
A' 'Vii-Crucis do Carvão Nacional o registro dos novos
Com o propósito de colaborar culdade de recebimento do estran- Estatutos tio P.S.D.

\('om as autoridades de modo a tor- gei ro, por que já não serve agora?
'

Rio,22 (V, A.) - O procurador �e-
11a1' eficiente a sua ajuda na solu- Será que as em ésas e f'irmas ral da Republica, sr, Luiz Gallotti,
ção dos magnos problemas de estrangeiras acima dpri;!as estão 'emitiu' ontem, parecei', a respeito
transporte ,e fornecimento de gás mancomunadas papa provocarem a do, registro dos novos Estatutos e

inriuslrial, os mineradores de Santa ruína da indúslria carbon.Tera Programa do P,S,D ..

Catarina dedicaram-se com afinco brasileira? Haverá alguma nr ien- Aquele procurador, examinan-Io

á extração de carvão nacional. E Ilação. nesse sentido mctódícamen- ;t materia, declara que nada encon

dr tal maneira cooperaram na solu- 'te organizada para tó das elas '?
•

tr'a que mercça impugnação, não se

-ção desses problernas da adminis- Se f'ór nositíva essa hipótese, opondo, assim,' ao registro solicita-

h-ação pública que a fa.lía de car- tudo f'az ceei' que está pm causa 'a do.
vão .estr-ange iro, na última grande própria segurança da Nação, pois
guerra, foi atenuada com produto ria forma que vai, será reduzida
.nacional por êles extraídos. ao miu irno a extração ele cilrvãf?
Durante a guerra ,e ainda sob os em ::::an ta Catarina, a ponto de ser

.seus efeitos, o carvão mineral bra- praticamente paralizada. E se hou
sileiro era disputado. Havia (,,11- ver 110\'a guerra o u se, por (j ual
penha para o receber em maior quer motivo, fór suspensa a' px
quantidade e 110 menor prazo pos- portação de carvão para o Brasil,
sivel. iremos,

'

fatalmente, enfrentar a

'I'errninada .a luta e removidas, maís grave atuação que jamais
as conseqüncias impeditivas da se imaginou: sem transpor-
,('xpol'tação de carvão de pedra pe- te e sem gás" por falta de carvão
los Estados Unidos da América do nacional e estrange iro.
Norte. Inglaterra, Africa do Sul co- C�e ao ,gOWl'l10 desarticular a

Ileçaram os importadores a rece- ameaça dessa cadamitosa crise que
anos não se importaram sementes

COMISSÃO ELABORADORA DOS
ner carvão procedente daqueles 't novas, os centros consumidores do

ESTATUTOS DOS FUNCIONÁRIOS

Y_'arses e o nacional fOI' sendo 1'11-
se aproxima e evi ar a sua COI1-

país e até' mesmo alguns Estados
Pu'BLICOS.., � cretização. E deve f'azê-Ic crrquan-

produtores, como Rio Grande do
graíamente despresado, lo é tempo, evitando, por outro Presidente - Sr. Protógenes Vi-

Sul, por exemplo, estão sento abas-
eira - P. S. D.

tecidos com o' produto de proce-

1", discussão do projeto-de-lei
64/-18, de autoria do sr. deputado

Hio, 22 (V. A.) - Com o decrés-
T b JAntenor avares, que esta e ece o

cimo sensivel na produção da la-
. calculo e. gratificação aos lentes e

voura da: batata, motivada, segun- professores dos Institutos de Edu
do declarações de .um técnico do

cação e Escolas Nornais. Aprova
Ministério da Agricultura, pela de-

do.
generescência acentuada das se-

mentes, isto porq ue nos últimos

Ao terminar, o SI'. Protógelles
Vieira agradeçeu aos seus' colegas

O carvã,o I·mportado b.em com? a referida �ra. secretá- O cadáver de
, na, a valIOsa cooperaçao, to,da ela

Rio, 22 ,(R. P,) - O Presldel1te 'no sentido de bem servir ao Esta- Bt'lnadot.'eDutm el1vio\_� ldIlensdag\em tá Câma-
ào e aos seus hOI;ll'ados e dignos 'Estocolmo, 22 (U. P,) n.

l'a, acompan a a o an e-projeto, funcionários,
I

v

de lei que concede isenção de di- corpo do conde Bernadotte Repou-
vel, direLor da imigTação da Ag-ên-

sa, agora, no Castelo da "_"aml'l'!'a.'r('ilos de importação e demaÍs ta- . '"
cia Judaica, declarou que as 110tí-

S d· txas aduaneiTas, inclusive a de pre- Reun·la
....

o dO ·10 1"8 O B,ernadott�, ,em Dragon-Ga,rden,cias 'procedentes de Chippre qnali- vielência social e imposto ele con- ti ti nesta capital. Ali ficará até db-
ficaram a situação como sendo len-

sumo, para o carvão importado mingo, quando serãO realizadas as
sa e crítica, sendo possível a ocor- dos l1errov,·ár,·os Ipela Companbi'a de :.\Iavegação Cos- I' '

, simples cerimónias fúnebres, Seu
rêllcia ele "distlÍrbios e derJ'ama-

tcira. Rio, 22 <A, N,) - A diretoria dos corpo será cremado e as cinzas
menta de sangue". S d' t d F

'.'

d R'
-,

jn lea o os < errOVlarlOS o 10 en lerradas 110 mausuléu da 'FamÍ-

Rf'.gistro do P_T-N. Não protestou �:�:�a�i:t��o�!aela���,��'-�eme��� l_ia_._-,- _

Rio, 22 (R. P.) - a l'eibnnal Pal'Ís, 22 (U, P.) - a delega- randul11 sóbre as decisões do Con- Apêlo ao� Russos
Superior Eleitoral, em sua l'etlnião, d() soviético 'Visinhsky deixou pas- gTesso ,e diretores' de ,estradas de t}

depois de ouvir o relat6rio do Mi- sal' a oportunidade, durante' a ses- feno. Os trabalhadores darão a

nisll'o Ribeiro da Costa" decidiu são da Assembléia Geral das Na- ·conhecer seu ponto de vista em

aceitar o perlido de l'egistro do 110-' cões 'Cnidas, ,esta manha, spm di- relação ás condições de trabalho

vo diÍ'etório :\Tacional do Partido rigir protestos contra as potências neste setor e á prOjetada alteração
Trabalhista Nacional eleito pela oci1'Jentais por não terem dado ne- da consolidação das leis do traba- ra, na Europa, permitindo á Ale-

, . , II t t f 'ov'a'l"os mal11.1a S11,a II'berdade Politica fi
convenção de dois' de maio dêsLe nhnm{l das presidenclas dos sens la, no ocan e aos ert h 1 ,

comités ao bloco soviético. ora em estudos, Econômica,

Proprietário e
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Novo e vultoso car
regamento de bata':
ta holandesa

Firmas esltange iras, ou que lado, o desemprêgo em massa de.
obedecem á or íerríação destas, irn- milhares fie opeiár ios rlu c, min:s
peu-aram 'mandatos de segurança i esuectivas e a ruína dI' numero

para se eximirem da salutar ohri- sn« sociedades curboníreras,
\ pital carregamentos e mais carre-

gação de o' receber pela quinta É chegada a oôasíão também do gamentos de batatas procedentes
;P:.'ll't.e do importado, como \\'ilsOll, Sr. Glo"is Peslan�, '.\linisll'o l1'a lia Itúlia, Holanda, �Portrigal, etc,
Sons & Co" Ltda., �.. -\, Gal'voeÍl'a Viaçüo e Obras Públicas, ím]Jt:Í- Agora mesmo, conforme infn)'
"ParlJ!'co _\101'<:11'a", Tlle Bl'aziliau mil' novo rUlno á politica clll'bo- mações que obtivel1los, nos meios
CoaI Co., Lt,da" Cory Bl'othcrs & ni fera ,no país, de y,pZ que o apoio importadores, está sendo esperada
Co., Ltda. A nrimeira das firmas decidido a essa industria, o seu nova e vultosa partida tio produto,
mencionadas, após recusar o í',ece- 4esenvolvimenlo, a naci.onalízaçúo oriunoo da Holanda, Ainda ao que
,himcnLo rle tl'es partidas ele car- de seus sertiços, a solução de seus 'nos adiantaram, a merca,doria che
vão nacional, no total de 1.870 to- inais ang'usliosos pl'obJ.ema,s, tl'3- gerá ao Rió, ao preço de dois Cnl�
lleladas, pleiteou atestado de com- rtip, ,em consequôncia, ,innl amenle zeiros o quilo, o que possibilitará
pra de quantidade de c,arvão Cjue nom o petróle.o naoi,onal a melho- a sua colocação no varejo em con

não comprara para dese,mba,rcar l'h, de ou�ras ind'úslrias, o ressllr� dições ainda mais favoráveis do
na Alfandega desta Capital ceda glmcnlu rle novas fontes dr riqlle- que as atuais.

porção de can'ão estrangeiro. s.e ..

zas, o revigOl'amenlo elo pm,'Cjue
ria uma pre"aricação o seu dcfe- cal'bonifero nacional, o reapm'e-
1'ime11 lo, E por qllé não obteyc o ihamenlo das instalações porll]á
!ttesiado que pl,eiteani - essa é rias, a remod,e'lação e. ·aquisição de
mesmo de embasbacar! - l'ecor- navios carvoeiros e pelroleims, I)

l'eu á jLísLiça com o intuito de ser l't:quipamento de ferrovias o Lra
beneficiada eom mandado de seg'Ll- çudo ,de novas rodovias, maiür 1n

rança, al,egando, para tanto, que a 'reequipamento de ferrovias o tra
autori<ladr agira Jóra e além da rim, onde novas ci,dades surgn'ao
letra expressa da lei. Isso é sim" impelidas pela fôl'ça. do tra-

}.lJcsmel1Le de ,estarrecer! balho e do progresso.

dência estrangeira. Assim, frequen
temente estão chegando a esta ca-

'Querem regulamen
tar o jRgO do bicho

,
Rio, 22 (H, P,) - o vespertino

"Diário da Noite" informa que vai
seI' apresentado na Câm'ara um p,ro

jeto de lei que regulamentará o

jóg'o do bicho, Acrescenta que a

elaboração dêsse proJeto foi prece
dida de minucioso es�udo de um(Da "folha Carioca", 30-8-18).No tocanl,e :is cl11prêsa�, também

-eslrangeiras, que fabricam gás in

dustrial, como a Société Anonyme
du Gaz de Rio de Jan,eiro, The San
Paulo Pas Company, Linmited, The
Cily af Santos fmpro\'emenLs Com·

pany, Liplil,ed, ,enorme é a sua, in

�ratirliío: Durante o tempo em que
>Eta dificil o recebimento de carvão

estrangeiro, ,;empr,e s,e servir�m
do de Santa Catarina e ag'ora pro
curam fug'ir á obrigação de o re

c'Õ'ber, atraves, de ,processos anl,ps

não cogitados, :Elas mesmas, 110

afan de obterem maiores l_u�'os,
não alcançam o granel e mal que
.estão fa2endo a si próprias.

As ferrovias n.acionais empre-

g':Jm o ca.rvão exlraido 110 país em

<llU\l1tidade superiores aos 20 paI'

cenlo a qué estão obl'ig'ados por

lei. Tllb Leopoldina Railway Co"

Lta., no enLanto � r,ecebe rm

qnantid,ele sempre ,inferior aquela
percentagcm e O fez com J'cllllan

eia. 61'a "e o canão nacional era dis

putado p empregado em larga 'es

cala, inclusiye per·": pllll)l'êsas qu,,,

Jahricam C':!õ, qLw-ria ha.úa dil'i-
\

tpcnico no assunto 'e de um alto
funcionário apo?ent�d.o do Tesouro

\ :\1acional, que examinaram os aspec
Los sociais e econômicos ?q popu
lar jógo.

Os judeus detidos
Jerusalem, 22 (U, P,) - Pre

vê-se (ju� cêrca de dez mil e qui
nhen (os, judeus, que se encon

tram detidos na Ilha ue Ch ipprc,
revollar-se-fio êQntra os guàrdas'
Bri lânicos, a menos que sejam li

berLados imediatamente. Tsark Fer-

allo.

Na Iss·embléia Lii�j,a;
Vo to de pe li)r.- Projelos\��roo.allós: :

, Outras notas�,_l,_'�,�:'" '

.
' ..

� .v,': J

Saulo Ramos - COMISSÃO' DE' LEIS SUPLEMEN-
TARES

Presidente - Sr,

p, T. B.
Secretários: - Srs. Pinto de Ar

ruda - P. S. D. e Ferreira de Mel

lo :__ U. D. N.
- Sr. Ferreira de Mello - U.

D,�. 'Comunicou à Casa o faleci

mento, hoje, na cidade de Rio-do

Sul, do sr. 'Henrique Voigt, ex-par

lamentar catarínenssvpedlndo, U�11a

vez ouvida a Casa, iôs�e parte da

ata do dia um veto de profundo pe

zar pelo, infausto acontecimento,
dando-se de tanto conhecimento à

família do ilustre extinto: COMlSSÃO DE FINANÇAS ORÇA-

__ Sra. Antonieta de Barros _
MENTO E CONTAS DO ESTADO

Presidente: Sr. Raul Scbaefer -

P. S. D.Partido Social Democrático, cuja
bancada integra com raro' talento Membros: Sra. Antonieta de Sar

e brilhante cultura, apoiou as 110- ros e srs. Estivallet Pires e Protó

genes Vieira - P. S. D.

