatôrnOB e restauraI' rapldamente a

saúde e o vigor, siga o novo tratamento
cientHico chamado Rogena. Mesmo que
seu sofrimento seja antigo, garantimos
Que Rogena o aliviará, revigoriz.ando sua

glândula prostática e fazendo com que
V. se sinta. muitos anos mais jovem. Peça
Rog'ena em qualquer farmác�a. Noe8a ga
rantia é a sua melhor proteçao.

R -'indicado no tra.

ogena tamento de pro.l.a-
tites, uretrites e cistites. .

Se ricos que'reis ficar
De modo facil etegel
Fazei hoje uma' inscrição
No Cledito Mutuo Pr�diBl
•••••••••••••• o ••••.•••••••••••••••

Aluga-se
o prÍmeiro andar do prédio
n. 5, da rua Arc;preste pãi-

I
va

1 ratar à ruaArtista Bitten

court, 28,

, .

accessorlos.

Rádios

\ '

o maior so !'timen to do EuI do Brasil

'zar por tão chocante acontecimen

to, dando-s� do mesmo conheci
mento à f'amí.lia do saudoso c vc-

nerando conterrâneo.
- Sr. deputado Lopes Vieira, -

f'. S. D. _: A grandeza de alma,
mesmo daquelas que J11f1is se es

condem pela modestia, tal qual se

dava com o nosso pranteado con

terrâneo, deve ficar firmada para

que se conheça o que pode um

grande cor-ação na prática da soli

elariedade humana. Em o seu e no

nome do' P. S. D. apoiçu as' hOJJ�e-
nagens solicitadas.
'Os srs, deputados Braz Vieira e'

Cardoso da Veiga, nos nomes dos

seus Partidos, apoiaram as horne-

nagens prestadas,
*

••• � ••••••••••• » •••••••••••• �

- Sr. deputado Biase Faraco -

P. S. D, - Ao ser aprovado-em {ll

lima ,discussão o decreto que alte

ra para S. Bento ôo Sul o nome ela

cidade, e nlllnicipio de Serra"' Alta,
o SI•. deputado Biase Faraco, _

em

declaração ,de voto, afirJllO�l ,que

aquele ato, longe de constituIr

simples mudança de topônimo, vi

'nha encher de alegria a milhares

de cotações eatarinenses que '!'Jul
sam no planalto norte,

Acrescentou qlie desta- fórma es

tava satisfeita, uma aspiração de

há muito acalenta,da por 'aqllde�

_._-_._---

fUfii�
V l�.l'lA

'" •

va certo, seria imorredoura a gra

tidão daquele povo ao Legislat�vo
Catarinense por aquele ato .

OTHERO ORTIZ

Em c�mpanhia do 110SS0 preza-
do amigo sr. Osny da Gama d' L'�ç'.il, *

deu-llos, ontem, o prazer de sua vi

sita o sr. Othero Ortiz, chefe do
Escritório Regional da Companhia
Siderúrgica Nacional de Volta Be-

Jonela, Escritório Çiue, tem sua sé
de em Pôrto Alef\re e' cujo âmbito
de ati "idades compreende os Esta
d,)s do Rio Granele .elo Sul e Santa 'Homens Rejuvenescidos'

porTratamentoGlandular

Val'vulas - Peças
em 'geral

e

para
\

Preços Oficinasespedai. e R�veI)dedçre9

Importadora. Américana
SUCURSAL CURITIBA

PrGica Tiradentes 337

DE

Aceitamos pedidOS por reembolso postal ou aéreo -- Remessa com urgência

,

'

RITZ - HojE' ft'�1 5 e 7,30 horas
Gail Russel - Claire' Trevor. -

Ann Dvorak - vai1lian O'Flynn e

Adolphe Menjoll - em:

AS \ FILHAS DO SOLTEIRO
.
Uma parada de requintada ele

gancia, numa comédia fina e re

quintada de bom gosto COL. um ro
mance de amôr inesqueCÍveL,.
A marcha da vida' n, 194 - Na
Preços: Cr$ 4,00 e .3,00.

.,

:R:OX·Y·_:_:_ 'Ho'j�' à�' 7:3Ô l��;·��···
última exibicão

An n Sheridan - Ként Smith \
Bruce Benette e RobeI·t Alda - cm: •

A SENTENÇA
Poucas mulheres viveram e ama

ram como NO):.� Erentiss.
A luz" das gambiarras Nol''1 Pren

tiss cantava... Parecia alegre, mas
na realidade sua vida era triste.,.
um al11ôr impossivel a tortu'l'a ','iI. , o

Censura até 14 anos .

No Programa:
Noticias da semana - Na'l'io lat.
Metro Jornal - Atualirla,fes.
Preços: Cr$ 4,80 e 3,00. /

CINES COROADOS
Cartazes do dia

-0-
ODEON - Hoje às 5 e 7,30 horas

- Sessões das Moças
Um romance repleto de graç,a e

ternura. . .

.
,

- Muita música bonita e 111,1\1,,)3
outros encantos:
MJLTON CARNEIRO - CLÉPi.

BARH.OS e SARAH NOBRE - em:
, JARDIM DO PECADO

com:

Danilo Ramires - Orquest"). GAO
com o concurso da ORQUES11:'1\.
SINFôNICA BRASILElHA.
Música! Encantamehto! ..

No Programa:
1) Brasil em Fóco - N�lci') a!.
Precos:

Sras, ê .sritas. '-:;1'$ 1,20
Estudantes " Cr$ 2,00

I Ca valheiros .,.... '" Crr, :'),00
I "LIVRE'� - Creancas maiores de

5 anos poderão eD,tr:ú' na sessão iJe
\" 5 horas.

IMPERIAL - HOjl� �s 7,3iJ h.a·as

]?O(�O NA CANGlUA

No Progrllm'l:
1) - Reportag::.ll da FiiJh:l Ca

rioca n. 24 - l\a''-;')Il:t1,
2) - Fox Ai1'nla 1 I:\cw� 3U x ';()

Jornal.
"

Preços: Cr$ 4,80 e 3,00:
Imp. 14 an')s.

TEATRO A. DE CARVALHO
Dia 29 - Estréa oe:

IRACEMA DE ALENCAR
E SUA GRANDE COiYIPA�HI:\. nE

COMÉDIAS
com a peça em 3 atos:

NUVEM QUE PASSOU
de Rodrigues ACASUSO .- Tra

dução de DANIEL ROCHA.,
........................... ,. .....

LEIAM A REVISTA
() VALE DO )TAlAI

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o BSTAOO-Quart••,.íi. 22 .. Setembro d. ,.,.

