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Nota da Secret 'a ��'p

_ Seguran'-a.. Púl ..

j;.;�/4;;.v ,j,' ,

Ontem ás vinte e duas horas, mais ou menos, por oC'&�ao�' �Iffla. ,�

passeata promovida' por um grupo em que predominavam elem.e, 'â-Q ,

m.:tinto Par-tido' Comunista, foi detido, por um investigador, il.liJ;,,i,n':li.'nf
viduo não ha muito e�pulso da. �olicia Militar, e. que, arma�o de puri�'aJ,ry�,�
embriagado e em atitude posítrvamente agressiva, p\ofena ameaças e' ,

injurias ao Govêrno do Estado e demais au:tori�es publi�as, ,

Após êsse fato, algumas pessoas, entre.clas agitadores fichados na

Deleo'acia de Ordem Pofitica e Social, vieram à Delegacia Regional.
exigi: a soltura do detido, impondo, ainda, condições.

..

INão tendo sido atendidas taes exigências, dado, mesmo, que ja ia

via �.,ido lavrado' o compefente flagrante - os elementos comunistas

predominantes, e já por demais conhec!,dos, al)edrej�ra�. as janelas, d.as
salas em que funcionam a Delegacia Regional e o Comissáríado de Policia,

Nessa ocasião, do meio dos manifestantes, partiram alguns tiros

'de revólver, ,

Foi aberto inquérito e 'feita a necessária perícia no prédio.
,

Serã conveniente que a população ordeira da cidade, se abstenha
,

de' tomar parte em manifestações de rua 'promovidas por destacados

membros do extinto Partido Comunista, visto como a pulícia está de

cidída a. impedir que esses maus elementos i)ertur�em a ordem e v
ameacem a tranquilidade publica. �•

FlorÍa.nópólis, em 22 de junho de 1949. /

"ECA S ta'rio da Sezurauca Puuliêa.OTHON DA GAMA LOBO d :/_
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"

D. Henrique, Bispo
de' Bntucatú

Deverá chegar a esta Cida
de no próximo dia 28 do cor

rente, Dom Frei Henrique Go1-
Iand Trindade, ilustre Prelado
de Botucatú, convidado espe
cialmente para tomar parte na
sagração episcopal de Mons.
Felícío Cesar de Vasconcelos O.
F. M., bispo eleito de Penedo,
no Estado de Alagoas.

S. Exa. Revdmê., durante
'sua estada nesta' Capital, será
conside-rado hóspede de honra
da Irmandade do Senhor dos
Passos, aceitando o' convite que
lhe dirigiu a Mesa Admlníseca
tíva daquele venerando ,c;;.Qda-
lido religioso. ,

.

Dom Frei Henrique, essa fi-

gura renomada do clero nacio
nal, que é sem dúvida alguma
um dos maiores oradores sa

cros da atualidade, por certo,
será alvo de inequivocas maní
festações de apreço, porque
conta inúmeros amigos e ad- '

rniradores em Florianópolis.

,
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Ontem e hoje,
no passadO

22 DE JUNHO
A data de hoje recorda-nos

que:
- em 1.633, a vila da Concei,

ção de. Itamarac-á, sitíada pe-]
los holandeses, capitulou. Pas
sou a se chamar Schkoppe em

homenagem ao comandante
hólandez; ,

- em 1.646, dois navios ho
landeses aportaram ao' Recife
com a noticia da vinda de re ..

forças. A praça estava sitiada
pelos brasileiros de Fernandf's
VieiTa e André Vidal de Negrei
TOS'

.

� em 1.832, o Presidente da
ProvinCia do Ceará, José' Ma
riano de Albuquerque Caval
canti, derrotou no combate de
Missão Velha o Cor-onél chefe i
da insurreição restauradora,
Coronél Pinto Madeira;

.

- em 1.839, Laguna, Santa.
Catarina, foi tomada pelas for
ças republicanas do Rio Gran-
de do Sul; . .

- em 1:840, o então T..:mente
Antônio de Sampaio derrotou
em Cantinho, no MaraJlhão o

caudilho da insurreição,' Rai
mundo Gomes;
'_ em 1.874, foi inaugurado

o ser.viço telegráfico entre o

Brasil e a E'uropa;
-'- em 1,890, proclamada a

Repú.blica os Estados Unidos
do Brasil, a 15 de Novembro de
1.889, cuidaram' da Constitui
ção, cujo projéto, foi. assinado
nesta data pelo Marechal Ma
noel Deodoro da Fonseca;
André Nilo Tadasco

.

23 DE JUNHO
A data de hoje recorda·nos

que: .

._ em 1.645, os insurgentes
de Pernambuco, chefiados por
,Amador de Araújo, travaram
os primeiros combates com as

tropas holandesas do Coronél
Haus;
- em 1.827, desembarcou ria

Ponta dos Castelhahos, na Ilha
Grande, um destacamento -

do
corsáTio argentino "Presiden-

O�.MOMENTO

4 PENITENCIARIA CAT4RINENSE VISTA
�

PELO PROFESSOR ASUA
.

.O professor Luiz Jimenez Asúa, que recente
mente visitou o nosso Estado e que aqui realizou uma
série de conferências memoráveis, é uma, notoriedade

,

de projeção universal, como autor de dezenas de' obras
sôbre penología. Tratadista de rama em todos os cen
tros de cultura penológiea do mundo, a suá autorida
de a tal respeito é íncontestável.e as suas lições se ou

vem, através dos seus livros de profunda erudição na

matéria, nos grandes círculos de cultura do Direito,
em qualquer parte cívílízada do globo. Professor de Di
reito Penal das Universidades de Madrid e de Buenos
Aires, citam-no as mais notáveis obras clássicas do
assunto. Essas as credenciais do eminente professor
Jimenez Asúa, que tivemos ,1 honra de ouvir, ainda
há poucos dias, em três conferências que realizou, na
Faculdade de Direito de Santa Catarina.

Pois foi êsse grande homem, cujo conceito de ce

lebridade em Direito Penal é mundialmente .reco

nhecido, quem, ao visitar a Penitenciária do nosso

Estado, disse, a propósito de sua organização e de sua

dinâmica, coisas que a imprensa registrou, mas que
merecem frisadas, com a satisfação com que ou

vimos referências tão honrosas ao nosso adiantamen
to cultural.

Ademais de revestidas da autoridade do ilustre
catedrático da Universidade de Madrid, as palavras'
do professor Jimenez Asúa em relação à nossa Peni
tenciária e ao sistema nela aplicado à recuperação
social do delinquente, acentuam-se das caracterís
ticas da sinceridade e <ia espontaneidade por have
rem sido proferidas reiteradamente em diferentes
'Oportunidades. E'ssa· circunstancia, que significa
também muito da funda Impressão causada pelo que

'. viu ao erudito professor, fixa bem 10 propósito q'l��
ele teve, com espontaneidade evidente, de dar as

suas declaracões tâda a fÔl:.qa dos seus aplausos ao

estabelecimento em que se lhe deparou, como dis ..

se, "algo notável."
Com efeito, depois de haver visitado a Pehit.en

ciáría 'Onde deixou escritas as suas 'excelentes im-,
-

pressões elogiando a obra de readaptação do senten>
cíado à 'vida social e o sistema alí aplicado, insistiu
nesses conceitos, num di!Scurso que proferiu po.r oca-·
sião do almôço que lhe era 'Oferecido pela Fàculda
de de Direito' pelos advogados de Santa ,Catarina.
Durante três horas, percorrêra tôdas as dependên
cias daquele estabeleCimento" examinando com inte
l'êslse os servi.cos, esmiuçando estatísticas, obsel'van:-

\.10 as várias atividades dos sentenciado,'> e consultan
"do fichas, para, ao cabo disso; exarar. um,.:. têl;mo elo

quente em que expressou a sua adr;rnraçao, por �?�O
que veriücará. Nesse têrmo, a nossa BemtenClar:a
foi qualificada de "estabelecimento modelar na Ame-
rica do Sul".

,

Mais tarde, falando já estão à imprensa, voltou
a aludir àquelas magníficas impressões que colhera.
São do professor Jimenez Asúa os seguintes concei
tos, que tornou públicos:

"Visitei· a Penitenciária, do Estado, de instala
ção magnifica e perfeita. Obs�rv;_ei �lgo not�v�l' na
assistênCia ao de1inquente, assIstenCla que conslder"o
esplêndida e perf_eita. O �ra?alho ali re�l�zado � mes-'

mo de regeneraçao do cnmmoso. As ofIcmas �ao e11-

sêjo a que o delinquente se readapte a nova vIda pe
lo labOT que execv.,�a, O dr. Rubens de Arruda Ramos
,é um dIretor que se preocupa com � sorte do �enter:
dado. É um estabeleci:mentü perfeIto e uma orgam-
zação que satisfaz".

, , . .

'Não são palavras dum lelgo em matena de Dl-
'o: reito Penal; elas encerram o juizo duma das mais

altas personificações 'do saber universal àquele res

peito, e cujo nome como j!i dissemos, se firmou, de
há muito, em mais duma dezena de tratados que
correm mundo, recomendando a autoridade dum
mestre de penalogia. Essa particularidade. de:r� res

saltar-se quando se queiram alcança.r o slgmflca�o
e o valor da onini.ão formulada pelo llustre catedra
tico de Direito"'Penal à cêrca da PenitencIária do Es
tado e da sua eficiência em função regeneradora ou

reeducadora dos, delinqüentes.
'

te", sendo rep€Hdo por alguns I
_naI da. IvTarinha, foi ,�ançad.o ao

milicianos comandados por mar o couraçado Tamanda
Bento Jo�é Gomes' ré", alí construido juntamente
- em 1.865, n'O' Rio de Ja-l com outros navios;

11e11'o e dos Estaleiros do Arse- ! Conto (ln 3a pági'rl-a

BD peu cem a U.O. ·

Rio, 21 (U. P.) - o deputa- ram-se pa.ra receber o �ovo
do Carvalho Leal da U, D, N., companheiro, hav�12do, logo a

do Amazonas, acaba de romper seguir, uma reumao da qual
com seu partido e ingressar no particiI?ará o sr. Carvalho Leal.

P. S. D., que vê, assim" am!len- A atitude do representante
tada a sua bancada na Cama- do extre:n:o norte teve grande
ra Federal. A representação do repereussao no A�azonas, o�
Amazonas e as membros da

I
de o P. S. D., se firma gradatí

sua comissão executiva prepa- vamente. ,

léiadaCrônica 15em
Discus so do sr. Dib Mussi sôbre a estrada Laguna-.Ja

_ A ouestiio da Luz, abordada, serenamente, peloguaruna. -

l
.

nmar Conê;" do PSD, - Aprovado o piojeto-cte- ez

��bre as cotas dos funcionários, - A palavra do dr. Dib

MussÍ, testemunha dos acontecimentos de ante-0rl;Le'r!'; - .4

nota-oficial da Secretaria ,df! Sequtcnça Publica.
de

'

,

Presidiu, a sessão de ontem o sr, varras vezes, apoiando o punto

Saulo Ramos, a ela comparecendo vista do orador.

29 srs. deputados. ORDEM DO DIA
Após a aprovação da ata roi C;Q- Foi -aprovado o projeto de lei

munícado não haver expediente
que abre crédito especial 'para pa ..