85/48 - Distribuído à sra. An-

P. S. D. - Em 6 seu e no nome 00'

menagens solicitadas pelo seu co

lega udenista.
1 a discussão do projeto n.' 55/48,

de áutorra da ilustre deputada An

tonieta' de Barros, foi, a requeri
mento do sr. deputado' Antenal' Ta
vares, à Comissão de Leis SUIJle-
mentares.

*

Presidente: Sr. Lopes Vieira --

P. S. D.
Membros: Srs. Raul Scllaefer,

Protógenes Vieira, Magalhães. Ma-

chado e Antenal' Tavares. ,

O projeto de lei 55/48, que trata

de bolsas escolares, foi distribuido
ao sr. Raul Schaefer, cujo parecer
mereceu aprovação unânime da

Comissão.

*

tonieta de Barros.

86;48 e 31/48
Presidente.

Avocados pelo

*

Membrps: Srs. Cid Loures Ribas,
Antenal' Tavares, Raul Schaefer,
Estivallet "Pir-es,

\

Antonieta de Bar
ros e Braz Alves.

Sôbre o adicional a �er atribuí
do ao funcionalismo estadual, to

do o trabalho do dia' foi unanime
mente aprovado. Com este traba

lho, a citada Comíssão encerrou a

elaboração ,(Jos Estatutos dos Fun
cionários Públicos do Estado, mos

trando dessarte o cuida,do com que
se manteve na execução do mesmo,

Com a palavra o sr. Raul Schae

fel',' se congratlílou com os seus co

legas de Comissão pelo termino
dos trabalhos, tecendo elogiosas e

merecidas referencias aos srs. Pro

tógenes Vieira e Antenal' Tavares,
respectivamente presidente e rela
tor geral ,da citada Comissão. Ain

'da com a palavra, se referiu à

atuas:ão operosa e dedicada da s�
cretária da Comissão, sra. Esther
Ferreira ele Mello Lcntz, afirman
do que à sua ihteligencia e traba
lho limito ,deve a Comissão pata
bom termo dar aos seus trabalhos.
É esta a terceira vez que a Secre

tária da citada Comissão, foi elo

giada em face do seu �rofícuo tra

balho.

,Código Brasileiro de
B.ildiotraosmissões
Rl.O, 22 (R. P.) - Com a presen

ça de todos os membros, reuniu-se
no Palácio Monroe a sub-comis

são de leis complementares, íncurn
bida de' elaborar o Código Brasi

leiro de Radiotransmíssões.• '

Inicialmente o deputado Berto

Condé fez a leitura do ante-projeto
que organizou, o qual foi a princi
pio aprovado sem prejuízo .das

emendas que serão apresentadas;
O ante-projeto contém 124 artigos
e está dividido 'em três títulos: Ra
dia transmissão geral, radiocomuni

cação e radiodifusão. Esclareceu o

sr. Condé que a feitura do ante

projeto "tem por por "fim exclusi

vo atender' ao interêsse público.
nã'o 'só pon'lue isto parece funda
mental ao regime coustitucional
em que vivemos, como também por

que expressamente êste é um dos:

compromissos interamericanos no

Brasil" .

�............- ......._-----""--..._-.-......_....,.,..,..,.,

Para solução do
problema do trans
porte do carvão,
RIO, 22 (AN) - Com a finalidade

de estudar o problema do transpor
te do carvão !}1ineral das fontes.
prDdutoras para os pontos de con

sumo do Pais, o'Ministro da Via

ção reuniu ontem à' tarde, no <;a

Ião 'de honra daquela Secretaria �le
Estado, 'os senhores representau;"
tes ,das Companhias, Siderúrgic�
Nacional, dos Portos, Rios e CanaIs�
Comissões da Marinha Mercante.
Companhia Concessionária do Por
to de Imbituba, Estrada ,de Ferro
Central do Brasil, Sindicato dos
Mineradores e do Conselho Nacio.
nal de Minas Metalurgia,

Berlim, 22 (D, P.) - O Pre
f.eito em exercicio ele Berlim, Rei
,àensburg, apelou para "que os rus

sos eleiminassem a ameaça ele Guer

f-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Viação J\érea
Horário

-

Segunda-feira
PANAIR - 10,40 - Norte .

VARIG - iO.40 - Norte'
PANAIR - 13,50 - Sul
CRUZEIRO DO SUL - i3,55

Norte

Terça-feira
l .\I\;·dR - 10,40 - Nort.
;RUZEIRO DO SUL - i2,oo

Norte
VARIG - t2,30 - Sul
PANAlR - 13,50 - Sul

Quarta.fejra
PANAIR - 10,40 - Norte
CRUZEIRO DO SUL - 1 i,OO

Nocte
VARIG - H,40 - Norte
PANAIR - 13,50 - Sul

Quinta-feira
PANAIR - 10,40 - Norte
PANAIR - 13,59 - Sul.
VARIG - 12,30 - Sul
CRUZEIRO DO SUL - i3,55

Norte
CRUZEIRO DO SUL - i5,30

�ul

Sexta-feira
CRUZEIRO DO SUL - 7,20

'�orte
PANAIR - 10,40 - Norte
VARIG - 11,40 - N:erte
JMNAIR - 13,50 - Sul

Sábado
VARIG - 12,30 - Sul
CRUZEIRO DO SUL - 1-3.55

None
. --

Domingo
PANAIR - 10,40 - Norte
CRUZEIRO DO SUL - 11.00
PANAIR - 13,50 Sul.

.

uteí«
Dorario das empre ..

sas rodov.iarias
8EGUNiDA-FEIRA

IR E G U l A D O R ' X<A'V 1.1:11,
\ "

.
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Dos Municipios Ministério da aeronáutica
Quinta Zona 4érea Destacamento dat

Bas.e Aérea de Florianópolis
. Edi.àl

Expresso São Cistóvlo - lAguna
7 horas.
Auto-VlaçAo ltajal - Itala! - 111 h0-

ras.

EXlpresso Bl'usquenae - BrwIqu. -
16 horas. I' 1
Expresso Brusquenss _ No...a Trento A fábr-Ica de Calçados Bror :)(1C;:

- 16,30 hor-as. S. A. desta cidade, acaba de cons-
-Auto·VlaçAo CatarinellM - JolnvU�
_ (I horas. trui r mais um grande . pavilhão,
Auto-Vlaçlo Catarlnena - CUritM>a anexo ao já existente, à rua (>1.

- fi horas.
�

Rodoviária .Sul·Braall - Porto .Aleare Cabral.
- 3 horas. C I'

-

Ol
.

Rapldo Sul-Brasileiro - Jolon'Y1le -

r
om amp iaçao, o sr. aviano

és fi e 14 h�ÇA_FEIIU. Brodheck, dinâmico dir-etor da

Auto-vla�o Catarlnenae - POrto �e. sociedade, poderá atender. r-orn

gre - 6 horas. '.

f i lid d t liAuto-ViaçA'o Catarlnense - Curitiba ma IS aci 1 a e, a sua vas a e' en-
- fi horas
Auto-VlaçAo

- (I horas.

Auto-Viação CatarlnePM _. TI)barAo
T 6 horas.
Expresso Slo Cr1at6...Ao - L8&'una -

1 noras, -

Emprêsa Glória - Lquna - 7'Ao
e 6'>2. hora•.
Expresso Brusquense - Brusqu. -

16 horas.
.,A·)to-VJaçAo ltaja1 - Itajàl - 111 ho

ras.

Râpldo Sul Brasileiro - Jom:t11. - ..
15 e 14 horas.

QUARTA·FElU
Auto-VlaQAo Catar1nense

- fi horas.
Auto·Viação Catal"inense

- (I horas.

Auto·ViaçAo CatulneDM
• - 6,30 heras.

I
Râpído Sul BrasUelro - Joinv!l. - la

15 e 14 horas. - ,

a:. Expresso Silo Cristovao - Laguna -

10 7 horas.
.. I E�preS80 Bl"usquell8fl - Brusqu.
.. 16 horas.
> Autô-VlaçAo ltajaf - ItajaJ - 111 ho-
,. raso

_

} Expresso Brusquense - Nova Trento
- 16,30 horas.
Rodovtârta Sul Brasil - POrto .Alear.

- ! horas.

C8tarlnenH _ JoiD'Y1le �éla.
Os sapatos Lehlon e Myrna, Ia-

hricados com esmero pela irrdus

tria Brodbeck, tem alcancado· o
mercado' de todo país.

QUINTA-FElRA
Auto-Viação Catarlnens.

.

Alegre -, 6 horas.
Auto-Vlação Catal'lnen.se

- fi horas.
Auto-ViaçAo Catarln_

- (I horas.

"uto-Vla�o C8tarinen&e - TubarAo
- (I horas.
Auto-VlaçAo Catarlnense - Laguna

- 6)30 horas.
Expresso Slío Crlsto...ló - � -

7 horas. .

Emprêsa Glória - Laguna - II 1/2
e 7 1/2 horas.
Expresso BrusquenM - Brusqu. -

18 horaS!
Auto·Vlaçllo ItajaJ - ltajaJ - 111 ho-

ras.

Rápido Sul Brasllelro - Joln'Y1l. - lA
15 e 14 horas.
Empresa Sul Oeste Ltda - Xapecó - ...

- (I horas.
SEXTA-FEIRA

RodoTlárla Sul Brasil -'- POrto .Al�
,

- II hocas.
Auto-V�çAo Catar1nense

- 15 horas.
Auto-Viaçllo Catarlnense - JoInvUe

- (I horas.

Auto·Vlação Cllltllll"mense - LaInma
- 6,30 horaa.
Expresso São CrlstovAo - LagmÍa -

7 horas.
Auto-VlaçAo Itaja! - ItaJa! - UI 11-0-

rnL ,
'Expresso Brusquens. Brusqu. _:.

16 horas.
Rápido Sul BrasUe!1'o - Joinv1l. -

às fi e 14 horas·SABADO·
- Nos dislritos de Azambuja e

Auto·Vlaçlo Cata.rinenH - Curitiba Treze de Maio, a planLacão é bem
-5��

•

Rãpldo Sul Brasileiro _ Joln'Yil. _ maior.
às 5 e 19 horaa.
- (I horas.
Auto-Vlacão Catarin,ense - Jolnv1le.

- 6 horas.
Auto-ViaçAo Catannen,se -- TubarAo

- 6 horas.
EXDl'�S90 São OrlstovAo - Laguna _

7 horas.
- A cultura está em ótimas eondi-

Expreseo Brusquell8e - .Bnlsqu. _
14 horas. ' ções.
Autç-ViaçAo Itaja! - ltajaJ - 13 ho

ras.

Expresso BrusquenH - No.... Trento
- 9,30 horllB.
Expresso Glória - Laguna - • 1/2

e 7 112 har....

90,00
45,00
25,00
9,00
0,50 Jplnvlli!

REPRODurrOR "BRETÃO
POS1'IER"

O Prefeito Municipal, em sua úl
lima viagem à capJtaI. consegui.u,
por emprés,timo, UM reprodutor
equino, d'a raça Bret:'io Postier, o

qual já se acha em Tubarão.
Animal de grande porte, pI'oprio

I para svrviçJs pe&ados, como �óe
ser os da lavoura, seni de grande

,----------------.:...:=�=�:::====��===� n tilidade para os cria,dores tllÍ:Ja-

A ·DIVULG_.ACA-O'.
ronenses.

CHEGOU O PRESIDENTE DO

Hevisia do Paraná para o Sul do 'Brasil P.fl.D.

Intercâmbio Cultural' Após [rês meses de estadia na

E �

F
Capital Federal, chegou semana

conomlCO inanroel' ro
P h/' 'd

-- p�ssada, a Tubarão, o' engenheiro
U leI ade mensal. - Assinaturas e Anu'nCl·OS.

C
Dr. Annes GualberLo, Presidente

AIXA PO.5T "L, 775 CURIT.IBA d PSD'o ... local e chefe politico do
sul ca tarincns,e.

CUritiba

Joln'Yile

OuJ'it1ba

I Dr. (L.RNO G.
GALLETTI

ADVOGADO
Crim. e civel

Coniltituição d. Socledad••
NATURALIZAÇÕES
Titulo. Dealarat61'IoI .

Elcrit6!'io e Relidancia·
Rua Tiradent•• n.

FONE .- 1468

O <dr. Francisco Carlos Hegis.
prefeito municipal está nivelando
o ter-reno que fica enfre os jardins
7 de Sfllenlbro e Nerêu Ramos, na

Avenida Rodovalho, para
.

instalar
cinco quiosques e bancas para ver

duras, aí'rm de realizar, pela pri
meira vez em Tubarão, a feira li

vre, que será às sextas-feiras. Nos
demais dias, continuará a �enda
de verduras, ovos, frutas e 'aves,
como se fosse um mercado.
Será de grande interesse p ira a

população, que terá lU11 lugar cer

to para adquirir deíerm innda ali- O ilustre homem publico �'I)r ao da 5. Região, ao sr. Governadoi do

rnentação e para os vendedores, .Fl.io, para a reuniâo elos dirpt0r.p;; Estado e ao ,J 'esÍl:cnle da Ordem

que terão local. certo para a venda, de Estradas de Ferro qur coincidiu dos Advogados, secção de Santa

com a Convenção do P.S.D.,na qual Catar-ina.

r'e,wrse)llou T ibarãc. O desfile esteve imponente,
Administrador ele fibra, o dr. agradando sobre-mane ira.

