
�para '"'novos�· � lri
�

-

•
- ,,;, j"'�1 . _

-:
. Com. a .

aproximação, do plei-
.. 1

.'

. to nacional de outubro, c.oinr--,- .' .

çam . a.. , movimentar-se as> bos

tes pessedistas do 'Estadó.}'
Elas vizam i - consubstaneí-

.ar, 'nas' urnas, em nítida ma

jor ia, outra vitÓria'sémelhau _
.

.' te. às con'quistaÚs, ano�. à'tr5s,.;;
nas,� campanhas ,�p�éside11.:c1aÜ;,' :

e go·vlern�m�utal;· :",." �', '�:;,
" ::As »:Ipe,didas, pr�:limiIü).res,.de

.

.ar regimentação, 't-r'ildúzidas'l na ;.,. '.'.

escolha �os, delegados ,munlei,.
país à grande convenção: (lo
próximo mês, já alertam e vi·

taliz'am as aÚvid�des 'diOs,. nú-
cleos ',�art,i!lárJos. ': }

Ao conclave, .. representantes
l�gítimos dos: fáfios sectó�eg

, ..�.' -;
_. '.

.

da terra catar inense - homens
'de 'tôdas as PrloÍissõ�s e de tô
das as classes sociais - tra

rão o seu entusiasmo e a sua
��� -

colaboração para _ indicar, ao

eleitorado do <Estado, nomes de

candidatos ,prestigiados, chei
os ·tl� sadio empenhó em dar
à .

gente, �arriga·verlle, se go·
vernantes ou Iegísladores, um

clima dê prosperidade econô
m:i��; -dJe reajust�mento social
e de continuado aperfeiçoamen-
to cultural.

eomunistas tiveram, novamente
de 'adíar a

, exscução dos :seus
planos de Invasão de Formosa,
em conssquencía das perdas so

-- eram baixos os preços no mercado
fridas nas ultimas lutas, espe-

Não pretendia. aqui comparecer
.

da �IÍha., cíalmente nas: Iinhas
.

de Chus-
:nem tâopouco aceitar- e dar de-", Encontrava-se êste ;rN':mto em i�an. Ao_ /mesmo tempo, díseeramsempenho à�dificil e honrosa, rui-; fase; de progresso, quando �ecebev

que o exercito nacíonaítsta con-
são, que ',Ine foi confiada, ele' dizer .ourros moradores pro v"'niente� , A presidir tão importante
ltIgo perante. tão: .seleto, tã.ó culto dàs Ilhas dos Açores ,e d.,l Madeí- seguiu retirar 150.000 homens, rennião, estará�a figura Impre s-

'.
- . , I. ' .' que. se encontram, agora, em �

-llii,ditório sôbre
'

a grande data de ra, que lhe deram mais vida e mo ' sionante Ide
-

homem púbfico
, , Formosa, 'Para cooperar na sua

. hoje, que assihala ,o BI,CENTE,'J,í,,: cimento, deixando a Enseadaxlc que é o. senhor Nereu Ramos,
.

.' , ,1efesa. .'

ruo da Enseada de Britei na cate- ser um ponto isolado ,e sem v ida gura máximo do pessedismo
J' gória de ·Fr.egl�esia e' n da sua prf. própria. catarlnense, e. estadista �hi�ig--

I ' mitiva capela llOS ,fóros de Igi'üia I�� ássim, com todo' o ontll,;;;'lS- M'andad"o' de Segu,.,·' 'n�,r, idealizador e intem,erato,
Parnquial.· ! mo foi construida a sua primeir'l 'ri.'talizador de· tantas' merh5-
>É tarefa superior às minhas' cal;ela, !i�b -a invocação de Nos�a raoi' "-'"8

.

de' Luz Del �ias tar��á§ em prov'�Úo'd�', Cu'
forças; mas, .vencido pela bondúd� Senho,l:a' do Rosario;, ,edificad� ,,' \I � �u_�idadé. b'}rriga.,y,erd'e, e 'cufl

.

da distinta comissão que me nesta formosa p\'aça, abrigaâa rloi'
.

,-

Fuogo .� I�rojeç.ão, ··nó· cenário polítí-.
. :proéú'rou, :,:tqut eSltou para dizl:ll', ventos do Norte pelõ ,Morro do Ce-

• (i",..
.

co-a:dministr".tivló ' nacional, .

'embora resumidamente, o que fói 'dii()'�e do� veütos 'do S,ül 'p'elo ele
(-.:T. A.)

abriú;'para a províncià l1atal,
!l:éste antigo� arraial da Terra Fir'- 1'a:&1) ol\1ól'ro dos' Cavalos; RIO, 22 v ,.- 'f'eIegT31!1a {le

·escaladas suntuosas de pnistí..
me.

"

-

-

.'

I
Belo Horizonte informa que,' P,r'o.· .no 'e de' renome.

. ..

".
.

,..;-� Pe�sedistas catarinens�e!'l;- S·
,

_ _ n'uncümdo'se a respeito do manda' .','
. -

,

Seu elesenv.olvi_l1lento > ílnteTÍo_r-. 'Segundo o que está pubhcadt? .

. I' I
A; image,m de sua terrl1rde.s� .proxima�s.e -á' bora de' úm. t{�bre

.... . do de segtlrança, l!1l1)etra( (' pe a . • '.. c/ -' "

".'
'

mente,'a 1'750 já era apreciável. em- "Noticia Geral da Pl'Ovmcw .' . ,� t
ta. ,nossa' terr;t-, anteS. lá foril e· ardoroso �õnl'b.ate.!" 'Pes-

,
- -

I .�, ..ballarlna- Luz Del ]:i 'nego, cOU ira o '. <
. " .. ' " -..

,

.

Heg�mdo .a tr.adiçã'Ü' T�colhida por; de Santa qatarina"., editada,' em
, h f d

conhecjda apenas," IlII.maé .leve.,'- s}ldistas,�á.,póstos,! A postos� �e·
-M '1- J ... '

d' AI
.

1 C 'I
. •

b l' d ato do c e e e Polleia, que 3 > 'fi. t d
',-

t
,".'- ,- . '. 'j'. -

1 p' t·.J S
'.

I "D' 'i" •

.•
.
al1,ue 'o.aqmm· e nH)](a o·e· i 1873". de auto.rI_a ao a: a lza o C[ .,'

"b' 'd� "b' _ . 'ii]qller.' ".�l,a:S>' �,;çar,ac_eresj·. l1egI�Il�� O· ar lotO' oela . e,mociratlé.,'),
'. �. .. .'

.
.

, �
-

, ,

prOl lU ec,eXlll:,:.se e_,jTI.'qHo, 'c' l�' t' --,-. '�-l"'tá--'--': '. 'd" f' te. N- ;,-' R'
.

..

o, ,em seu ...�'Preclavel trabalhe .erutlito' Aro'ipresti� Joaquim G,ome," _-, "-'" <i'Il. ,_;� - _.V . 'e:' -iS as- e, Il,ers.o'll:,a ,IS s; lB-Vlen l· :�. con lan '�s.' em·, _ er�u aJU-o.s,'-r y '�pnrFe da ,té:ci:íwrio -min-eiro� 'o <vro_:.."." ,"- ..
"

t t
.

�Qbre,"a Hi§tória 9� Pto_;,VinCjia A'e ':dc'Qliveir;a:e ,B-iPY8; essa'J::IÍ}}e),a fo) _'
- ,

-

E t d� D
. _,cos e qUlça es ravagan es, gOl- .,.., nesta �l(�va'atrancada de Íe 'de-

_ S.a.í.ilã".· C-atarina,":;,,-D_''0H1il:1JrQ�"'-,de _B.>ri� � ,rüúdacla." tie'los"Sénhor�.éS -""'-Cà,p�:tãe.1i "êút;adbr gel'a,t· do " s a· o;
.'

ar,Cl "

nhou,. péla aíua�a� "e" peJo. p'oi:,· m.�cr·ática e" dé ':patrióti�o ('}ti.
� iBeffani, ,ol)in,ou que álem' dà- po. te de N�iêu�:R�m�s' novos' ('Q' 'h' ".

t d- ....' ..

ta :PeixotQ'; �deDçi:s -de aCfI'IÍ perma- ,_Antônio' de" Bitfenc�mr't.. Cid'áde' \,
licia 'deverá .ser tambem citado (\' .-,lor·l'dos 'fo' rt'eis'.' de>p"u'J'a'n'ç'a- ;e''''',Ie'' .

pen o. cer os
•
e' ,maIs. !Íma�. es,.

Ilecer
,
cêrca de

-

'(lôis ános, de')' Manuel' José de Ramos. plêndida e: 'insofismável vi;tli-'
,�OS\os�� 'dhi'Ii:te d�s 'H,raJÍdades_ do� I -Ereta que foi, continua,rUJll' 05 governador do Estado. bI':asilid'adê': As sqas fro'nteir�s ..

Indios da Colô.ni:à -clãIlhá: /de San.
'

ll1orador.es a envida'r esforços nQ
,

b I'
�.-

�á 'C�tilrin_a 'Qüiríl I)S
�

seus daqui i
sél'itido do éngrandecímento 10ca.1 6' Prodncão rasl en'àn

_..._-�. -M

.......
� .......-�-�-.1,"",- ....-...,..:;.-,...;-......- ......-------

�r�à.n�fe�ÍJJ:s:e wrfi'\..�lla fami!�'a .pa"< a�sÍlp �onsegu1iralll dos Põdel'és 'N- .

,"de' cebolas, .'
. e-zoJlo· -8., f_co'g81"·.,e'o'lo'.-S··' 'O, .0· '_ 'R'."18'0'.':.f� Laglilla,�ó'nde Foi o ·'Pr.imeiro po r blicps que o aÍlLi;g'o Arrat)lJ fô�se,

_

-voadpr>
"

.
_

"

em d,ata dt;l·1_3 de"abrjl (1e.1750" ele
,Mais tarde vi.ebl�n: 0ntros la

. vado a Distri-to Polic_iai' e, a:ind� RIO: 22 (Agen�ia' Nacional) \
"

.

...
. ",,; ívrádores e aq�lÍ _\lB"'ftlltaranl '.sem I

n,êsse' me8m10 'Imo, 'hi,nla d'ias de' - ° Estado do R�o Grande' .do RIO, 22 (V. A.) - Durante o ;0 éhefe do serviço de' salvamen':$ tngénhos- de açucal': fariliha e p'a ! pois,.ou ,seja à 13 de lVI,aio, 'fôsse Sul ocupa o primeiro,lugar ,na. pia de 'ontem tegistraram-se de', to diss,'; que podia assegurar qua
re

fa ben�eficiar arroz 'l milllo. áqu: o meslÍlo Distrito ell?vadQ á catego· produção brasilei.r�.de. cebOl�_1 :z:aiCo üâsos de afogamento n,as .di· 90 por cento daquf!les' acidentes,
ar

haVia abundancia dos'� pI'odulos:' ['ia de Freguesia, e a sua entãQ_Ca-: Foi.--estimada em 50.,nlll e,uma, versas praiás desta 'capita'l. .

Um cntem como, sempre" se, deram DO�(Ia lavoura, <H:iaçãQ e p,esca; - ine
'

pe<la aós fóros de Igreja Paroqtial toneladas, na ..: ,valo�,. dê 73 mi 'I desses caso's que' foi fat;'l,
'.

reg�s' uma imprudencia do� barihisíás� Êthoradós' for:ÚÍl- -os -pé.<>irrios üami· 180b a inv(;cacão de Nossa Senhóra lhões 364 cruzelrO'$. Seguncio da - .

, poiiÜvQU _ com uma "est:,:ttÍstica:;
nni p_a�.,a."a. La,g.una,. fl�11hQ�a �eri d? ·RO.�ario,-',<�0'ÍÍfOl'111e.'A,.�vará e�p�.. dos do.:.Serv!ço. d.� ��tatistit!a '�ltrou-se q�l�Si n� mesmo loéal �ÍIde r,eaÚrma qúe nos 'ultimos 30 anos
[;0 �,f?_ssel!c1 as, pal::;_agens f?obre dldo pelo Governador _da çap'!-ta' Prod,uçao \do Mllllsteqp da Agrl por. de�cUldo perdeu a vidã o me: 'as� âfogàmerito� fata" verÚicaram
os mortos dds. Cavalos, � Sir�ú. nia, COJ:onel .

Manoel Escudeiro cultura, a área cu�tiva�� _ ati�. ni,no Carlos Alberto há alguns me_ se p�r destes motivos,: a)' fora. A popula_ção àumel�tflYa e� En Ferreira
- tle Sousa.' '.' giu 6.882 hectares. sendo 7.268 ses. A vÍltima: agora, taml:t_e!ll rapa- dos "PQstos; .b), em

.

dia d\l banho
�eaQa 'C'oníeç'ava a en1f;>aiolàr m f quilos o-:"rendimento médio ,pô'r zinho: tambem se chamáva Carlos proibido; c) fOra da hora regula-prOdutns de sua Ja'\iolll·-9.,- .qua�do . Co.nti';ua da 3a. pâg:. llectare.

c

i: ',. I Albert9. m;entar. '!'

.

(ConC;ll1§�o) .

-

..
- RAZõES .EINAlS � Precioso ,espaço já roubámos ao

II'" d t '�d·
' Ist,ado. Convénrficar: por' ,acíúi. 'IR a emos- que" Izer�

��.�:� �:��a������,���.;:��e ;;�:�:�i:�;Fr���:t:,(�ã;a� ,.

,

.

"

',- I

- I
nfahvel, como tudó o::quR;"ai.das mãos dos homen$, nem' • .. ..
r, isso se. tle:\rerá áÜt1.'liLir' .que a sua' irifl.'Uênci:i- seJ'a iro. •

" . .

