
.Afirma o sr. Ministro çia, Agricultura: v

I.
,

'"
,.'"

, "Dentro ,de 'breves dias
'

estará -regularizado' o esé08mento' da safta de tri.....caça�n,
Concórdia,. Piratuba, ' Cillli�zal; Chapecó, Videira, f1loga rá, Joaçaba ..cidaUtilriHe.ns�l:�

RIO, 17 (V. A.) - O ministro. da' Agricultura pre8to.(..,. sendo recebidos parceladamente' per Via marítima, ou pela agirá diretamente,' cqmprando dàq1téles"'qU:eif)fr,_efi!r,t.tê�.�.
ontem ao_;/jotltlllistas estas'i:nf-orm�çõe,s sobre o. trig�, ria- Estrada de Fe_r,r'o:So_ro_cabana. ,

,

' der fo_b",no_ por�'o maritimo_ do. Estado produtor, co.mO_I-tam_
cional: '_.,,'

'-
Tendo recebido reclamaeêes, os prefeitos, as assoeta-, bem comprará, no. tnterinr, utilizando_-se'daqueles postos

'A Safrá do. trigo. nacional. se vai .escoando com regu- ções de classe e os tritieultores das zonas de Caçador, Con- tratando não. sq de adqulrtr todo o. trigo. existente aos-pre-

)aridade, apesar de alIDlmas\dificuldades nos tr3�fCl:iortes eordta, e vizinhança�, bem CI)�O_ 0., .secretaeio 'a_e Agricul, ços da portarla do., Minisfle�io da �gricul.tuta: cO_I\l� esc�i-lo
terro_viariós (! m4lritiim9'S e as habituais especulações' da .tura de Santa Catarina 'por nao estarem 'Os mnmho_s do. para os centres de .consumo mediante a .necessarra coppe-

obtenção. de lnáio_res lucres, O total do. tr'igo. negoeíad« ,pelo. comercio_ local pagando. o. preço. fixado pelo. governo, o. +france funcionamento.
,

Sindicato. dos Mo_�geirÓ� do. Rio. 'Grauide do', Sul já atinge a serviço. compêtente do. Ministerio_, da Agricultura' tomou �o_i aberto. um po_s�o_ para cempras n� cidade de, Co_�-
einquentil e .sete- mil to_nelados, o_u novecentés e cinquen, logo. as rieeessarías prevideneías. � cerdía em Santa Catarína e em seus arredores, No. RIO

ta mil'sadl'S.
.

.

,
,

' '- Os moinhes do centro e, do no_rtQ do. país entraram;m Grande, . do. Sul já diversos po_stos de eompra
" estio' em

'",-. sua m1llio_I'ià em e�t,e�dimentos com �s organizaçêes que já': franco "fu�donamento.' ",,'

Díande &: Lopes compraram 122.798 sacos de tr'igo" na- possuem postos de compras no. lnteríer �o_ Rio. Gran�e dp', ,6,,':iJtinistro_ da, Agricultura finalizo_u suas 'info_rmações
donal, já tendo reeebido 11.500 sacos" e esperam, lUais 30 Sul, Santa Catartna e Paraná, 'Organizações essas que com�,,' dísendo que"e,sP,erâ dentro. de' bliiv�s -dias estax:)'egulari
lIlil pelos vapores "Tamb6'\ "Franca" .!'Ma'ceió'" ��Barro_, prarão em"nome' dos' moinhos dil"etátnente' nas zo_�as;"'de, ,',zàdó:'"O_ ,es,c9�ntenió da "saÚií,i' dé�trig9, 'de Caça4o_r,-'Concor�
,&o" e '''Rio,Amazonas''A)s moinhos �. Gâ�ba Ltda., de ·pro_dução_. Destarte a :óniissão co�prado_r; c:..om sedé �, diá,'Palatuba,'CaRinzal; Chalí.ée6; CartipÓs'Novos� ':Videira,
São. Pâulo, ,p�r 'suà, vez adquirir�m 6.:115 sacos, que -estão Porto Alegre e a síib-c��issãQ de 'Santa' Cata'r'ii.a, não �ó. TÍ).n���, J�àçaba . /:-:-cidade� cata.ri'tãen�s; .",

Os CbI'l18S8' darlllO �--I'�' .

�àa8S à Rossia -

� ",
'

,"
'

S. FRANCISCO, 17 (V. A.) ,

!A turbulenta Asía está hoje exa- ,

minàndo as' prováveis con}e-
\ quências' do pacto" ontem anun

ciado 'em ,Mqscou, unindo no pe- ,�
riodo .de trinta' anos as duas

'maiollCls inaÇÕeS comunistas do

m�nd-o. O .Tnpào, objeti-vo do i>ac
�, 'está ,apreensivo. Os comunis

ias nWDnicos manjfestara1ll gran
de júbilo, tendo em vista as pers
pecti,vas de' paz prometida pe

los vermelhos. Muitos observ'a-

'd�res ;aguarrlapi o 'inicio ime

diato ,de Ul1!a. ofe�iva de paz

no, Japão orientada pelos CQJ;nu

nistas ,'rus�bs ,e. chineses. O ge
neral ,Douglas McArthur

, mànte-,
�\

ve-se em si lêncio. O presidente",
das Filipinas,' sr. Elpidio ,Quiri
no, reuniu-se secreta1uente com'

o seu gabinete. e os ,dirige!ltes
militares. Declaro!l ele- que não

'visava nenhuraà aliança, militar'

com 'os países do 'suleste da AS,ia.
A conferência "d,os-:--' 'diÍllomatas
Í10rt�mmeric�nos, ,em Bímgkok
devotou séria atenção ;'ás medi",.
das q.ue os Estados Dnidos po"
déJ;'iam toniar para ,

auxiliar,' as

,nàç'Ões ,da Asia' am�eaçag:às peJQ
comunismo, Até agora, ,nàb' há
nenhum comen: átiü oficia}'nor
te-americano. A China' nacion3-:

, Pi',' lista informou que o tratado, pos
sui· clausulas secretas, conceden
do bases aéreas e nàvais_ à União
Soviética 'em' território chinês.

SUGESTõES IAl'i.QUES ,_

WASHiNGTON, 17 (V. A.) -

'F1iland.o perante o COngresso, o

antigo súb-secretário de Estado"
Will Glayton, declarou que, no

momento,' seria inadequado fa
zer-se um acôrdo de ,arlnamen-,
tos com a Rússia. Isso porque
disse, taJ ajuste levaria, os Esta
dos :Unidos a um sentido' falso
de �s-egurança:

�

�

Em, sua, opinião, um acordo
,desse gênero somtÚrte co"

p'o!Í,eria
,

"s�r ,exequivel, Hepois qtie 'os Es
tados 'Unidos e shas aliadas 'do

� Atlantiéo se tivessem réunido
mmia "União do. Atlantico, 'a qual

�_lhe asseguraria, então, ,uma pn;-
'

-}Jondétância de força sôbre o
',' bloco soviético. A segui!, ãfirma:

_::_",A" Rússi.à seria forçada 'a re- "

tornar, 'às suas .fronteiras da pré-"
guerra'''; �,

'. ,Sua olpínfão fO,i maMCestãâa'
'perairte 'O Sub-Comité de' Asstin�

tos Estrangl:-irôs do Senadó,' que
examina as' propostas pará for
taleciment1il das Nações Unidas:. . i

Outro depoente perante aq�le
la comissão' fo'L ,o sen;dor F�r
guson, que se ,miànifes.tOtl' favorá-

-

\lei à resolução que. visa émen
d�r a Carta' das NaçEics Dnidas
de modg' li estatuir j restriçõe�
ae 'Poder de "vot(l_·'rl�./·'" Conselho' ,

.

de 'Segurança, refó-rÇt!:r o ,TriÍm-
.

,

nal 'MuM.dial e criar, uma força! � de ,poUci<t capaz ,de" manter a

.. �.

'

..pa�
, no r·mjJido .. Mí�ntol;' nrgu

son que os Esta.dos Dnídos de\1.e-
'", riam tomar a dianteírà em-t�l.

'�mpn�çlldiJ)lento.-
-

--

I "

,
, ,

'P8r'l JJiJnlÍo1l1i· II�
tafvlado coas ".,r8-
'sas tt e.lls,oNa; .

_

.

-- B. AIRES;--17-'(V; ,0\:.) -'0 co

,,\{;: " ','mité ,ao, Congresso que esta

investigando" as atividades 'anti-
,

.

:. argentinas,
_

confiscou os ,livros,
'. I '

.' ,"
'I ;'," -

ar;quivos. e_ tl�éUine!ltos 'de, duns
O � ANTIGo nÍ1.RIO DE SANTA CATARINA, '" companhias' �petr'olíf.eras e de

rn.rletúlc 'e ,D. &ere.te. 8m�JH NOVETI -.- Diretor Dr.BUBÉN8 DE ABBUDA 11008 ; o

uma impOrtaDt� �eru_issora _:_ A.

:
.

.

Diretor de Redaçio GUSTAva NEVES'
' ,':"-

"

.'
,

c, Jl.ádio Bclgr�nQ. As";, emp�esas
" , 'c""."",' I

que tive�atn_seu's livros apreen.
, I o ' I '

"

didos "são' a We"Sf Jndia' QitCo.,
Fl'orJ.n6polls- ...,!âbatto 18 de fevereiro ,de 1950 1':.111• f 10.698, subsidiár.ia -da .,Standard OÜ e,

,�,,(
�

< �'IUtcramar, .subsidiárj!i da TR�Xd�8
O B .,,.

ui o. A- mtervençao na
'

a 10

EE. ,ul1. ia grev,e
�.

rasl· elltre os·· �:,l��::"..':tt� �:.,:::r.,:
"

"

'

,

."'" .-;
rada liln dos es�eios do Partid�

D'as m.ao·as de,',,' ca'rva-0-
'"

.

palse's�:::. /
Peronista, �?nquanto. em. C'Crta�"

_

," ocasiões, Ja
' tenha apoIado os'

WASHINGTON, 17 (V. A.) �'Já em 'seu segu-ndo dia, benefl·CI· "'O"S
' partidOS oposl�ionistas: Fo,i at1'a-

as conv,ersaçi}es para so_lução_ da greve do_s min'eiro_s do. car-
;/ aU' 'I vés da'.,Belgrado que Maria Eva

vão fracassaram. O pre'sidente da Comissão. de 'Co_nciliação, ", ,- ('" 'Duarte de Peron' i'Ornou-se co-
,

D' 'd' C'I
-

'

Washington, 17 (USIS)�-O,sr" nl1.ricloda eln to'd"a a- n'aça-o como
SJ;',�_aVl' o e, afirmou que pretendia co_municar ao presi- I

'

I
'"

, IA ,Dillon IS. Myer, PresideuLe-do lus- estre'la' do 'riídlo. Aqllela emissordente ,Truman que o"inIp'asse' rião'po_dia ser remo_vido. Qua-'
,"

t
' '

..
' Aituto de "Assunto"s I-n,t�r-Ameri,c:ri,' , ra é dirigida p'or Jaime Yankele�se qu-a ro_centos' mil mlneir.o_s co_ntinuam de' braço_s cru2;a-, d I

- ,

t
� ,,,'

,dos, lançando. O_,p'aís nu�a séria crise' com' re'percussão
' 1l0S" cc arou Ique, os l�rloJ:o?'S" q,ue, 'vich, o ,mais _impo.rtanteo porta-

, o', -" <
-

.' _ ';;' cstao sendo desenvolVIdos no BJ'q' vo'z"'('a l'lld'l"\str'tOa d,o ra"d,I'O nesta'- em �n(JS ramõSi' "'i"iidu"tr�"" ',,,4 ,
' " '

-� '" '," '�.'.),�,' r
sil, Haüi e ,Parag'uai, em' e.ó.opera, ,

d d t d P
"W .... �

>

,� , paIS e ar: oroso ,a ep o o aI'-

• ,�: '

�
'.

