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Nada de embaixa
dores na Espanha
de franco
Nova Yorb, 7 (U. P.) - CiJ1-

-quenta homens e mulheres carre

gando cartazes contra Franco, des
filaram ante o edifício Empi re Sta
te, em manifestação contra a pro
posta apresentada pelo Brasil, Pe

ru, Bolivia e Colombia .para que as

N:: �'ões Unidas suspendessem a re

comendação que retirou os chefes
das missões diplomáticas das 11:1-

çõcs membros da ONO junto ao

govêrno de Franco.
A maior parte das delegações la

tino-americanas tem escritório" no

Empire State Building. Pelos car

tazes, os manifestantes perteuecm
ao Comitê de Refugiados Anti-Fas
cistas. Gritavam ê les para 05 trnn-
's'?untes: "Nada de- embaixador ... ,;
na Espanha de Franco".

.

Incêndio no Holly
wood Park

INGLEWOOD, California, 7

(UP) - o Hollywood Park um
dos mais famosos prados de
corrida dos Estados Unidos, no
valor de cinco milhões de dó
lares, foi arrasado por incên
dío, ás primeiras horas de on

"tem. As arquibancadas \e a�j

edificações foram destruídas.
Cêrca de 600 puro-sangue,

que se encontravam nos está
bulos, a meio quilômetro de
distancia estão a salvo.
As corridas desta estação,

deveriam iniciar-se no Holly
wood Park, no dia 17.

4provadil a contri
bUição da Alemanha
Ocidental
Bonn, Alemanha, 7 (U. P.) -- A

Convenção Constituinte da Alema
nha Ocidenta I aprovou esta noite. I

o projeto de estatuto fundamental:
A votação foi de 47 votos a favor
contra 2 e 15 abstenções.

GOV:f:HNO PROVISóRIO

Bonn, Alemanha, 7 (U. P). -- A

Convenção Constituinte da Alema
nha Ocidental decidiu estabeiecer
imedia tamcnte um govêrno provi
sór'io para a Alemanha Ocidental,
até (/lIe um govêrno eleito possa to
rnar posse. O govêl'no provisório
será escolhic1o esta noite entre os

delegados à ConvC'nção.

Em Roma a prin
eesa Margaret

ROMA 7 (UP) - Chegou a

esta capital a princesa Marga
r'et da Grã-Bretanha, seguindo
diretamente para a embaixada
britanica, escoltada pelos poli
ciais italianos que a acompa
nham eiesde que chegou a ita
lia, ha nove dias.
A princesél Mai:garet veio de

.serrento de autómóvel pas,san
do pelas ruinas de Cassino, um
dos grandes cl:'tmpos de batalha
itaJianos da guerra passada.

10.418

o MOMENTO

RIO, 7 (AN) - Está sendo

esperada, hoje, á tarde no Rio
de Janeiro, .a missão comercial

nesto.
japonesa, enviada pelo Quar- Muito mais está na população O

tel General de Mac Arthur e
I poder

de coib ir abusos do que lI:JS

I
que, em clippers da Pan Ame,-! leis. Esta� são mortas e ser.venl pa
rrcan W.orid Airwavs está rea-

I
ra aprt'c!ar os fatos, depois que

lizando uma viage;ü aos paises aconteceram. .A sua função (, de

I . . cai-ater repreSSIVO. O povo de pos
.
sulamencanos, a Iim de resta-

se do diploma legal se agisse como

belecer as re'acões econômicas árbitro e se �iscalizassc I) C':-,I11-

interrompidas com a guerra. primcnto das ueterminações. seria

Tendo saido da Cidade do o mais sagaz e o mais perfeito cor

po de policia preventiva. A sua

colaboração ao poder publico, a

título de resguardar a lei, reverte

ria em seu próprio beneficio H

vrando-o dos exploradores e nego

cistas vulgares.
r� fator a ser computado, se pre

tender legislar e obrigar ao CU111,

primento do que se regulamenta, Q

papel ativo a ser desempenuado
, pelo consumidor. As cogitações
neste sentido devem ser francas e

levadas, por um sistema racional

de divulgação, aos mais, distantes

rmcõcs onde a eficác'ia da lei haja
q-ue ser comprovada. A educação
das massas e o esclarecimento dos

e,spiritos, previndo-os para que se

não deixam burlar, ocupar:í. IL;gar
destacado na reorganização dos

serviços controladores dos prer;li$
das utilidadcs. Somente qua!ldo o

Govêrno e o povo, este convencido
oos esforços daquele, agirem com

plena conciência e ob.ietivado:; 110

amparo e resguardo mútuo, é qne

poderemos dizer quc o prohlí�llla
dos preços e do abastecimento foi

resolvido. A equação desta cruci:m

te e já madura questão estú, pois,
no esforço da coletividade (']11 SI r

vir ao órgão fixador servindo e

beneficiando a si- próprio como fis

cal natural dos diplomas que >.tqllC·

lc organismo baixar, regulando e

norma lizanrlo as atividades ela In

dústria e do comércio.

VIII
I t�údh, scjan�digni íica ntes e ali: de-

Comentário de A. Ahrcu.' crsrvas.

