
RECEBIQO COM GRANDE ENTUSIASMO CíVICO PELO POVO DESTA CAPITAL, O "FOGO SIMBóLICO", QUE ESTE ANO EXALTA A MEMóRIA DE

PEDRO ÁLVARES LAhKAL, FOI SAUDADO ONTEM PELO DR- ELPíDIO BARBOSA, DIRETOR DO DEPARTAMENTO

RECINTO DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, SOB

DE EDUCAÇÃO, E FICOU NO

RUMO

AO ALTAR DA PÁTRIA,
G(}ARDA DE HONRA, ATÉ A MANHÃ DE HOJE, QUANDO PROSSEGUIRX -SUA TRAJETÓRIA

EM PORTO ALEGRE. O GOVÊRNO DO ESTADO E O PREFEITO DA CIDADE, BEM COMO GRANDE NÚMERO DE ATLÉTAS,
"'

SE SOLIDARIZARAM COM OS PROMOTORES NA GRANDIOSA DEMONSTRAÇÃO DE FÉ CíVICA.

instrução profissional exigida para
o manejo das arruas que empunha
rás na .defesa da 'Pátria!

APrí-,
Assim foi feito para que ao prcs

moramos-te o físico para resis- tardes, peru nte o simbolo sacr-os

tires às agruras da campanha! Mo- I santo da Pátria" o solene juramcntn
delarnos-te a alma de Soldado para .que vos investe, definitivamente, na

que possas, altaneiro e viril, fazei' plenitude de direitos e deveres de
frente ao inimigo de teu país! soldado do Brasil, fossem vossa ..

Fizemos-te Soldado e, agora, pe- palavras inspiradllS nos I'hagnífic()�
rante.esta Bandeira, fizemos-te tam- exemplos legados pelo ino l vidi.vo l

bém cidadão no compromisso de Patrono do Exército, cuja viua

amar e defender o Brasil! constitui o mais ])prfeiLti padrüo de
A Pátria, te poderá pedir, si ne- todas as virtudes rni l.t.u-es :

cessá rio Iôr, para a salvaguarda de - Le a lda.do, COnIO a de que deu
sua sobcrânia, integridade e insti- prova na madrugad<>. ele 7 de :llJril
fuiçõcs, todo o teu sacrifício, até .de 1831, quando, sól)l'o� todns . os

mesmo a suprema renuncia de tua sentimentos pessoais, l'�'z j)1'Cpollr!e
vida, teu lar, teus af'étos, quando I'a�' a J'irfJlida-de ao llllJWI',dor, cujo
surgir a hora da abnegação subli- l'e111a,"0 agonizava: ,

me do heroismo. - Bravura, COI1SLJIJ.';,[,·'IlCÍ;-tda s»-

E não serás o primeiro porque, brdudo no quadro ele�;':zanl:e de
já antes, encheram a história da ILororó: - "Sigam-me. os que forem
pátria tantos outros como Sampaio, brasileiros!";
Fernando Machado, Marcil io Dias.

.
_ Afeição aos suborriiua.dos, de

Assim o fizeram há bem pouco, nas monstrada na constante preocupa
rudes terras da Itália, Amoldo Cân- ção pelo confôrto moral e rnatcriu i
dido Raulino, Clito Antônio rle de suas tropas, fossem quiÍis fossel'l
Araújo, Cristiano Clemente da Sil- 'as 'C()J)'tinf!.ências enfrentadas, e

"a; Pedro Laurindo Filho e Wences- lllanÚestada especialmente naquele
lau Spancorsky, teus camaradas voto final d':! se fazer conduzir, a

>':leste Batalhão. E não serás, talU- sepultura que' lhe guaNlaria os ve

hém,·o último, porque virá aqui, a nerandos restos mortais, por Illãos
teu mando e a teu exemplo, o teu de ([uatro praças de bom cOl11port<:l
filho de amanhã para aprende1' :l mento;
defender a Pátria!

Ney de Aragão Paz
Jaime Arruda Ramos

cadn nos' jornais oficiais

l11LlllICIJ)IO, considerado
mente ou em coujunto, e

sóbre o

isolada

forneci-

II' xxxv florJIJJ6poliS-���iJdo 28 de Ago;to • 1948 I MI '10.330·

lOs acontecimentos de Berlim
.1
OsBÇ!���t�!.��elPre�l!!�!e�!! !_!y��la���!!�o��o�
munístas invadiram hoje a Câmara .Municipal de Berlim, impedindo a

i'euníão do Conselho Municipal. Grupos de ação comunistas arrombaram

os portões de ferro do edifício, e uma multidão de 1800 pessoas invadi

ram o recinto elas. sessões, cuja capacidade é apenas de 1500. Ali ouviram

um discurso do. chefe esquerdista .Karl Litke, também transmitido. pelos
altos-falantes a outras milhares de pessoas que se comprimiram em tor

no do edifício. Litke redícularizou o Conselho por ter adiado
í

ndef'cni-

demente a reunião, em virtude do novo assalto de hoje.
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'

..N'l'� C.6.TAJltil'olJl

..pIet6rl•• D. 9....... ' 8I1INEI NOCETI - Dlretol' Dr. BURENS DE ARRUJU &...I08
,

Diretor de Redação GUSTAVO NEVES

/ I

,

Por ocasiâo do Juramento à Ban

deira, como parte das celebrações do
"Dia do Soldado" no quartel do 1-1°
B. C., o SI'. tenente-coronel Vieira
da Rosa, Ilustre Comandante da

.

Guarnição Federal e daquela bri
lhante unidade do Exército Nacio

nal, proferiu a seguinte oração:

Ecos das celebrações do
«Dia do Soldado»

" . "

mURIC1plOS
Acaba de. es �belecer-se, na Ca

pital da Repúhlica, .a nrganização
"AssistÔncia Municipal", que Cem

por finalidade auxil iar as é0I1111naS

brasileiras nas complexas e múl-

íiplas tarefas que lhes competem,
minoranclo as dificuldades advin

rias da distância entre essas e os

órgãos da administração federal,
circunstância que - não há negar

O galã da pesle suína... de ��,�e����nOc�:�á��IO�e!e����:c;;��
VII a população do interior cio país.

Encerrámos ontem os comentár-ios qúe vinhamos fazendo ao desas- Con íando no seu quadro de au-

trado discurso do nosso correligionário deputado·Waldernar Rupp, dis- xi liares com elementos capazes e

curso que afirmamos ser leviano e injusto. especialmente selecionados para a

Ontem, todavia, recebeu o dr. Inspetor-Chefe o seguinte telegrama: 1 arefa que devem executar, e po

"373 BLUMENAU SC 152, 69, 25, 1740 AGRISANIT SJOSÉ SC N° c1endo contra Lar outros técnicos
48 DE 25-8-48 COMUNICO-VOS QUE CONFORME OFíCIO RECEBIDO i especialistas, a "Assistência Muni-

HOJE, A CAMARA DE, VEREADORES pESTA CIDADE APRESENTOU cipal" r-epresentará DS municípios
,vOTOS DE CONGRATULAÇõES A DEFESA SANITÁRIA ANIMAL, RE- na Capital da República, zelando
PRESENTADA POR'V. S., COMO RESPONSÁVEL E ORIENTADOR DO

pelos seus interêsses e encami
SERVIÇO PELA, DEBELAÇÃO DA PESTE SUíNA, O VOTO FOI APRE·

I I d )1' vidências de sua in i
SENTADO PELA BANCADA UDENISTA E COM APROVAÇÃO UNANIME. �,la.l ,0 .as 1 o,

',� adm.
TAL ATITUDE VEM COMPROVAR A VOSSA EFICIENTE ADMINIS" ,I,allvd _Jun,to aos orgaos da

. :

TRAÇÃO, QUE VEM EXTI�GUINDO OS FOCOS DO VALE DO ITAJAí.1 n��ll'aç�:o"iederal ou de insf
í

lul-

SlAUDAÇõES (A) JAIH l\r:AHCHETTr." I çor_;
of'iciosas e par

í iculares.

Estamos satisfeitos. F az parte do plano la A. ),,[.,
igua lmeute, comunicações semanais

as Prefeituras, do que for puhli-

Navi�s 'do Loide para
os porlos do sul

o sr. deputado José Boabaid, Governador, do Estado em exercício,
recebeu o seguinte cabograma:

"Rio, 26 - Com referência ao telegrama n? 476, temos a, honra de
informar a V. Excia. que o Loide Brasileiro destacou oito navios para os

portos-do Sul; para,.o citado carregamento. Salientamos que o problema
é de difícil solução, em virtude do calado do porto -de Florianópolis. En
tretanto, estamos examinando a melhor maneira de atender ao assunto.

Saudações. - MERCANVIA."

Assistência aos

'''Cbnscritos de 1948:
. A�abaste de pronunciar o mais so-

"Conscritos de 1948!
N" f'·

'

Iene juramento de tua vida! I
j .ao•.01 por mero acaso (flll' a

Acabaste de confirmar o compro- cenn�ol1la de,. �osso compromisso,
misso que aqui assumiste, ao iniciar a. mais e:,presslva de vossa vida mi

o ano de instrução, quando "te foi II litar, vem a r�alizar-se n� Dia do

apresentado a Bandeira de nossa S�lda-cJo, - CUjas festas sao prr-s»

Pátria!
didas pela evocação da maior figu ..

Fizemos-te Sõklado. Demos-te a
ra do soldado brasildro cle todos
os tempos: - o excelso Duque rte
Caxias!

Seja, pois, a lembrança sempre
deste teu compromisso de hoje:
A:\fAR E DEFENDER O BRASIL!"

Damos a seguir o Boletim Espe
cial do Comando, da 53 R. :\-1., lido
n quartel do 14° B. C., por ocasião
do hastcamento da Bandeira, uo

dia 25 do corrente:
•

Aga Khan virá
ao Brasil
Lisbôa, 27 (U. P.) - Irá breve

mente ao Brasil Aga Khan, o fabu
loso chefe duma seita religiosa na

India, que para certas cerimônias é
colocado numa balança e pesado em

diamantes. Foi o que anunciou o seu

filho, o principe Ali Khan, ant"es de
partir para Biaritz com a estrêla do
cinema Rita Hayworth. Acrescentou
que Aga Khan tenciona embarcar
para o Brasil logo que esteja resta
belecido da, sua recente enfermida
de. RUa Hayworth, a famosa Gilda,
negOl! que tivesse qualquer romance
com, o príncipe.

A carne verde
no Rio menLo aos Prefeitos, pelo menos

uma vez' por mês" de um Lraba lho
Rio, 27 (H. P,) - Os varejistas de

carne verde reuniram-se ontem para
tratar do problema relacionado C0111

as díticrâdades que encontram, em

face de pequenas cotas de carne de
primeira que lhes são fornecidas e

da obrigatoriedade de comprar tam
bém o produto inferior, conforme
estipulação do abastecimento. Ale
gam os açougueiros que recebem a

carne de primeira e chamada �eg�1I1-
da por idêntico preço, quando lhes
é vedado vender o mesmo produto
conforme lhes é fornecirlo. Assim é
rapidamente a carne de primeira
vendida enquanto que o restante fica Pelo extrav,·o deencalhado e traz prejuizo� ]J<.>rã os

.

negócios. Nêsse sentido, dirigiram
uma "al-I8um memorial ao Prefpito solieit,l!;do \Ilhes seja concedida a permissão pa- .

ra adotarem a mistura de carne de Eio, 24 (A. N.)" - O Jmz ela ter-

segl�nda numa proporçãe. (le vint.e I
ceira vara da Fazenda· Públi('!'1, jul

e. tnn.ta por cento, dos pesos adqm- gando procedente il ação d' inde-
ndos pela freo'ues1a. I, _ , " ""

'Illza.çao mOVida peLa CompanhJa d.e-

Seguros Marítimos e Terrestres de
Porto Alegre, condenou o Loid Bra-

sóbro adminisLração municipal es

pecí almente elaborado pelos técni
cos a seu serviço ou transcriLos de
obras consagraüas,
Todos os serviços prestados pela

A. M. às Prefeituras serão ,execuLa
dos em rcgime de assinatura, ao

preço de cem cruzeiros por mês -

mensalmenLe modesta, ao alcance
de qualquer' Prefeitura.

,

- Abenegação, tenacidade, res-

Neste

mome.
1110 ,elll ([u.e

te

tor.�las, IPei�o. '.à ord�m. e às i�lSl"itllÍÇÕl'S,
Soldado do BraSil, apolüamos-Ie, amol' ao ExerCIto e amor ao Brfl-

mais uma vez, 'esta Bandeit;a, fanaI sil, ,tudo numa vida cento por cen

�Iorioso da hla" existência ·de brasi-I to dedicada ao serviço da Pútria,
leiro! a JJonto rle se po,der afirmar que

Foi Ela que lançou nos céus da I a vida de Caxias se identifica :':0'11

nossa História essas cintilações ful- a História da Pátria na fase deei

gurantes de vi,das e fatos heróico&! siva de formação do país como n�-

Foi ela que, nos mastros dos na-' ção soberana"; numa existência em

vios de Tamandaré e Barroso, com que percorr�,lI tod-os os graus da
os Gentául"Os de Osório e Andrade bierárquia militar enquanto, onde
Neves, à frente da Infantaria de ([uer que se fizesse necessário - no

Sampaio e Guilherme Xavier, na Maranhão, em Minas, eú) São Paulo
trincheira de Vilagran Cahrita, nos e no Rio Grande cio Sul - punha o

.quadrados épicos de Camisão, na valôr fIe SlJa espada e a nobreza de

Aumento de salarios
Eio, 27 (H. P.) - ;)lIl1Jze sindica

tos de empregadore, recorreram ria
decisão do Tl'ibunal ltcgional ào
Trabalho, ([ue conccdE:1I [�lIl1lent<) de
salál'Ío aos comerci;írio�, tendo os
seus recursos dado en trad,l on tem
na Secretaria do(fribLl'1<d. DepoÍ> de
examinados os autos () aprest'ntadlJs
as razões do TRT, ser::' o processo
encaminhado ao Tl'ibullUl Superior
do Trabalho, onde receber:l I) pare
cer da procuradoría e pan�cer do. re
lator, para entrar em llãutà final
mente. Se não houver pc,Frto de vis
tas ou I'equerimento de diligrncias
que atrasem o andamento do proces
so em questão, será êle julgado den-
tro de um mês.