'
-

�. , ção:eom o' Instituto, 'psLãô ,Produ-' tido Peronista.,
1,1:

"', �" '»,'A� ,
" ,"-."

- zindo "excelentes" resultados, -es, " ,

:,y�� 4��:'"
,

. .a' .\tI! p�Qja'''l�ente no Brasil.
, __ EM A_çÁO DE ", GRAÇAS P-ELQ

• ,�� ... -

,
.

' � �:... .

" ,." :'\iyeI, ac?mp haqo oe E;hlllP 1[ 1 RESTAB,ELECIMENTO DA SRA.
, Mas..a se� o'. e'r-ml ,�' o �m :�àto .�';.. P� t: �� rnstih�'O� .' ,

. PERON '
',,,

,;,en�e" �m comUnIsta e, um",r�dlca,l ,

'
,

"

acal'i��tJe ,re es-s-a� doe um�, "I��l1lh'�p.M{iS.,. f7 ('VoA.) :_':'Na �idl:lde
PARh, 1, c\. --\_.).__ P'ú,c ",quatl:.OCCIJ-tq_" ,YQto" conlr a du- -que Jlz êl'qneles l)aÍses disse q,....�'i:... ." , o.'

'

,t .," " bl" .'
,

'
" .)o-�... -t'

" -""""'_lIVel'Sltarw fOI ofICIalizada ho ...

zen os e um a ..,.ssem ela NaCIOnal, ,a.c,eJtandu, a proposta, ue fIC"OU impressionado com os:' traba- ,
. .

" '_

Jean oLetounJeau, ministro da Fl'�nça:no Ultramar; resolveu lhos des'envolvidos no Brasil no- II -Je nussa çm a?ao �!c g'l'aças yda
o d'

.

t ' I
- ,

d '",", "
"

'
e conclusiJ)o felIZ da qpera-çao-*""a ,lU, ,�s _ln er�e �ço.es • apresenta,. :as, ':��OI dlveI sos clcpll�ad(')s---.... I toü ° progresso alcança-dQ na cons- ",

,

'
.

de vunus -tendencias sobI'e, os -rHcentes incidentes na Costa ,,"tn'IÇão €Ie hospÜa,is ,e o êxito don, que, 101 submetida a senhora,

do M'",f' .

, O" J" • . Eva'Duarte 'Peron. ,Estiveram
.! ar 1m. �

,

seguido no comba!.e à ma'.iri�.
'

O
'

' '"

t 'h'
,"

,

-

presenres ',o embaixador argenti.
, mlnrs 1'0, ,encanun ou· a votação, mostrou ,que o pTO- O Programa do InstiLuto,,_d,e' ,fo-

cesso estava em curso e que pretendia mesmo ir pessoalmeú- no, sr. Hetor 'Madero, o con-,

, , _ ,

'mentaí' projetos cooperatl:vos' IH)

I sul g,eral'e' membros, da colonia
te a. Costa do Marfl!l1,- nos princípios de março �)'róximo paJ'a-

" setõr de saúde pública assim como
d

.

't
'

I Af'
, I 'I argentina em, Paris.

,proc� e� a, mqlJel'l o ,e�pecla, Irmou qU,e a" ad��rstração� I,n'os set,Ol:e�,- educativos �ágricola; .. �

pubhca esta e� Co�dlçoes qe m(\nter a OI de� �)\,b.• ca e de
: lev_e InICIO durante q Segundo_

t
gal'anhr a hbe�dade da..._s p'Opulações lautocLonas, Os il1cidefi.. Guerra Mundial. Pre",entemente, 'O N��,U��� C��t��tL;O.!;tfI��

es sangrentos �q-ue se produ�}ram 'eál Dilúbroke, fazi,l'm ; 'Institut� estA· coonerando' com O� ,

t d'., I' I"
. f' ct' A:) -' Edward G. Miller Junior;

par e, 'e um p ano de,· conj_� tendcNte a ·,provo,ca:r revol.:. ':,o-dverÍlos de 16 Repúbl,icas Amer_;'
t �...z..._

'O ássistente '''do Secretário �:fe Es'
as um,a �pôs outras, nos tea;'n.orios·'de Ultramar", Durante : canas. �'" ",

•

d b t
' , ,

I'
'tado, declaroú oIitem em entre ..

o. ,'e, a e,
':

q:u,é f�i. P!)J', vêzes,. �eiIipestno,so, deIllit,a.dos COm1.,l;;. ',�'
'

""-''',-:--1.''''
t d

" , viStá que o ponto 4 de
"

TrtI·
ms as e

',' a, Illaw_rI,a gover:namental t'roca1am doestos,' vendo:' .
I TINTA'S' p'A'RA

' 'IMPR'" Ãse os' a�e�ntes da' po.líci� ihterna da Assembléia obdgados a k '
'

"

ESS q . man não te,lU nenhum caratp.L

jtlteryir pára impedir u� pugilato erltrécurp deputádo comu- '\;I ' C O, T TOM A ,R· politico, Afirinóu 'que a ajude às

-Dista e um' I".R'çl(caL
"

,

� Çíreas 'retrógadas "Jãmais seria

empregada .'
para fins 'políticos,

...
.

. P""oduça-o.',",', de' e" - re�saltândo que os Estados Uni-
A··IRLANDA np NORT� PRODUZ-'b�iELHOR LINHO DO

� J:'
..

G -:< 'dos sustentam unia' intervenção
,

��" ,'" "
,

'

�u�i>o
-,

treptoJllic,inlt- '" .:_ nos _n�gócios intern'Os daS' d'emais
".r O.s"t,ear��,.��:Belfast, .ainda p�?d,uzem 0. mel!lOr l�nho ,

Paris 17 (S. F. 1.) _ Uma ,socie- naçoes.

:d? �UR�_9' O,:t,ec��o\:.contmua'se�do'-PrP�UZldo c�m h!lha '" "dade ilímica 'de 'Nova' York sÚ'b "

--

""'-/ .

'�,

c�, ltl\�a.�9 ,]la

reg.
IaO,' emhora

s,�-'lIl)Porttlm. quanhdàd-es de.,-", -'

',-'; f, 'd ,E' C A

"',
't',' '" A SITU,AÇÃO NA� C:o\RAIBAS

t'
. "

L' h
.

t' d
. -

b d d . - r g-aICaUul-a a , . ., ln\ es lU ....
'

,

..

ma erI_a§ I?rlm��:
•

1I1 "'os pm ,a, o�,a tna,o-e
__

OI' a os ama0
-

'f00;OOO' dolares n�lma "�oéied�de ',,' Wi\SHINGTON, 17 (USIS)
comP!iam�se em, toda parte pelas pes�oas que d"e�eja� a" .

"

'f; ,,;:_ '.'
.,

f b " d' t' t' ·As recomendações que possam ser

mais'alta:'quantidade '--. lan,ce.::;�·p,il'a - Ui uco e e.ilrep o'
. , _. _ .

","
' !' : ,,,: :' ,',. " ,,_

"

, miciIlll:, largamente usada na' luta fe,ltas pela cOln�ssao <Ja ?rgam.
Vem9s na f,otografla· moças plutandG a mao toalhas de ...

"

t b I A' , - zação de Estados Americanos
d

'
" ,"' ", � ..

'

,
',' con ",-'a, a, li' ercu ose. l'IlV'ersao.' $

mesa, e lInho e garda'n.apos, numa falirrca da Irlanda d'O ", d" - "," COID, relação á situação das Cu.
N t S-, "d' ,',"., ,",.' -, " -: '" ,.- p(}r� (l;0mpra e açoes 'eqUipara uma �

,

'- " ..,

'

01' e. aG usa, as cores mdelevels, de maneIra que -o,teCl- f'''b
,', ,

t
-

'

"P" ralbas receberao o. apOlO mte:.
"-- d "ode-' I d

. " ',-'" ,

' '"
.

,.... ,rICa --em cons ruçao na, ,.:1IIIe '
,

o:'" sEl_r, ev.-a o mumeras vezes' sem que, perca a dch- -

c
'S

'

t, D ',,, k" , 7.0nf d
" gral dos Estados Dn)dos segun ..

"

cadeza de matizes (BNS)
, ',;;l,In. ';' em$ , que co ...nra 4 70

,
as '

-

,
.

"
'

,

.
' .

-
.

'n-ecPiSSi:dades da França '(500 qui- do ,declarou WIllard F. Barber...,
,_��""_ ......;.__""..,;'__ 19's':_.DOr mês no segundo se_91estro �ecre�ário 'de Estado ASS.lstente

NOVA' MÁQUINA BRITÂNICA PARA", A
.

LNDÚSTRIA' DA a!)"'f,95'O).
. llI1te�IDo, para AssuntO!i Inter-A,:

• • "I.
' ?�NS:[R;UÇÃ? CIVIL .', Y I ' merica�os ..

A de,.,clar�ç"ã� de Bar.

