
,De sua excursão a Lajes; Videira e Porto União, regressou ontem, via
aérea,' a esta capilal, o sr. Governador- em' exercicio, dr. José Boabaid.

Segunda *Rf.'união Econômico
Agrícola de SaDt� Caterme

Finauâ uies e patrocínio. - Séde. _:__ Data da realização. --'- O
-que foi a prime;ra reunião. - As comissões. - O

regulamento. --- O temário.
Santa Catarina se apresta para realizar a Segunda Reu

nião Econômico-Agrícola, consequência dos magníficos resul
tados colhidos em certame idêntico efetivado nesta Capital em
maio de 1947.

Agora, como da primeira vez, o conclave tem o alto -pa
trocínio da Secretaria da Viação, Obras Públicas e Agricultura
que, por seu titular, a convoca. Como medida preliminar do
empolgante congresso o senhor Doutor Leoberto Leal reuniu
em seu Gabinete todos os Diretores e Chefes de Departamen
tos, Diretorias e Serviços Federais e Estaduais para uma Mesa
Redonda, onde se assentaram providências iniciais à sua de- •

finitiva realização.
.

.

Com a ampla liberdade outorgada aos técnicos que áten
deram ao convite do Senhor Secretário, puderam êles., vasados
nas palavras de entusiasmo e apôio incôndicional de Sua Ex

D D
.

celência cogitar da execução dos trabalhos indispensáveis a
• • um bom desfecho 'do certame em. perspectiva.

Sede e data da realização
� Para sede da Segunda Reu
nião foi designada a cidade de

Lajes.

Como é do conhecimento

geral, realizar-se-á na metro

pole serrana, de 12 a 14 de
março próximo, a Quinta Ex

posição Agro-Pecuária, uma

vitória incontestável do poder
associativo das classes produ-

toras lajeanas. Será neste am

biente assim voltado à vida ru

ral, quer no setor da produção
agrícola, quer da pecuária, que
o Estado - em se aproveitan
do da oportunidade - fará rea

lidade a Segunda Reunião Eco

nômico-Agrícola.

o MAIS ANTIGO DIARIO DE SANTA CATARINA
Proprietário e D. 'Gerente: SIDNEI NOCETI - Diretor Dr. RUBE'NS DE ARRUDA RAMOS

Diretor de Redação GUSTAVO NEVES
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Cessou' a greve dos porluários' de Imbituba
Eficientes providências .

do dr. R�ul Caldas,
Delegado Regional' do 1\1. do Trabalho

D$ acôrdo com informações
que obtivemos em fonte ofi
cial a gréve irrompida no por
to carvoeiro de Imbituba, orígt
nada por questão de salários,
foi oslucíonada com a pronta
.interferencia do Delegado Re
gional do Trabalho, Dr, ,Raul
Pereira Caldas, que viajou para
aquela localidade no dia 18 do
corrente, em companhia do Dr.
Timóteo Braz Moreira, Dele
gado da Ordem Política e So
cial.

mento geral de salarios e no autoridades amparara o seus

pagamento dos domingos e fe- direitos.

riados, alegando como motivos: A continuação da greve ím
constante elevação do custo pediria escoamento do carvão
de -vída e a disparidade exís- nacional e o consequente abas
tente entre OS' ,preços das utí- tecimento de importantes em

lidades essenciais e os níveis de presas e sua prolongação traria
salários. 'consequencias lamentáveis para
A ação das autoridades foi a enconomia nacional.

coroada de pleno êxito, pois que A situação no porto está nor

em menos de 24 horas o movi- malizada, aguardando os inte
mento grevista cessou, regres- ressados o pronunciamento das
sande os tra?alhadOres aos I autoridades _competentes sobre
seus posto, confiados de que as suas preterições;

Essas autoridades regressa
ram a esta Capital domingo úl
timo, em virtude de terem os

'trabalhadores voltado ao ser-

viço no dia 19, às 19 horas, Os trabalhos da sessão de segun-I expediente, sendo aprovada, .
em

Pelo Dr, Delegado Regional da-feira úllima estiveram sob a, ia d iscuvsão, O segu inl.e projeto de Nenhuma localização seria mais' racional e lógica do que
c,io Trabalho, após terr=unada presidóncia de! 51;' Batista Pereira, lei, que tomou p na. B. a determinada. Numa exposição além de se mostrar o desen-
a gréve, foi instaurado um dís- comparecendo à sessão 12 srs. ,'c-

.

, volviment� de um Estado- ou mesmo de-urna regíão.iabre-se os

sídio coletivo, na forma pre-j renderes.
Pl10JETO DE LEI :'\. :3 olhos dos visitantes, perspectivas novas e ambientes propícios

vista no Decreto-lei 9.070, de Após a aprovação da ala foi lida
O 1'0\'0 de Florianópolis, 'por às empreitadas de grande envergadura no campo de economia.

1�-�-1946, pleiteando os ope-I a maléria elo expediente que

.cons-
seus representante, ·decrela e eu Tem-se alí ocasião de mostrar e ensinar a melhor maneira de

rarios suas reivindicações, que' tou de oficios. •

sanciona a seguinte Lei: produzir, bem. como de conduzir os fenômenos que cercam os

consistem no pedido de um au- :.ião houve oradores na hora cio
Art> iO - Fica isenta de qual- fatos da produção, a um elevado nível de racionalização e per-

.quer imposto municipal a CON- feição.GREGAÇAO DAS JRMANZTNHAS A data escolhida, O foi de modo a se enquadrar dentro da
DA. IMACULADA CONCEIÇÃO, as- quela margem de tempo em que aberta permanecesse a Quin
socíação civil, de cara ter cultural ta Exposição. Por ser vário e multíplice o ternário a se desen
e beneficente, com personalidade volver a data da abertura: do certame será a 13 e a 16 a do en
jurídica, bem assim os bens ou cerramento. Nêstes 4 dias ter-se-á ensejo de ver, sentir, examí
serviços que forem adquiridos ou nar e propor soluções aos magnos problemas ÓO' ruralismo ca
instalados peja mesma Entidade, tarinense. Lajes, a linda metrópole serrana assistirá desta far
para funcionamento e manutenção ma a dois ;impressionantes conclaves, um como. o outro, de
de um Pensionato. monstrações altamente significativas do interêsse e do carinho
Parágrafo único - Na isenção de com que o Govêrno olha as necessidades das gentes e da terra

que trata a presente lei irtclue-se a de Santa.Catarina.laI'if� relativa ao laudêmio, no ato. O que foi a prrmeira reunião
de transferencia do domínio de É do conhecimento geral, que a imprensa fartamente no-
terreno patrimonial. ticiou, a realização em Florianópolis, de um a quatro de maio
ArL 2C> - A presente isenção de 1947, da primeira Reunião-Agrícola de Santa Catarina. O

cessará automaticamente, seja pe- brilhantismo das solenidades, o ínterêsse provocado pelos tra
Io desvirtuamento das' finalidades
do beneficio aqui fixado, como pe
la não observância de qualquer
norma legal, ou, ainda, pela não
instalação de Pensionato dentro em

noventa (90) dias.

Parágrafo único - Nas hipóteses
previstas neste artigo, caberá á Pre
feitura direito de exigir, da enti
dade beneficiada, o que deixou de
perceber, de conformidade com a

legislação vigente ..
Art. 30 - Esta lei entrará em

vigor na data da sua publicação
revogaelas 'as disposições em con-

trárío.
. .

Sala das Sessões da Câmara Mu
nicipal de; Florianópolis, em feve
reiro de 1949.

. (a)' Guida BoU, Osni OrLiga, Ger
cino Silva, João Claudino da Rosa,
José Ribeiro, Jairo Callado, Vitor
Fonles, Osvaldo Machado, Arman
do Valério de Assis, Roberto da
Luz Costa, Manuel Donato da Luz,
Artur Pereira e- Oliveira".
A seguir a sessão foi encerrada,

sendo outra convocada para o dia
imediato' com a seguinte ordem-do
dia - segunria e última disoussâo
do préjeto de lei acima -.

CâmaraNa Municipal

Jlio 'do Sul pleitea a criação e instalavão
de uma agência do I.A.PJ. naquele
Munlcipio. II Vâmara trabalha

RIO, DO SUL, 22 (Do Correspondente) O Sr. Vitor Buhr -- Vc
reador pelo P. S. D., justificou, em jubilosas considerações, a indica
ção de sua autoria, que transcrevemós abaixo, tendo o plenário se

manifestado favorávelmente ao pedido:
INDICAÇÃO:

Considerando que o Instituto de Aposentadoria e Pensões dos In
dustriários (L .Ao P. L) é um órgão de Previdência Social que tem
.distt'ibuido grandes beneficios em todo' o pais;

considerando que tais beneficios consistem, principalmente, no

pagamento aos trabalhadores da indústria, de aposentadoria e pen- balhos e a aplicabilidade dos
resultados foram fartamente
demonstrados pelos jornais da

época. Basta um simples relan
ce aos anais do certame para
conhecer-se do seu profundo

significado e das vantagens
enormes que decorreram da
sua efetivação, para o nortea
mento das atividades públicas.
Além de esboçar um programa,
através um �onjunto de reco-

mendações exequíveis, permi
tiu que a grande maioria dos
servidores públicos se conhe
cesse mutuamente, e, mutua
mente se Cientificasse dos an

seios e necessidades dos agru
pamentos humanos que repre-

sões ;
considerando que Hl�m dess�s' henefícios, proporciona empresti

mos aos associados para compra ou construção de casa para moradia e.
aos empregadores da indústnia, em vantajosas condições, para constfu�
ção de casas para seus empregados;

considerando que está merecendo cuidado especial, o problema da
moradia 'do trabalhador ;

considerando que nesta cidade já se faz sentir a falta de habita
ções adequadas, tendo surgido em alguns bairros os chamados "Mocam
bos" ou "Favelas";

considerando, também, que no municipio de Rio do Sul é elevado
o número de contribuintes do L A. P. L, tendo recolhido durante o ano
de 1948 a importância de, aproximadamente, Cr$ 1.500.000,00;

considerando, ainda, que ínegaveis vantagens adviriam aos "lSSO
dados com a criação e instalação de uma "Agência" do r. A.P. L nesta
cidade, pois tal fato viria proporcionar aos mesmos fáceis possibilida
des para a construção da casa própria, mediante pagamentos de n"ódi
cas prestações de amortização e, também, a solução mais cômoda de
suas obrigações como a ohtenção mais rápida dos demais beneficios'

INDICAMOS, ouvido o plenário, seja por esta Casa telegraf:ldo' ao
Senhor Presidente do Instituto de Aposentadoria e Pensões dos I .;:

dustr'iários, ao Senhor Vice-Presidente da República, Dr. Nerêu Ramo�
ambos no Rio de Janeiro, ao Governador do Estado e ao Senhor Dele
g�do Regional do Instituto, ambos em Florianópolis, pleiteando a cria
çao de uma "Agência" do L A. P. L, nesta cidade.

S. S. da Câmara Municipal de Rio' do Sul, em 7-2-49

_

(ass.) Vitor Buhr, Hermelino Largura, Aristeu Diotalevi, Max Mei
Jllcke, Francisco Dorigatti.

.
.

sentavam. A Reunião chegou de fato a conclusões verdadeiras,
construindo nos quatro dias um tal apanhado de sugestões que
elas contribuiram decisivamente para o desafogo e a minora

ção dos angustiosos problemas em que nos debatíamos. Os te
mas focalizados pertenceram especialmente a Santa Catarina
e a prática de alguns dêles fóra das fronteiras territoríaís do
Estado significaram, como aquí tem feito, combate a repulsão
à crise !Í(Js dias que correm.

Continua na 3a pág.
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Servi�o Social
Racionalizado

A camada de terra que alimentá os· vegetais
em algumas regiões do Brasil não vai além
de 50 centímetros. E é justamente contra essa

tênue camada superficial r e s p o n s a v e l pela
vida das culturas que a erosão atúa, em toda a

\

sua força destruidora - silenciosa e persistente.