DIA 25 (SÁBADO') ÀS 22 HORAS, RETUMBANTE "SO'IRÉE", DENO'MINADA "PARADA DA ELEGÂNCIA", EM HO'MENA
GEM À PRIMAVERA; ELEiÇÃO' DA SENIfO'RINHA MAIS ELEGANTE; VALlO'SOS PRÊMIO'S; VÁRIGS BRINDES; . MESAS A RESERyAR NA RELO'JO'A.
RIA MO'RITZ" A PARTIR DO' DIA 20 (SEGUNDÁ-FEIRÂ) - DIA 3 DE O'UTUBRO' (DOMINGO') ÀS 16 HO'RAS "MATINÉE" 'INFANTIL - DIA. 9 DE
OUTUBRO' (SÁBADO') ÀS 22 HO'RAS, BAILE DE ANIVERSÁRIO', TRAJE A RIGO'R, POSSE DA NO'VA DIRETO'RIA,. HO'MENAGEM AO 1· CO'NGRES
SO' DE HISTóRIA CATARINENSE, [)ESFILE DAS DEBUTANTES,. ENTREGA DA FAIXA À RAINHA DO LIRA

6 horas

13 horas
16 horas' , :
14 h•• nn, ••oras fi

16,30 horas : :
! A. DAMASCENO 'DA SILVA I
: ADVOGADO :
• •
• •

: AÇõES CíVEIS E COMERCIAIS :
• •
• •

: Praça 15 de Novembro, 22 - 2° ando :
• •
• (Edifício Pérola.)· •

: :
• •
• Fones: 1.324 e 1.388 •
• •

: :
•

. Florianópolis - Santa Catarina •
• •
• •
. .

;I

Produtos Veterinarios' I
o iNSTITUTO PINHEIROS - (Caixa Postal, 163 - Florranópolís) Item o prazer de comunicar aos senhores Veterinários Fa'zendeiros

e Farmacêuticos, que está iniciandó o lançamento de uma grande série
dêsses produtos.'

-

Os primeiros já a. venda, são:'
SULFAGUANIDINA: Tubos de 10 e vidros de 100 comprimidos de

e,fiO g.
.

VACINA CONTRA MANQUEIRA: Ampolas de 10 cm3 e frascos de
10ú cm3.

,

SóRO. ANTI-T�TÂNICO: ampolas de 20 cm3.
VACINA CONTRA BRUCELOSE: Arhpolas de 20 cm3 e frascos

. de 100 ·cm3.
VACINA ANTI-RAEICA: Ampolas de 5 cm3 e de 10 cm3 e frascos

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

te curtos, o Instituto Pinheiros não manterá grandes estoques, atendeu
dr), entretanto, a qualquer pedido dentro do prazo .mínimo necessário
ao preparo dos mesmos que, assim, serão sempre fornecidos com abso
luta garantia de atividade máxima.

Brevemente o Instituto Pinheiros apresentará outros produtos ve

terinários de grande eficácia, como: Terner ina (Buco-Vacína contra
diarréia infecciosa dos bezerros), Stilbestrel, e ainda, Vacina Contra a

. Bo�ba Aviária, Vacina Contra a Peste Suína, etc. .. ..
'
..

Quaisquer consultas sôbre os mesmos, bem como'sôbre as doenças
dos animais domésticos, serão prontamente respondidas pelo Departa-
'ncnto de Veterinária. .

Pelo sistema de reembôlso postal, � INSTITUTO PINHEIROS aten

derá diretamente a todos os pedidos de seus produtos, quando não en

contrados na localidade de residência do solicitante..

Empeza de navegação
CI-IEREM

•

NAVIO-MOTOR "ESTELAR
maxima rapidez e garantia para transporte de suas mercadoria.

Ap'enteq em Florianópolis CARLOS HOEPCKE S. A.

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

firmá Fiuza Lima & Irmãos, é o seguinte:
RAPIDO SUL BRASILEIRO - Diariamente - Curitiba

RAPIDO SUL BRASILEIRO - Diariamente - Joinvile

EXPRESSO BRUSQUENSE Diariamente - Brusque
el excessão de sábado

EXPRESSO BRUSQUENSE - 2a., 4a• e 6a• feiras
Nova-Trento

.

]:<;. A. VIAÇÃO ANITAPO:LIS - 3a. e 6a. feiras � 12,10 horas

.

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

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

BOM NEGOCIO
iPara quem possue de Cr$ 10.000,00 até Cr$ 100.000,00 renda
e.rta de 10'/. 80 ano com recebimento de iuros meneeis.

In{or�ações nesta redação.

AGENTES

Fiuza· Lima & Irmão

Artigos de US9
doméstico

Viage· com conforto
pelo

·«RIPI'DO SUL BRASILEI.RO».

Diariamente entre

Fpelis••-Itajaí-deinvíle-Curitíba

Dr. LiDd� I fo 4. G.
Perf ira

Advogado-Contabilista
'Civel -- Comercial

Conlltituiçõe. de lIociedade.
e .ervipolI corel:1to., em geral.

Organizações contabei•.
Regilltro. e Rlarca., di.pon'do.
ElO Rio, de corre.pondente. -

Eu:ritório: Rua Alvaro de
Carvalho n, 43,

Da. 8 à. 12 hora••
Tel.roae 1494

LOJA DAS CaSEMIRAS
Especializada em artigos para

'bomens
RECEBEU VARIADO SORTIMENTO DE CASEMIRAS NA

CIONAIS� E INGLESAS PARA' HOMENS E SENHOJ?,AS.
MANTEM PERMANENTE ESTOQUE DE ROUPAS FEITAS

PARA HOMENS
ARMARINHO EM GERAL - CAPAS, CAMISAS, GRAVA

TAS" PIJAMAS, CHAPEUS, ETC.

·

Tudo pelo menor preço da praça
"a�a uma visita à nossa Casa e ·verifi·qne

nossos pre�os' e artigos

MISSA DE 1" mat, de Sales Reis

DR. RAFAEL G. CRUZ LIMA.
e

DR. CARLOS LOUREIRO
DA LUZ

ADVOGADOS
Bscr itét io : Rua João Pinto

n.O 18·· Floria.nópolis
••••••••••••••• ;. • ••••••••••••• J .•

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

Rua João Pinto n. 6.

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

Franeisco

,

•.. reune som ... acabamento ••

solidez ••• no piano perfeito!

Além de vários modêlospara
pronta entrega ... êste maravi

lhoso piano pode ser seu hoje
mesmo, através do plano de

pagamento a longo prazo t

SchwartzmaUD
REPRESENTANTE
.para Santa Catarina

KNOT S/A
CX. 134 - Tel. KNOT

Florianópolis
•••••• .o.. ...o.o.o .. .o.... ...o .. .o .

Aluga-se
uma casa de material rec�m-coI1s
truida, sita 11.0 Estreito à rua Osval

do Cruz.
Tratar' na mesma Iocalídade à rua,

ca. Pedro Demoro n. 1.472.

. Celeçêes
Vendem-se uma coleção de His

tória do Brasil de "Rocha Pora
bo;', uma coleção de selos e um�

coleção de moedas de níquel (3
quilos). Preço de ocasião.
Tratar á Rua Feliciano Nunes

Pires n, 164'-
............................. -

Você poderá ganhar de Cr$
50,00 à Cr$ 100,00 diários, venden
do artigos de consumo domestico,

Informações ,na Praça 1 de No

vembro n. 22 - 2° andar.
• • • • • • • • •• • � o· •••••

-

Empregue bem o seu din'h&•.

ro, comprando 3f}ÕeS do "CoI&:
gIo. Barriga-Yerde". _1

A F'acllJ,dade de Direito convida ao corpo docente e discente, pa
rentes e amigos do Dr. Francisco de Salles Reis, para a missa de 7° dia

que fará celebrar na Catedral, quarta-feira, (lia 22 do corrente, às S

horas.