_

Durante \Una" expo��çao rec,entemente celebrada Na Ingl"a,térrá, be,v fOi feita em respost� a per-

�tJb '0' pa,tl'o�ínio do ,Mirii'S:tério de Obras :Púb'à�as, forain exibidas gurttas da imprensa sobrlt a 't!o'�
,

d�ie_l:�as �láquinas novas','e ri1�teriais' �ivers,os. 'Vemos nír ,fQ.togt�áfia; ó " sição dos-Estados Unidos.

l),o'de,) menor de uma má,quma destmada a eJCcavar "alleerces, Esta

i1!ffi:Iuín;l faz uma v'ala de' mn .pé e. seis põrr;gadas ou"ué um -Pé êd,eiJ
polegadM de �largl!ra' PQl' fir,ê,s, ,pés de profundidade, MOllt�da' _sôbre I�,agarttls, .é i�I}ULsi'o�a:d� p01' um motor de gá�o}jDa de 19 cavalos" ,e "
;',000 rev'o!JJ!loes por mll111to. {H. N. S.) -' , j

.?�. -

"

. Ano 'IIIVII 1
.

Persis"e ,DQS

"

(" ..mi•••, • Gravâta., Pilam !f

Meia. 'd••'!melhoreii' pelo. J ms· "-._

nore. preço. t6 n. CASAdMU
, I ,CELA,NEA - RUDe. Maír",

('

o',
,,'
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.

tine'�DI·a', rl·8.� Tempora�a' VIDA SIMPLES
xl' Uma noi'te, 'em 'ca� de Ernesto, o 'único dos !lle1�S filhos que pÓ'':'

ODEON.- á,s,17 e 20 horas.
' '

carnava esca IIe ficar na terra nataí, ai constituindo família e 'exercendo os 1aM�
Assombroso e deslumbrante �

r'

CONCLUSSÃü res -da,sua profissão, acordei ao ruído l'orte de um toque- de alarmo
espetáculo de grandes' emoçõe�!" origínalissímo, que, eu suponho, 111J1gu,ém ainda lembrou-se de' usar

\
. nhã v que' mais .irnpressiona lIO ,

-Srto.. Maria de Lourdes LúZ" ,- A historia drainátíca de u' .) à guisa de, dçspertádor! ,- J •

+Fuz anos .hoje, a gentil senhorí., punhado de 'homens que eram ver- popular b'oco é o seu conjunto oro
No quarto em que me abo -.�ta�a - 'por sinal o mesmo que ínva-

.nha Maria de Lourdes Luz, desta- qadeiro�' titãs:'.. e de umf sedn
'

questral que é'-�noTme. lJ: de e1:' ,1·jav�lmenle, a minha "nora, personiflcaçã.o do método ,e' d� b�a or-

cado ornamento oe, nossos -meios tora mulher que os dominava! .

surdecer. Pistões e trambones, mn- jem em casa, designa para acomodar-me ....:: dormiam também, nou-
.sociaís. ,',,\ '- _'. CALIFORNIA

.cas e pandeiró�, tambor-ins
_,

e ola- .tra cama ao lado, os meus dois" netos Ivan' e Ernesto, os dois mais
Sr. Waldir Brasil'

"

(Technícoior)
rínetas., na noite de

_
amanhã, ale- velhos' do casal, sendo que o primeiro '{em o:'iipelidÓ - de 19a; que ês-

Faz anos nesta .data, o sr. Waldir
'

COM: Ray Milhnd ""'" Barbara te lhe pôs..
'

, ,
.

.

_

,:BrasB, elemente de; destaque nos Stanwyck :- Bar-ry Fitzgerald. grarão - com ,sl1a melodia a, grande
'A, casa fica situada no perímetro urbano, porém afastada do.

,
"meios 'artísticos désta capital e ,'- Deslumbrante e maravilhoso' fes't'a: do, povo. centro da cidade, ,em magnífico local, nal extremidade' oeste de uma

,

Juncionário' doa' Caixa. Econômica espetáculo dedicado a seus OÚlOS '-'E�peremos,' com -réLumblantes (>.streifa e, c?m:prídá fa:�xa
-

de terras ainda (em grande parte cobertas

-'Federal., '.

I s�u� ouvid?s, _-seu coração!
_'. ..' _'apl�l:lsos, os "Fillios do ',lUar:': . de éspêssa' m'a:��ria, dísponrí» de 'a "JUmas . árvores frutíferas e do in-

.
.

Srta. Ma.r;a [na Vaz ',. No �r-ogr�ma - 1) - Atualtda- 'SUCESSOS PARA O CARNAVAL 1f,alivel galinliê+C'o, próximos -ao- domicâlio, /'

.

Transcorre.na data 0'8 hoj-e o aní- des ,em Bevista - Nac. 2) - A 'Voz _
.'

.

.' O

.

Delimitada. 'rtJr outras propriedades, também constituídas de
. versáríó -natalícío da' distinta se- do 'Mundo ,�Atualidades.. DE 195 "'-

amplos terrenos, em parte cultivados, em parte 'Cobertos d-e- verdes
, nhorínha Maria Iná �Vl}z,' funcioná- Preços : Cr$ '5,oó _ 3,20. l pastagens 'e igualmente noutros pontos apresentando matas cel'râ'i1as,
.ria do 'Mini'stério dú, 'I'rabalho, . Imp, 10 anos, QUANDO �Ã :-BOA, PASSOU .u residência do meu fPho '�, assim, um' verdadeiro paraíso para aque-

) ' ,Menlna Creüzà
"

, . . . . .. .... . ... :;-.. . ',' . . . .. .. I (Ma,Fcha! les, meus netos e, outros meninos da vísínhança.: Tendo, ',d';' lado OPOg-
A int�-.ant�

"

menina Creuza ROXY - ás 16 e 20 horas. Arlindo M. h�nio,r e B. Boberti lo da rua, a afguns metros apenas de distância, a praia do mar, vi--

.Hel-él'lil rf' . ilva, filhinha do sr, Ar; Programa Colosso vem os rapases ora caçando. nas .matas, ora pescando, à beira dágua,
E. da\S.t�:" vê passar, hoje, mais ,1) _;. Jornalda 'I'éla - Nac, 2) _/ �Iulthando.se llvrementeê l}üma existêricia edênica e adorável. Bepro-
um an'ii:rlJ,l,sáFio na ta 'ticio. - Uma+verdadeíra ,�xplosã& de ó! IH ô! _duz�m êles, ·'inte�ra�men,t.e, a, maneira \d.e viver a que meus pais -nos .

Sua,s ft,rhisuinhas, por"êsse motí- gargalhadas "atôrnícas'": , Quan�o a, boa passou habituaram, a mrm e aos outros meus .irrnãos, maneira de viver que,

vo, aflJ,�t'Íio ,à I'esi�ncia de seus VOCÊ CONHECE SUZIE? •

A conversa parou. i',(:IT U9ss'a vez translDUimos aos filhos. Resiílam êstes- onde residam

:;pais para felicitá-lá. COM: Eddie .cantor (O Rei do Toda a roda debandou, ô! ô!
.

:sempre que pooem,ir,'à terra nata'.;. não dispensf\m, ali, ou uma ca�
_

Cap. Ru.i POl'tinho MOI'ais riso) ao ','ido de Joan Davis (a rai-' -,

I
-

d çada.. se é de invel'qo Q tempo, Ou uma pescaria, s'e o verão Os afa.s-
/ E, olha que Sf estavaj'cso ven o

úcorre hoje, o aniversário nata '.i· nha da pândega) , ,Ia d.o ·contacto cQril..a f'oresta.

-cio. do sr. Rúi Portinho Morais. Rir:. .. Rir ...
, RIr. . . - _,

.

I Trala-s.e, pQ'rtanto, ,de uma idiossincrasia familiar; que elt SU1)O-
-di'slinto e estimado conterrâneo ca- _ AYe�tllras eletrizanh,s em :Úm"a.ssunto de dlnbeir(j,

'J
nho s�ulm-issi�a, porque nos -prOPol'-cioua 'o f'reqllente conV1VlO

pitão 'do Exército N�cional. ' pleúas selvas!. ',' M{}U ceornpanheiro! com a natureza -' ,o que é um grande hem p�ira tod'os os bamen.s, de
\ 'D. Aida Santos Lim A ,PRINCEZA- DA SELVA '

" .

J ,\' ,princlpias religiosos. ,

'''' '" Festeja hoje, mais uma data a11l"
, C.ÓM: Dorothy r.Jamour -

..

Ruy Ai! ;ss�;s l'uúlr�l'es ainda vão me

"

�van e "Nestinho: :o� meus incompará'Vei�, comp�líeiro� doe qriâ�;;
j 'Versárl� a exma. sra. 'do Airla Sjlll- 'Milland.

-

.,'
.

.

. [matar!] í?, 'c�mprazem-se,: pOIS; na caca I;! na pesca, de pref�rê.nCla �quelc
tos Lira, 'dig.na éS'PÔ;lià do sr. Rl'ibens 'Contimlaç�o ,do espet;lCnlar se, "',

� .', L�1Uegetlco esporte:· Recentemante, em dezembro, ·-nos ultlmos dIas da
lLira. ._c .., riado:

' ,

Fico doente na Avemda 80 de lJl'imavera, quando lá estive" bs dois, em 'férias, ,passavam 'o dia qua-
$rta. Laura Silva A SÓM'BaÀ MISTEIUOSA {olhar!] se todo no mato e,. ao regr.essarém _à' casa, trazÍam sempre espéci-

A 'eCemérid.e 'de hoje consigna (. COM: On"low Steve'li� - 7/8 Eps, A praia d.e Copacahana - mens, variados da fa!lIla enlcmológiea 'oca'!, ,geralmente cigarras, va.

_:I!niver,;;'ári.o natalício da gentil e Preços: Cr$ 4,20 - 3,20. '

E'a rua do Ouvidor ,�a.lumes, por vçzes úm fede-feú'e, que me deixava irrespirável o am-

gradosa senhorlnra Lauta Si�va Imp. 10 anos. hiente do' quart.o, '.algum besouro, el'c., 'erc. - isso, não. "cont.ando,- da
'Me 'fa�em ir direto._pro doutor! r '

,dileta filha do sr. Norberto Silva, . ,.. .. fauna :avicola," os filhotes de sabiãs, que o instinto" maternal de um

benquisfo í�dust.rial e' influent€ lM:PLERJAL .� Fechado pa.rà ve',']o s'abiá ·pretO: talime.nta, 'como se fôssem :filhinhQS seus; e não,
pr{)Cer politico em RiDeir.ão e d( refornl'1!s'.

'
"

I, _ � CASCA DE, ARROZ.� "\ contando também urlJa inc.rivcl carangt1ejada que êles criam em cur-

,'sua.
'

,exUla. 'espôsa.�d. Fra-ncis-ca Sil, ..