Armes Gualher l.o ,em
í

mpr imn-rlo Na vila de Braço do Norte, as

à d irccãor-da E. F. nona '!'('I'Pla' festividades estiveram muito além

Cr-isti.n�, m�l pl'ogTrsso sem' l1l'ec-1 (ia expectatíva, lenGa sido inaugu
dentes. I rado o retrato do ('xmo. SI'. Gover-

Na sua viagem conseg'ui u duas nadar elo Esta'do, dr. Adel'bal Ra

liLorinas, que jft chegaram. Deve- mos da Silva.

rão chegar ainda, mais trinta va- A professora Olga Horn Arruda.
gões MV, para rprr0acJorias, algu- direlora do Gl'UPO Escolae D. Jóa

mas, locomotivas e outros maLel'iais Cluim, daqu,ela vila" esleve incallsá

para a referi,d-a ferrovia. vel, lendo apresenlado um progra-

TuBARÃO
FABRICA BRODBECK

rio o sul.

FEIRA LiVRE

Porto

F.t\.!LECIMENTO
,
Faleceu dia 13 do corrente, o sr.

José 'Siebert, mais conhecido por
Zézinho. Gênio alegre, folgazão,
era o extinto pessôa de vasto cfr
c,ulo de amizades, tendo enterro
concorridíssimo.

Sua morte que foi rcpenlina,
causou o mais profundo pesar na

sociedade tubaronense.

CULTURA DO TRIGO

o Comandante do Destacamento da Base Aérea de Florianópolis;
avisa aos interessados que estarão abertas de 1 a 31 de Outubro do

corrente ano, as inscrições para o Concurso de Admissão ao Curso
Prévio da Escola de Aeronáutica para o ano de 1949.

Outrossim avisa que as instruções reguladoras para o refer-ido

concurso, são as mesmas que vigoraram no Concurso anterior.

Destacamento de Base Aérea de Florianópolis, 14 de Setembro 1948.
CARLOS DA COSTA DANTAS - 10 Tte. Ajudante.

PREGUIÇA E FRAQUEZA
VANADIOL

,

i

I
�

I

I
I

Eslá animadíssima a cullnra do
trigo no município.
A PreJeiLura distribliiu cem sa

cos de semenles do precioso cereal
que lhe _foram cedidas pela Comis�
são Mixla do l'rigo, em nbsso Es
tado.

sr· Fornazza de Azambuja, ad
quiriu no Rio Granue do Sul, uma
trilhadei,ra, que está s,endo eSl�e-
rada por êste mês.

.

Si a propag'anàa, o inlerêsse do
Govêrno Estadual e do :?rdeilo
continuarem ·em rítmo crescente,
em breve Tubnrão não mais pre
eisará comprar trigo, mas, expr-
tará., .\

.'

MOÇAS DESANIMADAS!

HOMENS SEM ENERGIA!

Não' é sua culpa!
É anemia que o deixa cansado,

aumentá os globulns sanguíneos e

pálido, com moleza no corpo e olhos
sem brilho.
A anemia atrasa a vida p�rque

rouba as forças para ° trabalho.
VANADIOL

VITALIZA o sangue enfraquecido. É de gôsto delictoso e póde
ser usado em todas as idades.

.
'

'fEN.

ma como nunca se viu.
Em todas as clemais localidades

do municipi8, � 11-0,'9 data magna
teve sQlenídades, condizen les com

o aconl,ecimenlo. Na escola do La

geado, reuniram-se v<1rJas pscnlas
estaduais e municipais, que �p"a
sentaram um prOg"l'ama que rlluit!)
agradou aos pl'es,entes. O Sl'. Fran
cisco de Paula Andr-eia, pronunciou'
beJissimo dscurso que foi muito'
aplaudido pelos ])l·esentp.s.

CEL. OSVALDO
DA VEIGA

De sua ultima viagem à Capital
Federal, relornou o se. 'r·en. CeI.
Osvaldo, Pin'to da Veiga, brioso
oficial do nosso Exército e superin
tendenle elo setor sul ela eia. Side
rurg'ica Nacional.

PINTO

]\I}UDANÇA DA COLETORIA
ESTADUAL

Em bôa hora,' o sr. kinpll C011l0-

li, i1usÜ',e coletor estadual, conse

guiu a mudança da sua col.eto1'ia,
para a rua CeI. Colaço, na 75.

O pl'édio onde funcionaya a Co
letoria Estadual está em ruínas.

A FABRICA DE CERVEJA
Deverá começal' a produzir, no'

torren(.e mês, a Cervejaria Ameri
C::111a S. A., localizada nesta ci dade,
na estradal da Guar·da.
A fabrica foi foda construi da sob,

()"ientação do técnico alemão sr.

GactUsb JI-Ieyer, que já trabalhou'
ll'Ol Europa em identico sor\'jço.
A produção inicial s,ení, de 3.000

gan�as ,de cerveja, além Ue gua
raná, g-azosa, licores, agua lônica'
e SllCO de laranja. Para o suco de'

laranja, da própria frui a, a fabel
C1 já tem contrato. com um tpcnico
,d'l Jaraguá.

-
!.";.

7 DE SETEMBRO

,

Foi come'morado, condignamente,
ê�le ano, como nos outros anos, a

data' da nossa Independência.
O progTama org'anizado pelo s.r.

Prdeito Municipal e diretorps de

est.abelecimentos, agradou a lorlos.

A Semana ela Pátria c,onstou -do
hasteamenlo ,da Bandeir<.t �acio

nal, na Prefeitura, pelos s1's. ex

pr,ef.eitos, dr. OUo Feue'l'scb uH t,
major Marcolino Martins Cabral,

Com uma sitl1�.ção gco'grafica
vereador Antonio Hülse, capi lão magnifica, a' Cervejaria poderá
Alexandre Sá ,e ,valmor de Oli-.

atender no mesmo dia, todo e CJ'1:lI
veini, .sendo o último ;Iia, haslea- ,quer p,edido do su.I do Es,lado, por'

da a Bandeira, pelo atual prefeito. I

eslar si�ua,da no centro da feJ'rnvia
.

,e rodovlas do' snl calafrilJens,e
Recusou-se a hastear a ba.ltlell-a

. .

o ex-pl'efeito, dr- Silvino Moreira :
O gT�nele edificio ocupa. uma:

area cODerla de 2.200 melros qua-
drado� sendo que a área de 300
melros cohcl'tos, tem quatro 11avÍ
mentos.
A fabrica venderá gêlo para to�'

Lima Sobrinho, cujo ato causou

repnlsa de tôda pOl1ulaç�o. A Rá

dio Tubá, ,em comentário enérg-i
g-ico, verberou o proce.dimenlo da

quele advogado. O prefeito, por te

lí;graina, levou o conhecimenlo des

te ato, ao sr. General Coma'1dante o C01'1'espondente

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Golpe contra
a Rússia

.

CLUBE DOZE O E AGOSTO
�DIA 2, SÁBADO� SOIRÉE. DIA 10, DOMINGUEIRA. DIÁ 17, DOMINGUEIRA. DIA 23� SÁBADO, SOIRÉE. ÀS DOMINGUEI..

RAS E SOIRÉES TERÃO INíCIO ÀS 21 HORAS

Instalado o Núcleo do Rio du Teste
da Assnclacão Rural de'Blumenau

,

A�fVERSÁRTOS �ia 20 do con:ent,e, foi fundado I diais Saudações, (aa) Guilherme
·

T�E. MA'CRiCfO SPALDE\G DE e Instalado no distrito de Rio do

I
Jensen, Présidentc da Associação

SOUZA 'l:�sto, mL1nic�pio ele Bllll.nenau, ? 'Rural de BlulllenaL:, Ado.l:o Acfi-

Natalicia-se hoje, o sr. Ten. Núcleo Colonial . subordinado a terberg, Enoarregadó de Nucleo de

Maurício Spalding, distinto oficial' Associação Huta ltd aquela Comuna, Rio do 'resto".
• da nossa gloriosa Polícia Militar e

e que virá representar novo irn- ---- - ----�----

figura de projeção nos meios eles- pulso' e' maior assistência aos c�lo- RelatóriOo do Banco
:.portivos locais. nos daquele próspero e laborloso

Correto ·e culto, com uma perf'ei- distrito. A solenidade inaugural do Brasil· ta cornpieeusâo dos seus deveres, foi presenciada dor grande numero

porteia o aníversar+ante, como mi- de agt'íou ltores e criadores, com o

lita r, invejável f'é-de-ofícío, que o comparecimerrlo de autoridades

.sítua de modo, lisongeiro no con- municipais ·e distr-itais, e elo sr.

· ceita unânime de seus colegas, Bruno Hi ldehrand, representante tório daquela grande organização - Um homem do povo que' deu

Nos meios sociais e desportivos ela Secretaria da Agr-icultura. de cr-édito, relativo ao ano de 1942. a vida pela libertação de sua Pá-

couceítuam-no a proverbial capa- 'Danelo ciência do a uspicioso O Relatório do Banco do Brasil, tria! Montagens nunca vistas em

cidade ele trabalhá e a serenidade acontecimento, o sr. Guilherme apresentado pela respectiva Dire- filme nacional.

.decorrente" do seu alto espirito des-I Jensen, Presidente da Associação toria á Assembléia Geral dos Acio-. Um filme que exige anos de pes

portivo. .
Ru ral ele Blumenau ·e o sr. Adol- nistas em 30 de abril do corr-ente quizas, trabalho e lutas contra a

Justas portanto as homenagens fo Ach Ierherg, Encarregado do ano, é um trabalho de 'minuciosa adversidade.

que lhe tributarão hoje os seus Núcleo recémaestabelee ído, trans- exposição do movimento daquele Censura: - LlVHE - Educativo;

;;numerosos amigos, admiradores mitiram ao dr. Leoherto Leal, Se- conceituado estabelecimento hnn- - No Programa -

pessoas. Dez corpos já foram reti-

..e colegas entre os quais prazerosa-
oretár io da Viação, Obras Públicas dnw-_g-de cujo texto se extraem A marcha da vida 199 - nacional rados dos escombros, aereditando-

mente nos incluímos. e Agricultura, o seguinte d-spachc apreciáveis subsidias para o estu- Atualidades Warncr Pathé

Lelegráfico: do da situação de crédito nacio.ial jornal.
"Dr. Leoberto Leal, SecreLário e cla� perspectivas econômieo-fi-

Agricultura - Flortanópolís. nanceiras que é possível descorti-
Temos a honra e a satisfação de nar no futuro do país, como conse

comunicar a V. Excia. a fundação e quõncia da atual orientação pol'itica
instalação na data de ôntern, p'l- das nossas finanças.
rante autoridades disl.r

í

La is, repre- Na "Introdução", se nos depara
sentantes do povo e numerosa as- um longo e fundamentado 'estudo
sislência rur-alista, elo Núcleo Rio das diretr-izes tomadas pelo atual
do Testo da Associação Rural de. Govêrno da República no sentido
Blumenau. A sessão obteve hri- ela restauração financeira, pesqui-,
IhanLe resultado para o qual con- sando as causas do inflacionismo

Ll'Íbu\L� a presença do represenLan- que' ora se cuida de combater com

te dessa Secretária junto do Acór- energia e serenidade pelo estanca
do Único, Senhor Bruno Hi lrle-

menta das emissões e pela "sadia
'I'ranscorve, hoje, a data natali- hrand que em br-ilhante oracão co.

,
.

.' ,-

orientação da política de crédito
· :eia da ·exma. sra. eI. Norma T. de locou em evidência a garantia as

do Banco do Brasil, de amparo à
Souza Amorim, virtuosa espôsa do sistêneia e o apõio-eon l íuuo ela .sc-

·

€�timado. des,portista
sr. ��u� Ama-I cretária d,a Agricultura do Estado

.rrm, categorizado comerciarro. á Associação Rural ele Blumenan e
-

Das numerosas homenagens que, respectivos núcleos, inclusive com

,..á distinta dama, tributarem as suas. a entrega de gado leiteiro, pro
inúmeras .amizad'�s, . compartilha-I'

vando o que colocou' à

diSPO.S.iÇãO; mos respeItosa e JubIlosamente. ciO' núcl·eo Rio do Testo, para utili-
FAZEM ANOS HOJE: zacão imediata, um conjunto meca-

- o sr. Reinhardt Stahnl�e, pr6s-
i ni�ado para agTicuILnra, s·emenles

pera agri.culLor r·esidente em Mon- e muelas de. diversas espécies, a

· daí; '. InOtíCia foi recebiela com' o maior
� a exma. sra. d. Semlrames

D'I
agracio por parte dos ruralislas e

:8. Bosco, viuva do saudoso conter- eli1'etoria dsla Associação. Cor
TaijeO Henrique Bosco; ---------------'---------------

- a distinta senhorinha Maria Una convers'a mas econômicos do Brasil, dá-nos

.-de Loureles Trilha, filha do sr. Jo- I .... lima consoladora c firme certeza .fle .

nevemos á gentileza da Agê'lcl<1
do Banco do Brasil, nesta capital
a. oferta de um exernp lar do Rela-

SRA. SA UL AMORIM

'produção e impedimento às espe

culaçôes ". É um estudo de largo
âmbito no panorama das ativida

des financeiras, estudo a que se se

gue o pormenorizado relato do

movimento do Banco elo Brasi I no

exercicio de 1947 ..