.

tais como a marcha de flanco de

Tuill-cué, através do Chaco para

guaio e as batalhas de Avai e de
Lomba Valentina; vida gloriosa que
fez de Caxias "o màis modesto dos

Concentração
de I�vra'dores sileiro a pagar seis mil e nuventa e

lia
I C'ÍncCl cruzeiros, referente ao extra

, Ri_o, 2� (H. P-i - Apr�v�itando a vio de uma caixa contendo merca-
reallzaçao das festas relIgIOsas de . A

Bom Jesus de Itabapoana, Estado do donas embarcadas no vapol'" "Fe-

�spírito Santo} a 'Cooperativa Agrá- Iipe Camarão", no porto de Sa'ntos,
rI_a local l?r?l11?�eu, com a

<;oopera-I
com destino à Salvador, Estad'o da

çao do MIlllsteno da Agricultura, .

uma grande concentração dos lavra- B:l:la._ _ _ _ _ _ • • •

dores, perante os quais diversos téc-
�_

-;�
_", _ • - •••••• - - • - - _" - '-'"

nicos levaram a efeito palestras e O diretor do D48PdemonstraçQes de caráter prático sô-
bre os mais palpitantes tel!las agl'Í- vVashingtofl, 24 (U. P'.) _ ()
colas. Na ocasião, foi la_nçado a p�- Comissário do Serviço P 'bl' UI'-dra fundamental da UZlna de LatI- , ...

u '1CO

Cimos, q�le será construida pela VII I�orl�-amel'lcano, sr. A.I't ur·

CooperatIva ele Bom Jesus com os Flrl11ll1g', num :nanquete de dCS1)e-·
n?ais, Il;odernos ,l?rocessos e benefi- didas antes da Sua aposenLadol'ia"
Clara toda a regIao do Vale do Itaba- deu ao g'o ê' ·t
poa na.

v I no uma l'eCel a p,)I'3:
melhorar o. nivel cio fllncionali�
mo. Recom�ndou Flemi'ng mel'llO-
res salários, promoções justas e

mais responsabilidades para os'

f'llllcionál'io::; compelentes, e de-
nljs�ão l)1ai� r,Bpi"da elO& Ü1C0J11pe-
lrntes.

heróis" e tamhém o mais bravo, o

jornwla gloriosa de Copacabana, na seu grande coraçi::o ao serviço da mais virtuoso, o mais justo, mag
infâmia comunista de 35 e finalmen- unidade nacional, ou, como gllelTas nânimo e valoroso soldado .rlo Bra
te aos alcantis dos Apeninos, se111- contra os ditadores Orihe, Hosas e sU!
pre erguida, indicou aos teús cama- Lopes, conduzia à vitória as fôrças Coriscritos de 1948! C I

-

radas o caminho da honra e da vi- brasileiras; vida que, embora e111- Com vosso juramento, tornaste- a or excessIVO
túria. penhad'a em inúmeros recontros, vos herdeiros imediatos da glória I Detroi, 27' (U. P.) - Mais de qua-

Seja., pois, o objetivo da tua devo- não conheceu jamais o travo da der- de Caxias! Cumpri-o com ficlelida- I renta mil operários abandollaram
, ção: ama-a para que ela continue rota e eri'riqueceu npssas tradições ,de e sereis dignos de tão precioso I

onem as f,íbricas de automóveis .ou
sempre er!;wida e altaneira! com o brl'll10 de I<ra'n,ol'osOS Ie'tos I J d"

foram mandados loara casa, deVido
� I �

I , ega o . ao escessi vo calor.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Programa para o mês de Agosto
início às 22 horas

-_

HOJE «soiree» com

o
v' Rotary Clube de Florianópolis Pe,!ir'a� �,P!o"

<'tP��. '
,

.' teção sovtenca

MaIS um all1l?ço semana! re,ahz�llIl t�ndo o nllJl1�rO de ro�ar�anos que ,')
T "

ontem do H. C. de Florianópolis, vem fazendo JUS ao premro da Gra-
Teh8J '1111, -:

(U. P.) - O l111-

decorrendo os trabalhos dentro do' vata, prêmio êste por ele instituído nistro iugoslavo no Iran, sr. Azirn

espírito de camaradagem e sadio para o rotariano que conseguir man- Ali h Hodzic, e outros funcionários

companheirismo que distingue as ter 10070 de freqüência durante o

reuniões rotárias.
exercício rotário.

Iniciando os trabalhos o Presiden

te Adalberto Tolentino de Carvalho

convidou o rotariano Elia Fedrigo

para hastear O· Pavilhão Nacional.

Em seguida, dá a palavra ao diretor

do protocolo, Flávio Ferrari, para

apresentar o visitante Carlos O. Seá

ra, do C. R. de Cresciúma, e convi

dados Sl·S. Julio Herrera, Cônsul

Uruguaio neste Estado, c Roberto

Lacerda.

Atendendo a uma designação ante

rior, fala Lauro Fortes Bustarnante,

para .assinalar o aniversário da' Rai

nha Guilhermina, que ontem trans

correu. Antônio Almeida homenageia

a data da independência do Uruguai,

festejada ante-ontem pelo pais vizi

nho e irmão. Saudando o Dia do Sol

dado, fala, ainda, João
Alcantara da

Cunha, exaltando o patriotismo das'

nossas forças armadas, o Exercito

e êste, na'pessôa <ia General Eurico

Gaspar Dutra, Presidente
da Repú-

blica. '"
Joâo ' Eduardo Moritz, dentro' de

sua sub-comissão, leva ao conheci

mento da casa que a média de fre

qüência dessa reunião foi de 86,15%

e a do mês corr-e...nte de 84,15'70, exal-

Informações utet-

.

SEGl1NDA-FEIR..('

Exprellso Sllo OUitóvao - �

7 noras,
A'Qto-Vlaçlo Ita,a! - Ita,':! - .111 h0-

ras.
EXl)resSo BrulIQuenn - BruaAu. _

16 horas. ,

.

Expresso .Bruequense _ NOTa Trento

_ 16,30 horas_
Auto·Vlação CatarlnellN _ J'oUlvUe'

- • horas.

Auto-Vlação CatarlneDH _ Curitiba

- fi horas.
Rodo'V!4rla Sul-Brull - POrto Al�e

- 3 horas .

, Rapido. Sul-Bras1l<!1ro
- J'olnTll. -

,Ali fi e 14 horas;
. TER�-",�

.

Auto-VlaçAo Cati(riii� _ P6rto Ale

gre ,- 6 horas .

Auto:Vlaç80 Cat.arlll_ ;_ CurItiba

- 5 hora's
Auto·VlaçAo Catarlnen..

.l!8INATUIlAJI,
- e horas.

N. Ca,I..1 I
Auto·ViaçãO' CatarineJIIN

�.....
-·6 horas.

. a.. . ...
- . . . . . . "'_ Expresso Slo Crllrtó."ão _ � -

...... Cril 41._

17 ::;�sa GlcSrla. _ I...acuna _ 7�

..........1'. • ••••.
Cr' II." e 6'>2 horas, '

.

... . . . . . . . . . . Cr' •.•• Expresso ·Brusquen.. - B.ruaqu.
_

..........1... CrI '.1. 16 horas. .

N. bt&ert.l'
A·�to-Vlaçlo JÚlja! - IUjal ._ 111 ho-

.
raso

[

... • ••. , • • • • . . . Clt 1"." I Rápido Sul Brasllell'o
- Joln."U. ;_ ..

...
"..... ... 5 e 14 horas. .

"n "'.... o.. .

.
QUARTA-FÉRA ,

!bt_.U. CrI- .....
_
A;�!�ai.'0

Catarlnenae Cla'it1ba Juizo de Direl.o da

,I ....
1'. ,cre .,., Auto·Viação Catal'ln!lnse Jo�vlli!

J' J_'ul à.te •••IraI.

'. - :ut�%-�:�AO CatarlnenH Lagunl de Tijucas
,- 6,30 horas.

.'

110. .rld.ata, .....
••• 5 �ãr�d�o��;.B�asUeIrO

- Jolnl"Ue _ li Edital de preça com o prazo de vinte dias

.-IIUe.doa. nlo ••rl.
Expresso Silo Crlstovll.o -- Laguna _ O Doulor Belisário Ramo.s da T.�m cavalo de pêlo toedilho doma.

..
7 horas,

4•.,,01.,,1..... Expreseo Brusquen·sf! _ Brusque - Cosla, Juiz de Dieeilo rIa Comarca do por Cr$ -1.100,00. 13) Uma

" .11'0«;10 uio 190 ,,,,.111, 16 horas.
ele Tijucás, dD Estado de Santa ca-, pg'lla

domada, que tem os cascos

..ld1lz. peloo·l!:oBeolt..
Auto-Vlação Itajal - Itajat - 111 ho- tarina, na fOl'ma da lei, eLc. dcCeiLuosos por Cr!ii 600,00. H)

••UM.o. no. arU... ra1;xpresso Brusquense _ Nova Trento
Faz saber alados' quantos o pre- Uma balança' ele 25Kgs. por .

.._�•••- - 16,30 horas.
sente· edilal ele praça, com o pra- Cr$ 90,00. 15) Uma balança de

Rodoviãria Sul Brasil _ POIrto Ale�e zo .de 20 dias, vil'em ou dele co- 150 Kgs. por Cr$ 20,00. 16) T.�m

- 3 horas.
QUINTA-FEIRA

nhecimenlo tiverem, que no dia 23 balcão por Cr$ 20,00. 17) 4- vidros

Auto-·Vlaçllo Catarlnense POrto de setembro p. v., ás lO horas, nes- por ,Cr$ 12,00:) 18) 2 latas yasias

Alegre - 6 h(',ras. ta cielade e comarca de Tijucas, á por Cr$ 10,00). 19) 10 espelho�

_A�t�.!��âO
Catarlnense Curitiba po�la'do edifício da .Prefeitura Mu- j pequenos por Cr$ 5,00. 20) uma

Auto-Viação
Catarlnenlle J'olnY1le nicipal, O padeiro dos a1)ditól'ios duzia de bolões de madrepel'ola pOI'

- li horas.
trará a público pregã.o de "enda Cri 1,20. 21) 12 yidros de ])er[11-

Auto-Vlaçllo Catarlnense _ Twbarlo e ciiTemalação, a quem mais der me por Cr$ 7,20. 22) 100 compri-'

- A�t��fàsção Catarinense _ Laguna
OU maior lanço oferecer acima do midos conlra a maleila por ....

_ 6,30 horas.
preçó de sua avaliação, os bells Cr$ 20,00. 23) 4 .latas de pó d€

Expresso São Cristovao - Laguna - abaixo discriminad·os, separados arroz por Cl'$ 4,00'. 21,) 5 vidros cie

7 horas. para pagamento das custas e de- panvel'mina por Cl'$ 10,00. 25) 6

e ��%ê�or���rla
- Laguna - li 1/2

mab despesas do arrolamenLo dos caixas de Odim por Cl'$ 12,,00. 26)

Expresso Brusquenee - Br'usque - bens do finado Celso Francisco 9 vcrmodim, em vidros, por ....

16 horas.
Lemos: 1) Um terreno sito 'no lu-' 01'$ 13,40. 27) 8 caixas de nilulas

ras�uto-Vlaçllo Itaja! - Itajal - 111 ho.
g'ar 'j'imbé, 10 distrito dêsLe mu- 21 por Cr$ 2'1,00. 28) 10 lijelas ele

Rãpldo SUl Brasileiro _ Join."Ue _ b nicipio, O qual mede 165 melros de barro dor Cr$ 10,00. 29) 2ô ('al1(;·

5 e 14 horas.
fl'ente ,que fazem na, estrada pú- cas de louça por Cr$ í5,00. 30) f[O

Empresa Sul Oeste I.tda - Xapecó - és blica estadual-e 660 elitos de fundos chicaras diversas de louça POl' ..

- 6 horas. 4) ,que fazem em '[erras de' Feliciano Cr$ 68,00. 31) 1/2 qllilo de sál a-

�odov1árla Ss���!iíIRA POrto Alegre
Machado; limi la-se ao :\Tarte com maq�o por Cr$ 5,00. 32) 4 r!uz:as

_ :I horas.
terras de Joaquim Hermogenes de rle lapis prelo por Cr$ 12,00. 33)

Auto-Viação Catarinense Curitiba Melo e ao �lll com ditas de HeI'· ,2 dllzias de lapis de carpinleiro

I-A�t����âo Catarlnense J'olnv1le
deiros de EleuLério ;\I[al'1'a, área por Cr$ 7,00. 3'�) 10 pacoles de

_ II horas.
.. ele 108.900 mell'os qllaelrarlos, ll\'a- melhoraI por Cr$ 5,00. 35) ft yi-

Auto.Viação Catlll'lnense _ LliJruna liados por 10.890,00 cruzeiros. 2) dl'oS de creolina pequenos por ..

- 6,3{) horas.
oL111'.0 terreno com 55 melros de CI'$ '[,00. 36) 2 vidl'OS de tinta pro·-

Expresso Sã'o Cristovão - L&g\ma - frenle que ,fazem na e�trada l)Ú- la, de escrever 1)01' Cl'$ 2,00. 37)

7 horas.
Auto-Viação Itajal -, ItajaJ _ UI ho. blica esLaelual, com 132 dilas ele 12 chapem de paLha por Cr$ 9,60.

ras" '.

. fundos qlle fazem em terras de SR) ;:j caixas de botões ele marca

16E�presso Brusquense - Brusque - Eleutério Mafra;- extl'ema.ndo ao por Cr$ 9,00. 39) 25 c'arreteis de

Rá��:- Sul Br�$l1elro __ .JotnvH.--_
-Norte com Nicolau Rosa e ao Sul linha. diversos por Cr$ 15,00. fIO)

àll'5 e 14 horas.
com terras de Herde.iros ele Antô- 20 mea<ias de linha, em cores pill'

Auto.Vlaçl!o atBApo _ Curitiba
nio ,Rita - área de 7.260 melros CI'$ 9,00. H) 30 borrachas escola ..

_ 5 hora.s.
atar nen" quadrados - avaliados por ....

res por Cr$ 5,00. 42) 8 pares d8

Rtipldo Sul Brasileiro - Joln."U.· - Cr$ 726,00. 3) Ainela um oul to lamancos por Cr$ .17,60. 1,3) 3 b11-

às II e ]9 horas.
terreno que mede 72,06 metros de le'S de folha ele f1andres por .....

