
"no XXXVI I f1orlan6poll

do à Presidência da República
pelo P.S.D., o sr. ceI. 'Marcial
Terra teve ainda as seguintes
expressões, ao aludir à pessoa
do sr, Nereu Ramos:

partido, a maioria do'
Nacional em su·.!s 'I\l:ã�s, sem-

.

pre timbrou em ,d�df}�r que o-

seu nome não constituía impeci
Ih6 a qualquer fórmula ..C01\Cl::: \ ,

�'

o sr. Nerêu Ramos e mais um gesto de ·dignjdade e elev�,
�JY',.------_· ·.·_..�..· .....,.-..w _

_ .....,......... J" _.._.. ohI" _••••••••w
-

�ITO ALEGRE, 20' (V.A.) ,l nih.ii
i: I

- Falando ontem à "Folha rola "', ,

Tard;{'i"';ob.re. OSl ultimos ac�nt'�. r�"

.,

I 'citll11ent6s lo'líticos em que" to'

m6U parte, na Capital da Repú
.b lica e d6S quais emergiu a can-

;-:,'J
didatura do sr. Cristiano Macha-

21 de MaIo dé 1950'

"," ..::.. Convém frisar desde lo

g.

o a elevação patriÓtic,a e.: 80

bretudo, o alto eSp'irito de te-

Iiatór ia que unificando o parti-
o do, 'e,vitasse '.i sua desagregação,
O sr. Nereu" .Ram.os enriquecia,
assim, a sua. '; personalidade de

"altlo polltico e de" verdadeíro-

iINJrletúlc e D.
o MAIS ANTIGO DUBlO DE SANTA CATARINA, "

Gerente. SmNEI.NOCETI - Diretor Dr. RUBENS DE A.RRUDA. RAMOS
Diretor de Re cio GUSTAVO NEVEs

.

estadista. "

porto Alegre, 20 (V. A.) o

., .

em 'M�!�co:e::hl�!ei- Violentas chuvas em Recife
Esgotada a capacidade econômí- RIO, 19 (V. A.) - 'I'elegrarna de Recife informa que os primeíros

ca daquelas redondezas, ,em materia 'pe' lo Papa dados of'iclais revelaram que estão desabrigados, não possuindo se..

de comércio aviatório, Felino Mas- :: _.
�

l-uão a roupa do corpo, mais de três mil ,pessoas, pelas enchentes verific,a-
carenhas mudou de rumo e mudou CIDAD� DO VATIÇANO, 17 ídas naquela 'capital na madrugada de segunda-feira, 'Néliquele total há

de ramo, passando a oP�Í'ar em "ne- I (V.A.,) - O Papa recebeu em 1662 crianças. Os itrahalhos de veeíf'ícação dos flagelados continuam,
gocios" de refrigêi'imtcs.:. audiência privada urna del�ga: I' admitindo-se

a existencia, ainda, 'de grande numero de pessoas desgar-
Seu forte é vender ações de Com- ,ção. de dermatologistas brasüet radas.

panhias que nunca chegam a existir. ('OS que �e encontra na Ttalla - Outro telegrama de Recife diz; tlodas as cidades situadas nas pro-
para tOl1}.ar parte na convencão

'

xirnidades da capital foram grandemente afetadas, reclamando suas

.......................... Medica de Montecatini, ria pro- � populações socorros imediatos dos poderes competentes. Em reunião
xíma semana. Os brasíleíros es I realizada no palácio do governo foi discutido uru plano para a constru

tão vísítando tambem .os hos- I ,:ão imediata pelo menos-de seiscentas casas para da,' trabalho e, de

pitais .e instituições de clínica pois, abrigo .às populações infelicitadas.
da Italla, ,

" , .. ""

.;;..�.,

Lesou Inumeras pessoas
nosso ES'õd'o '

'

'''Correio do Povo" 'publica, hoje, a

_seguinte nota:

"A noticia da prisão de Felino

.Mascarenhas, publicado.cem nossa

.edíção de ',17 de abril ultimo, reve
-lando suas atividades como incor

porador da Companhia Hef'rigeran
tes do Brasil, deu lugar a uma lon

ga carta a este jornal, na qual são

narradas' anteriores aventures do
mesmo personagem, num outro ra

mo "comercial": o uviator io ...

o autor da carta, sr. Avio Bit-

tencourt Ribas, residente em Xa

-xim, município de Xapecó; Estado
,de Santa 'Catarina, além d� narrar

as manobras de que foi vitima,
juntamente com inumeros. morado
.res da mesma localidade, também

.

DOS remeteu, à guiza de documenta-
ção, o instrumento através do qual
�ra praticada a exploração:

,.

uma.

ação da "Arco-Iris Viação' Aérea
S. A."

Doa-ção de origi
nais de Rui

Rio, 20 (A.N.) _' Significativa .Trrgve

Inaugurou-as o

do
dr. Vírgílío Gualberto,
Instituto N. do Pinho

Presidente

a um unico cliente.

��.o�:�n��ç::� 'rompim��:1 a Academia, a chique 1·�tl··�I:n·,·d�a····��I·�-·e·�.·,..·iíü.l0·
..

s····q·'·u··.e····d"l:z"e··rO·I.1. modernista lá estava,
>

convocada para o ilustre
.

motim.

,Logo que Graça Aranha acabou de falar, estrondearam
os aplausos dos moços, festejando li audácia juvenil da-

quele quase sexagenário, que saiu do recínto,
r

carregado , ,....... •

/

aos ombros de Alceu Amoroso Lima e Augusto Frederico .,'ALTINO: FLôRES .

Sêhmidt, em meio dê vivas delirantes. '. __

Ainda era pouco. Graça queria mais barulho. Assim, e propostas, êle .dê exemplos. Dê-nos amostras con-

quatro meses depois, envia aos [ornais .a carta com que se eretas de "espírito moderno". Faça' qualquer coisa

desligava da AcadeÍnia.· O que, por outros termos, Agr+ que indique o que êle deseja ... Esmague.. esborrache, re-

_pino Griecco só viria a ,dizer vinte anos depois, córajosa· duza a nada as "múmias" da. Academia, produzir.:do algu-
::mente o disse Medeiros e Albuquerque' pelo J.ornal do Bra- ma obra de "espírito moderno" e de "idéias moderna,,",
sil, no dia, seguinte ao da':pu'Qlicarão da referid!l carta:' que pro've a superioridade do seu ponto·de-vista. Passe
"Graça Aranha',', -:- escreveu Medeiros e Albúquerqúe - das promessas aos atos, dos manifestos a,0S .livros ...

"

"Graça Aranha ad�otou uma espécie de politica literári:iJ, Algúm tempo depois se anundOtI que o escritor trab'a'
que não é destitui'da de ,habilidade. ;f:le passa lll11Ç1 gQll1d!:' lhaya num romance de móldes m.odernistas. B verdade que
parte do tempo de livraria em livraria, com moços escri- a "nova ,corrente" já se havia convencion�lizád.o; t�davia,
tores que Ias freqüentam. A cada um declara que é,um 'es- • era lícito aguardar qualquer proqigio da. parte daquele
pécime"-raro de geniaÍidade aguda. Cada um, em fuStll �e- qne fôra, por assim dizer, o apóstolo Paulo .do obj'etivi�mo
tribuição, diz o mesmo a' respeito odêle e considera-o C'h�· dinâmic.o.

.

fe. Um belo dia, essas hostes de gênios, impacientes, com Afiijal, vem a lume, em 1930, a esperada Viagem 111l1-

'a inércia do chefe, forçaram'no a agir. Me assim féz. O ravilh.osa. A propósito, escreve AgripiÍlO Griecco uma cri-

�esu�tado foi a proposta extravagantissÍn�a que ap,resentoll tica inclemeúte, mas sincera, c-0in a qual se aborreceu S0

,Ia Academia,' com a certeza aliás de que não podia ser apro ,bremaneira o romancista, cujos'"sintomas de declínio
",vada. . . Por ora, entretanto, O' que se pode eXIgIr _

em matéria, de ficção" 'eraÍll iniludívefs.
.ide Graça Aranha; é _qne, em vez de manifestos . Mais snrpreende'nte foi o modo pelo qual, acêrca do

romance, se exprimiu Alceu Amoroso Lima, aquêle mesmo

que, seis anos antes, em plena Academia Brasileira' de Le

tras, afogueado pelo modernismo, alçara aos ombros o

ruidoso pregador do .o'bjetivismo dinâmico; entre os fre

mentes aplausos> da claque juvenil. Considerando, o livro

por três faces 'àistintas � moral, social e literária - foi

severo, mas justo. A certa. altura, acusa o escritor da
"mau .mestre", "moralísta dissolvente", "derurpador da

c.onciência brasileira.", E insiste: "Os maus mestres têm

sempre uma sedução que �alta a todos os demais. Têm pon

si o sortilégio das palavras enfáticas, - libertação, amaa

cípação, revolução, � tudo- o que representa, aos olho, á�

,

vidos dos moços, um mundo novo, de horizontes sem nll·

vens, um ideal generoso 'e ardente, tudo o' que inflama p .."

.
lo fl!turo e aniquila as sombras do pa·ssado. Têm por si

.

os nossos instintos q;:le nos levam a ámar a destruição de

tôdas as balTeiras; que nos levam a sofrer 'Cüm impaci
ência todos os friios, tod-os' os limites. Têm por si a po'

pularidade fácil. Têm por SI a simplificação das soluções.
Têm por si o ambiente de indistinção' social, de desordem

mOral,. de anarqti'ia doutrinária, de tendência espontânea
ao caos� que curacterilla a ]l0ssa raça em formação, o nos""L"",
so espírito' inquido e disseminado. Os maus mestres, co

mo o sr. Graça Aranha, têm por si, tudo 'isso" de moçlo "rue
os venenos que ab�or�eral11, no Recife em 1880, vêm hoje
injetar na nossa mocidade, c'Oln o mesmo palavreado en�

Cuntinua àa 3'1. r-a.gina

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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,

IÇ,-��� 1Bos'a.as'iOro-'dd·8o-SVI·a6rm."aPSre-díatamente a tomar "Satosin" em.
_

� _

doses máximas; recomend�do pelos
-

I' 1lilGUND.A--J"JWLA
<médicos. "Satosin" desconzestiona • Redaçio e Oficina. l ,..

� "o 01It4Y&� ". .

v

�!
Joio Pinto n. § 7 har.. ,

-

-�
-

os pulmões, tira a opressão, solta o 'Diretor: RUBENS Ao RAMOS I rm:1l'to-y� ltaJaf - � -:- 11
__

iMo
catarro, desinf'éta e acalma a tos-

Propríetárto
.

e
.

Dirv-Gerente � � Bruqu_ _ ...... _

se, Pela sua poderosa ação revi- _. 1. boru. "- SIDNEI NOCETI ,l1:l!:preuo BrwIQ� _ .ou Tratogorante combate a fraqueza dei- .

!
...... '- _

.

- Diretor de Redação: -
-LV,.... ......,._,

.

xada pela. gripe, levantando. ràpí- GUSTAVO NEVES. . r- A.8uth;,���o C6� -= lo1ànJ..
darnente as forças .. Procure em

.A.uto-Viaçio catara- _

oariU"1sua farmácia: "Satosin" - o domi- - -. hora" -

I
Representante: Rodov16N 8W-BruU - I"fne AI......nador das Gripes, Tosses- e

. Rrün. _ '.' _ A. S. LARA . - li boru. .---__;'-----------=------�----,------------_.
quites. -

Rua Senador Dantas, 40 � ,- i 13�gi:� Sal-Bru1leira
.

JotnTUe -

.andar Rtpido Sul:Brulleira - 'CUritiba Fe'rl·as' '�OIP depu·ls de nufu'bro'Te!.: 22:"5924 - Rio c.'e Janeíro 1.6
horas, �CAi.-J'IlDU tl U � .

, A�V� CIltar1n4mN - PirW .u. .RAUL CASAMA\'OR ,� - li horu. RIO, 17 (A. N.) - Tendo em vis- narios a partír de 20 do Gorrent&

te-nclarí 0- Rua Feli:pe de Olíveíra, 21 - - I.:.. .t.';l�� catarm_ - CV1U•. ta a intensificação dos- trabalhos mês, férias essas que só poder��8° andar " A.utp.v� __9atu1n_ io!aT1l< relativos ao preparo das eleições ser gozadas - depois de outubro,Ata da- 650" sessão do Conselho Peníten- Tel.:'2-D873 - São Pàulo '1-��t� ca� de 3. de .outubro, decidiu o Trilm quando voltarem à norrnalidaj,ciário do Estado de Santa.Catarina. & "SINATUR • S h�!
.

d I C t
.

Aos vinte e 'oíto dias do mês' de abril , AD ""'. _ e h.ora., . nal Eleitoral desta capital sus os trabalhos aque a ' 01' e.
, "'"do ano ", e mil novecentos -e cinquenta, J Na Capltal"

- : �- - � Uo CrIIIt6T1.é - � -

f
'

u "

7 har�;·
.

.
-,

pender as férias dos seus uneJO-·numa das salas da Procuradorra Geral .

"''',-00-
� .

. -."
da Repúblrca, reuntram-se em sessão oro t Ano ..•..•.•.. ,.. Cl3 ""

• ���. Ql� -:- La.-a
- ,�

dinária, .os membros do Egrégio Conse- I Semestre •• , ••.••. Cr' 45,00 I I;-xpr� B.r:uaq:u<UlM' _ 1IruQ.... _lho Pen ltencíár ic; drs. Othon' da Gama -J C , 18- horu.· ,
-

Lobo d'Eça, presidente;' Leoberto Leal,

I
Trimestre .•••.•. t 25,OQ

I. ""JU>.Vfiç60 I1&J" _ ltcjaS ....,. 111 110Abelardo. da Silva Gomes, Agripa de Caso ...... CrS fI,oo II'Utro Faria, Vitor Lima, Clarno G. Gallét- -., •.••
'

•••••• , • • • .

il "'0'--','e.

d Núm-ero avuíso .• Cr' O ,,_

.,
Rá,pldo Sul-Bru ..ira oi ...n,,,ti e Joaquim Madeirá Neves, mícta os " ,UU I! .horas, ....