.

,

. ,
.., 'ALTINO FL(jBl!S� ..

elUe�;àvelmei1te nociva e' a sua a:ç.ão' ind'esviàvclmenté '
,

.

alha ou nu1a� Si;,.
'

" .

en;taptQ, no espaço d.e treze anos,- quatro edições. Esta p,a�-'
:-: ';EriI tod'os: os t�n;_PQ�, tem sidO' 'Pari.; um centro de üculaddade é eloqüentíssima.. ,

�is acel1dràda �Jllu{a. Ali tem ,a SlJa se(ie a Acade- POl;ém, nã.o retrilh�remos o a,ssunto. As inteligência�
Ui comO p-àJ;'te; dllCeg'rante do' InstitnLo de Fl'ança, e

_

desoprimidas de preconcéitos' maldosos sà,berão, con·sider.á·
ora �a' q�Tal, . � ci:}tioa. anti-�câdêmica se

�

enconLra
.

per- lo na ,qevida�iuz.
,- ..

,,' Em outro. artigalhão (22 (1'e abril),. I1ãQ. s.e .pejou (1

a�entemel�te Ue at�laia, l:� ,es�e:'ança' de bis-riar qual- Aó, chegar a esta altura da pendência 'sllb-liLe<rária em CAM de CIOnfe.ss,a�' 'que _,�'-ÜNICÁlVIÉNTE" l}te "INTERESSA-
er escorrego dos "llllOrtals", 'it ·.fim de os arrastar pe- que nos VÍl)lDS Inespeiac).ame!l'te envolvido, -digainos �ue VÀ'" nesta refr,e.ga, "DÊRRUBAR" o noss0 "ca·rtãz" (?).
rua da �margul"â:"' ,-,

.

L J. _...
.

. :

não fomos' Iiós quem a pro�TOcou. Talvez n'os fMa melhor Nenhum id�al de beleza, de' verqatle óü ,ele. jústiça. pOI"
ão só p�l'a evita.t" se'�elhalltê escâ11dalo . literário, não ter entrado na liça ... Já o piedoso Radre Manoel Ro· 'tanto� o 'guiou. '

as, també1lTj.� e prineip-alrilente! - por est[J.r côns· clr'Ígues, que,
-

no dizer do autor da NOva' Fiai'esta, lei� 'cã-
Ia ,das 'suas gra��s

�

respon,sabilidades ,perante o· ll1�ll1,d» tleira de D�creto na-,Uni"érsid'adé d'e'Coirrfl:)ra, Com g+;nde
!to, é 'que ela procede G'Ü'ill 9j__ maior ""l'ÍltÚilO p�ssivel 'prudência a0-onselhara:, "Com louc'os; nihl,J1eres' e faipaze�

� estimati�a das obras Íiterárias ,pr.esentes a'os seus nenhum htomeul' de e.nlendimento entenda., llorque sair!),
assi'cos c.ertàn�es. ,.

.

�
'" dêscàn)Po�to do debate" .. TOd,avia" por outrQ' iado, a voz

At� il"l'eÚágálvel pro;y� em contrário,' temias, ,'[)or- a,rdente d,e Zola clámaya: "O� vit att mo!ns, lorsqtt'on se

ll.t..o, {}.e admít.rr que ne��as Gong..i:ç,ões é que a Hista'ire bat".
_

< '"

:lcLlit��1�artll.re� alle.ma,nde_ �lf;_ ,Ado:tf9 Bos�ert efoi cüroadu: No combat.e entrámos;
, c

\.
., ·11 ·�lstiça. Livro el.e' U'!o.ais d;e.l1'lil páginas de téxJ,o, Que o ataque 'original veio do CAiM es!á mais que pro-

e tPatérjá dr típica -erUdiçãO'" e :pesquisa-, teve, no y,ado.
- ""

>,

. ", -rjO MAIS AN'J,'IGO DURIO DE'SANTA CATARINA

;r.,i:leUrlo -,�. D. Gerente,,- SIDNEI�NOCETI_'- Diretor �r. RUBENS DE ARRUDA RAMOS
. '" ;,Díretor de ��dacão GUSJ.AVO

- NE"VES ',. ,

A"Ó XXXVI 10.8S;

.No bi�centenQrio' da
. .

Ensecrdo de Brito
I

" '.
.

".
,

"

,

Comun-icado
nectenelísta

. " .

.

.

'. I
TAIPEI. 22 (V.A.) � Os .na- I

cjonàlístas 'informal'am que os

I .

rr-.

'DiscursO' -dó sr, Lup-ercio'Lope's. entr.egaD�
,_\.
do à Prefeitura' o 'ma,rco. comemorativo
Exmos. Srs,

�/'

,
\

-;
.

j

I beirara'm as linhas mesmas da
Pátr-ia, e tôda a sua gente-

I'. até aqueles
..
que, f�zem da' íco

noclastia empedernida e. da cri- -r-:

ticaTnvejosa a única razão das
, próprias existências

adquirir, ii sombra encoraja-
-,iria

dora, perspectivas "mais am

plas e títulos mais valiosos den
tro da 'sociedade brasileira,
A êsse homem, _ grande. nas

Titórias e maio� n�s renúncias,
caberá, outra vez, o comande,
pessedísta na 'próxi'ma'cam
panha politica. Sob sua ocien- \ .

I tação, pelo seu-exemplo e-pelo
se� esfôrço,', os candidatos � par
tidários voltarã�. a COi!qlü�
tar do ele.itorad.o' livre de slia

colÍt�nidade, um endôsso, pIe.
no e e",plícijjo de

c

confiança;
em se�do-.recO'ndúzidos aos' .pos·...
tós de m,ando, nos quais ,tan ..

io se �smeraram em 'bem se,·

vi:r ao Esta.do· e à Nação•.�
•. ,

ria!

Basta ver o primeiro 'artigo subscrito 'ú-ela sua raúio'
social e jns�rto no Estàdo &, 4 de abriL P·;P. Já o título·
cheira.v:a a pólvora.:

-

Erudir:ão e errata ao 'sr. Altina Flô:pes.
No text� pipocava� alusõ�il. veladas, mas f.erfnas, :10 ·atra·
so ,da nossa culLura, à estr�íteza ·das. nossas éoI1cepço.es li
terárias, à lo})itusidade do nosso· sensó crítico,' efc., seiI.do
lJ.os atiradgr,: à c[\;da ,p�sso, ó: qualifi�aJivo �rônico de"'''goe.
thiano',,- {encerrando-se o mau requisitórj'o'eoin a in.júfia:.
direta: .pessoaÍíssima: "Ao sr. Flôres .. -:

-

é preciso dar no

tícias' de vários falecimentoi físicos e m�l1t'ais, inc:lusi1w ,)
.

seu. pl'óprio."
. ."' -"

,

Não obsla�te ,'isso, e sem �mbar:go das muitas pon,GÚl'a"
cçõe's ,generosas de- pessoas' amigas,

.

resolvemos afrontar ai

brqlalid,ade moderni�ta. Reconhecemos ter sido agrestt:!" por
vêies -ao rebater os g'olpes dos gr�tqitos illimigos. Em com-
,:' �. �'.

pensaçãb, pOréI11, .nos animou o desejo de. enquadrar o de-
'bate nos moldes ,(le -uma discussãO' t)l"oveitosa, em que a 110";.

l1estidácfe da 'àTgumentação superasse as veemências da

�lêl11ica.:.. Coutinua na 3a. pagina:
..

..

-:--J,

_.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



:,

�.,

Transporte� ,�éreos' Cªtarinense S/I
,

, ,. .

-

Sé.de::· FLORiNOPOLI rs
Uina crQaniZilção getlúinamllnta catarineDS8' para servir

.
.

, Santa Catarin,a.
evlões Do'uglas

--'_' HORÁRIOS:
As Segundas, Quartas 'e Sextas-Feiras �ar� Lajes e' Porto, Alegr
Ás Terças, Quintas e Sábados para, Joínvílle, Paranaguá, Curiti

,
' .' Santos e 'Rio de Janeiro.

_

'\

Passagens e encomendas com os �,g4antes:

FIUZÂ LIMA & IRMAOS
Rua Conselheiro Mafra, 35.�Tel. 1365

Agencia da «CRUZEIRO DO SUL» ., Macha<!_o & Oía.. SIA
Rua João Pinto n. -12 --o, Telefone .1:>00

/ •

2 Q �STÀD-Quar.ta-feira, 24 de' Maio de 1950

Sindicato des Esiiva,do:res
!, d,$ Floríencpolts-

O<

,

.. ,

'

• '�: Éd,jjal >:

.' _.
Fago saber aos que o

presenteI
entidade, Conselho Fiscal e respee

virem ou dele tiverem eonhecimen- tivos Suplentes e outra para os re

to que no dia 30 de junho de 1950 presentantes no Conselho da Fede
serão realizadas neste Sindicato ração, ex-vi do' disposto' nos arts. 4
as eleições para a sua Diretoria, e. 39 das "Instruções", '.

membros do Conselho _ Fiscal p.1· Os Tequerimentos para os regis-.

'1

Representantes da
.

entidade no tro das chapas deverão ser ap reseü-
'

· Conselho da Federação Nacional tados, na Secretaria em três vias
dos Estivadores, ficando, aberto o .assínados por todos os candidatos,
_prazo de 3D dias, que correrá-a pessoalmente, n1\o sendo permitida,
partir da primeira publicação dêste para tal fim, a outorga de procura
e J�rminará .no dia 19 de 'junho de ção, devendo conter os requisitos
1950., pará' o registro . das chapas previstos no art. e. 6 das "Instru-

- na Secretaria, de acôrdo com o ções" e ser instruidos com as pro'
disposto' no art. 4 das "Instruções" vas exigidas no art. 530 da Ccnsoli- -

- aprovàdàs na Portaria Minísteríal dação das Leis do Trabalho.
n. 29, de ,29 de março de 1950.. Elorjanópolis, 20 ide maio de 1950.

Às 'chapas deverão ser regis- (as) Gasparíno João da SilVa _

tradas em separado, 'sendo uma Presidente.
para os candidatos à Diretoria da G B· C IJ' � A J J

..: Câmara Municipi
-. .. a ueu-a ue fluraua de fJori!t��I!.S,"

.O pt:�sidente da C,âmara MunfcI
Florianópolis faz. saper que ela d
e promulga a egu.ríte ler: '

. Art. l0 -.Os loteamentos de
banas e suburbanas do Município
Florianópolis, que forem feít'?s den'
determinações das leis.!"fi VIgor e

projetos forem aprovaoos pela ti
de Obras públicas da Prcreítura
cípal, fícam isent�s dos Impostos t,
munícípaís que�re os mesmos

rem, pelo prazo, de' (3) an,?s.
Art. 20 - Os lotes vendídos -.d

de gozar desta. isenção no ato
'

transferência para o seu novo, pro
1'10..

.

,
.

Art. 30 _: Para gozar dos favo
art. 10, dsverão os íoteamentos t
mínrmo uma 'via pública construí
'loteador'. _

'

Art. 40 ._ A fsenção a que se r

. presente lei será concedida depos
terminadas as obras de arruament

.

diante requerimento ao Prefeito
cipal, instruido com uma. cópia d
jeto aprovado, .e const�ra da ?8
que êste requer-imento for deferIdo,
Art.' 50 _ Esta lei entrará em vi

data de sua publtcação.v
Art. 60 _ Revogam-se as dis

em contrário.
.

\
".. J. Batista Pereira, presld

Registrada a presente lei na.
ria da Câmara Municipal, aos de
dias 'do "mês de maio' do ano de
vecentos e _cinquenta.
João F'rafner , diretor da secreta

Câmara.
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�,�
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Exclusivisla «RENNeRn
PRINGIPA IS ARTIGOS

-

,�oupas- Calçadas
Felt'ros-Maqui,nas

de costuras

Conselho
.:Pentteecíáríe

:(

!"
.
"

I

.
I

Atà- da 652" sessão do Conselho Peníten
cíãrío do Estado de Santa Catarina
Aos dezesseis dias do mês de maio do'

· ano de mil novecentos e cinquenta, nu
ma das salas da Procuradoria da Repú-.
'blica, reuniram-se em sessão ordinária, .

os membros do Egrégio Conselho Pení- I
teàcíãrto, drs. Othon da Gama Lobo'
d'Eça, presidente; Agripa de Castro Fa- I
ria, Abelardo da Silva! Gomes. e

.

Clamo I0.: Galletti. Iniciados os trabalhes o sr . Ipresidente rnandou proceder à leitura da Iata da sessão anterior, que roí aprovada I
e assínacia.: Expediente: Foi' assinado o

parecer favorável ao pedido de indulto'
de Cãudío Btulsér, �da ' lavra do canse'
lheiro dr. Othon da -Gama Lobo d'Eça.
Constou maís de um___..Qfício do Departa
mento 'do- Interior e da Justiça, que -rof
mandado dar.·conhecimento ao exmo, sr.
dr, Secretário do Interior e Justiça, Edu. -

cação e Saúde; de. um ofício da Secreta
ria do Interior e Justiça, -Educaçâo e
Saúde, comunicando que foram encamt
nh;o.dos ao Ministério da' Justiça e Negó
cios Interiores, os .processos de perdão'
remetidos àquela' Secretaria pelo .ofídio
D..