- II horas. \ fl'enfe )la esll'ada ;fntiga;
-

extre- Cl'$ 24,00. 'd) 10 maços de fósfo-

_ �u����:�AO Catarinen�e -.- J'olnv1le.: mando ao Norte com ,terras de ros por C-r$ 22,00. 't5) 35 bieos d('

Auto·Vlação Catarlnen,H _

TubarA0j
Manoel Leal e ao Sul com ditas bOl'I'acha p01' Cr$ 17,50; 46') 6 cl1o

- 6 horu
.

de Zefel'ino Joaquim de Melo - colpLeil'as, por Cl'$10.00. '17) 1'0 pa-

7 ���::sso Slo Crlsto."lo - �guna - área. de 12.777 melros qu'adrados, llelas de 'barro por Cr$ 6,00. /18\ 10

ExpreSllO Brusquenae _ BrIUIqu. _
avalIados po.1' Cl'$ 638,35. 1) Uma panelas de barro. com ca.bo, por

14 horas. .

casa que serve de residência, � Cr$ 7,00. í9) 15 boiões de barro

Auto-VlaçAo ItaJaJ - ItajaJ - 13 ho-' construida de maeleira,. coberta de por Cr$ 9,00. Bens êstes que i r50

ra�xpresso BrusquenMI- NOTa �to lelll'as, casinha, assoaLhada, frentit á praça com a condição de ser da

- 9,30 horas.
. fonada, com seis janeilas e dua.s da preferência ao licitanl,e qLle �",

�:xrí:s�o GIÓrl. - Laguna - • 1/2 parlas de frente,' encrav.a no lote propuzer arremata,r todos os !Jens

e_,_. 01'''' n. 1 avaliada por Cr$ 3.100,00. englobadamente, rlesd<: que oferc-

5) Uma outra casa construida de ça preço pelo menos igual ao da

madeira, coberta de telhas, com avaliação,' para os bens qLle núo

balcão, prateleiras, etc. usada pa. encontl'arem arrematante, e ao do

ra. lleg'ócio, ed1ficada no lote n. 3 maior lanço oferecido, para os :Il!Ie

avaliada por 'Cr$ 1.500,00. 6) Ain· o encon trarem,' na forma do qHe

da outra casa - construida de dispõe o Art. 968 do Cód� de Pro!:.

madeira, apenas com três pare- Civil. E para que chegue a. noti

cies, coberta ,de telhas, servindo de cia ao conhecimento de todos, man

agasalho ao, eng'enho de fabricar d.ou espedir o presE'nte que de"erá

farinha digo fabricar açurar, en· ser a'fixado 110 lugar de co,�tume

crava no lote. n. 3, avaliada por e !'eproduzirlo ·no Jornal "O ESTA

Ce$ 500,00. 7) Um monte de enge- DO", ele Floeianópolis. Dado e

nho de fabricar farinha" sendo passada nesla cida,de de Tijucas,

três piões de pau, ferrados e gra- aos dezoito dias do mês de agôsto

rliamento, avaliado por Cr$ 300,00. do ano de mil noyecentos e qlla-

8) Uma carroça usada, para dois rf'nta e oito. Eu, (a) Gercy dos

animais, avaliado por Cr$ 1.4.00,00. Anjos, Escrivão, o datJlogralfei,

9) Um par .de correame.s em bom conferi, e subscrevi. (a) Belisário

estado de cónservação, avaliaélo Ramos da Cosla, Juiz de Direito.

por Cr$300,00. 10) 9 barricas va- Esl,í conforme o ol'iginal, ao qual

sias por ,Cr$ .45,00; um barril va- me repol'to e dou fé. Selos afinal.

I zio por ,Cr$ 10,OÓ. 11) Uma serra Data supra.

para cOl'lar ossos p'ór Cr$ 20,00. 12) O Escrivão: Gel'cy dos Anjo!!.
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Dorario das empre
sas rodoviarias

Flávio Ferrari, COlll a palavra, fa

la sôbre o tema que lhe foi entregue

pela comissão de programa, exal

tando as realizações e benefícios que

o Serviço Socia.l <ia Comércio vem

prestando a todos os comerciários e

suas famílias.

O sr. Julio Herrera levanta-se pa

ra agradecer em nome de seu pais

as homenagens que p Hotary Club

de Florianópolis acabava de prestar

à data da independência dc sua pá
tria .

ria delegação, renunciaram os car

gos, em sinal de protesto contra a

"dí taduru de Tito". �uma J(lecla

ração publicada hoje pelos jornais

ele 'I'eheram aqueles diplomatas

iugnslavos revelam ademais que

pediram a proteção do govéino

soviético.

Viacão Aérea
.,

Horário
Segunda-feira

PANAIR -.10,40 - Norte

VARIG - 10,40 - Norte

PANAIR - 13,50 - Sul

CRUZEIRO DO SUL -:- 13,55

Norte

Em seguida, o Presidente, Adal

berto Tolentino de Carvalho, pede

3,0 plenário lima salva de palmas ao

rotariano Almeida por motivo de'

seu aniversário, transcorrido dia

24. Agradece '0 comparecimento de

Carlos O. Seára, Julio HCITera e Ro

berto Lacerda e as saudações feitas

pelos rotarianos Antônio Almeida,

Laura Bustamaute e Ftávio Ferrari

e faz votos de bôa viagem ao Cúneo

e Flávio que seguiram ontem mesmo

para POI'to Alegre. e, encer-rando a

sessão, convida o Cônsul do Uru

iguai, SI'. Carlos Herrera, nara des

cerrar a Bandeira Nacional.

PrisiRueiro,s japone
ses na Russia
Tóquio, 2 (U. 'P.) .. Foi anun

ciado nesta capital que desde o

fim da guerra, a Rússia pôs em li

berdade 776 mil jap(\l1eses, enlre

prisioneiros de guerra ti civis

�pl'isionados nas regroes ocupa-

das. Contudo, o quartel general

aliado calcula 'que quase 550 mil

nipônicos ainda continuam deli:

dos pelos soviéticos, em sua maio

ria na Sibéria.

Os Rins' que devem eliminar;

todos os traç03 de substancias i
toxicas ou impurezas do organis- I
mo, estão permitindo que um

excesso de acido urico se acu

mule 'e penetre em todo o

organismo.
A falta de cumprimento de sua

tarefa por parte dos rins ê a ,

causa
fundamental' das dôres i,

reumaticas, lumbago e irregula-
I

ridades urinarias.

Este acido urico rapidamente fôr·

ma cristais agudos, que se alo·

jam nas articulações, causando

a sua inflamação e rigidez, 3S

cruciantes dôres do reumatismo

e outros males do sistema urina·

rio. O tratamento apropriado de·

ve fazer voltar os rins ao seu

estado normal, afim de poder

ser filtrado o acido urico. É por i

isso que as Pilulas De Witt can-;

seguem dar alivio permanente

nos mais rebeldes casos.

As Pilulas 'De Witt atúam di

retamente sobre os' fins, de

volvendo-lhes a sua ação natural

de filtros das impurezas do

organismo.
Acham-se á venda em todas a,

r�D;Pwi_TT I
Para os Rin. e a Bexiga

EM VIDROS DE 40 E 100 PILULAS.
, o GRANDE É MAIS ECONOMICOf

l�A�:úR - fO,40 - Norte

aRUZElRO DO SUL - 12,00

N-orte
VARIG - t2,30, >- Sul

PANAIR - 13,50 - Sul,

'()uarta-feira
PANAIR - 10,4.0 - Norte

CRUZEIRO DO SUL - 11,00

�ortEl
VARIG - H,40 - Norte

PANAIR - 13,50 - Sul

Quinta-feira

PANAIR - 10,4.0 - Norte

PANAIR - 13,50 - Sul

VARIG - 12,30 - Sul

CRUZEIRO DO SUL - 13,55

Norte
CRUZEIRO DO SUL - 15,30

eul
Sezta-feira'

. CRUZEIRO DO SUL - 7,20

.Norte

.PANAIR - 10,40 - Norté

VARIG - 11,40 - Norte

lBr\NAIR - 13,5() - Slll
Sábado

VARIG - 12,30 - Sul

CRUZEIRO DO SUL - 13,55

JVol'te
Domingo

PANAIR - 10,40 - Norte

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

.J'omTlle

•...Jbarlo

(;omarca

o VA.LE »e ITAJA.:J

Proeu.rem .a A.�I.e"
PrOgNIlO,

LIVRARIA 43, LlVIU.R.U:
ROSA

IV.
S. deseja cooperar na grande obra social d-e ree'llpera�ão

.
dos mendigos'!.Apresente sua idéia ou ol'ereça seus servi�os, dei:

xando seu nome na lista de VOluntários da Nllão l::Yo'cial Uatari.:.
.

nense, em pOder desta redação.

�···-····�-···_-
••••• --M

tiioêâ-ra iii-'-se···
Franc.fort, ).... (.o. P.) - Dois

aviões ,de transpnrte norte-ameri-'

canos, que faziam a linha do abas

tecimento de Berlim, chocaram·se

no ar, perto Ue Hanau, hoje pela
manhã. Ambos os aparelhos cai·

ram, e um dêles explodiu ao Locar

ao solo. Não se conhece ainda o

núme.ro de vítimas.

A IOfB' na Grécia
�-\:Lenas, �_ (U. P.) - A atiyida'

'd� dos guerrilheiros irrompeu na'

vamente em tôda a Grécia e cont

violência maior que e� cIualquer
oulro momento do .con�ente .ano•

Vál'las- capitais de província foram

tomadas pelos guerriLheiro,;, qUe

ademais raptaram centenas de jo

vens· para transformá-los em re-

,cruÍas. Na estrada enLre Tl'ikl,al3

,e Larisa, um guarda .atacou o pàs
,

lo ele auxilio militar � ú!"écia, ar

I rancando e rasgando, a, banr1ril'il-

nm:Le-am frrican a•.

BOM NEGOCIO
pa,a quem possue 'de Cr$ 10.000,00' até Cr$ 100.000,00 renda

,c.,ta de 10'/. ao ano com recebimento de iuros mensais.

Informações nesta redação.

l '

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o E"TADU- sàbado 28 �. Agosto C'e 1948 3
.--'

o 10· aniversário do IAPETe ... Clube Doze de 'Agostodíusidade com a nomeação, por Cr$ 194:2'07;10 para .. ,..........
" ..

decreto de s. exa. o insigne' Presi- Cr$ 25.929.003,30. A Diretoria do "Clube 12 de Agôsto' cornumca aos srs. SOClOS que,
dente General Eurico Gaspar Du- Acrescidas de outras parcelas para encerrar os festejos comemorativos do 76° aniversário do Clube, no
Ira, para dirigir-1he os destinos, relativas a fontes de receitas .

di- decorrer. da "soirée" que realizará hoje, sábado, apresentará a cantorada figura inconrundível de Hilton versas, as cifras ique mencroner se I internacional i\Iaja Kassel que interpretará belos números do seu vastoSantos, ao alvorecer de 1946� elevam para Cr$ 6.723.548,70. em ., ,

Admlnistradon dê elevados sen- 1937, e Cr$ 469.341.788,10, em repertório.
Li mentos democrá t íeos, e cristãos, 1947, apresentando-se esta, por- Avisa, outrossim, que para essa "soirée" não, haverá venda nem .re
ponderado nos a tos e intransigen- tanto, com o excesso de ,....... serva de mesas, como estava anunciado. Qs srs. sócios que. já haviam ad
te no ,cumpr�mento do dever, não ! Cr$ 462.618.239,40 sôbre o total quirido mesa, para essa noitada, queiram procurar na secretaria do /Clubetem poupado esforços o senhor da receita realizada em 1937, o
Presidente 'Hitton Santos no sen- que traduz simplesmente que foi a respectiva importância.
Lido de conduzir-a Instituição, se- superior a 52% o aumento médio - .......----------------------------

rena e .impel'turbável, á realização da receita de cada exercício sôbre_o\. data de hoje regista o aniver- de. lima série progressiva de.Iouvá- a do exercício anterior, no decé
.:.Sál'io do sr. Lúcio Freitas da Sil- veis empreendimentos, "sem dar nio em estudo.
va, que, por êsse motivo, será mui- atenção aos murmúrios que se Bem mais interessantes, no en-

io cumprimentado A e _

processam a sua. passagem" prpvo- tanto, se apresentam as cifras que I. sses cum cactos pelo despeito ,pela ma fe ou dizem respeit o ás despesas, e den-.])rimentos juntamos os d' "O Es- pelos interessados em perturbar a tre estas se distinguem, ainda, por I •-tado". I situação".
-'

sua .importãncia, as que se �efe- RITZ - Hoje às 2 horas ODEON, hoje ás 5 e 7,30 horas
j Como pr-imeira e talvez a mais rem ao pagamento de benef'íoios
importante parte dó seu programa regulamentares" cujo montante O R�I DOS CAVALOS SELVAGENS . Um dos .c!ez maiores filmes do

ALICE CUNHA adrnin isí.rat.iv o, empenhou-se s. subiu de .Cr$ 56.959,00 em 19371 Tres almas selvagens, .. domina- ano.
É-nos grato registar, hoje;. o aní- exa. na elabor-ação de um diploma para Cr$ 53.111.984,40 em, 1�"7, das pelo carinho de lima mulher... Uma história diferente e cheia de

-"el'sál'io natalaazaaggOg gggO 0cjj,j legal que viesse. corrigir as defi- devendo-se acre.scer a esta última

I
Censura LIVRE. romance

,.

I I" d' c iéncias r-egulamentares em que se parcela a quantia de " ..... "".

C 3versarro na.a lCIO a distinta se- debalia há longos anos a Institui- Cr$ 76.075,480,70, correspondente r$ ,00 e 2,00, A CARNE T ..\:O FRACA... O

,tnhorinb: AI�ce CL:nba, dileta filha cão. E essa primeira fase adminis- aos serviços médicos e hospitala- , ESPIRITO TÃO ANCWSO.,. O
-do sr. Euclides Cunha, secretário ír-a í.iva se concretizou rápida e res, acidentes, doo trabalho, ���'t�i- RITZ - Hoje às 1,30 e 730 horas R:OMAl"TCE TÃO MAGNIFICO ...
-d 'I'ríb I d 'hr i l hanlerneute, ao fim de pouco ras de empréstimo e imobi liár ia, Ci SI· '. .. 20TH E rTUR OXo 1'1 una e Apelação. mais de oito meses ele trabalho in- CUjD funcionamento, àquele tempo

ne �, a,nova produtora de fil- C N Y F apresenta:
A aniversariante, que goza de tensivo, com a expedição do Re- praticamente 'inexistente, tornou mes naCIOnaIS, apresenta seu pri- FANTASMA APAIXONADO

.Iargo círculo de amizades na socie- gu)ameni.o aprovado Jlelo 'decreto grande' impuls-o sobretudo depois' meiro filme:
n. 22.367, de 27 de l'Iezembro de da expediçâe ddOereg'ulamento que SEMPRE RESTA UMA ESPERANÇA.dade local, de que é ornamento, 1c I. 'I

' .