Carlos Pinho

(ESpecial para O l$STADO) ;

Apenas
50 Centímetros
·de Vida•••

A racionalização de todos os

serviços é uma característica
da época em que vivemos. Os
métodos rçtineiros de traba
lho, "frutos dEI uma larga ex

periência", que não passa em
síntese da cristalização de há
bitos adquiridos empíricamen
te, sem os estudos e as pesqui
sas necessárias, estão sendo
posto de lado dia a dia. E isso
porque, em muitas ocasiões,
evidencia-se claramente que a
"técnica" seguida há centenas
de anos era constituida de pro
cessos impróprios, que exigiam
desperdício de' energia huma
na, .além de acarretar elevados
gastos materiais.
A

.

necessidade de racionali
zação do trabalho se fez sen
tir em. todos os ramos de ati
vidade humana: ria indústria,
no comércio, na agricultura,
no ensino, em .toda parte. ,

Na indústria, por exemplo,
Taylor, um-americano, provou
por a mais b que até a própria
forma das ferramentas usadas
em uma emprêsa metalúrgica
era adequada.
Paradoxalmente, se pode até

dizer que a persistência das
formas rotineiras de trabalho,
ao envés de melhorá-las, acen
tua e radica os erros e 9S ví
cios.
Foi sentindo tudo isso que o'

Serviço Social da Indústria,
quando cogitou de instalar uma
Delegacia Regional no Estado
de Santa Catarina, determinou
em primeiro lugar fosse feito
um amplo e minucioso levan
tamento das necessidades so
ciais. ,

Prestar servico social eficien
te não é só bel�efici.ar determi
nada população. Não; é pres
tar-lhe auxílio útil, bem racio
nalizado. ,

Esses benefícios devem levar
a classe operária a alcançar
um nivel de. vida adequado,
condizente com a dignidade da
pessoa 'humana. Não devem,
entretanto, ser prestados de tal
forma a transformar o homem
em um parasita social, preso.

ao "benefício". Dessa maneira
estaria o serviço social sendo
frustrado' em suas próprias fi
nalidades.
Por isso, o Serviço Social da

Indústria racionaliza seus ti a
balhos. Antes' de Iançar-ss a

campo averigue quais os bene
fíciôs que devem ser prestados
ao trabalhador, como e em que
condições devem ser feitos.
\ Um homem milionário que
se dispuzesse a repartir 'sua
fortuna entre os pobres, corre
ria o risco de fazer uma gran
de tolice. Mil vezes preferível
seria organizar um serviço de
assistência, que, víesse' amparar
racionalmente aqueles que de
outra forma seriam beneficia ..

dos um só dia.
A tarefa de estudo das neces

sidades do operário catarinen
se, estão_ a exigir, entretanto,
cooperaçao de todos.
Procurem, pois, os senhores

industriais facilitar a tarefa da
instalação do Serviço Social da
Indústria no Estado de Santa
Catarina, e estarão assim faci
litando a própria grandeza o
desenvolvimento e bem estar
de um parque industrial flores
cente � de ótimas perspectivas
como, e o da Terra de Hercílío
Luz.

. -

...\ EUOSÁu é causada
principalmeu te pelas chu
vas, pois as enxurradas
arrastam, para 06 vales e

rios, a materia orgânica
e todas as demais substan
cias que tornam fertil os

50 centímetros de solo. t

4) TlElitR!,{,IU�IlEN lO do

terreno, a cultura cru Ia.xas.,
as curvas de nivel - evitam os

efeitos danos os da erosão. E

isto tudo é facil de ser realizado,
c om o auxilio de tratores

modernos e equipamento
agrícola comum.

GRATIS! Escreno-nos para' a
Caixa Postal N» 250 . Rio de
Janeiro, e receberá i.ni inieressan
te [olheio sobre a Erusão.

*

INTERNATIONAL HARVESTER MÁQUINAS, S/A
Rio de Janeiro - Av, Barão de Teté, 74

São Paulo I p, Alegre
Rua Oriente, 57, R, Gaspar Martins. 203

INTERNATIONAL'
HARVESTER,

"Colabore com a campanha de recuperação do saiu. prumooid.i
pelo Ministerio da Agricul{"r" e c uioridades Esladuois", Força Industrial Internationál

.

Tratores e Máquinas Agricolcs

McCormick-Deering International

INTERNATIONAL
HARVESTER

Caminhões International

Iod. COm. e Seguros
KNOT S-A.
•

AVISO
Acham-se à' disposição dos- srs. acionistas, 'na séde social, o rela

tório, balanço e 'conta de. "Lucros e Per�as", referent�s ao exercício
findo em 1948, apresentados pela Díretoria e o respectivo parecer do
Conselho Fiscal.

.

Itaiaí, ·14 de fevereiro de 1949.
.

Sidnei Noceti - Diretor-Presidente

Iod. Com., e . Seguros
KNOT S-A.
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

1a Convocação
Ficam con'vidados todos os acíonistasvdesta sociedade para a As

sembléia Geral Ordinária, a realizar-se dia 21 de. março de 1949, às
15 horas na séde social, com a seguinte ordem do diae

1 -'Aprovação do Relatório da'Diretoria, Balanço, Parecer do Con-
selho Fiscal relativo ao exercício de 1948. '

2 - Eleição dos membros do Conselho Fiscal.
3 - Assuntos de interesse da Sociedade.
Itaiaí, 14 de Fevereiro de 1949.

'Sidnei Noceti - Diretor-Presidente ,

ESCRITóRIO IMOBILIARIO A. L.
. ALVES' .

Encarrega-se. mediante comissão,
compra e venda de imóveis.
Rua Deodoro "35.

CASA MISCELANEA dlltri
buidora dOI :Rádio. R.�C, A
Vict9r. Válvula. e Di.coi.
Rus Conselheiro Metrs

LOJA DAS CftSEMIRAS
Especializada' em artigos para,

homens
RECEBEU VARIADO SORTIMENTO DE CASElVIlRAS NA-.
ClONAIS E ,INGLESAS PARA HO'1vIENS E SENHORAS_.
MANTEM PERMANENTE ESTOQUE DE ROUPAS FEITAS:

PARA HOMENS
ARMARINHO EM GERAL -CAPAS, CAMISAS, GRAVA-·

TAS, PÍJAMAS, CHAPEUS, ETC.
-

Tudo. pelo, m�nor preço da praça
Faoa uma visita à Dossa Casa e verifique�

nossos pre�os' e arUgos'
VENDE-SE por -motivo de mudança!
Grande área de terreno jà cultivada

(Distante cerca de seis quilometros da capital-Bairro-Barre iroe .

':A rea de' 142 metros de frente por 1.850 de fundos, incluindo·
6 casas de madeira e uma de. material.

TRATAR:

de Florianópolis - nesta redação ou Escritório I. de A -L. Alves.·
Barreiros - com o proprietário Mathíae lha. •

Blumenau - com o sr. Christiano. Knoll, no Hotel Cruzeiro.

Se ricos quereis ficar
De modo tacil elegat
Fazei hoje uma inscrição
No Credito Mutuo Predia

I'

l
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DOZE DE �GOSTO
DIA 26, SÁBADO. BAILE DE CARNAVAL. DIA 27, DOMINGO, BAILE DE CARNAVAL. DIA '28, z- FEIRA. SOIRÉE IN

FANTIL, COM INíCIO ÁS'I6 HORAS; DIA P, TERÇA,FERA GORDA. BAILE DE CARNAVAL
.

.

'

OS BAILES DE CARNAVAL TERÃO INíCIO ÁS 22 HORAS

Segunda Reunião' � • "
..

o Govêrno recebendo as recomendaçoes que solicitara
aceitou-as como uma contribuição leal e sincera do pov.o de

A data de hoje 'rec�rda-dnos uq�te:. Santa Catarina, congrassado para desbastar o caminho à exe-
m 1724 Franctsco e rt L

f' íd-:- e

C p'I't;;'o-mor da Lazuna cução dos programas traçados e, no que assem acresci os, emCom a gentilíssirna srta. Diva do Peixoto a a " ,
•

S bid Es
.

b
'

ínstrucões afim-de socor- função do que em ,congresso se aprovasse. a loque ao -Faz anos hoje a exrna .sra, d. Amaral Camargo, dileta filha do ;:�ea e�olonia do Sacramento, asse- tado compete realizar, como função precípua, o bem coletivoLCec-ília M. Simões, auxiliar de di- Rev. Dr. Satilas do A�aral Ca-
diada pelos castell\anos:

"

' muito acertado andou o poder público, em congultar aos beneração do Grupo Escolar "Lauro rnargo, Pastor da Igreja Presbite-
_ em 1754, os guaran�s atacaram,

f'
.,.

d s medidas a serem executadas para que dissessemMüller" e educadora muito esti- riana Independente e provecto a.d- pela primeira vez, as trincheira s ?� d�I���O�O�o de resolvê-las e senti-las.
"

mada no magistério catarinense." ogado e sua exma espósa D Edi R' o Pardo que se defendeu herói
'd

. .'Vth d A' I C·
.

>

b,

,

"

1-' c�mente ;ob o comando do Te- Oportunamente serão divulg.ados os fruto� a prrmeiraA ilustre aniversariante é espôsa o n�ara
' amargo .t'esidentes

nente F;ancisco Pinto Bandeira: Reunião-Agrícola de Santa Catarma para que deles conhe9am.. do nosso prezado coestaduano sr. em Cur-itiba, contratou casamento '_ em 1836, diante dos progrcss\'s todos os descrentes da natureza dêste conclave que se efetivou.Joaquirn Simões, benqúisto indus-' o nos.so jovem conterrâneo Lal:ro que a R�vol,!ção ri�grandense .'la em: meio de 1947 e se vai repetir em março de 49 ..;d;rial em Bom Retiro. Às demonstra- Caldeira de Andrade, alto funcio- tendo, o entao Presld.ente da, Pro- As comissões-

d herá I ,.

d I P A S 'D I" de Santa Catanna, Jose Ma-
. _ , .

. .çoes e apreço que rece era pe o nario . o . . , . ü., naque a VIl1Cla, C 'J. ti Em 14 de janeiro elegia-se como deliberação unamme a, d t I'
. ,

.

f ilh da ex V riano de Albuquerque ava C<1l1 J "
•

''Lranscur�o e se.u na a ICIO, nos as- cidade, e I o a eX�1a. sra , va ,

visitou a cidade de Laguna, cuidando Comissão Organizadora da Segunda R. E. A. S. C. que ficou
.socramos, respeitosamente. Gil lete Barros Caldeir-a de Andra-

de sua def'esa ; '

,

. constituida dos seguintes membros: Presidente: Dr. ArmandoMARILEIDE

'I da.
,- em 1837, no Rio. de Jan€,u'o: David Ferreira Lima' Secretário: Dr. José- Nicolau Born; Te-O dia de hoje é de festas para o Aos noivos e às exmas, famílias faleceu o Marechal Ralln�llldo ,juse

soureíro: Dr. Lauro Fortes Bustamante; .Vogaís: Drs. Felix:feliz lar do nosso estimado conter-I "O Estado" apresenta cumptirnen- da Cunha Matos" ?ortuIgue'S-t dte n]I�s- Schaeffer Afonso M Cardoso da Veiga Altamir Gonçalves de-
. hrah , . ' imento fundador do nsti u o IS- ,,' ,T�neo sr. Jaime A raham, comer- tos com 'Votos de felicidades. ��rico e' Geográfico Brasileiro; - Azevedo, Vidal Ramos Netto, José C�rlos de Horta Barbosa, Ja-.ciante nesta praça e de su.a exma,

_ em 1844, ew S�o Paulo� 'Santos, ques Pierre Brocá, Vitor Peluso, AlcIde__:; Abreu, �ermano G. d���>a. ,d., Laur� Abraham, ,POIS nosso ENLACE SANTOS BRASIL, faleceu � C_::ollS'elheIro Mart�m �ralJ. A. Faria, Tiago Vieira de Castro, Joao Demaría Cavallazzí,f'ichár io regista o natalício de sua cisco Rlb�lro. de Andrada, Irl1H1O fie
Moahir Tomé de Oliveira, Luiz Irapuam Campelo Bessa, Alber-,graciosa ,e encantadora filhinha Realizou-se ontem na Capital da José Bonifacio;

P
" to Santos Alcionê José Osta Cid Nollanda Ney Santana MárioM ' '1 id Bepublica, o enlace malrimonial da _ em 1865 ° Governador 1'0"1-, , , ,arr ei e ',. -.

C t' '

,

" . ,Gentil senhor-inha Doris Santos, fi- sório da República do Uruguai, D. Couto e �nco ou, o. ,MaI'lleId,e, ap,esar de pequem na,
Venâncio Flores, em atenção aos Esta Comissão elegeu dentre seus membros, os que have-b I f d no ornamento de nossa sociedade,

d
já possue uma, e a voz, azen o-se

relevantes serviços que lhe prestou riam de constituir as Comissões de Publicidade, Convites, e et com o Tte. aviador sr. José P. Ma- B '1 d.ouvir a seus ín imos, cpmo s�1Ce- o Império do_ rasI.' eu a m�:? �o- Adaptação dos Estatutos e Ternário. A Comissão de Publicída--deu domingo último, no Coqueir-os galhães Brasil, sendo ela filha do Iene rep�raçao �o .lllsulto d� l�diO de ficou formada do seguinte modo: Drs. Felix Schaeffer,
'

�Praia Clu�e., �uas in�,mera.s ,ami- a�eitllado fárma�:��i�� e ��;� �e�e���eà�\�����I�e�:�, e��s7 ru�s�� Moahir Thomé de Oliveira e Alcides Ab�eu; Comi�são de Con-
.guinhàs afluirão hoje a residência praça sr. Eduardo

Montevidéu; vites: Drs. Affonso Maria Cardoso da Veiga, Altamír Gonçalves-dos pais de Marileide, onde a ani- Córa Santos,
_ em 1870, o primeiro Contigen- de Azevedo José-Nicolau Born e Tiago Vieira de Castro; Co--versaríante lhes ofer�ce�á uma te de Voluntários da Pátria, rf'f,rc.s- missão' de Adaptação do Regulamento e Temári?; éonstitui�afada mesa de doces e lIqUIdas.