.
�istribuido

.

pela D�'-c�o·1 E_llt1uuntQ o\.consumidor ruais.

na de Econcmia e ASS1,;tCll-, aquinhoado puõcr e comprar os

cia ao Cooperativismo. 'I artigos de que necessita por pre-

O regular funcionamento das Co- ços que ultrapassem os nivcis fi

missões de Preço, no norte OI: DO

I
xados, não se terá como forçar o

sul do país, depende do apoio mai- cumprimento, em toda a extensão,
01' ou menor que lhes empreste a das determinaçõcs que forem vi

população. De pouco ou na-Ia udi- gentes. A certeza de que os esto

antaria o trabalho de fixar preços (Ines serão consumidos - mesmo

se esta ati "idade não fosse com- com a elevação arb'itrária do pre

plemcntada por uma fiscalização -ço - leva o comerciante a sele

eficiente e operante. Temos visto cionar os clientes que lhe com

exemplos deploráveis elll que o prrún tudo sem cogitar das tabelas,
cidadão que se diz burlado nega o e a repelir os que descem ás minu

evento danoso quando chamado a dê ncias da verificação do peso e

confirmar, em juizo, o objeto da do preço. Em resultado, uns se.

denúncia que apresentara. O recúo I' abastecem com regularidade por
da testemunha e o desmentido for- que podem pagar e outros SOft'CUl
mal do seu dcpohucnto anulam

aj
privaçôes porque o salário não

ação do poder públic-o

,c
impedem lhes permite acompanhar os acrés

que se processe 9 feito até final. cimos verificados. Reside. ai, l:,

Em meiu, é a pugna ilidida pela maior 'injustíça e o erro dos reme

negativa incisiva do denunciante diados que teem a mesa farta em

que chega ao absurdo de rlcsmcn- detr-imento dos de menor poder
tir-se a si próprio e de asseverar-se aquisitivo. No dia em que fi popu

SCllli vocado, por circunstâncias tau- lação, indistintamente procurar co

tas c tais que atingem o ri.Iiculo. nhecer e aplicar as recoll1C':da-
Sem a compreensão e o apoio ções dos órgãos c-ontrolados do

efetivo dos verdadeiros interessa- preço, se terá dado um passo cnor

dos 110 controle dos preç-os - os me JlO rumo' da estabilização do

consumidores - nunca se Cf !',ará custo de vida. A explorarão I' o

a uma realidade palpitante" sicní- açambarcamento medram, exclusi
flcando fi estabilização do custo da vamentc, em função da pouca va

vida pela coerção sadia e tccuica- l ia e da nenhuma força' que os

mente justa. Pode-se, quando mui- consumidores emprestam ús .:Ie1'1-

to, sem o amparo dos populacio- berações dos Serviços ele Fixação
nais, realizar-se um panorama neto de Preço. Enquanto nas asseml.lóias
cujas aparências mais que o con- populares se reclamam providên-

cias norrnalizador'as, coibitivas e

I Política

Chegou ao Rio, on
tem, a missão comer ..
cial japonesa

de Preços

Duas
)

mentalidades.

México para a Guatemala a 11

de abril, a delegação, que é

composta de dez membros da
Divisão Economica e Cientifi-

penais, aquele mesmo povo que

exige as medidas, adquire no ;U'

mazern da esquina própria, por

preço alterado, o açucar e o arroz,

sem lembrar-se que o melhor f'is

cal é ele mesmo, sem conh-r-er (Ia

sua força e como que f'atul isí a e

'incrédulo das vantagens de p"o

curar quem o sirva dentro da ór

bita do lucro justo, do preço ho-

As ponderações com que, nó "Diário da Tarde",
ante-ontem, o sr. Adolfo Konder retificou ímpruden
tes comentários antes feitos editorialmente pelo mes

mo jornal, - que é, aliás, de propriedade daquele ilus
tre político ora residente no Rio - prestam-se a no

vas considerações, que lhes sublinhem o contraste em

face das atitudes e pontos-de-vista a que se tem ape
gado o vespertino local. O sr. Adolfo Konder, é fora
de dúvida, nos abona, já agora, o péssimo conceito

que formaramos à cêrca do sentido das campanhas
que o seu jornal, evidentemente abusando impuden
temente de um nome que é o único a figurar no ca

beçalho do "Diário", vem movendo contra os homens

públicos de Santa Catarina filiados ao P. S. D. ou in
vestidos de mandato eleitoral por fôrça do voto de
mocrático dos seus coestaduanos.

Não é preciso muita acuidade mental para com

preender que o ilustre procer da U. D. N. formulou, na
retificação que fez publicar na própria folha que lhe
desvirtuou o pensamento, - e que outra não é senão
a em que o seu nome aparece, isolado, .:1 escudar o

anonimato de um grupo de difamadores do Govêrno
- uma exemplar admoestação, ainda que em termos
em que o teria de fazer um homem de clara noção das

próprias responsabilidades e de incontestável projeção
no passado político e administrativo de Santa Cata
rina.

Não nos furtaremos, portanto, ao gôsto de insis
tir nas referências que o artigo do sr. Adolfo Konder
nos sugere. De certo modo ele abona tudo quanto te
mos observado e salientado na conduta desleal dos jor
nalistas que, abrigados, à sombra dum nome de tra

dições em terras catarinenses, nem hesitam em com

prometê-lo implicitamente nos desregramentos das
achíncalhantes campanhas de descrédito dos nossos
valores políticos, nem se constrangem em deturpar
conceitos que o portador daquele nome e dos títulos
honrosos a que o vinculou o seu passado formulou
numa entrevista.