I
' -

.) .6, que e 10Je o passo 111aIS ar- la pouco mais um ano reg-e os

I COM' L
.

_
, ,-enviamos as nossas felicitações, as- ro.iado- e humanitário da p'revidên- destinos do Instituto.

. .

. uiza Galvão - Rogério
.sociando-nos assim à demonstra- r'o Social no Brasil, e quiçá um Incluidas as despesas adm in is- Alexandre - Rodolpho Arena c

-

. d
.

t· f t dos mais adiantados do mundo. tratívas, que foram de ••.. , ,. muitos outros..çoes e sirnpa la e a e o que .rece-
Do que tem sido o desenvolvi- Cr$ 1.429.550,60 e de . . , . Problemas sociaisI que nos afli- de duas almas que só puderam reu-berá hoj.e. mento, ?C,O!1�miCo e administrativo

I
CI'$ 59.:>75.06'1,00, em 1937 e 1917, ,

.

__

I
da Instituição, nestes dez anos de respecf I\'amen.te,. � soma das des- 'gern, num filme de vibrante inten- nir-se depois da morte-...

F I" A r d OI' intenso labor dizem-no, melhor ncsas da Instltuição sobe para .. sídade, nem tudo estava percli�lo pa- NoPrograma :

,

az anos, 10Je, o sr. l' ln o 1-
do q,;e as pa'lavras, a, expressões nr$ '1.486.309,60 em 1937, e

..
, .. ru aquêle amôr. 1) _, Cinelandía Jornal n. 179 _,'eira.

I numér-icas que refletem o resulta- 1':1'$ lSS,867.556,50 em 19!17, sendo
Preços'.. CI'!> 4,80 3 N I F'I

__

. do cios execícios' de' 1937 e 19/17, bastante expressivo acentuar que, 'e e ,00. l ac. rnp. I mes,

A sra. prof'eszora Zuleirna Gold-I colhi�I,as dos respectivos ',balanços enquanto decresceu de 21,25% pa- ,
, """", 2) - Fox Airplan News 30 x ti4

, . anuais. que passo a exarnmar. ra ·12,70% a percentagem das des- R:OXY - HOje ás 4,30 'e '7,30 horas - Atualidades.:Jlel' festeja, hOJe, a sua data naLa-' Comparando, inicialmente, a ar- pesas administrativas em relaoão O REI DOS CAVALOS SELV,\GENS
f

Preços:licia.
.' recadação de contribuições - que á receita total, a relação entre e -

.

• :. , "" .,.' ." •.••• : é a pedra ang;ular do sistema pre- ta e o total das despesas c0'!1 be- Tres allll:lS seh'agens.,. domina- CI·.$ 6,00 e 3,00.
, : yidenciário - vê-se que o exces- nefkios regulamentares SUbIU de das pelo caI'inho de uma mulher, , . "LIYRE" - Creanças maioI'es de

Ulmer Silve e S�nho,. so de 1947 sôbre a de 1937 foi de 0,�4.o/� para, 24,.16%, e ,isto ��lm sa- 3° - Deanna Dlll'bin e David Bnl- 5 anos podeI'ào entrar às 5 horas.
t'

,

'd f'lh I' Cl'!Ip 298.95.<\.010,10, posto que a cnfIcI,o do mdICe patrImollla:, que ce - em:pat· lClpam o naSCImento e SUa I a
d' t f

.

d se mante-'e J)raticamente inaltera . . . . .. . .. '.... .... .... .,' .... '.

ISETE MARIA VIRISSIMO DA SLVA
es e ano OI apenas e,.........., ,1/�'

-

A DAMA DESCONHECIDA.
.

. Cr$ 1,.837,800.00, enquanto .que a do. ',. ,OCOll"Jdo, a 19 do cor�en�e �a Ma�·
de 1947 se elevou a ' I A DelegaCIa RegIonal de Santa 4° - Final do seria,do:llIdade de Florwllopobs, C ':'ii :'l03 7!H 8109

.

I '. a C:llarina não tem desmerecido o
n' . 23/8/4;8

1" . .•• ,o. mc uSIye ARA,NHA NEGRAiguaçu,. contribJlição da União (jue foi de lugar de destaque em :qbe se 0010-
Censura até 14 anos.iR t P Vilar e Senh(lr'I':r�619.823,60 e ..... _'.... :�." •.. :cou entre' S�laS cong·êneres. man-.

e�� O· •

. r.r$ 101.298,732,70.. respecbvamen-, tendo-se maIS ou menos paralela- Preços: Cr$ 4,00 e 3,00.'!partICIpam aos parentes ,e amIgos te. . I mente a est:ts, e acompanhandO de
""

"z, nascimento ·de ·SI1a filha Gloria Das outras fontes de receitas, I perto n prOoo'!'essivo desenvolvi- RI1'Z 'J
..

,' .....
- ,.,

� - ama.n lã às 4,30 - G,30I mel'ece especial .referência a .que
.

menta do conjunto. pasto que, no

'diz respeito ás rendas patrimo-' decênio em estudo, não somente, e 8,3,0 horas - Laraine Day e Ra
njais, que subiram de ,......... as cifras relativas á l'eiceita subi- bert }fitchllll - em:

----------------------------- 1;<1111 rle Cr$ 175.396,80 para ... ,. .

ANGUSTIA
CI'� 1:'1,112.99'1,70 - como também,

_ wc.

P a r t 1 C 1- P a ç a- o as que dizem respeito ás despesas Para 08 :pe88ooa de fino
concernentes a ]wnet'íeios regula- po)ador Café Otto émental'ps foram foram ele /A firma J. Martins e Silva, paI'ticipa aos seus estimados clientes que nl'l'i) 2.!t6G.30 (em 1939) para ""

'

sem par.
_mudou para a rua NUNES MACHADO nO 17 - Esquina da rua Tiraden- Cr$ 1.695.'863,80., .

.tes alto do Emp,orio FLorianópolis, onde passa a atender com a maior E cumpr'e frizar que o avanço
destas parcelas ainda mais se tem rede de médicos credenciados, clí

f. ,t'i. "�.: acentuado após a vigência do no- IÜCOS e especialistas, na Capital e

\'0 regulamenlo, daelo que, de 1 de no interior cio Estado, e '!t de ou

,janeiro a 31 de jlllho do corrente tra, somente no interior, de en

ano. o valor dos benefícios, pagos carregados do processament.o de
pélá Delegacia. excluidos os ser- .beriefício� e da instrução dos pro- 30) - Continuação do melhor de

nO \'irO': ele assistência méelico-cicúr-, cessas de inscrição dos segurados 'todos os seri�dos:giro-hospitalar, excedeu, já, o· to- e respectivos beneficiários; a ins- MARTE INVADE A TERRAlal de 1947 em cêrca de ... ,.... lalação de gabinetes de fisieitera- I

Cr!il 117.000,00, tal s·endo o desen- pia nos ambulatórios de Florianó
\'olyimento dos serviços, em con- polis, Itajaí e Cresciuma, achando
�eqllência da descentralização pre- se em fase de organização nesta
vista na'quele diploma legal: que úllima cidade a instalação",de uma

HOJE o elegante clube
se não tem dúviela alcançar o ex- farmácia própria. lU'

"12", apresentará aos seus ceclpnte dêsle ano sôbre o total do, É interessante e oportuno frizar, misterioso dos seriados:

rcquintados associados, a no- .anlerior cifra superior a .... ainda, a criação da Divisão de Aci- MARAVILHOSO MASCARADO
tável cantora de fama inter- CI'$ �.OOO.o.OO,oo (dois milhões de cle�te� d? Trabalho, can:o c�n,se-

. . ' 'r crnzelros). quencIa ImedIata do dISPOSItIVOnaCIOnaL - :MAJA h.ASSEL - Aqlli. no Estado de Santa Cat.a.ri- legal que fez o Instituto s'egura-
Ullla artista aliás, possuidora na. alp.m da Delegacia Regional, o

.

dor exclusivo e obrigalório ele seus

de Ulll lindo timbre de vóz, Tnstituto está representado por seg'urados amparados pela legisla
cinco 'órgãos locais, Das ciclfade,s çfio de. acidentes do trabalho, conclaro e Jimpido, de sopra�o fIe São Francisco do Sul, Join\'ile, tl'U os riscos nela previstos,

O seu repertório é quase Blumenau, Itajaí e Laguna, achan-, A abel'tura da Carteira de ·Em
todu composto de canções do-se em estudos na Admipistra- préstimos Simples, em fuqciona-
vienenses e de trechos de ope-

ri'í(\ Central, por proposta da De- menta desde janeiro dêste ,;ino. e, "Tmpróprio para menores de lO
legacia, a criação de uma Agência para coroar o acêrvo de l'ealiza- anos".l'etas ele Strauss, Franz Le- na cidade de Cresciurl1a, e igual- I ções, a instalação, hOje, da' Carlei-
,mente em estudos iniciais. aqui i l'a Tmobiliária, que é, sem dúvida,

Ê, portanto, uma cantora na Delegacia, a de .outra na cida-I uma elas mais.expressivas conquis-
ele de Lajes. tas para os segurados domicilia- ODEON - Hoje às 2 horas

de escól, que canta e toca Antecipando-se entretanto á dos em Santa Catarina. Matinée elega'nte
piano, com o mesmo valor. criação cio órgão Local, que é tão Quero porisso, com a mais gra- úLTIMA E DEFINITIVA EXIBIÇÃONIAJA KASSEL canta en1 necessário como urgente, já se ta satisfação, congratular-me com

i nstalou na primeira daquelas ci- os segurados do Instituto e com'alemão, em italiano, em fran- elades um bem aparelhado anlbu� todos aqueles que emprestam a

cês, em russo e em português. latório médico, composto d.,e pos- sua colaboração, por modesta que
MAJA KASSEL _ sante aparelho ele Raios X, labo- seja. para o progressivo ,desenvol-

do:
. Tem si�lo muito aplaudida em nossa platéias, no gran.rle samba ratório de análises clínicas, am- vimento desta autarquia, há pou

.de ·ARf BAR'ROSO _ AQUAR.ELA DO BRASIl. _ e os a!)laIISOS (IIIe
hlllatório,e sala de curativos, além ·cos anos uma pequena Caixa de

- cle um serviço de beneficios. que A�osentadoria e Pensões e hoJe com:
tem recel'Jiclo sã'o inconláveis. \,PÍll a I endendo, em caráter provi- i:tma das maiores instituições bra-. H.ex HAHRISON _ Maureen O'

Ê cle Sft esperar (lue MAJA KASSEL Í11clua em seu repertório, para sóI'i.o. relativamenle a conl..ento· o sileiras de previdência, cuja a�- HARA ,r RO'grande número de segurados 00 ministração, coerente. com as dI. - anessa B . i\'N e um fa�.
a noitada kle sábado no "12", a l'amosa página musical de não menos Tnstituto. na maior e mais impor- retri7,es traçadas pelo exmo. sr. btdoso clenco.
famoso CO�11positor mineiro.

1

tante reg'ião carbonífera cio sul do Pt'esirlente cla República, vef!l rea- - O máximo espetáclIlo dos últi-
Ao seu �alor de artista alia NIAJA KASSEL uma cultura marcante país. lizando o mais notável, arr�J��do ,e mos 'anos .. ,

� uma ed�lcação aprimorad� fatores "lo (rue não pode })rescindir to(10 I DeT!tre outeas in{ciativao cla De- hl1ma_ni�ári.o plaI�o ele. pre�'Id.�ncI.a N P)'
,

. . .

• legaCIa, merecem destacaclas a am- e assIstencla soclal Jamars msll- o rograma:
aquele qu,c pretenrla ser um ArtIsta com A malUsclllo. pliaç'i'ío e o aparelhamento das fl.lido no Brasil com o obje,ti�o pa- 1) - Sã'o Lourenço - Nac,

MAJA\ I(ASSEL é mui graciosa e delicarla, estando sempre Illuito I pró.prias ins!alacões. bem cOf'!lo _a triótico de "elevar as con.dlçoes de 2) _ Batóto de Rinque _ Short.
senhora f,'e sua ade, cantando com apuro e elesenvoltura, numa perfeita rees�r\ltura9"0 ele sua orgal1lza,r�o v�da do trabalhacl<?r .naCIonal .. ao

COI
- \. . - ,'. admIl1lstratl\'a, que lhe nermItlU nrvel ele uma eXJstencIa dIgna,

. 11l�nh8rs\ ele ntmos e. gestos,. sem neI�hl�ma afetaçao. �ua, voz tem a d.islribuir1ío mais equitat�' � ra- c.ompathel e aclequada a home,ni)fUl1ç<!.o �, ,gradar e d� ImpresslOllar. artIsticamente e aSSIm e de se espe- clOnal dos ser\'Iços, com mdlscu- Il\Tes, de uma tpl'ra CJue, sua 1115-
1'ar ('u(',

.)

telll1ião ele sábado no "12, seja muito concorrida e de brilhan- t i;'e.1 yantagen,1 sobretudo nQ ma_!.s t?ria I em rn08traí�o ser d_a;; _mais
tislllo .

,aCU\J1lCiro. rjflPljrlO Pfr:o�essampnto e
_ cOdllrp:lS80 lJl:h�ral:::. ,�lr111l)Cr<'itlcas e cnstas do

,

(OS Jene ICI05; a nomeaç:ao e uma lllYCrSo. '. 5 ::1110S poderão entrar.

I \

FAZEM ANOS HOJE:

.. RITZClnes, ROXY
", ,'. 8DEO'Ntines IHPERI4ti

HENRIQUE FERRARI JUNIOR
Faz anos, hoje, o· sr, Henrique

.Ferrar i Júnior, funcionário dos
<>Cod'eios e Telégrafos e pessôa mui
'10 estimada entre nós, a quem fe
licitamos muitos prazerosarnente.

LUCIO FREITAS DA SILVA

COM: Rex Harrison - Gene T'ier-

ney'- George Sanders
.

- A história romântica mais ter
na até hoje apresentada na teia.,.
-- O- estranho e fascinante idilio

lMPERlAL - Hoje às 4 e 7,30 hOI'38

(r�evido .a grande metragem).
1°) � Aventúras nas nuvens ...