,: , ,. . .. .. :;'.. ', ' �:;.' .' M'archa de Robel1lo Roherti e Ar" ...ruis, Fllo qu!nt��., .
,

.

...._
.

-va. C\,'
_�j.' lM:PÉRIO � (Estreitó) '- 20 hs,

I' d M'"''
'

J"lnl'or Nes!inh\o Ilpenils serve de c'ompanhiJa :ao. innão cnnl quem por
, - ln o arques. c

. ,

_,
'

.

, , - .

As 'felici'Ía:ções q:ue 'r�ceberá' a CREPúSCULO '
-

BOlba e.
\'�zes trava acalor:adas d_is-putas, a propósHo"do nome de uni' bichinho

".Senhor.illha ,Laura pelo feliz evento. COM: Arturo de Cordova - mo- Criação de Emilinha '{IUalquer, dos hábÍltfYS qll,é, êles têm, elc., mas olga, CGma, chama ao

juntamos, com, pr�zér, as ll'Q_ssas. 'ria .Mar·in. Marlene. il'mªo mais velho, (\lm natura',;sta nato: cla,ssifi�a -os ins'elos, s�ooio-
.

'

FAZEM ANOS HOJE Rigorosamente proibido at.é 18 na·os, a'limenla-iOs exatamente -com as_ervas e fôlhas, que lhe corres�
ü sr. Moacir Galiotti;,

".

l!nos. Chiquita bac.ana pondem, no que vem a confi'rmar os ,&elos princípios bidlógicos de
�'a, srta. L'ili3:ll Marill Pficheco, ....h. • • • .• •• ........'

Que pápe1.aco foi fazer nf) Japão. Bernardin de Saint Pierre, �lém de fazer outras, -o_perações dignas de
filha

..
do sr. Caelos 'W: Pacheco; sub· RI'i'Z�-Amanhã'�'

."

" . ,. UIll pI'ofundo corrhececlor das' ciências da natur�za: toma por exem-
..

l'
- Quis concorrBr .Aceja!' a Mai'lalÍle " "

. ". " .'

·tenente chefe do Serviço Rádio da ,Gene E,:elly � em .,..
I J

, p-'tiJ', úma @I'ande Ngar'ra, do, �nlCirO 'que _classifica clai-clai, ama:rra-a:
Policia MilÍtar; 'VIDA À 'LARGA ... [Paz"llUe Fôz} ao ramo de úm âl'Dust? e fi'Óit �l.e�reita; 1,lãq demara"rriuito" a pri'sio-

,:l ,/ -a sra. HQhorina f.Jiv:ramento; COM: 'Made Mé -Donald .". Qne apareceu vestida cam uma l'leirà des;fere 'o, seu ,e�lrídulo 'cantô ,� ,um��o�tra. ci�a�ra�d_i�, QJI�
� .

_ a menina Vàil,ia Candernil �e· : .. ,.: ..
-"

, .-.. [casca de;.árt'oz . .] _vem 101{0 com a prisioD,eira ca/?ar.-se - o, que é .'uma, :ob!leryacão de

.,reirai ,fi'o'laAo ,sr. Oscar dos Santos'
.. � ODEON - Amanhã

'

aü,mirável
.
pI!opriedad� 12ara um� criança r Nãõ "é, .,porém� com êsse-'

:Pereira,,' p'rograma ,Carnavalóesco ubjeUvo de naturalis,la, que êle. procede a t,al,operaçÍio e sihl 'p�iIB�,->
.

Foi vaiada a pobrezinha da Chi;-
- a sra. Maria D. L. Gomes; Jm:araca II Ratinho _- em -, 'c-onv�niência de facili:lar�a apreensão de mais urna, cigarra clai-clai.
- Õ s�. Hamilton D'ÀlasClo; - NO .rÍ'R'AMPOLIl\I DA VIDA [qail.oál, I,or siná'" 'como já'�e diss,e, as, maiores e mai� difideis de .a:panhar,
.::_ _a si·ta. Nair Sousa;

.:r Oscarito - (}rande Othelo' -'Ca' Ficotl parada e não saín. da ma, .\ noite, encerra as p�bres- cigarras 'e outrGS bichinhos inofensivos,
- a srta. Maria .de Lourdes Oli· talano - em _ Ela não supôs que I;\. no MikadO l'OlllO borboletas :€i piriÍampos, .no {}ortinado da bam'a em que dorme

-veira,' É COM ESTE QUE EU VOU .. I'� f ta-o�' atra eo'm o irm!'í.o. I
EXIstenel3: 18mo ,Qsse (. '. . .

- ,<

_:_ a sra. Júlia Amália Costa. - Com os maiotes .lazes":de nos' (vessado]_' Pará isso vive em cCOr�eJrias pelos bosques; Por vêzes chama":me
_ so "broadcastil1g". I,'ua :v�r lIm� ,�loVidade. Certa· vez levpu-me par� junto de um peque-

VIAJANTES "f ·.10 Ia-rbus:to e no momento em que eu ia,agarra'r-me à haste 90 mesmo,
Benjarnbn Schlleider

I -OOAs-'--PARA PINTURA-- 1 . rl
,S'ritou-me, �i1armado:, '�Vôvô, 'O camaleão lhe dá {) boU;:! E a dentada

'.

Atha's'e nesta cidade o sr. Bell- .,' C O T TOM A R WIL:;:,ON, ANDRIA,m··, ., 'I' nlorl.al!'; Afastei-me rápido ,e lá estava'o camaleão..'Jª de pal)O aIÍla�

jamim Schneider,' !llto comercianlí .

"

e
'.. relo e· a batel' COIp as m'andibulas, vi'o'.3ut;lmente! 'Dec,orridos' nlgulls,

:110 Sul do Es'lado. Àbi:';�l"·;·-·d-;····ri�""êíã�'X'd7i'····Vii7;i1 l\L,\RtSA .FERNA,NDES, AN.DRIANI instantes, ei-lo voltando -à sua côr natural, um verde foncé que se

,(
.

"� na Abreu.
'

t�'a.hsmll(l.:ai-,,!l:m r�pidas nu�nces, para"tôda a gama imaginável des-i

:Cap. OISCAR AIRES de SÜi1;..lZA
.'

Paraninfarão o ato civil p<Jr
p'articipam aOs parentes é pe�· sa· co.lot;a,y1zo: até ao ,mais <:brIl'1ante am,aI·elo.

.

, -...._... sôas amigas, o' nascimento de sua .

.

Procedente de Pôrto Alegre, es- �arte, da noiva o sr. Antônio B. .'- ELIS!\iBETH ' 'J .•.. O providencial mimetismo. dc;>s cama.l-eÕes tem âna,'ogia com o 'de·
. tá eI1t're nós, em férias, o nosso Schereder e eima. sra. e por par-

fIlha MÁRlCIA .,' cOa'���s ,:{�ertos homens: -cuidado 'quando êles empalide(}em! ...

,di:stin�o contetr,âneo 'sr. Cap. Te· le do noivo o sr. Mário Abreu e
'rido na ,M'ater,hid-ade "Dr.

. ,Pois foi 'por'" causa da-s':experiências �·o' Iga,'o 'meu''pequéno >riilfu� "

.

"nente dia Aeronáut.i-cá Osear Aires exma. sra. No 'ato religioso por
Corrêâ" em 16 do cOM"en��. ralislã,cq,Ú ,certa noite;",a, horas, mortas, d,eslpel"ltei com o_aIaque d(�

-de 'Souza, sediado na 5a .zona Aé- parte da noiva o sr: Pedro Mllce-
.

,.� ilrigin'a'. despertador: �era .,íllpa 'dà� sua� ciai�cla{ ',que fa�ia !

Xibrar,
na, naquéla cidade.

.

.

,do e senhor.inha �v�ne Maéedo� e. :.--' ,:-""t. 30b o corti�ado, .o;::�:�íl': estridente' e 'prol-op,gaçUss:imo cant{l! (Por:,e�sa
O í-Iustre visitante faz-se aCDmp,a, por' parte" 'do.' noivo O sr. "Úl0" OSWALDO- RIBAS .�, ' ·!!U não e.sperava!

....
"

, ': �

!IllIar. de' sua sra. d. Irene dp.' Souza· Freitas Noronha e exma. senhora.: . C.' ./

.

.suIWreza BIaior, 'eI)tretanto, estava-me r�stlrvada ,neslsà noite. É

e do travesso, Enéas., .filhinho do WALÉRIA .G.RAMS RIB,!S Mbilo donnirmos completamente às escuras: o quar.to, portanto; ;ja-

casal.
" _

FALECIMENTO . , .1Ii-a·o eu,' esLava em àbso-luta escuridão.' D.1?j opde -vinha, pois, II,quela

Muito benquisto :- nesta' capital, 'DR. çaIO MACllAbO PORT�LA Particip�m aos parentes !>uavissinla clarida.de: que ,me permitia vel' os contornos do quarto,

.quer por seu cativante 'cavalheiris� Po� informação parUcular, tive...: e amigos,. o
.

mal:wimento de' 'dos, objetos, clàreando especia',�ente com intensidade. maior o teto

mo' quer por sua lll\l ldade aos ami-
.

m'Os conhecimento da infausüt no·' seu filho WA.NDER. -tlo. nosso dormitório? -

�os qu-e muit,o o estimam, o Aires, ya dQ falecimen.rh do sr. dr. 'Gé'tio Florianópolis; 16-2-50
.

Pe'la d.ireçãq .e>inj:ljdência dessa claridade, foi-mtl fácií encontrar
'"

(:omo rr\ais comumente o 'Chamam Machado 'P0rtela,. ocorrido no dfa '<. �
�. r, ',' foco prQdutor da lqz - {) pasmei com a verifie.ação: o meu Iga

j vem Tecebendo inúmeros cumpri- '15 do cQrr,enie, na ,Casa de Saúde, . CASAI. ',l'JDRB1D!1'911 " encerrãta" entre ervª,s e fôliras, ao, fundo' de uma ]lata de aveia, bem

r menios, aos quaís-n�� 'solidariza- São�José, ná Ga\>ital da .República. Possue V./S. casu "ou'-te�.,.... nova e reluzente uns' 4 ou 5 ®or'mes pirilampos_ e. os bichi'nhos.
/

mos, formulillldo-Ihe os me'lho(res
'

O exti-nto, qüe exenúa a advoca- ,vender?' -t'
-'

.'