I

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Transportes Terrestres,
,

:

,Transportes Maritimos .�
,

, ACidentes Pessoels ;
.

.
' � ,

'

AutomoveiS iJncendio, l '

.

, I,.·
.

'Ca'Scos'- ,
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I .

'Sucursal de 'Santa 'Catarina
-
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•

1
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, Praça 15 de Novembro, 22 -- 2° andar'
•

� I
.

._

(

, ,

Telegramas: ',PROS�BRAS'\'
�

"

..

..
.

. .

Caixa Potsal 139
'\

, ,

, '

1 .

I'

. ..

:' ,TElE·FONES.1388 -- 1324
.

-'

,� .. "

.

. , ... _- "

, ,
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!
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1
•

'
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Aceita Agel1tes no Inferior,
,

.
.
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6 o ESTADO-Guarla-felra 22 Ge Setembro da ".48

. Em prosseguimento aQ
.

Campeonato da Cidad�;� está ··marcada· para. o
próximo· domingo a peleja Paula Rainos x Figueirense.

ASSOCIAÇXO IRMXO JOAQUIM
EDr'l'.·\L DE CO:\TCORREi'íCIA PA
RA YE:\'DA DE uM PR.EDIO

I
'

público que doravànte a� l·,euniões
I �A.. d�re,l,oria �la "Associarão I.!'�ã(jl

do Drpal'Lamcnlo d,e Futrbol serão
1
Joaqul.m , de:�damenle alllOllZclda

'" '
" pela ,As:semblela Geral, abre con-

realIzadas as quarta-feIras, as 18 cOI.Tê'ncia para venda, por mrio de
horas. proposla, do prédio de propri�da-

•

de da me"ma Associação, sito á rua
Tenpnte Silwil'a.

As propostas devel'ão ser envia
das em envelopes fecbados e la

De ordem do sr· Presidente, co,n- crados'e dirig-idos á Associação Ir

vicIo os <,r:;. associados, e simpaLi-j mão �o,aql1im (Edificio. �o Asilo de
" A' i F C ara assisti- Mendicidade � Avemda 'Maur�

zauLes do va . . P
,

.

,

I
Ramos) até o dia 4 de outubro en-

rem a possle da nova GJretol'la, l:rante.

que se vel'ifiCari no próximo dia As propostas não devem apre-
,,)� 1 ,. nbe às 15, horas, em .senLar emendas nem raZUI'as e de-
�'J c o C?l 1 e: '. lIas devem constar o preço que ()
sua séele SOCIal a Praça 15 de· NQ- l,icilanle propõe ,comprar o predicr
ve1110ro (alto do Café CTl1Zrj,ro). por extenso e 'por alg-arismo.

Ca;'los LOlll'eiro -da Lt!Z

I A,S propost�s. serão a'berjas na.

. . prrsença dos hcüantes, no dJa 9'
"SecretarIo do mês de outubro ás 15 horas, no

-----���:-:::-�,-=:�:':,��<, Asilo 'de Mendicidade.
PAULA RAMOS ESPOhTE CLUBE

I A direloria reserva-se o direitOl
.

Edital de Convocaçãó de rrgeitar todas propostas caso:

A Diretoria do "PAULA RAMOS· nã� sa_tisfa�am os ,interesses da As-

1 t d·t I d
"

SOC13çao,
'

]L C.", pe o presen e ,e 1 a e con- Secretaria da Associaeão 'Trmfi()
vocação, convida o 'aLléla"profissio- Joaquim . .em 21 de, setembro de

nal, dêsLe, cllbe,' sr. SILVIO COS- 1948., .

TA DA SILVA (Tatú) a apresen- Josr, !... l\Tamento cIe Abreu ia'
, , SecretarIO.

Lar-se, denlro do prazo, improrro- -----------

PELO CAMPEONATO INFANTO- g'áwl de 30 dias, a contar da -.!lata 'VENDE SEJLYE�TL -El'I'IPATARAi\{ AVAí
de publicação do presente edital, _J-

E PAULA! li Ai\WS sob pena de incorrer nas penalida-
O quaoro infanto-juvenil do Avai, des previstas pelo Códig-o Brasilei

formado pór in ternos do Abrig-o de
,

1'0 de Futebol.

J'I1onores, conseg-uiu, elomingo, '�)ela I Florianópolis, 11 ele �etembro
manhã empalar pór 1 lento com o. de 194.8. . \
Paula Hamos, "lea.der" elo Campeo- l Lourival Lisbôa

na Lo Infanfo .. JuvE'nil de FulrhoJ,. ! Sec['eLário

Direção de PEDRO PAULO MACHADO

Deseja ingressar no Avaí o médio Ivan
Todos devem ter estranhado a a delegação .do Aval, na I ernpoi ada 'o e,Iiciente médio esquerdo ausen

ausencia 'do médio Ivan na peleia ern Canoinbas. Sem o devido con- teu-se elo prélin, sem ao menos dar'
que o Paula Ramos disputou do- sentimento do seu' clube. Ivan clis- uma explicação e, deixando o qua
mingo último frente ao ..Á.va1

.•Nao [1l1tOU duas partidas pelo Avaí na- (iTO desprovido ele sua preciosa co-
há duvielas, o jog-ador fez uma falo laboração.quela cidade. Contrá a atitude ir-

reg-ular do [ogador a diretoria do

grem io da Praia de Fóra deverá

ta tremenda ao conjunto tricolor.
I

•

Apurou a, nossá reportag-em ter
bavido há já algum te�1po um de
sentendimento entr-e' o "playet e

a diretoria do Paula Ramos, fato
que levou o jog-ador a acompanhar

agir rígmosamente.

Segundo declarações a nossa re-

portaeern, Na 11 pensa ingressar no

Avaí tão 10g'0 termine o seu contra-

I
to com o tricolor.

Embora nenhuma .puniçâo aiu- Vamos ver como agirá o Paula
ela houvesse recebido da diretorra, Ramos nosle caso.

Dois catennenses.sas atrações ma
xímas �do futebOl \·paranaense "

Sôbre as\ "performances" de San- com destaque ern prélios de respon- quistara um verdadeiro craque.
Ioí-d e Nivaldo no atual' Campeona-. sahilidade, Cognominado o "princi-! Sanfo�cÍ tornou-se imprescindivel ao
to da cidade de Cnritiba, muito se pe dos arqueiros paranaenses", Ni- conjl;nto. É o ponto alto da equipe;
comentou no visinho Estado. São valdo fez o que lhe era obrigação o jogador que sozinho vale por um

catarinense, nascidos em Florianó- fazer: prestigiar o seu clube o enal- espetáculo. Tem apenas 21 anos e

polis, onde iniciaram suas carreí-
I
tecer a sua terra natal. já é um craque na expressão da

ras de foot-ballers.
• I Em dezembro último retornou à palavra.