Llltas desenfreandas em pleno es

paço:
O AVIA0 SALVADOR

Jlirac-ia.

-Fpolis, 18"8-48.
com:

.lames DUNN e Frances GILF-
FORD.
- Mil e lima se-nsaçêes, ..
2°) - Um cios filmes mais eletri

zantes da temporada".
MOI'tes. ". Batalhas,.. Lutas de

morte:
AO RUFAR DOS TAMBORES

J. MARTINS & SILVA.

com:

HeIlr:v FONDA e Clandette COL
BERT.

,prestesa.
Florianópolis 27 de Agosto de 1948

Grande apresentação artística
Clube Doze de Agosto com:

Dennis MOORE.

\J
11° e 12° Episódios.
4°) - Mais dois episódios do mais

com:

William FORREST.
9° e 10° Ejlisódios,
No I'rog-rama:

Noticias da Semana 47 x 36
Nac.

Preços: Cr!3 4,00 e 3,00.

har e Kalmann.

- atendendo a inúmeros e .insisten�
tes pedidos:

O "record" absoluto de agra-

DÉBIL É A CARNE

Preços:
Cr8 6,00 - Creanças e estudantes .

- Cr$ 3,00.
"LIVRE" - Creanças maiores oe

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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IOIIPANHIA ·AlJANeA DA lAIA·
...... _ 117. - "':'1;\11;
otmnlol .II tnIAlfIPO.UI

. Cifral do Balance d, 19441"

CAPITAL E RESERVAS
Reàpon Iabilid.r}ell
Recete,
Ativo

c-.
Cr$

o eSplendOr
Areão Júnior Vejamos <) seguinte quadro -de

monstrativo. das populações:
Pará - 1.039.000 habitantes .

Amazonas - 478.000 habitantes.

da "mazonla
I Muito se tem falado acêrca do pe
ríodo ele ouro da Amazônia. Comeu-
ta-se o fato de que aquela região, Amapá - 23.900 habitantes.

hoje vive exclusivamente do passa- Guaporé - 23.900 habitantes.
do e que jamais retornará àquele Acre - 90.000 habitantes.

esplendor dos tempos idos. Rio Branco - 13.760 habitantes.

Quando se fala no esplendor da Somando as parcelas acima, obte-
Amazônia, entretanto, comete-se remos um tola I de 1.6'68.500 habitan
um grande' engano, pois aquela re- tes para um território com 2.500.000

gião, jamais, em tempo algum, teve quilômetros quadrados de superfi
UUl período dourado'.. cie, resultando disso que cada habi-

Não é pelo simples fato de Ma- tante tem a sua disposição cêrca de
náus ter sido a cidade mais rica um e meio quilômetros quadrado
do mundo "per capita", que aquela de terras.

ampla f' selvagem zona que abrange Com uma densidade demográfica
mais de um terço elo nosso terr itó- tão baixa é' impossível q�le uma re-

80.900.606,30
5.978�401 .755,97

67.053.245.30
142.ff6.603,8c

rio, vivesse um período invejável. giào possa conseguir atingir um

Não é verdade, gráu máximo de .desenvolvimento.

b que hou ve foi o seguinte: Uma O que aconteceu com a Amazônia,
infima parcela daqueles dois mi- portanto, não foi mais do que o

lhões e meio de quilômetros qua- aproveitamento intensivo de uma

drados foi be maproveítada e disso pequena parte do seu território,
surgiu o tão decantado esplendor parte essa infima em relação à sua

ria Amazô'nia. ; vastíssima área.

•

•

\ SiniltrOI pagai no. (JltilOo. 10 .nol

Relponla},;lidadel

Diretoretl
.

f.'Dr.
�Pamphilo d'Utra Freire

: e Sá, Anilio M.'lorra,� Dr.

,

e JOI� 'Abre�1
'

'�"'�'M """"'''O!'I�''''''''.__''''''''=MJA_, n1!'''I....__....."""""...k..._...lti_�.,

Rep.resentações
FIRMA IDóNEA, ESTABELECIDA EM SÃO PAULO (CAPITAl.)
HÁ LONGOS ANOS, E QUE' DISPõE DE DEPóSITO, ACEITA
NOVAS REPRESENTAÇêES. REF. DE PRIMEIRA ORDEM.

IRESPOSTAS À CAIXA POSTAL, 245 - SÃü PAULO.

...
98.687.816,�0,

• _76.736,401.306,20

de CarYlilbo. Dr� FrancI.co
Joaquim Barreto de Araujo'

Centro Uatarineose
de Estudos é,Defesa

.

do Petróleo'
Comunica-nos o Centro Catari

nense de Estudos e Defesa do Pe

tróleo:
"Com o objetivo de articular a

Campanha do Petróleo no interior

do Estado, viajou no correr desta

semana com destino <tOS municípios
do oeste catarinense, o dr.' José do

Patrocinio Gallotti, Presidente do

Centro Catarinense de Estudo e De-

fesa do Petróleo.

t

,

A propósito dessa excursão, o dr.

Alves Pedrosa recebeu, ontem, o

seguinte: telegrama procedente de

Canoinhas :

"Tenho satisfação comunicar que
rido amigo que ilustrada Câmara

Municipal de Canoinhas, aprovando
unanimemente proposta nobre ve

reador Benedito Terezio Carvalho

Júnior, acaba convidar-me ,para"

amanhã, 'vinte horas proter-ir pales
':tra respeito assunto petróleo nacio-

nal, em sessão especialmente desig
nada êsse fim, para qual está 'con
vidando autoridades e população
desta cidade. Abraço calorosamente
todos companheiros, exultando ges
to inclito legislativo canoinhense e

reafirmando minha' certesa vitória

nossa nobre causa. (a) José do Pa-

trocinio GalloUi".

FRAQUEZAS EM GERAL

VINHO CREOSOTADO
«8ILVEIRA«
,

O Lolde- 8mpliiirf- I
seus serviços I

Natal, _ (H.. P.) - Durante sua

estada aqui, o senhor Luiz Toledo

Piza, funcionário do LLOYD BH.A

.sILEIRO, decl�rou que a empresa

pretende ampliar os seus serviços
em todo o pais. Para isso sua via

gem prende-se à inspeção, de por

tos, tendo estado com os principais

exportad?res para acertar ml"di
das de exportaçáo de óleo, caroÇo
de algodão e oiticica para a Eui'opa. '

Oleo de Peixe
CO?IPRA-SE QUANTIDADE E

PAGA-SE BmI PREÇO. TRAT.\H
Á RUA CONSELHEIRO l\1AFR \. 41,

FLORTANóPOLIS CAIXA POS

TAL 124.

Aceita-lI8 r'J;presentnnte rio inte:rior do Estado.
Caixa Postal 13,9 - Florianópolis

Cartas para

o E�TADO-sàbado 28 a. Agosto ..e '948

Diariamente entre

/

,

I •

." '

transportes regulares de caroas do PÔl'to de

SÃO FRANCISCO DR 'SUIJ para NOV I YOHK
Informações com 08 Agoenta.

Florien6po" - Carlos HoepcktS/A - (!I- Teletone 1.212 I En i. te-Ieg.
São Frsncílco do Sul- Carlos Hoepcke S/A cr - "('� eloa� " 'v!:l) � � MACi{'

por'qu�- põem tração e SEGURaNça
em lôdas as Rodas!

A.K.S ..

ALTA QUILOMETRA�EM
Para serviços gerais. Desenho' espe
cbl de desgaste lentQ que propor
ciona baixo custo por quilômetro
percorrido e grande resistência con

tra cortes e rachaduras.

r

RRA serviços gerais, qualquer que
seja a espécie de carga que o senhor

,

transporta, em qualquer tipo de es-

trada, o senhor está interessado num

pneu que dê o máximo de rendimento
a um mínimo de custq por quilômetro. I;

-'------,-_·-.... ......_ .....3.

Numa palavra: o senhor está inte
ressado num dêsses pneus Gigantes
Goodyear, construídos para oferecer a
máxima quilometragem" eficiência e

segurança. É porisso que a maioria dos
.

motoristas diz: comigo só Goodyear ! ! !
\

•

A!.L �JEATHER A.W.T.
Para serviços gerais onde é neces

sário maior tração, Desenho antider
rapante, Extraordinária flexibilidade,
que evita esforços demasiadcs da
carcaça e reduz o aquecimento.

UM' P fi E U PIRa-CIDII
• SERVICO ••• Ma IS SERViÇO DE CIlQJI PNEUI

��f�,�!�t���;�l�,v»
José Paladino e farnil ia (Ausen1e�,....

'

Annunciata Longo Grillo, Neogmio "Ácido sulfúrico; 2 Torres metálicas de 30 metros, cada uma,
e Nicolau Grillo e familias, Arnddo co antena tríplice; Gerador para fabricação de hidrogênio; Ma-
Suarez Cuneo e familia, contristalos caco hydráulico, marca B!achlaw Jack, para 12 toneladas' Ba-
pela irreparavel perda de seu S:I11- teria completa para 120 volts e 650 amperes, equipada com'qua-
prc querido esposo, páe, genro, fi- dro e chaves; Bomba de ar, manual, corn tripé; Manometro para
lho, irmão, cunhado e tio ANTO�IO garrafa de ar comprimido; tanque de zinco, com bomba, para
HIPOLITO GRILLO, agradecem sn- 600 litros; Lâmpada extensiva, com 22 metros de fio flexível;
sibilisados .a'tod�s quantos por vSi-1 ,48 metros de fio flexível, para lâmpada extensiva, etc.; cabo elé
tas, cartas, cartões, telegramas e 'trico flexível; Garrafas ,para ar comprimido; Jogo de mola,
cO�1Jparecil11ento aos funerais, os

,
completo, para auto Ford 1929; Balões para hydl'ogênio; Supor-

acompanharam e confortaram no te para pneus; Pneu grande e câmara de ar; bomba completa
doloroso- transe. . para tambôr de gasolina; Máquina de furar elétrica; Ventila,
Elorianópolis, 19 de agôsto de H8. dor.

Os denUntas
rennem-se

o Presidente Durro
,

'aceitou o convite
mo, ,�-::. rn. P.) - o Sindioal o Belo Horiz?ute, � (R. P.) -

Pi-Itar
aquela cidade do São Francís«

(lu� Odonlologistas, realizou uma vulga-se aqui que, O general Dutra co no próximo mês de setembro
as�el11blpia. para tra lar de, vários a_ceitoll o convite feito pelas auto- para examinar in loco o plano d;

I
assuntos ligados ao in l erôsse ela nda,rles de Pirapora, afim de visi- novo trajeto sôbre o rio.
classe, destacando-se o salár-io

mí-,n imn para a profissão e a indús- -;----------:---------.--------==-==
1ria de dio lornas falsos. Plciteam

,os dentistas a equiparação ele seus

V.saláríos=mínímos aos dos médicos: lage com cooforlo��:, C�:��:lí���e d�e a�i;��{����S c;���iz\�,�� l' '

\

, uru
"

fr os a rnmuneração- da,
.

primeira
hora de serviço. Ficou accntado
que o" d-entistas, quando nomeados
para cargos públicos ou exercerem
profissões liberais, devem ingres
sar na letra "K". Sóbre os diplo
mas falsos o plrnário resolveu
diante de denúncias apresenlada�
pelo presidente do sindicato, no
mear uma comissão para reexami
nar o assunto, no sentido de pro
�'Ol' ao govêrno providências coe1'
c;ilivas a essa prática criminosa.

.
,

pelo

{(RIPIDO ,SUl' BRaSILEIRO»
,

.. - _ ....

\'
.. , ...

ce
o •••• 0 . Ver e tratar no aeródromo do .Aéroclube, em São José.

Informações no Escritório de Asteróide & Cia.
'

Praça 15 de Novembl'Q n? 22 - 2° andar - Telefone, 1.388.s a s
Vendem-se as de ns. 92, 94 e O,

situadas na' Rua Alves' de ,Brito (a

'u. 50, na Rd,a D . .Taime Câmara, )-

das, nesta Capital. ;

Tratar à Rua Bocaiúva n. 139.

i ' L ••••••••••••••• ' l'

I, Es�rit rio Técnic8
I J Cid R eha Amaral
I

!

Fpo lís ... - Ita j a í_.Jo i fivile-Curítiba
..............

Seu Terno t��" ����h��?
..

Tinturaria, CRUZEIRO
Rua Tiradentes 44

rof�PA1NM� [))
�ACCIDENTES

�o� CONT�
DQ TRABALHO�ENGEN EIRO CIVIL

Aviso aos rs. interessados qu,

tendo' regressa�o de sua viajem a6

Estados Unido ,da Amér,ica do Nor

te e paises'visinhos, o pr. Cid R0 RUA VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA N.· 68 • 1.0 ANDAR
cha Amaral rea/brirá seu escrit'órÍ' CAIXA POSTAL. 583 - TELEFONE 6840· T_ELEGRAMAS: ,PROTECTORA.

';
(Rua Presiden�e COl1tinhc. n. 22), A, fi U l .'
nos prilllei�os (�iaS

de agôsto, esp: agenCa u811dh para Sta. Gatarna
r�n.do eOnh�t1a a me�ecer �: esP

I C .
. Rua Felipe Schmldt, 22 - Sob.

Cl�:S atençocs �e seus anu",OS alJea Postal, 69 - 'fel. "Protectora" _ FLOHIANOPllLISclICntes.
. . .;--__

........�����.�:.��.e��:.,.�.U.�I�I.ar TerrenoS em Coq'ueirosLEIAM 10 RE:vISTA Vendem- d', ' .
.

je
a.. lar . �e 1\ PI'SOS, com chacara, á berra-mar; dljretamente ou

O VAIaI ')0 ITAlAl ��!ermédr.o e sob !inanciamento dos Institutos.
,

nta e mformaçoes - Rua trajano, 1I:i.

146ENTES

Fiuza lima & Irmão
SÊOE SOC1Al.�

PORTO ÂLEGRE �
lO

..

ViUma dum acidente
o deputado Eu'valdo

Lodi
Hio. �: (H.. P.) - Nas primeirashoras da madrugada de hOje, 'quan

d.(� regressava da sessão noturna da
Call1�lra, sofreu acidepte na Praia
do F lamcngb o deputarlo Ell\'aldo
Lodl. l�l:esi�ente da Confederação
<,Ias lnallstnas. Embora o automóvel
flcasse .gJ·andelllente danificado, ()

, sr. Lo<lt sofreu apenas ferimentos
Il·Y�'s.