Esse voiumoso e importante "10-

cumento espelha, flnal)nente, tôda

a situação do crédito nacional, e

sem que fira, com o realismo natu

ral em documentos de tal gênero,
os mais sérios aspectos dos proble'-

iié Trilha;
- a interessante Maria-Madaleha

�onatelli, filhinha do elistinto ca

-sal Arnolelo e Olga Freitas Bonalel

li;
_ a graciosa Aliete-Nazaré SiI

'\'eira, aplicada aluna do Grupo Ge

tulio Varg'as, filha do disLinto ca-

· sal Amea e Argemiro Silveira.

que não se descuram as providpn
cias que hão-de Jibertar-nos da

pressão em que têm vivido a� nos

sas relações de cré.dito e que ins

piram maior confiança aos fatôres

de produção, isentas de vícios tios

Iestimu,los de einergência.
Somos gratos ao Banco do Bra

sil.

. conclueçãoda 8a pagina
ci n.emLt improprio para as cl'ial1-
ças, pelas historias fantaslicas e

enlorpecentes que são filmadas.
Concluímos pela necessidade de

lima g'l'anrlio,a campanha em prol
rle Q/1/W 1,idu pw'a (/S cl'irl11ças.
Ol18Si ,pIamos o jlll'amento fie que
muito ha".emos de trabalhqr alé
a ohtensão dos meios que possi
biliLem a instalação de parqlles
in fan tís, leatros, mm'ionettes., fes-

••••••••••••• I as {'scolarC'�, çOll1vetiç'ões infan-

G
DOR DE .

�
IO-.illvenís, nas quais haja uma 80-

AD'GAIIYA ��.. I berba emulação entre Lodas �s

ft n I":;...
· crianças para o tão ambicionado

I lwepal'o Jisico. base. da formação
Friccione a garganta e o f

(Ia gente brasileira.
peito com VapoRub. Também Precisamos .agradecer, aqlli, as

. derreta um pouco na língua. ,- .

palavl'a� confortadoeas de llnl'a jo-
'U�tP�" UApoRua \'C'n mãp, nossa distinta colega rle

\'irtl�il'�; 'í!J" Reparliç:fio, q\lando, numa rlC'mons-

"f ��_ .......q;.... Iraç;'\o de conl1ecim8l.110 da vida

FAI Ecnm:\'TOS \1r hoje disse: "ASSIm fazendo,
. -' � ,

,_ estaremos trabalhando pelo BI'a-
D. ADELC1fCfA GO'\D[\ I sil, dando personalidade aos 1l0S-

:"Ia residência de Seu neto, rir. 50S filhos, li\Tanclo-os de tantos

Aloeu Bellean, Diretor ele Terras I CITaS que Já se acLimlllam nos n05-

em CLlJ'Hil1a, faleceu no dia �8 do S()��sl;l��(��'amos a YOZ de Olllras
corrente com.a avançada ldade mães qllC' Oelo llOS;;O BI'3Sil afól'a

. de 7'8 anos, a exma. sra. eI. Arlelgí- estão' dispostas a constl'llÍr t1ma

eia Gondin, viúva do saurloso sr. vida 1)01'0 (/s CTionças.
--------�---------------------------------------------------

José Gondin e g'enitora cio nossa

csLimarlo conterrâneo Vasco Gon

din, conceituado Bepl'esentanle co

mercial.
A noLícia cio seu falecimento re

.perclltiu dolol'osamente nesLa ca

pilaI. anele a extinta l'ésidiu lon

g'os �nos e clrixa descel]dência e

velhas e sólidas amizades.
À enluLada família "O Estado

apresrnta sentirIas' condolf'ncias.

Adiados os

trabalhos
.

PARIS, 22 (UP) - Os Ministros
do Exterior das três nações oci

dentais, depois de duas reUllloes

sôbre o problema de Berlim, adia
ram os debates até a próxima' 8e
mana. Bevin regressou a Londres,
para participar ,dos debates da Câ
mara dos Comuns sôbre a politica
exterior da Grã-Bretanha.

PASTA DENTAL
ROBINSON

M I·S·S A
JONé Aniônio Nicolicb

Edllarrlo �icolich e Familia. Ana �icolich Li\Tamento e Filhos,
COIwidam aos parentes e pessoas de suas relações para assistirem a mi;::
�H, qlle farão celebrar em �ufl'ág'io á alma de �en Tio p Irmão JOSÉ
.'\:'\Tô:\'TO :\'ICOLICH, no dia 25, ás ô boras, na Capela do Asilo de
0dãos. .

Anlecipam agradecimentos aos que comparecerem a êsLe óto de n03sa

j rplig-ifío.

presi.dênci a dos principais comi tés

HITZ � Hoje ás 5 e 7,30 hora�.�, da Assembléia Geral das Nações
HOXY _ Hoje ás 7,45, horas. _ Unidas, pela primeira vez na his-

Sessões ChÍcs' tória dessa organização, ao que se

Finalmente o filme mais espera- .e;·a, a Rússia dirigirá os mais

do cio cinema nacional, o episódio violentos ataques contr-a: o ociden

mais sensacional cla nossa hstória te. A União Soviética e as nações
INCONFIDENCIA MINEIRA da Europa Oriental perderam tô-

com: - Hodolfo Maier - Car- das as eleições dos seis maiores

men Santos nos principais papéis, comités, sem que se tivesse esco

coadju vados por um elenco gran- lhido qualquer candidato. para os

dioso. principais postos .

. . . . .. uma criança ainda viva no' último
RITZ - Domingo: - andar, depois de abafado o' iricên
Phyllis C�lvert - Robert Huttnn I dia, após duas horas de luta con-

- Ella Raines tra as chamas, levando-a imediata-
BRUMAS DO PASSADO mente para o Hospital.

PAHJS, 22 (UP) - Privada da

- Prêços : -

lÚTZ - As 5 e 7,30 horas -

Cr$ 6,00 - 3,00
ROXY - 1\S 7,45 horas - Cr$ ..

4,80 - 3,00.

A paixão heróica de Kate Fer
nald

'.:' cujo coração era f'ortc co

mo 0S centos e o mar ...

Filme baseado no romance do
mesmo nome de Rachel Field, que
nos deu "Tudo isto e o ceu tam-
bém" ...

Direção e produção de Robert
Siodmak o mago do· "suspense".

AGUARD Ê:VI: - Interditada por
algum tempo pela censura, pódl'
agora ser apresentada ao pt\bJico
esta impressionante película!.

'

..

A MORTA VIVA

Com; - .Tames Elisson - Fran-
ces Dee - Tom Conway. I

" SEU RELOGIO PRECISA DE
,�' REVISAo ?

NOSSÁ OFiCiNA t; ESPECIALIZADA
N.s'co��.rtos são, "

,.'
' .. ' ,,'

\, -., garantidos 100%
ÓTICA MOD�LO
JOAO PINto;' 25 (fr�nt. ao Tesouro

"

"

do Estado)

Pavoroso IncêndiO

......... ,. , .

.

BANC-COI<', 22 (U . P.) - 11'-

ASSOCTAÇ,lO iBi\LlO JOAQULvr IEDITAL DE CO�CORRÊi\'CIA PA
hA YENDA DE Ui\I PREDIO
A cliretoria da "Associacão Irmão

Joaquim", devidamente autorizada
pela Assembléia' ({CJ'al, abre con

cor'l'c'ncia para venda, por meio de
proposla, do préelio de proprieda
de ela mesma Associação, sito á rua
Tenente Silveira.
As proposLas cleyerão ser envia

das em envelopes fecbados e la
crados e dirigido� � A.ssociação 11'- .

mão Joaquim (Edifício do Asilo de
Me'ndicielade - A \'enida MaUl�o
Bamos) aLé o elia I} de outubro en
trante.
As proposLas não devem apre

senLar emenelas nem raZLlras e de
las devem constar o preço que o

1,j.ciLanle propôe comprar o predio
por exLenso e por algarismo.

As propostas serão abertas na

presença dos licitantes, no dia 9
do mês de 0l1tt1b1'O ás 15 horas, no
Asilo de Mendicidaele.
A diretoria reserva-se o direito

de reg'ei! ar t ndas propostas caso

não satisl'aç'am os interesses da As.-
sociação.

.

Secretaria rIa Associação Irm;"i.o

IJoaquim em 21 de :;:etembro de
1948.

.

.Ios" Livramento de Abreu 1°
jSecrétário.

rompeu violento incêndio num ar

mazem de depósito e nos escr itó

rios de uma Companhia de Seguros.
causando a J110rte de cêrca de 50

se que vários outros ainda se cn-.

contram em meio das ruinas. Trin

ta e cinco pessoas foram hospita
lizadas. Várias dequelas pessoas
atiraram-se das janelas existentes

no terceiro e quarto andares do
armazém. Um bombeiro encontrou

•

ODEON, hoje ás 5 e 7,30 horas
Sessões Chies

- Um filme que todas as mulhe
res devem assistir!
- Uma história de amôr que ja

mais será esquecida!
Comovente! Sublime! Enetren�

cedorl
LEMBRA-TE DAQUELE DIA

}'.

com

Clandette GOLBERT - John
PAYNE - John SHEPPERD
Ann TODD - Frieda INESCORT. .

LEMBRA-TE DAQUELE DIA ...
o momento culminante da vida ·de
uma mulber... quando nem tonas
tem a coragem de dizer, como' �la .

disse, orgulhosa c admirávelmen
te: - "Eu' faria isso outra vez".

- N o Programa -

1) - Brasi} em Fóco - Nac.
2) - A Voz do Mtlndo - Jornal.

- Prêços -

CrS 4,80 e 3,00
"LIVRE" - Crianças maiores

de 5 anos poderão entrar na ses

são de 5 hs ..
-

IMPERIAL - ÁS 7,30 hs. -

JARDIM DO PECADO'
- No Programa -

Brasil em Fóco - Nac.
- Prêço: -

"Imp. 14 anos".

A partir de silbado - ODEO:"l'.
CANÇÃO DE DUAS VIDAS

com

J':ifelson EDDY - Ilona MASSEY
� . .. o... . .

TEATRO A. DE CAIWALHO
Dia 29! - Estréia!

IRACE�A DE ALENCAR
e sua grande companhia de comé
dias.

Com a peça 'em 3 átos
.

NUVEM QUE PASSOU
de

Rodrigues ACASUSO
Tradução de

'

DANlÉL ROCHA. .!
1.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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RUA CONSELHEIRO MAFRA, c;sa grande com 6 quartos, sala ba
nheiro etc. Serve -também' par�a c-omércio. Preç.o Cr$ 220.000,0.0.

RUA' CO;\,SELHEIRO MAFRA, prédio de comércio com 2 pavImen
t.os. Preço Cr$ 350.00,0,00.

RUA DEODORO, prédio com 6 quartos e
-

demais instalações. Pre

ço Cl'$ 250.000,00:
RUA ALMIRANTE LAMEGO, ótimo prédio, construido em terre

no de 17 x 30 todo murado, com 4 quartos, etc. Preço Cr$ 190.000,00.
RUA RUI BARBOSA, casa com 5 quartos, construida em térreno

de 24 x 86. Preço Cr$ 120.000,60
.

RUA JOSÉ lViEN,DES, bangalô novo, com 3 quartos, etc., constrm-
\ do em terreno de marinha. Preço Cr$ 50.000,00. I

PASTA DENTAL
I

VENDE-SE o prédio fia Av. Mau-
RUA RIO GRA:\fDE DO SUL, casa com 2 quartos, tendo o terreno

ROBINSON .ro Ramo's, 269. Tra,tar no 'mesmo. Escritél':o: Rua João 'Pinto10 x 40. Preço Cr$ 35.000,00. .
, .

I n.O 18, _. FlorianópolisRuA ALMIRANTE LAMEGO, 2 pequenas casas constrmdas em ter-
- __--

.,--__

renoR�A51S.�N;?óll�eÁ�f{\�A80{��f;�?to), bangalô comp,letamente novo, LOJB DaS cnSEMIRftS- D.'".R'ou,QUITE(;om 3 quart.os e demais instalações. P.reço Cr$ 100,00q,00. D nRUA 7 DE SETEMBRO, casa com 2 quartos, etc. etc. Preço Cr$

40.00�b1· 7 DE SETEMBRO (Estr.eito), casa com 4 quartos, etc. Preço Especializa.da em ar,figos para ASMATICA.Cr$ 55.000,00. .fiCAlPOEIRAS, casa' com 2 quartos, etc., tendo o terreno a área de
hom'ens86:000m2. Preço Cr$ 50.000,0.