Daqui partiram rumo ao Paraná nossa capital em goso pe férias. Sanford conta com uma legião de
deixando boas recordações. Nival- i Trazia êle uma incumbência: levar "fans" no vizinho Estado, embora
do foi o primeiro a seguir. Disputou para Curitiba um médio esquerdo lá esteja há apenas 8 meses. Há
ti) Campeoanto com grande brilho, I

capacitado para figurar ao lado de quem diga que é o maior médio ca

Cartola e Tonico, na linha inter

mediá ria do Coritiba. Sanford foi o

escolhido. Enquanto isso, os clubes

locais Paula Ramos e, Avai faziam
I

uma força tremenda para engajar
em, suas fileiras o extraordinário
ex-player do Caravana do Ar. Ter

minadas as férias, Nivaldo voltou

à Cidade Sorriso levando consigo o

substituto de Teixeirinha no sele

cionado catarinense. O Paraná in:
teil'o âgllardava Sanford. Treinou

no "onze" titular, agradando ple
namente. Sua extréia no' bi-campeão
do Paraná verificou-se 11U111 domin-

'go cheio de S9l, quando o esC[ua- -.."

drão .de Fedato enfrentou o Vasco
ela Gama, campeão carioca, em vias

ele seguir para Santiago do, Chile. '

Sob todos os aspectos a extréia de
Sanford foi auspiciosa, garantindo
lhe o .seu posto no "onze". ,D\li rm
diante, Sanford passou a ser 110t3

I sensacional .clo cal�lpeonato curiti
bano. As ,�itórias do Coritiba dian
te dE\. conjuntos famosos como o

Atlético Mineiro, Olada, Corintians
Põrto Alegrense, Renner, Floriano
de Novcí Amhurgo e Atlético Para
naense ,são elevidas em grande. par
te' ás atuações surpreendentes de
Sanfórd e Niva1do. Dia 15 último SANFOillD
foi Emcet'rado o certame curitibano

nhoto do país. Clubes' d'o Rio e de
e a imprensa fez uma ligeira apre-
,çiação �õbre os elementos mais em ?ão Paulo já se ç1irigiram ao Cori

tiha ofel?ecendo grandes somas peloNIVALDO í;!�' evielência. Nivaldo figurou como o

conquistando o titulo de campeã·o. melhor, "gool-keeper" e Sanford o

:Suas surpreendentes atuações como mais completo médio-esquerdo e

guarda-valas mereceram logo as também a figura máxima do cam

atenções do público paranaense peol1ato. O Coritiba, nã'O havia som

que nele via o guardião dotado de' bra de oúvi.cla, fizera a lljais bela
qualidades inumeras para figurar

I
aqul�ição dos ú lÚmos tempos. Con-

seu "passe".
Mas o "campeonissimo não cede

rá Sanfor.d ele qualquer maneira e

nem tampouco se separará de Nival

do, pelo qual se interessou o Flu

minense, do Rio, oferecendo 100
mil cruzeiros pelo "passe". O Co
ritiba necessita dos' dois catarin�n-FIGUEIRENSE' FUTEBOL CLUBE

Edital de covocação
De or�elll do sr. Presid,ente, COl1VOCO todos os 'SOCIOS eml pleno gôzo

dos direitos estatutários, para uma reunião de ASSEMBLÉIA GERAL
ORDINÁfUA" que será realizada

I

na séde provis6ria do Clube, à rua

Araújo Figuere.do, s/no (fundos 00 edifício onde funciona o fnstituto
Brasil-Estados Unidos), às dezenove., (19,00) horas do dia vinte e sête
(27.) de setembro corrente, a fim de se proceoer à eleição do Conselho
Deliberativo, para o qua,driêl1io 1948-52. Caso não haja númro legal' (le
sócios para a respectiva ipstaJação, será convocada outra; meia hora de-'
pois, a qual funcionará com qualquer número.

.

Florianópolis, 21 oe setembro de 1948.
HELIO SACILOTTl' DE OLIVEIRA

Secretário Geral

ses. p'ara a conquista do tri-cam

peonato e tudo fará para evitar flll,e
saiam de Curitiba.

(o esporte do
Santa

Tiro ao Prato
Catarinaem I

Uma das modalidades

sensacio-l que
vai lançar o prato.

nais do tiro, é sem duvida nenhu A veloeidde que leva o prato lan

ma a do tiro aos pratos. A prática çado é enorme; devendo o mesmo
dêsse belíssimo e util esporte, in- atingir a distancia de 60 metros no

felizmente, é pouco conhecida em máximo. O sistema de lanç::mento
Santa Catarina. Acreditamos I1lC�- do prato e a veloci.dade que ele de
mo que o número 'das pessôas que senvolve na sua trajetória :110 ,es
se exercitam lIO tiro aos pratos' não paço, exigem, do atirador incrível
vai a léru de meia centena, em iJ03- flexibilidade nos braços e apurado
so Estado. Todavia, já existem, em golpe de vista, sem o que. estara
nossos clubes de tiro, e xunios ati- fadado a fracassos.

,

radores nessa modalidade despor- Mas, afinal de contas, que sera

tiva, e isto graças aos amadores de um prato parai alvo?
_, .

caça às codornas, narceias c perdl' Na verdade o prato nao e l�lalOr
zes.

d
• que um modesto pires para chícara

Dos clubes filiados à Federação de cafésinho. É feito de asfalto, sem,
Catarinensc de Caça e Tiro, ape- enchimento.
nas os de Blumenau, Rio do Sul e É f'àci lmente quebrável. O . seu

desta capital já possuem "stands ' diametro Aão deve ultrapassar de

para a execução de tiros dessa na- 11 eentimetros ; o seu pêso de 1�0
tu reza. gramas e a sua altura de 3 centi-
Para podermos, de futuro, í'alar- metros.

mos 'sôbre as competições de í iro A arma oficial é a espingarda ca

aos pratos, vamos dar, aos 1'(,S"Of, libre 12, de canos conjugados ou

leitores, uma idéia aproximnd-i OI) montados, sendo permitidos calibres
que seja o tiro em questão. Assim, menores. A carga não deve ultra

começamos por esclarecer flue, l)assar o pêso de 36 gramas e o

dentro de um campo de 200 x 200 chumbo deve ser o de n. 7 do COI�
me11-05, com assento em, uma de vênia.
suas bases, estará o redinto de ti- Ai' está uma Idéia ligeira sôbre o

ro que é determinado por uma har- tiro aos pratos.
reira de 20 centímetros de altura Conforme já noticiamos, no pró
e que dista 20 metros da rnáquina. ximo aia 3 de outubro terá lugar,
O poste de tiro ficará junto à má- ?1l1 Rio do' Sul, organizado pela F_

quina, a 15 ou a 20 metros atrás CrC. T. e em homenagem ao C. Blu
desta, conforme o que fõr conven- menauense de C. Tiro, campeão dr
cio nado em cada' concurso. 1947, o 11 Campeonato Catarinense
As máquinas lança-pratos, (cata- de Tiro aos Pratos, o qual consta

pultas) em número ele cinco, ficam rá OQ seguinte: 50 pratos à distan
assentadas na casa das máquinas, cia de 15 metros. Oito zéros elirni
Q frente do atirador, de modo in- nam o concorrente.
visi vel e espaçadas ele cinco me- Serão distribuídos ricos prêmios
tros, em semi-circulo. até o 11)° colocado. ,

.