A I
ENFERMO sou dos ?ílmpos. de lutas, do "Wa-

de todos os diretores e Chéfes de Serviços FederaIs e Estaduals
DORALICE M�RB, D� SILV� Cla-se enferma, no Hospital de guai e fOI recebIdo na Cortt' nutre

. '. .

"
' .

'��', 1 - "-

," Caridade, em qu�rto .

reservado, aclamações de jubilo. COl11fllllllw-se llgados as atlvIdl;tdes AgIo-Pecua�u:.Iral1scorre nesta da ta o alllver- londe se submeteu a melIndrosa Hl- dos ,170 Batalhão, de Minas Gerótis, O temarIo
,sário natalício da exma. sra. d. Do- tervençã?, ,praticada pelo COI1I.p.e- 400 da Bahia e 53° de Pernambuco, Dividido em capítulos, por assunto, o Temário é completo_rajj,ce Maria da Silva, dig-na con- tente l11edI�o". Dr. ,Newton . '\"ll,a.- t?dos sob o,Qomando do Coronel Fa-

e abrange sob todos os ângulos a vida sócio-econômico-agríco-,sorte do sr. 'l'argino C,' Silva. C?mAPlel:? eXLlto, ad�oxma. SI,a, Mi'�' na Rocha;
� .. "la dt' Estado, ensejando a qualquer um, expôr e discutir as suasMENINO EDSON na 1l1?1l1l1 ,aus: I;?na espOSd (" - em 18/5, fOI cnado o dEtnto '

_
'

,_

1
"

sr. _Jose L:al�s e Irma d09 ,nossos policial de São Pado; solu oes,
"

_, _ .Completa hOJe maIS um ano de amIgos EgldlO e Hugo AmOrIm. André Nilo. Tada!'.ca Na parte referente a produçao vegetal sao cogItados te-
feliz' existência o inteligente e apli-\ Á distinta senhora", "O Esbdp", mas referentes ao fomento agrícola em geral, à defesa sanitá-
,e-ado garoto Edison Veiga, aluno

I apresenta "o,tos de breve reshtbele- O pre". Dqtr"a 'f!:l'lará r,i,a 'vegetal e outros assuntos condizentes ou relacionados. Na
C P' t" d P f A CIll1ento. 11 ti -. .

1 t·
.

n es
do urso repara ano a - ro.. n-, .produçao anImal na economIa rura , no coopera IVIsmo, a,-·tol1ieta de Banos e estremos� fi- FALEcí-�rÊl�TO:

4"- ._.....�,

-no 'Co'D,g-r-eS'Slf'dus ,-,

tatísti!2á;"'na"'geografia econô�ica-em-terr�s, c<!lonização, no
lhinho da exma. VIUva d. GIsela

florestamento, na meteorologIa, na produçao �lneral e no en-
'Veiga. DR. EMíLIO PEDERNEIRAS Estados Un!dos sino agrícola, são focalizados os itens básicos que se prestam a

SR. GILBERTO MIRA,NDA Falec,eu em São Paulo, em-conse-. toda uma serie de cogitações práticas e altamente vantajosas.Vê passar hoje sua data aniver- quência de uma melindrosa inter- Washmgton, 22 (D. P.) Não se descurou de assuntos como saneamento, mecanização da
:sária o sr Gilberto Miranda, com- venção cirúrgica, o nosso distinto S.am Rayburn; "Speaker" (Pre7 lavoura, comércIo e indústria agro-pecuária, defesa do solo e
petente funcionário da Oficina e estimado conterrâneo sr. dr. Emí- sldente) da Cam�ra dos Repre- outros tantos cuja enumeração se torna desnecessária de vez
Roepcke. lia Pederneiras, competente erÍge- s�ntantes, anunCIOU qu� o pre,- que, como afirmamos; o trabalho, da C?I?issão OrganizadoEaSR. IOLDORI ALVES nheiro da Eslrada de Fel'ro Santa! Slde�te Dutra, do BraSIl, sera tendeu ao alargamer!to das teses, permItmdo a apresentaçao
Deflui nesta dala o aniversário Catarina. convIdado a fal�r ao Congresso de qualquer recomendação atinente ao objeto do concla.v�, obe�

,-natalício do sr. Ioldori Alves, ali- O extinto era .pessoa largamente dos .Estados Dm�o�, O qual, p�- decidos os princípios que o próprio regulamento espeCIfIca.
vo funcionário do Laboratório B,a- relaoCionada nesta capital e em todo ra �sso, se reumra em sessao É de se esperar que, dentro das diretrizes traçadas surjam
.sa, nesta capital. o V�e de Itajai, especialmente em conJunta.,

_ . centenas de úteis sugestões, vasadas no intuito de permitire�SRA. ARNALDO CLíMACO Blumenau, onde residia. Os meios � data dessa sessao cO,nJunt� ao Govêrno o conhecimento, a revisão e a atualização dos Anais
Aniversaria-se nesta data a uma. esporlivos lamentaram grandemen- s�r� marcada quar;do for defl- da I Reunião já com um ativo apreeiável de realizações. ,

,sra. d. Braulia Pereira Clímaco, te seu passamento, pois o dr. Emí- mtIvamente orgamzado p pro- Se se não aceitam trabalhos 'alentados .;_ verdadeiras mo
,digna espôsa 'do nosso distinto con- lia Pederneiras foi, em vida, um g.rama?a visita oficial do pr�- nografias _ em cujo texto se 'estudam, sem dúvida, com pro
,terrrâneo SI' Ai'naldo Climaco, ali- entusiasta dos esportes, trapalhan- sldente Dutra aos Estados Dm- funiÍ'eza um ou mais assuntos' deve-se ao fato de que, no tem
'VO viajante come�'cial, residindo, do pelo seu incremento sempre que dos, em maio próximo. po exíg�o de um conclave, eminentemente prático e ?inâmico,;atualmente, em Joinvile, pos,sivel. VISIT� A CARO�INA DO l?DL não é possivel cogitar-se da apreciação de teses de',maIOr enyer-SR. NEY LOPES VIANA "O Estado" apresenta à família. Ralelgh, (Carolma do Norte), gadura: Embora não se desconheça o valor e riem. se subestime

Faz anos boje o estimado jovem enlutada, e especialmente ao dr. 22 (D. P.) - W. Kerr Scott, g<?- a contribuição que um estudo completo de determmado aspecto
Ney Lop,es Viana, comerciário. Ylmar Corrêa, seu cunhado, suas

vernador do Esta�o de Carol�-, da vida social ou econômica pode trazer ao Estado, resolveu-se
sentidas condolências. j na do Nor�e, conVIdou o pre�I- que sàmente as med�das de or?em prática � de execuçao pos:SRTA. ODETE RAMALHO dente �':lnco Du�ra, do BrasIl, sível em circunstancIas normaIS, sejam traZIdas a .debate. D:;IA efeméride de hoje assinala o } para v�sI�ar R��eIgh, durante

o se fornecer às pessoas e às organizações cre?e.?cIadas mode-
;,-aniversário natalício da distinta RevI-s.,:::, Ba,ndo su� proxIma vI�Ita �os Esta��s los impressos destinados a recebe�_ as proposIçoes. que devam
,srta. Odete Ramalho, aplicada-alu- lu I Dmdos

..
O conv,It� fOI transmI!I- ser objeto dos trabalhos' da Reumao. E.m �ou.c�s 'lmhas pode-

.na do Instituto de Educação. do por mtermedIo d.o sr. HeIS; rá o convidado ou o representante de lllstItUlçoe� formula.r o
A 'srta. Odete será, por certo, ho- 'Por deferência de sua reda- chel Jo�nson, emb�Ixador no�- seu pensámento, deixando de lado as consideraçoes genéncas

,je, muito homenageada pnr SlLas ção, acabamos de receber o nO te-amencano no RlO de JaneI-
e as justificações maçudas.

.,

numer{lsas amiguinhas e admirado- 1, de Janeiro, da revi&ta Bando ro. Por tudo isto, pelo espírito que a preSIde e a orIenta, I?�r
<ras.. que circula no Rio Grande do'

d" quem assumiu o compromisso de efe.tivá-la, a �e�unda Reum..ao
Norte. Incêndio nos camp'Oi � Econômico-Agrícola de Santa Catarma cumpnra a sua t�refa.,

FAZEM ANOS HOJE: Figura na direção o jorna- petróleo da zona russa alertando, estudando, adquirindo e in�errogando, com ,o �ntUl-
- a srta. Olga'Duarte Silva. lista Euclides da Cunha e a re- to de conduzir os problemas �o amble�t� rural-economlCo a
- o sr. Euclides Tolenlino Lopes, datoriam seis literatos dos me-

Viena, 22 (D. P.) _ Fontes um equácionamento de duradouro e solldo al�ance e reper-
'funcionário federal lhores, de Natal.

do govêrnd austriaco revelam cussão.
•

..
- a srta. Maria da Glória Olivei-

,,' Ba?dO, �pres'enta farta maté-
que está lavrando um tremendo

ra, filha do sr., Oscar Soares de na llterana de u� grupo que incêndio nos campos de petróOliveira. pretende um mOVImento de re- leo de Zistersdorf na zona ocu-,

- .a sra. d, Elvira Adélia Klein, �ova�ão, des,apegado, pqrt�nto pada pelos soviéti�os, sendo

que, t<espôsa do sr. Beuno Klein, residen- as dIferentes escol�s, 'l,brmdo pelo menos quatro poços estão Ite em Rio do Peixe uma' larga perspectIva oe razo- em chamas. O incêndio irrom-l- o sr, Júlio Cesae SchmidL, abilidade, ��de .se poderã.o. en- peu hoje pela manhã. Diz-se,
'

comerciante em Hajaí.
,

contrar, dI&CutIr e_ convIv:r, que centenas de bombeiros con-
'

- a srta. María das Dores Our�- homens de compreesao e de boa seguiram isolar o fogo, impe-
'(lues, filba do .sr. Patrocinio

OUrI-,
vontade." , dindo a propagação das cha- Dr. Álvaro Remigio de Oliveirá agradece cordealment.e a todos que'

ques. , Agradecemos a remessa do mas: A notícia acrescenta que o o "confortaram no doloroso transe por que passou e cO,nvlda pare�tes :- a srla. Denilda Pereira, filha exemplar de Janeiro e formu-, fogo foi motivado pelo escapa- amigos para assistirem, à m'issa que fará cel�brar s�badó, 26. as /,

, do sr, Lindolfo Pereira. jlamos .OS _mel,hores votos. de mento de. gás ..Grand� número
I
horas na igreja oe Santo Antônio e segunda-feIra, 2&, as 7,30 horas em

- o �r José }<'el'reira.
.
prospendades a novel reVIsta.' de bombelros flcou fendo. Palhoça.

, ' L
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•

Ester Pacheco de Oliveira
-, "

MISSA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



4 BSTAOO;"auarla 'elr. 23 ce Fevereiro ele '.49

•
DR. NEWTON d'AVILA

Cirurgia geral _- Doenças de Senho
ras - Proctología
Eletricidade Médica

Consultório: Rua Vitor Meireles n.

28 - Telefone 1.307

DR. LINS NEVES
_._- Consultas: Ás 11,30 horas e à tar-

de das 15 horas em dianteDiretor da Maternidade e médico do

Hospital de Caridade
I Residência: Rua Vidal Ramos D.

CUNICA DE SENHORAS _ CI-
65 - Telefone 1.422.

,
RURGIA PARTOS

Diagnóstico, controle- ,e tratamento

especializado da gravidês, Distur
bioa da adolescência e da menopau
sa, Pertubações menstruais, ":1(1,\.

mações e tumores do aparelho geuí
tal feminino.
Operações do utero, ovártos, trem
pas, apendice, hérnias, varizes, etc.

Cirurgia plástica do perineo (ru
turas)
!ASSISTENCIA AO PARTO E OIe'E-

RAÇõES OBST:E:TRICAS'
Doenças glandulares, tiroide, ová

rios, hípopise, etc.)
�hiturl>ios nervosos - Esterílluade
- Regimes.
Consultório R..Joã'o Pinto, 7 - Tcl,
1.461
Resid. R. 7 de Setembro - Edif,

Cruz e Souza - Tel. 846.

Dr. Alvaro de (",valho
Doenças de Crianças

Consultorio : RUa Tenente

Silveira, 29
Horário de consultas: 9 ás 11

hs. •

Sábados: 14 ás 17 hs.