Com efeito, se isso ocorre em relacão a uma das
personalidades de relêvo na chefia estadual do grupo
partidário a cujos serviços está o mesmo "Diário da
Tarde", que reproduz com inexatidão propositada as

idéias do seu chefe entrevistado, como esperar-se que,
em relação aos adversários, viesse o vespertino que
brar o vezo de caluniar, mentir, intrigar, para agredir
e desprestigiar a quantos representam uma parcela
de responsabilidade no situacionismo estadual?

O sr. Adolfo Konder, a despeito dos títulos de que
é portador, não tendo escapado à regra de sistema do
seu jornal, há-de ,compreender, agora, as nossas ra

zões e o vexame de muitos dos seus amigos e correli
gionários.

Quanto a nós, achamos excelente a oportunidade
para salientar o chocante desnível das mentalidades:
- do procer, experimentado na realidade 'dos cambi
antes políticos, com critério assente na conveniência
de não antecipar ou precipitar conclusões; e dos apai
xonados corifeus locais, sacudidos por espasmos de
ódio, durante os quais têm cavado a sua profunda in
compatibilidade para certas eventualidades futura.<;,
em alusão às quais, como disse o sr. Adolfo Konder, "é
sempre desaconselhável sacar a descoberto sôbre o

futuro".
Valha a reprimenda. O ilustre político udenista,

com o peso de sua função de um dos dirigentes da U.
D. N. catarinense, não poude evitar a advertência, ao
mesmo tempo restabelecendo os termos de suas decla

rações, intencionalmente desvirtuados pelos próprios
correligionários locais, e fazendo sentir a êstes que
não é prudente, em boa ética política, desprezar os

exemplos vividos, mormente quando, em minoria no

Estado, o udenismo se vê em situação de menos aspi
rar nos pré1ios do porvir.

Enquanto o P. S. D., vitorioso em toda linha, con
solida as suas posições em Santa Catarina, é em vão
que alguns apressados observadores do panorama po
lítico no nosso Estado lhe queiram negar aos dirigen
tes qualidades de tino, espírito público e inteligência
para garantir a estabilidade pessedista como maioria
eleitoral. E se faltasse uma ilustração da assertiva bas
taria lembrar 'que me,smo nas terras em que nasceram

os chefes mais credenciados do udenismo catarinen
se, o P. S. D. está vitorioso, mantendo-se com o apôio
eleitoral cada vez mais acentuado. -

Ninguém, pois, lhe faria a injustiça de supô-lo
em sôfregá carreira ao encontro de um acôrdo com a

U, D, N., mas seria ,também menosprezar as lições da

ca ás ordens do comandante-
- chefe das tropas de ocupação
do Japão já esteve no Panamá
no Chile e na Argentina, e ago
ra procede do Uruguai

Baixou o preço
do feijão
Rio 7 (A_ N.) - A Comissão

Central de Preços determinou
a redução no preço do feijão,
que passará de quatro cruzeiros
e cincoenta centavos o quilo,
para três cruzeiros e cincoen
ta centavos. A providência ado�
tada pelo sr. Luiz Rolemberg
teve em vista a queda do preço
do produto nos centros produ
tores. Ontem mesmo foi encami
nhado ao "Diário Oficial" a

Portaria relativa ao assunto. Os
feijões de côr ficaram inclui
dos 110 regime percentual de
lucros. As Comissões Auxiliares
deverão promover o tabelamen
to' do produto, baseados nas

cotações vigentes nos mercados
locais.

história política do Estado, prec�vida�e�te lembra

das pelo sr. Adolfo Konder, repellr a hlpotese a que
êste digno procer u�enista, n?ss? coesta�ua�?, de sua

parte, aduziu os maI.s claros mdlCes d,e V.labllldad� �u
tura. E o fez com VIstas aos seus propnos correllgIO-
nários.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Dr, Pamph ilo d'Utra Freire de Carvalho, Dr. Francisco de Sá •
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YENDE-S� �or motivo �� ml�ança A v 1 S ().
Grande area de terreno Ia cultivada A EIll�resa ':Viação Sa�1ta ,Cal:lrij:<l" linha. de ônibus qU2 f,�z .0 I(Distante cerca de seis quilometros da capital-Bairro-Barreiros percurso Florianópolis _ Estreito e Escola avisa aos possuidm cs de

A.rea de 142 metros de frente por 1.850 de fundos, incluindo permanentes e aos que viajam gratuitamente por imposição da lei. a

6 casas de madeira e H:ma de material.
comparecerem dentro do praso de 30 (trinta- dias no escritório ,,! titia

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

Cirurgia- Clínica - Obstetríca
Dr" Antônio Dib Mussi
Médico efetivo do Hospital de Caridade

Serviço especializado em Doenças de Senhoras
Medernos métodos de tratamento

Horários
Das 10 ás 12 horas e das 13,30 ás 14 horas.

Consultório: Residência:
Rua Tiradentes. 9 Hotel 1;-a Porta

.,.__-_......_........... ·M· - ............ - ....,................_-...__... ....._-.......- - ....__......- ..........-._.