'

d ".,
. i"cesos, faziam �o� que a fosfQrescêncil,t qne lh,es é própria'; aume:IÍta

votos de boas vindas, bem como à da e g�zaya de grânde .,conceito' '�!�e�::on: co;:��� tm�� da pe'Ia.s pared,es poIÍdas da fôJha de nand-res; ,produz�sse o' e,feito de

sua srá. e filho. I i)tofissional e soé.ial,· é irmão do "', L. Alves. ..

'

.

� um auLêntico fleich.íigt: Prôdigioso! Experiméíi:tei,: podia ler ,.à luz

._ , engenheiro M.arcíó· Machade Por- Rua DeodOro ia, � dos pirilampos!
CASO,'.' �,fE' i'TTO Le'la, o�a resl'd,ente tambe'm 110 -,� -: S"7! ""1�' � � .' 'jI':-� - J';-'�--'-:or-::' Pela' manhã li ',�a, . aberta a janela d,ô .quar!Q, quando os gartos,

�:1..1l'l i' L' - .�_'::_'! Ii_.:._ �!!_:! �.:=--y�;..� ':--. "

--

LAURBMA' l\fACEbO � CARLOS 'Rio. ' ........

f·-R--AQU;.E�Z:AS-� _·-EiG· �·G·--E-·R_.AL-·".-.J Únda eslrefl1,lJ'I1hàndo', :rbriram o <;1ortinado;" vi; surJPrêzo;- sair·lhes'

ABREU O dr, Célio Machado Por,le',3_ era
.m da cama,' ávidos pela luz do sol, em doida

-

revOlida, grii-os, besouros.,_

.. Real:izal'-se-.á, 'às 17 horas, na pessoa muito I;'eladonada neste VINHO CREOSOTÁDO cigarras e borboletas que alí dormiram, em boa companhia com :"'\

residência d'a noiva à rua Curiti· E)taclo é a notícia do s'eu faleci-
U S I L V E I R A" �eus càçadores. .. E êstes, ip.dignados, sa l,�at'am, lépi.d'os, pela jan),Lt,

'banos nO 58, o enlac'e lllaLr'imonial mento cmúou entre nós profunda ',' 1
'
•• _ ••• '. ••• •••• IiO encalço dos' pobres insetos qUe revoavál1i Ifora e cantavam h;-:n-

(Ia génl iI senhorÍnhª Laurema M�- consternação. CASA 'MISCE['ANE� tldlltrs n,� à liberdade!' " .;_!
i· -cedo, n:,'la da exum. sra. vva.13ea- "O Estado" apresenlia à. famiJia buid,ora dOI :Rádiol , R.,Cí A, Corria se vive_ feliz entre às 'cr'ianças e os bichfnholl do mat.0!!

:'.�_
'triz ,,��lc,edo, ,c:o�, j) ��... Cá�'lOS,1 e,n�Ll.Lada á.{ suas sinceras condo- Vi.ctOfi"V6Ivulu e Oi,coI. 'Coqueiros, fever8'Irq"fle. 1950.

Anrell, 11111<0 .âo sr. Joao Baitsta len·cl(ls. -, ,

.:'
'Rue Contelbei'ro

-

'M\t1'r. A1'n�l[4oelS' Thiago'
; 'r

\

\ ,.,....._. I

,

O ,ESTAQ0,.....:.Sábado, 18 .de
--------------�--------��--���----------

,
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Crlm. " oi•••
OtlutltuiçãQ li., Socl&dacl ••

NÂTURALlZAQOEB
Títul4e ;J)ea1azoQt6rio.

&.critório·. R••icllll.c:ICI
, R'ua �U.Qd.Dbi. 41.

o

FONE •• 1468

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



.

,

(

_ .
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"

O PAUL1S'fANO foi fundado em

.� "("O ImWEBO:L"f�j-":i·n·t-li·J!)dlt-MàQ n�,�i.g·.e.e �.m,r(:)�dQ .i90G.
Itália em 188Q,' O PRIMEIRQ jogo Coríntiaús x

',O '.F'A,MÓSO zagueiro· Bianco Palesfra, foi disputado el1,l 1917.
• "

atuou, pela prí'rireira'vez, na sele- 'ENTRE '/,NóS, é'. relativamenteDireção de PEDRO PAU�O MAC,lJADO'
_....!.......:;;;._ ._;..�_�_...;.."""' • ...:. ...,........;../_.__ ção paulista, em 1915.

.

curto, o período de atuacão dos jo.
�.

'.

\
.' '.. '. '. ,A FAMOSA regata do mundo gadores de r-enome,' sobretudo no

'n','o' ,(,(5·o'cc-r» ép'ara'
.

n·ae'.n·'"'S
..�· "'e' Oxfort x Cambridge - realizou-se ln'esmo .quad�o: sâé raros os casos

.- �; pela primeira vez,'-em 14 de' abri! . corno Néco, que- jog!)U 1�8' anos .ne

Com multa razão afirmou' certa em todos os quatro Jogos do atual Bamos.. e- que cumpriu destacada rle 1841. .Corintians., 'Luiz Antônib no Bangú..

vez um matutino paranaense que' Campeonato Brasileir-o de Futebol., atuação no atuat' certame naoíona- EM: 1932 os [ornafs paulistas no" O�valdci Gomes no ,fr.Fluminense.
Sa'n�� Catarina. constitui um verda aliás 'êom grande perfeição, justi. (l.e"fútebo!, defendendo-as core?dli .ticíaram a1mOlite� de Frre,denreicll Sélllliidlin P-O ,Caxias, ';I.'ofinh'a./ ne

.

, dei,i·.o celeiro de craques de- prímeí, ficando li escolha do seupome para }ua terra nat�l...,__.
.. .:

-;
. ,�. �',�omo·so'dado· p�tllisJa na·revoluçít·; América, de-Joínvílle, ,Na' Ingliterr� .;'�,

'1. ra srapl),eza.' Na seleçã€l paranaen- 'a' eS'pinho�a 'posição de' médio ,vQ.. Conforme já divülg1:I.lV-Ós, o, expe- óonstítuclonélísta. .

'�,> regist:ratll:se casos
..

<inteí'e,ssantet·

se, por vários' anos contou' com um I �'lnte':, ' . /
. ::; :. rimentado jogador ;dd cluhéda "es

.

Elf' t 926;
-

no' campeonato sul· ti'e longa duraç[g rtOsl�es�ó, clube,
" 'I'oníco, catavíneiise, 'Í:ias-cido nesta ',' Aí.' estão três catar ínenses -que trêla solitária", quando",éfe,·sua es· .americano de tutêbol,' os. a-l'·g�nti. Citarémos alguns ; Doig Coi:at:quei
capital, que fez misérlas no futebol prestaram inestimáveis serviços a� tada em Cu:ritib'a, foi .' procurado .

nos venceram os paraguaios bo� f .l'o·do·;Sunderlãn'd�dlú·ante 14 anos.
da terra dos pinheiros, além de ser ':'s®Ce�" .do p-â,ràná, elevando-o no pelos diretores do Clube' Atlétic(' a O.

.

.�, '. .
\ <D:piÍ'd WilsQu· r

'

disputou pele ()I.
o pr),Teiro jogador brast'eiro a ser eoncêrto do' -Bras il esportivo. " _ .' Fer,roviá.�ig·;:qÜ� co;n 'Úól �lllàb(')fa. 'NILO foi' o' autor do "goal" dt 'dbram At'tjtic .26·l-p�n'l-idas oo�
contemplado com o .P,rêmio "Bel' Zabot ê Ahtoninho, íntegrsates raro, negocíaçõés para à sua ida pa; vit�I:ia, ..dos, ��.docas,. quando este: ruíívas: J:-�"TatIey defendeu à mé
fort Duarte", por sua ótima condu da seleção catarinense já/se .en, .. }�a o clubéde Pianowslci. Ivan ficó�l venceram pela: primeira vez o cam l.ã do :Brislol Rove'i;s em 246 [ogos,
ta discípllnar em \,quasi uma cente centram em. Curitiba e por estes. de. g.ar�'·resposta, e agora, .segundo peonato' brasilerro�.( 1924). seguido$.·· .

na· de p�lejas. Depois, foi a vez dt dias assinarão contrato crun o uma,.. n.(}tíci�
.

de Curitiba, "olta € EM i9f3, o prirneiro ano do Co'
'

(). AMERICA é'o
.

clube esportivtl
>L/ Niva.ldo, e�-arqueiro do Paula, na·, Co�itiba, chtbe qu� 'revelou e ain' c{u6e :yiçe-campe�o; à in5i�tiI' Da rintians no campeonato 'paulista, l: mai� vellj.o de JoinviU�'; Foi t'undlJ

mo s,. que cump�ill: atuações desta' da possui, por mais. estranhe qut�.'
.

�ua id'á para ._ 'ft;lteilo,)"da ''terra' do� alvi-:;negro C'dssíficbu·se em 3o�}i[ do en� 14' de julho de, .1914. .

.

· cadas, sendo cDgnominado o "Prir'l pareça.o-s tvês êraques acima aludi. ·,plnhetros,.:·A

'ÚPor-tunÍl:tàd�.:...surgirl
gar.· ./ �.'

".
A" MAIOR 'contagem" registrada·

.. (Jipe dos gllátdiões do Paraná".
.
dos: Portanto, conta o. "onze" .cam- ·'pnI'-a o esperançado m.éq:iQ voI:int� ISTO 'acont�ceu em;' 1935,'·.no Rio. nos jogos das seleções .paulistas 6

Este úJtimó, aproveitandO Sua. p.eão de- 47 -com nada menos
.

de � .n�tllra"'�'eli'te, nã.o· irá. ,.,.de.sperdi Jogav<l!ll
'

FlUinine.nse e' A.m�rica e.ari�?a� f?i
..

de 9 ai.; fªV
..
prável ao�férias· em 1948, Levou consigo para cmco .grandes "players"

harrIga'1
�á::l'3. Qua"ldaeJes, nao falta",! a Ival'. Foi' no segundo .r�p� M�acJr':e" ipaltl�s�as-. ..�, ,'. ", '

a "·Cidade SOl)'iso''' o SEm contert'â verdes. ..