Dr. Milton Simone
Pereíra

Clínica Cirurgica
Molestias de Senhoras

CIRURGIA GERAL
J)os Serviços das' Professores Bene

dicto Montenegro e Piragíhe No

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

Rus Fernando Machado, 10

DR. POLYDORO ERNANI DE S
THIAGO

Médico e parteíre
Do Hospital de Caridade de Flo

rianópolis. Assistente da
Maternidade

Doenças dos órgãos internos, ea ,)e· i
cialmente do coração e vasos

Doenças da tiroide e demais gían
dulas internas

Clintca e cirurgia de senhoras -

Partos ,

IFISIOTERAPIA - ELECTROCAR·
DIOGRAFIA - METABOLISMO

BASAL
BOlURIO

\

DE CONSULTAS:
"Pela manhã das 10,30 ia 11

horas
A tarde das 15 ás 19 horas"

CONSULTóRIO:
Rua, Vitor Meireles 11. 18

Fone manual 1.702
RESIDENCIA:

Avenida 'I'rompowsk] «13
Fone manual 766

Dr. Mário Wendhaue.
Cllmc. médica de adultos, e cri�
Oonsultório - Rua João Pinto, 16

Telef. M. 769,
Consulta das 4 is 6 bor..'

•eaidência: Felipe Scbmidt IL '"
Telef. Si:!

Dr. Guerreiro da
Fonseca '.

ESpecialista
Médico - 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.

Clínica Médica e Cirúrgica do

DR. AUJOR LUZ
,
Médico-Operador-Parteiro

Doenças internas de Adultos e

Crianças
•

Alta Cirurgia - Cirurgia Geral -

Doenças de Senhoras - Partos -

Vias Urinárias - Rins - Coração
- Pulmões - Estomago ;_ Figada

Tratamento da Tuberculose
Raios X - Eletrocardiografia
Praça Pereira e Oliveira (atráz do

Tribunal) Rua Santos Dumont, n. 8.
Consultas das 9 ás 12 e das S ás 6

__ Fone 841. PLORlAN0POLIS

Dr. Roldão Consoai
CIRURGIA GERAL -- ALTA CIo
RURGA - MOLll:STIAS DE SE

NHORAS - PARTOS
Formado pela Faculdade de Medi·

cina da Universidade de São Paulo,
onde foi assistente por vários anO!il do

Serviço Cirúrgico do Prof. AIIl'io
Corrêia Neto

Cirurva do estômago e vias circ:ul�.
res intestinos delgado e grosso, tírot

d�, rins, próstata, bexiga, ute�o,
ovários e trompas. Varicocele, hidro

ceie varizes e hernas.

Consultas: 'Das 3 ás 5 baras, • rua

Felipe' Scbmidt, 21 (altos da Casa
Paraiso). Telef. 1.598

Residência: Rua Esteves Junior, 170;
'Telef, M. 764

Dr. Paillo Fontel
Clinico e operador

Con.ultório: Rua Vitor Meirelel. 26,

Tele'one: 1.405
Consultas das 10 ás 12 e da. 14 ...

U hre. Residência: Rua Blumenan,
22, - Telefone: 1.620

Dr. M. S. CavalcaIltl
Clinica exclusivamente de criançaa

Rua Saldanba Marinbo, 10
TelefOÍle M, na

-DR. A. SANTAELA
(Pormado pela Faculdade Naclo·
nal de Medicina da Universidade

do Brasil)
Médico por concurso da Assistên·
ela a Psicopatas do Distrito

Federal
Ex.interno de Hospital Psíquíâ
trico e Manicômio Judicfário

da Capital Federal
Ex-interno da Santa Casa de MI·
serícórdía do Rio de Janeiro
OLíNICA\M:tDICA - DOENÇAS

NERVOSAS
Consultl5rlo: Edifício Amélia

Iteto - Sala .3.
Residência: Rua Alvarp de oar

Yalho, 70,
Das 15 às 18 horas

Telefone:
Consultório - 1.208 .

Residência - 1.305.

\

REEMBOLSO'POSTAL
Para casemíras, linhos, brins, etc, precisa-se representante.

Pfertas dando fontes de referencías a "TECIDOS". Guarda-se' sigilo,
Gaixa Postal, 539 - S. Paulo - Capítat.

Sociedade de sorteios e seguros contra acidentes pessoais, eonce- "0,••••••••••••••••••••••••••••••:

dendo mais outros beneficios de caráter assistencial.
Representante em Florianópolis:

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

inicial de Cr$ 111,00 apenas. I

?articipaçio DOS lacro.
..........._-.-_-_-...._-_-..,_-_-_-._;.-_-.-..-""..___-_-,......_. -.-.-_-_-.-.-..-..w__..-...-.-.. • ......

�

Pedimos aos nossos distintos leitores, o obséquio de preencher o

coupon abaixo e remetê-lo à, nossa Redação, afim de completarmos
quanto antes, o nosso Cadastro Social.
Nome .....

_

.... ; ............•.....•.............•..•..•........•.

Rua .............•.. Est. Civil ......•....••• D. Nasc. • .

Mãe ...............•....•......••.••.•••• l •••••••••••••••••••

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

firma Fiuza Lima & Irmãos, é (/) seguinte:
RÁPIDO SUL BRASILEIRO - Díarlaniente - Curitiba
RÁpIDO SUL BRASILEIRO - Diariamente - Joinvils
EXPRESSO BRUSQUENSE Diariamente - Brusque

cf excessão de sábado
EXPRESSO BRUSQUENSE - 28., 48• e 68• feiras

Nova-Trento
E. �. VIAÇÃO ANITAPOLIS - sa. e e-. feiras

6 horas
13 horas

16 horas

14 horas

16,30 horas

12,10 horas

QUU- VESTlR·SE COM CONFORTO E ELEGAMCIA 1
PROCURE A'

Alfaiataria· Mello
Rue Pehpoe Schmidt 48

PrQdutos Vete,rinarios
O INSTITUTO PINHEIROS - (Caixa Postal, 163 - Florianópolis).

fem o prazer de comunicar aos senhores Veterinários, Fazendeiros
e Farmacêuticos, -que está iniciando o lançamento de uma grande série
dêsses produtos. ,

Os primeiros já a venda, são:
SULFAGUANIDINA: Tubos de Hl e vidros de l_00 comprimidos de

0,60 g.
VACINA CONTRA MANQUEIRA: Ampolas de 10 cm3 e frascos de

lOú cm3.
SóRO ANTI-TETÂNICO: ampolas de 20 cmS.
VACINA CONTRA BRUCELOSE: Ampolas de 20 cmã e frascos

de 100 cm3.
,

VACI�A ANTI-RÁBICA: 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
do, entretanto, a qualquer pedido dentro do prazo minimo necessarro
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: Ternerina (Buco-Vacina contra
diarréia inf.ecciosa dos bezerros), Stilbestrot, e ainda, Vacina Contra 8

Bouba 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-
nento de Veterinária.

'

Pelo sistema de reembôlso postal, o INSTITUTO PINHEIROS ateu,
derá diretamente a todos os pedidos de seus produtos, quando não en

contrados na localidade de residência do solicitante.

Arvores fruliferas
Arvores Frutiferas enxertadas e plantas ornamentais nas

melhores qualidades oferece o grande Estabelecimento de
Flori e Pomíeultura

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

Coqueiroi Praia
A V'I S O

o encarregado tem o prazer de avisar aos senhores associados que
continua fornecendo refeições e bebidas geladas.

Clube

II(C A P I T A L A R II

Pài ...............................................

Emprego ou Cargo . .

Cargo do Pai ·(mãe) � ..
. .

Observo 1 .....••••.•...•..•.•.•.•..••.....................
•• !'••••••••.••••

I"
I �.lho•••
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l

Dr. Lindolfo 4.6.
Pereira

'

AdVO«IJ:uio-Contabilista
Civel -- Comercial

Con.tituiçõee de .oci.dad..
e .erviço. corel�to., em geral.
�Org�nizaçõe. contabe&•.

Regi.troe e marca•• di.pondo,
no Rio, de corre.pondente.
Eaeritório: Rua Alvaro de

Carvalho n, 43.
,Da. 8 Ci. 12 hora. I

TalefoDe 1494

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

Bom binóculo
Grande visãe

Visão maior e mais perfeita
que, a de um bom binóculo

alcança quem tem sólida
I

instruçâo,
Bona' livros', sobre: todo. o.

assuntos:

LIVRARIA ROSA
Rua Deodoro, 33 - Fl orianôpolts
. . . . . . . . . . . . .. ..

\
..

�,Placislas, '

-Escritório reêem organrzade,
precisa de "pracistas" para traba

lharem nesta cidade e no interior.
com' arli�o� de fácil venda, e com
boa margem de lucro.

Informações á Praça 15 de No

vembro 22, 2° andar, dali 8 ás ia

............................. JJ

Muitas felicidades pelo nascim.",

to de seu filhinho I

Mas, não esqueça, que o melbd

presente para o seu "PfMPOLBO�
é uma caderneta do CREDIT(J
MUTUO PREDIAL.

Artigos de uso

domêstice
Você poderá ganhar de Cr$

50,00 à Cr$ 100,00 diários, vende....
do artigos de consumo domestico.

Informações., na Praça 1 de No
vembro n. 22 - '2° andar.

.

- - - .

Representaçõ�es
OU Pracista

Oferece-se para Laguna e Sul da

Estado, ofertas com detalhes fl
Caixa Postal nO. 109

Laguna - Stá. Catarina

Fabrloant. e dhl'tribuidorea da. afamada. co�·
fecçõe. -DISTINTAD • RIVET. Po.sue um. gl'on.
de .ortJm.nto d. oa8smiral. !.'iDClodolll, brinll
bonll e bal'atola, algodõl!IlII. mOf·tOQ • o"fam4lutofi

paro aJfat�te.. Que ,"4!lceb. db.,ternent. doa

Snta, Ooro,"nl'd(1r.tt�" <:lu tnt.:!I'i�l!' no ••ntioi ... -de Ih .. ft'll'u.r.m '1!f1e

f'1o?lcu"b�,,,1 8, ,.... ;."n.rJiUS om 13lum0ll\o.'U e Lrd"" I

, ,

Mbl'ioo.; IA CQ� a ·A CAPITAL- ..hemo o "",1:.",,,&0 doe
"",IIlHa a!!"\��1lI d,e Iftfohl0!'em liIluar& aompl'c.' MATRIZ em

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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r ,CENTRO CATARINENSE DE ESTUDOS E DEFESA DO
PETRóLEO

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

2a e 3a convôcacôes
,

De o�dem do Sr. Presidente, não tendo havido número para a As-
-semhléia Geral convocada pa a hoje, outra fica convocada para o pró-
-ximo dia 24, ás 19 horas, no Edificio da Cruz Vermelha, à Rua Tenente I.;Silveira, nesta Capital, �ará deliberar sôbre a seguin.te _orde�l do dia:

1° - Tomar as contas e julgar os atos da Comissão DIretora;
2° - Examinar e discutir o balanço e o parecer dõ Conselho

.piscaI; ,

3° - Eleger a Comissão Diretora e o Conselho Fiscal e Suplentes,
para o biênio 1949-195t'.

,

Não havendo número legal, a Assembléia Geral será instalada uma
-'hora mais tarde, ou seja, ás 20 horas, deliberando com qualquer nú
mero de sócios presentes, conforme dispõe o �rt; 18 dos Estatutos.

Observação - De acordo com o disposto no parágrafo único -Io
-art. 11 dos Estatutos, só poderão deliberar e votar os sócios quites com
ea Tesouraria. Os Srs, sócios que não forem procurados pelos cobrador,
poderão dirigir-se à Tesoureira, Prof", Silvia A. 'Carneiro da Cunha;"
',Edifício IPASE - 4° Andar.

Florianópolis, 20 de Fevereiro de 1949.
Telmo Vieira Ribeiro 1,0 Secretário

-Não bavera guerra
'durante c�m ano�
':BRISTOL, (U. P.) _ O Minis
iro das Relações Exteriores bri
tânicos, Ernest Bevin, disse que,
se as nações amantes da paz em

-todo o mundo se unirem em de
iesa comum. "hão haverá guer
:ra durante cem anos". Acres
centou que "durante as gera
ções futuras ficaria assegurada
a paz", mediante .o estabeleci
mento de uma aliança tal como
o Pacto tio Atlântico Norte.
�'Não queremos atacar ninguém"
Falando do Pacto, Bevin disse

que "não podemos permitir' que
uma nação detenha o progresso
do mundo e resolvemos apelar
·aos povos que desejam trabalhar
conosco. Não queremos atacar
ninguém. a. nosso objetivo é
evitar que sejamos atacados um

a um. Essa é a nossa politica.
Porém, se alguém se atrever a

atacar um de nós, então, todos
:nos uniremos contra ele".
Bevin disse que a Grã-Bre

tanha não quer "patrocinio"
dos Estados Unidos. "Não quero
llertsar" -disse- "que os Esta
dos Unidos acudam em nosso

auxilio. Esse não é o verdadeiro
espírito. Quero pensar que nós
e os outros nos uniremos em

aliança para contribuir para o

:patrocinio, senão a aceitação
comum de uma responsabilida-
de comum, a fim de poder es-

<,tabelecer a paz. Se isto fôr con;

.seguído garantirei o seguinte:
.se o ocidente e as demais nações
amantes da paz, coordenarem
'seus esforços de defesa, não ha
"Verá guerra em cem anos".
Combate às desordens internas
.