�
COMPANHIA "ALIANÇA DA BAHIA"

Fundada em 1870 - Séde: BAHIA
INC:eNDíos E TRANSPORTES

-

�
Cifras do Balanço de 1944

CAPITAL E RESERVAS Cr$ 80.900.606,31:>
Responsabildades Cr$ 5.978.401.755,97
Receita Cr$ 67.053,245,30
Ativo Cr$ 142.176.603,!!0
Sinistros pagos nos últimos 10 anos.... Cr$ 98.687.816,30
Responsabilidades Cr$ 76.736.401.306.20

Diretores:

Florianópolis - nesta reâazõo ou E�cri1ó -io J. de A L. AL'l:es.
Barreiros - com o proprietário Mathias Iha.
Blumenau - com o sr. Christiano KnoU, no Hotel Cruzeiro.

PREFIRA OS LEGITIMOS

LINHosDALYY
GENUINO PRODU,TO DO BRASIL

INO. DE LINHO E ALG. "D4LVY" S. a.
Rio de Janeiro - S. Paulo

;' Arvores fruliferas
Arvores Frutíferas enxertadas e plantas ornamentais na!

melhores qualidades oferece o grande Estabelecimento de
Flori e Pomicultura

H. J. Cipper.
Compá.
MUIl. de Jaraguá - Estado de Santa Catarina.
Peçam catalago gratuitamente.

DA TI LOGRA FIA
Correspondenel I
(omerclel

(onfere
Diploma
,

METODO:

Moderno e Eficiente
DIREçAOI

Amélia M Pigozzi

Rua General BUtencourt, 48
(Esquina Albergue' Noturno)

IRMANDADE DO SENHOR JESUS DOS PASSOS
E HOSPITAL DE CARIDADE

VERA C'RUZ
De ordem di! Pro-vedoria desta Irmandade e de acôrdo com o pre

eeítuado no artigo 98 do Compromisso, faço publico, que no dia 8 do

eorrente mês e ano, ás 8,30 horas, será realisada, na Igreja do Monlne

Deus, Missa 'Solene com Sermão do Evangelho, em comemoração ás fes

tividades da "VERA CRUZ".
Para assistirem à referida solenidade, ficam convidados todos 'JS

fieis e, especialmente, os Irmãos e Irmãs.
Consistório da I�ma�da�e do Senh?r Jesus dos Passos e Hospital

Ide Caridade, em Floríanópolis, 4 de MaIO de 1949.
Luiz S. B. Trindade - Secretário

I
I
\

I

/

prêsa, _

Findo o prazo respectivo não será permitido viajar gratuitamente,
aos que não satisfazerem ás exigências desta Empr êsa.

Floríanópolís, 7 de Maio de 1949.

COMÉRCIO & TRANSPORTES C. RAMOS S. A.

Proprietários

CURITIBA TCUCRAJ,I.f.. PROSEBRAS

Pedimos aos nossos distintos leitores, o obséquio de preencher o

coupon abaixo e remetê-lo à nossa Redação, afim de completarmos
quanto antes, o nosso Cadastro Social.
Nome ........................•...............

'

....•.•••.........•

Rua Est. Civil D. Nasc. • .

Mãe
Pai

...............................
-

.

Emprego ou Cargo ..........•....... ..•.•••. . .

Cargo do Pai (mãe) '" . . . . .

Use um preparado que não seja
apenas perigoso paliativo. Tossei
na Bergamo elimina realmente

a irritação ou inflamação do apa
relho respíratórlo, fortalecendo-o.

Um produto do

,ABORATORIO B�RGAMO
'IV. Pires do Rlo,23 - Itaquera • E.f.C.S.
S. S- Publicidade

•

Distribuidores para os Es-'
tados do Sul:
RAMAR S. A. Comercial

Farmacêutica
Caixa Postal, 245 - Curiti--·

ba.

Díàríamente entre:
FLORIANÓPOLIS

ITAJAí
JOINVrL�

CURITIBA •

FIUZA LIMA & IRMÃOS
Conselheiro Mafra 35 -- Telefones - 1562 - 1565

CONFôRTO
SEGURANÇA

RAPIDEZ

Atenção ! ! ! A tenção! ! ! Av�so 'aos
Em suas viagens à Joinvile e Curitiba prefira as luxuosas leitores

límouslnes do PRC-3 - RÁDIO GUANA-·
BARA, do Rio de Janeiro -

1.360 quilociclos, oferece valio-·
so prêmio a quem lhe remeter a

_ história, a notícia ou o fato>
mais original e curioso, observa
do nesta região. O programa
"Copacabana Bluce" c "0 Es
tado" darão o resultado dêsse
concurso mensal.
Escrevam para a Rádio Gua

nabara - Avenida Treze de
Maio, 11. 23 - 25° andar - Rio
de Janeiro, contando o que sa

bem, de- trágico, de engraçado
ou Iora do comum, e eandida
tem-se a um valioso prêmio que'
aquela emissora remeterá a

quem fôr contemplado.
"Copacabana Clube" - de

I Segunda à sexta-feira, das H,:}'r
às 1-5,30 horas; e aos sábados r

das 13,30 às 15 horas.
Diretor do programa: Carloss

Pallut.