_
77,. de -28 de abrfl dêste Conselho; e

dê mais urp' oUçjo pa Se_cretarla, do In�,terior,e ,Ju,stWa, remeteD<�o uma éóPia do

I· d�Cr!!t,:CUJUe�:!,l,dU!l�� :_.0. s'!,ntE!l!ciado J,oão :
'llC:lã.o·Em!llano 'Sónçálvés, Ordem do ,dia:
-.2:çon��!heirQ :dr1 ClaI"io G.· Gallettt-� Pe-'
ditl":,r;jj\ió.�àçãõ -dt""jf.çlÇ�$$9 çririJi;) 9� /Q-
tê J,oão MartendàL,1 'Nada

-

maís -l;àvendo c-

� tratar., foi, encerr'ad51 a, sessão ç.� qual . < ; -: • , , , ....... ; • • • • •• • •• :. '

••••• i''Élll (as�.) Rubens 'Ramos, secretárlo ....man·
.

� lQU'rfJ '- � EM "E''D,"",â' t·
..

Oe'i iavfáI' a preSente ·atá, ·ass1nada 'por I"I\A � U. JVl,L
tó<Íós é pGr mIni ',r!)tro subscrita. ,(ass.)·

VINHO CREOSOT-ADO'Joa<luiln M,adeira,>Nêves. Agripa cIe"Cas-
tto Faria. Vitor Lima. Clarno G. Gallet· " S' I L V' E I R .A "'"ti. Á!bêlardo da Silva Gomes. Confere com
ó livro de atl1-s: Florianópolis, 19

.

de
••••••••••••••••••• , , •••• '.' ••••linai� de 1950. N:réli,a. (}uint, escrlturárl�. .' '"

Loja RENNfR
Tenente' Silveira, 29
fio rei dnópolis

Rua

QUER VESTlR·SE (OM (OH.fORTO
APROCURE

Alfaiataria Mello

�,.". t-

Com_panhiâ lelefo'nica Catarine;Ds·e
Aviso

AOS SENHORES ASSINANTES' DOS TELEFONES'
AUTOMAT.COS

Em :virtude do cresce�tec tráfego .das cpmunicações nos
centros telefônicos automáticos do Estado e principalmente
desta Capital, recomendamos muito esp.ecialmente �os senho
res assinantes para os seguinte,s çlois pontos ·-essenciais:
• lO) Não tirar o fone do lugar, antes de ter a vista ou na

memóJ,"Ía, o número do 'aparelho que vai discar.
2°) . N� bater no gancho, quando esteja a espera do

zumbido, porque isso lhe fará demorar muito mais a
I A' �Di IRMEQ10p! :

sua ligação. '

.
.

ma'l a 19OZZI
.

A DIRETORiA

-)A�-Ag-. onia·Tif!li�;�t�!-[!;r��· :::::::::.:�::�::::::��.:: .

d· "1<\' ,(,_) IBGE avisa que, segun.do, de-

a'· 5ma terminação superior, foi 1lorna·
-

. do sem efeito o limite -máxi-
Aliyiãdá em Poucos

.

Minutos mo de idade para a jnscrição
Em pOUCGS minutos a' nova receit�' de candidatos á Prova de Re

� Melldaco - começa a circular no 'd
. .

feangu'e, aliviando os acessos e os ataque. cense� or, ·a que s.e te ere o
d.. asm.. ou bronquite. En;Lpou,Co tempo item , do edital p'ublicado em

I
é possiveI dormir bem, respirando livrE' e
facilmente. Mend.aco .alivja-o, mesmo 15 do corrente.

.

que o mal seja antigo, -porque dissolve e
remove o mucus Que obstrúe as vias res-

• •. .. • .. lO.
..

,.,piratórias, minando a sua energia, arrui- .. lO. .. .. • • .. ..
.

.. • lO...... ............'
.nando yua saúde, fazendo-o sentir-se
prematur.amente velho.Mendaco tem tido
tanto ê�to que BC oferece" com a garantia
·.de dar ao paciente respiração livre e fácil
rapidamen.te e completo alivio do sofri
mento -da asma em· poucos dias. Peça
Mendaco, hoje mesmo, 'ém ,!ualquer
farmácia. A nOBsa f'l"arantia é a Bua maior
proteção."-' ,

Mendac9 A�����c;.m

-

Rua .Felippe Scbmidt 48

'C.orrespon d e.ntl I

··Comerclal
Confere
_Diplome

METODO. .

Moderno· e Elictent�

.DR..

Ao DAMASCENO :1)A SILVA
ADVOGADb

AÇõES CIVEIS E COMERÇlAIS

'Praça IS' de Novembro,' 22 - ze a."
.

'

(:Edificio Pérola)

f'1Jnes: 1.324 e 1.388

.

LEI N. 43
,

Isenta de

t·
O presidente da Câmara MUrllCI fi

Florianópolis faz saber que ela d
e promulga a seguinte, lei:·' '_

I Art. 1° '7" A Prefeitura Mu
Florianópolis isentará da multa.

I· por motivo da construção de 'pr
a devida' lic'ença, OS proprietár)
vada e reconhecidamente- pobres,
requererem-dentro dé 30 dia.s,
da data da publicação, desta lei,
comprovarem também que .os

; se'rvlrão .

para residência própria:
.1" Art. 2°'- A isenção só se·rá c

depois lia .vistoria feita pela 'Dire
obras,.a qual julgará si' o- prédio
'che as cendições exigida" para o

te-se", oem como verificará si I

lizaçã,o e a construção do _m�smo
prejudicam o traçado e a �tetlca
naL

.

-

Parágrafo único _ Quando se

tár que as condições do prédio na
dem à.s exigências a que se ref
artigo, será concedido ao- pro
o pr.azo de seis (6) meses para I
obras da Prefeitura, independen
apresentação de planta. -

'Art. 30 _' O proprietário não
isento, por efeito desta lei, do
mento

.

sonegado, cbrrespendente
cença, sendo porém dispensada di
sentação da planta que deveria
exigida para a' construção de r

pr.édiO. '
"

. Art. 40 - lilsta lei en t.rará em, V)
data de sua publicação, re_a. �

dlsposiç'ões em contrário.
.' d'J. Batista Pereira" pres!

Registrada a presente lei na

ria da Cãmara MuniciPal, aos d
dias do mês de mala do ano de O
vecentos e cinquenta.
'João. Fl'ainer .. diretor da secret

Câmara,
..... " .. ..... .,'.. .... �

\,.

Acabe com as Levanta
� Noturnas e ,Sintâ�
Muitos Anos,Mais,��
Freqüootes levantadas ou !ÍlIC�

turnas, arp.ência, residuQs �e�b:3nq
·na urina, dôr na base da esp1&ia
na ingua, .nas pernas, nervoslslD�lidade, perda de vigor, podem
sad,:>s por uma enfermidade n' P
Esta glânduhi é um dos maIs InIPO
órgãos masculinos. Para.. con,trQlar
tranatôrJlos e restaurar rapldaJ1l
aaúde e o vigor. siga o novO t.ra

cientHico chamado Rogena. M
'seu sofrimento seja a!_ltigo, �fl,rs
qúe Roge-na o aliviará, revigorJz ()l1lglândula prostática e fazendo �w'V. se sinta muitos anos ma1S .Jo�
Rogena em qualquer farmác!!,' N
ranUa é fi sua ,melhor ptoteça;:d
Rogena ;����� d�.

.

tites, uretrites e ci�titel!i.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



·b'I·�c·enlllR'ar·l·o '. da' ·ED' 's",'e'-ad,·a' 'de' ·8'f,-lo -S.a�,ai�� .. ,p_atr.QDo .. .da ... _ lnlaataría
'. ,ti 'U A bravura e o heroismo são igualados de- ambas as partes., ..

" 'd I
' , Sampaio, coni os seus, bravos. da "Encouraçada" vai ter a palavra!

rIo, aque e; e á ,Este, na ,P,arte 'lmento e o ,sim pbvo festejou a. da�
ve no Ii d T'o b

.

d SI'
' '. 3a Divisão e' "atacada. pelos paraguaios, su.poetando Impávida 'ao

]110 se vro o .' m o; '.0 u, com o Oceano e na pa.rte I ta', dest.e, d.Ia .que lhe parecia de Ll. L ......

arado pata a novel Igreja Pa- do No�te, com a Laguna .de San-: real vItorIa... . u-emend'o choque e 'passam a combater peito a pelto,' como só sabem

iat, realizou-se o pr-Imeiro ca- ,ta Catarina. Em agosto de 1876, o Presidcn'. pelejar os infantes.vOs quadrados não se transformam, não cedem um

t perantê a imaeem e O T' itorl d t F
. passo, .não .recuam um palmo daterreno l •

f'
n o ti '. ern orro es a '. reguesia --

a Senhora do Rosario, - a Pa- visto do mar é -rnontanhoso, alo te da província usando das atri "Sob o olhar severo e magnético <to imortal cearense, a estóica

'rra da Freguesia, -" no dia gum tanto planei, perto da cos-' buíçõss que lhe conferra o decre, Infantaria suporta. a avalanche que 'rola, que se despenha, sôbr�us
e junho do àno de 1751. La, ·e com lindos, vales entre Oi') to n? 2675 ,de 20,-de outubro de quadrados; em todos os semblantes 'estampa-se um profundo despre

am nubentes José de- Freitas, Morros a ao comprido dos Rios. 1875, eriava Os seguintes éolegios zo ,pela' vida, em todos olhares lê-se uma única e irrevogável reso-

o de Isabel da Silva, natural A. lavoura principal consiste eleitorais, no município de São .11) I Í'lção: .: vencer !".
_ '.' "

_ " .

lha da Graciosa, e Antônia em' caf'é, cana de açucar e man., sé, que contava então com 53 vo.,
Suhlime resoluçao,.. sublime comemoraçao de aruversarro na-

ia, víuva de Pedro Gonçalves, dioca. Planta-se tambem. milho, tantes, assim distrtbuídos-; Ialício l . ..

nalural da Ilha do Galo. feijão e .algodão. ' -São José da Terra Pirme " 23 Sampaio recebe ordens de�Osório para res1slir, pois dele depen-

ram testemunhas: Verissimr ·A 'pesca fornece a muitas f'ami- StO Amaro do Cuhatão .�.. I} dia, t'iÍliCa e exclusivamenter-o final da batalha, embora custasse o sa-

eirõs e Manuel Espindola, tôo lias os meios de subsístencia, Por S. Isabel e Terezópolís ..... 2 crificio de Iôda a 3a� Divisão. E Sampao, o Coma,ndante que lutava des-

desLa Freguesia, O a.to foi ce- esta Freguesia' passa. a antiga es- S. Joaquim de i Garopaba .,.. 8 temerosamente, confundindo-se Com seus valentes Soldados.yjá cóbertf
ado pelo Vigário António AI- trada 'geral que do Desterro ia: ,. N. ,S. do Rosario de Ensea- de sangue, em resposta a ordem, retruca ao mensageiro: T "Diga aó

de' Bittencourt Vertssímo de pará a Laguna e Rio Grande do da de Brito .. , '. ,'. , , . 5 General que .estou cumprindo o meu dever;' mas como já recebi dois

ro, e acolitad., por Manoel·És· Sul e era muito frequentada. São Pedro de Alcanlara.... ,

.

6 Ierimentos e estou pe.rdendo. muíjo sangue, seria .conveíente que me

Dia Alaide. Depois, 'porém, que se abriu a _
mandasse substituir!" e poucos momentos após, ainda presente o Aju-

nova Freguesisda Enseada, du estrada entre o Iitoral e Lajes, fi- Vê-se do livro de Notas do esert- dante do General Osório, um terceiro ferimento recebe Sampaio, que,

e alguns anos, foi paroquiada cou aquela abandonada 'e atual- vão do Juiz. de Paz, que- deseh;-' calmamente, mostrando-o, acrescenta: - "Diga ao General.
:

Osório

"diversos/vigários das paró- mente só serve corno meio de co- penhava as funções de Tabelião, a que es'te é lo terceiro!" .. , cambaleá sôhre a sela, inclina-se para

,,,. '-'

.

d
.'.

'

.umIado -e caí, mortalmenle ferido, vindo a falecer em 6 de Junho'!
munÍGaç,ão entre- as Freguesias vi- ,or·an·SCrlçao da ata a '·pnmell'U -eleí-

zinhas. cão 'ef�tuada nesta Freguesla em
Tombára onde sempre estivera, pela causa da Pátria - na van-

A Enseada de Brito dista do

,1881 para Depulado á Assem- gual·�a.i. no cumprimento do· dever mili!lar!�

Desterro uns 30 quilômetros; de bléia" G�ral Legislativa, consta'}.
_.A luta continuou impeLuosa, .: e 9 ataque Dara-guaio vem á falhar....

São J.osé 24; da Palhoça 18' de do�os nomes dos saudosos catari. Ao entardecer os tambores .começ'a.ram a rufla�, os clarins e cornetas.-
__,"',

Santo Amaro 24; e de Garo�aba Ill!enses :�.anuel José de Oliveira �,gla.ngonar,.anunCiando mais .uma vitória, do Exército Bra,sil�i:o, des-
'

30. (conhecido pelo apelido de Dr.
I !raldando-se, no ·alto, a Ba:nd;elea do BrasIl presente aos .sacnflclOs d,e

A séde da Freguesia, pela sua Pendica) e Dr. Munoel d,a Silva' seus;filhos!
,

�,

'

.

posição topográfica, é talvez o lu- Maf\a, que receberam os maioTes E..na mãrcha vitoriosa de nosso Ex.ército �sse Sinibolo -:- Sampaio

gar -mais encanlador da -Pl'ovin- 5ufl'ágios do eleitorado. o PâJtrqno, deverÍí gUlár, prooedell_do a Infantaria, faz,erido selltir no

>j-)etlS,."am�ni'o e na alrrÍa, de, cada infante, a sinte,se da 'próprüi viáa e o
cia. Em 1900, ·quando se .procedeu -

Consiste numa praça qnadraIlgl�- ao R,ecellseámento Geral da, Repu. único, ideal da ,P.ãtrià I,
"

lar de grandes dimensões, doce- blica, ou seja 'meio século, deerir- ._:--,--'------'
��-----,

mente inclinada para o mar c ciro l'ido, Ensea�� contava 3,249 hahi Nova vitória dos
cundada por - casas de linda apa· Lanles; destes eram:

rencia.
"

Masculinos 1.647 e femiiIinl)�

Do a,dro da Igreja avista-se' a 1602; Gasados 884, solteiros 2.14?
bela enseada entre as dua's p.ontas ·viuvos 223. - Brilsileiros 3.246;
d'o Morro dos Cavalos e do;Cedro' es'frangeil'os 3;' sabiam ler e escre

(. mais ao longe a' Ilha de Sal!ta ver 409;' eraIú analfabetos 2,840.