DISCURSO DO PEP. DIB :MUSSI
gamento de cotas a funcionários do

O unico orfador inscrito foi o
Estado.

sr, Dib Mussi, do P. S. D., que pro- Eu! seguida falaram, ainda, os srs,

feriu brilhante discurso, analisando. Osvaldo Cabral e Cardoso da Veiga

'I no seu aspecto politico, à constru-
da"U, D. N, e do P. R. P., respecti-

[ção' da estI'3.da; Laguna-j�g(]arnn�. vamente, ventilando o mesmo assun-
Ressaltou o ora-ror a atuação dt' di- 1 to,

'

versos lagunenses e do Govêrric do O -sr. Dib Mussí, do PSD, (Tua

Estado para a execução dessa obra discorreu sôhre os acontecimentos
que sem duvida, veiu servir !H altos

de ante-ontem, prestando, assim"
interesses da coletividade sul-cata- depoimento pessoal. O ilustre repre
rinense. Finalizando, o orador C'111- sentante ,pessedlsta fez referências.
gratnlou-se com todos por tão ll'ag'

a um pedido de informações que
nírica realizaçá'o. ihe dirigira o sr. Wanderley Judo!',

O sr. Armando ,Calll, também do esclarecendo, ponto por ponto" por
P. S. D" agradeeeu as rerer�nrjas ter sido testemunha dos' aconteci
que lhe ,dirigiu o orador precedeu- mentos as duvidas levadas

.

para
te, no ressaltar os seus pr,�sti!l10S a Assembléia pelos deputados ude
para a realização dessa rod.ovtu. O .nÍ&tas.
orador ressaltou, tamhém, o t"aIJ3-

lho que prestou o sr: P0111pilio Fe- NOTA OFICIAL
reira Bento, à cuja cooperaçãe se O sr. Nunes Varella, líder da
deve, em grande parte, a concreti'l maioria, leu a nota Oficial da Se
zação daquela obra. cretaria da Segurança Puhliea, CD-

tem expedida, sôbre os acontcó'
A QUESTAO DA LUZ mentos de ante-ontem, publicada

O. E· �1 . d P 'I' B 1"1 em outro local desta edição.
sr raz""" ves O. ..," J.

• ,.

" .,' 'h' Concluindo,'o lideI' da malOna,a oe"uir mamfesl:o assmado $0 re, ,

PSD
_ ."." _' ..' C·· tI O declarou que o . . "t:l3:0 e (.ou·

a queslh�,o (\l)� luz, d�esU�a D aPN�a t'ec'e'l tra as manifestações pacifie3s do
sr Eu cao lana a . ,"., " L

_
'

" •

'

povo para a &oluçao do magno pro-comelltal'lo sobre o assunto. .'"
d' 1.

. t '1 • -

-I
hlema que todos eseJamos reso ""

Em segUIda, ocupou a r1.)1"1,a \J.
f' :t'<, VIda em de '1111 IVO,

sr. Yl'llar Correa, da �ancada pes- Po,r ultimo, falou o sr. W:aldemar
sedi�ta, que, de

_ ma�ell'a s()r�na, Rupp, ude,nista, encerrando-se assim,
ànahsou, com slllcelldade; ;: fato.

-

d t que fOl movi._ 1 a sessao e 011 em,. >

S. Excia. que nao negou, a (!ua'
. 'dd·' 't d ·t menta a.

quer. deputado, o 11',1'1 o o apa.) e,
--' _

estudou a situação, de mane�ra C'()n-I--J",-6'·�. 11·lr"uu"cri�a-o:cenciosa· Lamentou, no enlanto, lU" \I i1 I \I
que fosse lido, no plená�ioJ Plani-

de Da,"ru' t'.imantofesto insultuoso ao Legislativo} de· [JlJ li (i

darando que não é na praçapudi- PAGAMENTOS DE VEN-
'

ca que os deputados prestam ��un'l CIMENTOS
tas ao povo e, sim, na tribqtla par- �i.a. 23-6 (quPlta-feira):
lamentar. ProsseguindO, colorcu a OfICIaIS reformados.
questão �os seus verdadeiros termos, I Dia 24-6 (sexta-feira): .
analisan.do-a sob diversos aspectos, P�aças. reformadas e PenslO-
concluindo por afirmar que, ,nas, nlstaS.

,

ocorrên�ias de ante-ontem, à noi- Dias 27 e 28-6: - Para c::s
te elementos que não são c,tGdan- que não receberam os venCI

te�, provocaram cenas que cj.egrnc, mentos nos dias acima desig-
raram em desordens. nados.
O sr. Armando Calll, em apartes, I .. .JOão. Pedro Gay,' Tenente

interrompeu o discurso do ;:'f?d(}l" Coronel da 16a C. R. M.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



2

Informações
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I Redação e Oficinas à rua I '
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João J,»into n, i
,

RGUNDA-J'lllm.&
, 1

, Diretor ; RUBENS A. RAMOS EXl� &�o Ctató?lo - 1A.1fU!Il& - i
Proprietário ;e Dír.-Gerente, 7 hm:'u_ I

SIDNEI,NOCETI Auio-VlaçSo' l�zf -- !t&ja.f -.1' )ao.
!ria. _ ,�!

El!IpN!_ BnMQUftlM - BrQiiii;--
UI horu.

'

EXpresso BrulJqu� ..... NOTa 'l'rMtw
-- 16,30 1lorU.
LUto-ViaçAo CatlO.rlal� - JOÚlTU4I

- • hol'U.

Auto-ViaçAo CalarlintllllllO - CUrlttlba
-- ,II OO!"ll!t
RodOTI4ria &ui-Braall -- !'6l1:o .AJ.4f:l'e' j

-- 8 hOr&L IRâpídc Sul-Brasileira -- Jolnvile-
U��� ,

,.Rãpldo Sul·Brasileira -- Curitiba -

6 horas.
TEP.çA-FEXR.A

Auto-vt.ao C'atl!rinen•• - l'6Itto .AI__ I

Ir" -- 8 hOfa.G. IAuto-V1",çlro CIIltllrlll4'llH -- CUrttiba
- II horas
Áuto·V!r.çtío catartn�

-- • horas.

J..llfu.Viação Catulnenee
-- 6 hora•.

E'.'x:pres-so Slio CrI".óTio - iA.Ir'�na,-
7 horas.

.

F.m.prêBa G16r1. - lAIIUIIa' - 'I'Á!
• 6� hon..
Jllqn'euO �uauMI - !lru$qu. -
l' horu.

A .)t,o.VI.ao ltajll - ltajaS --' 1. li.:>
ra�.

Rápido Sul·BrasiJeira - Joinvile--
13 horas.
Rápido Sul-Brasileira - Curitiba -

fi horas.

QUINTA-FEIilU
Aurto-V1a�o CatU'�"

.Alegre -- 6 horu.
Auto-Viação Catal',lnen.so

- 15 horas.
Au'to-Viaçlio CllItal!'lnftlA

- e horas,

AutQ-V!jl,Çlio CllbU'lnens.';_, Tuha!-�o
Segunda-feira _ a noras.

"'TAL" - 13,00 _;, Lajes e Pô,.. Auto·Viação C'ltu.nn� - Lq'tm�
- 6,3{} t\ora!l.

Alegre EXP.resoo SM c!"� - � -

7 hor-S:'8. ,PANAIR - 10,40 - Norte Emprf,sa Glórl3. - ,Ll\clma - • ln

"-,\lUa - 1:0AO - Norte G ��8��rut;qU"� _ Bru�UG _

PANAm - 13,60 -- Sul te noras.

CRUZEIRO DO SUL _ f3.IUí _.. �A.utO-VIll.Çlio rtaj&:.f - lta'l1.t .- UI hv

•orte Rápido Sul-Brasílelra - .JotnvUe-
13 heras.

-\'
.. "i' -'l.1IIt;a-l.é.i� 'Ti:::::Z� • ��!�� Sul-Brasíleíra -- Curitiba -

"'TAL" - 8,00 - Joinville - Jànpl'esa Sul Offfl� l.tda - XaJ)'lOcO - "'-G

Curitiba - Paranaguá .... 0' noras.
flEX'f'A-FEIRA

- Santos e,Rio., ROd,oTlArll. SIÚ Br!!Bl] _ P6'1'tO Al�ic
" \I';;<JR - 10,40 - Noite.. 1--'

� hon,s.

''''.''li'P:'I''O DO STlI _·�.ftft Auto-VlJl.<;.âo �t.a.'!'1n*IlH - Cu.rlt1bs
I�\,�, h(�.,.!;{\ J l._ � .J. ••V\l.-c _ liJho-r8.8.

I(ortfi
;
_ �u:,��() Cst1U'tn_ ,_ JoinvU..

VARIG - 12,30 - Sul i Âuto-ViaçJio t>-tIIrlnerur. �
P'ANAIR t350 S I

-- 6,W hor&!. I OIREçAOI-
,

- U

I
Expresso SIlo CriIlW."fo _. � ._'

Amélia M PigCZZiQuarta-feira.. •

7 ���Viac!O Its.jal _. !ta.ja.t _ 11 !lo-
"TAL" - 13,00 - Lajes e Porto 1'11-8.

, Alegre . 16E;;:::'eo Brull<lu«ln BrolllQtte - Rua General BIUenCoLut. 48
PANAIR - 1040 - Norte Rãpldo Sul·Brasllelra JoInvlle - (Esquina Álbergue Noturno),

13 horas.
CRUZEIRO DO SUL - H.OO Rãpido Sul·BrasileIra Curltiba-

6 horas.

RIO;�RIG - H,.O - Norte
__Á;t�o';�s�Q �� � Curi�ba

'

epresentaçõesPANAIR - i3,50 - Sul Rãpido Sul·Brasileira JolnvUe FIRMA IDóNEA, ESTABELECIDA EM SÃO PAULO (CAPITAL)13 horas.
Rápido Sul-Brasileira -:- Curitiba - liÁ LONGOS ANOS, E QUE DISPõE DE DEPóSITO, ACEITA6 horas.

- iii horas. NOVAS REPnESENTAÇõES. REF. DE PRIMEIRA ORDEM..

.À.uto·Viaç4o Catar�nse - Joln'11le. RESPOSTAS .\ CAIXA ·POSTAL, 245 - SÃO PAUl..O.
._ • hOl'.... •

��:..=�-=- t---J�é d-;'�V.Per��
Áut<!.v11lç4o x;ajaj -' rtaJáJ - 1.

110-1!!"a�xprea..o Brui&QUQft - No'ft !rr'Onto (Juc� AO Loide)� 1i\,�O horu. - rui U .U
Expresso Glória - lAC'1J!.na - • 1/1

• 7 1/2 horu.
DOMINGO I A família JOSÉ DO VALLE PEREIRA (Jucª, do Loide),

Rápido Sul-Brasileira CurItiba convida aos seus parentes e pessoas amig,as, para assistirem6 horas.
à Missa de 60 mês, que manda rezar dia 25 de junho, às 8 ho-
TaS, no Altar da Catedral, em intenção da alma de seu pran
teado e sempre lembrado Juca do Loide.
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Horário

Quinta-feira
fIlTAL" - 8," - Joinville

Curitiba - Paranaguá
- Santo. e Rio.

PANAIR - iO,40 - Norte
PANAIR - �3,50 - Sul
VARIG - 12,30 - Sul
ORUZEIRO DO !UL - 13,55

Rom
CRUZEIRO DO SUL _... f5,80

.uI \

Sezta-fett'a
"TAL" -, 13,00 - Lajes e Pôrto

Alegre
ORUZEIRO DO SUL -- 7,110

:Jlorte
PANAIR - iO,40 -- Norte
VARIG -- U,40 -- Nor.te
PANAIR - 13,50 - Sul

Sábado
l"TAL" - 8,00 - JoinviJIe

Curitiba, - Paranaguá
- Santos e Rio.

;VARIG - 12,30 - Sul
ORUZEIRO DO SUL - i3,55

'-'orte
DO'1l/:bt(l1)

I PANAIR - 10,40 -- Norte

J CRUZEIRO 00 SUL - H,ao
l i'.6..NAIR ,_ 13,50 8� �_iJ ,1:''. 1:

Cid Rocha Amaral, Pedimos aos nossos distintos leitores, o obséquio de preencher o

ENGENHEIRO CIVIL coupon abaixo t:> remetê-lo à noss,a Redação, afim de completarmos
Aviso aos srs. interessados que, quanto antes, o nosso Cadastro Social.

tendo regressado de sua viajem aOSf Nome .. .. .. '" .. _ __ .