,os trabalhos o sr. presidente mandou

., No Interior Rápido Sul.Bruileira CUritibaproceder à leitura da ata da sessão ante-
! S horas. .ríor que foi aprovada e assinada, E_xpe- AnO ••.•••• : • • •• Cr' 100,00 I' QUARTA-rEtAdiente: Constou de um ofício do Juízo de

C. 8" I
. .t.llto-V!ai,'6o cat.c-I.D.eILN - OL�Direito da comarca ele Lajes acornpa- � Semestre .•.•... - r. ...,00

.,,_ II horu.
_nhando a carta de guia da sentença con- 'Trimestre .....•.. Cr'- 35,00 I Auto-VlaçAo Ca� loât'YDtdenatória de Alcides Wolff, bem como I

,_ • hora.
cópia das príncípais peças do processo

.

'I
Número

avulSO,
•• Cr' 0,&

• Auto-V� Cetu'tMi.e L&nucrtms a que respo_ndeu o refe:ri_d'J senten- Anúncios mediante contrito. J
_ ·6.�0 ooru.'

-

.

eíado e de um OfICIO da DIVIsa0 da Jus-__. .

Rá Id Sul B a Il ir CUritibatiça pedindo Informações sõbre o anda-
.

Os cri'""", mesmO não " p o - r se. .,... s:
. 6" ,- _·.,e horas..

_ ,mento 'do processo de comutação de. J:o. uhlí d II não serão
.

Rápido Sul·Br8llileira .

_ J'OtnTll.sé João Martendal. O conselheif(f dr, r P lC8 o , - -

1! horas.Othon da Gama Lobo d'Eça aptese.ntou, '

.-

din-oh1dos. Expreuo 110_ cr1.lto,... -_�para assinatura, os pareceres favorável ao . ! -.
� 7 hora .•.pedido de' Ademàr Francisco Serpa e ! . A dtreel<> ..lo se respoJl- .. E� lIrtaqu_ ...., 1IIIruQ..contrário---ao pedido d.e Alceu DOl?lngos t' sabillu pelos conceit.oa

�
18 haru.de· Sousa, O conselheiro dr. Agnpa de I .' AutD-V1a91o It&ja1 _ I1lI.JI:I _ 1. IloCastro Faria apresentou o .parecer favo- � emitidos nos artiao."I ruo

.

.rável de Michael, Kovac, .que f?,i assina'- .

assinado..
.

�lIIO Brulqu_ ...". NOTa Tl'Uádo; e o conselheIro dr. VItor LIma apre·! � -
_ 18,80 horu.

J:��qd� �;���e�e����:á��e a�iP:�;�Oadd)� i �- .,_.._.,....."__ ",_._.._..",,,,.._ __ar:&Qr::=.� .

NtU �

deOE'cCohn8ofrne'I' adaRuArgaêln, cian·edstOe SEesrtVairjÇoO,Ordem do dia: O conselheiro dr, Clarno u •.., ...................

�a:::�13!i� �:��guooc���!��eg� ���éi��� Vi.ação Aérea. .A.l�':""��k!:.� Nrtc cumupiclqQé, _.de' conformidad,e
lardo da Silva Gomes pedido vistas. o ÂU!�V!&ç&o- C&tárin_ Ol1ii'1Ul!t com a .po�taria ll_� "625/4-7, do Sl�.mesmo conselheiro relatou a seguir o Horário - Il horaa, .

I Ipedido de flvramento· condicional de Ma·
'

.

A1l'to-ViaçAo catu'inGM J�IDT1i. Minis,LTo -da Ag'ricu tura -e nsH'u·
noel da Silva Barb?sa, que foi concedido 8egunda-fdra - e baru, .;_

__..._� ções ÊspecipJs da DireL0ria do S.unánimemente, O conselheiro dr, Agripa ··T.AL" 1300 Lajea Pino Auto-V.lllOIlll 0Iltelr4_ ._a. .

de Castro Faria relatou o pedido de in-
_ ,- e

_ a har",!:. _ E. R .. acha-se abeTta :na sede d'estadulto_ele Wilibaldo Henings, que foi con- Alegre �Aut<).V!açto r'Cia� -:-' lA.C'DII
Agência á ru� CQllselheir0 Mafra:n.������ru'bãn���1��i;� ��nd�e������tea� PANAIR - 9,25 - Norte

. I�1J�:e�r�o Cr1.Ito'rto .:.. L8C'DU -

37, em FlorÚmóp.olis até.31 do cor'relatou_ o pedido (Íe.-·Jorge dos - Santos, VARIG - iO.40 - Norte ''1 baru. ',. /1- _ •.
- •

-" _' ,
-

que foi negado_:�,];fnai)imemente,' _ Aipda .

'

. ,�....;;r, � Sul . -' '., \., .Jtmpr.tpif' ��l1a .
-:- _� '"':' I. 1/1 rente, �s m�çflçoes _ para. ? provao mesmo consemei�,"relatou os pedIdos PANAIR

- 14,35_
• - I. 7 V2 h�t:\-, 1 '. de habIlitaçao de classlÍlcarloresde Nelson _ dé:_�<liÓrdova Passos e Mário ORUZIImO DO SUL _ iS ·11 -. IIlxpreuo ,tH"�UeD!M _. BrlIaQ,u. ... '.

"Rosa .Filho;_'_ciue tâmbém foram negados •
li horas. -

de produtos d·e origem animal eunãriimemeIite, O conselheiro dr. Joa- 'forte Áuto-V!aoI.o najaf ._
I t't I 'I

_quimO Madeir!> ,Neves pediu fôsse consigo ,., ru. " v'eg·eta c-om 1 U os ame a nao re·
nado em ata,' um voto de congratula- 1'1If'Ça-"'"

_ -..si l�R�Plads� Sul·Bru1lelra
_

JotnTUe g'isLradós- nest.!'l. s.erviço..ç6es com a direção da Penitenciária, pe- ·T.A.L- 8,M _. lolnTiU. " u,pr
lo transcurso do dia do Penitenciário e

,
.

Rjfp!do Sul"Braslleira _ C!lritiba - As instruções que Tegulam a re' I
Dois locomóveis, 150 cavalos, alta"pela ordem que notou naquele estabe- C.z:itiba·...,. Paraup • horu.

f ;d b ..lecimento, Nada mais havendo a tratar,
_ Santos e Rio. !Iplpreea Sul Oene Ltaa - X&D1tC6 -.. en a ,pr,ova, em como oS progra· baixa: Mari;a "WOLFF"! Alemã, ano fa·

·foi encerrada a sessão da qual eu (Ass,) - • horo. :.
mas das diversas es.peci-aUdades, bricação' 1920 com' bomba, conpensador,Rubens Ramos, secretário, mandei lavrar PANAIR. � 9,25 - Norte DJIlXTA-J'ElRÃ

f I vapor super-aquecido. Estado de novo.�i�e��;� ��%-S:;i��a�aOJ>f��etoc�� �P�r. .;ttUillCIRO DO SUL - U... _ ,
!lodoY1Arla 8ul Brull - �.� fora!ll pub\ica.das no,p;�ri� O 1i;i� Idem dois. geradores. alternado 23()f

vro de atas. F�orianópolis, 5' de maio !'ln.
- A�t!�çlo catar1n�-:': OlIrIUbl� d? Estado, de 25 de JU o 'e· 4.'

volts, 50 ciclos, marca. "SIMENS", 230f'
de 1950. Noélia Quint,' escriturária. I �--V-ARIG � 112.80 _ eul

- lI�hor&l. FlorianópOlis, 12 de maio de 1950 voits próprio corrente longa dist�cla,Ata da 651" sessão do Conselho Peniten-I" AutO'VlaçAo C&tartneuo - _lot.Jl� .

Jacqttes P.ierrf! Brocá _ Ghefe em perfeito estado.Qualquer InformaçAo>ciário do -Estado de Santa Catarina'
PANAIR _ i4,35 - SU! - • borar. -

Travessa 24 de Maio 18 _ ItaJai =- �Aos cinco -dias do mês de maio do
. t 4uto-VlaçAo ca.t&r'.n_ _ {4wat .da A-gê,núia.ano de mil novecentos e cinquenta, nu- QuartOl-f--'ra _1
__ e,so har... ta Catarina.ma das salas da Penitenciária. do Esta-

Laj parto EXpreso Slo CJI1:il't.oTio _ � _ ••••••••.; •.•••••••• _ ..;.� �_�� _do, reuniram-se em sessão ordinária, os -TAL" _ 13,00 - es •
7 hor....

Y d
.

ter"reno'm,embros' do egrégio Conselho· Penlten-
11 Auto-Viaç&o ltajai - ItaJaf _ a 110 en 'e sa���ri�iml��S'Ai;\�luJ�c���el��rf;�vÁ�ei�: P��:IR _ 9,25 - Norte l'Uixpreuo BrlJ.-qU_· �li. -

. �'�. •do da Silva 'G.omes e Clamo G. GallettL "" fi .1 te horu.
.

.

:_ Vende-se -Um terr�Q medin:-Na ausência do ·sr. _presidente assumiu ORUZEmO' 00 Sua.. -.
.Rápldo Sul.Brilsllelra JotnT1le

�a preSidência o. dr. Joaquim Madeira Ne-
l!'boras. do i2x30 na. Ponta do Lea,ves. Iniciados 'os tra.balhos o sr. presi- f�

.." .. Id Sul Br iI Ir CUritiba
1 d N

.dente mandou proceder à leitura da ata VARIG _,...H,&O _ Nort. ....".._p o . I1S e a

(Estreito), sito á rua 5 e l}-da' -sess!io anterior que foi aprovada e e horas.
a.lBJi.DO V·embro, ' '. .

'$assinada. Deram entrada os processos de PANAIR - i4,35 - Sul
Auui-Vl� catairbi__ OIIntlJbIlivramento condicio·nal de André Fra·ncis�

'.:. .. , i II h
-

-Tratar com o cap. Pauloco Pereira é- Alcides Ribeiro Silva,- que - 'Ouint� • t'G ......

R" IdoruS'ul B a!l ir JotnY1le
F� T"I l'

.

1 o''''foram. de'spachados á direç':'io da Peniten-
.

lola-III. ..p o . ra e a

Sanly na orça rO lCIa
_,
"ciária. para os Informar e dlstrLbuir. có· ."T.A.L" -_ 8," � • - 1! horas. .

Curitibapia da s-eÍltençáque concedeu livramento Curlm.•.- Farsa,.6 -S �!�� Sul·Brasileira nesta Redação.condicional ao sentenc-iado Dealtino Bal-
sanelli, remetido pelo M. M, juiz de di· _ "tO. • Rio. "

._ • hora.
reito da comarca d� �tajaí. _ Telegratpa .'PANAIR ,;_ 9 25 ._Norte __

.

';' Auto-VlacAo catar1II.ellH
de congratulações pela passagem da ·da·

,_
. , -

__O horu.
ta consagrada ao- penitenciário; da As- PANAIR

.

f4 35 Sul AutD-VlaçAo Ce.tarmen.
sembléi.a Legislativa, que foi agradecido_

-

, � -

_ fi hMU.
O' conselheiro Dr_ Clarno G: Galletti de- VARIG - i2,30 - Sul 1lxDr�1iiIO 810� - t.cama _

volveu ao ·relato.r, o processo de Egon '

-O DO -DL �.I' 7 har..
Ebert, que ped.ira vistas em sessão an- ORUZEIR D

.

"Q, Expré..,. 8rwJQ_ti"tior. O conselheiro dr. Abelardo'- da 'rte 14 horu.· .

S-ilv,a Gomes tamb_ém devQlveu ao relator, e.

1-I.aO .'_
Auto-'I;1qAo �a!. _o processo de José Jóão' _MartendaL Foi CRUZEmO 00 SUL ru, '

-assinacjo' o par.ecer ·favoráv·el.-8J() pedido -

....
_ .1 bpres.o� 110ft ........de comutação· de João Silveira de Almel- 'u _ 11,110 horu.da aprésentadO lJe-l0 conselheiro dr. Vitor Seeta-,etf!a

'

J)xpre18O Gl.6r1a - Lac'aIUI - I IIILima, com V0to v'ô'ncldo do- 'dr. ,Agripa , • '1 113 hora..de Castro Faria_ FOi assinado o parecer ·'TÁL- _ 13,00 _ Laje. e Pld. DOMINGOfavorável' ao pedido je Manoel da Silva 1-

Rápido ·Sul.Brasileira -=- CurItibaBarbosa, da. lavr&; do conselheiro dr, Alegre , . _S �ru.Clarno -G'_ Galletfi. Foi assinado.o pare-
-

I7'IIImo DO -DL " ie ...;.._....._cer contrário ao _pedido de Hercílio Ma- ÇRU.un. D
.

_

-

'_
-

noel da Silva. da lavrá do conselheiro ,Ol'te
,-

dr. Joaquim Madeira Neves. Em segUida .

procedeu-se, com as fOl'malidad�s legais, à PANAIR - 9,25 � Norte'
entreg-a da caderneta· de livramento c'on-

N
-

dlcional ao s2ntel1,çiado. Dealti!lo Balsa- VARIG - ff',60 - orto
nelli, liberado pelo M. M. juiz ele direito I ,PANAIR _ f4,35 _ Sulda comarca· de ItajaL Lida pelo- exmo.
sr. presidente a sentença que· concedeu 8tibQJJo
a êss'e- liberado a liberds,de condicional
e tendo o _mesmo declarado que acelta
vq_. e se comp'rometla cUlIlprir as co.ndl
ções impestas,. usou dá palavra' o dr. cl1-
rétor da Penitenciária e secretário dêste
CO'1selho, chamando a atenção..-ero libe
rado para as - _condiç.ões qUe lhe foram
impostas, concitando-o a se condU'Zir sem_
pre com dignidade 'e honestidade de for
ma a continuar merecendo o amparo da
sociedade e das prqprias leis .. Nãda. mais
havendo a tratar, foi encerrada a ses
são da' quál eu (ass·,) Rubens Ramos, se.
cretário, mandei lavrar a ,pr:esente ata,assmada _por todos e por mim retro subscrita. - (as&,)" Othon da Gama Lobod'Eça, �gripa- de Castro Fa·ria_ Abelardoda SIlva Gom�s. Clarno G. Galletti. Con.fere com, o hvr6 cle ata, Florianópolis,1fi �l,: maIO de 1950. Noélia QUint escri-turana.' '

utets

Conselho Peni-

QUER VESTiR-SE COM CONFORTO
A

,

E. ELECiANCi. 1
PROCURE

Alfaiataria Mello
Rus Felippe Scbmidt 48

MinistériO da' Aort-,Icultúra, Serviço de
Economia· Rural

Edital'

Importante
Aceita-se representações

em geral para todo ° Estad<p

de Minas Gerais

Cartas para N,_ AlveE';' Cal,..
xa Postal, 661. - B. Hte. - ·/)
<

�, "Irl-" ".I! • • • •• . .•..• ;"
1I._t&&s felicidad.. ,ele ....clJ....