A sorte é que determina..o arre- Como se vê, é mais um esporte
messo de maneira a que o atirador que' marcha ,vitorioso em Santa Ca

jamais possa saber qual a máquina tarina.

«A 'Equttctívc»
Fomos informados ontem, de em peleja de carater amistoso.

'f'orrte seg-ura, que o sr. Ai-mando O trof'éu em questão foi entre

Blurn. surierinlenelente da ".\. Equí- gue pejo sr. -Armaudo Blum aos

Lativa", secção Paraná-Santa Cata- srs. B'!;1itO Araujo e Otavio Lebar

rina acaba ele instituir riqu iss irna lrech on. os quais se acham oreden

laça com c nome da conceituada ciados a promover' a peleja.
Companhia de Seg-uros, para ser Quem deverá ser o adversário do,

disputada brevemente entre o Pau- ealllpeão de 47 'na elisputa do üo-,

la H.amos e ouLl'o clube ela capilal, Céu?
--------------�----------------�'--------------...----------...---

Sensacional vitória FIUflliDeIlS�do
Rio, 2-1 CV: A.) � Na ro,dada de ,pela expressiva contagem de 2 x 0_

al1!e-ontem, em pros'seguimenlo ao l:'Ia outra peleja impol'tant.e da 1'0-·

campeonato Cill'iOC:l de fulebol, o I dada o Bolafogo d�rl'oLou o Amé-,

FlumiIwres:e em um geande dia rica pda contag-em minima, conti�

a1Jalell o Vasco, lideI' do cel.'lame,
I
nuanclo na Yice-liderança.

Deliber'acões
A diretoria ela F., C. D. torno.ll

AYAí FCTEDOL CL1..-Bl�
Posse da nova clil'elm"ia

um terreno na rua An
tônio Matos Arêias, no Estreito, me
dindo 20 x 30.
Tratar nesta redação.'.

�---

LEIAM A REf.lSTA
O VALE DO ITAJAl j

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Casa-Procura-se
Casal sem filhos procura

casa pequena, com um ou

fJ:Uartos, até '1 km. do centro.
Ofertas para A. Junior, -na

. ção dêste [ornal.
...,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .

Ocasião , .

única
Vende-sé -uma mobilia de copa com

llosta de 11l11a mesa quadrada e seis
'oadeiras e "bufet" esmaltados; um

cguarda-roupa e "bidet".
.Preços de ocasiãn, por motivo de

viagem.
Tratar ii. Rua Jerônimo Coelho 11.

1 _ Quarto n. 19 _ Nesta.
............................

FERIDAS, RtuMATISMO E
PLACAS SIFILITICAS

'1Iili'r de NOfIIIeira
1IIl'edicaçõ,ct auxitiClII' no tratamantc;

iia .Ullia
................

-

,

VENDEM-SE POR MOTIVO DE
VIAGEM

M6veis de sala, em perfeito -es
tado e de quarto, 1 rádio marca

Esparto - móveis, diversos relé
C'ios de parede antigos, tudo em

perfeito estado, 1 cristaleiro e di
'Versas louças EI mais alguns obje-
t�s.

'

Tratar á Rua Bocaiuva, 13
.......

"

'

..

'TERRENO
Vend�e-se um à rua Irmão Joaquim,
llesta Capital, medindo 10 x 40 m.

Tratar· ,à rua Vitor Meireles, D. 39.
.... , 0 0,0 •• ' ••••••••••

•• f' \ ..

ARNOLDO SÚAREZ. CUNEO
Cirurgião-Dendissa

Raios X _ Infra-Vermelho
Diatermia

Curso de especialização em

dentaduras
Exclusivamente com hora marcada
Rua Arcipreste Paiva n. 17 '_ Te

lefone 1.427
.

Florianópolis

FRAQUEZAS EM GERAL
VINHO CREOSOTADO

cSILVEIRA«

uma

dois

reda-

Reloj�aria P,-ogre'iSO
de JUGEND' I!J> FILHO

I

COMPRE SEU RELOGIO PELO' SERVIÇO ;OE
REEMBOLSO POSTAL

Faça .,eu pedido por ca:'ta ou teJ�gra,ma e pague
sómente quando receber.

o Batalhão Barriga-Verde
foi eonstítafdo de catazlnenses
destemidos e o "Colégio Bar-

'I'rlga·Verde", usará a metuna

bandeira. I
("Campanha pró-H'ft"O"l .. I'

� � � d. F•••��), ..__ ..

N 10 cr$ 80.00 N. 12 cr$ 18000
Ralogio, Suia.o .,i.tema Ro.. MC1Fca novori. com 4 rubi•.
kOpt. modelo reai.tante para Mo.trador cor d. 1'0110.

-. qua}qun-, .•eni90. Caixa d. niqueI
2 modelo.; .implea .. ° que N. 12-A cr$ 200,00

ilumina à noite O me.mo com o �o.traclor
Caixc. de n'iquel. :brof\é'o· e um pontaird central'

Nono. ralogio. aéio Qoomparthado. doli r••peeUvo. oe:-tificado.
d. g-arantia.

PEÇAM-NOS CATALOGOS _. ,ENVIAMOS GRATIS
JUCEND & FILHO

Curitiba �roça TiradeD.t.a. 260 - Paraná

PASTA DENTAL
ROBINSON I

VENDE-SE o prédio àa Av. Mau·

,

ro Ramos, 269. Tratar no mesmo.

r QUER VESTlR·SE (OM CONFORTO E EUGAHCIA 7
PRocuÍta A

alfaiataria . Mella
Rua F'elippe Scbmidt 48

IOIIPANBIA ·ALIANeA DA Im
...... _ 117. - ...: lAIA
000101 • ftUIPO.,••

Cifra. do BalsDçO dt 19441

CAPITAL E RESERVAS
ReapoD.abilidatiu
Recere
Ativo

Cri
Cr$

80.900.606.30
_5.978:4oL755.97

67,.053.'45,30
142:í76.603,80

•

•

SiDÍltro. pago. DOII Qltimo. 10 .�O.

Re.pontaL ;lida'.ie.
98;687.816,30

• :76.736.401.306,20

Diretorell
Dr:-Pampbilo dJUtra Preire de Carvalho. Dr� Pranê.lco
de Sã, Ani.io M.llorr.,� Dr. Joaquim Barreto de Araujo
e JOl6 Abreu.

Aceitd-3s r"pre"mtnnte no interior do .Estodo. Cartas para
Caixa F o sto l 139 Florianópolis

\
...

DATILOGRAFIA

Dr. Milton Simone
Pereira

Clinica Círurgica
l\iolestias de Senhoras

CIRURGIA GERAL
Dos Serviços, dos Professores Bene

dicto Montenegro c' Piragibe No

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

Rua Fernando Machado, 10
�_ ..._----_._--

DR. LINS NEVES
Diretor da Maternidade e médico do

Hospital de Caridade

CLINICA DE SENHORAS - CT-

RURGIA PARTOS

Diagnóstico, controle- e tratamento

especializado da gravidês. Distur

bíos da adolescência e da menopau
Uh Pertubações menstruais, i:1�h

nações e tumores do aparelho geui
tal feminino.