Estados Unidos ,da América do Nor- Rua .' Est. Civil .. _ R. Nasc _ .

.....

90,00
45,00
25,00
9,00
0,).)0

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

NI.o �: Regro5 cbundcnte s, pro
tor;g('idas� re petidos, hernorrcqics
e SUO!. consequêncic s.

\\ N .... 2:: rc;t" de regras, regras
'!J$ \} ctrozodcs suspensos, deruinui dos

�\ e suas consequêncio s.

Aviso aos

leitores
PRC-3 - RÁDIO GUANA

BARA, do Rio de Janeiro _.
1.360 quilociclos, oferece valio�·
so prêmio a quem lhe remeter as..

história, a notícia ou o tato-
/ mais original e curioso, observa-··
do nesta região. O programa:"
"Copacabana Bluce' e "0 Es
tado" darão o resultado dêsse
concurso mensal
Escrevar.!l para a Rádio Gua.. ·,

nabara - Avenida Treze de.:

Maio, n. 23 - 250 andar - Rio
de Janeiro, contando o que sa

bem, de trágíeo, de engraçado
ou fora do comum, e candída
tem-se a um valioso prêmio que
áoueta emissora remeterá a..

quem tôr contemplado.
"Copacabana Clube" - de"

Seg'U1�da à sexta-feira, das H,G!�
àS-15,30 horas; e aos sábados,..
das 13,30 às 15 horas. -, t
Diretor do programa: Carlos i";,

Pallut.

QU.l.RT.A.-J'llR&.
Áuto-Villçlo Oltlf1'mena

- 15 horas.
AutcrVlll.çAo ettH111_

- ti horas. -

�•
Auto-Viaçáo Ottu'ItM:Ilfi

,
- 6.30 horas,

Rápido Sul-Brasflelr-a - Curitiba
6 horas.
Ráp.do Sul-Braaileira .Joinvile __;

113 horas.
Exprcs.so 8t1o OrI.atov&o - J...a,gunlt -

7 horas. -

ExpraSllO BrusqUenM - Brutlqu. -

16 horas,
Au:t.�VillÇ40 !tajat - IUjll! - 16 :110-

ru.

Expresoo BruilQut!IlH - NOTa 'l'N'nto
- 18,SO horas.
RodovIária Sul BrHil - P6rto -Al,_

-- 3 001'&8.

.................................. I!'to

,o�r� ALEG!lE
teU" VOLUNTARtOS DA PÁTRIA N." 6& • I.· AN[)J\fl

'1I!�"'P"ST'_L,!;tI:J·'ELEFO"EGe..II·1El'GUJl.IU,90,.....:roTtCl'(lQ#I.

ãti�llcia �era! para S. Ca1arll.lfl'
Hue Felipe Schmidt. 22--Sob.
C. Postal, 69· T'el. ,{Protetora»>

FLORIANOPOLIS
---0'---

EMPRESA SUL BRASILE�"
DE ELETRICIDADE S. A.

- EMPRESUL

Serviços de energia elétríce..
em Joinvile, Jaraguá do SW9-

. São Bento do Sul, Mafra, �l'i
jucas, Rio Negro e Lapa.
Material elétrico para ínsta

lações - Motores - Dínamos
- Bombas - Lustres - FerG
ros de engomar - Lampadas-
_ Ventiladores - Servico de-

r

instalações por pessoal iécni�
co especialisado.
Loja e critório á rua 15 d&:

Novembro, n. 449 Caixa Postal·
n. 62 - End. tlegr. - "Empre-
sul" Joinvile - Sta. Catarlne
,_ Brasil. t

- ALUS4UW

A vista e a prazo
Enrolamento de motores, dinâmos e transformadores,'

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

tricos, artigos elétricos, etc.

Representações diversas, 'com exclusividade dos insuperáveis
receptores "SARATOGA", "INDIANA" e "MERCURY".

A EL:f.:TRO· T:r;:CNICA
Rua Tte. Silveira, 14 - Caixa Postal 193 - Fone 793 •

Correspo!1;jend }

Comerciai
(Qi�tere
íiipl�mii BRON�UIJE

AS Aliei
Durma bem a ll10ite t�da
Áqui está um remédio caSeiro'

e econômico que l'he dará alívio.
tápiào da tosse e da bronquite
-asmática, proporcionando um
sono reparador a noite táda,
Nada mais garantido l�O mun_

do do qUe Parm,int __ tornada
duas ou três vêzes ao deitar __ o

Plira combater a. asma sufoco.nte
e a tosse rebelde da brvnquite.
Compre 'hoje 'mesmo um vidr�'
de Pa1"mlnt nas boas' farmá .. -

eias. Confie em Pàrrn1rlf que
lhe proporcionará alívio segUl'O-'
e rápido dêsst' esforço asfixi�Hlt� i

para respiJ:a-r.
P·19

r -

Escritório 'TécDWO

te e paises visinhos, o Dr. Cid Ro.
cha Amaral reabrirá seu eSleritório
(Rua Presidente Coutinho n. 22),
llOS primeiros dias de agôsto, espe.
rando continuar a merecer as espe
ciais ,atenções de seus amigos fi

clientes'.

METODO:
Mmieruo e Eficiente

Muitas felicidades pelo IUtseiBeb.'
to de Ma filhinho I

Mas, não esqueça. que o m.elilM},'
,resellte para o seu "PIMPOLHO"'"
é uma caderneta do CRf:DI'nlP '

MUTUO PREDIAL.

CASA
Compra-se uma de preferên�'

ela com fundo para o mar.

Informações nesta redaçâ0-'

Mãe
Pai

.. • 1... .. ..

o VAL,E !)(!i' ITAJAJ
Pl!'t)eID'�J!l!}' u A��l':i\$'!!

Pi'O��
LIVR.� Ri_i!" 4�. LfVI'LAJlU

ROSA

l

Emprego ou Cargo ...•........ ...•......•......• .....•... • ••....... : . . ....•• �_..

Cargo do Pai (mãe) ;........ .. - 1 COMPRADORES PABA CASAS lI'i

TERRENOSObservo . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . .. .•....• ••... .. • • • .

o Escritório Imo.billá,rlo A. L. Alve�
• . . . . . . . . . .. •.

'

- .. .............• ..........•..•.• ...•..•...

sempre tem compradores para casas. &�

Agradeceri'amos, também, a gentileza de notícias de nascimentos, terrenos. ...
...
-

casamentos e outras, de par�ntes ou de pessoas amigas. Rua OeoJoro 35Pedro Medeiros, Auxiliar

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Centenarto
ela e precalços ostentando

uni- I catarínenses? .

_

forme adquiridos às suas ex- Que sabe o povo, os
íntelec

pensas, numa magistral repe- tuais, professores e os alunos

.

conclusão I d e sem b a r que, encontrou- tição dos homens dos "divinos das escolas sôbre Manoel Coe-

,peito dos 24 al;os sem receber í se, ameaçadoramente,
com a césares",

lho Rodrigues, o
destemeroso

fardamento e soldo e dos farra-I esquadra portuguesa,
em águas Mal à Côrte Portuguesa se da Corveta Graça; sôbre os ANIVERSÁRIOS:

pos sôbre
os ombros, à guisa de

I
catarinenses, comandada pelo restabelece no Brasil, tangida

bravos Gama Lobo Coelho, co- Fazem anos hoje: os srs. Ma"

"roupa, nunca
foram superados, almirante Mac Duall. Esta, por por Napoleão, já os soldados mandantes e heróis em várias noel da Silva Morais, Artur Le

..

nem as vic.issitu�es consegui- j ínferiorídade bélica e para barriga-verdes têm tarefas ím- f épocas do
"Batalhão Barriga- mos, João

Batista Sabino, João

ram �azer ,dll�mUlr o� nele� t�-l cumprir
ordens do Lavrado, to- portantes e decisivas, indo ao Verde" e também dos feitos Zenon Bandeira, José Vieira.

rem mfluencIa: serviram,
um- ge da luta, abandonando o li- Sul, ostentand oas insignias de heróicos dêsse Batalhão? Dutra, João Alcino

de Oliveira,

.cámente, para que o Conde de -toral catarínense à própria S01'- granadeiros e, caçadores e par-
Termino estas considerações João Carlos de Campos, Erna-

Cunha, více-Jeeí
de pó-de arroz I te. tícípam, mais tarde, da luta hlstóricas formulando patríó- 'ni Ferrari e Adoacír Schmidt:

· e carmim em, cart.a de 11 de I Coube ao Regimento Barri- contra o temeroso Artígas, e tíco apêlo a todos os brasileí- F,esteja hoje seu aniversario

.abril de 1.769 considerasse que ga-Verde, com efetivo aproxí- invade mo Uruguai, até que a ros, principalmente
aos intele�_ a gTaciosa menina Alda, fílhí

.todos os brasileiros
eram maus madamente de 2.000 homens ..

intromissão inglesa puzesse tuaís e aJO professorado catarí- nha do sr. Paulo Preis, Inspe

:"soldados e que os portugueses reforçado com brasileiros de têrmo às intenções de D. João nense, responsáveis pela
educa-: tor Escolar, e de sua exma. esu

· perdiam tudo o que l'i€ achava Pernambuco e Rio de Janeiro, VI..
ção da criança barriga-verde e' posa Herminia

B. Preis.

guarnecida pela tropa nativa. opor-se ao invasor, nas praias Logo após a independência à nossa nobílítante imprensa
-

No entanto, o general João e arredores de Canasvíeiras, do Brasil, em 10 de outubro de nacional, para prestarem co- Aniversaria-se hoje a ínteres-

.Henrique Bhon considerava-os sob o comando do bravo Coro- 1882, teve o Regimento Bani- laboração cívica afim de que sante menino lan, filhinho do '.

.íguaís aos-da Europa. nel Fernando da Gama Lobo ga-Verde oportunidade
de acla- a ignorância de muitos !l�o casal José V. Gouvêa

- Orlan-

;J._Não nos revolta
o ânimo por Coelho.

mar D. P.edro I, como Impera- nuble e macule a memoria dina Gouvêa.

�m nossos os soldados, mas i Enquanto a tropa portugue- .dor do Brasil.
dum feito que exalta uma raça

porque a verdade e os fatos ela- sa, amedrontada
com o pode- Não é minha intenção pene- e o próprio Continente. Deflue hoje o aniversario

na-

-ramente, negam a infâmia do rio espanhol, dava de rumo a trar nos arcanos da história, É, Sr. Presidente e srs, Depu- talicio do jovem Evaldo Bcha-

-Conde de Cunha e levam ao seguros aquartelamentos, a mesmo porque, sendo maté�ia tados, no intui�o. de 'pro��ver effer Filho.
.

· desprestígio a carta do Vice- tropa brasileira fazia valer a longa e, edificante, aos especta-
campanha cívíco-patrtótíca,

.Reí. Negam, o
conceito da auto- sua bravura, ainda acalentada listas cabe rebuscá-la a seu ta- tão imprescindivel à fase que

ridade portuguesa, o batismo pelo calor dos
combates no Sul lento e competência, e a tanto, atravessamos, que tenho a

-de fogo em 1.752; o transporte da Pátria. me não atrevo, nem chegaria, I honra de apresentar a esta no"

'penoso de pesada; artilharia, ' Não foi possível a detenção l�mitando-me a dar. curso, e�! bre Casa a seguinte

feito a braço pelos catarinen- do inimigo e disso culpa cabe 11:lhas de meu ,se.ntIme1?to. c�= 1 "INDIÇAÇÃO

ises, de nossa Ilha até Viamão; à falta de envergaduramoral e V1CO, a comentaTlo� mais m�l I 1) _ Nomeação de uma

a bravura dos lagunenses militar do Marechal Antônio c�tivos �,� luta e VIda do ex�r-I comissão especial desta Casa

':Francisco e Rafael Pinto Ban- Carlos, e a invasão. se efetuou c:to baII1�a-verde, para, ao I para se providenciar come

-deíra: as sucessivas remessas em sínístro e ante o desmoralí- fim, requerer.a �st� nobre Casa
I moracões

cívico-patrióticas,

de homens para o sul do país; zante recuo português, tam- do Povo pr,?vIdencu�s que per- excepcionais no Êstado, com

o não cumprimento
das cláusu- bém em terra, tal como no petuem.mais ?�tensIv�men�e o repercussão nacional, atra-

.las do tratado de Paz de Fontài- mar.