Cata.dna, qu\,! fica. fronteira. ,

A população era assim di's[.ri]mi·

A tradiçã'o pOlpular dizl que 0 pri- da:

meiJfü ,morador do lugar foi um .séde do Distrito, Massiambú Pe

'tal de Brito,' que d,eu o nome á queno, Praia de Fora, Passagem
Enseada onde veio se estabele_ do M:Asiambú, Furadinho, AIbar·

'cel'''. ,,'
,�

dão, Guarda do CLlb�t�ó (Sul do
Rio), Pinheira, Barra do Aririú
(Jado Sul) e Cedro.

27 de ju'nho-de 1857, os mem·

'cJ s da diretoria da' Igreja �ar:o
d 'I 'j'equeriam e pedi'am, a:o

.'.' Sr, Bispo do Rio de hrtei· No p'Üvoado deste �istI'Íto deno·
aprovaçãa .dó Compromisso ':la minado Praia de Fota, Dassou-se

iln"clade do Divino Espirito San- a 28 de fevereiro de 1777 um epi, Além dos primitivos habi,tantes

dep'ois.J;!..a Irmandade' do Sarí- sodiü .triste para a:s armas portu_ já referidos,. que empregaram suas

imo Sàcramento. guêsas: ali, naquela data, foi as. energi'as para fazer de um arraial
oram àtendid0s. sinada a capitulacão, pela qual uma freguesia e de· uma capela
ssa petição foi assinada pelas foi enlr,egue a' Ilha de Santa Ca· uma Igreja pa;roquial, qlle, nunca

,ntes pessoas: Padre 'Vicente ta,rina, pelo Comandante da praça adquirindo a doença' do "desâni- escritor priinoroso, familia Ba:-}::G'
reira dos Santos Cordeiru An- Mai'echal Furtado' d'e Mendon'ça, mo", deram· ao distrito lavoura, (la e Ol�tros.
io Luiz Espindola, Joaquiin' Cus· ás forças invaso'ras espanholas do criação e pes·caria prósperas e co- Exmós, Srs.
io da Silva, Inacio José da Sil- coma,ndo em Chef", do' Gene'l'a' 'D. mercio movimenta(lo," além de'sse� E 1

-

d
.

d ..l' ,,1
'k " m 'conc usao, ,evo am 11 111 Passa hoje a data natalícia li!)

',oaquim Albino de .Sousa, Vi- Pedro d,e Cavallos Cortez y C,,!-'D,. pioneiros,' muitos otitros trabalha' 1
-

d t h
'

V'a.' h, zer que !i popu a:çao es a
. oJe l' sr. Joel Mancellos de Moura.

te ,Alvares de SOllsa, Jose' Ped,ro dores a segll'}'r tlldo fI' eI'an-
i,

ron. '<
"

Z 1 para., Ia, . apesar de resumida, sente-se
'n rado, João'Inacio da Silva, Luiz A esse fato foi, como era' natu- elevar e engrandec,er Enseada dc' iUlensamente f:eliz e ol'gulhosa, ex":

ônjo ,Ae Farias e' José, Pedro rar, absolutamente e�tranh:l á ,la- Brito, Dentre eles merecem menção
. perimentando as delíciã's de úm

ado Filho. bori·osa população dà Freguesia. os seguintes:' c'lim:l �onfortador, repleta das me

ôbre a Freguesia da Euseada E t t"
.

d C t f :d
'

s a eve, porem, mal.S tarde, um Major Tomaz. ,a os a, azen ei' lhores 'esperanças, pelo motiVõ de
Brito escreveu, em 1,888, o' Se\1 dia de grande. satisfação, ,eili ., ·ro e chefe politico, qHe exe,rceu passar estas poucas horas no con

�J' ario Padre Arcil""..,,o-eJo G..ana,!'l·- 1839 ._] R I" -

.

d d D d P
.

' ,

, por úc'aSIaO (a ev,o uçao o man ato e eputa o rOVlll- vívio honroso da.s mais elevadas
ga. �ta Ft.eguesia, criada por Farroupilha :que transform�u ,a cial; Major Cait-ano da Costa, in' auloÍ'�d'ades do Est!ldo,. dos mlJni
Ud 'a,ra de 1750, é uma das,mais. vila de .Laguna em séde da Hepu dustrial -em Massiambú; João -Cae- �cipi9S vizi,nhOs e d'e nos,sa- Igrejá.

ligas da Pi,ro:v:incia, e ate' ·0 'bI' J I' d
'

-

'

Ica u lana, quan o soube' que o tano, abastado ,.Iavrador; Major' ,Agradece, de coração, a todo,s Estado" ,envia felicitaçõ,es,
o de 1856 lhe 'perteln,c'l'a' uma ,T'

.

P d V'
'

F·
'

.

.
Jgano, '

a re lCente, erreirà dos 'Jórge de Sousa Avi'la, industrial; em geral" que aqui comparecer;uú, I ,

Ifle -do tf:)rritorio de Santo Ama· Santos havia sido eleito Vice:prc· Coronel José. Inácio', Bernardino; justamente no dIa cheio de, ('s I ;Faz anos hoje a ,exma. sra. d
do eubaLão e ii maiQr

,

parte �idente da mesma Republica Comand.ante da Guar-da Nacional, plep.dpres em que Enseada dé Bri- Muda Lamego, dignissima con"

de São Joaquim de Garo..paba. f E como não fosse possivel' fazer Man�el José da Silveira, Capitão I, to, fest�jando enga:Ianada o seu 20 sorte do sr. Mario Lamego.
Alualmente 'a --Freguesia ,extre-I chegar ás mãos do Presidente elei.'" Man_oel Marti�s, Antonio ,Luiz de

I
cent-enário de Freg�esi�, fez le' Faz anos hoje a gentil senhori

ao, Norte com a de São José, I to Tenente Coronel ·Joaquim Xa- ESpllldola,' Manoel .Leal Mendes" vall(tar em seu coraçao, ao Jado da· ta Eunice-Maria Ferreira;,' filha
!O Cubatão e com a oe san-I vier Neve.s, o seú diJ;lloma, coubé Domingos Vicente da Silvei�a, ,CO I,. cruz, que é o .símbolo; do CristãO do saudoso· oonterraneo sr, Pro·

�
Amaro pelo rio do Braço de ao mesmõ vigário desta FreGuesia .ro?el Artur Ra�?s, de -S�,USl! 'M-O_, 0, �arco, com�m�rativo de lma his f�sor Egídio Al1ade' Ferr,eira.

V":! JOãO}, ao ?este, com a ColonLi I assumir as 'eleva·das funçõ"'es de r�Ira, José JoaqUIm GarCIa, Gero tona, marco
-, este entregue, neste '"O "Estado' Clll.llprimenta-a.

�'! !eresopohs, pelas vertelll�s Presidente da ptoclamada Repu- nimO Tancredó de Espi�dola, D�o- 1:99mento, aos cuidados do digno Passa, hoJe, a qUJta natalícia

�
riO Capiv-ari;. ao Sul com ? blica :Juliana e organizar, como cledo, Sizino da Silva .Furtado, . Prefeito Municipal da' Palhoça, do sr'. professor Alfredo Xavier'

p
�glle.sia de' Garopaba, pelos organÍzou, o seu minister{o. Professor; <Major Manoel dos San; exmo. Sr. Dr. Ivo Silveira. V,iei-ra, Inspetox Escolar.

i�r �Ulhaú e da M'udre, tributá- Enseada vibrou' de contenrta- t tos Lostada, deputado estadual e Ei-Io. Felicitações.
ln. C't'

.

lt I amos ralos, most,rámos exemplos aduzimos razões
�á

"

tll', lUos' autor,hiades em abono das nossas opiniões e

: Irlllqtivas

f· ocNã_o -do�n�'1.:tizámos. l\'em acusámos sem bas,e, 'l'eriam

I edicto assim'os moços,do CAM? .

[D'
EVidentE'n1el{t(�, não!' ,

.

ve'F. Sllficient�-"reC'o,rdàr, qlie, ha�.I).do nós salientHdo os

, 'Pontos mais St'tIOS ("7). do sell al,aque para os ir pul
Iza�do um � 'um, apenás voltou o CAM a Tepisar dois 011

IS, sJ!-cneiando súuJ'c ,os d·emais apesar' de ter pr,Clmeti
� E()ll ameaçado qlle "Opol'tllllam;nte" os (discutiria, (v-er
II 81arlo (h� 16 de abril, in fine) . , ,

II Esse"" I e' t " oIt' I'
-

f'
.'

t' Op01','Una1n ,n e co.e 10J8 nao se ez re.alIcIade.

e a. n� mund10 das Y3S expe-ctativas; como a volta de D.
bno. Sôbre luelo aquilo teriamos muito que dizer ...

ar
b(·rlec.endo ·0 CAM ao impulso inaJsãQ de atacar por

"lar" n:'\o, era" de ,surpreender que fizesse ueus,ações ab-
U am "lI' l 'f I. ' ,

I d
. -

'e .e III anns, c9mo aque a em que Isse nao nos

)

s mais proximas.
.......

- '- .. " .. '"

mesmo livro eclesiástico, en,
ra·se o termo do primeiro ba

o, assim redigido:
'm 24 do mês de Julho ele 1778,
aLriz de Nossa Senhora do Ro
da Enseada de Brito, batizei

uz os Santos Oleos a Manoel
leg\timo de Manoel Rodrigues
deiros, natural da Freguesia

anta Cruz da Ilha do Faial, e

OS1\r J·oana, naLural da mesma

uesia; neto pela parLe paterna
nLónió, llodrigues ele Medeiros
sua mulher Maria Pereü'a e

materna, de Vel'issimo Silvei
sua mulher Terêsa, todos na

is da mesma ilha do Faiál.
adrinhos; Jnvêncio Machado e

ia Ro,sa ,de Sousa, ll1orador,es
Id a freguesia de que fiz. este ter-

{Ass) O vigário José Antônio

"

trabalhistas
LONDRES, 22 (V. A.) - O go- ram as votações todas as vezes elU

.y,erno ,socialista britan;i.co obteve qUe não estava em Jogo a estabili·

esta .noHe"na Gamara dos Comuns dade do governo. A votação teve

mais' uma vitoria contra os conser- . lugar depois um violeIlllo ata·

v·adores, por escassa mai?ria,' _ná que dos conservadores á politica
questão do plano de construção de de constl'u.ção de resielencias, anUll ..
casas residenciais, O resultado da ciado pelo ministro da Saucle, sr

vot:!Ção foi 299 x 293, sendo assim An·curin Bevan.

a maioria' de apenas 6 votos,. ----,:-;----------------

uma d·as mais escassas obtidas pe
_!r-�.-.� ... _-. ,� ....... �

�

'.� �_. 'i- ��' .:
.

los-'trabalhistas dêsde que detêm

o controle do, Parlame'nto.

E:�� toi � de.cí!?,lI.' (��lar,ta ,: yot�'l
ção uesde que o Par1amento inau

gurou o aluaI period,o, de sessões

em rp.ar({o. o.s socialistas consegui-'
ram ·votos favoraveis em todos os

assuQtos d'e importancia; e perde-
i. •

ANIVERSARIOS
F,az anos - hoje o noss'o jovem

conterraneo Albe'rLo Marques Sch"

midt, pra!icante de Farmácia.
_;.

A data de hoje assinala o ani.
versario do sr., João Carlos ·M{)

ritz.

Senhora Dr. Cabral, Neves
A data de hoje marca o auiv·er'·

sário da exma, sra. d. Maria Ce'
leste de Carvalho Nev·es, dignis-
sima eSpôsa do sr. dr. Ata)iba
Cabral Neves, digno Promotor

públic.o d,e Tubarão.
Á dÍstiqta antver·sariante "O

Apesar ,dos pesar,es, não suponham os rapaz,es do CAM,

que lhes guardemos iqualquer rancor, De 'modo nenhum!
Já fomos moços. Tivéinos também os' entusiasmos li-

sem perder de, vista o ideal de todo honesto deb:1te: a

, busca d.es-interessada da' verdade.
. Nunca j,amais, _:_ repetimos, - nos interessou o "car

taz" de ninguém. Faça hoje cada 'qual o melllor que pu

der. ,bs julgamentos do tempo .presente passam como os

águas fugidias duma caudal rumorosa, ISÓ a pos�()ridade
estará'melhor co]ooada para calcular. com isenção b valor

dessa vaidQs.a s0I11bra que é o ho·mem. Tamhém isso páre
ce ser -coisa incerta; e Ilrovàvelmente não será definitiva

,e, muito menos, ;,eterna. Já' o dissera.O publicisla porLu
gues_ José Bacelar: "Não- há com efe�to nenhum pr.nsador
um pouco' sensato qm;' possa julgar' que Ia sua ohra ficará

nara sempre ,entre os homens ap'esm- das transformações
.� convulsões que a Terra sofrerá - uma das quai� SCI'ií.,
talvez o' seu d-esapar'ccimento".