Bevín disse que as potencias
ocidentais devem aliar-se para
combater qualquer desordem in
terna da mesma forma que uma

agressão externa, Disse que "a
Europa Ocidental é a cunha da
:nOssa civilização e não desejo
-veIa perdida ",
Falando de àssuntos internos,

o Chanceler britânico disse que
a socialização da Grã-Bretanha
"é uma verdadeira revolução
econômica. Este governo traba-
1hista está realizando grandes
mOdificações e, se eu pensasse
que o socialismo significa a des
truição da liberdade do homem
negando o pensamento livre do
:])Ov.o,. eu' não seria membro dele
nem um minuto. No Ministério
-das Relações Exteriores, dia
após dia, leio noticias sobre ho
-mens e mulheres que desapare-
ceram dos quais nada mais se
torna a saber. Existem campos
de escravos iguais ou piores que
Os campos de Hitler, de onde
desaparecem pessoas que nunca
n'lais voltam a ser vistas. Isto é
desanimador. Assim, pois, deve
n10s 8obrevi�er e haveremos de
SObreViver. "

i

Dr. (LARNO
GALLETTI

ADVOGADO

G.

Crime e eí..e'
Constituição de Sociedade,

NATURALIZAÇÕES
Títulow .D.alarat6�to.

E.crit6rio e Re.idencia'
Rua Tirád.nt•• O.

�ONE .; 1468

o Mucus da
Asmo Dissolvi�o

IRapidamente'
.

Os ataques desesperadores e violen
tos da asma e. bronquite e�venenaZ;1

.

o organismo, minam a energm,_ arr�l
nam a saúde e debilitam o corncao. Em
3 minutos, Menda�o, nova, fórmula

médica, começa. a CIrcular no sangue,
dominando raoidamente os ataques.
Dêsde o primeiro dia começa a desapa
recer a. dificuldade em .resprrur e volte,

o sono reparador. Tudo o que se faz ne

cessário é tomar 2 pastilhas de Mend��o
.ãs refeições e ficará .completa!_l1ente lt�Te
da asma ou bronquite. A açao é muito

rápida mesmo que se trate de ca�os
rebeldes e ant.igos. Mendaco tem tido

tento êxito que se ofere�e c..?m.a garantl�l.
de dar ao paeiente respiraçuo .lIvre e fác�1
rapidâmente e completo alívio do solri

mento da asma em poncos dias. Peça
Mendaco, hoje mesmo, em qualquer
farmácia. A nossa garantia é a sua maior

proteção.

Mendaco A:a:�:�m

fRAQUEZAS ,EM GERAL
VINHO CREOSOTADO
"SILV,EIRAu

I

•

;1'
,

,

1

..

.

de MaqUinas
.

Nardirii Ltdà •.

,

Industria

��
��®
&��
\lEPO

... E ASPIRADO. P'ARA DENTRC? DÓ
MCTCR A CADA 1.600 QUILCME

TRCS! MISTUI?ÁDC CCM C CLEO,
ESTE PÓ AGE CCMC SE FCSSE
UMA LIXA, GASTANDO. CS MAN

CAIS, ClLlNDRCS, ETc...

EIS PCRQUE É pRECISO.MUDAR,CCM
·FREQUENC/A, C CLEC DO. CARTER.

@S FILTR'OS DE AR, DE mEO E A VENTILAÇÃO DO

C4RTER CONTRIBUEM PARA ÇLlMINAR ESSf PERIGO,

MESMO ASSIM, POREM, POR SEGURANÇA, A SOCIE

DADE DE ENGENHEIROS AUTOMOBILíSTICOS (S. A. E.)
RECOMENDA MUDAR O OlEO pEPO/S DE CADA 1.600

QUILÔMETROS, É MEDIDA DE PREVIDENCIA E

�CONOMIA. E PREFIRA ESSOLUBE MOrOR 01L.
VENDIDO SOMENTE EM LATAS FECHADAS_

MUDE O OLfO, ANTES QUI! SI!JA TARDI!.

STANDARD OIL co. OF BRAZll
E SEUS REVENDEDORES

! \

Quarto na

•

t
I,

J _,.'

I
.;�

';."

.....
"

r..

Praia

Ag�icolas
,A maior e mais ilperfelcoada Fabrica de

MaqUinas Agricolas, Tornos,' Teares e
Artigos de Cutelarias

Fabrica em Americana - Estado de São Paulo

Coqu�iros Praia Clube
AVISO

De ordem do 'sr. Presidente dêste Clube, baixo o presente
aviso, na conformidade do que ficou resolvido pelo Consel�o
Deliberativo, em data de 29 último, que �15 quot�lS de p�opne�
dade foram elevadas para Cr$ 5.000,0? (cmpo mil cruze�ros) a

partir da quota de n. 260 e, outr�s�Im, da-�e . conheclI�ento
que foi instituida a categoria de socio contnbUl�te, me�Iante
o pagamento da jóia de Cr$ 100,00 (cem cruzeiros) e o pa
gamento da mensalid�de �e Cr$ 20,00.

Coqueiros, 31 de janeiro de ,1�49../ Raulino Horn Ferro, Secretárío.

RºppgS9ntan t9S g.:x�líJsi-vos papa
,

dy 8antá @atôpina

Industria Comere'in e Seguros Knot S. I.
...

Praça 15 de Novembro, 20 2.0 andar

Caixa Postal 139 _ Telefone ._ 1324

o 6stado

End.
'_

Tel. KNOT
Flopian6pnHs - Santa. @atapina.

Casal sem filhos procura
quarto com pensão na praia.,
Cartas para esta redação ende

reçada a C. M. P.

Ateocão
Contador DiPlo�ado com lon ...

ga pratica de escritas em geral
oferece seus préstimos para a

Capital ou para o interiór. Acei
ta tambem escritas avulsas.
Cartas por Obséquio para R.G.

Cunha Caixa Postal 42 Floria-
nópolis .

Vende-se
Uma Garapeira nova cem

carretinha e latão.
Tratar com João Duarte, à

rua Capitão Augusto Vidal 1271
Palhoça.
...............................

CASA
•

Vende-se, ou aluga-se, uma' c)lsa e

um terreno à rua Lauro Línhares

n. 10.
Tratar à Rua Delminda Silveira

n. 261.
.

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

CASA
Passa-se o contrato de exce

lente casa, com garage, a quem
indenizar as benfeitorias f�i'tas
na mesma.
Tratar à Rua Felippe Schmidt,
22, .sobrado ,

' ,

Vende-se 2 lotes de 10 metros de

frente por 30 de fundos a' Rua An

tonio Matitos Arejas no Estreito

próximo a'o ponto de onibus, tr,atar
com Artur Hartoog na Cia. 'I'elefô-

;_----------- -- "" nica Catarinense,

......... \ .

VENDE-SE

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Ooqueir'o$ .�a-ia OIube
DIA 24. 5a-FEIRA. GRANDIOSA NOITADA CARNAVALESÇA DE ENCERRAM�NTO' NO GRANDE CLUBE P.RAIANo., A PAR
TIR DAS 21 HORAS. CONDUÇAO ESPECIAL À DISPOSIÇÃO DOS ASSOCIADOS DO CPC., ÀS 20 HORAS,� DEFRONTE AO

HOTEL LA PORTA
•

Concurso Miss dos Esportes
Com os resultados da 4a apura ;ão mõe� com 382 votos e em 4° 'Teresa

verificada sábado último, a senlio- Bianchini, do Taubaté E. C., CDm

r'inha Dirce Noemi de Sousa: can- 112 vtos.
didata da Associação Atlética Barrí
ga Verde, voltou à liderança do In

teressante concurso "Miss dos Es
portes de Santa Catarina" com 700
votos, seguida por Iris Colin, do
Grêmio Esportivo Olímpico, de Blu
menau, com 541 votos. Em terceiro
lugar está classificada Telrna

.

]{a
minski, do Ipiranga, de Saco dos Li-

De acôrdo com a Comissão Orga
nizadora, presidida pelo desportista
Jose Gusmão de Andrade, sónr-nte
sepão divulgados os resultados su

périores a 100 votos. É de se la
rnentar o pouco 'interêsse dos clu
bes Lira e Doze de Agôsto por êsse
magnifico concurso.

Novos dirigentes . do Avaí
Mediante prévia convocação. Batista Bonassis, Haroldo Pessi Os

renniram-se domingo último peja mar Meira. Arnaldo Dutra e Mario
manhã], lOS associados e paredros
do Avaí para a eleição do Presi
dente de Honra, do Presidente, dos
1° e 20 Vice-Presidentes, do diretor
do Patrimônio e do diretor espor
tivo, recaindo a escolha resnectrva
men te nos srs. Walter Lange, João

Assembléia Geral Eztruordinária
EDITAL DE CONYOCAÇÃO
Ficam convocados, pelo presente,

de confor-m idaria com o art. 11°, §
2°, os sócios quites, para uma As
sernbléía Geral Extraordinária, a

r.ealizar-se dia 24, quinta-feira, às
19 horas, no Clu:be XII de Agosto,
para Q fim especial de eleger o

Conselho Deliberativo, cujo man

dato terminou em agosto de 19/18.
Em P convocação a Assembléia

deverá reunir-se. com um terço,
no mínimo; de' sócios quites e- .em

2a convocação, que se realizará Dr.
meia hora depois, com qualquer novo

número.

Avai F. Clube

Paulo Ldnqe
PresidenLe

João Batista Bonnassis,
diriqerue-môr do glorioso
grêmio alvi-azul

Abreu, sendo todos empossados
reunião realizada ôntem.

�=--------------------------------------------------

UDt cotormense no sul
americano de natação

,Realiza-se, presentemente, em celentes resultados para o Brasil.
Montevidéu o Campeonato dé ]\T!l.- Na 2a série elimínatóría de 200
tação, do qual toma parte a repre- metros, Ademar conseguiu o 1" lu
sentação do Brasil que se acha elas- gar,. porém, foi desclassificadu sob
sificada em 1° lugar pelos resulta- a alegação de ter mudado o estilo,
dos. obtidos até agora. o qual deu lugar a um protesto dr
Cumpre-nos, entretanto, salíen- delegação do Brasil.

- tal' que está integrando a equipe
nacional o jovem catarinense Ade
mar Grijó Filho, nascido em Flo
rianópolis, tendo 17 anos de idade.
Adernar, que é defensor do Bota

fogo F. R. no Rio, já conseguiu ex-

Na prova de 100 metros-nado de
peito, marcada, para ôntem, nesse
conterrâneo era apontado como ca

tegórico detentor do -30 lugar ou
melhor colocação .

Torneio . Municipal de Basqlelebol
Continuam despertando grande in·· Os quadros foram êstcs:

terêsse entre o público esportivo os Ubiratan - Vàdico (Camargo)
jogos do Torne'io Municipal de Ba�- Serafim (Freccia); Camargo IMil�
quetebol, que a valorosa Federa- ton e Serafim) Érico e Erasmo
ção Atlética Catarinense vem reall- (Vadico).

'

.

zando ás segundas, quartas· e sextas
_ feiras, na qaudra iluminada de Li
ra Tenis Clube.
Ante·-ôntem foi efetuada a 2ft 1'0-'

dada, acusando a vitória do Ubira
tan sôbre o Atlético pela inrl'ivel
contagem de 27 x 3, no primeiro
encontro da noitada e a derrota do
Lira Tenis Clube frente. a,O. ,Cara"
vana do Ar, por 35 x '27, n0 se-
gundo jogo.

.

Na A� A. Barriga Verde
.

Consoante IÍ.Q�ic�amos, h

VItO-l
te carnavalesca, obtendo o êxito

l'l,nSa

Ass.ocia(,ãÜ i.Mléflic,a Bani. que se esperava, As dansas tiV(�i'alll
g'fl \�erde �,al:izQ/u, ,na noite de inicio ás 20 horas, ptolongando.se
�llte-onteJ1l, em sua sede prov'isó- até as primeir,as horas da madruga
na, 11ma atraente reunião dansan- da.

Presiden te, Aure liano S tua r L;
Vice-Presidente, 'Osvaldo Silveira; Comércio .e
10 Secretár-io, Alc�m!!"Q/Silva Ra-

mos; 20 Secretário,' 'Francisc-o AsSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
Agaipo Ferreira; 1° Tesoureiro, la Convocação
Dom ingos Vellozo; 2°' Tesoureiro, Ficam convidados todos os acionistas desta sociedade para a As-

Fa-ederico Silva Filho' Comissão sernbléia Geral Ordinária, a realizar-se dia 19 de março de 1919. às 15

Fiscal Thomaz José do� Santos }r�- horas, na séde s�cial, com a, �eguinte. orde� do dia:
.