CATALOGO DE MOEDAS DO'
BRASIL

Já se encontra a venda com

todos os preços de moedas de'

Ouro, Prata,' Níquel e Bronze.
I·

"

Preço 20,00 em todas as ivra-

rias da cidade.
Pelo correio 0r$ 25;00 .

.....
.

o VALE De ITAJAJ
Proeu.rem na AgeafllB

PrOpeS80.
LIVRA.RI.A 4�. l.ntl.�__A lU J

BOBA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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l 7 de MAIO I
tologia e Farmácia de oanta, _ em 1836 João Teixeira Nu I'I Catarina. .

nes fundou ,� atual progressís-
D. IVETE CAMISÃO DE OLl- Gozando de Geral simpatia ta cidade de Tubarão, neste Es-

VEIRA . pela sua finissima educação e tado;
Faz anos hoje a exma. sra. por seus dotes de coração, a

- .ern 1.836, sob o comando
- do 10 Tenente Francisco de

d. Ivete Camisão de Oliveira, I gentil aniversariante ver-se-á Paula Osório, treis escunas for-
-digna espôsa do sr. Oscar Pin-j amanhã muito homenageada çaram a passagem do Engenho
'to de Oliveira representante

I
por quantos apreciam os tra- (6uamá-,. ará), havendo du

comercial. A distinta aniver- ços de seu belo caráter e sua rante a noite o 1° Tenente Bar-

.saríante que desfruta de mui- lhaneza cativante. Os de "O roso, mai tarde Almirante e

I Barân.de Amazonas, se apode-
tas amizades nos nossos meios i Estado" a cumprimentam, de- rado de' uma gambarra perto
.socíaís será alvo de expressí- sejando-lhe felicidades. da cidade de Belem;
vas manifestações pelo decoro CAP. HENRIQUE KLAPPOTH - em 1.840, durante a revel-

.rrer de seu aniversário natalí- JÚNIOR ta denominada "balaios", tra-

cio. Vê passar amanhã mais um
vou-se o combate das Matas de

SRA. DR. ZULMAR D-:i' T.IN'.r;: aniversário natalício o nosso
Curumatá e Egito, no Piaui,

.u - � havendo o Coronel Feliciano
NEVES prezado patrício, sr. Cap. Hen- de Morais Cid derrotado os in-

Comemora seu natalício ho- rique Klappoth Júnior, distin- surgentes chefiados por Rai-

je a exma. sra. d. Esmeralda to oficial do nosso 'Exército, mundo Gomes;

I b ilh t em 1868 faleceu no Rio João Silveíra de Matos e senhora convidam os parentes e
Lins Neves, espôsa do S!'. dr. CDm rI an e folha de servi-

-

., �

Z I os re t d 'FEB de Janeiro o estadista enérgi- pessoas amigas para assistirem à missa que será rezada. por al-
" u mar de Lins Neves, diretor ç P s a os a

..

.

co que conseguiu reprimir o ma de seu filho JAIRO SILVEIRA DE MATOS, no dia 9 do
-da Maternidade "Carlos Cor- O destacado militar que des-, tráfico de africanos no Brasil corrente, às 7 horas, na Igreja de São Francisco.

, rêa". fruta de destacado prestígio - Euzébio de Queirós; Antecipadamente, agradecem aos que comparecerem a

A dígnissírna aniversariante nos nossos meios sociais, na I - em 1.880, na Fazenda

de)
êste ato religioso.

data de a anha
'

it f i Sata Monica no Rio faleceu o .-.· _ _· _- • -.r' ·_",j'- ·.·.·ft.._· _-�"."';--.-_� -: e'":
� ............

que goza, em nosso meio so- m sera mm o e- I '.'.

CI E ft S I ROXY, hoje as 2 horas

cial de um largo círculo de licitado., �arechal Luiz Alves d.e Lima e 11 Matinée Colosso
.., SIlva, Duque de Caxias, nas- ,

.. frl. .,

.

>

amizades recebera' sem dú
. Ci!,L. ARISTILIANO RA''''O.c' 'd, 25 d A t d 1803

2 Glandes FIlmes
' ',' , UVl- lY.L �) �l O em e gos o. e .

.: ODEON, hoje ás 10 hs. da manhã ROSA DA ESPERAl�CA
da, inúmeros e sinceros cum- Transcorre amanhã a data E o Patrono elo Exercito Brasí 1 M' d

.

.

-

Co ossal atina a COl\!: Grcer Garson - Walter
,primentos de felicitações, aos' aniversáría do CeI. Aristilíano leiro; TARZAN CONTRA O i\'lUNDf'

! Pidgeon
quais juntamos respeitosamen- Ramos, politico na região ser-

- em 1.888, o Gabinete en- CO:.vI: Johnnv Wclssmullcr AS GARÇONETTES DE HARVE1'

te, os nossos.' I rana, e destacado fazendeiro. tão presidido pelo Conselhei- Maureen O'Sullivan -.1 ohnnv Tecnicolor

I. Seus amigos aproveitarão a
ro João Alfredo propoz a Ca- Sheffield COM: Judy Garland _ Joh,u Ho.
mara dos Deputados a extinção L t 1"d A t

CORA MARINA LAUTE T
' - u as - orei as - ven uras diak _ Anaela Lanshurv -, Prestou'J.) «, R DE
I' 01portunidade_par.a hom

.. ene,g.eá- imediata da Escravatura no' � J

Eletrizantes. Preços: Cr3 5,00 e 3,20ARAUJO

I
io pelo acontecimento social. Brasil; Preços: CrS 3,20 e 2,00 Censura até 10 anos.