,

FIM

Ainda temos que dizer
assistir razãJ? para' qualificar de memÓl'ias a obr.a' de Goe
'the Po,esia e Verdade; ,',e como ,aquela outra em que ro

çou pela -calúnia ao aJirmar que mencionámos as Con

ve,/'sações de Eckermann sem as C'onhe�er, quando, ao

contrário, entre a.. página '16 e a página 18 'cjo nosso opús·
cuIa, II ii v.íamos' feito SEI� Qi1!açõe� consecutivas dess�
obra,

'

terários dos explosivos vinte-e-poucos anos, embora os

não empregássemos nunca na "derrubada" do "carlaz" de

·"nenhum "velho". niscLltiJ,nos sempre' idáias e doutrinas;

.

,é, eerto que com impetuosidade, às vezes, grande, mas

'. CORRIGENDA _.:_ �a penúltima coluna do Ll'echl� pn

bUcado domingo, onde saiu sossobrar., de\'ül. ser so(ol)l'a:r•
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Cidade �gr"ícóla.
.em Gojás

VO.cê costuma amargurar sua
RIO, 19 (V.A.) - Segundo noti existência, tamentandoos er-,

.eías ilL'ocedentes de Goiania, a
ros de ontem e preocupando,
se com os -problemas de a.

Divisão de Terras' e Colonizaçãn . manhã? sentê-se como 'ii'! ti-

da Secretár-ia da Agricultura ela vesse muitas coísas a fazer, '

em um espaço de
. tempo de-

borou projeto de uma cidade que masíadamente curto?
.

será construída ás' margens do -ri o número de Maio de SELE
ÇOES, que acaba de sair, po-

beirão Agua Limpa, nas vertentes . derá dar-Ihe uma idéia de

do rio Araguaia. Essa nova cidade como organizar seu horário
diário, de maneira a evitar' jreceberá o nome de Juçara, Lendo a tensão de espírlto e permí-

sido s·eu plano -de urbanização ira tír-Ihe gozar a vida com mais
,',' . plenitude."

çado pelo eng. Schembeng, que fo).
.

-essa edição publica também.'
lambem aufor do projeto', urbanís outros. 24 artigo, de grande _

,.,

'

utilidade e à -resufno 'comple. ,tico do setor sul de,iGo�anJa. Nà fu '

"to ge um Uvró -recenté de -,

tura cidade fcram.demarcados c;ee 'i' êxito sensaetonàl, Niio deixe
"

c'.

ea de 500. lotes, que .ser�Q distrt- "��,a���;��;��e�����,Od!n;:. .

. 11".0'.18' té.r"I·n ,da····, .4a.rl·'��nuídos 'pela Divisão, de, Terras, :,- terêsse e� �a�t! págína, U

eolonização aos agrtcultorés rêsi.' •

CO'10tli
.'

SerV'I"çO tlie'dentes naquela região a qual pro ...........•• ,........... u-ra, u,
duz, em grande escala, arroz,' café, ' E.co� .·n ..om,·a Rora.'I.'

,

milho e outros cereais de primei. C....AS '. TIlBBJlll(OII
.

id d P l'
. POlillUe V. 8. cuu eu �OII .... '.

·"'-Ed-. Icu necessi a e. ara os merca. os <vender?
-

-' ,

I ii'consumidores na ultima safra, fo . NAo encontra oomprador'
� .•< >

..

,ram transportados dessa região, Entregue ao EIIcr1t6l1o' bnoblUll1o. se

.que se localiza no municipio do'" L. Alves. .: .- O', C1{e-fe da Agência dOISC·rviç:,)·;
.. Rua Deodoro.M. .

. de' EéonQI11ia Rural; nesté.Bstado.j I>Goiás, anli�a capital do Estado,' .. . , ,

,cerca de 50 mil sacas de 60 quilos
...•• . • . .. •. "'0,•••••••., •••••

"
•• "comunica'. que, de .confornlidade]:

'.' ...:

-de arroz. O plano' urbanístico da Ca'der'neta" ,

j.
co�' a -porfarla nO 625/47, dó sr: ---..._�---...;.----

'nova cidade, onde deverão resí- Mínísíro da Agricultura' e Instru-
.

I' E d
ções Especiais da Diretoria do' S.

,dy exc usivamente ag�icultores, ."
,

xtraVI-a a E. R .. acha-se aberta na sede desta,froi travado consoante os mais
modernos requisit.os da técnica d

.

derí Agência, á rua Conselheiro Mafran; ,

Per eu-se a ca erneta 37,-em Elor ianópolís, até 31 do c'or.',:'moderna, Q governo federal, atra- n: 5882 da Caíxa Economíca_ .' .

rente. as inscrições pará ·0 prová]vés do Mlnisterio da Educação fa- F d 1 P d
.

tr I
' U

e er�, e e-se. cn rega- a de habiLltaçãô de classíficadores ] ,rá construir nas. imediações dr na Cal�a �conom�,ca cjlso for de produtos de origem animal fi
'

. .::.,
,

Juçara, uma escola rural, tendo encontrada. ' "

,:. . ,e".·.. .

_ '. "-

para isso, Itomad"() ,as necessarias I' F T 16/5/950 Y'eg·etal, com tf.tulos a-mda llao, re·

.

po IS, gist�àdos' neste S<efvivó.
' "

. :providencias.
"

' . Aracy Souza Barbosa.

As instruções que Tegulam' are'
:fer-ida ,pl'.ova,.: )jém 'como '-03 :pl'ográ·,

·OS· fiduinh'o's e·s.la- () am·a'd·u'.. 'r'e:c'endo.'" ,�às das diversas especi'à.Jidades,
6 - � foram publicadas no Diário Oficial

ao";E9tado, de 25 de julho d,c 1948.

C cO N V i T: E.
.

'. c, '.'; I, XÍorianópolis, 12 de maio de 1950
.

Jacqnes Pierre, Brocá � Chefe
da Agência.

� .

1 Vl,a 111m C8111 ,sua nada
de 24 horas diAr'as

I .CHURRASCO DA SAUDADE
'. ..

.
�

"
:

A frondosa figúeira d'Q tóiégio Catatiltép�e manda um es
pecial convite a todos os antigos alrip.os para compareceremao

.churrasco d�, saudade, dia'&'""de junho, ao meio dia em ponto.
Quem chegar ta:çde; perderá os churrascos·. ..mas ainda

terá figuinhos: pata;� clmierr",' '
,

",

'

Quem faitar, não saberá o que perde,u! Perguntem aos
"fans" do churrascQ_ da saudade, que são. "legião"!

Frutas, R"ef'resco�qelados
procure POLLI ..S;; 4." C'om,e'rciQ e ,industrlá1 .. ,

P�AÇ-A': 15' DE ' NOVEMBRO'"
.

RUA CONSELHEIRO MAFRA -,- Edificio Montepio
RUA FELIBE SCHMIDT - Edificio São Jorge.

. A V I S O"
� -

.

Aviso aos .�eus amigos e clientes que reabri meu Ga
binete Dentário .a. rúa Tenente Silveira, n. 29, sala l'

O consultório "esta '-aparelhado para atender todos os
-casos da,;' cliniqa dentária.

.., '....." ,., ',.,
.

Anexa,' l.ú:p., -bem ijlo;ntado Lp'bQiàtórid' de. prôtEfse .;Den
_ tária, para. c.onfe<ição 'de dentãdti�as·.,"nióderl)ãs /e: pontes
agrilioas. ,'," '>,

,
.

ARI MACHADO
CiriIr�ião Dintísfa '-

----��------------------------------�------�.

,. ONDAS

Diretor tecnico WALTER DANGE Jr. Rua Trajano, n. 31
,"_

.

C.LUBE DOZE'. DE' AGOSTO
.,

Dia 24 Quarta-feira - "Soirée mignon" .

. Dia 27 $ábadú - soírée de encerramento
,

,
.,' íníeíe às�22 horas.. ',' r-

Dia 31 'Qua':r;ta-feira ,_:. "Sôiré��', .mígnon.
,-

. ....._

domês com

''''''''"'',"",,,,,,'''''' b(/j'-"rfPVA IIPRI!Sl!NTA'f;AO' EM .CAiXAS E'sTA'MYI?Ai _

l.iC.ON.S;to!�· 'ÚtBS; PRIMA Cx�R 1344- :'RlÓo. ,. -"t � • , • '.

,
'

." ..;.

·COMl·BEM
.

E, SINT.-SE BEM I

��K}-�--'l".---'-.-....

"

, :�

o,.. Ca:ARRÓ
.

Gó
GALL5tTl

ADV OG A'D O
CrIm•• oi.el

,

Coutitulgélo, ti., Socleclad.,

" NATtmALIZ�.
Tltuloe D.olcucit61'i�

r..orit6�lo • R••ld.Clolo
Rua Tltod.at.. .t.

FONE •• 1468.

SIm, se não esquecer de
que Magnésia Blsurada' ..

deve éstar"sempre •
mio para eliminar Õ8"
'slntomas de.uma dlges-

.

tão Imperfeita: 'azia, CÓ-.

UCai, náuzei� e goHada�
r - ;

.

"

I'

Rápido aHvio para

dores nas costas,dores
',reumáticas,contusões, ..

,

''':íu,:"b,�?1
r

tor.cedur��i'
>

�,
. ,'.

'etc;. et:c•.

Emplastro Poroso
.

'

_.�'
.

,.,:1",

" i:SABIAII:
.�"�'

"

, "

� .
.

..

.
�."

V-ÉNOE-SE

' ..

• 111 ti. . _... .... . .. " . ,. :. . ..

'Vende�se te'rreno
. Vende-se um terreno meQin

do, 12x30 na Ponta do Leal

(Estreito), sito á rua 15 de Nó
vembró.
Tratar com o' cap. Paulo

Samy na Fôrça Policial ou

nesta' Redação . ...-.-/�. .

... '. : .. .,' ... ".,. -

...Ito felleldade.�.... ...êl••"
te .e ... 'liltl••• 1

"

.

1Iuo' aIO ..q�et.. ,.....
' ".l'�

,........ ,ara e ... ""POIPOLBO'
, ••a eade.... ta •• CUDITt
MUTUO PUDIAL.

, Dr. P,ERCY BORBA
E SENHORA

"\

partícípam-o nascimento
de seu filho PERC.Y
ocorrido na Maternidade
-Dr. Carlos Corrêa'

,

Fpolís., 22-5-950

CASA
PreCisa-se de uma peque:r:a

casa para resideneia, nae
muito af,asta;da, do centro,: Pa
ga-se ate Cr$ 600,00. Ofert�
para a Caixa ...postal, 358
Nesta.

.

... - .

TINTAS PARA IMPRESSÃO o

COTTOMAR
............. ',,' . . ..

.'

:>

S� r.icoa qJlereiá fiçef
De modo

.

tecil
.

elegal
Fàzei boje uma, inscrição
Credito Mutuo' Pre�ia .

.

\(íVER!' MORRÊ'R r·
':

,

'D�p.ende do. tangue. 0, sangue" é I "vid'.
Tonifique-sé.;" com SANGUE

, ,N0I. (�JH� contém, excelentes:
'. 2elêmente's tôÍllco-s, tais como:�

.

Fósioro,' .Cálcio, 'Va.liadató e

Arseniato de Sódio; etc.

Os pálidos, anêmieps, e.sgQta
,dos, "d.epauperados, mães que
criam, magros e críanyas ra

quíticas tOl).ifica.t-se.,ão com o
,

.. .', __ ,_o " b, . ;
-. I.t ,,� .:"-'.' .r .

"'-" li. �

,

......__ c.
•

<

I'

TelEfone n. 1459

...

_ ,_ 'Dots locom6veis, '150 cavalos, alta e

A') p. I'·' 1'" baixa. Marca "WOLFF", Alemli. ano fa-.

U as . af< leu ates ," brlcaçlio 1920 com bo�ba! condensador,
.' ... • vapor. super·aqueddo.. Estado de novo

Prefessores: Pedro' J. Bosco e Osvaldo, F. de ,M�lo (Filhor Idem' dÓis
.

geradór.es, 'âJ.t�rnado '2301

Lecionam-se PORTUGUÊS E MATEMATICA volts, 50 clclos"marca "S�ENS", '230:!l:r:Preparam-se':�cãndidatos.a· con.aursos
.

yolts próprio corrente longa dlstAncta,
• ',,__ , ..... •

.'
" , em perfelto estado..Qualquer lnformaolloTratar às 2as"

.

.las. e, 6a�. feIras 9�S 17; ás 18 hs. à Travessa 24 de Maio 18 - ltalai :- San· -------....;..------;._--__;;._--------�-�---.--'""'----
Rua Trajano, 36' (Séde da Sociedade XX' d'e Setembro).. ta Catarina. �' I

I
"

- -----.
..

-Rá ti i () s A tl â n t'· i,· d a
LONGAS E',CUR,TAS-

. {

. AtJântida.·� o sucesso da técnica eleútrô�ica - Atlânttd'a-- Super construção para dur�r mais - AtI�ntida' - �om Hltm;�l - Alta sen.sibilidade ..