,••e IMil filhinho 1

Mali, -!!11� e8qlle�... ..•• ,. lIII.illl.
,resente

.

para o',•• ""PIMPOLHO'
é uma caderneta, •• c:a.mw
MuTuO PUDUL.

..... e

'-

••• {-••

'VENDE-SE

_ 1Ir1I8Q.. -'
.. - cm

itajlJ- - 11- ..

Aviso do 1.8.6.,f.
Pr:ecisa:se de -�ma. _Í>equex:a.· A Inspetoria Regional do' -.

cas:;t para resIdencIa, mw
IBGE avisa que, segundo _de

mUlt.o a�astada do ,centro. pa-
... terI!J-inação �uperio.r, �oi tor:;�'.

ga-se ate Cr$ 600,00. Ofirta, do -sem efeito o .llmIte .maXI
para a Caixa Postal, 358 -

mo de idade para a inscriçãO!
Nesta. de candidatos á Prova de Re:
.• , ; .... - ... "........ . .,.......... censeador, a_ que. se refere 6'

FRAQUEZAS EM
.

GERAL item b do edital pllblicado eID
VINHO CREOSOtADO 15, do corrente,
"S I L V·"E .-1 R' A " --------------:

CASA MISCELANEA�rdhtri.
buidor.- dOI :Râdio.-iR,�C. A

. ictor��.V6.1vula. e"-DiICOII
_Rua C07J.elheiro Metr.

o TiL. »0 ITAJ'AJ
�... A.".e"

Pi'OgNue,
LIVRARIÁ: .a, LIVlUltU _,

- ';' ·BoIU '

.

, ,-'.,.
� ',,-�

,:-i' WI8CR�Rio ii.á��lo;� i.:
'

..

, . .

AUL�8

Encarrega-se, mediante CODl1ido, ..

compra .e '-vend!l de lmóvela..
Rua Deodoró ali.

.e .o.o.o .. .o.o , ..

. TÍNiAS PARA IMPRESSÃO
,

C -O T TOM A. ,R'� .

8�OO _ �lohl...lll. :_,-
� Caritiba _ Paranáiu6
_ Santql!l e Rio.

.

VAlHG - f2,SO - I!!ul
.

QRÚZEIRO 00 I!!UL - I'Í.II
von.

Departamento-, dOe SaJtde Pública'
- Mês de Maio-Plantões _

21 Domingo. - Farmácia Esperança -'RlÜi, Conselheir?'
Mafra, .'

'

-

.
_

27 Sábado _. Farmácia- da Fé _ Rua Felipe Schmldt.
2-ª- pomingo _- Farmácia da Fé - Rua FeU[?e.Schmidt, ..

O serviço noturno ser� efetuad� pel:;ts Farm�c�as sto. �An
tônio e ;Noturna situadas. as ruas J'oao"Pmto e T.la]an@.

,
,

.

. PANAIR :_ 9,25 - Norte
'PANAIR - 14,35 -:- Sul
PANAIR _: f4,35 _ Sul

DomúIIo
PAriATR _ .9,25 - Norte
�YZEIRO DO 15UL - ti.•' ....

-SENHORITA!
A ul.tima creação-1em re/ri-.
gerante·é o Guaràná KNOT
EM GARRAFAS GRANDES

Prelerindo-oQ �stá
acompanhando' a rpoda"-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ESTADO-Domingo, 21 de Máio de 1950
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3
.�,------------------------�----------�--�------------��----------�'--------�--------�--�------------�--�---------.�

'No hí-centenárín da
Enseada de · I Vida eocialBrlto' > ,,' I

>

,

•

,

Conclusão
'

ANIVERSARIOS
�:S. Benedito, N, .sra. do l\1or�te Serrate, da Conceição e outras (Alcanta- ".,
;r'a '\lacJt;,{lp, Vid.!t,e Morte do Bandeirunte p. 187:; IJIi1S,' entr-e li;d:1s, a ,.Menino Sidnei Ig1ta�fl1ní da Silveira

"primeira que apareceu mencionada .é a de Nossa Senhora do Rosario. Faz anos hoje o menino Sidnei

Mencionada e objeto de particular devoção. Já' em 15%, lzabel Felix, Iguatemí. da Silveira, filhinho Jjo
-ern testamento, determina "que desse uma novilha de um ano à contra. sr. Moacir Iguatemí da, Silveira,
Tia de N. Senhora do Rosario". Em 1599, Izabel Fernandes deixa "li"; nosso prezado amigo,
,..�ruza:do à confrar-ia de N. S. do Rosario". Em 1603, Martim Rodrigues Felicitações.
'4'deixa dois ,mil réis" ,à mesma confraria, e sua 'esposa Suzana Ro
,·drigues dá uma toalha pará n.altar de N. Sra. do Rosario. Pára a ima
, ..gern dessa mesma Santa deixa Pedro Alvares um manto de t.afetá.

,

Do testamento de Gaspar Fernandes consta que se lhe deverão rezai'
+seis missas em honra dfl, N, Senhora do Rosario no Mosteiro de Jesus",
-r.mpreguudo-se talvez aí, a palavra mosteiro para' designar a Igreja do
'1Colégio. (Cfr. Nardy, Filho; Igreja de S. Pedro).

O progresso de Enseada terá sido lento, mas foi continuo. uriI se·
o('ulo depois, a 13 de abril de 1750, foi elevada a distrito policial. 'A
,:.'fregue,sia, a 13 de maio 'do mesmo ano. Vários' sacerdotes, de então para
-cá, .aqui desempenhavam, alguns com

_

inexcedível. zelo" o sagrado mi
a-isterío de curas' de almas. Uni, pelo menos' com residência parcial,
.arcançou os nossos tempos. Foi o padre, depois cônego Archanjo Gana
Tini, nomeado, mais, tarde, pouco antes do governo diocesano atual
�3!peIão do Hospital de cartdade, da Capital, onde veiu a falecer. Já

,

'Hão- falamos dos betiemerttos padres franéiscanos que, deslocando-se
.de S. Amaro, cabeça de paroquia, de que faz parte Enseada, 'poucos
-em numero; 'e à, frente, de não pequena extensão territorial, aqui vêm,
'pelltinazme'nte, consolidar e distender 0$ tr-abalhos de seus colegas pre
.«Iecessores. ,

Nem potest abscondi, não convem ,se silencie sobre tais feitos.
.Foi também assim que o 'entendeu a comissão-promotora 'de presente
<comemoração, a que dá brilho esta assistência, as autoridades distritais
,.e municipais, a, em partícular, as primeiras Al�toiidades d.o Estado e

,

,;seus ilustres auxilíanes..

Hoje, como então, a ceremõnía coroada por essa pompa Iiturgtca,
';;colimando com o" Sacrif.icio da Missa, o ato mais autentico e mais

" .

que I)

povo brasileiro e,_ em 'sua grande
maioria, genuinamente, católico. É

'iCeituada revista mensaÍ "Atualid:l' por êste f.at9 que cresé'e diá.a,dia
-1(]es". Entusiasta e brilhante, I) in a .prática, s'alutat' fi altamente lou·
<ditoso confráde, ,que exercia alta vável da 'entroniiàção da Imagem'
iunção na Delegacia de Ordem Po· ,do Sagrado -Coração de Jesus nos
'itica e Social, cllid.)u '�de fundar,- lares cristãos.'

, '
,

''há alguns anos, aquele mens(Irio O Círculo Operário de Floria:
'"(Jue mantinha com sacrificio, ,ina'f fiópolis, sentindo mais de perto
..-com extraordinária deâicação e as aspirações de ,muitos operários,
"Com alto critérió. iniciou, há certo tempo, uma cam

De há algum tempo para cá, .To' panha pró·entroni�ação daquela
. ��o Kuehne vinha sendo gravetnen' imagem nos �lares dos nossos ope'

"te 'atacado por pertinaz molésti'l, rários.
�

"�ue o, prostrou vários meses ne 'No d'ia 7 do corrente foi entrQ'
leito" recolhido a quarto reserv:>,'

nizada a ,protetora imagem no lar

::>do no Hospital de Caridade, Ol',�C do sr. Patrocínio Ouriques, que s�
':acaba de fale'cer. aniversq_riava naquela data. Já no

�> di,a 10 dêS'te mesmo mês' era feita
.. O extinto é cunhado ,do n')SSO

I d D -I" B'. ".;,' 'no ar, o sr, 'urva oaventura
: -eshma.do colega, JornalIsta .�Im�-I Linhares oulriC'entrdnização.
�;so RUlz; representante da, Agellclll, Em ambas; ,o Círéulo Operário Senhora'Cun.ha Melo

.-�acional neste
. E.stad?,' e

�iXill' de, Floí-i;an.Ó,PóliS s� fez represen· ,Passa hoje o ah.j"'ersário da
.....lUva e quatro fllhmhos menores., tal' acompa,nhado do !'leu ASSI'S'- ex�a. ,sra. d, Helena Regis da

,

Falecendo ainda.uloço, o seu de- tente EClesiástic{)� Cunha Melo, dignissima consorte
. :saparecimento arrebata ao couvi· Ainda para êste mês 'outras eu·, do sr. dr. ]'osé T'avares da Cunha
-vio dos seus e ao da nossa societla- tronizações, estão programadas, Melg, Jug_ de Direito da Comarca
"ue um valor de cuja atuação mui- conduzido, assim, a nossa asscrcia· de Palho'ça.
"'to ainda se espe�á"a, em proveito ção ,ciioculis'tá, 6s oPérárlOs p!lrâ' A distiNta áni-versariante as

'<da nossa' culÚIra e do nosso desen ,a,quele que é a verdadeira FO!';TF; nossas: felicitações.
-

vol.vimento intelectual.
- ,

DA VIDA.: , ,

;:.{o ..

Aindàtem�,que dizer
pernicioso, socialmente ' sedário, e llteráriamente fraeas-
"sado." .\

l)iante disso�, era �aso de 'perguntar se valeu a ppna

repudiar Graça Aranha o seu pas,sa,do aC'adêmicQ, para
s0ssobrar nessa lTlodocniee superconvenciol1al e ultracha
ta.

Digno de nota, além do ,mais, é' o fato de murtos dos

que \ escaramuçaram assanhados em prol do modernismu,
quer no Rio, quer em S. Paulo, zombando das tradições
acadêmicas, virem por fim a envergar, de peito enfmiado,
aquêle mesmo fardão que tanto haviam satirizado .•'\.ll'-m'

,

de Alceu Amoroso Lima, citaremos: Guilherme de Almei·

"�lUgustO da nossa fé. ,

" lrç),n po'test abscondi. Q.lÍe aos "porvindoiros sf anunciam por êsses
,<I;l outros modos, os faitos, embora modestos, mas UÇIn sempre de some'

::,I1OS, freguf'sia de �ossa Senh�ra do R<'Ís'ari-o da Enseada de Brito.
, <

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

'" -

O Circulo Operario de
KühDf !loriaDóPI)�is leva

avante maIs orna
c8'lIIpaD�a

'�Jorn. João
Causou profundo 1?,e,sar a noU'

,.da que, rápidamente circulou: on

,,<tem :pel\l, manhã, úesta. capital, ti(;

falecime,nto • de, nos,>o pr-ezadp e
_'

As estatísticas revelam
,..;(ligliO colega, jornalista João Kl'.C!l
;.ne, diretor .e proprietário da coo,

"O Estado" r'egista,' com imel1s<l
''1llágua, o infaustq acontecimento e

. 'e.via :à familia enlutada as suas

--eoIldolencias.

CASA M18CELANEA cdl.tr
buidora dOI :R6diol ·IR.,:C. A

ictor. ItV61"ul•• te: ·Di,co••
Rua Conlelh,.i"o M,at, ..

..

_----

,', ,-. Cont.. da la. página" ,

fi{ fahco, com, a mesma sedução de sereia com que já c'orrom
\, ']leram a nossa pobre adolescênci�, há vinte anos atrás, E

por isso mesmo' não, vejo apenas, no autor da, Vi'agení Ma'-
•

rarv'ilhosa,:ó miu ll\e.stl"e,' mas também o moralista dissol·
"Ven'fe. Sim, porque o sr.'Graça Aranha, e 111 Lodo o seu li

.,'Vr?,. não ,.Jaz senão a apologi!) ,do aNarquismo moral". A
-Cl'lhca termina nestes termos candentes: "Quanto à lin
�uagel1l;-é freq;uentemente enfática e retórica: especiaJ-

,��nte em todos O!;> arrebatamentos de amor, cheia de leu
eJoulas, lUas incrivelmente desbocada nas' invectivas, e

,lUtrltas vezes vulgar, em estilo francamente jornalístico
,.

llos .tre�los politicas. S'e eu tivesse, portanto, de resumir
,

..; nnnhá''1,opinião I;ôbre esta -Viagem Maravilhosa, com a

_;�nqlle7a·�e a, �'er�edade que exige' um homem como Graça
,

nha, eu ,'c!Jna que ,o seu livro me parece moralmente

Senhora Bento Aguido, Vieira
A data de hoje, assinala o aní

versario ,'da exma, sra. d. Celína
,Doin Vieira, dignissima espôsa
do nosso díedicado auxiliar de

Assembléía
. Legislativa

conclusão
dade de classe, como o é o' meneio
nado êlt�be. 'Destacou ainda o ora

dor pessedista o valor e a persona
lidade do General Estilac Leal, um

dos militares de real mérito e de
elevada 'capacidade.

"

A votos, a Casa aprovou a propo
sição, unânimemente.
Como nada mais houvesse a tra

tar e COIUO ninguém mais quisesse
'f.azer uso da palavra, o sr. Presiden
te encerrou a sessão, marcando ou-

Senhora Rui Viana '�ra; para segunda-feira, dia 22 do

Registar-se-á amanhã a data n�v
,,'corrente, á hora regimental.

talícía da 'exma. sra. d, Noênria

.Lopes Viana, dtgníssíma esposa
do sr, Rui Viana, representante
comercial nesta praça.
A distinta aniversariante, que

goza de grande círculo de amiza

des na sociedade local, será por

:iisslo muiiito IfeUcitada;

gerência sr. Bento !guido Vieira,
funcionácío público ajP:osen�ad,o.
À distinta aníversaríants, que é

muito benquista nesta capital pe
las suas altas virtudes de -espôsa
e mãe, '-assim como .pela nobre ge

nerosídade de' sua' alma, "O Es
tado" muito .respeitosamente f'eli
cita neste ensejo.,

�,

Passará amanhã a data natalícia
do jovem comerciário Ida;llnO-._S.
Oliveira, f'ilh'o do sr. Eurico S.