'

legado de �stllpe e grandioso vês das estações de rádio-

.nebleau, em 1.763;'0 esgota- Conquistada a terra pelo in- !lue _nos deixaram ,?S s<?ldados transmíssoras, revistas e jor-

.mento dos recursos diplomátí- vasor, os. nossos não escreve- �arr�ga-verdes do Regimento naís, do 2'0 Centenário da 01'-

,'CDS e as instruções de Pombal Coronel Gama Lobo, quebran- ae �mha da Ilh,a de Santa C�: . ízacão do Batalhão Bar-

.a Lavradio. Negam, ainda. ú do a haste e rasgando as ban- tarina" que alem das lutas ja g.an "

.x.

.'
, riga-verde;

.conoerso dos brasileiros para .delras de seu Regimento, fir- mencionadas, nas ,guer��s de 2) '_ Pr�fixar a data des-

.que, nas páginas da história mou, com os seus comandados, 1816 a 1827:o� pOI ocasiao da t c memoracões no ano de

portuguesa, mais capítulos de pacto ge houra de reação, de do. Paraguai, �Iz�ra!ll valer, a 1��0�u no ano de 1951;

ouro se escrevessem, para a luta e de repulsa ao vergonho- faixa verd�, distíntívo �a bra- 3) _ A referida comissão

J;glória lusitana e sacrifício nos- so fracasso de Antônio Carlos vura ca�nnense, lastlmave�.- estudará a abertura de crê-

'I
.so.

e desertou da submissão e se mente �mda. I?�l compreendl- dito especial para
facilitar

. Então' se reconhece não só o infiltrou, .em pontos diversos do peloo; patnclOs de outros .

,

.

rr bência em cola-

valor do'soldado barriga verde, da Ilha, reagindo, em
isolados E'st�d<os e até 1:e1os nossos

con- �o�,����c�� rep;�sent'ant�s 1

.. mas também a importância de ataques, no fe1tio, do que, hoje, terran�os,
habItantes d; luga� do ''!�bdel' Executivo, Câmara 1

',nossa Ilha, quC;, na paz, com- a nova nomenclatura de guer- r�s maiS a.fast�do�a
no;:,sa Ca Il,(unicipal de Florianópolis,

''batia o contrabando e, na ra diz chamar-se - guerrilhei- pItal,. que, po.r, �esconhecerem i do Instituto Histór;ico e Geo-

,guerra' fazia valer a fôrça do rolS.
os feItos patnotlcos dos solda- I

'.c' da Sal +a Catarina

··direito· e da justiça. Ademab, Foi ness·a ocasião Que o a1fe- dos barri&,a-verdes,.
desconhe- i â��l��grç;s de�eiTa: Mar �.

!?,US
ancoradouros eram segu- res José Corrêa da Silva enro- cem tambem o �e!ltIdo honroso I Ar sediadas no Estado, a fim

·110S a longas a.ncoragens das la a bandeira heróica do seu dess�
autonomasla.

_

i de auxiliar os técnicos e in

'naus, ferreamento
das grande& Regimento à cintura e entra

�
Jiao posso c?lpa� ao povo a! telectuais para

descobrirem

"Velas, razão das instruções por pelo :sertão, para entregá-la fo�ça de conceItc? dIv�rso a re�- I e selecionarem
os feitos he- .

'

, ..
-_ .._-,. _._-�

tuguesas de 9 de julho de 1.774 às autoridades do nosso solo. peIto da d�n�mlhaçao
barrl- I' róicos do Batalhão BarriO"a' OnlPm e bOle 110

consignarem posição a tôda a Fortaleceu Gama Lobo seus ga-verde: umcamente aponto ;
�

_

'.'., _ _

••"

,artilharia, disponível nas fo).'- subordinados com ações deno- como responsáv.eis os . nossos I Ve:-de, nos arq�.vos nacl?,.� Contmuaçao aa .la. pap:

tificações da llha, 'para torná- dadas e bl'ilhantes, recebendo homens úblicos, qúe se não
nalS e �str_angeIros; � re.fel:· - em 1.866, em Pisa, ItalIa,.

'la robusta e capaz de reagir a cooperação de outro bravo, têm a er�ebido da necessidade
da co;nllssao �e,:,era �nstItUlr contando 56 anos de idade, fa-

.:aos ataques que se arquiteta- >[) Capitão Cardoso, que, sem d tra�er à época contemporâ-
prêrnlOs �speclaI� ate o valor leceu Pedro Rod!igues Fern�-

vam nas rondas sl'nlS'tras e sa' t
' d mu'n"'ntes ferI'a

e
t te 1e-

de 50 mIl cruzemos para
o des Chaves Barao de Quaraun,

- reguas aos o a ,

-

. nea, ,oud' cfontsequen feeml.teonS e' va- melhor trabalho
literário ou' natural do'Rio Grande do SUl

nhas inimigas e da pirataria de, lhes os hombros ,e os amedron- vaI' a o u uro os j. t 'b' f·t h
'

..

brazões e escudos de nobreza tava, desde os escuros da noite 101'€s da Fôrça Barriga-Verde, d�. pm ura S,? Ie � el os �- onde era Chefe o Partido Con-

pregados nos portalós. Aos
cuL de interlúdios, aos sóis esc�l- fundada em 7 de 'março de

rOlCOS do Bart:Ig�-y:rd�, servador;

dados de Lavradio aos da épo- dantes que clareavam os dias 1739· S'l P is
bem como toma! a

mlcIatlva - em 1.870, na Bahia, fale�

ca contemporânea mais se há moralmente negros para os NãoP�� aI ��ce;er�m ainda
.

para a construçao de.um
mo- ceu o bravo l\i!arechal de

Cam-'

:acentuar o valor e.strategico de portugueses.
os overnarites da necessidade

numento nesta �aplta� ou po Alexandre Gomes de Argo�

Santa Catarina e o destemor do Êsses guerrilheiros se suce- de �e trazer à nossa geração; a
arredores, qu�, alem

de .n!lOr- lo Ferrão, Visconde.de Itapa-

:soldado barriga verde. Não diam intemeratos e de grandes fim de que se transmita, de ano
I taliza!, tal feIto,

,gloTlflque rica, nascido na mesma cidad:

- houve nunca interromper a resultados e, felizmente,
a paz a ano de dia a dia a lembrança tamb�m I()S grandes vultos em 8 de agosto de 1821. -:- FQl

,continuidade dessa grandeza voltou sôbre a TIha de Santa dos n'ossos soldados, que, des-
catann�nses

de todos os um dos bravos de !toraro, a �

.histórica, real e sem a necessi- Catarina, com o tratado efeti- .calços andrajosos, famélicos
tempos, .

,_

de dezembro de 1868, onde fOI

<lade dos elos dramáticos e res· vado em lO de julho de 1778, Jutara'm e foram heróis mor- 4) - A constluçao do, gran- ferido. Ao entrar em combate

saltos literários das academias, no Govêrno de Antônio da Vei- �eram e ficaram
mutilados em

de monumento <j�vera ser disse com resolução: - "vejanl

,porque o simples linguajar de. ga Cabral Câmara. campanhas para que a integri-
efetuada pelo�?verno do E�· como morre um general brlisi-

b t t h

'.

't
.

- tado, com auxIllo de SUbSCfl- leiro";

povo as a e serve para con ar Sem que se O'Uvessem per- fdo!'-sdseeme mhOanCUraladdaas
Pa na nao

ções populares e
as cO,m.emo- _ em 1.946, no Hospl·tal' de

,Jeitos do Regimento Barriga- dido nas lutas esparses a nas

. Verde em terr� gaúchas; no reacões constantes 'contra os Justamente por' serem ho- rações _?o 2° c�ntenal'lO :e -Caridade, em Florianópol�,

,exército de �omes �reire, à� espanhóis; sem que .lhes. hou- mens do povo, os nossos
solda- BatJlhao BarrIga-Verde :- f�l�eu Oscar Horácio Canll-

ordens de Joao Hennque Bohn; vessem arrefecido os ânunos e dos souberam quebrar a impá' v�r:'l0 este:r:de�-se ao� Mum· saQ, um dos poucos descenden-

,no Rio Pardo das Missões; às a ,bravura de c-aráter retempe- fia dos brazões e da nobreza. ClplOS e D.!stntos, com a tes do glorioso Coronél Carlos

margens meridoinais do Rio rado pela fôrça moral que os como, �or todos os tempos, � inaugura.çao de pl��ei��: de Morais Camisão.
.
�on:a�-

-Grande do Sul e no combate havia comandado nas guerri- fôr a popular tem organizado
memoratIvas, nas e". dante .da força ex:pIedlclonana .

. ..aguerrido, para fazer valer pe- lhas os remanescentes do Re- vai'�re.s e feito valer seus direi-
:r:as, Esc<;>las, Praças �b�l- que escreveu a empolgante

la fôrça das armas, o que as rrim�nto Barriga-Verde se reor- tos, impelindo a Humànidade cas! a�emdaS, ruas"
CIdades "Retirada da Lagu�a"; .

forças do direito e da persua- . ganizam sob a mesma bandeio' para novos, e gloriosos
destinos.

e vIlas, ..

'

_

- em 1.948, na LOJa�açom-

são não conseguiam. ra nova e bela de confecção, N-- erde o magnifico Esta- 5).- Esta mdICaçao, se ca "Ordem e Trabalho, em

Não só nas planiceis sulinas gl�riosa e sublime de passado.
ao � rnambuco em come-

aprovada pela douta �s.;em- Florianópolis, ,foi inaugu,YadO

se empenharam em luta nossos Novamente envolvidos em
do de s�guidamente seus fei-

bléia e Comissão, �rV1ra �e o retrato de Oscar Horácio Ca�

valorosos )soldados,' mas taro- lutas nossos soldados contra o �orarm amar os
monumentos

subsidio para a el�boraçao misão. Falou o Professor Cle-

oém ,a,9.ui sou�e�a�, .com �onra inimigo perene e. impertin�nte d
s e e

ado A Bahia não lhe de um projeto. d_e leI que
re- menti:n.o Fausto BaÍ'celoo de

e denodo; reslstlr 2. mvasan es- da corôa portuguesa, os Irre- f� P!rrás �a recordacão da gule a proposlçao que faço Brito sendo o retrato descober-

panhola de 20 de fevereiro de quietos espanhóis, agora
revol- �r:vu'ra de seus fiUlos. São como r�presentantes

do Po- to por pessôas da famili8;_do

·1.777, que culminou com a ca- tados contra a poopria metró- Paulo, êsse grande Estado da vo Barl'lga-Verd�. 13
homena�éado. Falou

tambem,

pitu�ação incondicional �a Ilha. pole e em carreiras perigosas Federacão tudo faz por lem-
Sala das sessoes, em se aSSOCIando a:s. homenagens,

,P?derosa esquadra, vmha de e tempestivas ao longo de nos- orar os h�mens e lances das de junho dei;�s e� nome .da LO},a "Regene�a-

Cadls, sob o comando de D. Pê- sas fronteiras. NesS2, campa- bandeiras e assim o Rio Gran' A) Saulo. d' t.>'"
çao Catarmense o resp�ctIv()

<IrQ Zeballos Cortez y Calderon. nha, <O Regimento Burriga-Ver de do Sul, como se viu no Cen-
Era o que tmha

a lZvI. Veneravel Dr: TImar Correa;. (1-

Vice'-F,:ei do Rio da Prata, c )11'.- de, igualando-se aos legendá- tenário Farroupilha.

gradec�u, e� n.ome da
faInllla,

posts de 115 unidades e guaro rios exércitos romanos, vai a Que temos realizado em ho- PASTA DENTAL o sr. Cll� !?las,

necida
.

de 10 mil hOn1€11S ele c�.sa frtnção de guarda, vigilân_
I
meIlagenl às arrnas e glórias ;,:�f ROBINSON p.,1�t

Andre Nl,lo Tadasco .,::!