,

,_o '

.......... -parã'que �le brilhe'no ft�!ehol paI:.!!: Og. investem .contr:a· Romeu, par<J A �YrAçA DAVISn,.a maior copt"
neo B�nford: que, da ngite para Q . Outro fi'ho de Santa Catarina' na�nse, oo"'mesma forma:OO'mo o fi' "esmaga-lo" eh1 '8utentico� "sand

.

petição internacional" d� tenis, foi
· dia, se transformou ná "coquelu' que está na iminência de ing,r,essa'r ',zeram Toiüco,' Sanf9rd e Ni",àldo' 'wiehe". o famoso miÜa aproxima.. insti't,Wda em. 1900 po.r Dwight F.

che "; da "Lorcida'� parariaeuse, vin. no foot�ball arau�ariano é o médic àJ.it��ii.cas j�ias 'd(» .Jut:ebol �.su:. se"dá a .boll:!,,__a,�s ad_!ersárjos e pu' Davis; e8.tudante· d� UniV'ersidadE
do"" a' defender.. as êóres do P3iraná esquerdo Iyau, vlOculado ao Paula b.r,�:sll-ert'�. _,

.

.
� I·a.:.assistindo ao cIloq:ue espetacular. de H.:;trwand. (E:' Ul1Ido�).·, ,

f,.
.

..
.

,;
: .�

>
'.. "... •

-
• do eixo e do' m4dio. ·rubro. FQ_Liull ;

I
BM. 19.14J,,;..0 quadro inglês do, Ex·

, lo. \ estado· de cbeGo'e'" esporle Ca.tarIDea�
..--:s''E'R'�V''I�'C''0'�. �D'E'

-

"ME"'T:"'��': 1�l!ce maravilhõso�do inve.nt�I' 'd:1

f' t�r Cety. em s�a excursão à �rgen-
, ..

.

r .

' ,

,
.

.
.

:.. .

•

.

: DU· "Dansa de Ganso". Una, fOI veDmdo pelo combllladc:
" _8 �CQm � r,eouncla do preSidente da F.G�D::: ,'KOLOGIA'

. .

H��tot�°7e�T7R��!:���� P�.:��s�l,l �aaz,��a norte d� Buenos Ail'�s, �I

Mário Freyslében "'. "'.' ,c. " .z>";" ••:",i Paulo x P'araná. -,;, ,.. " '_�
.

. :/lf}l�()!}-�,,!ff()ia Machado. .i

I
I

..1-

-.

, ,

ReaU;,:ou-se n�. ,Coquéi'r�s 'PraiB desafio dos -'"Tira''' aos "Big" 1'C

:Clube, .

na quarfã.leira. p,assada.. sultando,os ultiinos tirar a ,pro·._
,�m encemtro entre' as .,êquilibrada� 5a dos primeiros. (Foi buscar lã -:;"
equipes dos "BIG-BO'yS" e os' e' saiu t�squiado).
'"TIRA�PROSA", saindo. .como· ven- Par.abens aos Grupo "Big-'Boys"

c--�edor o (trupe 'dô�" «BIG�BO_YS' que," -feve como "Capitã,o" o SUl':
pela contagem' de 2 x 'O. Paulo OUo Scheid.emantel.

,

• 5T." -.
..&1'f:&-.....�;_�;..-..r.._-&-.................-,..-,.......�,...-..-.-.......-. ........_.......... _ ...... = = =

um

'.

.
A "bomba àtômica" surgida, n-o; abalada cam a desagradavel Sllr·'

C
.

.,- "C
- ;

d' T
..

"';'R
:._.

S·
- ',.

p.. ficen�ri� esportlvo .catarinense e � pres(a� ,Nã.o;,contestamos em hipóLe' o r.'J n ·1 a.n's, a. mpe.ao. O," o.rneu) tAorCIU' ;-1·.'1'0'..
'

11l..a' is8vO.asadO'O· '. _8cDax!__

'-"mul)'.pal'ticularmente, em Fl9rianó_' se a"3UIíla, '�pois' a desc:onhecemoE
, :;

_

'.,._pplis, ná mauliã clíuyosa, e tri'ste !Ilém do mais, a I'a�ão' e.m .que se
. .l. . .

·

, ' . São Paulo, 17 (E.( �

A,nte,ou-l Abaixo�damos:i alguns ,dados sô� 'bú (PortÍlgtlesa) com' 21 tentos e.d� s,e�ta-fei.r�,,-:que>"p�r� torn.ai' a i baseou o Ten. CéI.. �aulo W. Vieil''l
tem; no estádio do 'paoa'embú, r.u- bre o interessante c.er.tatne Tecem Cástilho (Fluminense) com 18"histórIa máls. completa, deverIa ter da Rosa para solICitar. sua demis,

"caido" Do nú'm�.ro 13, pâ,ra, mui-' ;lão do referido' pos�ó que até então jas' bilhetl:iri'as acus'aram a apre- .findo: .' " tentos�

tos, 'co8'riominado ,,<} día do azal":;\ I)cupava, êOm brilhantismo e abne: ci�vel renda de Cp$�72L01l5,oó"fOJ- c-.. Cl'assíficação - 10 Coríntians, 3, A qJaior r'enda - Vilsc.o x Coria.
dis'putada. a partida final. 'do� Top.-· p. p.; 2°� Vasco, 4 p. p.; 3° Portu·, tians: Cr$ 877.4.05.,-00. �

.

foi ��surpreend.ente renun'cia e ain- 'gacão,. t;odavia, este desportista não -:.J
da mais, em carater irrevogavel do desconhece o 'quanto é conSIderado .neio· Rio·São .2aulo, ·.der'i-Qutando- guesa d·e Desportos, 5 p.II).; 4° PaI.; ·A menor' ,re.ridâ - F'.lmengo JC ('

ilustre e sábiô dirigente da Fede.' pelo povo" de "Santa Catarinà que
'se, sob as ordens de Mr. Row·.�y. meiras, '1 p. p.; 50 Flamflngo, ,8 São Páu'jo: Cr$ 52.()'60,oo.

·

, õs qu'ádros do Corintians.e-do Bot-a-' p. p.; 60 São Pà1t�, 6 p. p, e 70 Bo:-- Juiz qu�e mais vezes .apitou. -raçã-o Catarinense de Desportos. via e' ainda vê em seu nome, um

Ten, Cei. Paulo.. Weber ,Vieira. da efiCiente' I'sedativo" qi.le imJ,lUizara fogo. Um tento para c�a, .na,ndo,,! ta fogo e Fluminense; lÕ' p: P·I.. Mr. Ro\vl�y.:·6 v:ezes.
·

. ..assinalado por No'ronha e Otávio,' Artilheiros "principais - Balta- Quadro.'. campeão. do ;·Torneia:.Rosa, ,persl?nagj:llll_ �t��amente .rela:. no.sso Estado, dp.,.s males «ue, cons-. '.. ..

, , . . roi o resultado do embate, Com -�ar (IGÓrintians). cOD)· 9 tentos. Rino, Nilíón e Belfa,re; . Idario:,oiona(la na :vida social e d.esportiva tantemenfe o rodei;un � nrejudF '" I"�"• • ,"" y '"
ess·e resultado, o CO.I'ini.:ians foi 1>eguido POl'.,OurvIlV ('Fl"mengo)·�.e Tougu-Í11ha -e Hélio,' Cláudio

....

,· Luilde SânLa Cãtarinã e ba.s'tiu�fe que'· 'caIU. Uma grande ,prova dp quanta '<'

"ida' de todosKos 'qU�' vêem 110 es.. é quendó em nosso meio es,po�t,!: 'proCla,mf,'do campeão e o Vascc "Pinga I (PortugUesa), com 8 teu' zinho, Baltazar, ,Ne,.,inho e NOl'�->
porte;: Um meio deveras eficiente vo, foram os. apelos recebidos da

...

v
...i_ce__..;c....8_m_'p__eã_0_. ;._ ._..,c__

. _'...,to_s_, __"

Ilha.
· para; a educação 'esp�ritual e maLe· imprensa fa'.lda e escrita ê d� grau ------_-)-.

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

,rial de U�l1a rá'ça.
.

de l.égião: d.e admirad�res, gente .ri
Até o. moméJ.ilto em que redig{a·

.

ca,
.

gente modesta, ep.fim, gent�
mos. estas· linhas', aesconhecia-se que compõe estes quarenta e cinco.

qual a ';ázão ou ás razões qu'e moU- mil habitantes d-e Santa -Catarina,
varam o lastimado âfastamento d'o m.es'mo dos que não' são ápega:d'Ús
encargo máximo da -entidade (ià rua ao esporte, para· que reconsidere'
Joã.Q .PlÍnio; dãtq:llele senhor d.e ca- sua:- resoIllção· e volte a ocup�r..

belos 'brancos, espírito d,emocrár.i· com a capacidade e o tirocinio que
co ,e rea�.i.zador,. um cav:-a�.'\1eiro n.

a

I d.emOI?-strou:. possuir,

o.
,alto posto,

ecepcão do têrmo, ·receI)f;�ment.e renunciado. Acreditamos que,

mes',eleito por unani�ldade, ��I'a exer:':'Ú1à sendo, as razÕes que,... motivaram
_,

cer a alia e digílificante fUlição, de : :nia atitude as maIs cqm�reensiveis
dirigi-r o esporte Barriga-:Verde, e,m tI passiveis, esta figura impolu ta e de

:substltui,ção à outrO' grande despoI'- I ca,rater. nõbre '({amo o é o Tfm. eél

tista, que ,foi o professor Flávio Paulo W. Vieira da Rosa, um des�
Fertári. portista< cem por cerito :perfeif.o que'

Esta foi .a "hig" ,novaregistraria' ·em tão curtó espaç-o de témpo ca

nestes' doze. �e�s, o -ano dcnomi' ptou as, simpatias do�. desportlstas
nadQ' Santo qQe,' 'inesmo simLifica· catal'frtenses" saberá 'atender as nc

do, ·assinalo,!l u� ,desastr:6so !Won· cessÚlad.es . .que cla.mam '])elo séu
tecim,ento na vida esportiva da Me- retorno à presi9�ncia da Fed·efaçae·

trapore caLarintms,é, sensivelmeIlt� Catarinens.e de De�portos.

,.,
/.

/
..

I

>-.

,
'

"

-,

O Tiatot pará todos os fins
. .

_ c•• as suas máquinas es,.cializaclas que tilil' ....i.. ·

..... f_to em, peque"os sitio., co...o ..
eni. fau,ndas • grancfes ..proprl..

.....srurajs.·: .

'

...
�.

,.

,

.,. hã .uito e.t.. trat.,e, .•vim r.voluél�"'.iicfo a agricultllfá, aiudand.�
os ...endeiros. a aumentar a ,ua a;ródu�ão, ocupando ••no, número·d.
colonos o' com meno,.. despe,as.

.