A efeméride de hoje consíg- _
- 8 DE MAIO LIVRE, Creanças maiores de 5

. , .•

" na o aniversário natalício da : DR. ORLANDO FILOMENO A data. de hoje recorda-nos 'que: anos poderão entrar. ODEON, hoje ás 2 oras

exma. sra. d. Marina Lautert Decorre amanhã a data ani- - em 1758, sendo ministre' o AS GARÇONETTES DE H:\RH�Y,
-de Araujo, digna consorte do versária do dr. Orlando Filo- :\'Iah[llês de Pombal, foi assinado I:VIPERIAL, hoje ás 2 horas Tecnicolor

-sr. Alcides de Araujo, Chefe meno, competente cirurgião- por D. José I, um alvará t xrnando TARZAN CONTRA O MUNDO COM: Judy Garland - John Ho-
extensivo em todo o Brasil as leis COM: Johnny Wcissmuller TARZAN CONTRA O MUNDO

"do Serviço de Físcallzação de dentista nesta capital e pessoa de 1755 sôhre a liberdade dos In- JohnnvShcffield COM: Johnny Weissmullcr
.Armas e Munições do Estado. muito relacionada nos nossos dios, expedidas para a Provinciu do 5) O "Far-west" sintético: Johnny Sheffield.

Dama de nobres sentímen- meios sociais e esportivos. .\faranl1ão; A LEI NA 'l'ERRA DE NINGt>E.i\I TARZAN CONTRA O MUNDO

tos cristãos, fazedora do bem O distinto aniversariante - em 1782, faleceu o Marquês de COM: Hobcrt Shaney O rei das selvas na sua melhor

.ao próximo, ,desfruta na so- será alvo de inequívocas maní- Pombal; Combates. Mortes. aventura:
""I

_ cm 1835 o então 2° Tenente G) Sens'aciona]. Formidável P CI·Q> 500 e 320
-cíedade local de muitas sim-l íestações de amizades, as quais ' reços : 'p, '

,

I Elisiário dos Santos, mais tarde Buster Crabbe (O Homem Leâo) LIVRE. Creanças maiores de !)
Patias e amizades, que, com ,! nós nos associamos. . .

d FRONTEIRA DE FOGOBarão de Angra, fOI ataca o na anos poderão entrar.

certeza, hoje, lhZt

tributarãojl
SR. FÚLVIO VIEIRA Ponta de Burajuba, no Pará, por Lutas - Torcidas

.

as homenagens a que faz jus.
.

Faz anos amanhã o sr. Fúl- forças dos revolucionários Cahanos 7) Continuação do mais sel1sacio· IMPERIAL, hoje ás 7,30 horas

TOM T. WILDI '
V10 Vieira, dedicado comissá- ao mando de Manuel Nogueir:l, ha- nal seriado: O CRIME DO PRESIDIO

i l· 'I t O MISTERIOSO DR. SATAN, F E
Faz anos nesta data o sr. rto da policia, e pessoa muito I'Pi}( o repe l( o o a aqne; ,.. COM: Van .Tohnson - 'aye ·m·

- em 1836, as tropas legalistas Preços: CrB 4,20 e 3,20
I merson''Tom T. Wildi, hábil constru- estimada em nosso meio.

tomaram o Engenho Pernambuco, .... b I
' Sinistro. Macábro. Horripilante.

tor civil € pessoa largamente SR. JUVENAL FARIAS
no Guamá, Provincia do Pad, l;ros' f-li. e eza e i ROSA DA P.(i;PERANÇA

relacionada nesta capital. l Aniversaria-se,
amanhã o sr. seguindo os ataques aos Cabanos; nbr.-gaça-O cm\-{: Greel Garson - Walter

Juvenal Farias, comissário de - em 1840, na Provinc'la do ?lIa- U
_ Pidgeon

FAZEM ANOS, HOJE: policia aposentado, muito re- ranhão, os revolucionários Ba- A mulher tem obrigação de ser Preço: Cr$ 5,00 unico
- a sra. Neli Schmidt GUi-,lacionado nesta ca.pital. laios atacaram Carnallbeiras, clefen- bonita. Hoje em dia só é feio quem Censura até 14 anos.

•

- .

1 " .•

quer. Essa é a verdade. Os cremes' ,

.:rnarães, espôsa do sr. João, dida energIcamente pe o ,�apliau . .. . . . .. . .......................•

I Ignacio POl'tugal dc Almeida que protetores para a pele se aperfei- ROXY, hoje ás 7,30 horas
'Paulo GUimarãe�. ..

FAZEM ANOS, AMANHã foi ferido'
.