Oper-ações do utero, ovários, trcm-'
lias, apendice, hérnias, varizes, etc.

Cirurgia plástica do perineo (ru
turas)
.-\SSIS1l'ENCIA AO PARTO E O·t'R·

RAÇõES OBSTÉTRICAS
Doenças glandulares, tiroide, ová-

rios, hipopise, etc.) _

Dísturbios nervosos - Ester-ilidade
-- Regimes.'
Consultório R. João Pinto, 7 - Td.
[.461

Clínica Médica e Cirúrgica dO

DR. AUJOR LUZ

Besíd. R. 7 de Setembro
Cruz e Souza _ Tel. 846. '

Médico-Operador-p,arteiro

Doenças internas de Adultos e

Crianças
Atta Giru�gia - Cirurgia Geral -
Doenças de Senhoras - Partos -

Vias Urinárias _ Rins - Coração
- Pulmões _ Estomago - Fígade

Tratamento da Tuberculose
Pulmonar

Radiologia Clinica (Raios xf'
Eletrocardiografia - Ondas Curtas
Indutotermia Eletro Cirurgia

.

Ultra-Vio-Ieta _ Infra-Ver11l-elho
Consultório e residência:

Praça Pereira e Oliveira (atrÍlz do
Tributtal) Roa Santos Dumont, n. ·8.
Consultas das II ás 12 e das 3 ás 8.
_ Fone 841. FLORIANéPOLIS

Edif.'

DR. A. SANTAELA
(Formado pela Faculdade Nacip·
naf de Medicina da Universidade

do BraSil)
Médico por concurso da Asslstên.
cla a PSicopatas do Distrito

Feder'al
'

Ex-Interno de Hospital Psiquiá·
trico e Manicômio Judiciario

da Capital Federal
Ex·inte,no da Santa Casa de W
seMc6rdla-' 'do Rio de Janeiro
CLlNICA MÉDICA - DOENÇÁS

Nl!.'RVOSAS
oonsutterro: Edifício' Amélllll

Neto I- '8ala 3. #t
'

:Elesidência: Rua Alvaro de Caro
Y8�ho, 70.

Das 15 às 18 horas
Telefone:

Consultório - 1.208.'
Residência - 1.305.

DR. POLYDORO ERNANI DE S

THIAGO
Médico e parteiro

Do Hospital de Caridade de Flo

rianópolis. Assistente da
,
Maternidade

Doenças dos órgãos internos, es _)e'
cialmente do coração e vasos

Doenças da tiroíde e demais gían
dulas internas

Clinica e cirurgia de senhoras -

Partos
FISIOTERAPIA - ELECTROCAR
DIOGRAFIA � METABOLISMO

BASAL
HORÁRIO DE CONSULTAS: _.

"Pela manhã das 10,30 ás 12
horas

Á tarde das 15 ás 19 horas"

CONSULTóRIO:
Hua Vitor Meireles n, 18

Fone manual 1.702
RESIDENCIA:

�-yenida '!'rompowski 62
Fone manual 766

Dr. Roldão Consoai
CIRURGIA GERAL - ALTA CIo
RURGA - MOL:E:STIAS DF; S1';o

NHORAS - PARTOS
FprmadQ�peJa-Faculdade de Medi

cina da Universldade de São Pauló.
onde foi assistente por vários anos do
Serviço Cirúrgico do Prof.' Alípio

Corrêia Neto
Cirurgia do estômago e vias circula
res, intestinos delgado e grosso, tiroi.
de, rins, próstata, bexiga, utero,

ovário! e trompas. Varicocele, hidro
�ele, varizes e hernas. .

Consultas: Das 3 ás 5 horas, à rua
Felipe Schmidt, 21 (altos da Casa

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

�,

,. Telef. M. 764

'Dr. Paalo Fonte.'
Clínico e' operador

Consultório: Rua Vitor Meireles, 26.
Telefone: 1.405

Consulta. das 10 á. ],,2 e da. 14 ii
15 hrs, Residência: Rua Blumenall,

22. - Telefone: 1.620

Dr. Mário WendhaDSeB
Cllnica médica de adultos e criança.

Consultório - Trajano, 29
Telef. M. 769

Consulta das 4 ás 6 horas
Itesidência: Felipe' Schmidt n: J8.

Telef. 812

Correspondencla
Comercial

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

Rua Saldanha Marinho, 10
Telefone M: 732

Confere
Diploma

DIREÇAo:
Amélia M Pigozzi

RUA ALVARO DE CARVALHO. 65

METODO:
Moderno e Eficiente

Arvores fruliferas
Arvores Frutíferas enxertadas e plantas ornamentais nas

melhores qualidades oferece o grande Estabelecimento de
Flor-i e Pomicultura

H. J. Cipper.
Corupá.
Mun. dé Jaraguá - Estado de Santa Catarina.
Peçam catalago gratuitamente.

Guia do Paraná
Publica relação dos comerciantes e industriais com seus ande

reços.
Cada guia é vendido acompanhado de um mapa rodoviário do

Paraná e Santa Catarina.
Redação: Rua Prudente de Moraes, n. 626. - Curítíba,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



'lorlan6pollli 22 de Setembro de 1948

Na Câmara

, .

·À sessão extraordinária' de ante-ontem, que foi presidida pelo ::ir.
I

Batista Pereira, compareceram 12 srs. vereadores.

'Aprovada a ata, não. houve matéria a ser lida no expediente, 'passan

do-se à ordem-do-dia, sendo aprovados, em primeira discussão:
'

Projeto, de lei. n. 15, de autoria do sr. Gercino Silva, líder da mino

ria, restabelecendo. o nome <de Rua dos Ilheos à ponte primitiva da rua

Visconde de Ouro Preto, da esquina da Praça 15 de Novembro até se

encontrar com a rua Marechal Guilherme, conservando-se a denomina

ção dêste ponto em diante,

Indicação n.\40, também do sr. Gercino Silva, pleiteiando a abertu

ra de um crédito especial Ilikestinado a auxiliar a' Comissão Executiva das

Comemorações do, 'SegulfIldlID centenário do povoamento de Santa Cata

rina, na ereção. de um monumento comemorativo ao ,acontecimento,

'bem como a pubri-caçàOl, <!'lm folhetos, de um trabalho de divulgação dos

motivos das comcmoraçôes do histori-ador Osvaldo Cabral, sôbre as No-.

ve Ilhas dos Açores.
A seguir f(.ili encerrada a sessão e outra, convocada para o dia ime

\
-diáto,

lçãB,· SKiàl Catarinense
CO]lV,0CmIllIHse' os anembros da Ação Social Catarinense para uma

reunião a realizar-se quinta-feir-a, ás 19,30, no edifício do Albergue No

turno, para :tndar de assunto de relevante importância.

Florianópolis, '20-'9-48: ,

A Diretoria
�-----------------------------------------------------------------

Rutlry Clube de Videira,

Horácio Berlink
Por telegrama recebido pelo nos

so prezado amigo sr. profes'sor Flá
vio Ferrari, Diretor da Acad,�miil Je
Comércio de Santa Catarina, '-'hega
nos a infausta notícia do falecimen
to do nosso ilusfrado coestaduano
sr. professor Horário Bulinck, Di
retor da Faculdade de CiêncIas Eco
nômicas e da Escola de COt11l!rCIO
,"Alvares Penteado", de São Paulo.