CAPOEIRAS, casa desocupada com 3 quartos, banheiro, água quen-
te e fria, insLalação sanitária, ,etc. Preço Cr$ 60,000,00. RECEBEU VARIADO SORTIMENTO DE CASEMIRAS NA-

,TERRENOS ClONAIS" E INGLESAS PARA HOMENS E SENHORAS.
RUA 'RUI BARBOSA, tendo 8,50 x 50. Preço Cr$ 15.000,00. MANTEM PERMANENTE ESTOQUE DE ROUPAS FEITASRUA CO:\fSELHEIRO SOUZA FRANÇA, tendo 15 x 30. Preço Cr$ PARA HOMENS

40,oO�b1' STA. LUZIA (EsLreilo), tendo 50 x 40. Preço Cr$ 50.000,00. ARMARINHO EM GERAL - CAPAS, CAMISAS, GRAVA-
RUA GERAL (EsLreito), tendo 20 x 45 (fundos rua Tijuca). Pre- TAS, PIJAMAS, CHAPEUS, ETC.'

ço Cr$ 20.000,00.

Tudo pelo menor preço da'BARREIROS, peq�!����z���a� c��D���t���m para 30 cabeças,
, '.

'. 'praçacom uma induslria de prodlltos de mandioca. sagu, etc., demais infor-

Faça oma' VI'81-ta a" DOl!sa eHf.1, a 'e ver-Ifl-quemaeões rião-se neste Escritório. Preco Cr$ '280.000,00.
&l à1HIPOTE,CAS

a:bSO�l���to capital para empregar sôbre garantias hipotecárias. Sigi]jo nossos preços e artigos

o Primeiro Congresso de liistóría
de 'Sanlal Catarina

i. J. Lisbôa
O Instituto Histór.ico dr Santa

·Calarina está empreendendo um dualidade interpreliva. atr ibu in
trabalho de valor, cuja finalidade do-se a GIEOIA (cobra de um me
não sómente enriquecerá' o paLr'- tro e pouco) a tamanho da STTClT
mônio do Estado, mas, ainda, f'a- lU que é uma cobra monstro,
Tá aparecer muitos vocábulos Os monumentais dicionários
hoje esquecidos nos meios cultos, portuguêscs : Santos Valente, ;VIo
que 110S legou a Co lonisaçãn �\.ço- raís e Cândido Piguei redo deixam,
riana - O PRrMErRO CO:'-iGRES- em assunto dei usança e regiona-
80 de HTSTORTA CATAH.T�EN�K lismo nossos, longa Iista ele ornis-

Os peixes, muitos- que vi vem no sões (1). Os mais modernos, e la
Al.làntlco-Sul-Amerioano, não são, boi-ades por eminentes escritores
em Portugal, conhecidos pela mes- brasüeíros - são, em parte, lacu
n1a' denominação; a nossa flora, em n�sos em determinadas mal.ér ias.
parte, é diferente da portuguesa: Apreciamos, para exemplo, um

e, também, milhares de palavras cenhecidtssímn apetrecho de pes
Jndígenas, usadas pelos hr-asi lei- ca -- a T,-\.H.RAF.-\.. Como descreve
l'OS, não são do conhecimento co- la, Iielmentc, em SE'lIS termos pró
murn dos po rtuguêses, como não é PI'.1OS. cri aríos pelos (nossos) prai
- perfeitamente igual - o portu- anos, a técnologia gr'aciosamen

í

e

gués manejado. pelo grande Rui eniambraela, si nãO colhermos na
ao (los acadômicos de Coimbra. linguagem da arraia - rnuida _

A"ssim" pois levados

�n::,
conla

l,t{(lha,
1'1//0, ôllio, [ieira. malh ei-

tais fatores, além da posiçao geo- 1'((, te11S0. não encontraremos ele-
gráfica do Estado, usanças, pro- montes.
míscnidades emigr-atórias, I emas, , Esta disser taçãn Pll rarlonha, por
como, outras quaisquer co letivida- ser cscanrialosamcnle longa, irnpró
eles, no mesmo território, dcf'ici- pria pará um artigo, r-econhece
ência vocabular que reflete 11a P1'Ó- mos

í al deslise, mas, pertunfór+a-
;pria ciôuéía. . mente. prossigamos :

E notório quo ,a linguagem elos A iuf'ância calarinense, em ele-
. nossos praianos sr distancia ela elos Ierrninarta é[,oca, usa em seus

nossos ser-tanejos. . brincos, pitoresca linguagem que,
Ainda, ha pouco, no Oéslo Cata- a velhice, meio esquecida, com

r-inense, 'colhemos do De. flchmic)t, saúde, se recorda.
abalisado clínico em Ipi ra, �lm Queremos, pois, nos ref'erir ao
belo exemplo. Passava alguém, I)a:pa�!:aio (pandorga, pejorativo
qllm::do �alesLI:ã\-amo� e nossa a- em Portugal). A nossa garotada,
tcn\ao fo! pt'fi,lda: ", rir acor-do com alguns símbnlos,

- Aquele calavera - COnLJllllOU creou o brarre lol e e a poupa, Belas
o médico - levou uma snrnant a e imaaens para dois brincos aéreos
foi pará no meu hospital. Anelou _ duas aves cio espaço!
malito. Agora pclixou e já anela PaI',1 o fio sírnétricamente cal
arrumando outra .. , Ficamos n.o cularln - qUE' os calha - 1<:sti
mesmo, mas, em linguagem -acarié- ran!e e para insuficiência do
mica, nos explicou, resumidamen- ecrlliIihrio .:..!. Dôr-rle-BaLTiga,
te:

,

Estas palavras, om issas em di-
- Aquêle canalha recebeu uma cionárf os, 11m3 vez lranspassadas

surr-a e ficou em esta,d? .grave. para a literatura inf'a nt.il, é óbvio
Agora, de traços. üslonarrucos que h-ar-iam uma preciosa contrí-
transformados (bonlLo), anda a buição a linguagem escr+ta: que
provocar, ,Yêem sendo, pelos c_atal'inenses,
Assim" nessa seara -:- estudando transmiticla� d e geraçoes a gera

e colhendo, como anelamos - ho- ções, de prol a pról .. ,

je, numa linguagem branda e ex- Assim, pois, cer lo que o ·espera
.pressiva, usada e criada p,or' noss� do conclave, sob a sábia orielll�
gente, poderiamos elaborar .ll� ção do Dr. Desembargador Henr-i
trabalho, Não tentamos tal. Pre- que Fontes, .levará, até ao exlrau
ferimos antes, esposar aqui lo que g'eil'o, o vaior cultural dos caLarl:
nos facuILa a regra - mesmo r�- nenses. e nós aplaueliTpo-o como

peLindo vocábulos, sem prep�sl- mel'o esLurlioso rIa grandeza do
Cão, para alcançar um superlallvo Estado,
á moda bebl'áica; abundanle aclJe- Em 0I1tro lrabalho, referir-n �-

tivação; explosivos exd 1'l1Xulos que ('mós sôbre a g'eoO'rafia.
engrinaldam as odes das epo-
péias .. ,

,
. ':\'O'J1.\.: (I'), _:_ O cminanle Dr.O indio brasilell'� deslg'na el�J� , n. ' .

()fjdios' conhecidísslIUOS, por (Tr- Af011�0 .Iaunay (que pr�[acJOu um

BOTA,' ele Gr-machacio C BOIA- �o�:;o 11\'1'0, ,a ser publIcado), qU,e
cobra: f\'CCUlH-de SUU - animal I t' do conheCImento) d?, cult� ,f'l1l.
e CURT - roncaclor. 'Carlos da Costa

..

l el'eJl�, a[ll�ou
POI' falta ele dil'iniç1io ci.moló-Iha\·er !'mllS de \JI1Le.. m�I".voCd!:)L1-

gica segllra, em elic!on.:.üio". l'eslll- I los omISSOS nos dlclonallOs cIta-

ta, as�im. na malOl'lR do po\'o, cios.

COMPRA E

VENDA Df.

\
CASAS f .Tf�RfltO)

.I HIPOTECAS

AVALlACÕES
lHiALlSAçm$

, ADHINISWACÃO
DE IMÓVEIS

fl"C.

'TElErOflC:
ft!I. 784

• CILI;-':}.;hO:-, maiores, p vra

assegurs r maior prc dução com

menor número de rotações,
• PISTÕES automotivos,

ligeiramente cônicos, com

4 mólas de 'segmen to.

MANCAIS de rolamento

"Timkem", com regulagem
lateral.

• \VÁLVULAS do cabeçote de

ação instantânea, de fácil
acesso e desmontáveis.

• SERPE:\TINAS de resfria
mento, mais 1- ngas e na tr jetó
ria dir e ta do ar do ventilador.

• EXTRATOR automático,
para maicr facilidade de pur

gação da água de condensa ão

do tanque. E, alem de tudo isso;

• Uma eficiência volumétrica,
garantida, de 75 %

• Peças de re�âmbio e assistência
mecânica em toda parte.

Agente neste Estado:

MACHADO· & (IA.
Rua Conselheiro Malra. 54 - C. rostal: 37 - {nUel. PRIMUS· Tel. 1658· flORH'�P�US - Sla. Catarina

de nível constante,

para assegurar per
feita uniformidade
na lubrificação, ev i

tando fa tas ou ex

cessos, prej _ dici isao
bom funcicnamen
t o da máquina.

'Peçam maiores deta'lhes a:

Mat,iz: Rua das' Marrecas, 21 - Rio d. Janeiro -

,
.r

Relojoaria Progre'iso
'

de JUGEND' &> FILHO

COMPRE SEU, RELOGIO PELO SERVIÇO DE
REEMBOLSO POSTAL

FaxQ seu pedido por ,carta ou telegroma e pague
,

sóm'ente quando receber.

-

,

�. ;

N 7 cr$ 80,00 .�, 9 cr$ 26000

DEspertador de bol.o

ilumina a noite
Suillso de qualidade

\

I.

•

Caixa de niquel Sui..o.'
marca NOlkopf. muito '

rellltente.

NOJllo. relogiOI .•cio aaompaJlhadol dos relpectivol certificado.
\ de garantia.
PEÇAM-NOS CATALOGOS .- ENVIAMOS GRATIS

JUCEND & FII.tHO
Curitiba -, Praça Tiradent••. 260 - Paraná

---------�-----------_ ..___,,-_... -

,Dr. Linde Ifo 4. G.
Pereira

Advogado-Contabilista
Civel -- Comercial

Co�.tituiçõe. de .ociedade.
e .ervicol corel:lto•• em geral.

Org�nizaçõe. contabeil.
Regiatto. e RlarCal, dilOpon'do.
na Rio. de corre.pondente.
Eacritório: Rua Alvaro de

Carvalho n. 43.
Dali 8 à. 12 haral.

Telefone 1494

DR. RAFAEL G. CRUZ LIMA
e

DR. CARLOS LOUREIRO
DA LUZ

ADVOGADOS

Durma bem- a noite toda.
Aqui está um remédiO' caseü'o

e ecoIlômico q'de lhe dará alíviO'
rápido da: tosse e da bronquite
'asmática, proporcionando um

sonolreparador a noite tôda.
Nada mais garantido !lo mun_

do do qUe Parrninl - tomado
duas ou três vêzes ao deita r -

para combater' a. asma sufocante'
e a tosSe rebelde da bronquite_
Compre hoje mesmo um vidro
de Panninl nas boas farmá
cias, Confie em Parrnlr\1 que
lhe proporc1onará alívio segura
e rápido dêssé' e�forço asfixiallt�
para respirar.
P-19
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0PSTADO Qul,.,a·'elr.23 (I" $etembro CSe "48, 5

.' DIA 25 (SÁBADO) ÀS 22 HORAS, RETUMBANTE "SOIRÉE", DENOMINADA "PARADA DA ELEGÂNCIA", EM' HOMENA-
',GEM À J:lRIMAVERA; ELEiÇÃO DA SENHORIr;lHA MAIS ELEGANTE; VALIOSOS PRÊMIOS'; VÁRiOS BRINDES; MESAS A RESERVAR NA RELOJOA
"RIA MORITZ, A PARTIR DO DIA 20 (SEGUNDA:.FEIRA) - DIA3 DE OUTUBRO ·(DOMINGO) ÀS' 16 HORAS- "MATlNÉE" INFANTIL - DIA 9, DE
,OUTUBRO (SÁBADO) ÀS .. 22 HORAS, BAILE DE ANIveRSÁRIO TRAJE A RIGOR, POSSE DA NOVA 'DIRETORIA, HOMENAGEM AO' 1° CONGRES-
':50 DE HiSTÓRIA CATARINENSE, DE.SFILE DAS OEBYTANTES,' ENTREGA DA FAIXA À 'RAINHA DO LIRA

-, I

,

,

'

/

I.

\ .

OlMPANIDA &AWNtA DA Im·
haàà .. '117' - 1Rft:h:' DAí i
UeBDI8i 11 flJU.II:rOBnlJl

Cifr•• do BalaDCo d, 1944,

CAPITAL E RESERVA�
Re&pon 18bilidarie.
Recet2
Ativo

Viage com· conforto

CrM � 80.900.606,30
Cr$ 5.978�401 ;755.97
« 67.053.145,30
• 142.í76.603.8c

Sinistro. pagai DOII €lltirnol U) .no.