'<í Grande alc�ce ,. Otima seletivIdade', VENDAS- "Á :"VJ_STA .. ,

E A hONGO
..
"

PRAZü'

\ '""'Rádios' Electrolas TransmIssores Amplifícaefo,res

At'ânt,id; Rádio: Catarinense Limitada

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



. ....., .. �.JrÍDán.da,d.e;. d-ó&�_Dlvulo .._E'_�_S_alllo�__ .�,_._�- ; .. -
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. e " Santíssima Trindade
festividades da,SS. Trindade

. .

.

. ,.' --'�;"'.
tç ,"" ,.

.Direç.ã,o de PEDRO PAULO MACHADO. .

OC' NV I rnQ
,

".'

d�a" F'ouue-Ira . d':'e' "195"O Vec.JunrCI·tl�baD, '2°3' '(Ve'A'.r)oVICãOrm,iOo·· D, o;d,m do t'in'?�ved.', t,nho', .i, �nVid", ,,';<.,..

C Clld'a 1,.0,ridades Eclesjastícas, 'Clvis e. �ilitai,es, As.so,cia'ç·ões de classe, b�n�Orr .'
"

concurso dós clujlJie:s Ferrovia;, como o povo em geral, pata assistít-em, a tradicional festa da SS. Trm

río Atlético, Curitiba Agua Ver- dade, a realizar-se nos dias 3' e 4'" de junho yroximo no Sub-Distrito de.

Anuncia'"
-c

se pára: :0_ 'dia de 8'1 O LIRA TE�!S CLUBE, cam- 'de, Palestra Itália,' Juventus, Tr indaue, constando do seguinte programa: ,
,

João - 24 de junho:- a SENSA" peão de atletls�,o �e 1949" esta-, Britânia e Esportiva Jacarezi pia 3 - Sabado: --;-: N,ovena ás 20 hora�:, bai."r'aquin�a.s,. kermesses;
CIONAL CQRRID� DA FO-' rá nas ruas da �apJ.tal com 'sua nho, realizou�se domingo ultimo leilão etc. e queima de fogos solto e 'lindos fogos de artifícíos.

,
_

'GUEIRA dé '1950:-. r- ,

'\ ,�equipe mag!lifica 'para a grande o torneio-inicio do Campeonato I' Dia 4 - Dom1ng6. Missa com comunhão, geral ás 7,30 horas. Mis:"
.,

A Fedét'ação' 4�lética Catar�-..., :ol�éi�a atl�ti�a. d� 1950..,' Paranaenee de Futebo�, s�gran:- sa .Solene com sermão.:o evangelho .'às 10 _horas, . con�inu�ndo
�

barra

nense já está tomando aS pro"; 'O ,SENAC, que tao bem te� do-se campeão o prrmeiro. O quinhas, kerrnesses, leilão etc. ·a no�e serao queimauos Iindos fogos
vidências necessár·ias no' sen,ti:: se apresentado nos anos anter+ Corttíba 'Obteve .o _20 posto, sen°. de artificioso ','

do de fazer neste, ano a maior L ores estll:rá no par�e 1.950, pa- do vencido na derradeira pele", ,É' fesJeil'o do Sr. VIRGINIO TOMÉ DE BORJA, que sairá com fi

prova de todos 'os anos e que ra 'repetir os grandes feItos dos já por 2x1. par de "E,sPADTNS" da casa Paroquial.
seja capaz de empQlgar esta múl- anos passa?o�. . _"

.•••.••••••.••. ;,..... . Abrilhantará as fNrtividades:�� Banda Musical "AMOR Á ARrr:E'�.
'tídão que" ,c'ada .ano, sé acotove-I ""Q�tro gremIOS�_e assQ\C��ç�eIl Nostor axtraar'á b"OJ·a Consistório, aos 29 de maio de 1950.

lã por todos os cantosda cidade,' [ocaís, ao certo, 'Cf)IliCOrr�rao .

á. ti (j ti U Osmar Laurinda da Silva - Becretário

'buscando assistir a . prova má-. maior prova do ano- Serao d ig- P Imanasxíma do ano.
'

I tri'nuidos prêmios até o 3()o�co- 'ot .' -8 UU"
' IJSi!I!Í.'" __&"7t&1l:-�lí'.:-:::- ..,;@,��:. '''�-'-"_"-

Ao que sabemos todos os clu-, locado.' _ _ f.
Ségundo notieiam de São pau" Morto no Pará um dos redatores

bes desta capital estarão P1'€-' Por sua vez estarão novamente lo, o ponteiro Nestor que per-

sentes a tão, magn[rica prova.
I entre' nós os atletas do ValeJiQ' teneeu ao Vasco da: Gama 'e a do erga-O pessedístaAs suas equipes já ,iniciaraxy. os; Itajai, ,do N�r.te do Estajdo e d� gQra contratado pelo Palmeiras, ','.

preparativqs .
e todas buscam,: ��ste .catanne�, .

que busca fará sua estréia no onze esme- Autor do cr ime o. ajudante de ordem' do gen. Zacarias
no treinamento intensivo oS -rao a grande vitoria d.e 1950 raldíno. hoje á noite, 'contra '0 de Assunção
louros da vitoria' qus . será; c�mpetindo c�m os' v�loros9s São Paulo. BELÉM, 22 (V. A.) - Sangren-

grande par todos os
'

modos e. atletas da capital. Em 1949 o
•••••••.• •.•••••.••• •••••••• ta' ocor,re,�cia. verificou-se, na palavras 'entre ambos, resuítou

lle:atidos.
.

-

I vencedor -in?iv}dual ,foi,_o,./'gran� O
.

t una OS na-O manhã de hoj-e, na redação de um 'tiroteio vindo a falecer, elIJ'

O Clube AtlétICO Catarínen- de corredor de Blumenau -wsi S por u uSu ' '''O Liberal", resultando sair feri" consequerícia dos ferimentos reee

se, ao que COnsta colocará na! demar Tiago". seguido d'e Val- vlra-O'
.

m' e's·'mo do mortalmente o . senhor Paulo bídos, 0 sr. Eleutério Filho..O orí-

pista cerca de 60 -atlet�s; para' d?miro Mon�éiro. E quem vence- .

.

'.

Eleutério ,Filho,,' chefe do gabíne- cial, levemente ferido, foi entre

ganhar a supremacia do atle- 1'a em 1950. - LISBOA, 21 (V.A.) - Os dirí te do governador Moura Carvalho gue pela Policia á oficialidade d3

:iS�Oc:I!�:.na do Ar, bi c.a�p�"lE"··,,"e·" ·:
.. • ..

,,:1·· "'M"'�'I'I"" :::"f�;;!:��'�:!��';� :,��1:;::,��oB�!r:cl::;::::�'::: ';f':;�:�: ::�����f:�:'::,r�!?:'ao por eqmpe, procurara ga OU D'IO ',,' ,U 8r· -, ..
,"'�'. ., .

_'J..' t
'. 'II

.

.'..

",
sr. Jules Rimet, mantiveram pitão Humberlo Vasconcelos, aJu" fim de lavrar o respectiVO flagran-.U.l.l'ar novamen e a sensaCIOna, An t f' d'

.

d' f d
'. -

d
-

d
-- ..

.

. li . . . I te-on em Oi 'um '}'l) e- es: "sua eCisao e nao man ar um dánLe de ordens do. general Z'aca- te, viu impedida a .sua entrada..
prova ;;-<\fIcar e posse deflnItl I tas para a numerosa tOreidã 'do Gime' ao .campeonato do munp.o 'rias de Assunção ,e colaborador Após, a prisão, o capitão Hlíill'

;�� . ÇA G�VERN? I?O ES: I Tauba,té Esporte Clube,.... com o no Brasil. Rimet tinha insistidó I da "Fôlha do Norte", na qual, sob berLo Vasconcelos, como que alu-
. - "que �;. ence�a a. as�o I 'tI!anscurso do ani'�rsario na- para que revogassem a decisãó o pseudonimo de "Cabana", es" cinado, desandou Dum palavread�Cla�ao 'it�le

o , !Ver. tres vItorias
,talicio do jovem, Eugênio' Alfre' anterior e aceitassem o convi I crevia 'artigos em que cri ticava de <baixo calão, -ofend.endo. as autQ-oonsecu lVaS ou ClllCo' alterna", '

.. , .

.

"

_ , :"
.

das. ,. I
do Mulher, fu:ç..dador e preSI' te; mas 'OS portugueses res�.on- violenla�nel1jte o govêrn.o. O "O Li- rjdades que se ,encontravam presen:

: . dente do valoroso gr.êmiq,. alvi' eram"que estavam cumprIndo beral", em seu uliimo numero, tés.
.A A. A. �arrIga Verde, � va

� azul, uma das nossas maiores às ,regra.s _)internacionais para respondeu a um dos arti�os de A_' mDrte do-sr. Elelliterio - 'Filha..
loros� veterana do at�etlsmo expres�ões dos esportes do volei '1 Copa do Mundo, e que. !endo "Cabano". O capitão, seiltindo-se no Hospital da, Sa..,nta'\ Casa, cons
Catarmense a? certc!, ,est�râ

i e do basq1:lete.. . sido ' batido nas eliminatórias ofendido, procurou a redação do ternau profundamente 3" cidalf�..

Presente n� maIor proya 'd�, �no I Tardiamente embora. cumpri- Portugal não devia competir jornal oficial, onde ,enc.ontrou a 1 p.ois g,Ozava êIe da simpaltia de t&-
e tentará ,com. S�'lIs magmfllCo.� n:entamos' o. destacado despor' naS finais no Rio, de Janeiro. pen:as alguns revisores e o sr. E-I' das as class,es soci\lis,

. i�clusive-atl�tas os louros da_ ;,�ra�d� Vi tIsta, endereça�d,o-lhe os- nos- leutério Filho. Da rápida troca de. dos elementos das Oposiçoes.

�.Ia na CORRIDA DtE SAO JO'
(SOS votos de felicidade. Recorde "mundial

suoera'do
Budapest, 21 (V.A.) -, O A

tleta hungaro lnre Nemeth es.

tabeleceu novo recorde do mun
dO,em' lançamento ·de 'martelo,
com 59 metros' e 86 centimi:!tros
O -recorde anterior era de 59' me�
tros e 57 centimetr�s e perten
cia ao mesmo atleta.

6
---"'. ------,_.....-_.\....... - ....

.r:_-
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Derrota e' vitória d'o Canto do, Rio
em Joinville

JOINVIlJE,', 23 (E.) -O ',',te"
am" do Canto do .tGio, de Niteroi,
que se encolJ.tra excursionando
p�lo Es_tad'O, realizou dois sensa
cionais· j.ogos nesta cIdade. O
'!debut" do élube fluminense
nesta cidade deu-se sáhado à 'taro
de, quando enfrentou � campeão
estadual de 48, O ÁméNc'ã' 'F.C.,
caindo vencido pelo

. expressivo
e�lcore de 4 a 2 .. �entos mare'ados

por. Cocada,... (2): Zabot e Renê
para os 10ciÜs. Para os visitan"
tes marcaram Raimundo' e Ede.
muro O segund0 embate da equi-.
pe cantorriense' foi efetuado

ante-ontem;, .

fre�te ao Caxias,
quando s'e reabilitou, da dêrto
ta' do dia anterior derrotandQ
_", ",,'. I" ,� •

o seu opositor pela.:. contage:-n
minima:
'fim: '

DR� I. LOBATO�FILHO
Doença� do 'apar�lho, respiratório.

�:,.

TUB�RCULOS:E
Cirurgia do Torax

Formado pela Faculdade Nacio- ,

São Paulo e-Portuu"ue,sa" na Je,.de·ra.nç'a' r:;io��:!J1d�i;:·lI�����g�!:ê�
. Ramos. Curso de especialização

.

SÃO PAULO 2â (V.A,) - Pros,- Paulo 0 tricolor. bandeirante; pelo S. N. T. Ex-interno e Ex-
seguiu na tarde de ante-ontem fIrmou-se na' lideranva ao lado assistente de Cirurgia do Prof.no estadio do Pacàembú, o Tor- da' Porti,lguesa de Desportos: A- rJgo Pinheiro Guimarães. (Rio).
�eio "Lineu Prestes", com a manhã continuará o 'torneio
partida entre São Paulo e Corin- com d<?is .sensacionais. enc,ontros Cons. e res.: Rua Tenente
tians, cuja vitória coube ao pri- que reunirá São Paulo e palmei- Silveira, 29.
meiro Pela apertada contagem ras e Portuguesa de Desportos' e . Consultas, ídiariamente,'
de 2 a 1. Com a vitória sobre o Corintians, com inicio às 20 el

. d�s 16 às 18,30 horas.
campeão do Torneio Rio-São 22 h'Oras. respectivame�te.

,

..•.... , :..........• ' .

Baltazar, o craque -de maior
prestígio de 1949

, o Departamento T�-cnico da
São Pauio, 23 (V.A.) - Aten· entidade maxima' informou, o

dendo aos termols da portari·a- seguinte:, Osvaldo Silva. (BaIta
n. 3, do Departa,mento de Espor lar), foi o atleta que, por suas

Ites do Estado de São Paulo a atuaç?es, maior prestigio' publi
�ed�ração PaUlista de Fut�bol co' adquiri]l, durante 1949. Sergio
tndIC?1J., .com.o .

merecedores do<l 'Ernesto Desio,' da Sociedade E�
PremlOs instltUldos ;para aquel€ porÜva Palmeiràs fo.i o elemen
fim,

. Baltazar,. do Corintians, e �,o de maio;r destaque na seleção
�erglO. d9. eonnmto de amadC?resl,amadora qlle venceü a 4.a dispu

, o PalmeIras. t ta do troféu Paulo Goulart. c,

MAU·TEMP,O
-NÃO SAIA NUNCA

sem uma Jala, de

,
,/

'_ Participação
Oscar R. Pereira e Irene S. Pereira participam aos

'seus parentes e amigos o nascimento de sua filha Liene,
ocorrido rio dia 19 do corrente.

de nascimento

"

-tl�

:'i��" -

"

. ,

.
,

'.

c·., x � s P ft R ft � GUia ,.'

d'e cime-nto-amianto
'

D 8 100 a 1000 litros,. pára.
águo fric:a ou quonte'

I .:

LEVES

INOXIOAVEIS

HIGIENICAS

4ôente8: .Comf:rcio e Traospõrtes
,�,e". C'. Ramos S/A

�

Rua João Pinto n. 9 - Caixa Postal, 220 - FLORIANÚPOLIS
"

.'