' ,'1 - Aprovação do Relatório da Dir-etor-ia, Balanço, Parecer do Con-
defenso 'I'elernberg, Heitor Melo; selho Fiscal, .relatívo ao exercício de 1948.
Pedro Manzolli e Dár io Ouriques. 2 - Eleição dos membros do Conselho Fiscal.
Bibliotecário, Leopoldo Pires; Ora- 3 - Assuntos de interesse da Sociedade.
dor, Hipólito Pereíea. Florianópolis, 14 de feverei�o d� 1949... .

A it d
. Sidnei Noceti - Díretor-Presídente

prover an o o ensejo que se me

oferece, apresento-vos os meus ele-
vados protestos de apreço e consí- Blocu/"" O S XXderação.
Alcimiro Silva Ramos, 10 Secre-

.

L;ga Operária B. dê'
florian�Dolís

.

Ilmo. sr. Dicetor c do "O Estado"
Nesta. Comun icando a posse de
sua nova diretoria, recebemos b
seguinte oficio da Liga Operária
Beneficente de Florianópolis:
"Tenho a honra. de comunicar

vos que, no dia 1° do mes' em cur

so, foi .empossada a nova -Direloria
dessa Associação, que d,everá diri

gi-la durante o ano social de HJ49-
1950, estando a mesma assim cons

tituída:

em

Concursos

tário.

Rádio Guarujã
PROGRAMA PARA HOJE

9,00 - AB'ERI'LJRA - Bom

para você. ..

9,30 - Arco li-i'b musical
.

9,45 - Orquestrji típica Buenos

.

Ayres
brasileiras10,00 - Músicas

gravações
10,30 - MUZAK

11,30 - Informativo Guarujá
11,05 - Carnaval que passou
12,00 - Oferecimentos musicais

14,00 - INTERVALO

16,00 - Em tempo de valsa

16,30 - Música deliciosa

17,00 - Informativo Guarujá
17,05 - Gilberto Alves

17,15 - Gregorio Banias

17,30 - Um programa para você

18,00 =: Ave Maria

'18,05 Carta Sonóra

18,15 - Vocalistas Tropicais
18,30 - Teatro Singer
19,00 - Momento Esportivo
20,00 - Brinde musical das Tintas

Ypirangu
20,05 - Em ritmo de carnaval,

22J}0 - Informativo Guarujá
23,00 - Bôa noite - ENCERRA-

MENTO.

PARTICIPAÇÃO
João Machado Pacheco Junior e DUma.

Born Macha.do, participam aos parentes
e pessoas de suas relações, ° nascimento
de .seu filhinho Julio Cláudio, ocorrido

dia 15-2-49,
,

\ Florianópolis, 16-2-1949

Ao tomar aperitivo
Encontram-se abertas até os dias 18 de março e 15 de abril, respcLiva

Atleticq _ Cacau, Albl!querque, 'mente, as inscrições para os concursos de' escritório dos M'inistérios

(,Jaão), Cândido, Corrêa (Carva- Militares e ·Contador.·
,

lho) e Ataliba (Nunes). As fichas' de inscrição, bem como as instruções respectivas senio

.

Caravana - Car�es, Hélio Auré- entre,dues :pelo sr. Már'ió Heleodoro FerI'e�ra, �a Es�ola 4Indnstrial.
110, Gouvea e Moracl.. 1: d

.

R AI' t AI' 19 d·'··
.

t d 9' 12 II 'Ira" Ad lb t D" H'
sJtua a a ua mlran e VllU n, , Ianamen e, as as lOras.

, - a er o, Innoca, e-
.

linho, Fau e Barbato.
.

I
. Hoje serão real'izados os seguín-,
tes encontros: Taubaté x Atlét'cc e IUbiratan � Barriga Verde.

Comércio e Indústria de Madeiras
AVISO

Acham-se à disposição dos srs. acionistas, na séde social. à rua.

João Pinto, nesta Capital, o' relatório, balanço e conta de "Lucros e

Perdas", referentes ao exercício findo em 1948, apresentados pela Di
retoria e o 'respectivo parecer do Conselho Fiscal.

Plor ianópolis, 14 de fevereiro de 1949.
Sidnei Noceti - Diretor-Presidente

REIHISCH S.AII
Indúsírlade Madeiras

Da diretoria do Bloco dos XX, de
CINEMAS

dia

RITZ, hoje ás 5 e 7,30 horas
- Itajai, recebemos e agradecemos a Um filme enca�ta)dor ...
seguinte circular:

•
história comovente e sublime que

"De ordem do sr. PresidenLe, jamais será esquecida,
.

tenho o prazer de comunicar a V. .

MONA FR�EMAN a garota reve-

lação em:
S. que, em reunião 'realizada em

, LAGRIMAS D'ALMA
Janeiro do coerente ano, foi empos- COM: WÍlliam Marshall - James
sada a Diretoria que deverá gerir Dunn - June Duprez - Frank Jen-

os destinos dêste ol ube, no periodo ! ks ..

social de 1949 á qual está assim .

- A his,tória bonita de um�t ll?-O-'
cinha humilde, que fez suas proprras
convicções sôbre o amor e a ,;i
da.
Romantico. Terno. suave.

No programa: 1° A Marcha. da Vi
da - Nacional. 2° Marujo Atribula
do - Desenho Colorido

Mário Guerreiro; Tesoureiro, Va- .Preços: Cr$ 4,80 e 3,00
léria Zaguini ; Orador, Arno Roth- Censura livre. Creanças maiores
hafh ; Diret?r Social, Valdir

Ben-I
de 5 anos poderão entrar na

Se�{:SãO.
'

venuthi. de 5 horas.

Apresento a V. S. os protestos de ..

ODEON' 'l�oj�' ás 7'30' '1��;��
" ....

minba elevada estima e alta con- 13, 'RUA MADELEINE
sideração. COM: James Cagney - Annahef-
Hélio Mário Guerreiro, Secretário. la - Richard Conte � Walter Abel

No programa: 1° Noticias du Se-

Pro"ure �ua�, f1bav'es mana - Nacional. 2° Avião com

\J iJ" ti Agulhão - Desenho
Preço : c-s 3,00 único
Censura até 14 anos.

Uma

constitu ida :

em

Presidente de Honra, Abdon

Foes; Presidente, Osni Cesário Pe

reira; Vice-Presidente, Silvio Al

ves de Miranda; Secretál'io, Hélio

O sr. Silvestre Dias nos trouxe à

redação, duas chaves perdidas por
alguém à Praça 15 de Novembro, e

que serão entregues ao legitimo do
no.

• • • • • • ... • • •• • •• � -; ••••••••• 0'0 .. ' • '" _

ROXY, hoje ás 7,30 horas
última Exibição
DESENCÁNTO

COM: Celia Johnson -

Howard
No programa ; 10 O Esporte em

Marcha - Nacional. 2° A Cicneia,
Popular - Short Colorido

. Preço : Cr$ 3,00 único
Censura até 14 anos.

.

·ESCOfISTek
LIMPAM DE FATO J

.
. tJ"rd!1l···

'l{ 1)"f(}tn· "

(::8+
.

l 1)"fOm.,·
1\\\,'I::im\i:::/:::t"�

IMPERTAL. hoje ás 7.30 horas
A MANSÃO DA LOUCURA

COM: Errol Flynn - Barbara
St:mwyc,k
No prograuJa: 1° O Esporte ou

Marcha - Nacional. 2° Metro .Tor
nal - Atualidades
Preços: Cr$ 4,80 e 3,00
Censura até 14 anos.

do

O Aperitivo compieto.

Peça Bitte!'
Aguia puro

I'

AVISO
O Delegado do Instituto de Aposentadoria e Pensões dos

Comerciários, no Estado de Santa Catarina, avisa aos srs. em�

pregadores que, no corrente mês, as contribuições devidas ao

Instituto deverão ser pagas na Tesouraria da Delegacia, sita
à rua Felipe Schmidt, n. 37, em virtude de se encontrar em go
zo de férias '0 servidor encarregado do serviço de cobrança.

Florianópolis, 9 de fevereiro de 1949.
'

Oswal Pereira Baixo, delegado.i
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•
CAPITAL E RESERVAS.............. Cr$

sas ro, oVlarias Responsabildades Cr$

Receita :.. Cr$

AtiVQ .'...... ..•...... Cr$

Sinistros pagos nos últimos 10 anos .... Cr$

Responsabilidades ,... . .. ;..... Cr$
Diretores:

Redação e Oficinas à rua

João Pinto n, 5
Diretor: RUBENS A. RAMOS
Proprietário e Dir.-Gerente

SIDNEI NOCETI
Diretor de Redação:
GUSTAVO NEVES

. Chefe de Paginação:
FRANCISCO LAMAr,.QUE

Chefe de Impressão:
JOAQUIM CABRAL DA SILVA

Representante:
A. S. LARA

Iiua Senador Dantas, 40 - 50
andar

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

Rua Felipe de Oliveira, 21 _

gO'andar
Tel.: 2-9873 - São Paulo

ASSINATURAS
Na Capital

Ano .......•... _. Cr$
Semestre •• r • • • •• Cr$
Trimestre ......•. Cr$
Mês Cr$ 9,00
Número avulso .. Cr$ O,lio

No Interior
Ano Cr$ 100,00
Semestre Cr$ 80,00
Trimestre Cr$ 35,00
Número avulso .. Cr$ 0,60

Anúncioa mediante contráto.

Os origlDalS, mesmo não
publicados, não serão

devolvidos.
A direção não se respon
sabiliza pelos conceitos

emitidos nos artigos
assinados.I

·.,.,...,....,......,....,......-"""..-"""..""-..I'!o-..""T..""...oI'I._.,..._111""". I"'!-,,_-_._T.._

. Viacão Aérea
�

Horário
S6uund�feira

"''.DAL'' - 13,00 - Lajes
PANAIR -1:10,40 - Norte
VARIG - fO,40 - Norte
PANAIR - :13,50 - Sul
CRUZEIRO DO SUL - 1355 ,....

fiM�
.' -

Te1'ça-leira
"TAL" - 8,00 - JoinvilIe

Curitiba - Paranaguá
- Santos e Rio.

t'.\�1\lR - 10,40 - Norte
eRUZEIRO DO SUL - 12,00 -

"arte
VARIG - 12,30 - Sul

PANAIR - 13,50 - Sul

Quarta-feira
"TAL" - 13,00 ..:.... Lajes
PANAIR -- 10,40 - Norte

CRUZEIRO DO SUL - H,OO
Ifarte
VARIG - H,�O - ,Norte
PANAIR - 13,50 - Sul

Quinta-feira
"TAL" - 8,00 - Joinville

Çuritiba - Paranaguá
- Santos e Rio.

PANAIR - 10,40 - Norte

PANAIR - 1.3,50 - Sul

VARIG - 1.2,36 .:..... Sul
\

CRUZEIRO 00 SUL - 1.3,�5 -
Iforte

.

CRUZEIRO DO SUL - 1.5.30
lul

Sezta�feira
"TAL" - 13,00 - Lojes.
CRUZEIRO DO SUL - 7,20

lorte
PANAIR - fO,40 - Norte
VARIG - 11,40 - Norte

PANAIR - 13,50 - Sul

SábadQ
"TAL" ....:. 8,06 - 'Joim�i1le

Curitiba - Paranagua
- Santos e Rio.

VARIG - 12,30 - Sul

Jf�UZEIRO DO SUL ;_ 13,55

90,00
45,00
25,00

Expre410 Slo Ckt6vlo - x...uu
7 hocras.

A.uto-Vlaçlo RaJa! - JtaJaJ - l' 110-
ru.
EzpreIllO Bl"u.IqUtIDM - Bru.QUIl _

18 'bor...
Expresso Bl'uIIqUeJl.le - NO'f1I TND.to

_ 16,30OOr...
Auto-VlaçAo Catarinen. - JoiDYU.

- • horaa.

Auto-Vlaçlo Catarln_ - CUritiba
- IS hora8.
ROdOTlirla Sul-Bt_U _ Nrto .Ale.re

_. S horas.
Rapldo Sul-BraBllelro - Jom.u. _

ú IS e H hora6.
.

TERCA-F'EmA.
Auto-V:laçIo CatarineDH _ P6rto .Al.

Il"e - 6 hora.. I
Auto-V'laç50 catann«DM _ Curitiba

_ IS hora6
Âuto·Vlaçlo CatU'ineJl.le - JolD't1le
- • horu..

A�-Vlação CatU'lnen.M -' TlJlw1io
_ 6 horas.