Segundo do ....

Aníversarla-se hoje o sr· João

Alcino de Oliveira, funcionárto apow

sentado federal.

CASAMENTO:

Realiza-se hoje o enlace matrí

monial da senhorita Alcina Eloy de

Oliveira, filha do senhor João Al

cino d� Oliveira e de d. Ondina

Eloy de Oliveira com o senhor

Francisco Teodoro Fernandes .

Servirão de padrinhos por pat·te

da noiva" o sr. Nelson Felix da Sil

va e a srta, Almertnda Osório Fa

rias, por parte do noivo o "r. José

Cnpertino de Andrade e a sra, Ben

ta Andrade.
,. ,alues

'i·:
':.t

"
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lIRI. IENIS .. CLUBE T � J
V. S. quer construir e não sabe onde adquirir os tijo

los? - Procure a firma pnODUTOS S . .T. TADEU DE E.

YEIGA, à tua AUHRANTE LAMEGO n" 99. Faça seu pedi
do que será atendido com rapidez e terá ótimo material para sua

\ .

PROGRAMA PARA O MES DE JUNHO

DIA 25 - SÁBADO - TRADICIONAL FESTA JOANINA, A CARAfER,
DENOMINADA "FLOR DA ROÇA" INICIO ÁS 9 HORAS. HAVERÁ

. PREMIOS PAR,A A MAIS BELA FLOR DO ARRAIAL - TA}IB'f:M

AO PAR MAIS ORIGINAL E AO CAVALHEIRO QUE MAIOR SE:.\1.E

LHANÇA APRESENTAR COM O PERSONAGEM DE "SEU .Tf:CA

QUER CASAR" E ... TEM MAIS AINDA... FOGOS, BALõES, :\-iE

LADO, PINHÃO ETC·... ETC... SER.{ A FESTA MÁXIMA DO AB-

RAIAL DO CLUBE DA COLINA. {NOTA: - A Diretoria do Clube, solicita de todos os seus associados, ,

não se fazerem acompanhar de. pessoas extranhas ao seu quadro social.

construção,
Temos t ij o lus de diversos tipos: .

Cornpactos, e de 2, fi e 8 furos,

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

Ouçam diariamente, dee 9 às 13 e das 17 às 22 hore.'S

':,'1RIlDiD IUBA9 IYO 9
I
I

I
ISSD k ilocieloe ondas médias de 196 metros

r()._.()�()G;tIIiIiII>()�(�(H>lIIID-()�)�,)�I�,�"IIIIiID>{i
I_ í' r

I
I

"

�; Transportes Aéreos lilni!ada ,
I

2as. 4as. e 6as: Rio - Santos' - Parenaquá - Curitioa Iii _ JoinvíIe - Florianópolts Lajes e P. Aleg-re. 1';/�" 3as. 5as. e sábad.os.: P. Aleg're -- �J.:ies -- Florianópolis �. para quem poeeue de Cr$ 10.000,00 até C'/'$ .100/)00,00 renâ«

i Iouunu: --o Curitiba -- Paranaguá -- Santos e Rio. � tlIJrta de 10'/. 80 ano com recebimento de iuros menseis.
I, Opera com Aviões Douglas DC3 de 21 logares. , InfotmaçõB�_n_El_s_t_{a_r_8a_'_aç_ã_o_, -----

$1·':' �':'I Agf;oteS: flnzII Limai & Irmãos � nr'D�r�� fi'���fif,ap�f.as�� fti�� lU �wiJ �� ��� .�� �j
Rua Conselheiro Mafra, 35 - Tele[one 15:'i,J , Al'VOI',)3 Frutíferas enxertadas e plantas ornamentais nar :

� melhores Q,ualidades oferece 'o gr8tJde Est;,.belecimento de
�()�()«WIJ&>()�O�()�O�{)otfIIlEIIo()�)�);8.'!m>O"_O..a_()of Flori e Pomicultura

.

H. J .. Cipper,
Corupá.
Mun, de Jarazuá .-_ Estado de Santa Catarina.
Peçam cata lago gratuitamente.

T'UBA.RÃ,O -- S. CATARINA
__ . �---------------- ---------------------------

.

MóVEIS. LOUÇAS E MOEDAS' ANTIGAS
Deseja comprar ou vender?

Cartas a José Claudino da Nóbrega.
São José - Ponto final do ônibus, � DISTRIBUIDOR DO ...

Católogo de, Moedas Antigas do Brasil
Pelo correio Cr$ 25,00

B 10

Departarnento.

Mê3 de Junh·� P�&"tõe!l'
25 Sábado Farmácia Da Fé -- Rua Felipe Schmidt
26 Domingo Farmácia Da Fé ---;- Rua Felipe Schmidt
O Serviço noturno será efetuado pelas Farmácias sto. An

tônio e Noturna sitas às Tuas João Pinto e 'Trajano n? 17.
A presente tabela não poderá ser alterada sem prévia auto

rização deste Departamento.
Departamento de Saúde Pública, 25 de maio de 1949.

Luiz Osvaldo d'Acampam, Farmacêutico-Fiscal.'

_._.•_ .._----------_._---------------_.

IEmp'resa �(Víação
A VI ��, (')

A Emprêsa "Viação Santa Catarina" linha de ônibus que faz o

percurso Florianópolis - Estreito e Escola avisa aos possuidores de

permanentes e aos que viajam gratuitamente por imposíçâo da lei. a

comparecerem dentro do praso de 30 (trinta- dias no escritório .à Rua

João Pinto n. 9 afim-de regularizarem sua situação perante esta Em

prêsa.
Findo o prazo respectivo não será permitido viajar gratuitamente

aos que não satisfazerem ás exigências desta Emprêsa.
Florianópolis, 7 de Maio de 1949.

COMÉ,ll-CIO & 'fRANSPORTES C. RAMOS S. A.

Proprietâ rios

"

t
I

maxima rapidez ,garantia para transporte de suas mercadcria � !Agentes em Florian0po'18 CARLOS HOEPCKE S. A:
j
I

Páscoa dos funcionários I
Públicos (;ivis .!

CONVITE
.

I�

Convidam-se os senhores funcionários públicos federais, IIestaduais e munícípaís. bem como os das diversas autarquias, I

de Florianópolis € arredores, a comparecerem á sagrada ME
SA EUCARíSTICA, no

DOMINGO, DIA 26 DO CORRENTE, NA CATEDRi\L ME-

'l'ROPOI�ITANA.
.

Florianópolis, 6 de junho de 1949.
A COMISSÃO.

NAVIO-MOTOR "ESTELA"

Cll'iml!l e "hei
COll<ltituiçõ,Q ds Sodtl.d1.ldu

Nli."lvURAL!ZAÇÕBS

Df. (LAR�lO G""
GALL�irl

ADV 0.0 ADO

i
!,

j
j
�

� t:,>cl'itót'iu o R<lsid$Cl'li::a
i r� lJ.;;""���o.d'l!::? to;"�" �2 ,

�.! I':vNi.�
...

1,,88
�

����r'tfllN".""��JS:(����

I
a mucoso estomacal
fico irritado e hiper.
sensível, exigindo o

uso de um olco/ini
zonte como o Ntog
nésia Bisurada poro
protegê-la e prevenir
a hiperocídez, Mag
nésia Bisuroda - em pó
e em comprimidos.

Magnésia
Bisura ii
�»7�h����

DOENÇAS E OPERAÇõES
DE .

OLHOS-OUVIDO-NARIZ
GARGANTA'

(Cabeça-Pescoço-Boca)
DR. J. ARAUJO

Assistente do Prof. sanaon,
do Rio de Janeíso.
Diplomado em Bronco-eso-

fagologia, em Buenos Ayres e

Montevidéo pelo Prof. Cheva
lier Jackson, dos Estados UnI
dos.
Operações de catarata, doo

vesgos, receita de oculos etc.

Operação do Bocio (papo) ,
do lábio e céu da boca rendidos
de nascenca. 'Tratamento cli
nico cirúrgico das .amídalas..
das si�usi�s, das purgações
dos ouvidos, da obstrução na

sal, etc.
Rua Nunes Machado, 20 Fo

ne 1.447.
. . . . . . . . . . . . .. . � ..,.-

FERiDML REUMATISMO 1::
PLAC.I:lS SIFIL!TICAS

.

mUxir de r�o,Ulelm
Medt'::<içQ.o a"lxili",Z' mo tZ'atamlllntc

<iu I!IHH�
•• 0

a ....

Os motores JOHNSON Sea Horse
são construídos em fábrlca moder

na'" sob todos os pontos de vista e

por operários especializados.. S�t
mente são utilizadas máquinas IDU

dernas em precisão e rapidez. 0$
engenheiros da Johnson são reputa
dos como os melhores do ramo. Dis

tribuidores: Comércio & Transpor
tes C. Ramos S. A. - João PinWt.

.

Transporte!fl rê'gUJ01·I!W. d€< cn:rgoif

·s.io I{RAN-CISVO DO SUL para' NOVA YORK
hl.fol'magõeil corn os A�ant$1) .

FJot'Ían6poh! - Carlos HoepckeS/A - OI -- Teleione li212 I En i. t eleg�
São f.l'rancÍ1ico do Sul -:Corlos Hoepcke SIA -CX - Tele}oae 6 \ \1,)!: ;;MAC i:

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Da ,Fábrica Cf) CODiU!mldor.-·� O'raude estoque recebei)
Lima & Irmãos» w Rua Coaselhelro Mafra _35 -

a firma distribuid8�'a
Fone 1565 - Fpelis, .

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

ICirurgia-Clínica - Obstetrícia
III Dr. A,ntônio Dib Mussi

Médico efetivo do Hospital de Caridade

I Servi �o especializado em Doenças de Sefihoru
I , Modernos métodos de tratamento.
I Horários

I' Das 10 ás 12 horas e das 13,30 às 14,30 horas .

Consultório!: 'Residência:
Rua Tira.dentes. 9 Hoéel La Porta,

,

Fundada em 1870 -- Séde: BAHIA
INC:eNDIOS E TRANSPORTF...s
Cifras do Balanço de '1944

CAPITAL E RESERVAS ...•.......... Clr$ 80.900.60ü,3a
Responsabi}dades .; Cr$ ,5.978.401.755,97

I ! �i�Yi,::;:., ., :�lt;���: ;�. ���;.. ���, l:HE���:
I

�
Responsabilidades... . •. ces 76.73úA01.3!l6,20

Diretores:
Dr. Pamphilo d'Utra Freire de Carvalh-o, Dr. F'rancisco de Sã,

� Anísio Mass:!)rra, Dr. Joaquim Barreto de Araújo e José .AbT�U.
���""'_"�""�W�.-''''-'-'-'-W-�''''''.''I!I14.'''"�''''''-���''''I:af'

LIVRARIA ROSA
(RUA DEODORO,

-

N. 33)
ACE�TA ENCOIViENDAS

fI.ceita-�'e I'8p7.',,,,�e;nt(lnto no
í

n torior do Est\1do. CUltas para I DE SER\JICOS. TiPOGRÁF'ICOS

�-�
_-

• : , ;� �niXO ,1':"01 ,13:
�

F';,ri:::PO!;' ,

'o TESOURO
. I, APRESENTAÇlo rnw�cÁVEL •• ENTREGA

o, VIaja 1 Res IUe no InteIIor Ide t�fos:';�U�!�e t���uoc�O ��(}A= I
,. �, .__����IDA

V. S. viaja"? Reside no Interior? Adquira um Catálogo de Moedas! amigo analfabeto, levando-c m uu: .

....i.\.ntigas do Brasil c enriqueça depressa. i lHH'W üa alíabet.ísação no Grl.!lXl
Peça em qualquer livrarín de Florianópolis. Custo Cr$ 20,00., Pelo ! EwolaI' São José, na Ellcolll Indus

'C?rreio Cr$ 25,00; pedidos a José Claudino da Nóbrega. Rua General i r.rial de Florranõpolís I}U na ca�&. .