I

•

Na ...é_izClÇão dê u.a lavoura, o capital invertido na compra d. u.. ·

"_piunto 'Farmall t.rã juros el.vado� .na forma, de maior ext.n.i� culta...,
.ada • alta produção p_9r hectar..' .. .

.

.
.

t .,.....!IS. i.nforma,õ�•• �ómpr�misso'lo6re a linha de trato,es F.... )
fl *

t .....-: 7' ff par_li,' um '.lroduk. ·Inf.r;,atioaal Harv••f.r.·

'Bolão � c

-

Big-boys I"''Iira-prOS,8
. Este encontro' resmtoll

.

de

'.

.

,

j'; .,

,
. j

I /
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S .. Y:C/ TEN-ENTES DO /DIABO ATÉ QUE ENFIM;. O"S' :BORO·:'

E'· t S ied d' C'
."

I
.

d
.

,_ '. . ._ ." . _.. RóS! A:\'IA>NHA, .A�, ·20.. ) _UOllA�>,'
'!\ a .0Gle a e. amava esca no ommgo e na' terça-feira de 'caro

naval se exibirá com seus' belos carros ulegórícoa-e de mutações, per.
O BLOGO DO CACfQTJ&-.{JUID0'

correndo a zona central da, cidade, e com a seguinte ordem do corteio r; ESTARÁ NA -!_tUA
1° � Banda de musica; .2°'_ Banda de clarim da sociedade; 3° - Carro A cidade_já ansiava.vpela aparl->
da Diretoria; 4° - Cavalaria de seu comando; 5° - Carro da Diretoria ção do, .popular bloco'. "B0r�J'ós"�
do Gremío} 6° - Carro- €hefe.., (Alegoria) .

a sua magestade Rainha dos, É que, .há, dias passados, numa exi-'
"Tenentes do Diabo" com suas Princesas.. Homenagem. ao' Exmo. Snr. .

•

Governador' do Est.adoe_seus dignos Se�retários: Rainha -_ Senhorita. bição fraca', os íestejadoa-Bororós
Ilze Gevaerd; Princesas - Senhoritas Ilma Cunha e Cláudia Gev�erd' decepcionaram. Pouco entus íasmo-

.

7° - "MONTE CASTELO" (�ti'tação) cem pOI� cento diferente e111 todo e pouca movimentação na,' evolu-

_
o Brasil homenagem ás gloriosas: classes armadas Brasileiras ,(21-2·194;j ções .que, nos anos anterlor-es. lan-

',�, '.
" __

,�
, .

';' -Ór .•

". ,,' .;
•

- 21.2.195�); 8 - ,"UMA NOITE EM'P�KIN" (mutação}. A pequenina los aplausos' obtiveram
.

do povo•.

ÀS v.ésp•.ra..... I.a. ,.graDd•... fOli1,· a pavI. aDsala. pala p.......S,IH.o [oia da arte
..
carnavalesca . .,éHom,enagem ao DD. Governador da C.idàde e •

_. - . .

C
..V. . .Não s-e 'conf'ormando também

das ·,láDdis'-":Sôêiadlld.. Ira_valascas «8raDadIAros· dá; ao povo de.nossa terra; 9° -:- Q "BOLO DO D:{A" (mutaçãn}. Carro.de

�.IIh.lt a «TaDaDlas d. DI...... '.s «'lIbos do"IIDlla» 16 grande sensação para os .dlas 'que atravessamos. ____: Homenagem ás cri.' é'om o. insucesso de", sua uíbu o

.1. lalaDdart•. " I' ladi.crItIVI.·:a áDlualàSID. D' Cluba anças Catarínenses: 10 - "O ABACAXI E O AMIGO DA ONÇA". Carro cacique. Quido a recolheu � malo-.

Doza lia �losll.•ífrOIiII "I) "••·SI ."daçia OS .critico. de grande significação do momento; 11 - Alegoria-ao Vendav",} ca para �sta.fantes ensaios"fiJ de-·

XavaDII.. "ID.,,4i. bloco «lorar6s».·· _
. e� .homenagem ao Veleir/o da 'Ilha e Iate Clube, d�dicado à Rádio GU8' ram -ao Í>I,OCO muíta vida e muito

rura.
,

. ritmo.
A Diretoria dessa sociedade avisa ao publico que os pontos de aber- ..

tura dos carros de mutações serão : Palácio do Govêrno Catedral Pre- ,Amallhã, às 20 hora,..s, 03' Boro.

feitura, estátua -de Fernando Machado
__

é. Confeitaria Chíquínho.
'

rós alegrarão seus tans incondi

,
Cabem, aqui; francos -aplausos à Sociedade, que tudo 'fez para o danais. Virão afiados. para 11 'com-

maior brilhan!ism� 'do. Carnaval Ilorianópolitann de 1950. peLicão do Carnaval dê HlfiÓ. Oi'a,,,

Nós que já vimos um pouijuinP.o
da .im'ponente é alegre illdul11flU:
tária do "12", felicHamos ') sr. JJ-

�.

. -
,

-

s� Elias, Presid�nte da si!11pátiéa Comenta·-s_e. qné o -bloco "Filhos;.
, .ORDEM DO ,PRESTITO

10 _ Banda '.te Glàrins..'
., sociedade, pela feliz idéia de teI

I dO. ·Mar" também farão -seu "de-
- �<

•. ,.�' voo E o povo tem razão. es'Oo".hido o OK para o. difif);l ·n.1i�::. b'·l.'''--'n'o Carnava.l de 1'950 am.a ...

20 .,_ Banda de Musica..

'

:':�
, L V

<. ter, '.
- "."

.

3° - Carro da Diretoria� • /' - GRANDE ANHVIACÃO NO CLU- (_ ,

- 'J'::ont. na 3a� págin_a
'

. ..: 4° � GONDOLA .DO AMOR - (Alegoria) - Idea'lizado pelp CO�l1t 10 DE AGóSTO ..,.Na'Y'••••••••••••J".""••- _._ _ _ �_._._;...•••••••_•••••••••••_:..._.;;
i�� Maneback - Homenagem .à Emprêsa �acional d,e Navegação Hoep-'

�E

E d
.

cIre - Dedicado, ao' "Belo Sexo".
- . O veterano C"'Jbe' da, Rn:r' João.

. D.COnlra a vma 'J'az'ida do mínetio'
0,<

"

5° - r'ciNTE ,LUMlNÓSA-- (Mutação) - Ideli��do pelo dr. Bripl- �into., o maio}'al 12 de AgÔslo, pro'

lio ;Jacques Dias'� Homenage-m ao Exmo. Sr. Dr. Tóle,ritino de/Carva_. �)ete, parlf_,__o- Carnaval 'uma come, ·basi.c.0". da
..-., bo,....mba

..
'�d'_ e. �.hl".dr''o-ge"'.·0.·0 'j�

lho,�dignissili:no Goveí'liãdOl' da Cidade - nedicado.aos.jOl�nais e emi.s- moração "dê vulto es'petU;cular. Blo� �. .

...

soras catarinimsés.
,., RIO, 16 (V. A.} - Inform-a oe Belo' Horizonte que noticiãs pro.-

60 _ CARRO .DA RAINHA -'-"'- (Alegoria) _ Com S. M, à "Rainha.
cos de .d�stintas· senhoririh:.ls e ruo eedenles de São Joã.o -deI Rey reveJà-m haver sido' descobertas/às mar

deis Gr�nadeiros _ da 'Ilha";' sénhorinha Dálva Gomes de Melo e suas
pazes d·a nossa socieda'�e:-,3e aprê- g'enyd.� �io_das.' ��:rtes, �o di.stri-LQ,de .N�Z'a�·eno, �(cas jazi'd'as de 'es

Princ-ezas_ senhorinhas: Francisca Silva e Oídan�y de. Sousa Lucio.� --:-
senta'rão no Cl,Llbe 12 para alegrar podumelllQ o mmel1Q radlO-atlvo do qual se, ex·tra) o el-en'iento expto·· .

Homenagem, à "Rainha d'a Cidade", escritora senho,rinha ,·Layla Fréyes": �eus sa'.'ies-,' Çômo nos an»s ante· ['i","o dá bom-ba tri_!:ónica, ou, seja a bomba' çle', h idl'ogenio aDmicii{dar
leheÍl _ Dedicado ao sr. Professor Clementiho .Fausto BarceÍos de Bri_' ;i�res' o �elhó ""12" irá ma{ldar"no agora pel.os ESflados-Unidos.

10, presid:ente em ex�rdcio da Socieda-d'e- Carnavalesca Granadeiros da, Carnaval dos. clubes. Já nDS habi'
"

. AMO,STRAS ENVJApAS PARA OS EE. UU. .

;. Ilha - Carro executado pelos \rs. Edua,rdo Rosa e Haroldo Barbato. RIO, 16 (V. A,) - Informam de BeJo HodzonLe que a jazida de--

70 ""7 FAROL ...;... (Mutação)' _ Idealizado pelo Tte. Jaime Gevaerd
tuamos a issQ, de forma qúe" por miner'ais radiooativos_, encontrada. na região de Sã,Q João dei Rey, verifi-

r-
- Homenagem à Marinha de Guerra do Brasil - Dedicado' à saudosa antecipação, nos regozijamos cpm cbu-se.f.a pre�ença em,grande pTo;porç.lí-o do' esp.ocll1mênio de que se éx-

memória do 'grande carnavalesco que foi Pedro 'oevaerd: �....'
.

,a vitória do. :l:radiciona.l .clube ql�e Lrai o elemento ex-plqsivo .da bomha de hidroge,nio. As ?allloslras coihi--
.

-

8° - OL.IMPO - (Alegoriá),-- Idealizado pelo sr. Mário Jacques .sob a baluta do sr. José Elias, se.
flas' nº-s,.afJoram�nios -foram 'enviadas aos Est�dos U�idos�para serenv

Dias - Homenagem à Assembléia Legislativa do Estado - Dedicado aos "\ L'xamina.d'as por técnIcos"especializados.
'

Exmos. \Srs. Secretários de Estado.
- cund!ldo pelQs fo'.iões do A. Rota. -"

.

90 _ PAGODE JAPONES _ (Mutação) ,..- Em homenage.m ao sr 1ft, .conquistará m'ais( laur'éi2 ne3te ,....-••_••-..;.-.-.-.-_••-•••-•••-.-.-:.-.-.-.-.-•••-.-.'I'.-.- -.- -.:. -_..-.-..� _._•.