Oliveira, Bíblíntecário do Tribunal
de Justiça.

A data' de amanhã, será à. do
aniversário da �xma. sra.' Helena
Martins Fonseca, dignissima espo
sa do sr. Conceição Fonseca; mes

tre de musica do Abrigo de Me·
acres.

Hoje e

no passado.

2-1 DE MAIO

amanhã
"

Em ,1648, o=bravo e intrépido
,Henrique Dias repeliu, na Estância,

Menina Otuiina "Doin. Vieira '!.
'

BATI'SMO nos arredores de Recife, um-ataque
Transcorre, 'hoje, a "data natalí- Serál hoje Ievada a pha batís-! dos holandeses comandados .p_elo Co-

c��, da menina Ondina Doin Vieira, mal a galante menina, Rosância ronel Brinck ;
,

galante filhinha do 'sr, Bento Agui·: Rodrigues Noronha, fÍÍhinha do" - em 1794, no Rio de Janeiro,
do Vieira e ,aplipada estudante. Por .sr. Ivo Noronha e de sua exma. nasceu Antonio de Menezes Vascon-
motivo da jubilosa data, as suas esposa d. Lucí 'Rodrigues Noro- celos de Drumond, que veiu a ser o

amiguinhas, que se comam em nha.
'

,

'

'

"fundadl)!, de Itajai, neste E;;lado. Fa-
grande numero, lhe enviarão vo- Serão padrinhos da batizanda o

Ieceu em 15·1-1874;
o

"

tos {Ic' feliz aniversárió, os quais sr. dr. Celso Ramos Filho e sua I ,- ern 1817, os chefes da insur-

são 'lambem os nossos. -digníssima espôsa d. Maria júlia r�ição �ernambuc�na; Capitão Ma�,�
, Medeir'cis' 'Ramos.

i tíns Pe�soa (Domingos Teutonio

Menino João' Luiz Jorge)', Barros Lima e Pedroso, fu-

Transcorre, hojoe, o dia do ani. ENLACE giram do Engenho "Paulista";
versário do.menino J,oão Luiz, il}. SALGADO DE OLIVEfRA

- em 1823, O General Pedro La-

teligente filhinho do sr. Osmar La· ANDRIANI bátut,
.

Comandante 'em Chefe do

marque, gra',f,ico d,a TI'pogr'afl'a B' l'a· R I' tI'
, ,Exército Brasiléiro que sitiava a

\ ea Izou-se on em o eu ace ma· .

si!, Parabens. t
. .

I d t'l t' M
.

J 'Balua, durante a Guerra da Inde-
rIl1loma a gen I sr a. ana O· ..

,

S I d
"

OI'
.

d'l' f'lh' pendencla; fOi deposto, no acampa'
se a ga o ue IVeIra, I eLa I a

" . ."
•
'.

Menino Geraldo Fe.rnando Borba d d J 'B d"t S I d d
mento de PJTaJa, ,p0r .er prendIdo

, ,.

� o, SI': r
..
ose, ,ene I o a ga o e

o Coronel Gomes Caideira'lte'gista·se ?oje oQ amversarlO OliVeira, mtegro mem:bro de nossa
'

.

d
.

t I' t
. ,

G ld'
'

,� -- 'em 1943, chegou a Flonanopo ..
o ln e Igen e menlllo era o magistratura, e, de sua exma. ,es·.

,

'
. '

'

F.ernando Borba filho do no o d H I' S SI' d d' hs o EmbaIxador Noel Charles, da
,', s.s _posa. eOIsa enra ,a.ga o e G';-S' t 'h :',

prezado: .amigo &j.,corre.li.gionÚio Oliv,eira, com b sr. Jonas-Andriani,
I a- �� ��4��

sr. P,,�tl'lClO Bor�,ay?onc�lLuado co· contad,oI:,dO Serviço Social de, Con·, f', d d":' ,t' d
•

E d ;"

lU ,·c ant- t' .. '
, "

,
'- , --', "-. " ,�,', ,un a o Q, o stu ante •

"e,' 1 'Ir ne� a- p.�R'.' .
, '

merClO em Santa Catàrma. "' , .. '-, '

" .

Ao 'pequeno ani:vers.a.Í·iante, que ,D' àJó ch'il s� efetuou às 15 ho' I," E 1604,2 o

.", 1��l:-I:"" L' .

.

I' d 1" '.. .'....
- m ,'JIng "J.lar�S elo

e ap Ica o a uno do curso glllasIal ras na resldencla dos paIs' da nOI' 1 t 'd'
",c.

dó CoI'g' C t
.

'
' ,

,

g 1 omou posse a margem esquer-
.', e_lO a annense; as nossas ya, a Alameda Adolfo Konder,iO

I' da do Oiapock em nome de seu Rei
fehcltaçoes .

d t t "I' 'I
'

,
'

. c �ervIram e ,es emun las, 'pe a
I
estabelecendo ,uma Colonia junto ao

nOIva, o sr. MarIO Salgado Braghel' , Monte Luca'.
la e sr,a. Maria .Aparecida Braghel· _ em 1737, travou·se o éombate
la, e. pelo noivo, o dr. 'Size,nandQ naval de Mártins-Garcia, em que a

Teix�ira e sra. Eulália. l\ndriani flotilha de Buenos Aires; comanda
Teixeira. da por D. Juan Bonete foi destruida

,

A cerimônia "religiosa re::.lizou·;, pela flotpha da Colonia do S)lcra-
se às 16:30 horas e a para.Iiinfai'lun, I m�nto comandada por Alvaro de
pela nOiva, os seus paLS, o dr. B1'1to do Rego;

,
'

'

..

J.B. SaIg,ado de' Oliveira e sra. He-' I :- em 1792, enw,arcaram no 'tu0'loisa .salgado de Oliveira, e pelo' de Janeiro, com destino a AfdcU', os
noivo, os seus .pais, sr. Pedrá Eu· � réus da InconfidênCia Mineira;

O sr. Marcos Manoel Co,rdeiro, láho Andriai1i e sra. Anisfa Peixo· I _ em 1812, em Itapicurú-Mirim
funcionário federal; • to Andriani. ,

,

"

l(-Maranhão), naSGSU' o jorna]isla e
- a exma. sra. d. Agos1inh·a Ao distinto e novel ca:�al "O Es- historiador ,João Fran�isco Lisboa,

Galluf; tado" 'upreSienta cumprImentos e falecendo em 2 'de aQl'l1 de 1863;
-

o sr. Edelberto Gosta Avila; ,votos d� ,muitas felicidad'es. ;_ em 1823, durante a Guerra da
- o sr. Orival Andrade Cordova. '

"" 'Independencia, 'travóu:�e 'o comba-
te naval de Qlaria entre canhonei

___....,..__-'--:.- 'ras da flotilhá �e napar�c!l e partu-

Dai'Ía : o'·café . e s,obe guesa:� 1840, o Major Joaquim Pe-,
"

O a'lgnda-o" r'eira Chaves Gralhada, comàndan-,
,'ir ,�do 300 homens; derrotou no comba-

SÃO PAULO, 19 fAgencia Na,
te de Ribeira, no ,Maranhão, uma

cional) - Enquanto o café ex- Divisão de 1000 insUl,'gentes;
perimenta üma nova baixa, a : -,em 1847, O Visconde d_e Cara
exportação do algodãó está pro 'velas (Mallóel Alves Branco), orga-'
vocando uma alta ' satisfatoria nizou o ,Gabinete Liberal, que' suce-

0. do preço (ia fIbra. Sómeilte cóm deu ao de Holanda 'Cavalcanti, tam
aniversário do int·elig-ente menino a Inglaterra- já ,foram negocia- bem Liberal;
_Lauro Lti'iz Silv,a, filh{kdo sr. Nar· das vendás de algodão no valor - em 1854, toinou assento no Se-

bal .silva, Guarda·Mó.i'da, Alfande· de' 16 milhões de libras esterli' nado, Euzébio de Queiroz.
ga desta ea�iJal. - c,: nas. ANDRÉ NILO TADASCO

Senhorita Ar(fentma Mendonça
Faz anos ho�,e" a.distihta senho·

l'ita' Ãrgentina 'Mendonça, compe·
tente funcionária da Contadoria
Geral do Estado e que" conta, na

sociedade local, em vasto círculo
de amizades.
"O Est,ado c\.Jmprimenta·a_

FAZEoM ANgi' HOJE:

/'

,A data de amanliã assinala

IAcervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Q �STAD=:D()min�o; 2J de, Maio' de 1950
-----,...

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

.... - .. __ .. -

"
.

_::..,:.

j'

f.s,.

.

;'" RA,DI0TERAPIA
RAIOS X

DR. ANTôNIO MODESTO. '.

, ,Atellde. ;diàriamente.· DO HOIpãl-de 'Cuidada

;.

f1. Dr: Lins Nev·es Dr. Polydoro E., S. Thiago
..

,""tor da MaterDidade e médi;'!o tio. Medico e

.

p.rCe....
�' ,

,

Hospital de Caridad, .Ós , ... B�pltal de Caridade de ,1"10-
CLINICA DE SENHORAS' � ci- rtânópolis. Assistente d.

.

_

.

's

RURGIA PARTOS
.

'. ,
. �at�rnidade

PlaMnó.socQ, controleve tratamento 1'{;eDças dos órgãos ilíternoll, és".
lIOecl�zado �a gr�vidêl. Di.tuÍ'� cl,tlmente do coração é vaSOIl'"
"(,'lI ,da ,adolescênCia e dà'rmenopau- !�QeDÇu da tiroide e demaia,:IlÚ�
... Pertubações mensVUala, i '1�""

, dulú internas
�I' e tumores do ap'areJho g�lii-
"'I feminino. ,

Vgeraçóe8 do ,Dt�ro, ovirios, trom
,_. aj;)endice,- hérniAs, vari�. etc."
[;jl'Ql'8Ía ,plástica "do pertaeo (ru
Jvu)
tsSISTENCIA AO pÁRio E oes-

RACOES OBSTÊTRICAS
'

IJoenç.aa. glandlllares, tírotde, od:
ri'lI, hlpop�e.: etc.) .

Roa VJtor Meireles' n. íl
�«atmbios lÍlervoaoa - EateiiU�d.

'

'Fone manual t:�O'
o- Regimes.

_ RESJ;Il&NCIA:
C9:uoltório R. Jol6 Pinto,' 7 - 'fel.., Avenida Trõmpowski n
1"�1 Fone manual 781,
�1i4. � 7 de set�inbro - EdU." __-----------

E�:!I e SOUi:l1 � Tel. 846. ;;Dr. Roldão' Ce-ns,oni
O N

..."

d' A 'I' -. CIRURGIA GERAL -- ALTA CI·

r. ewton,.'T:\vi a aURGA -' MOUSTIAS D.· 8..
, . NHORAS - PARTOS

_

�lnIraia gêral -, Doe�ç&8 de SeDia... Wonaado pela "acuidade de Meti·

. ,,' 'ra. -:- proetQI.ogia: ' .... de 'UDinraidade de SIo .. P.a1e.
,

DIlde foi ...ístente por ...'rI� _ da

Eletrici.dadé Médica Serriço Cirúrgjc9 do Prol.. All,te
" ,CerrIIa·]!f'" -... .

J:ouoltório: Rua' .vitor Meirele•. n.: A Cinarlià do estômago • 't'Iaa 'eirnJa·

II _ Telefone 1.307' .,' ".' tuJ lotestiuoa delrado e 11'-, tlrqJ·
. ,'ae, riuI, próltata, bexip, atero.

.

•

.900801tas: As 11,30 horas -e l tar.. •...'rloe e trompál. Varicocele,'�
, ceie, Tuja" e henaal.

I. das 15 horas em diánté .7'" . CGutultae: Da. J ,. 5 borU, • r.a

R 'dO
•

R V'd'
" .

. J'ellpe S�dt, 21 (altoo de CUa
eSl enCla: ua l,aI Ramos n. ParailO}. Telef. 1.5ta

"

• _ Telefone 1.422. "'; . '; ...Idéocla.: Rua l!;ate't'ft 1uU1í', 1711
Telef.. M. 764

:H.n1ea e' çirurgia' de seDhor.� -

Partos
1:SIOTERAPIÃ - ELECTROCAR-

,

OIOGRAFIA 'lJA:1i?'ABOLISMO i

iORARIO' DE CONSULTAS: -

Díàríamente das Hi às 19 no-
rue

'

'CONSULTóRIO:

• Dr. G,ue)r.(r,�..�a Fonsee. Dr. 'A. Slntl�ll'
: Especlahsta· (Pormado pela paculdade Rado-

'

lI'dico Efetivo do Hospital d. Dal dé Medicina da Un1...ersldade '

Caridade
.

do .Braa1l) . •

OUVIDOS � NARIZ e GAR� IUdtco �r concurso da ASI1SttD'
,

I' GANTA"
,

c1a • P81copatas do Dlstrtto
Federal.

.

,

. Tratamento, e'OperaÇõe. lIX-lDterno . 'de ' !lospltal PslquJI..

Residência: Felipe'Scluilidt" r�
\ trio') 3a ���m�edt'�c1árlO ,

Telefone: t.560 '

".

,h.·i lb:·lDtemo da Santa Oas8 de Mi·

�onsnlt.as: Pela ,manbã< no HosP,ital .\ Otii1J�..:gIO�o_!8ob;;:,ó:a
[A. tarde: Rua Visconde de Ouro' � NERVOSAS .

Freto n•.2. ,
,

OODSult8rlo: 'Bd1ftclo . Airi6Ua
'

.eto - 8alil 3.
..'

Horáfio: Das.14 .�J7 boraa. '

, Res1d8J;c1a: RUI Al ...llI'o de Oar�

Dr.Milton Simon� 'Peleir. YalhO'T��O�!: U 18 �r�"
. �

� QonsuItórto - 1.268.
&e8fd� -_ 1.105•

------

Clinieà Cirurgica
•oleRia8 de'8eábora. ,.