'RelpOXllJ8l 'lida1e.
98.687.816.30

•
�

76.'736,401.306.20
-, ,

Diretores I

J:;)r.-Pamphilo d'Utra Freire de Carnlbo. Dr: P'rsDcllcO
de Sã. Ani.io M...orr.,: Dr. Joaquim Barreto de Araujo
e Ja.é Abreu. '

Terrenos em Coqueiros
Vendem-se diversos, com, chácara, á beíra.mar ; diretamente ou

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

BOM �NEGOCIO,
!para quem possue d,e Cr$ 10.000,00 até Ct$ 100,000,00 tenda
�4:,rta de 10,/. ao ano com recebimento de iuros mensais.

informações nesta redação. ,I

-

QUilNDO fllE,R PIO EM CASA •••

A senhora gosta de fazer pão em

casa? Nesse caso, use Fermento
Sêco Fleischmann. Assim, terá
uma garantia de maior volume,
melhor aparência;massa mais uni
forme e melhor sabor. Este famo
so produto agora pode ser colo
cado em lugar fresco e sêco para
conservação, dispensan
do, portanto, refrigera
dor. Veja a receita nos'
dizeres da latinha.

QUER VESTIR-SE COM -CONFORTO ,E ELEGAMCIA 7
PROCURE A

I

Alfaiataria Mello
FER�ENTO SÊCO

'FL'E I S C H.M I,N N
RUi) Pehppe Schmidt 48

.

.' Empeza �e' navegaçàó
,�C' �\E R E M

Produto da Standard Brands of Brazil, Inc.
RIO DE JANEIRO

pelo
I

«RaPIDO SUL BRASILEIRO»

e
,

Diariamente entre

Fpelis.«lia;aí ..�Jetnvíle-Curitíba
. ,

.

/'

NAVIO-MOTOR "ESTELA n •

maxima rapidez e garantia para transporte de suas mercadoria.

A,gentes em Florianópolis CARLOS HOEPCKE S. A.
AGENTES

.

Fiuza' Lima l Irmão

\,. I'
•

Carros para b interio{, do Estado
o horácío dos carros de que é agente, nesta capital, a conceituada

. firma Fiuza Lima & Irmãos, é o seguinte:
RÁPIDO SUL BRASILEIRO -- Diariamente - Curitiba 6 horas

.

RÁPIDO SUL BRASILEIRO - Diariamente - Joinvile 13 horas

EXPRESSO B�USQUENSE Diariamente - Brusque ,16 horas

c] excessão de sábado 14 horas

EXPRESSO BRUSQUENSE - 29., 49• e e-. feiras - 16,30, horas'lNova-Trento
.

E. A. \'IAÇÃO ANITAPOLIS - 3'\ e 6a. �eiras - 12,10 horas

f •

TINTURARIA
.

CRUZEIRO
Tiradentes 44

'LAVA e TINGE ROUPAS
Reforma' chapeos

Pr'ofissiona competente .. Serviço rapido e garantido

'"

CA'

l'

Vende-se uma com 8' comparti-
mentos situada em' terreno' de

120m x 13m �a rua Osvaldo Cruz,
Estreito, distante da praia 75

I metros,
' ,

Preço' Cr$ 35.000,00.
Tratar à rua Joinville (D. Jaime

Câmara nO. 11.) Nesta.

TERRENO
II Vende-se um à rua Ir-mão Joaquim,
nesta Capital, medindo 10 x 40 ra,
,

'

Tratar à rua Vitor Meireles, n. 39.
.................. T o ".0 .

Ocasião
, ..

umca
Vende-se uma mobília de copa com

posta de uma mesa quadrada e seis
cadeiras e "bufet" esmaltados; um

.guarda-roupa e "hidet".

Preços de o�asiã'Q, por motivo de

viagem.
Tratar à Rua' Jerônimo Coelho n,

1 - Quarto n. 19 - Nesta.

Casa-Procura-se
I Casal sem filhos procura uma

casa pequena, com um ou dois

quartos, até'l km. do centro.

Ofertas para A. Junior; na' reda-

ção dês te jornal.

\ Coleções
Vendem-se uma coleção de His

tória do Brasil de "Rocha Pom•

bo", uma coleção de selos e uma \

coleção de moedas 'de níquel (3
quilos). Preço de ocasião .

Tratar á Rua I Feliciano Nunes
Pires n. 164. y

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

CASA
Aluga-se com ou sem'<móveis,
Tratar á Rua Feliciano Nunes

Pires n. 164.

VENDE-SE
I.

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

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

Casa no centro
Vende-se uma. pata resi

deticie.
Escritório lmobiliáric A.

L. Alves,
Rua Deodato, 35 .

• e
'
•••• .., •••••••

Aluga-se
I' o primeiro ender do' prédio
n. 5, da tua Arcipreste Pei
va ..

1 ratá!' à ruaArtista 'Bitten.
cour t ; 28,.
.. .. .. .. e � .. .. � •

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

Rua João Pinto n. 6.

Aluga-se
uma casa de material recem-cons

truída, sita no Estreito à rua Osval
,

do Cruz.

'tratar na mesma localidade à rua
Cél. Pedro Demoro n. 1.472.

,." e 0,0 ..

Empregue bem o seu diD.'hel
ro, comprando ações do "Coi'

l golo Barriga-Verde".
�!b

/

4 -.:.,."
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Em prosseguimento ao Campeonato da Cidade, "está mªfca�a para o

próximo domingo a" peleja Paula Ramos x figueirense.
"

Direção de PEDRO PAULO MACHADO

1)rriodicamenLe, segundo enten- "Diú rio da Tarde" nem se dá a

drmentos a que cbeguei com' o ami- trabalho de dedicar 'Uma coluna aos
te uma excursão à cidade de Ouri-

g'o fedl:o Paulo Machado, USM'e- espor-tes.
, tiba, enfrentando possivelmente o

mos esLa coluna com o fito de co- Cada qual manda em sua casa, Palme íra.
coerent,es em nossa apreciação, nós o sabemos, mas não f'lcaria

'nossos esportes. rnat em que fossem publicadas no ,APROVADOS OR ES'I'ATUTOS DA

Nenhum motivo em sentido pe- ticias resumidas que digam respei- FEDERAÇÃO NÁUTICA

jorativü nos move, nenhum taccio- to ao nosso movimento espor-tivo Em sessão realizada ontem,

/sü,mo ou mesmo cluhismo ; seremos Ainda .não é íudo. A Rádio Gua- li. no ite, n,o Clube Doze ele Agosto,
I':! tanto, que nos dêm licença os rujá, após sustentar uma polêmica com a presença dos dir-igentes da

usando da liberdade de critica com os dirigentes do Figueirense Federa,çaü Náutica d.e B. Catar-ina

que nos é permitida e que inove a negou-se a comentai' as pelejas rea- e dos clubes náuticos nmdadores

or icntacão deste jornal. lizadas no estádio da F.C.D. Porem, da mes�a, e representantes da

Eslan;os, portanto, a serviço do
I
ramo não há mal 'que sempr e dure impr.ensa, foram aprovados os es

púhlico, dos ,esportes em geral e as coisas voltam aos seus lugares tatutos dessa nova entidade, f'un

muito
.

excepciünalmrnbe do fim' e em breve a 'mais popular' voltará duda a 25 ele maio último.

a que nos cohmamos. a rrradiar as lutas cio estádio da Os éstatutos em apr êço f'oram

Remo, vela, hasquetebol, tenis, rua, Bocaiuva, para satisfacão de elabor-ados por. uma comissão com

'voleibol, fulebol, ciclismo, box, lu- todos.
.,

posta dos senhores Jau Guedes da

f a Iivre, ping-pong, atletismo, 1 uelo, Não encerraremos esta cronique- Fonseca, Tycho Brahe Fernandes

sios i�lleressa e com a devida vênia lia sem tecermos um comentário e Helio Milton Pereira, respectiva
em ludo meteremos o nosso hede- aos rapazes correspondentes de mente presidente, více-presideute
lho. A todos desetjamos servir. Pa- "A Gazeta Esportiva ", de São Pau- e secr-etário da diretoria provisó
:I.'atanto, que nos dêm licença os lo, Com ,boa. paginação, f'otograf'ias ria da referida Federação,
,Hiccionados, Feita a nossa anresen- c noticiárío, tern proporcionado AI) que nos foi informado, a no

tação, começaremos hoje. m-cuen- n in só aos leitores da capital, como I va entidade desportiva estadual

(.]0 com os nossos congêneres, já de Joinvile, Blumenau, Brusquo e entrando em atividade fará reali

que é nosso espirito adquirir a Ilajaí e alé ele Curit.iba, São Paulo, zar a 15 de novembro vindouro

confiança e o estimulo dos nossos Hio e Parlo Al,egr,e, um conheci- uma grande regata a remo nesta

leitores. mente, a Ir-avés daquele gl ande capi tal com o COl1CUl'�O de todos os

E para tanto, iniciemos pela diário, do essportes praLicaelos em clubes filiados do, Estado.

nossa confreira
., A Gazeta", desLa nosso Estado, Sim, no Estadn, 1)01'- .

RECORDE MuNDIAL QUE K�i.O
capital, a qual por motins impe- que nãe .s.e resume a nolas Ir ç:üs. .PODE SER HOMOLOGADO
1'ios05 deixou de publicar ,em sua l;'ocalizam lambém o que s·e pas�a

edicão de t.erça feira última,qua- Jl1queles grandes centros com no-
o •

-- te japonês Hironi"hill Fl.rullashi
Quer comentário esportivo. É ob- hriá l'Ío amplo e ilustra.do,

I
e::;tabeleceu ante-üntem, �eu oita-

vio que 50% elos leilol'es d03 jor- Mais 1l11n vitória da "Gazela Es-
vo recorde mundial 'de nalação, co

na1s da Capita,l proeuram em 1)ri- po,'tiva" e outra do,," 1l0LSSOS cro brindo os 300 metros, nado li vr,e,
meiro luga'-l' a secção esportiva, pa- njsl.as,

3
. , PAULA RAl\KOS ESPOI'TE "LUBEI em mll1UcOS, 20 segundos. e S. . ., ' , "u .

ra al)ÓS I)aSSar a lp.itura ele lJulI'-Q.s j:;;ram estas as considel:ac.,ões (.[ue C
-

P d d' I
.

r - décimos. Recorda-se a propósito Edital de Ol1vocaçao osse a nova ,ite ona

V�sulllos. linhamos jHlla 110,I'e.- - . 't '

d "P'AULA RAl\KOS D d d P'd tv

que as "perfúmances" do narlador A Dlre 01'1a ' o .,. e 01' ,em o sr· reSl en e, con-

j.'lponês não podem ser homoJoga-, E, C,.",·pelo presente edital de cou- vielo os �.. :;. associados e simpaL.i

das, uma vez que o Japão foi ex- vocação, convida o aLléta profissio- zantes do Avai F. C. para assisU

cluido, da Fedaeacão Inlernacion:J.l nal, dêste clube, sr. SILVIO COS- rem a posse da nova direloria.

de Na tação. Assi�, oficia!f:nenLe o TA DA SILVA (Tatú), a apresen- que se Yerlficqrá no 'próximo dia

,'('corele mundial dos 300 met�'os lar-se, dentro do prazo, improrr0- I
25 do Gorreni>e', às 15 horas, em

Quem ainda se lembra de

Dj11-,
qne, ao .que apmamos, de\erá r,ea !in'es ainda per[ience a Alex Jany, gá",el de. 30 _dias, a contar d� �ata I

sua 'séde social à Pra?a ·15 d� No

ma, o perigoso centro-avante que pal'ecer em nossos gramados, en- com O tempo de 3 ;mintitos e 21 se- de publlCaçao elo presente edital,' ycmbro (alto do Cafe CrllZ(neo).
se revelou em 47 defendendo as vergando a j ,(Jaeta do Avaí, clube' gllndos. sob pena de incorrer nas penalida- Carlos Loureiro da. Luz

c,ores do Clube Atlético Catarinense? q',e se acha baslante inl.e'l'ess-aJelo des' previstas pelo Código Brasilei- Secretario

O, destacado comándante de aLa- no seu t;oncurso. FIGUETRA x TNTERNACTOXAL 1'0 de Futebol.
No gramado do' 14° B. C. prelia-

.

Flol'ianópolis, 11 de
I'Hm doming'o úlLimo pela manhã de 1948.
os qU3Jdros do Figueira (' do Tnler

nRcional, saindo vencedor o pri
Inei1'o pela elastica conlagem ele
6 x 3. Os lentos do yencedor foram

�onsignados por Meireles (3), Le

bela, ifoni.nbo, Moacir, Jaime e iVIei-
A.. s ,ocjllÍpes atuaram assim orga

elo por Sa:di (2) e Amorim.

]'ig'ueira - Abreu, Juca e Anibal;
Laudares, Frederico e Pardal; Le
beta, Toinbo, Moaci!', Jai;n,e e Mei
reles.

Inlernaçional - El'l1anÍ, Agnal
el,) e Djalma; JOl'ge, Losso e Joel;
SiI!di, Denizarl, Edward, Amol'im
e Fraccia,

Arquimed�s Pllril'icaçtfio (Medi
Ilho) foi o juiz da cont,enda, com I Para casemiras, linlhos, >brins, etc. precisa-se representante.
bôa atuação.

.

IOfertas dando fontes de referencias a' "TECIDOS". Guarda-se sigilo.
..

'
I Gaixa Postal, 539 - S. Paulo - Capital.

IPIRANGA�IN-D]�PENDENTE IJogando domingo úllimo à tal'de,
em Saco cios Limões, frente ao fpi

.

I ranga, local, o Incl,ependenle, do I2 cllstl'itO ele Trinclade, foi abatirio
1,or, 2 x O. Pl'eliminal'menLe joga-

I

.