Al'h�r püm '", Dedicado aos' (;Iubes: 12 ,de Agôsto" Lira" Tenis, 15 de Carnaval.
.�

Outubro, Democrata, 5 de, Novembro, 6 de Janeiro e .Limoen'sei -' Exe·
cutado pelos sr�·. Agostinho fi Pedro- Silva.

. "

._

.

lO,? - GUARDA CHUVA -' (Carro-Reclame)' da conceituada' eia .

CerveJaria Catarinense. /'..
,

,

_ lio - ABAT-iOlJR - (Mutaçã.o> - Ide;Üzado pelo sr, Mário Jae:

ques Dias - Homenagem.ao Brasil - Dedicádo ao Exmo. Sr. Dr. Áde'r ..

'

-,
.

hal Ramos da Silva, dignissimo .Governador ,<i'Ó Estado; _Comandarites das
A . popular Lagartixa que, so

.Forças t\l'madas, e ao Comér<�io,.t.):ndustria e L;tvoura.
.

. zinha,. faz um Carnaval, já,�st.á em

---.,___ Membros da Comissã.o de 'Trabalhos que colaboraram na ex,ecução Floria,nópolis. ,Como acontece to·

'dos Carros: Tte. Jaime Gevaerd, _Mário :r�cques D·ias;. Comte! 'Are Mane· . dos o.S ano�, suarpresen'ça 'às fes
back, dr. Brálllio Jacques Dias, Tte. Albano de Sousa Lucro, José Lisboa, tas de Mo,mo. 1,' o rúnj,00, é sempre
Hé_lio Cidatile, Agostinho Silva., João Dionisio da Silva" In,eri. Si.lva, Edu- certa. /
ardo Rosa, Haroldo-Barbato, Mário' Mor,itz, João Gomes de Meloi ·Rom�u , ,

.

�.1: Vi-eira, Mário Gevaerd, Carlos Gevaerd, 'Francisco de Paul; VieirH, I
-

"m:e' chegou fantasiad� de baia·�

Domingos Tonera, Ari Cardec, de Melo, 'José Acácio Dias, Manoel rÍe I na, dis Lribulndtl ,eonfe'ti à 'l-\E'tizada
Freitas Cardoso Junior, Pedro Silva, Manoel-Feijó, Cilo Gevaerd e João·t�para inovimentar a pândega,
Maria da Silva,

'
.

'- I C .' '.

-
-

.
.

. .' .'

'l
om, a pres�mça" da LagartlxfJ

ITINEItiR.IO: - Avemda Mauro Ramos, Praça General' Osório. t"
/

"t···· ) ..

Ruas Anit.a G.
aribaldi,

Visco.nde-d..

e Ouro PretO' e Praça 15 de Novembro' .

nes' a

..

capral recrt!desç_eu., o entu-

-

-

.

.

siasmo dos súditos de -Momo..
-

- LOCAIS 1!;AS M.UTAÇ9ES: ,,-:: .

Catedral
� Palácio do Govêrno -

. Nós a cumprimentamo.s e lhe de'
Ponto dos Ombus CIrcular- e PrefeItura MumClpal. .

.

. ( '.. ,_ -

..... ,_, '"
-

.

.

sejamos fehc�dad:es' no_ Car'1aval.
.,,"

.
.

. ':' "

'. �
-_

/.

,

.,

FLORIÂ'KOPOLis _,._ 18 de Fevereiro de 1950

Ainda' nos 7J�mpram�1l bem

, Dia -

a dia, mais aumenta o entusiasmo do povo p'e'�'l sua festa

máxima. 'Com o Carnaval o povo manda às favas as dificuldades que
azucrinam seus ouvido� nos di�s que correm para só pénsar na folia

'que empolgá velhinhos de cabeça -bra.rica,\,�bal-z�queafl6s· e brotinhos.
11:, de fato, a grande festa do povo. Em .Floiian�poíis, graças à coope

ração das autoridades, /ter.emos um Carnava', como nunca assistimos,
. ..

nem nos -f'alados bons tempos de nossos a.vós. QUE É A.TTE Á'-'. .

�
, - ,- - . - -- - - _.� .. li CÜi\f OS

As Sociedades- "Granadeiros da Ilha" .e "Tenentes do Diabo" se'
apresentarão à 'população para uma renhida -competição. Ambas se

Julgam dignas da vitória que será _ªrbitrada por uma comissão, inte·
grande-a o sr. Prefeito M'llnicilpál. Ss. te111- prestado sua valiosa e de-

. belo estandarte confeccionado pe'
.

eid�dà'" cooperação para o maior brilhantismo do tríduo dá folia. .Pu- la Sociedade "Filhos do Planeta"

hlícamos, hoje, os programas de ambas as Sociedades q!!_e; amanhã e e exposto na vitrina da Alfaiatar-ia
terça-feira, desfilarão pelas prrnoípaís ruas desta cap.ital·�m d_!lman- .

. .

.

.

. " Abraham, no' ano passado.' 'Uma
��J dos" mais francos ap.lausos da' !gente' que .se ;aglomerará 'na Pra�tJ-

,�

1� de )N�v:�rríbrb.:-.
.. . . m�ravilha, 'sim! Q.ue adiantou, no

entanto? Os "Filhos do Planeta",

G d
-

..
'

·

- ,--' .

d
.

� cl'I'h"
,

-;

{lgol'a, nem dão uma amostrazinha

cc· rana e IlOS·. a':" a. de sua exis.tência. Pa-reüe liquida-
I .' :.--,- �,,;Ji!!;�l:',- da a' sociedade do sr. AmaV!o Oli�

PRESIDENTE EM EXERCICIO - Professor CI'emeritino Fausto veirã, folfã.o da velha guar:Q_a. O
. Barcelos de Brito. "'"

. . povo' reclarna o' apare.,eimento,
SECRETARIO - Tte. Albano de Sousa Lucio:

�, TESOUREII3.o _ Astr-ogildo Machado. .quando nã� de belos carros; ao

ORAD;OR - Dr. Rubens de Arruda Ramos. t
. menos do estandá,rte de novo.

. PRESIDENa'E DE GALPRO - Tte. Jaime Gevaerd.
"

Que é-'que há, finalmente, com

VICE_PRÊSl:D.ENTE DE GALPÃO - M'á{iG. Jacques Dfa!!.· essa' Sociedade? Por qüê não virá

DIRt;:TOR DE GALPÃO - Comandante Are M.aneback. à ma nos três di'as de Mqmo? Uma

explicacão, ao menos,' ped,R o po�

".F'ILHO� DO' PLANETA"?

A LAGARTIXA/ESTÁ. NA. TER-.
-

., \

. ,RA! FEZ SEU .�'DÉBUT'; AN-

TE-ONTEM, . NO
. CARNAVAL, A

BAIA,NAr S,BM l'AEULElRO

.'

( COITRA CISr., IQUEDA DOS CI�
-, ";

aflOS E DEMAIS rJ
AfEctois 00'·1

'

i
"

COURO CABELUDO.

/. TÓNU;..O CAI'lLAR

.P,OR,uC'E.Ü.NC;" .

,.

.' ,

.'

, \

do

,COM -O .. OK STúDIO

O�NAMENTACÃO DO

DE AGóSTO

.

. muito bem! Vivam _R§: �\'Bo�or9s" l'
L l'D�-\:. A DEFRONTE DA _

r

NOSSA RED.�:�
CLnB_E� 1� çÁÔ' OS" "XAVANTES"

.. Ante-ontem,
.

os Xàvantes desf'i-«,
'Ü '''12'' está se preparando 'para

recepcl oraar Rei -'.l\1amo 'com sem

salões artisticamenle ornamenta

dos. POI'isso sua dinâmica direto

ria incumbiu' o OK ):ltú�io Ltda·.,'d�
ornaIiH�ííIá_-los. A.- .atividll.:le da

laram detronte da nossa rcdação., .

nos' altos do Bar Restaura.ite Ro->
,

sa, onde foram ova:Cionados pel!));

�p-orme multidão que se" compri
mia na c- Pra;ça' 1'5 de Ncivembl·o.:.

All1anhã, .o.s Xavantes desfilarão...

turma que obedece à dil'e(:.t�o· do.
folião. Janga UrIarte- é das maio·

pe'O'!. segunda vez pára a- flcndena-

. ção de três �eles vern;relhao. e a-_
traba'.�)am;res. Noite e dfa' tõdos

I •

par} a melhor apresen.taçã.0 <lo ve-
· � .

terallo "12" nas' ...festas ca!'navales

pi'esentaçã<ç> 'da Dells-a do F,ogo.
Com outras surpresas mais, o,>

Xavantes estarão na rua amanhã,.
sem falta. "

caso

EXPECTATIVA EM TORNO DOS"

"FILHOS DO MAR"

o- Carnail!l está aí. Animadíssimo! ChaGoalhante! Gmna

.,
deiros da llh-a e Tenentes do,' Dia.b9, f.�e,rite a f'rent.e, 'esperaJ3l
apena's o sinal :,-d,!l �rombeta castelhana.' Peios cafés; granadeirOS
e �!enentes andam em ·permanente guerra de nervos, guerra fria•.

·

apesar do calor. O tenente Zé Elias garante que o seu Clübe apre
sentará os me,lho.res carros dó mundo. Vôvô Clementin10 entre� �

tanto, assegura ,qu; antiguidade é pôsto. E "o Comte. M�nebacJii
faz 'o Di'p ;:los ix;anadei-ros, ãm,ea�çando tirar todos os,' galões d·oS·
tenentes.

'_', x' x

x

Enquanto isso, o prof. .Gama d'Eça,' em duas' palavras
jorrra 'iista, proclamava':

.

- As medidas que a,ssegurem ao povo (') dir:eitó 'aos foJgue-.
(Í@1l foram já tomad1as. ,Chm;na,Tam--Il!as', os do contI:a, de nledidas:

· fase.istas. Mas na verdade, cDnl elas, espero qüe em 1'950 ,pos'sa. IJ;

'7 P�J,ícia""ter a sá,tisfação que teve em 1949: a H:le· passar os feste

j·os oom a' mais' abSüluLa ordem e sem uma única detenção. Será.
se isso s'e l'e.l{etir, um l'ecord no Brasil. E � reoord, que· eleva' 3'

índo.1e sadia do nosso povo 1,
X x

,!l

x �
_

Os jornalistas- do D'iário, à vista �áS� disppsições pOPu'0iJJ;s"
bem qU.e p.odlam f�zer, um fav.oT aó:, P.o;vo:. tomar Sal ele F·rfftJJ

Enol Para ficarem bonzinhos!'
.

. ":,J a'll iLit e1.·1ne. 'Ta,,"
- I
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