çoam dia a dia. ROSA DA ESPERANÇA
- a sra. Alcma TeIxeIra - o sr. Celso Capela, funcio- _' em 1850 em Itú, São Panlo, ii Agora já temos o creme de alfa· MASCARADA TROPICAl,

'

Donner. ; I nário do Contadoria Seccional nasceu o céldbre pintor A!p,eida ce "Brilhante" ultra-concentrado Preços: Cr$ 5,00 e 3,20
- a sra. Maria Helena Gri-_ junto à Alfândega de Floria- Junior; que se caracteriza por sua ação ra

. .......................•

jó Lacombe, espôsa do dr. La..! nópolis. - cm 1856, faleceu o Marechal pida pal'a embranquecer, afinar
RITZ, hoje ás 1,45 horas

l<rancisco Cordeiro da SIlva '1'01'- refrescar a cutis. ROSA DA ESPERANÇL\"oombe.· - O sr. Jorg;e. Lunardelli, Depois de aplicar este creme, ob.
, rcs e A.lvim, Visconde de ,JenunÍ· Preços: Cr$ 4,20 e 3,20

- O ..sr. Osvaldo Climaco, funcionário da .Associação Co- 1'1'111,'
serve. como a sua cutis ganha um

-' Censura até 10 anos.

funcionario do DOPS. merda!. - ar de naturalidade, encantador á
- em 186/, teve inicio a retirada, ,. . ......................••

Ad 1· Pld' vista.
- a sra. e ma a a mo -a srta. Agenir Cardoso, a- cm marcha forçada, múndialmente

A pele qne não respira, resseca

-:de Sousa. plicada ,aluna do InStl·tUto d" cnhecida com o nome de "netira·
\.i \! torna-se horrivelmente escura. O

- a srta. Maria Edwiges Educação, e dileta filha do sr.
da da Laguna", por ocasião da gucr- Creme de Alface "Brilhante" per

A'
. l'a com o Paraguai e soh o Coman-, .

.

l' mesmo
Um filme que requereu 15 ànos !le

,ndrianl, funcionana da fir- Numas Cardoso, hábil volante. do do bravo e intrépido Coronel �llte a pe e �:s��a;�no:o as mau

-

esforços inauditos para final111c'ntu
'ma G. Miranda, de Itajaí. - a menina Lúcia Terezi- Carlos de Morais Camisa-o',

empo lllU' eVl ,
-

l'oal' se d mais absoluto exóto
chas e asperezas e a tendência pa- co . o

., f
�"

'0- O sr. 8ilvino Lang Jaques, nha da Silva Eckert, filha do - em 1868, na margem rlireita .

t
_ Superando tudo quanto Ja _01 PI -

ra plgmen açao. '...
'

" ,'.

',co-propr}etário da acreditada sr. José Edgard Eckert, escri- do Bio Paraguai, travou-se o com- O viço o brilho de uma pele vi- dUZHlo pelo (.mema Argentmo us.

d I
.

h d" L B E N I Z.

Livraria Xa-vieT. vão de paz em Mondai, neste bate e llaSSI, aven o o COl'Onel
va e sadia volta a imperar com o A

- O sr. Ari Capela, funcio- Estado. Genuino de Sampaio repelido fÍ(.']s uso do Crernf" de Alfac� "BrilhaD- Uma vida imortal

ataques dos infantes de Sohmo 1.0- te". Experimtl.lte-o. I COM: Pedro Lope;� I.�g.ar -::-- Sa·
:nário postáL - a srta. Zilá Leal, fl'lha do t

..

I
pes, que perderam 111 mortos e É um produto dos Laboratórios. bina Olmos �OI� a p��_l.cIpaç.'l:� (a

'-DRA. YEDA 'OROFINO ,sr. Manoel Leal . Mixaram alguns feridos ,enquanto 'I', & F't S IA. consagrada pIamsta �l<,,'JSa Re,,1I1es
T h-

, � vun reI as. . .

(" \ I'r.anscorre amari. a o

aniu1
- o jovem Mário Abreu Fi- do .lado brasileiro houve 21 Il'r;r' ,,--' -- __o -... •__.._-'-,-�� Direção de: LUIS ,,(':,;1]' 1 m�( Ofl

-versário natalicio da gentil se- lho, filho do sr. Mário Abreu, los e feridos, entre oficiais e pra· o Avião "B·IS" da Força Aérea 'l1ma imagem Vil'O, oigna dI)

:nhorinha' Yeda Orofino, for- I industrial. ças; Brasileira, pos a piquc um subllla- grande musico esp.anhol, trazida à

I em 19,]3 n() Rl'O' ele Ja""l'!·() rl'no do CI'X'() que "1'11!la pel'segll'l'n- tela com fervor e natielez, e exp(lsta
'moso ornamento da nossa so.,' - a interessante Sueli, dileta

-

.