Elttencóurt, 91, sob - Florianópolis. ! 'í"li i.'l"t('l}polii.an<;.
) .

---_.__.:..._----

VINDE-SÊ Ólr motIVo ,de nmdanÇa
Grande <, árêa de terreDO 'ià cultivada .

(Distante cerca de seis quilometros da capital-Bain·o-Barr�iros
A1-ea de 142 metros de frente por 1.850- de f1.tn�s, 1,n.dumdo

6 casas de madeira e uma de material-
.

I
, TRATAR:

I fi'lorianópol{s - nesta redaç�o, ?u Esc_ritório i. de .4 L. Alves,
Barreiros - com o proprietárto Mathlas Iha.

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

��==�������������==;:� �j_, ® n .�-e�-.-�---w,
•• �� ..."' ....... ,· .......... ,-�., ... ,.-.t".IloO ..........�-"WO"-����i:lllI!S'iiC.51 OI •• r IiIzrrww

- ....,

'� I\

...�..." .'

ti(\. �
,

�
�
�.
�
�.
�

• _ns_1"Z!l!l!l''''''''

"\.
. )
I

tt

aquir)aS
I�/tdam

I � milior e meis i>perfel coada I'llbriciI de

" Maquinas Agricolas, Jornos, Teares e
:1 Artigos de Cutelarias

(;11 .: ,iFá'brico. ern Americana. - E13tudo de sao Paulo

i"; RQPPQsé?I1ta n tQS Q..xeeiusivos papa o 6stado 'I

Ilndustria c;�é;�i�tae S�;��;;\ Kuot S. A.I
I
'I'i� .

(

Proça IS de Novembro, 20 - 2.0 andar'

, Caixa Postal 139 - Telefone - 1324

KN TTel.
'-;10PJdlió pnl�is - ,�Sa, rit.e @atôF'ina.

,

./

Publica relação dos cornerctantes e mdustmaís com seus enue
eeços.

Cada guia e vendido acosnoanhado de um mapa rodoviário dOI,
Paraná e Santa Catarina.

Redação: Rua Prudente de Moraen, n. G2t}. - CuriUos.

AÇOUGUES DO POVO, POPULAR E MODELO

OS MELHORES ESTABELECIMENTOS NO GENERO

- HIGIENE ABSOLUTA - AR'rIGOS DE PRIMEIRA •

QUALIDADE

Guia

II

Sociedade de sorteios e seguros contra seídentes pessoais, eoaee..

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

PEDRO NUNES
Rua 24 de Maio 801 (Estreito) -

•

Sortei�B mensais, mediante mensalídade de Cr$ 20,00. iÚ�m da Jóia
lnicial de Cr$ 11.1,00 apenas. t

• Participação 11108 luer$

I�R E' ESPECI llD E"
I. 'lA� WETZEL INDUSi]'RIAL..JOINVILLE (M�rcat r�1(")! ,c:,����!ltct�

ESPECIAliDADE
A ROUPA BRANQUISSlMA

.W&.ZWZ A

, TORNA
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Segundo revelou-nos a FAC, mais de uma dezena de atlélas fumarão parte
Corrida -da Fegueíra, a realizar-se nesta capital, na nsite de amanhã,

�

'homenagem ao Governador Aderbal R .. da Silva ..

na

em

Festa do Grêmio Esportivo' Senac
/

�

IUTZ, hoje ás 5 e 7,3D horas 'li. Diretoria do Grêmio Esportivo SENAC tem a grata sa-
ODEON, hoje ás 7,45 horas tisfação de convidar o povo em geral' para assistir os festejos

Simultaneamente I a serem realizados no próximo dia 23 à noite na séde do Ins-
.

Sessões .Chies tituto Brasil-Estados Unidos, festa intitulada: "O ARRAIA DA
Um romance t50 forte, tã-:) rea- 1\ffARIANA"."CORRIDA DA FOGUEIRA" I DO MEU ARQUIVO. • •

.ln

'lista e tão intimo que inspira ao Sendo a primeira vez que os alunos da Escola "João DaudtA GRANDE SENSAÇÃO DO

I
\

ANO'.
EM 1943 O Santos derrotou o 'Co' mesmo tempo terror e admiração d'Oliveira" têm a oportunidade de fazer uma demonstração

ritiba por 10 a 1., A emocionante história de urna da cultura que vem obtendo nos Cursos do SENAC, esperam
Prepara-se o mundo desportivo O PRI;\lElRO campeonato cario- jovem muda que se apaixoua por ser honrados com o comparecimento de todos.

florianopolitano para assistir, na ca de remo foi disputado em 1S98 um criminoso evadido "1 A Diretoria do G,rêmio, pr�v�niu-�e d;.e quantidad_.e �ufici-
noite de São João, a sensacional e teve como vencedor o Gnl110 de Dana Clark - Ida Lupino - ente ele melado, batam-doce, aipim, pinhão-quente, bebidas e

"CORRIDA DA FOGUElH..\" de Regatas Gragoatá.
-

Wavne MOlTis em;
.

outras petisqueiras de abafar, para atender as solicitações dos:
1!J49. EM MARÇO de 1947 o Caxias 1)fr- "O VALE DO DESTINO" que à festa comparecerem.
Apresentam-se todos os clubes c di- deu, em Ponta Grossa, do Operário Inesquecível. .. Grandioso .. , Di- Contando com comparecímento geral, antecipadamente
retores da FAC para a grande no i- por 4 a 1. ferente. . . agradece.
tada que deverá marcar '1 maior NOS .JOGOS Olímpicos de 19C8, No, programa: 1) Extra .. , Ex-
festa atletíca de todos os tempos, em Londres, no torneio de futebol, tra... Extra... Reportagem Espe-
Blumenau na Corrida da F'ogueira a Dinamarca venceu a França por cial em 1" mão. A visita triunfal do

O Clube Atlético Catarlnensc já 17 a 1 e a Noruega por 7 a O. p'residente Dutra aos Estados Uni'
inscreveu 47 de seus atletas para à O ESTADIO do Vasco foi inau- dos- 2) A Marcha da Vida i--> Na-
"CORRIDA DA FOGUEIR..<\". () tri- gurado no dia 21 de abril de 19:.!7. cional
color do Estreito. está em excelen- O ZAGUEIRO Epir jogou 17 anos Preços: Gr- 5,00 e 3,20
tes condições físicas e técnicas para consecutivos 110 Cruzeiro, ríe Pôrto Censura até 14 anos,

.conquistar as duas grandes taças Alegre. . . . . . . . . .. . .

de equipes: "GOV,ER1�O DO ES� lVIAX .Schemeling foi o unire ho- ROXY, hoje ás 7,30 horas

TADO", que é trasitória e li. "TA- men que ganhou um campeonato A COl\IPA..NHEIHA .DE TARZAN

'ÇA CARIONl", que será definitiva.. mundial de bo� por "foul" COM: Johnny Weissmuller
A cidade de Blumenau estará tam- O FUTEBOZL foi introduzido na Maurreen O'Sultvan

bém presente à grande parada atlc- Itália em 18S0. No programa: 1) Noticias "tia Se-
tica de amanhã, comparecendo com LA.GRECA foi o jogador mais mana - Nacional. 1) Doentes de
nada menos que seis atletas C0111 aplaudido pelos uruguaios no Cam- Esperteza - Desenho Popcve
a finalidade de disputar as taças em peonato Sul-Americano de 1916. Preços: Cr- 4,20 e 3,20
jogo. O FUTEBOL foi Introduzido na Censura até 14 anos.

O Vale do Itajai entravá na 1873. . .
., ....................•

Corrida da Fogueira com os segl11n- GIOVAN1. de Bardi, nascido cru 11\'lPERIO, hoje ás 7,30 horas
tos atletas: Waldemar' Thiago de Florença, foi o homem que escre- INVERNO D'ALMA

Souza, Trogildo Estes, Marcitio Pe- veu as primeiras regras de f'utchol, COi\I: 'Valter Pidgcon - Dchorah
reíra, Raulino Silva, Darcy Souza e O PRIMEIRO clube brasileiro Kerr - Angola Lansbury
Avelino Machado. que se exibiu no estrangeir-o foi o . .

A embaixada de Blumenau chega- Americano, de São Panlo, em·1,913, IMPERÍAL, hoje ás 7,30 horas
rá hoje a esta capital. no Uruguai e Argentina- 'A MORTE DE UMA ILUSÁ(J
Bahia mi Corrida da Fogueira A 21 DE MARÇO de 1928 dispu' COl\I; Dcrothy Lamour - Arturo

A Federação Atletica Catarincn- t�l1-SC em Santos ° primeiro [ogo de Cordova
se recebeu do Dr. Dcmosthenes Ec·r- noturno. No programa; 1) Cinelandla Tor-
bert de Castro, da Bahia. o <;egu!n' EM MAIO de 1947 o Flamengo foi nal - Nacional. 2) A Ciência Po
te telegrama; "Walter Figueirudo, derrotado em Pôrto Alegre, pelo pular - Short Colorido
do E· C. "Vitória, venceu a Corr-ida In ternacional , por (i a 2, Preço: Cr- 3,20 uníco

,

"Amaralina-Barra" na distancia de OS .TOCOS do 'Campeonato Bra- Censura até i4 anos.

sete quilômetros e 250 metros, no sileiro de Futebol de 1927 foram to- Sábado
tempo de 26 minutos e 22 segundes. fios realizados no Rio. OLHAI OS LIRIOS DO CAMPO
Pelo exposto o representante da O TÉCNiCO Jorecs já foi cam- .. ,

Bahia deverá fazer uma Iigur-t ex- peão de esgrima. ALUG-f-SE
cepcional na "Corrida da Fogneira", ETDO foi o 'Primeiro preto que Um quarto, sem pensão para um

pois o tempo que obteve na corrida integrou o futebol' paulista. Iugres-. casal serd filhos ou para solteirn.
realisada na Bahia pode ser cnnsi- sou no Coríntians em 1918. I Rua Vidal Ramos n. 1S
derado um dos melhores já obtidos I
no Brasil em corridas dessa r-ate- ESCOLHIDÕ-ÜS CARTAZES PlH{A 1

goda. O representante da Bahia de' O CAMPEONATO MUNDIAL DE I
----------. _.__ _ .

verá chegar a esta capital lU I 'lrde FU'fEBOL i Alberto da Gama Maleher. f,)J'am
'de hoje. RIO, (V. A.) - Na sede de. C, B ..

incluido� no quadro espe�ial, lISlI-
D., reuniu-se dia 15 do correatc a

frúindo as mesmas vantagens fi
Comissão para julgamento dos CHr- nanceiras dos arbitros ingleses, ora

Em 11ma das vitrines da C'Ol"-2ei- tazes da Copa do Mundo, sob fi pre'
no Brasil.

tuada Casa Hoepcke acham'se em' sidência do sr. Mário Polo e com Í)
Pelá decisão do Colégio de Arbi

exposição os principais prêmios cOlI)parecimc�to .dos segui,ntes mem- tros, os juizes para os jogos If:'inci'
que serão disputados na "Corrida br�s: sr

.. Jos.e Lll1s �o Rego � .Joa-
i pais da atual temporada, serão os

da Fogueira de 1.949" a realizar-se qunn Lms P!Zarro FJlho,� pel� C· B.: seguintes: Ford., Lowe, E!lrrick,
sexta-feira próxima em homdna- D:; profe�sor Mal1u�1 I<eJ:rel.ra de; Martin e Dundas, ingleses, e Mário

gem ao sr,.Governador Aderbal R. Castro FIlho, HenrIque SalvlO e í Viana e Alberto Maleher,' bn,silei-
d S'lva Alberto LÍilla, pela Sociedade Rra-).aI. .