Expresso SAo CrIJl+.ó'Ylo' - x...u.na -

7 horas. -

Emprêsa Gl6l'1a _ lACUI1a _ 7lJ6 �e 6� hoil'u.
Expresso Bl'UBQ.u_ - Bruaque _

18 horas. .

I. A·,to-Vlaçlo ltajllif - ltaJa1 _ 11 ho-
ras.

Rápido Sul BrasUelJ'o _ Jolrll.'YD. _. te
IS e 14 horas,

•

QUARTA-rElU.
A'!lto-VlaçAo Catli!l'inenae

- IS horas.
'Auto-Vlação Catarl.nenle
-- I horas.

Auto-VlaçAo CatU'lDenae
't_ 6,30 heras.

r
Rápido Sul BrasUelro - JolnV'lltl - ..

IS e 14 horas.

l
Expresso São �to'YtO - Lacuna -

7 horas.
'

ExpresllO Brusquen.. '_ Bruaqu. -

16 horas.
Autc>-VlaçAo\ ttajal - Itaja! - 1. ho

ras,

Expresso BrusqUeI18e - Nova 'l1Nnto

I.
_ 16,30 horas. ,

I. Rodovlãrla Sul Brasil - P6rto .Al.qn
- li borea,

Join'Vlle

QUINTA-FEIRA
Auto-Viação Catarlnen.st'

Alegre - 6 noras,
Auto-Viação Catartnense

- IS horas.
Auto-Viação CatarineDN

_ I horas,

POrto

CUrItiba

Joln'YDe

'''':''!I'.,
I

Auto-Viação Catarlnenn _. Tubario
- 8 horas,
Áuto-Vlação C'atarlnenae - Lquna

- 6,30 heras .

Exp.resso São Crlsto'Ylo - Lapna -;-

7 horas,
Emprêsa Gl6rla - Laguna - ti 1/2

• 7 1/2 horas.
Expresso Br-usquense - Brusque _

18 noras.
Auto-Vlaçllo ltajaJ - ltajaf - UI ho-

ra.6. ��
.

RApfdo SUl BraBllelro _ JoInTll. _ ..

II e 14 horas.
Empresa Sul Oeste Ltd. _ X.pecO _ Ú

- • horas.
SEXTA-FEIRA

RodoTiárla Sul Brasil - PÔ1'to .Ale«"
- 3 horas,
Auto-ViaçA() Catarlnense

- lS·horas.
Autl>-VlaçAo Catar!nenn'

- I horas.

CurIUba

Auto-Viação Ca'ulrl!I1enlM - t.aa'una
- 6,30 horas.
Expresso São cnsrovão _ Lagune --

7 horas.
Auto-Viação ltajaJ - ltajaJ - 111 ho

ras.

Expresso Brusquense
16 horas,
Rãpído Sul Brasileiro

à8 IS e 14 horas.
SABADC"
Catar1nenIM - CurlUbl

JOlnvlle

Auto-Vla.çAo
_ 5' horas.
RApldo Sul Brasllel.ro - Jow'Y1le _

às I) � J9 horu.
- ". horas.
Auto-Vlacão Catll'lnense - Jolnvlle.

- ti horaa.
Auto-Viação CatlltlD.enH - Tub&rAo

- 6 horas.
Exor'lSso, São 0rlst0'Y1o _ La«una _

7 horas.
ExpreSl!O :arusquenn - BruQu. -

l4 horas.
Autç·Viação ItajaJ _ ltajaf - 1. ho-

ras.
-

Expresso Brusquen.. - NOTa Trento
- 9,30 horas.
Expresso Glória _ Lacuna - • 1/,

.. 7 1/2 horu I

80.900.606,30
5.978.401.755,97

67.053,245,30
142.176.603,80

9.8.687.816,Jo
76.736.401.306,20

I

Dr. Pamphilo ,d'Utra Freire de Carvalho, Dr. Francisco de Sá,

Anísio Maseorra, Dr. Joaquim Barreto de Araújo e José Abreu.

.._-_._-_-_-_--!'_-_-_-_._,._-.-.-_-_-_._-_-.-_,.... -_-_-.-_._-....-_-.-:.-.-_-.-.r.-_._._._-_-.-_._'.-_-_.

Relojoaria '�Progre'iSO
de JUGEND IG> FILHO

COMPRE SEU RELOGIO PELO SERVIÇO DE
REEMBOLSO POSTAL

Faça seu pedido por carta ou telegrama, pague
.ómente qu crido receber.

,

•

"
tI/'fPf)O/JUTÓ At A"I1OTfA./I1D-.COI'-rSDiI/llOl•
________ ITÃd.I �

...... � .

.
•••••• • e

N. 31 cr$ 100,00 N. 9 cr$ 260.00

De.pertador de bol.o

ilumina a noite
Suí••o de qualidade

EMPR�SA SUL BRASILEIRA
DE ELETRICIDADE S. A.

- EMPRESUL-

Serviços 'de energia elétrica
em Joinvile, Jaraguá do Sul,
São Ben� do Sul, Mafra, Ti
jucas, Rio Negro e Lapa.

Material elétrico para insta

lações - Motores - Dinamos
- Bombas - Lustres _..:_ Fer
ros de engomar - Lampadas
- Ventiladores - Serviço de

instalações por pessoal técni
co especialisado.

Loja e critório á rua 15 de

Novembrp, n. 449 Caixa Postal
n. 62 - End. tlegr. - "�mpre
sul" Joinvile - Sta. Catarina
- Brasil.
...... lO C .:; • .. • .. � .. .. .. .. .

•.. reune som ... acabamento ••

solidez...
,

no piano pe,rfeito!:
Além de vários mod�los para
pronta entrega ... êste maraVt

lhoso piano pode ser seu hoje
mesmo, através do plano da.
pagamento a longo prazo t

SchlvartzmaUD:
REPRESENTANTE
para Santá

KNOT
Catari�a.

S/A

Uma maquina fotografica
omericana 'd. focil

manejo

No••ol .elog·io. Ião aaompanhCldo. doe re.pectivo. oertificado.
óe garantia. .

PEÇAM-NOS CATALOGOS •• ENVIAMOS GRATIS
, JUCEND & FILHO

Curitiba Praça TiradeDt••. 260 - Paraná

Representações \

FIRMA IDóNEA, ESTABELECIDA EM SÃO PAULO (CAPITAL)

HÁ LQNGOS ANOS, E QUE DISPõE DE DEPóSITO, ACEITA

NOVAS REPRESENTAÇêES. REF. DE PRIMEIRA ORDEM.

RESPOSTAS A CAIXA POSTAL, 245 - SÃO PAULO.
/

Reside·- no� tnterioJ'V S
..

7
'. . viaJa ...

v. S. viaja? Reside no Interior? Adquira um Catálogo de Moedas

Antigas do Brasil e enriqueça depressa.
, Peça em qualquer livraria de Florianópolis. Custo Cr$ 20,00.\pelo
Correio Cr$ 25,00; pedidos a José Claudino 'da Nóbrega. Rua .General

Bittencourt, 91, sob - Florianópolis, ,
,

._--_.-

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

TASA
Transportes Aereos Bandeirantes Ltda.

Rua São José, 63. - 10 andar. Telefone 42-4989 - Rio de

Janeiro.
Viagens aéreas em "Catalinas"

PASSAGEIROS - CARGAS - ENCOMENDAS E CORREIO

Para o Sul: Laguna Araranguá e Porto 'Alegre: Todas as

terças e sextas-feiras as 13 horas.

Para o Norte: Todas as quarta-feiras e sabados ás 8 ho

ras, com escalas em:Itajaí -r- São Francisco do Sul - Para

naguá - Santos - Parati e Rio (as escalas de Cananeia e

Iguape são facultativas).
'

Agentes em Florianópolis: Z. L. Steiner & Cia.

Rua Alvaro de Carvalho n. 1.

Telefone 1402. - End. Tel.� "Steiner".

r L;ia, Divulgue
"Jornal de

o

e Assine

Joinvile" Cx. 134 - TeI. KNOT'

I ê�;"i�;:::�::::::.��
'Pi�;;';;

Meia. d•• melhorei; pelol. 1De

nore. preçe. m n. CASA'dMI&
CELANEA - RuaO. Mafra,.

�G-u-i-a-'d-o-P-a-r-anal---' l············�-·"·
.

SRS. ASSINANTES
'Reclamem imediata
mente q",alquer irre
Aularidade na entre�a
de seus ;ornaes. � ;�.-;;�

mais completo Orgam
Santa Catarina

de

Escritório Técnico
Cid Rocha Amaral
ENGENHEIRO CIVIL

Aviso aos srs. interessados que
tendo regress�do de sua viajem ao�
Estados Unidos da América do Nor.
te e, paises visinhos, O Dr. Cid Ro·
cha Amaral reabrirá seu e�critório

(Rua Presidente Coutinhn n. 22),
nos primeiros dias de agôsfo, espe.

Domingo
-

rando continuar a merecer as espt.
I PANAIR - 10,40 - Norte

"--

ciais �atençfies de seus amigos e

CRUZEIRO DO SUL - 11 00 -j cliente�. ,

:PANAIR - 13,50 Sul,
. ,

Pedro Medeiros, Auxiliar

Publica relacão dos comercia,ntes e industriais com seus ,ende

recoso
Cada' guia e vendido acom'Oanhado de um mapa rodoviário

I Paraná e Srnta Ca.tarina. '.
Redação: Rua Prudente de Moraes, n. 626. :- Curitiba.

·NTIGASMOED
Continuo e continuarei a comprar a minha coleção moedas de

Ouro e Prata conforme preço marcado em meu Catalogo.

As moedas de niqueI de Cr$ 10,00 para cima, também compro.

José Claudino da Nobrega
Rua General Bitencourt, 91 sob.

d�

t(UA VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA N.Q 68 • 1."ANDAR

CA1X"POSTAt..:.II:J.lEl.EFO,.E6&411. TEU:GM,o\JII"'S.�Cl.

AgenCia Geral para S.:tatarina1
Rua Felipe Schmidt. 22--Sob.

C. Postal, 69· Tel. «Protetora»'
FLO/?IANOPOLIS

NEM SE DISCUTE I

]\'m minha casa só se bebe o delicioso CAF1!;'

MIMI, ainda mais agora que está distribuindo

Como brinde, valiosas BATERIAS' DE ALU.
MINIO.

,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Registro.... ,Na Assembléia Mais uma do
Aquele jornal que se habituou a Legl-sl�"I-v� papaga,"opublicar cartas sem as respectivas '. ...I... . ..

assinaturas, assumindo-lhes' assim a Presidente: Sr. Lopes Vieira Londres, 22 (U. P;) 1Jm!
paternidade, aceitou ôntem uma em PSD Ih

'.

d
. �

"

que se lê isto: "Sim, desde o triste
.

M�mbms: Srs. Cid Loures Ribas Rve b O tpapagaIo" enomIhnat-do
1930 a esta parte, sem dúvida o nos- - Magalhães Machado _ Biase Fa- O er, esteve nas manc e es

so Estado como que entrou em Ii- raco e Armando CaIU Bulas _.- P. dos jornais desta capital. Êsse
quidação, desnivelou-se moral e S. D., Juão José, Bulcão Viana e pássaro conta 125 anos de ida
materia'I,mente". Paulo Fr.ntes - U. D. N. e Braz Al- de e vive num apiário em
Não nos interessa revidar asnei- ves - l' T B .

t H' t t d
ras desse porte e das que se se- Have d' '.

.

.

ta! j" Bngh on. 0Je, O ra a or mu--
_ ,,11 o numero regnnen at, OI " R b t

guern, inclusive uma alusão a ficn- aberta' ti sessão sendo lida e aprova- �ou o seu nome para o er a.

ros, porventura endereçada ao sr, da a axa da anterior. O expediente I E que �obert ou �ob�rta aca-

Wanderley Júnior. C�lll'stO)l de 'telegramas, comunica- ba de por o seu prrmerro ovo.

Queremos, tão apenas, informar çoes, cartas, fonogramas e cabogra-
ao jornal que entre os liquidatár-ios mas .

do Estado, no conceito do missi
vista sem nome, estarão os srs, Cel,
Aristiliano Ramos e Plácido Otim
pio, udenistas de hoje, e o emincn
te sr. Luiz Gallotti, com ó seu Se
cretário de Segurança ..•
Podem retificar!