Em .comem01'�ção .. á passllgem

I
pl'8ximo

d.
ia 2 de ou�uhJ'o yindoll- ram os quadros suplentes dos mes

de malS um amversarlO de fundu- 1'0 um gl'andlOSO festl\!al esporli"o mos grêmios, vencrudo o lpiranga
ção,. o L'biratan levará a e[ciLo no J

em beneficio dos seus cofres.
.

pela contagem de 7 x 1.

Para Uso Terra
TELMdA

Djalllla no Avaí

Brasileiro·Campe'Ouato de Ciclismo
Rio 22 - Babado e d-oming'o, pró- Ferlel'ação Catarin,ense, o Cjual foi

ximo, con[ol'me �eliberou o Conso- rrgcilado, Ê Cjue a referid.l enti
lho Técnico de Ciclismo da C B, daele não está filiada em ciclismo,
D" será rea]i,zado em Curiliba c nem mesmo apr,esentoLI os relaLó

C�lmpeonalo BI asilei 1'0. Parlicipa- 1';05 demp-nstra.tivos ela ,realização
rão do certame as entidad,es cal'io- ,dos _

___.m(rnpeonatos regionais, os

ca, paulisLa, paranaense, gaucha e quais constitu·em conelição especial
mineira. Apreciou o Cons,elho Téc- p:ll'a a inscrição no Campeonato
i'iro um ped�do de inscrirão da BI·asileiro.

Volfará ao Paula
,I

Ramos
, P I'OcedenLe de Curitiba; onde se cores do Paula Ramos e clube
t'ncontl'ava em treinamen10 no Atlético Cata,rinense,
€sqllaelrão do' Curitiba F. C., r,e- Ao que apurou a nossa reporta
gresso'll sexta-feil'a última .0 dian- g'')l11, l\lachado está inclinado a

ieil'o Machado, que já defendeu 'as yollar ás fileiras do Pa'ula Ramos.

Festival Ubiratando no dia

10 'Figueirense, irá
! a Curitiba 1 à categoria de cidade, ofereceu

Segundo consla. o Figueirense -va liosissima taça para ser disputada

pretende levar a dei lo hrevemen cn tre o Avaí, desta oapi!al e o Ipi-
ranga, daquela cidade. rias, regressou ante-ontem' o nosso

Em6vista do empate "cri ficado c sürnado colega Helio Milton Pe

na peleja, o sr. deputado Ol'ty de re ira, d i:' toe esportivo da nossa'

Magalb âes Machado, que represen- conf'reira "A Gazeta '
e scrreL;,;Iio'

Lou a Assemnléia n.
as

sOlenidad�S')
da Associação Atlétic-a Cata�'ine�si;'

resolveu põe novamente em dis de Estudantes e da Federação Nau

puta o precioso tr-oféu, em partida lica elo Santa Catarina.

'Ioquio, 2'1 (V. A.) - O esludan-

ci7.lldas:

Taoça "Assembléia LeBisla
tiva do Estado"

CILl
a.

A Assembléia Legislativa do Es

t.ido, dando a sua inestimável co

laboração aos í'esu.ios do 25° ani

versário da elevação de Canoinllas

a ser realizada pelos mesmos

hes, desta vez tendo por local

nossa capital.
..,._..._,._----._.._....--........_.......-.;........._.............._--�

HELIO MILTON PEREIRA

Da capital Federal, onde perma

neceu vários dias em goso de fé-

Naldi reinrgessará DO P3 a'a Ramos
Nal�i, o eficiente·zagneiro' es- no esquadrão líder do campeonato

querdo jue em 1947 sagrou-se cam- da ci-dade, dar-se-á possivelmente

peão ela cielaele, integr-ando o "on domingo próximo no embate com

2C" do Paula Ramos e que vinha o Figueirense. A "Lorcida" paulaf
sendo pretendido por diversos

CIU-1
na 3-.cha

se vivamente interessada.

hes da 'capital, acaba de reingres- em ver novamet;Ite em ação o des

sal' no tr icolor da Praia de Fóra'ltacaido "flll-back".

A "reenl.rée " elo valoroso "player
r

FIGUEIRENSE FUTEBOL CLUBE

Edital de covocaçâo
De ordem do sr. Presidente, convoco todos os sócios em pleno gôzo,

Jos direitos estatutários, para uma reuni
ãó de ASSEMBLÉIA Gf.:RAL

ORDINÁRIA, que será realizada na séde provisória do Clube�, à rua

Araújo Figueredo, sl ti. (fundos do edifício onde funciona o Instituto

Br'asil-Estados Unidos), às dezenove (19,00) horas do dia vinte e sête

(27) de setembro corrente, a fim de se" proceder à· eleição do Conselho>

Deliberativo, para o quadriênio 1948-52, Caso não haja uúmro legal I�e

sócios para a respectiva instalação, será convocada' outra, meia hora ce

pois, a qual funcionará com qualquer número.

Flo'rianópolis, 21 de setémbro ele 1948.

HELIO SACILOTTI DE OLIVEIRA
Secretário Geral

_.

------------------------------------------------------

AVAl FUTEBOL CLUBE

setembro Se riCOS quereIs fiCbf
De modo facil elegeI
F .. zei hoje uma inscrição
No Credito Mutuo Predial

Lourival Lisbôa
Becl['etário

PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO
O Escritório 610 Partido Social DemacrátiCO, a rua Felipe
N, 4.2, atende aos se]ls oorreligionaríos para qualificação

das 9 ás 12, e das 14 ás 17 horas todos o� dias

Schimidt.
eleitoral

CoqueiroS!
o restaurante e bar do Coqueiros Praia Club�, acham-se em

Ipleno funcionamento, tanto de dia como á noite, estando apare- .

lhados para banqqetes, etc.

Restaurante e Bar

REEMBOLSO POSTAL

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

RaDIO TUBA' ZYO· 9
1530 kilocielos ondas médias de 196 metros

TUBARÃO -- S. CATARINA

I }.
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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NAS PRINC!PAIS CASAS DO RAMO

EXíJA SEMPRE ESTA MARCA

,

Pirelli S. A. - Companhia Industrial Bi'"asileira

, ..

Intensos esforços vêm sendo empregados para se

atingir o potencial elétrico de 'que o' país neces

sita. A Companhia PireÜi, de sua parte, tem

cooperado ao máximo na ampliação da nossa

rede elétrica, desde o início de suas atividades

há 20 anos. Hoje, a maior parte d-o mercado

. .brasileíro de condutores' elétricos é abastecido

por Pirelli. Nas suas fábricas, em São 'Paulo, são

produzidos desde os grandes cabos de 30.000 volt

até os mais simples cordões. Pire.lli fornece ma

terial elétrico para os Ministérios da Guerra, Ma

rinha e Viação; para as maiores estradas de ferro,

emprêsas elétricas e telefônicas do país. Com 75

anos de experiência, a Companhia Pirelli tem ver

dadeiro orgulho da missão que desempenha no

parque industrial do Brasil: poupar ao país a

importação de material básico, oferecendo-lhe

produtos com o mais alto padrão de qualidade.

Um condutor

de qualidade para

cada aplicação l't� �5
_(Ô_

�'� DIDo ,{.::�,- [�I I)]_;;;, '\� j_)�1 '11 ___cc)
�cu� 1Jír5/ A

. �'. ��- // , r/l;/Í //f I\�' �
Cabos de energia Ccbos telefônicos Fios poro enrolamentos Condutores para auto Condutores poro rádio para enceradeira

VOCÊ É CAVALHEIRO?
Escreva linha abaixo o titulo que deve ter o seu jornal

TranaportealreguJarea de cargas do pôr to de

SÃO FRANCISCO DO SUL para NOV4 YOBi
Informaçõel com os Agente.

Florisn6polie - Carlos HoepckeS/A - CI- Teletone 1.212 ( Eni. t eleg.
São Francieco do Sul- Carlos Hoepcke S/A -CI - Telelone 6 MOO �E MACKI

I
(Ass.) .

Recorte êste quadro e envie ao .Clube dos Funcionários.
Rua Trajano, 37 - Florianópolis

.....................................................
• I -.
• •
• DR •
• •
• •

i .

A. D�MASCENO' nA SIL�A !
: ADVOGADO :
•

•

: AÇõES CíVEIS E COMERCIAIS I
• •

I Praça 15 de Novembro, 22 - 2° ando :
•

;. -r- :
: (Edifício. Pérola) :
• •
• •
• Fones: 1,324 e 1.388 . •
• •
• •

: Florianópolis - Santa Catarina :
• •
• •
••••� I
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o 2t- Concêrto da Orquestra�
SinfônicB, amanhã

Sob a regência do professor tusíasmo que merece .e dar assim'
Emanoel Paulo Peluso, a Orques- mais um testemunho de quanto
tra Sinrôn�ca .desta capital realiza-j apreciamos .os, s�us objetivos cul-
rá, amanhã, mais um dos seus no- turais, e o in tatigavel devolamen-·
táveis concertos, no Teatro Alva-] te e mérito artístíco dos elernentos,
1'0 de. Carvalho, com inicio ás 20,30' que a' compõem.
horas. Oc'prOgTama dessa nova ap re-.

. Negócios da Viação, Obras

O Governador - José'," Boabaíd Via- Públicas e Agricultura. CU�;l:�a aS�:��'icat Se01�t�aa:�0 d� ::��açoãOse��i�t�q:uestra Sinfónica

:)ERVIÇO· Dt: seu programa a prol da elevação

)11 OU Dara São Bento, METEOROLOGIA do nível artístico. d'a nossa terra, ia parle:
que, aliás, lhe tem correspondido 'a) Bizet _:_ "Intermezzo" (L, Ar-Afim de presi,dir as cerimônias comemorativas do 75°. aniversá- Previsão do Tempo, até 14 horas aos esforços ,e aos nobres intuitos. lesienne ),'l'io,da colonização. de São Bento, seguiu, ontem, para aquela cidade o

do dia 23: ' O t C' fô: t id b) Krueger" _ "Berceuse",'sr. dr. José Boabaid, Presidente da Assembléia Legislativa, no exerci- Arques ra üll1 ornca em SI o, c

cio do cargo de Govei'nador do Estado. Tempo - Bom sujeito a passa- nesse propósito, um elemento de c) Massenet - "Aragonesa>Em sua companhia, seguiram também os srs. dr. Armando Simo- geira jnstabilidades. Nevoeiro; inegável eficiência e justo é que (Da Opera -del Cid).:ne Pereira, Secretár io da Justiça, Educação e Saúde, dr. João Davi Temperatura - Estável ; se ressalte a dedicação, a perseve- d) Verdi - "Giovanna D'Arco "Ferreira Lima, Seoretário da Fazenda, .deputado Alfredo Campos, 2°
Ventos _ Do quadrante norte, rança e a superioridade espiritual (Sinf'ôn ia).Secretár-io da Assembléia Legislativa, e deputado Biase Faraco.

As festividades organizadas em São Bento lerão inicio hoje e frescos; dos que a compõem, integrando um 2a parte:
prosseguirão até o dia 26 do corrente, .

.

. . Temperaturas extremas de hoje: conjunto orquestral que, sem ne- a) StraussAntes de partir', o sr. dr. José Boabai.d Governador 'em exercicro, Máxima 21,6, Mínima 17,8. nh um favor no concei to, não des- na" (valsa).sancionou a lei que restabelece a tradicional denominação de São Ben-
honra a mestr-ia de seu dii-igenl.e b) Beethoven _ "Sonatato nara o próspero Muriicipio que tinha, desde há alguns anos, a nome de

---

O VALE no ITAiAt....
e a técnica de execução de cada luar".Serra Alta. -,

. PrOeUl'flm na' A...e.el.A refel'ida lei, que vai ao encontro de natural aspiração daquela e
um de' seus componentes.' c)' Delibes - "Pizzicato " Bal-'comuna, últimamente expressa em memorial ao Govêrno, foi publica- .