CIRúRGIA GERAL
lDeut Serviços dOI Professores Béne
.'odo Montenegró e Piragibe No-

,

gueira (São Paulo)
CoDlultas: Das U � t7 hor..
11... Fernando �aehado., 10

é

,Dr. Má,rio W�ndh�usen
.

1ilIIaIta,Bt. 'de . Ídultoo • ..ri.....
.

. aouultór1ó·.....; Rua Joio PlJÍtO� l' '

Telef. M. 769
Co_alta du 4 ii «I ....

a.w.IICIa: WeIi.. .........
'

..
1'.w.- lU'

.

Dr. Paufo Fóntes .

,'. Clinico' e oPerador
._. -eu.ult6r1o: RUa' Vitor 'Melrel8I, ...
;. .Telefone: 1.405 ..r

Caualtaa dali 1 ii •• 1lI e da. 14 ti
" ...... Retidênei&: Rua Bhuu_,

lU" - TelefOll'" 1.6�

Dr. M. S; Clv.I'cinti
.:IiJaica uclll8i....mente .da eriutU

Rua SaldaDha 'MarlDIuI, I'
TelefoDe II" 1U '

.Ó» ,.

--�-�. 0-1��t�;_cSí�t-:·., /

-,�êêêêêí#ll@ê;=iêêêêêr#lr#JG

I. ,��A .: WLADYSLAWA WOLO;SKA MUSSl-

'
,

'e )

_:. DR., ANTÓ�IO DIB MUSSI

Médicos
': . "mrurgia-Clín'ica Geral-Partos

�SerY')Co' éOIl)pJ.eto e especíalísado das DOENÇAS DJt
SENHORAS, com modernos métodos de 'diagnóstico e tra-

tílmento,.·', ,� :'
'

: ·C01P�,�Cq�IA .�.�:���MOS:��.!1GOGRAFIA
- ME-'

.v �:.\� ",��',;."1; �

'Radíóter'âi)ia : por. ondas . ourtas-Blétrocoagulação-'
Raíós Ultra ;Violeta 'e Intra Vermelho.

, C.onsUlt6riÓ': Rua Trajano, nO i, 1°, andar' - Edificio
,,-)- .

do Montepio.
.

.

·-Hor;ário:· Das 9-(s 12 "Íiõras'- Dr. MU:s!fi�
,

Das 15 ás 18 horas ;:_ Ora. Mussi.
Residêil;',ia - Rua Santos Dumont, 8; Apto. 2.

Pedidos com Representante
Para Santa Catarina

'

DORIVAL S. LINO ..

Edifício IPASE - 2. andar

I
> Caixa Postal 260' ,

Florianó})olis
.

-

'�." �a���in� ,

'Vende-se, ,l'

80.900.606,50
6.978.401.755,97

. Uma casa com bom terreno"
fl7.05�,245,3ó situada na' Rua 3 de Maio no
142.176.608.80 Estreito,

'

'US.687.8tfl,So A tratar
..
mi' mesma

. 7f1.78f1,40t�OfJ.2�_ ',,DR. FRAN�s.;g.. 2.C�'WAlU

Dr. PampbUo d'Utri Freire de Carnlho, Dr. Franelsco de 8'. -;
, Advogado .

Anisto Ma_na, Dr. J�aqllim' Barreto de Ara6�� e J08' Abre.__ 'Escritório: Rua Felipe Sc.h.imldt
-"'&"'&"'&..& &.&"'&..&..&..&.._..-: & &._ � -

""':..&.._.-..- --.._--�,. 21 (sobrado) '(Alto da casa "O"
Paraíso") ,

.

Residencia: ·Rua. Alvar.o dê car-.,'
'válho, 36

.
. :/

n
,

7"" Flortan6polú, �

c�m motor elétrico de lHP

,VENDE·SE
Tratar desta; redação com

o Sr. Domingos ou em ltajai

I com o Sr. Luiz Ne eeü.
'

RUA VOL�NTÁRIOS DA PÂTRiA N.O 68 1.° ANDAR
'

_� ...- _

" CAIXAPOSTAL,683_TEU;FONE6840_TELEGRAMA8:.PROTECTORAo', fEFIDAB,' RItMA'IISMO E

Agencia Ger�1 para 8t8., Catarioà I. Eliiir�Ade8INpileirl
,

Rua Fellpe �chmldf, 22·- Sob. , Madloooao auxill•• DO tl'otcumuat
Caixa PastaI. ,69 '-' "TeJ' "Pí'oteclora- _ FLORIANOPOLIS,

.

do "fUia
.

"

..
, - '.. ,- _'_,__.,,_--;._

" ...

r'r .�.... r. _ .'•••• r _ ..... : .... r ... ",._ .. r r r _ .;.. ....... \. __ .:. ; __'-
v,

',.," CÕMPANIiIl--�AiJANÇÃ-DÂ�BAilíI!'-"
..-

Fundada 'em 1.870 - Séde: BAHIA'
-, ' INC:8NDIOS E TRANSPOR'tES,'" ,

,
Cifra. do Dalaaço de' iI."

C,AP.m'AL E RESERVAS :. � .• _........ Crt
Respo08abildades .:.:.. ..•• •• • ...... _ CTt
Reéeita '...... . ....• _ ': ..• _ • • . • • • . • • • .. • Crt
Ativo .••...• � •. _ .•. , ...• _ •• . .••• _ . •.

.

CI-t
Sinistros págos DO� últimos' 10 anoa •••. Cc�
Responsabilidades :..... ., .• .•.•....• Ct:f

Diretores: .

'. ,

roMl?ANrrn� [fJJ1E�í!��
� IROS; CO�lRA_

L�CCU)ENTES D'O ·TRABALHO A
-,-7".:; 1-.

.\
SÊOE SOCtAL:

PO�TO ALEGRE

"

I
.·
..s.�o 'rR4NCISCO' DO: �U�', para 1\014' -JOII

.
_ (nfol'�agõ.. comol A'Jent., ,

'

",.'
-

..

P'lol'jeoÓpo't.i. , ..
, -.Cat:bs HoepckeS/A - C[- Telefone ,1.112 (, '�EBi� (ele" ",

São ,Frncilco '(lo Sul-,Car.lol .Hoepcke S/A -C-[ - Teletone'6" �O',:) � 1MACK '

,

)
.

.
.

'/ /

/

"VIR<iEM ESPECIALIDADE"
elA,WE1'z':EL IND USTRIAL-JOINViLLE

ToaAN
.

A

./
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o ESTADO-DQmingo" 21 de Maiõ' de 1950

AssociaçãO Cal. de 'Engenheiros ti:Edital'
"

/!

.

-

-, I

,

De ordem do-sr .. Eng. Presidente são convocados os Sr�.
engenheiros sacias dessa Asso<:iação, para a ele�ç�� da nova �l
retoria, a realizar-se em sua sede socíal, no Edífício Montepío,

no próximo dia 23, á,s ,2Q horas., :','�
, Floriánópolís, Q ',de maio de 1950.

',.

A.' Wilson Coítínho Marques - secretário.
, .'

. -.,
.

.

tldicato ,dos Estivadores
,"

de.Florianopolis
,'.1 , "

Edital
.

'

� _

aço saber aos que 6 presente enlTclade, C�ÍíseJho Fiscal e respec

eUl ali dele
tiverem conhecirnen- Uvas 'Suplentes e 'outra para os"re·

que no dia 30 de junho de' 1950 presentantes no Conselho da Fede

ão realizadas neste Sindicato ração, ex-vi 'do disposto nos arts. 4

eleições para a sua Diretor ia, e 39 das "Instruções",

mbroS do Conselho, Fiscal P. Os' requeriméntos para os regis-

reséntantes da entidade· nc tro das chapas deverão ser' apresen

selho da Federação 'NacÍollsi
I

tados, na Secretaria ém três vias

Estivadqr�s, ficando, ab�tl), o I assínados por t�dos os candi�a�os,
zo de 30 dias, que correra 3,' pessoalmente nua sendo, permitida,

ir da primeira publicação dêste
I
para tal fim, a outorga de procura.

erminará no dia 19 de [unho .de ! ção. 'elevendo. conter os requisitos

O; para e registro das-:cC�llIPas.! previstos no art.
.

6 .das,
_
"Instru

Secretaria, de acôrdo 'com o
I
ções" e ser instruidos' com as pro'

posto no art. 4 das /'lnsti'urões" I vas exigidas 'no art. 530 da Consoli-

ovada:, na Portaria

Min:iste.riar/
dação das Leis do 'fraball;lO. ,

'29, de 29 de 'março de, 1950,." ., F,lorianópo!is, 20 de maio de 1950.

iAs chaoas deverão sei- regis- (as) Gaspar ino -João .da SilVa _

das em separado, sendo uma I Presidente.'
,

a os candidatos à Diretoria !la I'
,

s ligtliD�OS "es"ão amadU�eCeDdo!
C,O N"V,j TE, -

CHURRASCO pA SAUDADE'

A, frondosa figueira do Colégio Catarinense manda um es,

cial convite a todos os antigos alunos para comparecerem ao

urrasco dasaudade, dia,ê de j_unho, ao meio dia em'ponto.,
Quem chegar tarde, perdera os churrascos. .. mas 'ainda

rá .figuinhos para comer!
-:

Quem faltar, não saberá o que perdeul "Perguntem' aos
ans" do churrasc� da saudade, que' são "legião"!

.
Age'n,ês: em .mdo o

J
R,eembolso -Postal" � OUma

Brasil
ComissãO

\ -.-<
.j
,�

•

�Seja um dos nossos ínumeros Vendedores, apro
, veítando as horas disponíveis para vender excepcío-'
nais artigos diretamente' 'a coneumídores e pequenos
comerciantes. Grande 'varledade. Preços especiais _fle

Fábric�., caix�" Postal 1,702 São Paulo
_'!:'

iudicato� -dÓS, . Einpregados DO Com'érció
Hoteleiro e Similares de Florianópolis �

Edital,
'

Faço saber aos'que o presente Iradas em separado, send� uma I". irem ou dele tiverem conhecimen- para �s candidatos à Diretor-ia da

o que no dia ,30' de junho de 1950 entidade, Conselho Fiscal e respee

erão realizadas neste' Sindiçato Uvas Suplentes e outra para os re:
s eleições p�q1 ao sua Díretorra, presentantes no Conselho, da Fede

embros do
- Conselho Fiscal, e ração, ex-vi do disposto no; arts. -4

da entidade no' e 39' daiS "Instfuções",
onselho da Federação Nacír.- Os requerimentos para os regls
aI �os Empregádos nó Comércio tro das chapas dever-ão 'ser apresen'

, oteleiro, fiéando aberto o prazo tados nà Secretária em três' vias,

e.3,0 /lias, qüe correrá. a partir da assinádos p.or todos os ,candidatos, '

nmeira public!lção dêste ê tenpi. pessoalmente, não sendo permHip'a,
, á no dia 19 de ju�ho ,de' 1950-; ; J;l�t;;l 't�l fim, a 'outorga de procura

ara o registro das chapa!'; na Se cão; devendo, conter os requisitos,

cretaria, de aeordo com i.L disi)!)sL pr,�vistos, no ar!. 6 das'. "Inst�.u:
to :no art. 4 das "Instruções" apro·' 'ções" .:e,:ser instruidos _com as pro
vadas !la Portaria Ministerial 'o.; 29, vas exigidàs no art. 530 da. Cô'nsoli-
e 29 de março de 1��1..;:

"

daçãó dlás Le'�s' do Trabalhe:
.

As Chapas devé'rão" ser reg.Js 'Flór'fanÓpotis' 20 de'maio de<'ÚI5Ô.
,

. � ,�, \
'

(as) Olivio Amanc'io Amorim. '

,- "

,. ''', j
" ' -,

"

{orresDonhl'ltll,
(omercial

(o,,'ere:
Diploma,

METODO.

Mod,erno B EflciBot. I
, 1

-

'Rua General Blttencourt, 48.
,';: (ES'q!lj�ã .AibnrguFJ Noturno)

J "
l ...·u......

'PRODUt�O EM,IO"RORIlS
10, 20! 30, 5�, i00, '13,0

150".e' '?OO satos: "

e' De$.ca�càmento pefÍeito.
,',"

j ,".c "
(

, "e Ajiroveitamento total do arroz.
, l

'

e Bruniçãíi e(celente, õbtida'pol,,!,. �'

.pro,8�SSOS lJIodernos; -

" '" ';..

'e Ecoiwmia, alto rendimento. fi
custo Ínfimo' pelR. sua �pa:_

,

. cidade de piodução.
'

iM e Funcionamento ga_rantido sô.. ,

. jm bre ,rolamentos ésféricos. '

.

H*� e Grande .resistênciá e sólida

�:J0.,' construção, ocupando reduzi-

,::���ªjrjIji��j:t��l,. do espaço.
--

, I

•

. VENDAS.A PRAZO '. PRONTA ENTREGA .• GARANTIA ,T9TAL
. ::.

�

.,... �
.

.

Fabricantes BESSA FERNANDES & I�IA. LTDA.
PIfAÇA DA REPÚBLICA, 64 - .3,· ANDAR - CAIXA POSTAL 5986 - TE�. 4·1938 - SÃO PAULO

�
,

, ,

.. I

;

r.:�""�.:c-- r-r
r r

r-r-r r-:

IStO ,SE REPE�?'
• .-::, ("f'-.

'.,

"

Nem de-joelhos êle a convence;

, Também... a ,cali'a não àjuda.
'

Claro! Barba mal fejta oupor fa-

,. zer, é motivo de desapontamento.
. - J'

,�
"

.: ,.'

, '(

<

"'j��.,,ºSb' G'L.LErf�
�;"y' :$1.Á1, GILlETTEAZlIL!

-.-.. � -

o homem sempre b'.'!m barbeado

.. t 'desperta bimpatia e "d� sorte�'.
, .. Use' ,o aparêlho Gillette 'de- pre- .

, .êisãó' e lâminas Gillette Azul:
parà fazer a baroa diàriamente,
com rapidez, economia e higiene.

seM 8AiUgADO P
M(//70 COTADO!

IA-OO 1

5

, !

.;

",
'

,<

1,"

'\

Dr. (L"ANO "G. 'I"GÂ'LLI:TTI
ADVOG4\DO

. Crime • oi".1

OÓNltlt�lçao tia,Socl�Gd..
, NATURALIZACOEB "

Tftuloe DealorOt6rloe
"

Ee�rlt6rlo e a..idlnaia ,,' •

'Rua Tb:ad.ilt.. u.
.fONE •• 1468

. .