Florlan6polls, 23 ele Fevereiro de '949

o MOMENTI}·
vel ao sr. Adolfo Konder, não
só no passo relembrado, como
em outros, a que nos reporta-

O editoríal de ontem do "Di- remas, agora, já que tanto se

árío da Tarde" nos sugere al-
nos impõe para que levante

gumas objeções, com as quais,
mos' outra das objeções que o

note-se bem, não pretendemos,
"Diário" de ontem, 'na sua tira

de modo algum, penitenciar-
da editorial, nos sugeriu.

nos de quanto temos escrito a
Aludamos, pois, aos' melín

respeito das atitudes menos
dres do oposícíoníseno, exacer

elevadas do oposicíonísmo 10-
bados ante os rumores de um

cal, inspiradas nunca no pro-
acôrdo político em tôrno da or- R

.

dpósito de cooperar ou criticar ganização majoritária chefiada DIU a par." e. ma-
construtivamente, mas sem- pelo sr. Nerêu Ramos. Acha o

t d 232
pre na intenção pertinaz e ab-

editorialista impraticável um an O, pessoas
servente qe desmoraldzar o

entendimento cordial, em que Lisboa, 22 (U. P.) - Na cidade

gevêrno do Estado e as ínsti-
tomasse parte q sr. Adolfo da Praia, capital das ilhas e Ca

tuições legalmente fundadas. Konder, cujo pundonor não bo Verde, verificou-se ontem um

A primeira. daquelas obje-
sairia a salvo, na conjuntura. terrivel desastre. Uma grande pa

ções ocorre-nos à cêrca de Ora, incorrem em flagrante rede ruiu e desabou-se estrondosa

uma alusão inteiramente des- exagêro os que estimem tanto mente sóbie inúmeras pessoas,

provida de razões positivas,
as susceptibilidades do polítí- muitas delas mulheres e crianças,

segundo a qual o sr. Adolfo
co tão experimentadas em in- matando 232 e ferindo muitas ou

Konder, quando presidente do junções das mais árduas. O sr. tras, inclusive 17 gr-avemente.

Estado, permitiu que o sr. Ne-
Adolfo Konder não poderá ar- O desastre OC,OJ'l'eu às 11,15 de

rêu Ramos se elegesse deputa- güir o sr. Nerêu Ramos e o P. ontem, quando 3.500 pobres e men

do, colocando na Câmara Fe-
S. D. de maiores agravos que digos se achavam reunidos num

deral a oposição na sua ex.
os que atingem, tôdas aJS tar- recinlo fechado aguardando a dis

pressão mais capaz e combati- des, a personalidade e' até os íribuição de sua ração diária de

va". A verdade é bem outra, sentimentos familiares do seu alimentos.

devendo-se todâvía anotar,
adversário ilustre, ora exercen- O governo daquela colonia por

para edificação de quantos
do o cargo de Vice-Presiden- tuguesa começou a distribuição de

não viveram o ambiente írres-
te da República. Mas, ainda alimentos entre os pobres e men

pírável das campanhas parti- que, no seu arquivo privado, .digos há 3 anos, depois ele a fome

dárias de então, aquela expres-
conserve provas de tais agravos ter ohegado às ilhas.

são _ permitiu. O sr. Nerêu
assim consideráveis, quem nos O local da distribuição de ali-

Ramas, que, eíetívamente,
convenceria de que as íncom- mentos é um galpão de 2.000 metros

atuou na Câmara Federal fa- patibilidades entre o sr. Adol- quadrados ele áréa, cercado de al

zendo "oposição na sua expres-
fo Konde:: de h�j.e e o sr. �er�u tas paredes e coberto de' telhas.

são mais capaz e combativa", �.amo�, s:=t0 maiores e mais Ir- Foi construido com pedras e massa

foi eleito pelo voto dos seus co- Ie�ovIveIs do q':le.aJS que, em há muitos anos, mas vinha sendo

estaduanos e sob tôdas as con-
abril de 1935, eXIS�Iam ent!e o mantido em reparos e nenhum de

dições adversas I contra as

I
sr. Adol�o .�onder de então e feito f'ora notado recentemente,

quais o eleitorado liberal tinha o sr. Anstll�ano R�mos, com Quando a sopa diária estava sen

de reagir para fazer valer a sua quem se coligou, nao obstante, do d!istribuida, uma secção da pa

vontade nas urnas. Não houve
o mesm� sr. Adolfo Kond�r ? rede fendeu-se e caiu fragorosa

nenhum favor no caso e mui- Mas üquemos por aqui, VIS- meúLe. Os sinos da igrejas deram

to menos oriundo de quem hão to que n.ao nos sobra espaço o alarme, iniciando-se logo os tra

O poderia fazer enquanto re- ,para mais que um remate. em balhos de socorro.

comendava aos prepostos das que apenas g.neremos f,:Is�,r, Segundo se acredita, os ventos

autoridades policiais .dos muni- P;3-�� eonh�cImento do DIa� violentos que varreram a ilha na

cípíos e distritos o máximo �-
no , q1fe nao _temos abs?luta- manhã de ontem contribuí.ram para

gor na compressão eleitoral. .. m�nte l�str�ç�s no s�ntIdo de o desastre.
'

Bem se vê que; naquela impro-
eVItar .replIcar-Ihe, a altura, As vitimas terão um feneral em

priedade vocabular, os corifeus q�alqueI at�que. Isto 11-:e vale- massa.

do atual oposicionismo catari- ra para maIOr '!:esconsol.o, co- �P�r-o-d-u-ç-a'-o-d-e-c-i.g-d-r-r-o-'s-nense apenas se trairam, como
mo uma decepçao a maIS, �n-

que a lamentar que o sr. Adol- �e tan;as que teu: colhIdo
nos EE. UU.

fo Konder não tivesse agido de os ven os que semela...
Washington, 22 (lJ. P.) - Os

maneira a impedir, por maio- fabricantes de cigarros norte-
res violências, a eleição' do sr.

METEOROLOGIA
americanos dobraram sua pro-

Nerêu Ramos. dução em 1948. Ano passado a

Entretanto, se permitiu que Previsão do Tempo, até 11 110ras produção atingiu a cifra as-

das urnas saísse. vitoriosa, pelo do dia 23: tronômica de 388.000.000.000
menos em parte, a realidade Tempo: Instável sujeito a dlllvas; de cigarros. As exportacões
da votação dada ao sr. Nerêu Temperatura: Estável;· t b' t 'h

�

Ventos: De Nordeste a Sllí:;stc,
am em, aumen aram, cL�egan-

Ramos pela ,corajosa têmpera frescos' do a se vender ao estrangeiro
moral do eleitorado livre, não Tem�eraturas extremas de hoje: em 1948 25.000.000.000 de ci-
tardou em arrepender-se de ta· Máxima 26,9 Minima 21,4. I garros. ,

:mama liberalidade política, -
e tentou, na Capital da Repú
blica, a depuração do !Sr .. Nerêu
Ramos, que assim teria a sorte
do sr. José Américo de Almei
da, eleito na Paraíba, porêm
depurado na Câmara ...
A história, por sinal, não

será, de henhum modo, favorá-

.CASA
PrecIso alugar uma, no centro ou imediações, que tenha uma sala

terrea para escritório.
Serve também uma sala terrea independente, no centro ·ou imE'

diações, e casa nos arrabaldes.
Queiram informar no Hotel CENTRAL, procumndo o sr� Wilson

Bleggi, das 12,30 ás 13 horas.

l'OR PREÇOS ,QUE CORRESPONDEM APENAS AO FEITIO

t TAILLEURS DE LINHO
ROUPAS SPORT E PRAIA,

NA. "A MODELAR"
•

CO'lRA" CASPI,

QUEDA DOS CA·

�ElOS E DEMAIS

AFECCOES DO

COURO CABELUDO.

_.

1

I
l

Na sessão de ante-ôntem, US;1 r.r!(�

da palavra o sr. Biase Faraco _' P.

S D. - se referiu à Ilustre POI'SO
nalidade do rev. pe. Jorge Sdelme:ye;,
uma das mais eminentes expressoes
cio magistério secundário br-astlcrrn.
Sacerdote de renomados dote, de
virtudes cristãs e possuidor de 1l'1'1l3

grande e 'invulgar cultura, teve, en

tre nós ocasião de mostrar' grande
cuidad� e carinho pela instrução
da nossa mo<p-dade. Assim, uma

vez ouvida fosse a Comissão, pediu
fosse parte da ata do dia um veto

de profundo pezar pelo seu pas
samento bem como se enviasse con

dolências ao' Colégio Catar inense,
desta cidade, e ao Colégio Anchie
ta, de Pôrto Alegre. solicitado pe
lo ilustre parlamentar foi aprova
do unânimente, tendo falado em

abono de suas palavras o seu eJle�

ga de Comissão sr. deputado João
.José !ider da U. D. N.
Na sessão de ôntem, usando J p').

la�ra o sr. deputado Cid Loure" m.
bas - P. S. D. - mais uma vez se

mostrou conciente e capaz def'en.
sol' dos nossos indios de Chapecó
que um pretendido esbulho por
parte de Alberto Berthier de Alms],
da quer, a viva força, atirar na

mais completa e desumana mi.,:t>ri3,
Sôbre êste assunto, o ilustrado par
rnerrtar solicitou informações ntais
pormenorisadas a fim-de que possa
voltar ao assunto em futura sessãn.

<O sr. Presidente, atendendo [,�,

nobre deputado .providenciou no
sentido de que o mesmo obtenha o'

solicitado.
.

Nada mais havendo a tratar, foi
encerrada a sessão e marcada ou

tra para hoje ás mesmas horas.

Centro Catarinense de Estudos
e Defesa do Petróleo

CONVITE
Convidamos as Exmas. Autoridades e o povo em geral para assis

tirem a conf-erência sôbre o Problema do Petróleo que o ilustre coes

taduano Jornalista Dr. Valéria Konder pronunciará hoje ás 20 'lGr�s,.
no Edifício da Cruz Vermelha Brasileira, à Rua Tenente Silveira.

,k DIRETORIA

FRECHANDO••• �
--,�

Cidadão Sebastião.

LAGES

Aqui vai a minha, em resposta à resposta sua,

José do Patrocinio, certa feita, debatendo em público com

um dos grandes trihunos da época - Silveira Martins, se não

me engano - deu de tartamelear, opresso, perdido em repeti
ções sem brilho e exposto já à hilaridade de aristocratas e

conservadores avêssos aos seus ideais generosos. Da galeria -

que o episódio se passava em um te�tro - desce, então, 11m

aparte sêco, ríspico e agressivo: - "Cala a bôca, negro!" :Mal

estalára a apóstrofe, Z� do Pato, como que tocado por uma

centelha elétrica, reage soberbo de eloquênêia. Suas palavras
sobem na forma e sublimam-se 'no fundo. E o· SÚI' discurso

passa à história como uma das mais notáveis; demonstrações
de gênio oratório. Aclamado pelo povo, carregado em vitór'ia"

depois de consagradoras homenagens, foi descansar à redação de

seu jornal. Ali:, entre amigos, relembrando a cena, amea�ou

raivoso: - "Eu só quisera pegar o patife que me insultou hoje!
Partia em dois, ao canalha!" Paula Nei, espreguiçado· em um

sofá, deu-lhe a informação: "Fui eu!" E explicou: - "Não fêra

eu e tu esta6as amargando a mais negra de tôdas as rle(ro.
tas! Salvou-te o meu aparte". E o grande abolicionista mais

não fêz que abraçar comovidamente seu velho· amigo e com

panheiro de campanhas e boêmias. Cidadão Sebastião! Fiz

com você � mesma experiência. E o seu jornal, depois das

minhai' ep�lStolas" está-s'e tornando .legível. Antes você ]pm

brava' aqueles fazendeiros relaxados, que nã'o fechavam as di
. visas de suas invernadas e não levantavam os cabeços de taipa

caidos nas porteiras; que não marcavam e nem assinalavam a ,cria
ção e menos separavam os gados pelo sexo, pondo-os eles (;onl

eles e elas com elas; que na hora de tirar o leite, 'porque faltas

sem cordas e sovéos na ramada, mandavam buscar as a.rreatas d:1

tropa; que viam seus campos virados, pelas varas de porco alç!l
do ... Por êsse desleixo melancólico .andava a Região a m�rl'ir

. bitolas. Parecia jornal existencialista. Os sujeitos, os pred!ca�
dos e os complementos, com tutti quanti, viviam aí nas pági1!as
em licenciosidades paradisiacas. Espicaceio-o a frechadas. Pui
à generosidade dê imaginar um erro impossivel para um jor
nalista duas vezes academico. Até aí falhou minha imaginação,
que em o n. 102 da Região, no editorial, estava em real'idade

,aquilo que eu fantasiára em hipótese: "É tão flagrante as fa

lhas .. ," Você, cidadão, ao invés de penhor, ma'nda-me pedra
das! Feia ingratidão! Do que lh� disse, d7duz que eu quero
ser intérprete da cultura lageana. Você está em pista falsa. Cul
tura é coisa diferente. Pernostiquice também e também intima
ção. Acredito que, dentro da especie em foco, houvesse pastel na
palavra cultura, que os dicionários mandam grafar com r! Per�

nostiquice e intimação será a tentativa de transformar em feno

meno sociológico ou 'indagação cientifica um caso simples de ins

truçã'o primária! ...
·

.

Cidadão Sebastião: amanhã nós continua ...

De coração, o

GUILHERlVlE TAL

P. S. - "Folg;ado', ,cidadão, é colarinho de palhaço!"

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