110S,B a seguinte a relação dos IJl'ê' �ileil'a de Belas Artes. ---------------

mios expostos: um rádio G. E.. , ofe..
O resultado do julgamento foi o II A PA.RTIR DE 7 DE SETEMBRO, Corupá - Mun. de Jaraguá do Sul - Sant.a Catarna

.

t CHOCOlATE PODER
-

A'fUAR EM
. continúa of.e,recendo a seus' clientes enxertos seleciona,·

reciclo, pela Casa Hoepcke, ue pri� segUln e: .w < A
_

J

1 (C' O 000) J I AS OF'ICIAIS dos de árvores frutiferas de todas as variedades
meiro colocado individualmente', 1° ugar - r$ 2. ,00. --

• PARTID �

N
.

D D' t 't' F I 1
I

A F C' D d
'

.

dr' Para o embelezamento dos. jardins, r.!)seiras das mais
uma linda taça oferecida pela fir- eI amasceno, IS rI o cc era; I .". ,e acor ° com I) �C'

20 I (C li! 10000 ) J d' B '1' d F t b] 1
.

r bonitas, palmeiras e grande sortimento de plantas orna-
ma Carionl & Irmão, à equip� 'cu' )' ugar - r" . 00 - a-· Igo 1'aSl elro e n e o, (eCl( lU

I
cedora, e 20 medalhas oferecida pela tobá, São Paulo;

,

I que o atleta amadôr Osmar de Oli-I�' mentadas.
t

F. A. C. aos melhores colocados. 3° lugar --:- (Cr$ 5.000,(0) - r,eo-I veira (Chocolate) só terá cOildição
•._.__-.__�" ........_ _

________________ poldo Hara, Pôrto Alegre;
. I de jogo ein partidas oficiais a partir . • •

OS NOVOS MEMBROS DO TRI· 40 lugar - (Cr- 2.000,00) -- Al-· de 7 de setembro do corrente ane,.·A .!5adJIIJ1Hlllflm&R,to,8 'ssaBIJ_NAL DE JUSTIÇA DESPORTIVA �('rto Lauria e Carlos Fereíl'a, ViS'" CO!110 se sabe, Çh�colate trans- ,..sru � 'Ilé � m �; '& Il
tlto Federal.. gredll1 o C. B. F., assmando (',iDO,

AI"d
til S t B dPreviamente convocada., :'eu'liu-

I 4!"1. nm;llll"'.',l· <!A n dt.� IBrft�r OS
se dia 15 ultimo em assembléia ge� EQUIPARADOS AOS ÍNGL�JSES! al1Jaà�r pelo Figueirense neg.ill11���- '&.ti 'lI,lI ,\'UI �:� Q'IU! '1\)'3 '(í .IlJH'eM �'''''

e < I te p0l8 se achava c.onmromel:H1o . . ..,..

raI extraordinária ° Tribun;tl de DOIS AjRRITRO,S NACIONAIS P� '[ R
•

! Jorge, FermmlO Bernardes, fIlhos, Nml, :Mana AgUl,ar e fa-
D

.

2 A CÓ l' 1 I c.gm o uH a . amos. I
,.

Ed·th ·t t � d
.

taJustiça esportiva da F. C. D., <;endo RIO, 2 (V. .) - O . (Igo <: c

I P t t l' '1"'1 1 L

I
:rmlla ' e I. , mm o cons ernaaos, agra ecem SmC€ramen v

. " .

. 01' an o, a VI-negros, \,üOf:O ale
' ,

.

t
.

nb' d 1.eleitos os seus novos membros, 'Os ArbItros, da Federação Mctrouoh- . b'
.

a todas pessoas amIgas e paren 'es que acompa laram o 00-
-

150 em setem ro· .

'

, � -

f"h
. -

novos juizes do órgão disci!,li nar tana de Futebol, vem de tom�r uma'
i
roso transe de sua lnesqueclvel esposa, mae, 11 a, lrrna.

esportivos são os srs. Tte. Paulo justa deliberação, com a devida I NOVO MAIORAL DO BOÇATU','A I cunhada, tia e sobrinha (MIRA).
Weber Vieira da Rosa, dr. Alvar') aprovação da diretoria .da mentera -Em dias da semana l1as.,ada re-I Outrossim, convIdam aos demais parentes e pessoas de .suas rcla·

Miller da Silveira e José Esn�p.raldo do "soccer" carioca. nunciou ao C'argo de presidC'ntp do' ções para assistirem a missa que em intençiV> a alma da qllenda porta,
da Silva, substitnindo, resDechva- Resolveu o orgão. dos juizc<; e<.jlli- �caiuva E. C., onde se manteve. mandam rezar, sábado, 28 do corrente, ás 7,30 horas, mi Igreja de São;

mente os srs· Joel Vieira de- So;,sa, parar dois arbitros brasileiro� 110� por algum tempo, o sr. deputado ,FranciSCO. ",
\Valdir Grisard e José Cordeiro, ingleses qüe ora estã'o' no Bra<il. 1\5- Alfredo Campos sendo eleit.) para: Antecipadamente agradecem a todos que c.omparecerem a e"se ato:

, i '

fJl1� hú tempos remmciararl1. sim, pois. Mário Gonçalves Viana e substítui.-lo o sr. Jorge Daux.. I religioso,'

CORRIDA DA FOGUEIRâ

,

ColetivosTransportes
PARA

CURITIBA - JOINVILE € CURITIBA
Os novos MICRO-ONIBUS do Rápido Sul-Brasi1eiro ote-

recém o máximo em

COl'TFORTO E PONTUALIDADE
Carros para 14 passageiros - Poltronas individuais Pulman.

H O R A R iI O�;
Carro direto a Curitiba: parto 6 Hs,
Carro de Fnolis. a Joinvile nos dias úteis: Partida às 13

horas, podendo prosseguir de Joinville a Curitiba no dia se-

guinte ás' 6 horas. ,

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

Aceitam-se despacho de encomendas.
Agencia: Rua Deodoro, esquina da Tenente Silveira n? 29

Te!. 1172.

Eneontram-se atualmente em USfJo.,

em todos os recantos do mun.Io
centenas de milhares de Motores
de popa JOHNSON, propurcicnande'
!,aos seus possuidores ano após ano,

lum SERVIÇO SEGURO. Dis�ribIti�
dores: Comércio & 'Transportes C..

Ranlos S. A. - João Pinto. 9.

CASAS E �rEnRENOS(

j Possue V. S. casas ou terrenos ·para
.

vender?
Nâó encontra comprador t
Entregue ao E�crit6rl0

A.. L. Alves.
Rua Deodoro 35.

tmoblllãr:la

, .....,;-.'t9�«J-.,{'k.J"'..".,.)/I,�.'>IlD..._\..,.._."......_..lfI:.a�.J"r..,._.M..liII..........ft�...,Q..\��m.".",.• ....,...'fU�fl1I.......w."!t.,.C-ct""'�

JOÃO DIAS DE OLIVEIRA I Vva. RUTH TOLENTINO DE

e I SOUZA'
LEOPOLDINA DIAS DE OLIVEIRAi participa aos parentes e pessoas 'de

participam aos parentes e pessoas i sua amizade que seu filho FHAN

de sua amizade, que sua filha I CISCO, contratou casamento C'OlU.

lNILDA, contratou casamento com I a gentil senhor-inha Inilda Dias d�

° sr, Francisco-Tolentíno de Sou-I Oliveira
za Neto Fpolis: 8/6/49

\.
Natal 8/6/49 I

IFrancisco I
I e I! Inílda

.! noivos I

----�--------------�------------������:=��----__,-'-
ESTABELECIlUENTO DE FRUTICULTURA

De H. J. Eipller

.i

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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.�
( RADIOTERAPIA

RAIOS X
DR. ANTôNIO MQDESTO

Atende, diàriamente, no Hospital de Caridade
• • •

Di. Alva·ro de Carvalho
Doenças de Crianças

Consultorio: RUa Tenente

sn,veira, 29
Horário de consultas: 9 ás

11Y.
Sábados: 14 ás 17 hs.

Dr. MUton SimoDB
PereÍl'8

Clínica Círurgica
Molestias de Senhoras

CIRURGIA GERAL
llJiO!i Serviços dos Professores Bene

d1clo Montenegro e Piragibe No-

gueira (São Paulo)
--'

Oonsultas : Das 14 ás i 7 horas
Rua Fernando Machado, 10

ras.

l

'.

CONSULTóRIO:
Rua. Vitor Meireles n, 18

Fone manual 1.702
RESIDENCIA:

Avenida Trompowski fl2
Fone manual 766

Dr.:Mário "endhau"--CUnica médica de adultos e cri�
Consultório - Rua João Pinto, 16

.

Te!ef. M. 769
Comulta das 4 lo. 6 ho�.

...Idência: Felipe Scl!midt III. JI.
Telef. IUi

!

ICarros para o interior do Est.adolRom
I

.

'1 d., o horário. dos carro� de ?ue é a�ente. nesta capital, a coneei ua a

firma Fiuza LIma & Irmãos, e o seguinte:
EXPRESSO BRUSQUENSE Diariamente - Brnsque - 16 horas

e! excessão de sábado - 14 horas
EXPRESSO BR,USQPENSE - 28., 48• e 68• feiras 1�,30 aorae

Nova-Trento
8. A. VIAÇÃO ANITAPOLIS - S8, e 68• feiras 12;10 horas

binóculo
Grande vIs ao

f
,

I
I

I
í
.J
,

VESTlR·SE COM CONFORTO
PROCURE A

faialaria .. ello

ESCRITóRIO IMOBILIARIO A. Lo
ALVES

Encarrega-se, mediante comissão,
compra e venda de imóveis.

Rua Deodoro 35 •

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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D t 1'L
- f ra, respectivamente, podessenr

Da a uao i ser realizadas num comércio

I decenté e pacifico em benefício
,
da população de Desterro.,
Não poderiam, em épocas tão

agitadas pelas mais variadas
lutas, viver as armas dormítan
do ao aconchego da graxa
dos cabides de sarilhos, mesmo
porque se estabelecia entre

O deputado Saulo . Ramos fortificações, como as de Oran- Portugal e 'Espanha, o tratado

proferiu, na Sessão de 13 tio ge, Cíneo Pontas, Santo Antô- de limites no sul do Brasil e in

corrente da Assembléia Legis- nio, Cobras e tantas outras Que teressava tal questão ao Rio

Iatíva, o seguinte discurso: ainda apresentam vestígios de- Grande do Sul 'e não menos a

"Transmiti a Presidência da safi.ando o 'descaso nacional. Santa Catarina. Por isso, a "N.