'Guia do
Publica relacão dos comerciantes e industriais com seus end.e

recoso
Cada guia é vendido aCOmpanhado de um mapa rodoviário

Paraná e Santa Catarina.
Redaçãe: Rua P,rudente de Moraes, n. 626. '-_ €uriUlta.

C'ost�

5 ..

�
�
1
1
I
1

..
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\. COMISSÃO ORGANIZADORA DO I CIRCUITO CICLíSTICO DÊ FLORIANóPOliS ESTÁ DANDO OS úLTIMOS RETOQUES
NA REGULAMENTAÇÃO -DESSA GRAND&-PROVA :ESPORTIVA,. JÁ TENDO ESCOLHIDO -A ·�nArA.·DE 3() -DE-1()UfUBRO·

I.
PARA A

..
SUA REALIZAÇ�O, NUMA� HOMENAGEM AO. "DIA. DO EMPREGADO NO COMÉRCIO".

'"

IPaula· Ra:mos X Bocaiuva' a peleja -de amennã 'em prosse-
I guimento ao campeoJlato'da cidade
I

.

Em prosseguimento 'ao campeona- em que ínterviu foi batido pelo
t it di d F t b I "a!' Avai e Paula Ramos,

1
.

o CI a mo ue u e o, sera I e i-

I
zada no próximo domingo sensacio-

I

nal peleja entre Paula Ramos e Bo- SELEÇÃO UNIVERSITÁRIA
caiuva. X IMPRENSA OFICIAL

Ambos os quadros estão precisan- Está marcada para hoje, ás 15,30'
do de uma grande reabilitação horas, no campo do Colégio Cata

pois, como se sabe, o. Bocaiuva ain- r inense, a peleja entre à Seleção>
da não viu uma vitória e o ".team" Universitária e o Imprensa Ofi

tricolor nas duas últimas partidas cial F.' C.
Direção de PEDRO PAULO' MACHADO

I Ó, • .�.. , ,i

o Clube Atlêtico' Catarinense vai reaparecer �._��_�w�
..w_

Eis uma. noLíêi� alviçaraira pa·. urna das maiores agremiações es- .sa dar m�ior incentivo à prática HUle no passado I \lIlCE'"ra os numerosos amantes dos es- port.ivas do Estado a par de- suas dos desportos, fortalecendo a r-a- , .
.

VV
portes em geral: brilhantes e inesquecíveis vit.órias ca D;R 25 de Agosto .

, .

em 1625, partiram de' regres- be'O Clube Atlético Catarí nense, em diversas modalidades, vai en-
'EN "U

.. V{lm' ·mt1·e�:3 ..

O GRUZElli..'0 DO SUL V, 1....6 'E p as Esquadras de D Gol ()(ArU
fundado há mais de vinte anos e Irar em ação brevemente, após � � $0. a uro a .

05'0 LIRA TE'NTIS', EM DUAS; DIS- F di e de Toledo com as tropas
.

V.O"VNque há hem pouco era considerado curto período de inatividade, g ra-
o'\. -ra rqu ,v .

.

.N ....
ças a um gesto simpático' e patrió- PUTADAS PARTIDAS que expulsaram os holandeses da

FEDERACÁO ATLE'TICA CATAR'I- I São Francisco (Especial para "O Bahia; '.tico do sr. tte.-oel. Paulo Gonça - ,

,>' ESTADO", por Ar
í da Costa Pe-

_ em 1650, nos arredores de Re-
NENSE DE ESTUDANTES (F. A. ves Weber Vieira da Rosa, dign ís-.

r-eira) � A convite do ·C. N. "Cru- cif'e, um ataque dos holandeses foi
C. E.) simo comandante do glor-ioso 1110 ,

ze iro do Sul", disputou sabado é repelido pelo Capitão Antúnio Bor-
• BOLETIM INFORMATIVO N. 6 Batalhão de Caçadores; resolven-

IX'o JOGOS U1MIVERS1'TA'RIOS
' dominao contra o "five" cruzeirino, a es Uchôa ;

rr cio reviver qS gloriosas tradiçáes � �

o leal do Lira Tenis Clube da Ca-
- em 1803, na Província d9 Rio

do valente grêmio. l. p ital, um dos eoncurrentes ao. ti- de Janeiro, nasceu· Luiz Alves de
Para tanto, o sr. comandanle do ,.

tulo aximo do basquetebol ilhéu. Lima e Silva, que veiu a ser

Mare-I14° B, C. credenciou um oficial
.

A pi imeira partida foi muito bem chal do Exército e o único Duque
esportista para reunir os elemen- .

dispul.adà mas os cruzeirinos não se de Caxias, falecenclo em 7 de Maio'
los necessários à reorganização do

entenderam muito bem, ma-s mes- de 1880, tornando-se uma glóriaclube, os quais contarão com o seu
mo, depois de jogadas hem traba- nacional e essa data é dedicada ao

valioso e dedicado apoio.
Esle belo gesto do .dístinto co-

Iha das, impôs aos visitantes o pia- "Dia do S@ldado";
• card de 51" x 38; o andamento do - em 1807, com f./L_anos ele ida-iVieira - Erwin Schwarz - Cláu- mandante naturalmente será rece-

dio Beduschi � Oscar Pereir� _ hido com aplausos pelo mundo es- placard esteve no 1° quarto .de, JJf de, jura Bandeira o cadete Luiz
. .

q 2, o 20 de 2!f ç 16; o 3D, de 3!1 Alves de. Lima e Silva,'H. Hildebrand - Erasmo Rodrigues portivo de Santa Catar-ina, pois vi-

Acy Xavier r: Jaírnôr Collaço _
x 28 e o ultimo de 51 x 39, sempre - em 1822, o Príncipe Regente

.MTalmor Silva _ Osni Kirsten _ Al- com os locais' na vanguarda
. ela D Pedro faz sua entrada solene na

ficar concentrados, havendo du .

B d hi A M 11 A
-

contagem: os visitantes no 3° quar- cidade de São Paulo;varo e use 1 - ri r e o - der- rante os jogos, um horário a ser

Cbal Alcântara c-v Beraldo Ba to e inicio do ultimo fizeram uma em 1825, foi proclamada a, asa Comproal Alcântar-a - Geraldo Salles - estabelecido pelo chefe da delega-
iW. Wanderley - W. Jorge José _

ção.
fulminante reação,� e ficam ape- Independência elo Urugu�i;

-

.

N'in. icio Olinger - José S. Thiago Das com um ponto de cliferença - em 1834, nesta enlao DeSleJ'-1 TI'pO "hungalow", no centro da� 10° - Todos os atletas deverão �
,

_ Aires Gama - Olivério Gomes, dos cruzeiros, mas os locais não 1'0, nasceu o grande poéta Dr. Luiz cidade OlI imediações, de preterên-obedecer às determinações do chefe
2° MATERIAL - O material des- se intimidam e nos minutos fi na is Delfino, clínico notavel, falecendf' cía COl11 terreno na frente e Iun-da delegação, sob pena 'de suspen- �

ti
.

di t ib '1 ti fazem a contagem elevar-se mais em 31 de Janeiro de 1910,' Id...... .por IVO sera IS ri UH o a par Ir são, ou expulsão da delegação. (JS

de sábado, pelo colega H. Milton Pe- 110 _ Todos os atletas deverão
ainda, para no final apresentar o

- em '1835, em São Paulo, nas-I Detalhes e condições ele negócio
reira. Cada atleta deverá levar seu zelando placard acima mencionado. ceu Luiz Manuel das Chag-as Dór ia., para o Escritório Imobiliário A. L.portar-se condignamente, �

material responsabilizando-se pOI' pelo bom conceito de nossa delega-
Os quadros {ormartnn. com: General do Exército, í'aleccndo em Alves. Rua Deodoro n. 35 � Fone

êle. A F. A. C. não fornecerá á chutei- ção.
Cruzeiro do Sul: Mafra, 11; Gal- 16 de Julho de, 1896; 784.

1"0 A 'd ,dino, 4; KurL, 21; Lniz Cirilo, 4 e.'
.

enl 181.0 dll'rallte a' O'lleI'!'a elos

Ir á- �ia�o, ;:I��30a 1��r�:I�:a;���I��� Bezerra, 11. "b�aios"
I

�s rebe.ldes" sofr�l'am (i" O·'0''I',:t' -I'C·'a'
..

d''� 'i,'a''0:'C'�da agência Câtarinense, à rua Feli- Lira T. Clube: Milton, 2; Sera- derrota no Piauí, em Baixa Fria; a .

'

{I r ti

pe Schmidt. fim, 22; Aldo, 8; Helio, 2; Galileu,
_ ,em 1866, o enLão Major Ben- S. Sebastian� 27' (lJ. P.J - Os ('�r-

, '1 3) . . '. cujos espanhOls consllleram Illl1lto
Rumo à Curitiba 2; (Joe, ;.

, JamUYl ConstanL Botelho de Maga- in1portante o enconte,> de Franco
_ Dia' 28, sábado, deverá segui� A al'bilragem esteve a carg'o de lhães recebeu ordem de seg-uir pa- com o principe Don .f'lan, Mas ape-

C I 1 Darcy Rang'el e TLe. Samy, que não
I'a o Parag-uai; afim de tomar parte sal' disso, duvidam qU(? por isso tl

para a apita paranaense, o co e-
[JrÍnCÍjJe tenha ficad.:) I1I.ais pcrt.o tlc

R N· t f' d t agradaram aos visitarites, mas, em olwracões de,' 2'lIerra,'ga enato I ascllnen 0. a U1l e ra- > � subir ao trono. Na realld�ld,�, dIzem
tar de inteI�êsses da F. A. C. E. na- assim mesmo atuaram denLro ele

- em 1878, em Ouro Preto, fa-' que Franco apenas agiu para fadli-

CIuela cida,fle. snas possibilidades. . leceu o poéLa João Salomé Queiro- tal' as relações flltai'u3 C,)lll os mo-

_ deverá acompanhar a delega- A segunda peleja foi real,izada ga; narquistas.

çã'o da F. A. C. K, o dr. Vidal Du- cloming'O á noite, c, c�nforme os
_ em 1896, a Tnglaterra retiroL\- .......----------

tra Filho diretor do C. M.

l"iSilantes
solicital'am, o Cl'LNlBlrO

se ela Ilha da 'J'rindade; Gnlr.e Brasil e Franç.a, estabelecen-

Fotografi�s dos IXO J, Universitál'ios do Sul mandou vir ele Joinvi,le os
_ eai 1939, fund;u-se nesta ca- do as condições de restituiçã.o da

Pedimos aos participantes dos dois mell}ores JUIzes da LANC; S.
pital a Associação allética "Barri- Guiana Franceza, conquistada pe

IXO J. Universitários, que levem Ss, apital�'\1 com imparcialIdade e
ga-y,erde" que tem vi\'ido ,digna- las tropas do Brasil em 12 de Ja

suas máquinas fotog;ráficas; pois a fÔl'am ,illstlssi�os nas suas marca-
mente com o propositü de elevar, r.eiro de 1809. Complelou assim,

F. A. C. E. pretende levar a efeito, ções, más assim mesmo, os visi-
('.ada vez mais, o alto padrão es- esta COll"enção, ,o al'tigo 107 do Ato.

em Outnb-to, lIma exposição ele fo- tantes não se conformaram com a

I porLi\'o de nossa'mocidade; Final do Congresso de Viena, as-

tos ,da nossa participação nos IXo d ()rl'O La, achando que faHou aos
_ em 1944, uma Divisã.o do Ge- 'sinaclo em 9 de Julho de 1815;

As provas de remo serão realiza- ..

I
-'

t t (E 't d'

J. Universitários. JUIzes a go para nao apI ar con ra
neral Leclerc consumou definitiva- _ em 1823, em Campos 's a o

das dia 5. Honra-ao mérito eles, mas o falo é CJue Paulo Lang.e menle a libertacão de.París. O Ge- do Rio), nasc.eu J. A. Tejxeira de
50 - No dia das r�gatas, haverá '

C 'L'b
-

I'
".

c den
"

.

'[Desejamos homenagear aflui '0 co- e un I a sao (OIS JUIzes re -

neral von CholLilz entregou o áto Melo, doutor em medicll1a, poe a e

trem especial que levará todos os· • /
.

d
. ,

L tlega Aldo Vieira, da F. Ciências Cla os para as maIS Impor a�1 es de rendição da g.uarnição alemã historiador;
�ue desejarem assistir a referida Econôlllicas, que embora desistindo pelejas de campeonato, e s·empre nas mãos do General. Leclerc e cio _ em 1838, foi assinado o trata-
competição, de participar da delegação da F. A. se bouvél'am muito bem, nessa Coronel Rol Tamguy, cl1efe das do de paz entre Brasil e Argenti-

6° HOSPEDAGEM - Atlétas e di- C. E., onde fará grande falta na se- partida vimos os cruzerinos mais F F I I t' l)re- a
rigentes, ficarão hospedados no Co-

< orças rancesas (O n �rlOr, nc ;
.

, leção de basqllete� coúlpareceu sem- firmes ao �ncesLar e o quaell'o mais cisamente ás 15,30 horas. - em 1865, no Rio - de Janeiro,
1e'aio Estadual do Paraná. .

� pre, às 7 horas da manhã aos trei- coêso, se -entendendo maravllhosa- .faleceu o Almil'ante Luiz da Cu-
7° - REFEIÇõES - Serão feitas

nos \realizados na Policia Militar mente; a marcila de placard assim A DATA DE HOJE R]<jCORDA- nha More.ira, primeiro Visconde
no Restaurante Universitário (40.0) f d

'

I
o t 20 92a im e ajudar no preparo da re- correu:.

1 qual' o 12 x 6, O ,�. NOS Q..!!E: ele Cabo Frio, nascido em· 10 .de
- no Coritiba Futebol Clube (300) ° fpresentação de basquete. x H, o 3 . 36 x 24 e o inal 45 x 29 - em 1501, André ·Gonçalv.es e Oulubro de 1777, na Bahia. Foi or-
e no Círculó Militar .cto ParaJlá S I f' t d

'
, d'

.

e o exemp o osse segui,do... o os' com a van",agem os cruzel- ..":merico Veiq)ucci cheg'aram ao ca- eanizador das primeiras forças ar-
'(100). Fôlha Acadêmica l'inos, CjLle não mediré),111 esforços lJo a que der'am o nome de Santo madas;

8° - DIÁRIAS - As diárias es- A I d t· I
.

d
.