O extinto é autor de vári,ls ,ra

tados de Cpntabilidade, matéri<l em
que era grancle autoridade, f.endo
se imposto como uma das m;lLOl �s

culturas especiaTízadas do pais,
Hesidindo em, São Paulo desde a

sua mocidade, ali gozava de �ust<)
prestígio, como um dos lll'Ü$ 'dou
tos mestres nos circulas de conh
bilistas.
Horácio Berlinck falece �111 idade

avançada, que lhe não in)JerlÍ<� :iS

atividades profícuas de professor '2

diretor do mais importante estabe
lecimento de ensino contabil de São
Paulo e da sua Faculciade de
Ciências Econômicas.

CASA·

enderê-

Pessoa que mora em casa

grande proximt'J à praç'a Getulio

Vargas, deseja mudar-se para
casa men'Ur mais proxima do
,centró, ,tazéndo permuta.
Cartas a esta redaçe,o.

S,EU, RELOGIO' ?�ECISA OE
R6;VISAO·.�.

,

." ,::'.�.
_,

NOSSA OFI�1I\!4 t ES�ECIALiZ,ÁDA
INoaaos eont:erto� são i ' < "

'. '

"

'\ garan�dós·100%

:!?AI!,����?nt�fr!:�,
i

" '.' ';ido Estado);
"

.

" -' _. :;. . .. " �

Telegramas reUdos
A Chefia do Tráfego Teleg:'á

fico comunica-nos que se acham

retidos, na repartição locál, i:ele-SERViÇO DE
METEOROLOG'IA
:Previsão do TCl11Ip;(}, 'ate 14 ];ui)l'a-s

do dia 22:

gramas para os seguintes
ços:

Célio Medeiros, Jame Silva, Te-
nente José Bezerra dos San�os,

Tempo - Bom; Eduardo Paz, Malvina CidolÚ1a AI-
Temperatura - Es�ável; I ves, Nizia Genobre Agostirího� Fla-
Ventos - de sul a leste, frescos; viano Moreira, El'l�esto Nauch, An-
Temperatmas, extremas de hJje tônío Carválho' Euo'êni K' k'
- Máxima 23',3, Mini.ma �8,2. Joaquíill Simões' Pedor RO fl<;' e,

, , , o amos, 'Jr-

r PARA FERIDAS'
, ,

ECZEMAS •

INfLAMAÇOES,
COCEIRAS

,

' ,

FRIEIRAS ,

,ESPINHAS, ETC.

EM NOSSO PORTO O "BIG· REBBLE'"
A' seu bordo conferenciaram Reosewelt -e Getulio'

.
,

passageiros do,

jovens lV1auric[a
Calmon Filho,. do

Atracado ao trapiclte. da
. firma Hoje, seu prqprietário é Q Snr. rinha mercante.

Hoepcke, na Rita Maria, encontra- Maur-icio Caillet, do alto comércio Viajam corno

se o belo hiate "Big Bebble" a bor- do visinho Estado do Paraná, 1)01' "Big-Bebble os

I do do qual conferenciaram os ex- conta de quem está sendo trans- Calmon e Pedro

-presidentes Getúlio Vargas e Fran- portado .para Buenos Ayres, sob' o Rio de Janeiro.

M.1In.ICI.p''a' kt,ahl·,'.n D. Roosevelt, no porto de :"Ja- cotnando do sr. A. Garcia e tendo Agradecendo o convite com que'

M _

como imediato o jovem catarfncn- fomos distinguidos para uma visi

Cf Big Bebble, pertencia então ao se sr. Lauro Vieira ambos cornpe- ta ao histórica barco, ,allllejamos:..

AprovadOS, em priBleira discussão,' o pro-
Almirante �ngral11s.

tentes profissionais da nossa ma- feliz 'êXito em sua viagem.

. jeto de lei n.15 e indicação n.40.
.

Dep.· Saolo Ramos Um p r o b I emas é r ;0,
Al'eão Junira.,.

Um (10,- mais graves problemas donando ,as facilidades que lhe

que aflige presentemente o Brasil, atiresenlam a vida do interior, Jul
sem dúvida alguma, é a t ransf'erén- ga-se acerLado, uma vez' que mo-,

cia: das populações rurais para os i-ando na cidade êle vai encontrar'

cen lros urbanos., certas comodidades que a vida da
O pequeno agricultor, principal- roça não lhe pode proporcionar,

menLe, hoje em dia, fascinado pelas I
)ião lhe interessa, absolutamente

enganosas facilidades que as cida- que consiga, um emprego qualquer'
des apresentam, abandona suas com um salário qualquer, e 'l qU�
plantações 'e vem trabalhar nos éle quer, em verdade', e apenas vi

centro urbanos em troca de um sa- ver mais próximo aos eus serne-'

lário de í'orne l lhantes,

,illg'llem mais quer saber da 1'0- lt sabido pai' todos que o nOSSQ

ça! pequeno agiícultor, trabalhando de'

Ninguém mais quer Iicar "Ion- "sol a sol", é quem menos g-anha,

ge
" da civilização l com o resullado do" seus esfor-,

Além .da dimunu íção da produ- ços, pois os intermediár-ios, ou
ção agricula, a rel.i rada do agri- melhor, os açamharcadores, são

cultor acarreta uma sér-ie de pro- os que ditam os preços p fazem

blemas.
'

as ofer-tas. Desamparado e sem

Em Plorianópolis, por exemplo, proteção alguma, o nosso homem

o número de casas corisl ru idas .lu- não Lem outra alternatíva a não

-ran l.e o período 1910/19',7, foi ser a entrega rias d íversas rncrca

qualquer coisa tJ,p' assombroso, mas dnrias pelos preços que lhe são es-,

a ver-dade é que não se eucoutra tipulados. Ou vende, ou, perde o

uma casa para se alugar. ,-\,..: PO\1- seu trabalho!
cas que aparecem, osparadicamou- O agricultor, vendo-se' ludibr-ia

te, têm seus alugueres tão altos, do (e na verdade o é), então pro

que í'oge ás possibilidades dos me- cura. a vidá "conrortavel" da ci-

nos afortunados. dade!