Casa ao Sr. Deputado Pinto de Em nossa terra, podemos S. Lampadosa", soberba nau

.
Arruda, para me desobrigar ainda ver fortificações que,

da armada luzitana com tropa
civicamente perante o povo ca- não negam modernos técnicos, e oficiais, marca rumo pelas'
tarínense

.

ti -s c- , estrelas do Cruzeiro do Sul e,
_ v. serviram com exa wao a epo-
Sr. Presidente e nobres S1'S, ca em que foram construídas, após muito velejar, cruza de

Deputados, as naus das nações pelas perfeitas posições estra-, travez a Santa Cruz, para Vir

da era quinhentista, ávidas de tégicas e campo de tiro, cujo receber reforços na melhor"

expansão, singrando mares, na construtor, se não foi o briga- parte do "Regimento de Linha

fúria quase igual a das toro deiro José da Silva Pais Leme, da Ilha de Santa Catarina",

mentas, . conquistavam terras, teve êle, no entanto, participa- que é então comandada pelo

povos e riquezas, deixando vis- ção de quando no comando Capitão Antônio Gonçalves. E,

lumbrar heráldicos escudos, de militar das fortalezas e praças
em 1.752, no exército de Gomes

casas diversas, dos governos santa catarínenses, [ustamen- Freire, entra em combate, a,

reais de Portugal e Espanha. te no período das construções. fim de expulsar do território

Da lusitânía terra a realeza fi' d R'l Pai L
. brasileiro aqueles que sz. fa

a, , _. ,
-s,

, _'"l.lD. a, a i...:hVa ,aIS ,eme, enl '1

pelos seus fidalgos e súditos, 7 de março. de 1.739, coube ziam surdos às palavras do tra

combatia, nos mares e nas ter- criar com elementos de tropa tado de limites surgindo entre

ras descobertas, a íntromissão que trouxe e mais os nossos, o os bons humores das realezas

afoita de Castela � Holanda. As I
"Batalhão de Artilheiros _' dominantes em terras amerin

suas naus, açoitadas pelos I Fuzileiros" de quatro Campa- dias. Receberam nOSSQS solda

ventos, velejando mares tal"1 nhias, que se transformou, de- dos o batismo de fogo logo às '

Peroquia da Copí"0'1.'. vez nunca d'antes navegados, pois, no lendário "Regimento margens do Rio Pardo das Mis-

.1.... descobriam novas terras ou, t de Linha da ilha de Santa Ca- sões e, depois, lutaram brava-

. No dia 21 do corrente o Re- em nosso Estado. Como é pú- então, ancoravam nas peque- tarina".
.

mente, até 1.756, em diversas-

ver.endo Padre D�:mt�or. Itamar' blico, o serviço de imigração nas angras submissas, frente ÊS.se lendário Regimento, Sr. setores. incorporados à tropa

Luíz da Costa, dígnissímo pa- em 110SS0 Estado está sendo in- à luxuriante vegetação de in- Presidente e 81'S. Deputados, vinda do Rio, participaram da

TOCO da Catedral Metropolíta- crementado sob a supervisao
sondáveis mistérios, e o térmí- pelos seus feitos heróicos, veio causa nobre e justa da recon

na ,entregou ao Engenheiro do doutor Leoberto Leal, díg- no dos roteiros registrava prin-. a ser, depois, o inesquecível quista do solo de um Estado

Jose N. Born, Sub-Delegado gnissimo Secretário da Viacão cípíos de posses e lutas de do- "Batalhão Barriga Verde", de irmão; que era e é o tradicio-

.

da Comissão .Mixta Brasil-O. Obras Públicas e Agricultura: mínío e de submissão, antonomásia recebida no Rio nal Rio Grande do Sul.

. 1. R:, a qua?tra de s�tecentos o qual está trazendo para'. o
A cruz chantada na clareira Pardo das Missões, a qual, dos Em 1.768, sob o comando do

e trinta e CInCO cruzeiros e se- nosso hinterland grande quan,
e acariciada pelos ventos do campos do Uruguay ou das ter- 'bravo Coronel Fernando da

tenta �entavos (Cr$ 735,70), tidade de técnicos (engénheí- mar, dizendo da fé' cristã, era ras Cisplatina passou a nós, Gama Lobo : Coelho, compu

provemente da coleta feita na ros, mecanicos, pedreiros, car- no entant�, a_maldade dos 110' catarínenses que com orgulho nha-se o contingente barriga
. Catedral Metropolitana, afim pínteíros marceneiros serra- :mens do tímão, que, assenho- assentisado a conservamos. verde de sete Companhias 8'

d� ser distri.bu.ida entre os alie- lheiros, �tc.). Com ,est� coope- r�ando-se das terras, �s !orti· Sob tal estandarte, o Regi- mais quatrocentos recrutas vo

rngenas estacl?nados na' Hos- ração entre os paroquianos de f 1 C a v a m, . para usufruí-Ias, menta da Ilha, prestou rele- luntárlos. A bravura e o denô

p.eda,na �e Imlg:a:r:te� de Flo- Florianópolis e os respo)l,saveis g��r.dando temores em longas' vantes serviços a nossa "Colô- do.o amor arraigado pela terra

nano�olIs seI? dlstmçao. d�_ra- pela colocação' destes imigran- vigílias d� outros homens de nía de Trocadores" afim de que do Brasil, a disciplina e o va

ça, pais de origem ou religião e tes em nosso Estado muito se-
mesmas lides e aventuras. as permutas de roupas e víve- 101' militar dos homens do Re

para ser aplicada na compra. rá facilitada a colocacão des- Da mescla de, conquistadores res, pelo pessoal dos navios gímento Barriga Verde, a des-'

dos primeiros utensílios dos tes técnicos que conosco que-
e de povos �utoctC?n.e�, c�m o aqui apertados e agente de ter, Conclue na Sa png.

que forem sendo localizados rem trabalhar. tempo ,surgIram civilizações e,
-----.-- _...;. � I com elas, anseios de liberdade

GrêDlID C 11 ·1 M
Cf

1 e independência.
. 10 U ura USICa Assim, dos fortins as verme-

lhas guelas de fogo faziam sur

gir na alma o ímpeto avassala
dor da artilharia, na ínacabá
vel tragédia da fôrça em querer

1 - Dar auxilio aos musícos e compositores locaes: sublimar o direito.e perturbar,
a) :- O gremio fornecerá material necessário para que os pela potência do egoismo, o

composltorels efetuem suas 'composições. bem-estar dos povos, que vi-
b) - _Dar-lhes-á oportunidade para a apresentação de nham vivendo 'em tribos e clã.s,

suas creaçoes.
.

.
,.

�

evoluindo sob' influências im-
.-I c) - EmprestaI-�hes-a H�stru:mentos ,para compor. postas pelos costumes ou nelas

.

2 - F�rnecer ensmo gratIs de musica aos que não pude- bons augúrios dos deuse,�·. No
rem custea� �.eus estud?s. tumultuar dêsses acontecimen

.

a) - Ao,� q�e desejarem estudar ou outro qualquer ins-) tos, as caravelas vindas do oci.
trumento, o gremlO pag��a profe�sores· de g�'ande competencia. dente estabeleceram lutas pe.

. b) - Fornecer-lhes-a tambem as muslcas e métodos pa- rigosas]-assaltos e sobressaltos
ra o estUdO; ., " '. e seguidas ,cargas sôbre o solo

, .c) - Fornecer� tambem otlmos professores de musica de nossa Pátria; enquanto (J
teonca a quem desejar estudar. velho madeiro firicad

3 - Promove�' festiva.es, �onoertos, etc.: Bahia, em 1500, corria,
o p�:

, .'
a) � _o gre�lO orgamzara. festas com a f�alidade de an- tr.§tdição, em dois centenál�ios,

ganar !undos para levar a efeIto. se:us proposItos e procurará nao eram somente Guararapes
traze:- a n�ssa terra valores .musJoCaIs de grande mérito, afim e Recôncavo, São Sebastião e

d� proporciOhar a, seus assoclEdos momentos de arte e distra- Sàntos, mas também Rio Gran-
çao,

. .

. de do Sul e Santa Catalfina que
4) --:- Desenvolv.I!l1ento mUSIcal: sofriam dos caprkhos e can-
a)

.

--:- Pr?J?10V€I a concer.tos,. de uma �rq1lestra formada tendas de casas Teais estabele-
por mUiSlCOS flhados ao gremlO, e conferenCIas. cidas na Península Ibérica e na

Holanda. Faziam-se ao mar
das praias lusitanas, naus bo�
judas cie ,e�perimentados' arti-
lheiros, de posição rumo ao

Brasil, e, às vêzes, de outros in
vasores, e, aqui, na terra dos
Papagaios, foram construindo,
melhorando e estabelecendo -
honra-se lhes não podemos ne
gar -:- maravilhosas obras de

,

'OS ' .J � t
' ,- � ti

\ . egunuo t,en enarlQ ,,�o

{(Barriga Verde»-
,

Uma Indicação do deputadO trabalbista
Sanlo Ramos na Assembléia LegislaUva-------------------_._ _-

florlanõpolli, 23 ele Junho de '949

Associação .Brasileira de Escritores
Secção de Santa Catarina

A Secção de Santa Catarina
da Associação Brasileira de Es- uma sociedade independente,
critores, reunida em assem- com a denominacão de Asso
bléia geral extraordinária; pa- cíação Catarínense de Escrito
ra tomar uma atitude face aos res. Foi aclamado Presidente
últimos acontecimentos ocor- da nova entidade' oDes, Hercí
ridos na Seccão do Distrito Fe- lia,Medeiros e designada tam
deral, resolveu, acolhendo a bém, uma comissão constitui
proposta do dr. Henrique sto- da pelos srs. Dr. Henrique Sto
dieck, desligar-se da Associa- dieck, Dr. Wilmar Dias e Dr.

ção Brasileira de Escritores. A Rubens Ramos para elaboração
Seccão de Santa Catarina. to- dos novos estatutos. Concedeu
mou essa atitude, tendo em Ise um prazo de dez dias, para
vista que, com a saída da maio- os associados da A. B. D. E.,
ria de seus associados, a A.. B. que não se achavam presentes
D: E., deixou de ser um órgão à Assembléia se manifestarem
.representatívo da classe. sobre si concordam em conti-

.
Resolveu, ainda, a assem- nuar como sócios da nova as

bléía geral, constituir-se em sociação.

(fund.ado em 16-6-1.949)
FINALIDADES:

.

Nada mais natural e compreensível que as ma

nifestações de estudantes. Por sôor€' as simpatias.·
ge�ai.s que prestigiam a classe, nela se' condensam
entusiasmes sadios e energias nascentes. Ao sol má
tutino da vida, sem as responsabilidades da luta e

da experiência, descansados- de vigilias, os jovens
amigos dos livros são "a levedura dos povos". 'vê-los
em seus ruidos jocosos e aplaudí-los nos primeiros \

ímpetos idealistas - ,é invejá-los.
. Melancólico, triste entretanto, perceber-se que à
sombra generosa de su� jovialidade, nari�es aduncos
funguem a covardia dos interesses rasteiros. Triste·
constatar-se, como ante"ontem, uma escorusa retaguar
da comunista desvirtuar-lhes a crítica e, assumilido a

vanguarda, insuflá-los à :desordem, à provocação e ao
�

'empenho de desmoralização da autOTidade constituí
da. O espetáculo passou e deixou sua lição. Aqueles
impróperios em c�iJão de bordel não eram descargas··'
de -corações juvenis: eram artôtos de estômagos envi
nagrados. As infâmias atiradas a homens de bem, nãó .

partiam de moços que dentro em pouco recolheriam
ao santuário de um lar. O que expluia era a revolta

, que mesmo a solução de todos os nossos problemas
não estanca. Os estudantes, na ironia de suas chaJ'ges.
ou no humorismo de suas caricaturas, não atiram
.lama na honra alheia nem procuTam' vítimas para
escândalos publicitários. A mocidade estudiosa, em

suas manifestações de entusiasmo, mereceu-nos, sem
pre, senão o aplauso, o respeito. Compreendendo-a,
,�uidamo!S que também nos possa compreender na sin
ceridade do conselho: o de jámais escudar a conduta
dos que não pertencem â classe.·Se os estudantes ex

pulsassem de seu meio, ante-ontem, os sangue-sugas,
os valientes de costas aquecidas, nada ocorreria.

Para o futuro fiquemos com a lição. Graças a

Deus ela foi dada a todos !Sem consequências.
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Patrocinada' pelo simpático Departamento Feminino· do
C�n�ro, Acadêmico "XI de Fevereiro", será realizada hoje com

:mIe.lO a? 2?, horas, na,Faculdade e Direito, a tradicional "fes-
ta Joamna dos academicos da mesma. ,

.

Para tanto foram expedidos convites especiais, sendo con�'
Yldados natos os aluno:í e excelentíssimas famílias.

.PARA fER,IDAS,
.E C Z E MAS,
INflAMAÇOES,
C O C E I R A S,
f R I E I R A S,
E 5�� �,A S, E! ::d' _
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