L'. ca Ja e en rar em cIrculaç'ão, o l):1ra vencel' seus ealS a versanos, _�,gos lllho, o mesmo chamado de - em 1868 o Brigadeiro Andra-
jornal "Folha Acadêmica", da F. CJue fiz.eram ludo para' le�r de Santa Maria ele la Consolacion, por de Neves, .Barão do Teillnfo, Lomoll
de Direito, cm seu número de agôs- veneicla aos loeais. Vicente Pingon, quando o desco· l' recluto ele Passo Real, on Tebi-
to, com reportageI1� sôbre a,F. A-:I ,OS "fives" fol'maram eom as se- briu em 26 d.o Janeiro de '1500; cuari;
C. �. e IXo Jogos Universitários g'uintes esquadras: - em 1613, o terriLório compre· - em 1871, a Câmara dos Depu-
Brasileiros. C.� N. Cruzeiro do Sul: Mafra,4; cndido entre os rios Amazo.n:1s e tados adotou medidas para a abo-

DEPARTAMENTO TÉCNICO Galdino, 14;' AurL, 13; Lntz Cirilo, Essequibo foi concedido, por carta� . lição gradual da escl'avaLura;
Treinos 6;e e Bezena, 8. paLellles de Jaques I, Rei da ln- - em 1888, em Sel'gipe, nasceu

Futebol - Haverá treino, no sá- Lira 'renis Clube :l\1ilton; S.era- glatena, a Si.r T])�l1aZ Challo!1rl', Hc!'l1.lPS Ji'ontes, Clue sni.cidoll-s.e
bado, dia 28, às 15,30 horas 110 Colé- fim, 19; Aldo; Galileu, 4; (Helio Dohe1'1 HarcOurt e Jobn Rovel1sun; em 25 de Dezembro de 1930;
gio Catal�nense. 2) e Joél, 4. ,. - em 1817, deu-se a cOll\'enção André lVilo Tadasco

Instruções aos atletas
,

1° - A Delegação da F. A. C. E.

será formada pelos atletas:

João Makowiecky (Chefe da De-
�.

Iegaçúo ) - Hélio M. Pereira (Secre-
tário) - Saul Oliveira - Artur

Boos - Thales Brognoli - Eduar
'do Luz - Dalmo Bastos - Fúlvio

ras, keds, caneleiras, tornoseleiras
e suportes atléticos. Pedimos aos

atletas, que procurem o material
com o colega H. Milton.

3° BAGAGEM: - Cada atleta po-

([ual, devem ser leva,dos "sllloking"
e "saumer". Em Curitiba, cada atle

ta será responsável pela prqpria ba-

derá levár uma maJa e uma maleta.

Também. deverão levar cobertores.

Haverá uma grande baile em home

nagem aos Estados, promovi.do pelo
D. A. da' C. de Engenharia, para o

gagem.
4° - REMO - Os reniadores,

,

após as solenidades de abertura, se

guirão para Paranaguá, onde fica

rão hospedados. Deverão seguir pa
ra esta cidade, portanto, dia 1 ou

2.

tipuladas, de acôrdo com a regula
mentação em vigôr, serão de Cr$
20;00, por atleta. Esta diária se�'á
fornecida pela C. B. D. U,
A F. A. C. E. pretende, porém,

11aI' aos atletas; mais Cr$ 20,00,. de
pendendo isto,. da obtenção ,fie meios
necessários. J::í prometidos por ter-i
ceiros.

9° - Todos os atletas deverão

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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representantes comerciais, secretár ios 'de clubes e associações. Garanti mos. ótimo rendimento .mensal e um futuro garantido.> Escrevam seDft

[Ccrpitcrl

No estúdio de serviço de rádio,
o titular da pasta' �a Guerra gra
vou uma hr ilhants página de exal
tacão ao DU�Ll� de Caxias, no en

sejo das prÓxim�s comemorações
do "Dia do Soldado" . .,

O coronel Dauto Fabrício, que

acompanhou o Ministro da Guer
ra, gravou, na mesma ocasião, a

Ieitura da Ordem do Dia a ser

proferida, na .ocasião da cerimô
nia comemorativa de amanhã.

Dorando

',o I

Interior)e

I

c.ompromisso. •

3.717.�SãD Paulo

aa4IQ$' in�le;$(, ,$ 4�.
. Q

Da Fabrica ao ·coD's�midor.
-,

Graúde estoque recebeu a nr.ma djstribuidora
«Fíuza Lima & Irmãos» Rua 'Coo'selheiro Mafra 35 - Fone 1565 Fpolis.

�����������====�==���====����==���==�==�====�==�

�i�::�si�::D��rral 'Capitalização -- tias. de Sorteios -- Propagandistas
Nacional
Rio, � (A. N.) - Esteve em

Vi-Isíía á Agência Nacional o general ,

Conrobert Pereira da Costa, Mi
nistro da Guerra, que percorreu I

Pessôas da Capital e do interior que tenham trabalhado ou trabalhem co!,\ Cias, de CapitaiIzação. Cias. de sorteios, Seguros, Propagandistas fi

Lôdas :;tcs dependências daquele 'ór- I, . . .' _
. ., .

.'

_

'f" I h d I d'
queiram obter ótrma remuueraçao mensal, '(mesmo trabalhando nas horas lhs"onlYels) escrevam a -Caixa Postal 3.717. Cia. Brasil

gao Ü' iciar, acornparr a o (Ô ire-
" .

ter-geral, jornalista Vieira de Me- Intetessa tambem a pes�ôas' desembaraçadas e ambiciosas (militares, funcionários públicos, fis�ai� �anitários, contadores, professores (as),
lo e redatores {la c'asa. '.

• ,

'Ciall Brasil-Caixá' Postal,
Paohnettí
cruzada

e tA sua

allabetizadera

TõJlfõ1lSêiiSEoíf
Especializada em artigos para

homens
VARIADO SORTIMENTO DE CASEMIRAS NA
E INGLE$AS PARA' HQMENS E SENHORAS.
PERMANENTE ESTOQUE DE ROUPAS FEITAS

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

.

TAS,
.

PIJAMAS, CHAPEUS, ETC.

ludo pelo menor preço da ,praça
faça uma visita à nossa Vasa e verifique

nossos, preços e artigos

Relojoaria Progre1so
.

'de fUGEND- l1P FILHO
. '"

COMPRE' SEU RELOGIO PELO SERVIÇO DE
REEMBOLSO 'POSTAL

Faça .e� pedido por carta ou telf!lgrarna e pague
sérnerrte quando receber.

RECEBEU
ClONAIS
MANTEM

-,

Continua desenvolvendo sua cam

panha em prol da Alfabetização de
Adultos o esforçado "raidman"
Dorando Paolinetti, que, de volta de
uma excursão com fins culturais,
terminada em Porto .(\legrc, encon
tra-se nesta capital. O valoroso an

dai-ilho distribue cartilhas de alfa
betização totalmente gratuitas, o

que representa, sem dúvida, louvá
vel ação de patriotismo e de solida-
riedade social.'

,

Desse modo, é digno de encômios,
a sua ernprêsa, que, de par com o

civismo de que se reveste, represen
ta apreciável contribuição com os

poderes públicos na difusão do en-

sino popular.
Por onde passa, o sr. Dorando

Paolfnetti se vale de todos os meios
de publicidade e propaganda a seu

dispor para a sua pregação civica.
Conferencista, a sua palavra tem le
vado às mais longinquas regiões do
"hinterland" brasileiro o entusias
mo pela alfabetização, combatendo
a ignorância, a superstição e todos
os males sociais que têm C0Í110 cau

sa principal o analfabetismo.
Registando, mais uma vez, a pre

sença do sr. Dorando Paolinetti en
tre nós, reiteramos-lhe os nossos

votos de completo êxito nessa .nobre
tarefa de cidadão e patriota.

• t

N. 27 cr$ 35000
R.logio .ui••o com' pul••ira
de material pla.tico 6 rubi.

Folheado em ouro
N. 27-A cr$ 580.00

Q me.mo com 15 ruhi•• vidro'
Caixa d. niqueI. ,gro••o Imoderno

No••o. ,.logio. .ao aoompaQhado. do. re.pecti ..o. certifica«o.
oe garantia. •

P�ÇAM·NOS CATALOGOS •• ENVIAMOS GRATIS
, mCENO & FILHO
Curitiba ,- Proça Tiradeat.. 260 - Parand

II, 14 cr$· 20000
Sul••o com pul•• ira de _rna

.terial pla.tieo.
Montado .m 4 rubi.
Marca Valv- e Foearo.k

SEU RELOGIO PRECISA DE
REVISAO?

NOSSA,OFICINA t! ESPECIALIZADA
Nossos concerto� são ., .

"

.

. garantidos',100%
ÓTICA MOD1;LO
JOAO PINTO. 25 (Frente ào T8S�uro
',' .

, do Estado) : �,' ,":

............... o. • ••.•.•••••••••••

_o sr,

s�bia
Cnrdúso
dísto?

CASAS PARA ALUGAR

Dispomos, no momento, de um pequeno "bungalow" à Avenida
Mauro Ramos, e uma grande residência, nas' proximidades' da Praça 15
de Novembro. Exigimos contrato e fiador idoneo.

BANCO C. P. AGRíCOLA DE SANTA CATARINA
Rua Trajano, 16

Servico Social do Comércio
IUo, 2 (V. _�.) - O sr. Dárlo

Cardoso. Chefe do Dcpa,rlamento
Jurídico do PSD, en l.rou no. STE

com' lima defesa do PRP em raco

A Delegacia Estadual do Serviço Social do Comércio - SESC, Ie

(va ao conhecimento dos comerciários em geral que, sendo uma entida
de paraestatal criada pelo Decreto 11. 9.853, de 13 de Setembro de 1946,
do EXl11o. Sr. Presidente da República, não está subordinada' a qualquer
dos IN'STITUTOSS DE APOSENTADORIA E PENSõES existentes nes
ta Capital e que só obedece às determinacões da Administração Nacio
nal do SESC, com séde no Rio' de Janeíro;

Para que 'não haja má interpretação por parte dos beneficiários,
convém aclarar que o SESC é mantido exclusivamente pelas' contribui,
ções dos comerciantes, nada sendo descontada dos comerciários.

'

Sómente gozarão, nesta Delegacia, dos benefícios do SESC os co

merciários empregados em estabelecimentos cujos proprietários sejam
Vende-se uma com 8 comparti- contribuintes.

'

mentes situada em terreno de I Melhor�s ,e mais �mpl�s esclarecimentos serão prestados na séde
20m x 13m na rua Osvaldo Cruz, da Delegacia a Rua João Pinto, 32.

Estreito, distante da praia 75 Florianópolis. 24 de agôsto de 1948.

metros. Flávio Ferrari - Delegado.
Preço Cr$ 35.000,00.

da representação para o cassamen

to rlo registro eleitoral populista,
feito pelo senador Vilas Boas. A

deí'esa ocupa 21 laudas dactí logra
fadas, espaço 2, acompanhada de

1.9 documentos.

C A S A'

Tratar à- rua Joinville (D. Jaime
Câmara n>, 11.) Nesta.

;

PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO
o Escritório Elo Partido Social Democrático, a rua Felipe
N. 42, atende aos seus corr-eligiunar ios para qualificação

.

das 9 ás 12, e das 14 ás 17 horas todos os dias

Schimidt
eleitoral

Homenagem ao Em
baixador de lsrael
Rio, � (A. N.) - Realtzou-se no

salão _nobre do Copacabana-Hotel,
um almoço oferecido pelo embai
xador plenipotenciário de Israel,
sr. Moisés T'oíf'e, aos embaixadores
dos países que já reconheceram o

Estado de Israel.
Ao ohapaDlha,· o sr, Samuel Ma

lameíd saudou aqueles represen
tantes diplomáticos, tendo também
o embaixador Moisés ToU, em no

me. do govêrrio de Israel, expres
sado o seu reconhecimento e a sua

gratidão a-os govêrnos que vota

ram pela partilha, e aos que, em

consequência do voto, já deram
seu reconhecimento ao novo Es-

I

tado.
/

Falou, também, o Ernbaíxador
dos Estados Unidos sr. JOhSOll,
agradecendo a homenagem presta
da ao seu govêrno, expressando a

esperança de ver em breve o Es
tado de Israel integrado no con-Iceito das nações.

TJ.sarain ainda da palavra os em
baixador es da Polônia, Iugoslávia t
c o repr-esentante' do Uruguai. I

. -

.

..
·

·

·

·
,

.

AVó! MÃE! FILHA! TODAS DEVEM USAR A

.toda parte. (87297)
.. ,

1 I

•••• ' ••••••••••••••••••••• :�•••••••••••••
�•••••••••••.•••• r

Ouçam diariamente; das 9 às 13 e das 17 às 22 horas

RnDlO TUBD' ZYO 9·
1530 kilocieloe ondas médias de 196 metros

TUBARÃO S. CATARINA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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,Rio,,27 (H. P.) - Luiz Bat!e Bcr- Á sessão ,de ltnte-ontem, que foi.-e ao aumento dos vencimentos da'
res, presidente do Uruguai. dwga,�1
aqui no dia dois do próxuuo mês e presidida pelo sr.' Batista Per-eira. I flln,�iollaJiS1110 DlLll�ic'il�al. ,

ficará hospedado no P::llúC'io das '2omrarecerum, 13 srs. Vereadores,

I
Encerrada a sessao, ou tra fOl con

Laranjeiras, devendo no mesmo llia '>crvindo de Secretários os srs. Ha- voca.la para a próxima segunda-

8 . 101\ 8'DI·versa'n 1 do InpEle na dpel�u� cdhegcaclta tser honlclwyl'fll\ai� :lJ,O milto Ferreira e Roberto da Luz :'eira, à mesma hora.

J.I ti�l��lO o a e e eOIi] 11111 jall

""-I CO���"o"::lda a ata da última sessão, Na China já não ha
'

Delegacia Regional. de S. Catarina -.ASTROS E ;'S,T'!_AS', 1��:,Ii:�: :��:;:�' ,�: :;i�::�nt'''o. ol\gocio da Chioa
Po�suidos de jus.ta , �atisfaçãG, reiro da. Luz, competente procm:a- 4 eterna vlgllancIH ... I - ::ihang'hai, 2'1 m. P.) - Um des-·

rettn iram-se os í'nncinnár ios da De-I dor .regional daquela autarquia, Em nosso rodapé de ontem f'o- CONTAS DE JpLHO pacho de Changohun, capital da.