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

NEGOCIO· URGENTE

Vende-sé um Nash, iÍ?-9dê1o'
49, com 9.500 Iqfometr9S,' corri..

'

pletamente ;eqU.ipado, por ..• '

ces 90.000,00. ,",
Tratar com Delambert, prín

eípío da reta dos 'Barretros.
.

., .-.. ..... ... .f... . ..... e,_ ....

Re�i;aíiza os orgaDi8m�.
,

,

debili�ad�s '�' �
"

,., !lÇlo"pronta.é segura fez d,e Saiu-
tina, o mais, eficiente' tÔnico recon'"

-;
, Um produt",'do �,

LA80RATÓRIO, :B,�RG�A,MQ·
Av. Pl,es d9 Rio, � - Ijaquera' - E.f;�"" :

'
, I

8.8: pubJii;� _", � _ ..

�
'.

.

. DistribuiaQres' ., PtL'Pa ,O� 'Er '

tàdos do Sul:' ,

i r� '''_ ,-,
'

..
R.AMA.:R S. <À:':,i\:f''':_ 'Comercial

Farmacêutic_â'
.

-

� '"
, ",

'

'�
,

",' '1'
, CCaixa Post,al,� 245 __:_ Cu�ti�.
ba., "

�

':.'
TINTAS' PARA PINTURA

C O T TOM A R-
"

',I" ;-,.

CASAS ., RBIlIIIN08

Possue v, '8. Casal ou terrenoor lJll.M

vender?

Nllp encqntra <comprador., or

Entregue ao EtlCI1t6r1o lID1�lUI,rko
,\" L. Alve�

...

: �_

'

Rua �:,I,I, ;" 'C,

. ,

, ,

(

.'

"

";"

- ,
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6 Q ESTAD-:-Domingo. 21, de Maio de 1950

Brilhou Desta taJilal O·.«Six»- -Iemlnina
. dOo Minás feRis Clube··,·

Mais um tenrt::ó,� magtstral la" ram 'classe� ritmo' e.' segurança Virginia"Mai'gar.ida; Amélia, Zu,

vrou a Federação Atlética Gata- 'nas jogadas. Os, escores verifica- �leilta �DiSe (Cecilia). Barriga·
rínense, trazeridó a esta Capí- dos traduzem- eloquentemente Verde - Na.ir, Iolanda, Dirce

tal o famoso ) "síx" feminino o valor do conjunto. (Oly) Moema (Sulamita), Urâ'
do Minas Tenis Clube; tetra- As garotas' da Capital, embo- nía e Vilburg. ,

campeão millieiro de VOleibol. r-a muito se empenhassem, não
-

Prelimin'ar: Basquetebol mas

O eímpátíco grêmio, das AI· conseguíam boa impressão, eons ciÍlino - Seleção da Cidade 36

terosa.s cónve\nceir plenamente: títutndo presa facil nas mãos x Barriga Verde 25.

nas suas' duas, exibições levadas do poderoso 'sexteto mineiro. A' 20 íoso - "Minas x Barriga
'a' efeito ria quadra do 'Lh:a Te' ausencía dê compeuções desse Verde..; :
nis Clube, quarta, e quínta feio -anos- influiu , grandemente' n<i' y:encedor: Minas, por 2 a O

mas: quando se defrontou, com decréscimo de produção das (15' x 5 e 15 x 2).
a equipe 'da Associaç� Atlética nossas, 'atletas. Júiz: Érico Straetz Júnior.
Barriga Verde,' :!conlqUijstandõ ' -Abaixo damos o resumo dos Quacíros: Mínas=Dtse. Amé
dois brilhantes triunfos. prélios:·. lia . Zuleika, Celeste, Margarida
A grande- e seleta assi�elÍcia 10 ioso -, Minas x Barriga e Virgínia. Barriga Verde-Vil-

genero na ilha nestes últi'�no5 Verde. '-:

.,. burg. M�ema (Bulamlta) , Ura

que I}otou . cometetámqnte as
'

Vencedor: Minas, pelo escore nia, Nair, Iolanda (Moema) e

deperidênéias da' quadra do clu de 3' a O (15 x 2, 15 x 7 e 15 Dirce (Olv):
be da Colina aplaudiu enrusías- x 6).

'.

.

.1' .
Preliminar: Basquetebol mae

,

tícamente ,as va'lorosas moças Juiz: Ético Straetz Júnior. . culíno - Seleção da Cidade 19 x
de Belo Horizonte. Demonstra' Quadros: Minas.,- Celeste. Caravana do Ar '15. ,:

Direção de PEDR01'AUW MACHADO

I

E SpD r t i-v a s �fus�'r;�n�� F.C
Na tarde de hoje' no está- cnne. Alfredo Alvares. da seu "Promovído pelo' Fllxinine'nse

-dío "Belfort Duarte", em Curi- via; Carlos Tejada, do Mexico; F. C., desta Capital. será reanza
tiba, será efetuado o torneio e Mario Rubens e Caetano Di' do, no proximo . domingo, no

. uinitium" do Campeonato Pa- Nicola, do Paraguai. campo do Independente, do dís
ranaenee de Futebol, concorren- � O Fluminense do Rio jogando trito de 'I'rindade. um grandioso
do OS segútntes elubas.; Corítíha. quinta-feira em Santiago do Chi' festival futebolístico, do qual
Atlético Fle:rfioviário, Br!itãnia;, Ie, empatou com o Colo'Colo" pe- conetam 10 partidas .entre os
Palestra Itália; Juventus, Agua la contagem de 1 at. melhores clubes da nossa várzea,
Verde e Esportiva Jacareztnho Silas marcou o tento dos bra- Valiosos troféus estado em dis-
- No Palácio Metropolitano, síleiros. sendo que 'o do Oolo-Oo- puta, inclusive as taças "Simpa'

o ex-campeão mundial de todos lo \füi conquístado de penalty. tia ": oferecida pelo prof. Flávio
os pesos, .Joe Louis, realizou a ...,- O conjunto do Botafogo do Ferrarí, e "Amizade", eíerecída
sua sexta e última luta de exibi- Rio.. estreou quinta·feira em, I),elo prefeito Tolentino· de car�
ção em' nosso' País', enfrentando Havana (CU;�'i), d�:rotando o valho. Em nossa próxima edição
o· chileno jirturo Godoy, caní' Iberia pelo dilitado escore de daremos o programa.
peão sul americano.' Os seis cínco a zero.
�'rounds" da luta "non contest" - Noticias chegadas de Bruxe- DR I LOB4TO FILHO,:foram i.nteiramje11jte, favoráveYs las informam que o selecionado ••. .'.
ao negrp de Detroit que cásti- 'da' Inglaterra' colheu novo tri
gou ,severamente 'Ü peso pesado unfo :aerrobandG quarta'feira' o

Doenças do ciparêlho respiratório
chileno, o qual. para livrar·sa.do ,.

. .

1 TUBERCULOSEseleC.ionac}o da BélgIca pe a
'nocaute recorreu aos aoraços de éont�gem de 4 a L sendo que· Cirurgia do' Toraxcorpo a.-corpo e aos agarrameI].-

no, priln.-el·ro' "half-t:ime" venei- F d l F ld d N
.

ttos. No sexto aJssalto, Joe Louis ·orma o pe a acu a e actO-
/'

empregou toda a potencia dos am os - belgas pela contagem naZ de Atediçina. Tisiologista e
.

seus', punhos conseguindo faz�r miniÍna. >

, Tisioci'rurgião 'do Hospital Nerêu
Godoy beijar a lona por duas' -Sôbre a magnifica' perfor- .Ramos. Curso de €specializlção

"

m,ance do ceI).tro·a'Vl.lnte BaIta·' pele:> S. N. T. Ex-interno e Ex-vezeS. COmo vemos, o "Demoli. , .

B
..

d C'
.

d P fdor" àinda conserva a sua' in- .zjtr no prelio da coP� 1(10 r�- ass�stentf'! ,e lrurgw o ro.

vejâvel forma e disposto .a' "H.-' ,eb, declarou' o técnlCO �áVIO Ugo Pinheiro Guimarães. (Rio).
Auidar" muito campeão, que Oosta aos jornalistais' carlO,das: C R' T t" t nd plena ons. e res.: ua, enen e
apareça. à. sua frente. Joe Bal azar eorrespo eu .

Silveira, 29.
Lóuis retomou óntem aos Esta- mente, Yl!.ra p centro avante que Consultas, dIariamente,dos' Uni�os da Amér1ca do Nor eu, necessitava para a seleção das 16 às 18,30 horas�te.

' .

... brasileira. É, lutador do inicio •.•.•.. • • • . •• • ••.••••

_ Na qualidade de presiden. até o término da luta.' Efici

le da Comissão de Juizes, .

o sr. ente no deslocamento. Não \d�
Castelo Branco indicou ,os' apF trégua á zaga adversária., O se'

. tadores a,'IneJricanos que Id,eve- ,tor de comandante da ofenSiva
irão funcionar na Copa do Mun' não me Pl'eocupa mais. <;lraças
do. São os segUintes OS árbitros,: a Deus surgiu em boa 'hora um

.

Mário Viana, Alberto Malcher e l3altazar, já' que no momento
Mário GardeU, do Brasil; Pru- vinhamos lutando Com a falta
deneio GarCia, dos .Estados de bons centro 'avantes. tanto
JJnidos; Es,tevam - Marino, do ,qu� fui obriga.do a colOCar Ade
:Uruguai; Sergió Bustamente, do :mir nesse posto."

I O tas

Refletores para o estádio da F.C.O.
entidade e agora, segund0 apu-

Desde que tomou as rédeas da ramos, é"pensamento da entida
Federação, Cátarinense de Des� . de máxima dotar de possantes
portos há poucos meses atrás, l:efletores a praça de� esportel
o sr. tenente-coronel Paulo, Viei- da rua Bocaiuva, afim de rie]3
ra da Ro�a tem corresPondido serem efetuados jOgos noturn03.
plenamente aos- oriseiros dos Não resta dquvida qne o emprenui.
deSpOrtistas de todo o Estad'O. mento, se concretizado, muito.atravessa a F.C.D. uma das me" beneficiará o futebol loCal, fa
lhores fas�s, dado' o alto espiri.:. zendo s�n,ltrr alé� fronteirasto administrativ,ci· demonst.rado.o progresso do esporte-rei em
pelo seu esforçado maioral. Vá- Santa Catarina. Fazemos cres
rios melho!ramentos foram efe centes. voto.s pa;ra que s.e conere
j;llados na séde_ e n'O estádio da tize tãoo util e necessária id�ia.

Agentes: Comercio & Trans
;;.. portes C. Ramos S. A.
Rua João Pinto, 9.-Caixa -

Postal, 220 ..:-Florianópolis

:Listribuidores Carlos Hoe
pcke - S. A. Com'. e Jnd,

Caixa Po�t;ll, 1 2
Florianópolis

,�,�Sus_�enlO.. O,. ,e,D_cnntrD ,

FiU'ueirense X ,OlímpiCO
..

grama aos paredros do GreIIDQ
Em virtude dás chuvas que ·'Espórtivo Olímpico, solicitando

vêm caindo desde ante-ontem fosse suspens,a a peleja entre OS

pela manfiã, tornando bastante doís clubes, nlarcada para hoje'
alagado o gramado do Estádio a tarde. Ao que soubemos, exÍlio
da Rua Bocaiuva, o sr. Osní Oro te a possibilidade de ser 'O pré
tiga, presidente do Figueirense Iío efetuado no próxímo domín
resolvem enviar, ontem um tele- go.

C ín e -

- Secundados brilhantemente
.,

por Charles Laughton, Víncent

Price, John Hoddiak
No Programa:'

1) - O Esporte em Marcha _
Nacional.

2) - MeLro Jornal - Atualída
des.

RPl'Z - ÁS 14 horas "

Matinée Infantil

.'

Bendix_

1) - Esporte em Marcha - Na·
cional.

2) - ALDEI,A DE CRIANÇAS
- 'Short especial para._a Petiza

da!
III

.:._ A maravilha do genial Walte

Disney em' todas as Cores do Arco
Iris!

Preços:
No RITZ:
Ás. 16 horas - Cr$ 6,20 e 3.2G.
ÁS 18,% hs -=-:... Cr$ 6,20 (Unico�._
ÁS ,201h horas - Cr$ 6.20 e 3,20-.
Odeon - Cr$ 6,20 (Uníco),
"Irnp. 14 anos".

ROXY - Ás 19lh horas

1) _;_ A Marcha. da Vida - Na-

PINOCCHIQ'
Tecnicolor

- Um DESENHO em 10 longas
partes que transporta-nos ao 'rei,

no da Iantasia, dos sonhos e das
maravilhas!
. Preços : Cr$ 5,00 e 3,20
"LIVRE"· - Crianças maiores

de 5, anos poderão entrar;
ODEON -.Ás 10 horas

Colossal Matinada

cional,
II

TRAIÇÃO
com

deorge Raft,· William
Marilyn )\faxwell.

,III
1-) -, Esporte em Marcha +r: Na

cional.

.2) - ALDEIA DE CRIANÇAS - Uma historia' aterrorizante
- Short especíal para a Petiza- repleta de ação e misterios :

da!
' PRISIONElltO DO MJl::QO

III
PINOCCHIO
Tecnicolor

Preços: o-s 3,20 2,ÚO
"LIVRE" - Crianças maiores

de 5 anos poderão entrar.
ROXY - Ás 14 horas

Vesperal do barulho
1) - Jornal da Tela Nacio-

nal.

com

Charles Drake Albert Dékker",
Catherine Graig e Linda SLerIin�.,
Preços. Cr,$ 5,00 (Unico).
"·Imp. 14 3!V'JS"
IMPÉRIO - (Estreito)
Ás 15 horas'

I

Continuação do seriado:
BRICK BRADFORD

II com

VALENTÃO DA ZONA Kane Richmond (O Rei do se-
. Colorido � com John Hall, Victor CD) - 12° e 13.0 Episódios.

Mac Laglen, Rita' Jobnson., ,H

III Mais 'dois episódi-os do colossal
seriado!

. VINGADORES DO CRIME
Henry Talbot - 50 e 60 Epis6,..

dios.

,LUTANDO PELA LEI

co.m
Tom Keene, BeUy
1001 sensações!

IV

Milles

III
VALENTÃO DA ZONAContinuação do seriado:

BRICK ;BRA'l)FORD
com

Kane Riehmond: (O Rei do Sôo
co) - 12° e 13° Episódios.