Dfstribuidore�: Carlos HGfliHk'3 S. A., tom, Iad.
Caixa Postal ns. 1 e' 2. - Florianópolis.,

'I,

,
;

i
,.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o ·ESTADO�Quarta-feiFa, .24
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RADI.OTE;RAP·IA
A'AIOS

'

X,
"

- ,DR. ANTôNIO MODESTO
Átende. diàriaméDte. DO Ho,pi!Alde Cuid.d.

T�......
. _" ;;;:.� ".:...i<

':,f -�"_
� 11

.

r Dr, �.i�L N�v.es .�� pr• .p�IYd�ro �� S. Thiago
.....&Or .da �.terDidade e médieo.ó ", ",Mico e ',arte"'•.

Hospital de Ca.ridade .." ,BOJPltal de. 'Caridade de __ ;.,
'

- : '; - _ .._ _"..- ;.. ",.,._
CLINICADE SENHORAS :- ci-

,

i'taIlópo)isó-Assistente da' CO�PANHIA '4'AIJANÇA DA BAlDA"'. 1RURGIA PARTOS -:

Maternidade
.

' . , '

,

.

migDóstico, controle-e tratamento ()oenças dos órgãos Internos, eaJe'
. Fundada em 1870 - Séde: ·BAHfA

.pecializado da gravídês, Dlstur- eíalmente do coração e vasoa'" ,
INCANDIOS E TRANSPOR'i'ES

V d
.

•iM da adolescência e da menopau- DoenÇas da tiroide e demala Ild.
"

._

Cifras do Bala�ço d.'1944 =. en e-.se
.. Pertubações menstruals, ;''1"'\'.'

"

. \ CAPITAL E. RESERV�S •....•••••... :' Cr' 80.900.606,50 ' .

dulas internas
" Uma casa com bom terreno,mações e tumores do aparelho geuí- 7Jin1ea e cirurgia de senhorlle':_ Hesponsahíídades •... ;........ ;.. Cr' 6.978.4tll.755.97 situada na- Rua 3 de.Ml;lio no

\� remimno.
.

Partos
Receita (...... . �.... €r' fl7.053,245,So

'Estreito, , ,/
Operações do utero, ovártos, trem- :'SIOTERAPIÁ' _ ELECTROCAR· Ativo .••..

'

.•... ; • . .. .,',.; : -�,<- Cr' 142.176.603,80 A tratar na mesma r
... apendice, 'hérnias, varizes, etc. OIOGRAFIA - METABOLISMO

'1
Sinistros paSQs nos últimos 10 anol ..••. Ci:� 98.687816,So

C'J.rurgia plástica dó perineo (ru- BASAL,' Besponsabilidadea .... ".............. Cr', 76.7S6.40Úf}6.20 DR., FRANCISCo' "',CAMAlUI
Eu) tORARIO DE CONSULTAS: _ .' Díretoresr -

'
;' ,·.'NETO

f;,SSISTENCIA AO PARTO' E OPE-' ';\ 9 h Dr; Pampbi�o d'Utra Freire "'de Carvalho, Dr. Franeiseo d. Si," Advogàd6'
.

. .

_ ,RACOES OBSTETRICAS r:làtiam,e.nte. das 15 as 1 o-
Anisio Massorra, Dr. Joaquim Barreto d. Araújo. José. Abrn.. Escritório: Rua Felipe 'SchÍmldt �

,

Óoençaa �glaIidu1are8; 'tíroíde, ovi· .

CONSULTóRIO: � -a - ..,-..·!'.· •
....,_ - .,..-.._..

-
..--_ - - ••-..----_ .. 21 -(sobrado) (Alto da .casa "O

doi. hipopise, etc.) Roa Vitor Meireles D. 11 'IFalaiso.") ,

' .

�úturbios nervosos - Esterilidade Fone manual 1.702 Resídencía: Rua'Alvaro de Car-
�.
- Regimes. �SID�NCIA: valho," 36 \

'Eouultório R. Joio Pinto, 7 - hL Avenida T-4'ompowskJ n

'

- �or1an6polfs
4-Ml _ Fone manual 7811

.�Nid� R 7 de Sete_mbro - Edif.

Cnis'� Sousa .,... Tél; 8(6.

/

Clnu;aia geral - Uoenças d. Senho·
ra. ...;. ProctoJogia
Eletricidade Médica

COJíaóltório: Rua V�tor� MeireJes n.

II - Telefone 1.307

<;
Consultas: ÁS 11,30 horas e • tar·

de das 15 horas em diante
Residência: Rua Vida] Ramos n.

• � Telefone 1.422.

Dr. Guerreir-o ·da $o,.,se�8
: Especialista

Médico. - Efetiyo �o" -Hospital d.
,

'. Caridade
.

OUVIDOS ,- NARtZ e ·GAR- ,

GANTÂ-· _ i

•. ,1'ratamentó .e, Qperáções
-'i. Residência: Felipe Sclunidt, 1J9

.

Telefone: 1.560
ConsuUas: Pela manhã no Hosoi.tl!.l
Á tar"de:' Rua Visconde 'de' Ouro
Preto' n•.2.

"

, ;:.
.

Horário: Das 14 ás 17 hora,!!.
,

Dr. Milton Sfrnone·Peieira
CHnica: Cirurgica .

lIolestias' de Senhoras

CfRURGtA GERAL· I

"OI Serviços dos Professores Bene-I
tido '

M,O:qt�ri_egro _

e'· p.iraSib,e, 'N,O-I.. ·guelra (Sao Pau]o)
.

OonJoUltas: Das 14 ás'17 'horas
"

RIUI Fernando Machado, 10

Dr. M. s� Cevàlcânti.
'

CliIIiea aclnlinmeute IN' ai.....
/

-

Ilua Saldanha' Marinho; la
�

Telefone loto 7 Jã

\'

;'P'. 'Roldão, Conton; ,

'c. CiRÚRGIÀ GERAL. '�,;M"TA CI·
IlURGA '- MOL:tSTIAS D. S.

NHORAS - P�TOS
'

J'armado pela Faculdade' IN .eCI·
.... da Um'Jerlidad" de Sio Paulo,
c.mde foi aó.istentc' por ,.'ri08 Doe do

Senlço Cirúrgico do Prof. .Alltri.
CerrIIa 111_

Clrureia do estômago • 'tial' ã�, ..
rei, intestiúol delgad9 e ."""'.0, tír<J!·

de, rina, pr6.�ta,' beXIga, , utero•
.... rico e' trsnnpa.. V.aricoom, lIJdn,

eele, '9ariZ:eI' e hern.al.
Con.ultat: Da. 3 ia ·5 'hora., l ru
'Felipe Schinidt. 21' (altoo d. Cua

ParaillÔ)., Telef., 1.598
...id�ncia: Rnli Eetenll Jnmor, 170;

TelI!f. M. 764

Dr-. A. Santaela' _

(Pormado pela l"aculdade Ra,�lO
l1ll1 de Wedlcina da Unl'l'era1dape

do Brasil)
K6d1co PQr concurso da. ,Assistin·
cia 8 Pstcopat!lll do Otatrtto

Pederal ,',
h-Interno, de' Hospital �PBlqu!6-

. triCIJ e ManlcOmio JudiclA.rlo '

da Oapltal Pederal. '

IIX-interno da Santa Oasa de' MI·
se!'1córdla do Rio 4e Janeiro
OttNIOA IoU:DIOA .,- DOENQ48

, NERVOSAS
c.OonsulUb'lq:· Edifiélo:'" .&in6Ua
"'eto' - Bala :I. _

. /
Resldênc!a: 'Rua Al...ro ,d.e Clar·

91llho, 'lO.
.

Das ll! •• l' bar..
- ·"Telefone:
Oõnsultório - 1.2413.
Besldên:cta - l.�;

.

":f
:t:'.'

:: Agorâ,., . Si,m !'

DRÀ. WLADYSLAWA 'WOLOWSKA: MUSSI
, e','

DR.' ANTóNIO ,QQJ lt!;USSI':,
Medicos .,: ,,,

Círurgía-Clfnloa G�ral-Parta8
.-�-

Dr�
-

M�ri'� Wendheusen
ata!ea médica ele adi1ltoe .' cri.....
OUn.uJ,tó!'1o -: Rua Jof.o_ Pinto, 1'"

•
' Telef. M. 76'

, OIasulta dA '. 'I 6 UrU
,"d.�: ,.eH,. SeIÚIIÍ4l' ao ..

.

, !l'eIef. llJ

Serviço, completo e ,espeéiaÚsàdo das. DdENÇAS DE
SENHORAS,- com modernos métodos de -dísgnõstíco e tra�

tamento,
,

'

.

COLPOSCOPlA - HISTERO - SALPINGOGRAFIA - ME':'

.

TABOLISMO BA�AL r:

Radíoterapía/" por ondas curtas-Eletrocoagulação-·
Raios Ultra Violeta e Infr:CVermelho. 'ic

.'

Consultório: Ru� -Trajano, na 1, 10' andar '--: Édificio·
do Montepio.

,

Hor.ário: Das.9 ás 12 horas - Dr. Mussi.
Das 15 ás 18 horas - Dra. Mussi.

Besídêneía -' Rua Santos Dumont, 8, Apto. 2.'
. : Pedidos com Representante

Para Santa Catarina
, DORIVAL 8. LINO

, Edifício IPASE- 2. andar
.' Caixa Postal ,260

Florianópolis - S. Ca!àrina

,Dr� Paufó'Fontes
Clinico. e opera,dor' t '

,

Cosault4ri.o: .RIia ,,,ritói-" )i;ie:ireJa. .1.
.

.

J'e1efone,: 1.405 '

,"
.:.:.uulta. dai '10, .. 12 e dai 14,U.
t" lua, Reaidência: ".R� Bj�

112, � Telefone: 1.6:<1) .

> •• "

<GARAPERIA-
Commotor élétrÍco dê lHP'

VENDE·SE •.
Tratar desta' redacão com

o Sr. Domíngos ou em Itajai
�..

I
com o Sr: 'Luiz Ns cetl. ,

R!.JA -Y0LONTÁRlOS DA PÃTRIA N.O 68 ' 1.° ANDAR
'_

.',.

�,

.

"
,

CAIXA POSTAL, ess' "TEL!;F'1NE 664t) • TELEIiRAMAS:·.PROTECTORAo
, FEF<IDAS . REUMATI8'MO E

'Agencia Ger.al, para' 8tu. Catarina' ,

' ,I Euiitde1,íineira.
Rua Fehpe ,Schmj�r. 12-Sob., . c� , M.diOQQiio CnQ:üiClf Do'tliatament

C,í�ac
Postal, 69 - cTol - -P-,otecloril" - PL1IRIANOPIlLIS·· da .nu.. ,

_�",. c.,
i J
!

,�,j -

.

: f

.; S,ÊOE SOCI.ÀL:

po�ro AlteGRE

'.l _

,- /:...

:. Tl'onap;,)rtes, regu1a.l'as .
de çarg os de perto de

,sIn. PRAN,CIIVO 'BD S:DL pára' 'NOVA "011,'
,

,InfÕl'tnagõe.,'c:ot�·io. Aqent•• �
,
.. ,

, "'_,' ",', ",
F�Oril'n6�o'i", ,-' ,-:-9ados Ho.e:pckeS/A.- CI-:- Tel�toQe h212' ( Ead�'�.�'teleg.Bao Frànei.co do Sut ..... Carlo·J }:Ioepcke S./A-CI- Telelone 6 . MQ'.JR8:MACK

_ ""'" f-'." �. ;..io � 4' .'" ,
'

�'"

,

,

.� -

': -�� >,:-"
';;t� l� �",!,

_.

"VIRCiEM ESPE�IÂL;I ADE�':, c

CIA,WETZEL IN,D USTRIA.L�JOiN�V í tll'Jj3 (MatJi3

TOR',�N Ã ROÚPA BR,ANQUISS NU? ô�;
.
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-
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Pascoa :dos-, EstudantesMais vitimas da, enchente do, Recife
, P R o G R A MA'

"

" �IO, '22, (V.A.) - Telegrama _ Cei'ca de três mil pessoas 'de- moronamentos de pontes,e pon...

.

rv- feira, 'dia 24,-às i7 horas e ás 20 horas no Teatro Alvaro de de,.-Recife ínrorma �ue começa- sahrigadas connnuam sendo ao' tnhões, continuam no mesmo a

Carvalho ._ Festa _de Confraternização, oferecida pelo Coiégio Cata- .l'\t!ll a flutuar no r�o. os primei- límsntadas pela Brigada Mili- estado.
'

rinense.
.' .' 1'Os cadaveree das vitimas- da en- tar.. As comuniçàções· com as ci- Os prejuízos causados pelas,'

,

VIa feira, dia 26, às 19,30 horas na Igreja ode São FI:ancisco :_ Ho- �chente Ü1cor�'ida ,
recentemente dades de Goiania e, Paulista,. ín- chuvas foram' maiores do que a,

Ta �Santa Meditada;
,

, ":, ,<' naquela capital. - terrompidas em. virtude de des' 'principio se calculava.