Iegacia Rogionnl do Instituto de que pronunciou vibranle e pal.rió- ram omilidas,' por lamcnLavel des- Foi encaminhado à Mêsa, 'com pa- :Vlandchuria do Norle, diz que trsê-

Apos,enLadoria e Pensões dos Em- tica alocução alusiva ao ato. A cs- cuido da pagí nação, o título.e o recer f'avor
á vcl , o plocesso de prcs- negociantes de arroz foram f'uzi->

pregados em Transportes e Cargas nome do autor. 'I'rala-se de um ar- tacão de contas do sr. Prefeito :Vlu- lados, por lerem aumentado o pre-

em Santa Catarina, nara em fes- d N ni�:ipal, referente ao mê� de ,{ulho co dêsse produto acima' dei nivel :

, t igo transcrito da "Gazeta e 1 0-
último. de 19 do corrente, Graças a essas',

Líoias", do ruo, edição de 10 do
e outras enérgicas medidas' 'do go-,

corrente, sob o Ululo de H_,\. eter- REDAÇÃO FTNAL DO PROJETO vêrno, pará evitar outl,á; írínaoão-
na vigilância",", da auLoria do N. 12 com a nova moeda chin esa.. já es-

vibrante jornalista Benedito Mer- A Casa aprovou a redação final lá baixando o preço dos géneros-
gulh'ão e inserto na secção "Astros do projeto ele lei 'n. 12, que se refe- de ,primeira necessidade.'
e Ostras" daquele jornal' carioca, , _

mantida pelo ref'eiido jornalista.
, I'

,

o sr. Presidente da Rcpúb lica,
por ate' ele ontem, autorizou o re

conhecimento', nos termos da lei,
da Federação do Comércio do Es

tado de Santa Catarina.
Sr. Laureano Gomes de Almeida, i Noticiando o fato, por êle

digno Délegado Regional
do I. A. P. E. T�C.

sões dos Empregados em Trans-
portes e Cargas. Yokohama, 27 (U. P.) - Informa-
E tão auspicioso, aos, que servi- se que terminou o julgamento dos

mos nesta Delegacia, se nos _afigu- japoneses acusados de terem prati
ra o acontecimento que fesLeja- cada a vivisecação em prisioneiros
mos, quão honrosa, para todos de guerra. Cinco foram condenados
nós, o é a presença, aqui, das mais à prisão perpétua e três outros a

alLas autoridades e personalidades penas diversas de prisão. Entl'e es
tituto, que inicia, assim, as suas' .do Estado. tes figura a enfermeira Shizuko
operaçõ,es no Estado de Santa Ca- Helalar em pormenores as pro- TSllSll; pl'imeil;a mulher julgada no

fundas transformações paI: que Japão, como criminosa de guerra .

passou a Instituição nesles dez Com outros acusados, ela tomou

anos de vida, seria, tareJa 'estafan- parte num banquete em que foi ser
te·e supérflua, além dos limiles vidO' o fígado dum avia�lor norte-

dêste trabalho, que outro objetiv-o americano, retalhado vivo.
nossa história, gr;1ças às suas indi--

não tem senão o de mostrar 'em

linbas g'erais a quanto pode alcan- JOEL SOUSA cações.

çar o esfôrço conjug'ado de um 'São então escritas num quadro'
grllpo ele funcionários, honestos e Temos o prazer de registar o re- negro, colocado numa das depen-
dedicados, sob a orientação s,egu- tôrno, a esta Capital, elo sr. Joel dências do Grupo por onde os alu- .

1'a e eficiente de um cliéfe empol�'
gado pelo grandiosidade de sua ta- Sonsa, a lto funcionário dos COlTeios nos cons;t.antemente passam e, po-

refa. e Telégrafos e nosso ,distinto con- dem ler.
Cumpre acentuar, tão somente, terrâneo. Nêste ,instante que redijo esta'

que, dado as transformações con- I
E d

línllas e consecutivas a que. ficou I Ausente do "sta o, desde há _a1- carta ao Sr., os professores lestão'

sujei lo, para acomodar-se legal- guns anos, voHa a exercer funçoes retocando um retrato de Caxias, de
mente ás necessidades decorrentes na Diretoria Regional de Santa Ca- senhando no quadro, para a home-,'
do seu próprio desenvolvimento,
não tardou que o seu primitivo re

gulamenlo (aprovado pelo decreto
n. '1.557, de 8-i-37) se Lornasse in
compativel e inadequado, passando
então o Instituto a reg'er-se por
lima legislação esparsa, constitui
da por uma sequência de leis, por-

ção e acidentes do trabalho, pro- larias e circulares, que ,prevalece-
DISCURSO DO DELEGADO DO

ram aLé 31 de dezembro de 1946,
e qlle constituiam, sem dúvida,I. A, P. E. T. E. C. verdadeüo entrave ao seu désen-

O sr. Laureano Almeida, deleg'a- volvimento econômico-!a,dm'illl'islra
do do IAPETEC pron\mciou o se- tivo.
guinle discurso: ,Preciso é que se diga, entretan-
Exmas. autoridades, civis mili- to, que desde a sua primeira' in-Itares e eclesiásticas!

'

fância, a despeito da estreiteza dos'
Senhores empregados, segu1'ados dispositivos reg'ulamentares, já o

Conforme estava programado, foi do Tapetec! . Instituto de Aposentadoria e Pen-
então inaugurado, no Gabinete He- ,Minhas senhGres. Coleg'as! sões dos Empregados em Trans- •

I 't d
A Mandatário do senhor Presiden- J podes e Cargas vinha conseguin-giona, e a convI ,e este, pelo Sr. te Hilton Santos no Estado de san-l do, como bem o afirmou -o sando-

Cap. Rui Stockler de Souza, repre- ta Catarina, 'eu quer,o que as mi- so Minislro. Waldemar Falcão
sentante de s. exa. o sr. Governa- _lilh�s pI:imeiras palavras sejam de

I un�a. ?ro�Tessão \�erdà{jeirament�
dor do Estado, sob prolongada sal- agI adeClmen,tos: que os faço. em v:eI tl�;tno::>a no âmbl to de. suas rea-I-

. seu nome, as llust�es. aulondades I hz�çoes e na sua capaCIdade de
'\'a d,e palmas, o relrato de s. ·cxa. e a todos que aqUl Vleram a'bri- açao.
o Sr. Presidente __da Hepública, Ge- lhantar, com sua presenca esta so- E essa progressão verdadeira
neral Eurico Gaspar Dutra. A se- I�nid:ade, tão modesta élU'ão' signi- J?-?ente vertiginosa a que se referia,

flCal..lva, em que se cO{llemora o ,la 'em começo de 1940 o· saudoso
guir usou da pa'lavra, em nome dos d'

.
.

'1'
.

t
'

eClmo al1l'Versário da transforma- .V 1I11S 1'0, se tornava cada vez mais
funcionários locais, de quem par- ção da antiga Caixa de Ap. e Pen- intensa e acentuada á medida que
tiu a iniciativa da justa e mereci- soes dos Trabalhadores em Trapi- os anos deeol'l'i�m até que alin

da homenagem,. o dr. Carlos LOIl- ches. e Armanzens de Calfé - em g'JOus foros de verdadeira gran-

_____
_

,

Instltuto cle Aposentadoria e Pen- Continua na 3a. pagina

Florlan6pollt, 28

tivas e br-ilhantes solenidades, co-

memorar-em o décimo aniversário

daquela Instituição de Previdôn

cia Sorial, ocorrido no dia 26 do

corrente.
Precisamente às nove horas, após

a chegada de sua Exa, Revma. d.

Joaquim Domlngues de Oliveira,
dd Arcebispo Metropolitano, à Ca-

tedral, onde foi recebido pelas au

í.ór idades locais, Sr. Delrado Re

gional do Instituto e seus dignos
auxiliares, sob os acordes da afi

nada banda .runsícal da Fôrça Pú

blica do Estado, iniciou-se a cxe-

eução do programa, previnrnont o I
• organizado, com a celebração ii i i '

SANTA MISSA, oficiada por s. exn.

revaia., que foi auxiliado no ato

pelo esforçado Cônego Freder-ico
Homboldt e pelo revdo codjutor e

que contou cOJD a presença das
mais altas autmidades civís, mili
tares e eclesiásticas, além de gr-an
de número de segurados e empre
gadores e vinculados àquela Tns
ti tu i ção,

Terminada a impressionante ce

rimônia religtosa, llue, assistid:..

por todos os funCoionários da De

legacia Hegional, 'numa demonstra-
. ('50 inequívoca d.e fé, foi abrilhan

í ada c9m expl'essiva e, C4Portuna
nracão di' s. e);,a. revma. D. Joa

tlU i ;�l Dom'ing'ues de Oliveira, alu

siva ao rel.evanLe acontecimenlo,

cTirig'iram-se lodos os presen1 es �
Séde da Delegacia, àtimarnenite
instalada no lerc'eiro andar do ma

jesloso Edil'ício lPASE, I)ndr fo·

ram então recebidos e cumulados

oe gentilezas p.elo Sr. Lamiano

Almeida, dinâmico Deleglado', He

gional da Instituição, e seus não

menos ,esforcados e competenLes
auxilial'es imediatos, srs. Luiz

Gonzaga da Silva" Adil H.ebelo,
Fernando Lotário Koenig Sobri

nho, dr. Carlos Loureiro da �uz e

João Salles da Sllva, cbefes das

ftivisões de benefícios, administl'a-

curador regIonal e tesoureiro re

gional, respe�t.ivamente, e demais

servidores, os quais em perfeita
}larmonia ,e camaradagem, tudo fi

l!eram para o êxito absoluto de que

se revestiram as festividades.

----- ----

t.te Agoslo de 1948

Contra o projeto do Exemplo de civismo
Federaoão de Comér. sr. João Mangabeira . o' 'llOSSO colaborador André �ilo '

cio de S. Catarina

o presldeut6 do
Uruguai visitara
o .Brasil

nos

congratulamos com a nóvel organi
zação catari ncnse, à qual desejamos
prosperidade é pleno êxito nos seus

objetivos.
sa oração daremos publicidade em

edição subsequente.
,Em prosseguimento

: à execução
do programa, o Sr. Delegado con

vidou as autoridades e demais pes

soas presentes para assistirem à

lrilura da ata de instalação da

CAHTEmA tMOBILIAHTA do Ins-

tarina, para atender a uma das
mais justas aspirações de scus as

sociados, qual seja a de lhes facili
tar a aquisição da casa própria,
Após a assinatura dêss.e nolável

documento, usou ela pa lavra o Se
nhor Lauriano Gomes de Almeida,
Delegado Hegional que pronunciou
brilhante discurso.

Encerradas, assim, as solenida
eles, serviu-se-. às autoridadrs e a

todos os presentes, lima lauta me

sa de c'oqueteil, cervejas, gllal'aljás
c finos doces extendendo-se os

f'eslejos alé ás 13 h01'a,s daquele
dia memOl'ável para lodos que ti
\'eram a ventura de p'l'esenciar as

festivas solenidades levadas' a
efeito pelos dig'nos servidores do
TAPETC em Santa talarina.

CONTR·A casrA,

QUEDA DOS CA·

B.ELOS E DEMAIS

AFECCOES DO

COURO CABELUDO.

'I

Na 'CâlIlara Municipailt
Contas de' Julho.-Aprov-ada a redação;

final do pfnjeto de lei D. 12.

TÓNICO CAPILA�

POR i'XCELEN'ciÀ

Tadasco, autor da compilação inti-
Rio, 27 (R. P.) - O 1'1'e�itT(,l'tc 110

Sindicato dos Estivadores de Santos, tulada, "Hoje _no Passado", recebeu I

que aqui se encontra há dias. fez a seguinte calota, que transcrevemos,

entrega ontem i Câmara dos Depu- prazerosarncnte e na íntegra, dnd9'
tados de um mr-morfal assinado por
23 entidades sindicais rlaqllela cida- o valôr que representa:
de. tentando mostrar :JS i ncon ve- "Biguaçú, 20 de junho de 19�8_,
niências da adocãó ri" uro icro de Sr, André Nilo Tadasco. Saudações.,
organização sindical de autoria do

Hú muito de reriamos escrever-lhe
deputado João Mangabeira.

uma cartinha, porém' os nossos afa-'

zeres de estudante, muitas vczes..

deixam-nos no esquecimento de cer

tas obrigações que são pequenas

faltas da nossa vida de estudante,..
Comeram o figCido
de um aviado,r porém, embóra um pouco tarfle,.,

aqui estamos cumprindo uma pro-"

mossa. Queremos informal' a V. S ..

que desde o principio do, ano seus

valorosos trabalhos, que diàriamen- '

te vem sendo publicados no matu.-

tino "O Estado", COHl o título, "Ho-"

je 110 Passado", lUuito ter servido"

a nós.

Pois quase diàriamente, anota- '

mos acontecimentos de realce da'

tarina, onde é aos seus velhos cole- nagem do grande soldado.

gas ·e amigos llluito gra.to acolhê-lo. Guardaremos, então, des,rle já, lu-
O sr. Joel Sousa exerceu, C0111 ga'r para sua nota.

grande briJ!hantismo, o cargo de E, aqui, desejando-lhe muitas fe-,'

Diretor Regional elos Correios e licidades e agradecendo a colabora-'

Telégrafos em Santa Maria da Bôca ção que nos vem dando, ficamos ao'

do Monte, no Rio Gr,ande do Sul. seu dispôr. (a) Maura da Luz - Se-

"O Esta,rlo" cumprimenta o pre- cretária da Liga Pró-Lingua Nacio

zado coestaduano, desejando-lhe fe-Inal, ,rlo G:l�P.O Escolar "Professor"

Ucidades na sua tCl:ra natal. Jose 'Braslllclo".
.

Saiu hoje. Procure-a antes

que seja. tarde.

FRECHANDO •••

No Piauí, sob o govêrno uelenista, as diligências determina

das pela Justiça necessitam de garantidas pelas forças federais.

Na Paraiba o p'anorama não 'varia. Assaltos e mortes. ..
'

Em Mato'Grosso a música de pancadaria é tocada nas costas

dos pesse,distas.
Os jornais de to'do o país noticiam as incríveis violências

dos govêrnos: nesses três Estados. E narram os fatos. .. E dão

os nomes dos mortos'e dos feridos .. ,

Na convenção da U. D. N., entretanto, Q paranaense 'Van

derley Junior, depondo contra a Verdãde e contra o nosso Esta

do, fala de perseguições das nossas autoridades aos udenistas ...

CO!1fcre?
GUILHERME TAL

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