X com'

!Mais' dois 'episódios do colpssaJ ,Tom Keene; BeLty ·Milles

seriado!
' Pre'ços: Cr� 4,20, e 3,20

'

VI�GADORES DO CR,IME "Im,p. 10 (DEZ) anos".

Henry Talpo� - 50 e 60 Episó- As ,19:1Ai� horas
,'_

dios. �
- Um. romance

'

enternecedor
I num ambie:rite ',d:é odio.' ,e perigos[Preços: CJ;'$ 4,20 ,e 3,20

"Ir .;J, �O (DEZ) anos". O 'FILHO DO SOL
ODEON � Ás 14 h01'as Colorido

com

John Hall, Evelyn Ankers.
Preços: Cr$ 5,00 (Unico).
"Imp. 14 .anos" .

Colorido - comJohn Hall, Victo�
Mac Laglen, Rita Johnson.

IV
LUTANDO 'PELA LEI

Vesperal das Moças
1) - Noticias da Seqlana - Na·

éional..

I

II,
,
- Um romance enternecedor

num ambiente d.e odio ·e perigos! ·C��·n·..

·

·t'.n_"
-

'd'o" "R'-'l�·O···E-O FILHO DO SOL v \;;I

COl���O X Cr'xias
John Hall, Evelyn Ankers, P,rosseguirido em sua excursãat

III pelo Estadó, O Canto do Rio, de
MISSÃO BRANCA " Niteroi, fará sua estréia hoje

com na cidade de Joinville, enfretan-
Julio 'Pena, Manpel Lun'a, Eva' do o forte esquadrão do CaxiaS'

de Betancourt. F.C.
.

Sens1licional!
Preços: Cr$ 5;00 e 3,20

.

"Imp. 10 (�EZ) anos",

Simul.taneamente
Ritz - Ás 16, 18%, 20% horas

Odeon - ÁS 19% horas.
Sessües Eleg'antes

--'-, DI11 drama' espetacular, reple
to de lances sensacionais e emocio·
nantesf
LÁmOS QUE ESCRAVIZAM

com

Rohert Taylor e Ava Gardner

(A nov'a dupla romantica).

'.

••••• �.o ·." •• •• •••• .

Caderneta,

.....

'Extraviada
Perdeu-se a caderneta.

n: 5882 da Caixa Economica,
Federal, Pede-se cntrega-Ia."
na Caixa Economica caso for'

encontrara. /".
Fpolis, 16/5/f51

Amcy :Sc u::a Barbosa
f
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o sucessó' da -técnica �Ieetrôh!ca' '-":--Atlântida - Super �c'�nstFJçã� para durar mais AttÁntida- - �Som" _ Í:í'aturál",'� �lla -sensibilidade
_Grande_'T'alcanc�, -

,- Otima seletlvi'dade �V:k'NDAS Á, VISTA i' A ,LÓNGO ,�P'RAZQ'� .g;<{i

Rádios' Electrolas-=:' _: T'ràr1sm!s��res?, -j .. À·11? plifíçaêrb're"s' 'c': ,

tlântida Rádi'o Ca'ta.rinense �lim�itàda <
. 0..

�"'i:
-

.;:. • l__
-..... -

SiDdicat� dos Trabalhadores .úa� tndustria .

de· PaôUicacãi -a, Confeitaria' de Fpolis.,�\
-Edijal,'

.

·Faço saber �

aos qúe'õ 'presente
-

Os reqrrevirrreníós para os regis
virem ou dele tiverem conhecimen tro das chapas deverão ser apresen- :

to que no dia 3@ de junho de.1950 tados 11� Secretaria em três vias,
serão, realizadas neste Sindicato assinados por todos os candidatos, ,

-as
- eleições para a sua Diretoria pessoalmente; não sendo

=:e membros do Conselho Fis- para tal f'ím, a outorga de ppocurac· .

cal, ficando aberto o prazo rle ;lO

dias, que, correrá a 'partir da cão, devendo conter os requisitos
prímefrâ publicação -dêste e. .terrm previstos" no .art. fi das "Instru
ilaTá no dia HI de junho. de 195�., ções" e ser ãnstrutdos- com' as pro:
para o registro das chapas. p:a Se vas exigidas no' art, 530 da Consolí-
cretar ia, de acordo com -o dispôs- dação dias Leis do' Trabalho:

'

10 rro art. 4 das "Instruções' apro- Florianópolis' 20 de maio de 1950.

varIas na Portaria �.iIiisterial-fl, ,29, " (as),
Avelino 'Teod:o.ro,. dós 'Santos

de 29.de março' de' 1950. ' , ..
'

-, Presidénte.
�.::' -

Para 'O FiUíldo1 e .Priãu· de� Ventre'
PRISÃO DE VENTRE,

� �
,

.
.

PILULAS DÓ ABBADE MO$S
As vertigens" rosto quente, falta de ar, vômitos,
rntcíras e dores de cabeça, a maior parte das

.

v.ezes são devidas ao mau funcionamento do

aparelho', digestivo e consequente Prísãr. de
Ventre. As Pilulas do Abbade Moss são índiea
das no tratamento da Prisão de Ventre e suas

manifestaeções -e às Angiocolites Licenciadas'
. Pela Sande Publica, as Pilulas do Abhade Moss

são usadas por,milhares de pessoas, Faça o seu tratamento.
com o uso das pilulas do Ahbade Moss.

Companhia' Telefonica Catàrinense
r

L

AOS SENHORES ASSINANTES DOS TELEFONES
AUTOMÁTicos

-

,

. Em virtude do crescente tráfego das comunicações nos

centros telefônicos automáticos do Estado e principalmente
desta Capital, recomendamos muito especialmente aos .senho
res assinantes para os seguintes dois pontos essenciais: ,

1°) Não tirar o �Jme do .Iugar, antes de ter a vista ou na

memória" o número.do aparelho que vai �iscar.·
2°) Não bater no gancho, quando esteja a espera do

zumbido, porque isso lhe fará demorar muito mais a
sua Iígação.. "

'. .

G. H-I Caldeira de An�ra�a
Exclusivista «RENN'E'Rn

,

'

- :' �--', .',,' '.
" � ,o"�

'.

PRINVIPA IS ABrIDOS-
";.l.. .-__

..

Ronpas- Calça�os
'fe'ltrQs-Mca-q�u'inas:

-de custurà"s
..

:1-: .�

.

Loja _ RENNER .�.

, ,i

• o"

AtIântida

Diretor tecnico WALTER LANGE

21 l\!.aio de , -;,.-_7
--�._��._�---_";-",,,�---- .. ,,:":'�--::"';-".--�;'"'-�'---"'��-"" ...... ·.�Y

ce

'l'Rn�"UNAL REGIONAL ELEITORAL.
RESOLUÇ!ÁO N, 4.286/As muíheres nervosas 'e o

,

''''

d'"
-'

- '4:
- <, .

.

O Trihunal Region�l, El�ltora,l ,qe, San-
seu" rama IDllm,o _

,'" .

ta Catarlp,a, -no. uso daseuas a:tr,i-l?uiçOeS,
_." ComO Ó homem, a mulher, nos dias de hoje, agitados-.

e - .' - ", ; RES9')'.,YE:
, . Art. _10 _ Ficàm .assím redigi'ctos., os

febris, �OI11 as atríbuíções e. responsabilídades de donas de- casa artigos 129 e 131, do Regimento'lnterno:
ouna árdüa-Iuta 'pela exístêncía, sofre emoções víolerltas.xíes- Art. 129 - Os membros do Tribunal,
controlando seus nervos e funções-vitais. A tristeza, irritabili- procurador regional, juízes e .escrivães

dade, inconstancia, falta de memória, e frieza' íntima, são sin- eleitorais perderão, durante as férias ou

'quando em gôzo de ·licença, ainda que

.tómas alarmantes que_ exigem imediato e enérgico tratamento.
para tratamento de saúde,' a 'grati-Hc\).ção

Inicie hoje mesmo, com GOTAS MENDELINAS; medicação a que por lei têm qirEJito.
altamente concentrada, 'feita cfe -píantas rar.a,s e sais organí- " Barãgrafo úndco -:- Relas mesmos "mo
COS, sem contra-índicacão. GOTAS MENDELINAS é o tônico 'tivos o -presidente pérderã a gratificação

indicado para Festa'uí:ar .os . nervos combalidos, restituindo a
mensal a que tém direito a' trtuío" de ie-

, .

� presentação.-

tranquilidade, confiança e, energiàs perdidas. Distribuidor Art. 131 _ Serão convocados, obriga-

Araújo Freitas. Não' encontradas no local, enviem 'antecipado tàriamente os 'substitutos dos membros

Cr$ 25,--00 par?" O endereço telegráfico "Mendelinas", Rio, que do Tribun�l que s'e' ancontrarern em fé-

remeteremos. N,ão atendemos' pelo' reebolso postal. rias ou em gôzo dê'licença.'·
, '

-

Parágrafo único' � Ao juiz convocado

toca-rão os processos jã dístr'íbuídos ao

juiz substituto, (ar-t. 3j). ,
.

,'Art..,20 - Esta resolução' entra em

V'igot na data da' sua publicação, revoga

da!; as disposições em corrtrârto.

Sala das .Sessões, em Florianópolis, 19

de maio de 1950. " _

Guilherme Abry, presidente, Ferreira

Bastos, ,Edgar pedt�iI'â. 1,'éo' Pereirà: !l

Oliveira. Arno Pedro Rceschl. Edmundo

Accáeio MoreITa. ClarI10 G. GaUetti..

Vitor Lima, procurador re�Io?àl.
.

•

Mode,rnil.e
,I, ;_

'co,m'�/ináqui.nas '

elicienles !
"

,

.•

_

t,,,- Y' _ _ .

............ � �

.
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<:Ain'da" :,0" nosso,

,línínrsário·
.Ainda a propósito do nosso ani-

ve!rs'�rio, i;ece�en]os as seguintes Sessão do, dia 19-5-1950. lo, feito em sessão" "anter'ior, qlle:

_----..:_.:_--'----'-�-----,,-..-------'-"---:-.----'--- mensagens de corrgratulações. que Presidência: sr. José Boabaid. pedia transcrição da Carta de pirei.-

FJO-RI-�HOP,9US � 2 ,"de Abril de 1950 agradecemos: '

Secretaria: 81'S. Pinto de AÍTuda e tos do Primeiro Congresso 'Nacio.

• ' _
"Florianópolis, 13 :::_, Com o me�l

Alfredo Campos. nal dos Municípios. Posto em vota-.

N 'b';'''
.

,
, grande ahraço aos prezados arni- Às 14 horas, com a presença dê 27 ção o requerimento, foi o mesmo,

, O.' í-cenfenórío. d, 'a gos, as minhas felicita�ões por mo- deputados, o sr. Presidente declarou aprovado por unanimidade .

.'.' tivo de mais um aniversário de aberta a sessão. Lida a ata, foi a 'A seguir foi posto' em votação o"

E",
'. d 'd B' -i

'

"O E t d ,,' mesma' aprovada sem retificações. requerimento Nunes Varella-Lendo
"

.

nsea- a e ri o ,(a;s �s�f';da: Melo.1' " Nunes _V:areUa -'Ao ser declara- soliçítado e obtido a palav-ra, nessa-

, r • �tajaí 13 ___:_ '0 'Ginásio Itajaí, da livre a palavra;' snlicitou-a o sr. ocasião,.os SfS. João José de SOU�:t

Dor'mOVa al'0"u08-0 de S· Ex Rev"ma -. por meio ;'desta -rnensagern. tem' o Nunes VªreÚa" "que, da tr ibuna Cabral, Saulo Ramos, e Cardoso da"

(.. .

'.' U '. • '. ..,' '. ..'
. ."

. , pr-incipal.' se referiu á memorável .Veig�, .qtle, respectivamente .pelas,
.

prazer de íormular sinceros e efu-

O Sp._ •. A.. rcebl·s�o ,'lol.rop"ll-t'8'00" sivos parabens.xiunto com os .rnais reunião do Conselho-Nacional ,do bancadas da UDN, ,PTB e PnP,,,
.
,ti. cordiais votos' de felicidades!

Partido Social Democrático, onde apoiar31il, o requerimento, fazendo-r

Non potest cipitas abscondi supra -montem posita: Não .pode es-
. ficou decidido, por unanimidade, elo,gios á personalidade do candida-.

d
.' (a) Antonio de- Sousa Cunha so- .

'

con er-se yma cidade que está situada sobre um monte. Ma], [>,14. _

. . , Úldicar á Convenção Naciol,lal o no- to' pessedista á Presideneia da He-

.c

. hrjnho, Sub-Dlretor".
--""

.

:.<ir. Representente- do exmo. Governador
-

do Est-ado; exmo. sr. Presí- . me de Cristiano Machado: para can- p-ública. O t:_eqllerimento em aprêço-

dente da Assembléia Legislativa: -exmas. Autor-idades: carissunos 'Pre" f'_. y,olentínO
didato á sucessão presidencial. Nes- obteve a aprovação unânime da Ca-

Fiéis. _ Tais as valavr-as--daJ\1:_issa<do Orago de hoje. Proprias da f'es- ta ocasião o orador traçou, em elo- �.

,tét de um grande santo. e grande doutor da .Igreja parecerem-nos .per- d' 1'" Ih
. quentes palavras,.a '.biografia do Armando Calil - Para respon-

_�'eitamcnte adequadas ão evento que ,tão feiizinellt� se COmemora. :e ,,,arv í},
.