PrOgrellO,
. Vamos, amanhã, assistir ao 2'10 lel.l.. da Sylví a) ,da ontem pelo "Dí ár io Oficial do Estado". LIVRARIA 43, LlVIL\lU..Ai

concerte da nossa Orquestra Si n- d ) Rossini "La Cenercntola"'
, _'.- _'-, ROSA

O novo Regulamento da Escola Naval H
·

no
-

p-a-s-s-a-d- ��::�::��:!��u:!-��.c::.�.:;..(;���:���...•�._......•. li"
RJO, 22 (A. N.) - O Presidente da República, General Eurico oJe, Uma ' co ove r� a e as criaocasGaspar Dutra assinou, ontem, o decreto que altera o regulamento da A DATA DE HOJE

RECORDO\-,
'

�
Escola Naval. Essa medida pr-esidencial. l�as suas "disI?osições tralls�tó- NOS QUE:

"

��
, -,�-••,"- �� -�::"". --

.

r-ias" perrrtite que os alunos desligados desse estabelecimento de enSJl10

_. em 1630, bs holandeses. são � :f���.Y.c:j·�_«_�. ��t! d ))A) SESlslcll1r[.epvlOeS Ja�N1PUI)RçAo-eGs VdOS 110S0A
Militar em virtude dos' recentes acontecimentos ali verif'icados, ])OS- ���. - - - - - -

.J c> LI'sam co'ntinuar seus cursos. f: a seguinte nota distribuida pelo Gabine- ohrigados pelo General Matias de

Rá'd I' O flua rUl·á», cu »so na. Alf'andega ria. cen tenariate 'do Ministro da Marinha áTrnprr-nsa : "O novo Regulamento da Es- Albuquerque a abandonarem o (U !'irlade de São Francisco do Sul.cola Naval, já elaborado, que se efetivará dentro de cêrca de noventa
campo de Salinas, na margem do, Assumiu, ante-ontem; o cargo de Não vamos .falar aqui do que sejadias contêm um artigo, nas SlWS" Disposições Transitórias", referente Beberibe: .Dirctor-aeral da Sociedade JUdio aqilel!" movimentado porto de r.nar-aos 'ex-alunos do quarto ano, qur t iverarn pelo aviso numero '1221, de '

, . .."., r • caf arinense. i\>['esmo porque ISSÜ'"22 'de maio 1.948, baixa a esplruní e a Guarda Marinha, com elimina- - em 1(j45, Vidal de Negreiros e Guaruia, desta capital, o nosso dis- será assunto para outra cronica.cão da matricula para cursrern, 'em "1.919, o quarto ano do curso su- Fernandes Vieira atacaram, pela' tinto amigo e prezado conterrâneo Sem duvida alguma iremos pep.erior, desde que assim requeiram na primeira quinzena de marco do última vez, -as trincheiras holan- sr. Osvaldo' Machado, nome que dir aos industriais e com.el'cianano mencionado. Isso, aliás, foi afirmado, apedido do Ministro da Mari-
desas da Igreja 'próxima á Vila de d f t d insto e larao conceito If'� que desdobram suas rrquezas

:

nha, 'Pelo Senador Vitor-ino Freire, ,eUI discurso prof'erido no elia � ces ru a e j
. ".. ali que facam alguma COIsa emprimeiro de jUllbó último, no Senado Federal, e afirmado, igualmente, Conceição de Itamaracá; em os nossos meios SOCIaIS e 1'0- beneficio daqurla. cidade. cnio-pelo Ministro da Marinha, nas declarações constantes da nota Oficial

_ em 1711, morreu pelejando merciais. nrogTesso não eleve nem pode es-deste '(_iabinete, de quatro de junho de 1.948. A presente nota oficial contra os frailceses invasores, Ben- O fato deve ser assil1ala�lo com lal" !'0nrJicinnaflo, somente, ?ó::; .

tE'm por fim esclarecer aos interessados e evilar qualquer exploração I'uirlados da adminislra('ão públiosôbre a situação dos ex-alunos elo quarto ano". to do Amaral Coutinho, chefe dos especial destáquc, por inplicar,
ca.

estudantes fluminenses;' sem a lllenor dúvida, na s.eguran- .. \ pós o rer'Í1nfJ'llial pl'oforolar"'
- em 1783, nasceu em Triunfo, ça e no progresso da radiodifusão mnntÍ\'emos torlos nós funciona-

Ria Grande do Sul, Bento Gonçál- catarinense, através da já popular l'Ío� rlaqlll'la AJranfle�'a uma inte-'
rp"san I e con:vel',a. Fidalgamente"v'fs da Silva, chefe da revolução estação local, que passa ]'lar uma
nos e:'iClIlaYa o hom amig'o Tnspe-

'I'E- separatista e republicana conhcó- completa reforma, não só quanto 101' ';in�'ns Cunha.PRESENTE O REPRESENT:-\NTE DO PAPA - 'APROVADA UM_.-\
.

da como "Guerra dos Farrapos" e às suas condições técnicas, sen:10 Torlos pramos 11nanl111es em re--
.

SE DO SR. PLINIO SALGADO. SAN SEBASTIAlvI, 2°
.

. ennhecer a ,necessidatIe de uma'(Do Correspolldente) - As Conversações CaLólicas Internacionais, que tecmjnou em 1845. Faleceu em também no sen,tido de sua on�n-
maior união do funcionalismo pú-foram abertas sob o presidênCia de Monsenhor Cangiani, núncio apos- 18 de Julho de 1847, em Pedra� tação cultural e artistic,a. !lI iro. �ell1 la ])I'eocupação dE'. SÚ-iólicü fepre."E'lllando S. Santi,dade O Papa Pio Xtr, com a presença -Lle

Brancas; Segundo estamos informados, a Illl'Ilf.o s'Jlurionar assuntos parti-vários prelados e personalidades de renome mundial, como filó'sofos,
I

.

I C' t' I
\

_ em 1825, o �la,l'or Cepeda, sa;.n- Rádio "Guarujá"; dentro de ál- rll al'JO as, ,omo ou ras c asses, ajmi�Las, .L'eólog'os, que aq1_lí compareceram pal'a redigir a Carta elos
nossa r das que pensam que essaDireitos e Dey·eres elo Homem. '

do ii noite da Colônia do Sacramen· guns dias, inaugurará novos 1)1'0- llistol'ia de müão é cousa para osOs trabalhos or,dinários estão sendo presididos pêlo marques de to, com 100 soldados brasileiros, gramas, que melhor ajustem a 1'11- tro/{.ras.·Losoya e as três Grandes Comissões são presididas pOl' Hoyos, secretá-
atacou o acampamento do Coronél dioodifusào catarinenses aos obje- FalÇllllOS do aumen.lo dp venci--rio oo'eral da União de Málines,. na Bélgica; De La PreadeIle, diretor do

'1- do "11all'salllos'A
-

f' d' d 96 tivos e função social de tão pos- mrnLOS ao espera . h. '
.InstitutQ Ç�tólicQ de Pal'is, cel,ebl'idade em direito inLernacional e pêlo renas, que llglll eIxan o -

o ascende.Í1tc
.
custo de vida. F.n-bispo de Calaorra, 'mortos e feridos; sante fator de vulgarização de co- EI'amos. no tel'reno da estat'islicaA peimeira comissão ,trata de informações devendo seus membros

_ em 1850, em Assunção, Para- nhecimentos e de disseminação para. dE' pronto, chegar a coneIu-·',r,elatar tudo quanto se refere á leg'islação dos seus países a parte l'e-
!luai, I�lOrreu 'o General. José Ger- educativa. si'ío Me qlle, ainda, nos falta umalativa a Direitos do 'Homem. Da segunda Comissão, incumbida de es- �

l)(la caminhada até a méta final'tudos de carater filosófico, sociólófico e jurídico, também encarreg'a- vásio Artigas, nascido em Monte- A circunstância de. estar agora, dr 11m ]larlrão de vida.da de l'edigir a, Carta dos Direito.s ,do Homem, faz parle o rlelegaflo vid'én a 19 de Julho de 1764; a Stla direção geral entregue ao Depois alargamos o bate-papo,.[brasileiro Plínio Salgado� A tercei�a comjssão tra�� da liberdade do

I
'
- em 18(i8 travou-se o combate sr. Osvaklo Machado, de cuja ele- .Üí agora' com a assistência de ou-'pensamento em Mdas' as suas mamfestaçoes e meIOS.

.
. .'

, .

vação lllenÚl e ctijo idealismo ltros colegas da Guarda.' .:"Taria.A redação dó artigo primeiro ela Carta ·dos Di'reiLos e' Dev{'res fl.o em SUrubI-hl, durante a, guerra con�.... ,Tratamos'de um assunto [;10 sn-'Homem, que trata da definição do Homem, prOVOGOU acalorados de- o Paraguai, onde o General Andra- tantas e sobejas provas tCIIl
brstimad0. por muita gente sabída: .

bates, sen,do por fim adotada a redação proposla pêlo sr. Plínio Sal- de Neves Barão do Triunfo repe- sido dafl.as na sua brilhante atua- A "ida das crianças.,gado, apoiada unanimemente.
]' d" t d d' " I ção polp.ica, na Câmara, Munici- To.c]rJ� nós camirilfa!n?s paya �:., NumeroJ�as foram as leses apresentadas,' sendo impl'essas e dis- lU'; �rro an o OiS cOI pos e o

1 d' tenl assento autoriza as velhlc�. A nossa. mpnllllc� 11<10 fOI. tribuidas pelos participante';;; da� Conversações. O sr. Plínio Salgado ExerCIto paraguai, cOlTIandados pe- pa,. on e
. '. das melhores, :.\1ossos paIS, desye-apresentou Sl1a t.ése, moslrando a correlação dds direilos do Homem lo Coronél Montiel e Tenente-co- mais auspiciosas expectatIvas no larJóJs mllito se sacrificaram paracom a Família, Grupo de Trabalho, �unicípio, Nação e .Estado. Ou- ronel Iloa; tocante ao desenvolviniento do nos- qlle 'aprendessemos. om esfôr-··tras teses foram apresentadas p�los srs. Pemarlin, presidente das ,o,

so ra'dl'o fator ele propulsão econô- ço trabalhavam de sol a sol paraInvestigações Cienti ficas de Madrid; Lpclerc, caladrático belga, es,pe-
- em 1885, faleceu em l'"iterói o. '

_ .. que tivessemos 11ma roupa e cal-,cialista em direito natural; Zaragueta; professor da Universidade de Conselheil'o José Maria do Amaral, lmca, de �lev�çao a.r�shca � de
ça.do bons e adequados ás domin-'Madrid; Yurre, professor do Semilládo de Vitória (Hespanha); Hoyos, diplomata, poéta e escritor, nasci- confraterl1lzaçao eSPIrItual dos po- gl1l'll'as, Nos nossos lares, ·eles pro-,secretário .da União de Malines; Condomine" :.\Ianya e Gnel'l'ere, pro- do no Rio de Janeiro em 14 de'M:q'- vos. Cllravam manter 11ma modesta. fessores universitários de Hespanl1a; Marcel de Corte, cate'drático de

'

ma� apeLitosa cosinha. Satisfeit�s'LOl1vain; Scia.ca, caLedrátiGo de Milão; Lef,evre, dil:eLor do "Pensre ço de 1813; O sr. Osvaldo Machado, que e
nos Ll'aziam da ma o MALHO e oCatholiql1e" de Paris; MoIHo'r, diretor, do �Revue NouvE'lle" dI' Pâris, -em 1923, em Serra Alta, neste Diretor-Presidente da conceituada' TTCO-TTCO Cju.e hoje, nós os pais....-.-.- -.-.- - -.- - ..-----.- - - -.-.-.-..- -.-.-.-.-.-••••- ...,.

Estado, foi inaugurado um obelisco. firma Machado Cia., s'endo supe- numa vida"assoberbante, sentimos• ELETRO""TEI',NICA comemorativo da fundaçoo dessa rintendente orla SOMATEC neste saudades quando vemos que. os� ,* "
nossOs filhos esLão sendo VICIadoscidal'le, no jardim Dr. Getúlio Var- Estado e Presidente da Junta Co-
pela léifura dds GTBY, HO'\1El\f

gas, sendo de granito com 1,70m fie mercia]; será, pois, uma garantia PASSARO, CAP1TÃO MARVEL ele ..

altura. de êxito da Sociedade Hádio- elc.
d-

d' con E, mai" uma vez ·estivemos
.

e'André Nilo Tadasca "Guaruj'á, que nao po, ena
-

Y

dtoacordo na condenação ess� Ip
fiar ·3 'melhores mãos os seus des-

d0 leitlll'a e mais rias sessoes de'
tinos, visando à prosperidade da

r.�á=d=1�0-�d�i�fl:1S�ã�0�c�a�t�a-rI-·n-e-n-s-e-.-----\---, -:
C_,_o_n_t_in_u__a__n_a__3_a__. pa�.. �

FRECHANDO
.

l'
. .

da nos versos do poeLa qtleEis uma poeSIa lvre, InspIra
infesta as colunas do Diário:'

É dia ...
O sol
iVlia!
E me arranha
De calor!
Horror!
Que sanha
Canicular!
Cego
Eu p'ego
Um lanho
Do Sol
No arrebol!
Von bugiar
E Tomar
Banho., .

·1
I
Dr. Leoberto Leal

A. chamado do Senador
Francisco Gallotti, e para
tratar de' interesses e pro
blemas relacionados à agri
cultura, segue viagem ho

je, para a Capital Federal
o dr. Leober to, Leal, digno
Secretário de Estado dos

de 1948Flor'an6poll., 23 ele Setembro

Ioa'oguradas as Conversações
(a'óticas Infe·rnacionais

Tem o prazer de comunicar a sua distinta freg'tlÍsia e ao púl;Jlico
I em geral' tiue transferiu suas instalaçõs para a rua Tenente Silveira,
quase 'esquina da Trajano, onde espel'a merecer a preferência de (Lo
dos, continuando sempre· á sua inteira. disposição· e agraderendo-lhes
a visita.

leão Social Catarinense·
Convocam-se os membrós da Ação �ocial Catarinense para HJ11U

reuniãç a realizar-se quinta-feira, ás 19,30, no edifício ,do Albergue No
turno, para tretar de assunto de relevante importância.

Florianópolis, 20-9-48.

CASA
Pessoa que morá em casa

grande proximo à praça Getúl io
Vargas, deseja mudar-se para
casa menor mais proxima do
centro, fazendo permuta.
Cartas .a est(l r�dação.

A Diretoria

"Borbons ele Vie-

ao-

•••

.r

• G'il.ilherme Tal.'

l ).

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