O agr-ioultor , enLreLanlo, ahan- Há pouco tempo, quando visita-
va a cidade de Gaspar, soube que
as plantações diversas 'estavam
sendo sllbsLi�uidás pela p lantàção
do í'nmo.
Procurei saber 9\131 o mol ivo

dessa m udanca tão radical e não,
me foi rlificil descobrir o moti \'0.
Disseram-me o seguinte: "Ora,

O agrtcultor planta o milho, o fei
jão, a cana, o arrôs, etc., vem o

intermediário e compra tudo, W<l:-
ganrio � uma insignificância. Os
bancos não facilitam créditos e-

nins'uém quer se sujeilal' a fi
nanciar a sa f'Ta. Se o tempo for ra
marada e o agricultor tiver sorte,
[ndo vai mais ou menos bem, en
,tretanto' se advir algum contra

tempo, \ Q nossQ homem que se ar

ranS'e!
"

ABOl'llec,e que c�m o' ftm;ra. l1

coisa é bem diversa, pois as' fir
mas interessadas em adquirir a-,

ros derrotou em Santana um desfa- ql1ele produto, além do' adianta-
camellto de 200 orientais sendo Llll mente de capital, fornecem má

seguida perseguido por um oUtro quinas e gente eSjíjecialisao()a no

destacamcnto de 800 orientais que
ramo,

O ag-ri'Cultol', por sua vez, vell
foram deti,dos por uma embosc:1da do as vantagens que a cultura do

RIO, 21 (A. N.) -'- De há tel1U)os do Coronél Bento Ribeiro; f·umo pode lhe poporcionar, a-

o Ministro ,elo Trabalho recebeu - cm 1835, na Vila de Cachoei- bandona as demais plantações..

lima comissiío de empregados e ra, na Ilha ele 'Marajó" o Major da
O mal, entretanto, pode ser t'a-

empregadores, os' quais foral11 'el1- G d
cilmenLe combalido, bastando, pa-

liar a Nacional, Chermont, foi ra isso, que os nossos poderes
viar as sugestões para a reforma repelido pelos '�Cabanos" que aí competenles, ou mesmo as firl11as

da legislaç'ão social e consolidarão estavam fortificados; partiCLllares inLeressadas, dispen-

elas leis do trabalho. O Minisle'-r'1'0 1835
sem ao nosso homem da lavoura, as

,

- em , oCIurante a gl1erra dos facilidades que êle tan to necess'iii.
recebeu mais de duzentas mil su- "Farrapos", no Rio Gr-ande do ta.

gestóes, tendo sido designada uma Sul, o Tenente-coronel Silva Ta'lu- Se a platação cio fumo dá rc

comissão especial para exal11�n-Ias. res derrotou junto a Capela do '81'- s�lltado compensador, é justo que:

Acha I 'd
"

dJspensemos alguma atenção a ela,
-se conc lU o este traballlO vai o Coronel Rafael Verdun f[Ue mas ° caso é qnp não devell10�:

que deverá ser estuda,d.o em r�lt�, comandava 'Um destacamento de deixat' que os nossos agricultores
llÜ:O com o Ministro Morvan l�ias gaúchos revolucionários; 'I

abandonem as culturas diversas

rle Figueiredo. 184') B d J'
por falta de amparo.

-

�m -',
erl1ar o aCl!lto Quais as "antagens que teria-

da V�lga. Presl,dente da Provincia I 11;05 se exporLassemos. o fumo e

de :\1111as GeraIS, agradeceu aos

I
fossem os obngados a lmporl,ar os'

guarrlas-nacionais os serviços pr�s- g4n{l�os, 'de primeirissima, nece:ssi�

t :I '['
-

dade.
ae os na IJaCl lcaçao da Pr'O\'I'll- D' , '. '. .'

,

' ISSO so poderIa advll' uma: efJ:"

CH\';
,

. j se ainda mais profunda, a 'que

em 1866, argentinos e brasÍ- Ja�[lavcsslan1.os rlo mon�<lI1'Lo.
'

leit'os, sob o C'oman.do do General
Fumo' não p alimento. Fumo não

.

.

' se come, senhores!
Bartolonleu l\htre e do General ·_-....---.-.-.-...-.-.---.-.......-.·.·...-.�w

Marques de Souza, assaltaram Cu- • C A S Arupaití, morrendo, no cumprimento ,

do dever-militar os segllintes bra- Aluga-se com ou sem móveis.

siJeiros: Souza Barreto, do 100 de Tratar á Rua Feliciano NUlies'

Voluntários; Antunes de Abreu, odo P_i_r_e_s_D_._1_6_4_. -

46°; Fabricio. de Matos, do 32°' Hi
pólito Mendes da Fonseca, do' 3(jO;
Souza de Melo do 29P e Castilho
Reis ,do 4° da Guarda Nacional.,

André Nilo Tadasco

sempre claras e definidas, o nobre

nataliciante- vem presidindo, há

tempos, o Legislativo, com alta
NOS QUE:

compreensão, de forma a merecer

gerais aplausos.

,

Como médico, o dr. Saulo .Ra-

O ROTA1'lY CL'UB'E 'DE VIDEI- convidados especiais, marcando o mos honra a classe, já pela sua re-

HA eelebnará, 'com 'um banquete e início, dos festejos programados. conhecida competência, já pelo
sessãl!l solene, 'no dia:26 do correu- Para essas solenidades recebe- seu proverbial humanitarismo.

te, o a'to da errlrega dll, Carta Cons- mos gentil convite, que agradeC'c

titllcional expedida, :ll'elo ROTAR'Y, mos.

INT'EWNACI01QA"L 'e consequente
--,------------

,diplol1'l'ação desse Clube, ato 'que

contara com a presença de grande
número de Ro'tariano de todo o

País e do Governador dar 29° Dis

trito Rllitfn'io.

'Outrossim, -realisa"se 'em a noite

.de 25 nm 'baile de gala., em home

nagem a'Os Rdtlili'ianos wisitantes e

Ocorre, hoje, a data ,natalícia do

ilustre deputado Saulo' Ramos, li

der do Partido Trabalhista Brusi-

leiro e Vice-Presidente da Assem

bléia Legislativa do Estado.

Espirito de escol, de atitudes

Associan.do-nos às homenagens a

que s. s. faz jús e que hoje lhe se

rão tributadas, levamos-lhe, ne�tc

registro, o nosso cordialissi�no

abraço.

Reforma e CODsoli
da�ão dasJeis
trabalhistas

"'" -.._- -_,._,. -.- --.... -.,._---�
A S. JUDAS TADEU, agradeço uma

graça alcançada
Lourdes

-;----� ....,..-- .. � -._--- _- - ...,.,

me,mlro Rodngues, Osmar Macha-
do, Da�oIina Rizzieri, Gecyo Sou
za, João Tonelli, Felipe Sali]Ja e

Manoel Cardoso.
'

NUNC� EXISTIU IGURl

Hoje, no passad,o
A vAIA DE H0.m HECORDA-

- em 1645, Q Forte holandês de

Sergipe d'El-Hey (Sào Cristovâo l,

so'b' o comando do 'Tenente Hans

Vogals, rendeu-se ás tropas da

Bahia, sob o Comando ,do Cap. D.

João de Souza;
- em 1645, continua nesse 'dia o

combate t?m Conceição de Jtamara

cá" entào chama,da Vila Schkop-
pe;

e.m 1816, o Capitão Alexandre

Luiz de Queiroz com 330 cavalei-

DE rllANSPORTES AÉREOS I_�....
,

FREC�AN·DO
O ilustre deputado Walde;nal' Rupp apresentou há dias in

dicação sôbre determinada ponte. Dis-semos que S. Exa. ;ier;
tarde, .. os udenistas não gostaram.

O I nobre 'parlamentar, entretanto, mais uma vez se' coloca
contra seus partidários. É que, retirando a indicação, confir
mou o que afirmáramos: a chegada tarclia ...

II_II

•
Guilherme Tal..

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