,O ilustre brasileiro indicado para ocu- der ao discurso do sr·· Cardoso-

A cidade' que- não se esconde; a' cidade 'construída no alto, e, por-
par a suprema -magistratura do Pads, da Veiga, foi á tribuna o deputado-

tanto, visível e reconhecível a quem a queira contemplar
"

e o' mesmo: "lendo ainda a "declaração de vo- Armando Calil, que discursou .,COlU'

.ínst ítuto que 'já os profetas, êsses homens de Deus, que lhes d,e'svencÍ'a- ,
to" que, no seio do 'mais alto con- a firmeza de sempre, pondo em pâ-

rei e como que, pusera diante dos olhos os acontecírnentos do ú�tUI'O,' selho, nacional pessedísta, profer-iu nico o representamte populista, que".
_.

com admiravel antecedência de varias séculos, _ d;'Lsais a Miquéas, _
o' sr. Governador Aderhal Ramos da novamente, aliás como vem acon-

expuseranr e anunciaram, construção moral reservada precisamente '
Silva. O líder da J>ancãda, majoritá tecendo -tôdas ás -vezes que o, depu-

para os "ultimos tempos", que são os que imediatamente precederam a
ria prosseguiu-em sua oração, enal- tado Calil lhe' contradita as Ievía-

í-Iade nova, a que ainda vivemos; "fundada sobre o alto dos montes",
tecendo o alto gesto' dê renúncia e nase' inverídicas afirmações, se re .. :

'para que sua visibilidade seja, c-omo o' é, oada vez mais lucida e trans-
de elevado valor cívico do sr. Vice- fugiu nos fundos de edifício da As--

nareute: "e a que os povos finalmente acorrerão" (Miq., 4,1), mesmo
Presidente da República, em á'fir· sembléi-::í!. O deputado Armal}do CaliF

:por,que, procurando a verda.de, com fllcilidade a distinguem, é nã,o a :1fül.lldo_ o seu nome jamais pode'ria declarou que voltará á tribuna e"

{:?nfu�d�m' com as "c.0Iinas", ou eminências morais de somenos, q�le corlsJituir i.mpecilho á lillidade pàr- encerrou o seu. improviso' dizendo,:'

ela ,�omma e sobrepuJa: et eleva/;litur súper colles (Id. ib), estribada
tidária. Ao terminar o seu discurso, '�A mim lue honra o desprêzo ce:-

precls,amente na verdade da ISlJa fé e na sua origem divina, É que elas que. foi. um verdad:iro hino 'de exal ! quem se -desonra-pelo désprêzo '-á�

têm, quando muito, a altuI'la a que as ergueu uma sabedoria tão 80-
taçao a Democra-cla, encaminhou·á verdade". .

mente humana, que, ,sobre co�tradizEw-se já no meio do caminho não
Mesal -um, reqlIerimento, que solici- , Saulo Ramos � SolicitOlf.a· p!lla."

lhe soube dar nenhuma dessas quatro ,�otas' ou sinais '0a,rateris�icos, tava transcrição nos Anais 'do Le- 'Ira o deputado petebista para, enca-

(�om' que se acred�ltem, _ a uirúdade,' a santidade a catolicidade à
gislativo Catarinense, do discurso minhar á Mesa um requerimento,·

ài)Ostolida�:�. Nenhllma, que professe na. integra � maxima indisP�J1- proferido pelo sr. Cristiano .MaGha- em que solicitava se congratulasse a�

s�vel ,?stabelecida pelo ApostOlo de "um ,só Senhor, uma só fe, u�a do, na ocasião erú' que 'recebia a co: Casa pela eleição do sr. General?

60 batIsmo" (Efes., 4, 5). Nenhuma, das colina�, das demais .confissões
A data de hoje é assimilada pe· l11unicação oficial da deliberação to Estilac j:_eal á presidente do Clube'

�ejam 'elas quais Lor,em, "ed,ificacla sobre o fundamento dos ap!o�to: lo aniversál'io dü' nõsso 'eminente mada pelo Conselho Nacional do Militar.

los e dos .pi:-o�etas" (Id. 2,20), herdanclo-Hies direta e imediatamente amigo e correligionário sr. dI'; P.S.D. Falal:am apoiando o requerimento"

(não usurp,ando) o depositado da doutrina e dá missão.
Adalberto TQlentino de 'CarvalhO, Cardoso d.ãVeiga - Solicitou, em os srs. Bulcão Viana, pela UDN,•

•
_;í É o significado transcendenté', mas bastas 'vezes admitido pelos Dou-

ilustre PJ;'efeito Municipal e figtira segui�a, a palavra Ci representante I _[:ardoso da Veiga pelo PRP e Cel.,i

,ores. NO,sentido imediato, a ,palav,ra "cidade" parece designar e abran-' de gr,and'e prQjeção na sociedade popuhsta para abordar alguns as

I
Lopes Vieira .pelo P.S.D., o qual elW

ger todos quantos sé encontram na eminência da dignidade e do co- c�tarinensw e nos cí.rculos médi- s:1I1tos, insurgIndo-se contra as cri- 'expressivo �mproviso, teceu elogio

mando, �orque �Oibrepujam, é que os seus atos não podem ficar igno.
cos do Estado. hcas, que no dizer do orador, lhe, sas referências aos Generais Esti-

r-ados:Os seus ato.s"e por isso mesmo as suas proprias' responsabili-
Tendo sid,o trazido para ,santa foram feitas pelo' "Jornal de Join IJac Leal e C0rdeiro de Farias, ad�

dades. Era, portanto, da maxima c011veniênçi,a que o Me-stre deixasse
Catarina pelo Govêrno do' sr. dr. ville" e que diziam respéito a deba- ! tuanao: que êste último comandara"

)Jem avisados. os seus apos'lelos, e discipulo's. E não só essas colunas
Nerêu ·Ramos, oom 0- fim de orga-

tes anteriores, q��ndo ,encaminhou! a artilharia da DIvisão Brasileira!

da Igreja. Nunca, como no instante da morte,. se despertou em Luiz' nizar ,e instalar, a. -Colônia Santa l a sua, palestra. para repe�i� inverda, I que operou na Itália: Disse mais. o", ,

XIV a consciência de seus dev;eres de sõber'�no e de cristão. Consta Teresa, o sr. dr. Tolentino de Cal'- des a cerca do caso surgmdo com o, representante pésseebsta de "Flona

:las ,palavras memoraveis que Luiz XV conservou sempre- à sua cabe- val�o, que é .especiaIlsta em lepra- deputado��mando Cali!."
. I nópolis, .q�e a eleição re.cé�te d(J'

ceira, p.ronu.nciadasdo leito 130 filhü que tinha �ntré os seus braços: logIa, se afeiçoou ao nosso cOIlví- Esgotada- 'a hora do, Expedlente" Clube Mllüar mmca COIl,strtuJu,mo-

__ que JamaIS' esqu�cesse os deveres que .tinha' para com Deus, a quem

.

via;" conquistando desde logo a
o sr. Presidente anunCIoü a, Ordem' tivo de desunião nas fôrças, arJ1la_;�

de_vera tudo quanto era; que procurasse conservar a paz com. Os vI- niàis espontânea e geral . 'estima d? Dia. Corno primeira�matéria, ha-; das, pois é fato normal nun!a socie-

:tinhas; que. o não imitasse -110 amor à guerra, nem nos gastos exceSj- pelo s,eu nobre ,espírito e pelo' seu
VIa o reqüerimento Ferreira de Me- Continua da 30. pago

SIVOS' que fizer�; tomasse\ conselho em todas as coisas, procurando trato lhano e, cativanté.

'sp-mpre ·seguir 'o melhOr; enfim, fizesse o que ele mesmo tinha tido a
À frente do govêrno municipal de

desgraça de não hav.er p,Qdido fazer. '
.

- Flprianópojis, s. S. está prestigia·
.

{)satos maus, pa!:a a devida admoestação. Mas vambem às bon�' do pel,a estima ,e' .adn�iração da nos

prinéipalmente, lOS bons, os, que, precisamente por' que o foram, ven� sa gente; que' já lhe deve assinala

ceram_os anos e são rpatriI_!lôJ1Jio da hi�tória; Entre êsses -éstão os que
dos ,serviç,os.

'se desenroJaram, e que tão p_arcamente conhecemos. nêsses duzéntos Nest.e reg.isto da sua data nat�
anos de vida social e religi'osa de Enseada de Brito' . .' •.. lícia,. "íli; p,Ns, o abraço dos que,

<;!uem a fundou?
-

Pelo' simples ,nome de batismo �a,rece �Ué outro IÍa: dire.ç,ãi:r�"e redação / de HO Esta

não podi� s'cr sen:ão o vicentista Domingos de Brito p�fx-oto, ql;� aqui ,do":·.muito âd�ira{ll e prez'am a

,ap-ortou 'a fr,ente d!l sua bandeira colonizadora. S. Vicente estendia os pessoa do ,distinto' aniversariarhe.
'dominios até, 'os 'extremas da Su-a cavitania; e, dela, 'lOS e�hremos do

'

"
.

I.lio Grande do Sul: Visavam "umas alagôas que se chamam dos Patos TINTAS 'P;ARA IMPRESSÃO
por uma breve noticia que.delas tiveram, ,e c'om efeito' as a�har,am'"
mas depois de uma d?mora nesta ,enseada, que, afinal, v.Biu a.tomar � • ,C O;, ·T O M A -R

'Feu nome.
. '.'

1 o Oano'ítHi-biltodriador�s ememordist�tSháqUepr;of.ereirr-a.dé"1651."CO' .•A"q.uisJção. d.e
n: por ou 1'0 a o, os' mesmos a' mI .am 'o de 1653, p�ra' a funda'ção .

de Làguna, licito será, concluir qU8yBrito Peixoto "aqui l1ábÜou cer- es.... r.e·p·.t··O··m' I"CI'naca ..d� dois .anOs, deixan90 o seu nome liga:do ao nome '-da -lÍlg�; de' .

<I
.

.

(rUe foi fundador" (José' Loperdo Lopes, Monograli� 'do lI1unié da RIO, 19 (V:A:) _:_ O 'ministro

YalhOça, p. 118) .

'
'

i da Fazepd� _- comlInicou que O

Edific-6ü·lhé igreJa? Deu-lhe, sobr,e�udo, essa pied�dé i�vb"cação de
'

diretor i;la"fiivisão-'de ·Orçamen
Nossa ,senhora do Rbsario? Deixamos a resposta aos que itão tratar' to do 'Ministerio. d� tE'ducação e

o 'assunto ex _professo. -o que sabe.inos, o que é cerlo, é que essa de--';ro- �Saude autorizou o :aanco do Bra

ção.,.estava mu�tor�;os ,habit�s da benemérita Companhia de.'JesÚs, e sil a depOSitar .em-.-nome do di.

a,el� pa�sara �ao som,ente 13.0 bandeirante, mas aos :costumes paulistas. retor do Serviço Nacional de

'f:�JnfrarIas, e ll'Iuandades não faltavam.·Havia as da Santa Misericor- Tuberculose,a quantia _ de
-

dois
<lIa, S. MIguel, S. Antônio, Santíssimo 8a.cramento,- S. Sebastião, S. milhões de cruzeiros referente
Amaro, S. João Batista, S. Francisco, N. S. da Pied:áde, Descendim�ntd ao decreto 27.443, de 16 de ,�o
<la Cruz, S. Paulo, ,Santa Cat�rina, Santa Luzia, 8. iBraz, Todos .oS San- velI!bro de 1949, /para a1ender
tos, N. Sra. da .Apresentação, do Carmo, S. José, N. Sra. da Bôa Morte ás despesas com ·a aquisição de

Coutinua na 3a. pagina
'

streptomicina.

'Assem,bléia "Legisla-tiv,1," "
.

'

\

Transcrito
.

.

.

nos, Anais dá 'Casa o discurso' do
. ·sr.' Cristiano Machado

,
,

'PARA .FeRlD,ASi
, . .

ECZEMAS,
.! N F LAMAÇ,ÔES,
COCEIRAS,
FR,IEIRA-S

,

. ,

E--S P I N H AS, E TC.

Ft? e G qantlo
Plantado ao bico de. algumas esqüinas, ombros fora da po

sição de sentido, m3.os fincadas nos bols·os, abombaehando

.as calças e o ar' tis' quem perdeu a .sorte. g'rande a.pe.nas 'ip·e
la "diferença mínima. no p�il11�e-iro número do milliar; ,cu, oa-

'tlsbaixo, a subir em câmara lenta UlS calçadas" da Praça 15.
chutando os. pauzinhos .,.de fósforo do caminho, e a descê·

bas ainda mail;) deg.avai', ,a mod:o. de- .criança que Rão quer pi
Fsar ,no� riscos divisóri,os dos ladrilhos; ou ainda arqui-super
ch�teado a bebericar café sem vontade nenhuma de be-beri·

c�r café - eis como tem sido vi�to, nes·tes dias, o QjrilhanN�

confrade Medeiros Lima, d'O Jornal.
.

.Sen� Iig'ar o nome à pessoa, quase "topos o conhieeem

pol' aqui, ]Çelas suas crônicas ])ohtica;. Médelws Lima, ao

"rue �. verdade, está d:e féria,s. Ao ,que parece, en�retanto,.,
está de castigo, ilhado nesta mui valerosa e 'pacrjta terra de ca

,sos raros;, Para azar seu, '11'e;11 'estes . acorit�cem. Estamos
'na,quela modorr� icl,eal Jl,a·ra bocêj:os poétiCos à Carlos :Dru-

mond de A-ndrade: 1Êta vida besta! '

. -. Nós, ;'ern todo o caso, temos ti nosso que-fazer cótidiano.
Ao Medeiros Lima, -cumpre-lhe Itão '8omerite' sair do hotel e

recolher ao hotel, ,depois 'e antes das ,J;lOrrus dos grtui!es e

.Ipirões! O desdobram�,nto dêsse :dever está' em chulear um

.jorn(al 'da ;Cari,oca, devorando-o anaiônü'camente, .de 'forma.
!que,: a,0 larg'á-lo\ não dixa ·nada para os -outros. Quem
'ponjentura, o lJenetrass·e no

__�spírito qtú,tndo iê Murílo

Marràquim e não vê, nada, pelas adjaeências poderia até

," lapalpar O se;u c·omplexo de ausê';cia. 'Absolutamente m;udo,.
'Medeiros Lima só falta gritar ó que /está pensando: - "Na

hOra H da mexida pol�tica, eu aqui.. Quanto pratinho
bom. .. e 'eu aqui! Se perguntasse ao (Benedito. .. e eu aqui r
Um pulinho a I;tú... e eu aqUi! O Kelly é o Mangabeira di-
rianL .. e eu aqui!"

. "
.

N1U11 dêss,es 'Vai-e-vem de pens'amentos, quase que o apar�'

�eamos pa,la uma expr,essão daquela cOll!lovedora solidarie

,dade ,que une os irmã-os d,e opa da 'in�prens,a: - Escreva,
.

es

creva, que. t'eremos grande satisfação em publicar.
Detivemo-nos a tempo: Medeiros é Associados, os Associ�-

dos são Chatô 'Q o CÍ1atô não é ç!.,os pobres! Nem �esmo da

queles a quem, ex-vi d:a Leví.tico, pertence o reino dos céus ..... ,

Guilherme Tal

, -

'.
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