Sábado, <dia 27, às 14 horas n'o Teatro Alvaro de Carvalho _ Bo O' O' I b 'p' b'" '0'
" "

' ' ,

menagens caos Estudantes. '
'

r,. '.', UM'PaCeb'.adloO eira, lr, A,d.,a''I'b'e'r·,to' F. rio. V''alle,\,Domingo, dia 2.8, às 7,15 horas '_ fados os esludante'� procurarão U
estar no adro da Catedral para tomar lugar no recinto da igreja. As

7.30 horas Miss(l e Comunhão. Sua Excia. ReV1}1a. falará ao ,Evaug{!
lho aos Estudantes.

.

Ao distinto patricia "O, Estado"

Sampaio, Patrono da Infantaria :�d::,:a;a�,:,�;�,n�:/'Ii'
,,'a",

- Aos 13° RC., dJl JoinviJIe; 111° B.C., de Flo-rianópolis; e Il23° HOJe no' nssado'lLI., de Blumenau , uma sincera homenagem de
Andl'é Nilo Tudasco 0---

"Imponente, espada relampejando, os bordad-os' 'do unifürrne de, 24 ,DE MAIO

grande gala chispando ao sol vivo da tarde" se nos apresenta "o Briga' EHl :1630," cumprindo ordens

deiro Antônio de Sampaio, Patrono da Arma de Infantaria. do General Matias de Albuquer-
,

É Ele o Patrono. porque, de simples Soldado atingiu ao Generala- que, Antonio RIbeiro de Lacerda

to, por mér-itos pessoais e bravura; porque, toda a sua vida militar foi assaltou e tomou O Fonte "Er-

uma jornâda coroada sempre pela vitória; porque, onde se' achava o
nestus" dos holandeses;

perigo, ali era enqontrado para conjurá-lo!'
_ em 1827, o Coronel Bento

Porque a sua vida foi uma ascensão constante culminando Co.Í11 a
Ribeiro, com 220 milicianos, der

apoteose magnifica dós .heróís _ a imortalidade! rotou 'parte da Cavalaria argenti-

. Send,o a 'Inf.antari� a arma do sacríficío, ela, 'encarnada em Sam- na, no. Passo de Sã,o, Diogo, reta

paro, muito se orgulha e guarda no sacrári-o de sua honrá a memória
mando a cavalhada que eles leva-

de seu bravo Patrono! ,ram para a Banda Ociental:
", da eonceítuada O1a. Prudência de

Nasceu Antônio de Sampalc na Vila do 'I'ambouil, no'Estado do"
em 1866, travou-se � Pri. dGaPli��li�ação ed da. Ciba. BI':tSilejira

,(;eará, em.24 de Maio de 1810.'
' meira Batalha de Tuiuti (9 scgun- e. naçao, .sel� o tam em um .e os

Já era Soldado, quando em 17 de Julho de 1S30 é promovido a
da foi em 2 de novembro de 1867),

maiores acionistas das refendas

Rargento quartel-mestre. Galga todos os postos da hierarquia militar
entre brasileiros comandados 1)01'

empresas.

muitos dos quais por merecimen.us e bravura. '

-, 'Osório e paraguaios comandados
S. s. visita Florianópolts para lização dos 'objetivos de sua visIt�

P <>It 'I B
'

A' tomar parte em várias festividades ii nossa terra

'r,�.. ou 'I'� ovantes serviços na pacírícação das Províncias do por arrlOS. vitór-ia coube aos
.

Cear� em 1832,-do Pará em 183,5, do, Maranhão desde 1-839 até sua con-
nossos bravos antepassados:

P ·d S
II

1--0.,.------------..
clusão em 19 de Janeiro de 1841, onde comandou 46 combates.•

' _ em 1888, na ainda Desterro arll O Dela' emocra' li·C'",; Para o Rio. Grande do Sul rebelado, expedicionou em 6 de Novem- �10je' Florianópolis, 'realizaram-s� ,

"

U1i
bro de 1S44, ali. permanecendo até ser pacífícada a Província cm

ímponerrtes festejos pela abolição

:l-IlH84,5: este.ve. em o,verações no Sul de Pernambuco; marchou para
da escravatura;

o UruguaI, �ssIstJndo à Batalha de 3 de Fevereim de 1852; fez a cam',
_ em 1942, foi torpedeado' por

�anha d� Estado Oriental d,e 1864 a 65; fez a célebre passagenl do
sumarinos do "eixo" o na-vin mel'

a�aná, a 16 de Abril de 1866; tomou parte nas Batalhas de 2 e 24 de
cante brasileiro "Goncalvp, 'Dias'w

, ��alO de 1866,"em ��Iiuti, si:mdo nesta últim1a, dia ,de seu natalício, agTa'
de 7.800.. t.oneladas e 52 homens de

clado c!)m tres f:enmentos que /p prostariam morto a 6 de Julho do tripulação;
l'rlesmo ano, no navio�hos'Pital "Ep'onina".

,_ em 194.3, o Tiro de' Guerra nr:
Simples filho de pais h,umildes, foi um :dos grandes vultos da nos'

40, de belas tradições em Flodanó'

sa História Pátria, e o Exército, testemunhando (j reconhecimento de paEs, .prestou homena,g'ens' ao Exér·
'

seus \méritos, o 'elegeu Paltrono' da Infantaria!
cito Brasileiro, pela pass�gem �D

,

. D� todos .os ,seus feitos, ressaltamos o da Batalha de Tuiuti, onde
data que relembra a grande Bataiha

fOI feI'ldo tr�s vezes, quando comandava a 38, Divisão de Infantaria do
de Tlliuti, montando guarda duo

Exé�c:��o Brasileiro, represen.tando "papel id'êl1'tico aw'd,e um rochedo
rante toao o dia; ao, Monll'l;wr.to

na bnha da'costa contra o qual s,e vão despedaçar impot'entes -as vagas
d'üs Mortos na Guerra do P:ua-gnai,

de um mar-revolto" ele" bravo entre tantos bravos, recomendava' herói.
na Praça" 15 de Novembro", 'lellrio

co: - "morram, mas não se rendam!".
sobre um sarilho de armas a Ban'

Muitos morre,ram ... mas ninguem se rendeu ...
' deira do Imp\ério que foi conduzi-

,;.- 'A "Divisão Encour'açada" soube resistir voluntáriamente, sob o seu
da pelo 25° Batalhão de Voluntá

Comaondo, mistura,ndo, o fago dos fuZÍ's à cintilaçã:o das baionetas! Ela rios dã PMria, qúe voltou dos cam'

�e caracterizav.a pela e�trema mobilidade e onde a necessidade de com'
p.os de honra coberta de glórias. Realizar·s,e'�o nos dias 27 G 23 ,:,.lia 28 Domingo: Missa COlJl1'

baLe, onde os maiores perigos, mais árdUos os trabalhos, dificílimas
André Nilo Tadasco .. do corrente', no Sl�b-.Dis;trito de c,omu,nhão geral ás 7,30' horas",

missõ,es, aí estava a Infantaria de Sampaio, s,empre, desprezando as be'
Trindad,e, como nos anos anterio- Missa com sermão ao evangelhO"

I(:zas d,a vida efêméra ,pel'a glói'Ía' da.Pátria Brasileira! E os seus Sal-IMal·or q., t d L' res, as festividades do Divino Es_' ás 10, horas, continuando, 1)arra�"

dados....eram 'o reflexo d,e quem os co.mll:ndava: fo�t'e's, impávidos,' valo- I f DO, a UZ pírito, Santo, cOl1strndo do �eguin- quinhas, leilão kermesses etc.

rasos ante � metr�lhíl, ,sublim'e ante q s:acrificio, bém:' merecell6lo a \ De�ois de uma, ausencia de mais, te programa:
.

"

Serã0 queim�dos. <
du�ante o IJ:tl',

honra de �,ere� gUlado�s �elo, bravo, na' 'escalada refulgente da vitória I

" d�
dOIS an�s: est� novame�te entre',. ' .1 fogos ��lt.os e a nOHe 1mdos fogos.

.o Br�gadelrO AntonIO de iSampaio vai festejar o seu 560 ani' nos, em, VISita a sua dlgnissima DIa 27 _, Sabado: Novena as de arLIfwlO. " '

versá;rio natalíci'o. O dia despontou com deru;'a neblina, 'que aos po�cos I progenitora, o Mr!jor Silvio Pinto' 20 nora,s, leilão, barraquinhas; Abrilhantará as festividades �>

se ,fOI d,esfa2e'ndo, deixando ,surgir o sol :para mostrar um 'céu s'Cr,eno! d'a Luz, nosso ilustre conter'r:aneo, kermesses ,e etc. Banda Musical AMOR À ARTE.

e lImpo.. .
,

' aLualmente servindo ,na ciriade de

A beia trag'edia de Tuiuti ia ter Clome'ço e principiaria a saralb�n_i_ F{}rtale�a, Ceará.

da da morte! ... ', ',' '. :.-

.

?m foguete risc?u, � e,spa'ço. " o canhão ribombou ... a' fuzilaria' 2a• vice-presidênciaCH�pItIOU. .. e teye IlllCIO a batalha... a maior batalha travada em J d
"

't�rr�1) americanas, ,empenhando'se os Exércitos Uiguerridos de quatro' ,a CAma ra
N.açoe� valorosas! "

'
'

Es;ta.belecido o 0?nt�c,',to ,com o, adv,ersárió, principiou o rolar das doRgI��C�20 ��!as')-o-RoOchadedPeuvtae'
vagas humauas e TmutI aS�t>melh" 1
\'endaval";

'.....- ' , ..va-se a proce o'so mar batido pelo rá 'ser ,eleito amanhã 2.0 vice.

O b' d
presidente da Camara dos De

, rta ar Lopes, ansiund'o por vitórias, alucinado por glórias jo' putados, na vaga do sr. Gracco
,
�a na batal�a 25.000 :homens aguerridos, fanatizados, pretendend� es· Cardoso, recentemente faleci'
.magar os' aliados. Uma Cavalaria de 8.400 :homens em cargas dantes- do. A candidatura do deputado
cas, ataca o Exército aliado. 'o'a.maso Rocha foi coordenada- .

Continua na 3a. pag-ina COm todo O êxito, hoje, á tarde.

�--��--- ��='========�
PA R,A 'F E R IDA 5,
ECZEMAS,
INF1AMAÇÓES;
COCEIRAS

•
'

. oI

FRIEIRAS
, .

ESPINHAS, ETC,

Acompanhado de sua
'

gentilixs!
ma .f'i lha, encontra-se desde ante,

'cntem, nesta Capital, o nosso emi-
nente 'patrício sr. dr. DtIlphe'Pi-
nheiro Machado, Presidente fh> ."
Conselho Nacional de, Imigração e

Colonização, ,a quem o pais, deve

Irelevantissimos serviços.
-, .Q i.lustr'e l1ó�p.ede VSI�l a_ Santa
Catarina em visita oficial, deveu
do 'especialmente visitar' a Z0J1J

do Oeste.FLORIAMOPOLlS - 2' de Abril de 1950

NUNCA. EXISTIU IGU�L

/ '\

, .

Chegou ontem à nossa:' capital 0I que
a PRUDftNCIA leva 3. _efeitÜ'"

Dr. A�alberto
-

Ferreira do 'Valle, nesta semana, às quais tercrnoss

'figura de relêvo no mundo das fi- oportunidade de nos referir ens

nanças e da indústria de S. Pau- nossas edições posteriores.
lo, onde, além de outros irnportan- Em 'nossa cidade, que.Q Dr...
-tes cargos, ocupa o de presidente Adalberto já visitou � em outras

ocasiões, conta s, s. com grande
círculo de relações ',no qual nos

,

. , .

inclulmos.Duutando nossos, votes-

de boas vindas aos muitos que es-,

íamos certos irá receber, almeja+
mos·lhe Lambem feliz ex ito na rea-

(Seccão de Santa Catarina)
E s l,a dualCO,8 ve-nç.ã'o

Devendp realizar-se no dia 3 de ottlubrp elo corrente al1(.)

a e�etção pam o cargo de Govel'nl(1dor do Estado, cori,voco, na: '

f-Q./Wna do artigo :U dos Estatutos, os representnntes federais

,

'r/�stad,:!ais pertencent�s ao. Pal'tido. e às dire.tór'ios Tnunici

�ats para, em �Ollv,ençao, nesta Capllal, nos dws f7 e 18 de'

junho próximo, 'escolherem o candidato do Partido ,àqyele
'cal'go e del,ibemrem sôbrf} aS$tmtos outros de alia relevância

partidária.
'

Ji'lo'l'ianópolis, 20 de ma.zo de 1950.
Cels'o Ramos _ Pl'esidente da COmissão Executiva.
.' "

"_

Festivi'dade do' Divino E. Santo

De Lajes, .precisamente a terra natai do sr. Nerêu Ramos,
veio-lhe a primeira pedrada, �om O fim, publicado na Re

gião Sel'l'ana.
NÜJo é coisa de valia! Um artiguete, tipo, compo.sição es

cola.r, com os faias contrafeitos! O articulista provou mlÍiL()
bem que eS',tá perfeitamente enquadrad.p, no p�10,tão dos lan

ç,a-I'aiva! Não foi além. P'oderia ficar nos primeiros períodos.
Se .Q fizesse provaria mais talento: pouparia 'as !J[\tRS, sem

,prejuizo do c'Onteúdo pes,soal.
É magna de del'rota, que ainda explode, 'Clamo bomba de

'

atras'o .. '.
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