"

\ . """
, -"

foi 'inaugurado pela Academia l3ra· do um navio mercante brasileiro; com emoção e finura
ôedade e drurgião-denti>s.ta i filhinha do sr. Amir S. Brito, sjJ('jra de Letras o "Curso Call1õe;;'', _ em 1945, com a rendição Ín. Preços: RITZ ás 4 Cr$ 6,20 e

-do Departamento, de :saudel comp€tente professor da Esco- composto oe onze conferências SÔo condicional lla Alemanha, terminou 3,20, ás 6,30 Cr$ 0,20 e ás $,45 Cr$

Pública do Estado. Formada

lIa
Industrial. bre Luiz de Cmi1ões, estàndo a a segunda grande guerra. Pkoll 6,20 e 3,60. ODEON CrS Il)o unico

pela Faculdade de Farmácia e _ .a srta, Marizia Brognoli, cargo de Afranio Peixoto allrilllci· sendo, o dia de hoje, chama(�o o Livre. Creanças maiores de 5 HJlI)S

Od .L I
.

d
A

t AI 1"1' "Dia da Vitórial,., poderão entrar na sessão de 4 horas
" OlHO ogla

' e Pot, o 'egre" estudante. <,

. .

t
. .

t
' I

- em 19-13, na altura de I1LlC'eió, - o dia de hoje é consagr:.t!1o:-w no RITZ.
a 'ô::otm a ,anwersarlan ,e :e i _ o J'ovem Edgard Bonassis 10 � Sllsp.ensas todas as entrarbs .ie

I
� () tenente, S-amir Barros Pinto, "Dia das IVíães".

lente da Faculdade de Ddon- da Silva. -'l' 1 3 t Andre' NI'lo Tadasc() favor"s e l)Crmanentes.coall,111vae o por sargen os e com I �

....

ANIVERSÁRIOS:

3

Sabatini & Cia. Ltda.
Fabricantes de caldeiras a vapor de todos os

tipos, especialistas em Auto-Claves para quaisquer
fins. Depósitos, Alambiques para produtos quími ..
coso Tachos para sabão, etc.

Aceitam-se serviços para consertos pertencen
tes ao ramo .

IWA CATUlVIBÍ N. 637 ISÃO p/l..rLO

de sexto
A-

mes

Simultaneamente

RITZ, ás 4, 6,30 e 8,45 hOl""S

ODEON, ás 7,30 horas

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Cabelos Brancos!

Sina! de velhic!
A Loção Brilhante faz vol

tar Q côr natural primitiva
. (coatanho; loura .. doirada ou

negra) em POUIO tempo. Não
, tintura. Não moneha e não
'Iuja. O I9U U.O , li\npo,
faci! e agradaval.

'

A Logão Brilhante extingua
,a. calpa•. o prurido. a eebor
rhéa e tadae ai afecçõee pe
ralitáriae do cabelo, ouim
como combate o calvície, 1'8-

"italizondo o. raiz.. capila
re•. Foi aprovada pelo Depar
tamento Nacional de .SaÚde
Pública.

tNervos Debln�
I ltados·Provocam
t.l Heurasthenla

'-;t

('-'�
�.' .-

i

NAO DEIXE QUE o EX
CESSO DE TRAULHO
DEBILITE o SEU OR
GANISMO, PORQUE O
CANSAÇC PHYSICO
E INTELLECTUAL o
LEVARA', fATALMEN.
TE, A' NEURASTHENIA

"
-

I:Ot primeiros symptomas da
.

l1eurasthenia são geralmente a

msomnia, pesadelos, irritabili
l dade, dôres de cabeça e ner

t vosismo. Ao sentir quaesquet
! destas manifestações previna

I se contra as- suas consequen
, cias. Trate-se immediatamen-

" te, com um remédio de' effeito
, �osit�vo e immediato. Não
lltome drogas perigosas. Vigopal
f é o remédio indicado para
i !Qualquer caso de neurasthenia.
Vigonal revigora o organismo,
trestituindo ao fraco as forças
perdidas e a.energia da juven-

Ibde ás peSSÔ§$ exhauridas.
�,:>" • '.'

:- '

.

� t' \)'Vistonâl�,

r

"ORrIFICA E DÁ SAÚDE
u"AratGrioa·A.J,YIMl"'� • Uaulo

Nunca despreze
O VALOR DA

..

BOA APARÊNCIA!

TORRADOR
I

ILILLA·
A AR QUENTE

PARA CAfl

ban barbeado ... _

desejado!
Para melhor aparen-

�

cia, maior bem-estar

e economia, prefira as

lâminas Gillette Azul,

que custam menos

porque duram mais.

GilletteAZUL

Resultado de 30 anos de prática, o Torrador "LiUa" garante
uma torração que conserva integralmente as substâncias que
dão ao café o seu aroma e sabor tão apreciados. Graças ao seu

aperfeiçoado sistema de aquecimento a ar quente, faz a torração
em 20 minutos apenas. Diversos modelos, podendo funcionar
a lenha, carvão. coque ou óleo Diesel. Solicite-nos catálogos.
Vários tamanhos. Preços acessíveis. Facilitamos o pagamento.

Temos também: Moinhos e elevadores para café. Discos

para moinhos. Mofores elétricos e outras máquinas para
fins comerciais, industriais e agrícolas.

I A-2'3

I ,

INDUSTRIA e COMERCIO

Fundada em 1918

RUA PIRATlNINGA. 1037 - CAIXA POSTAL, 230 - SÃO PAULO

OFICINAS E FUNDIÇÃO EM GUARULHOS (SÃO PAULO)

�1,1S Arco- Artusj

Cíe.Monteiro & Lida.
CASA FUND ADA EM 1929 .

A. maior organização em Secos Molhados e Ferragens por atacado
Tem o prazer, de comunicar á sua distin ta clientela, a abertura de sua Filial em San

tos, a qual encontra-se perfeitamente aparei ha:da para embarques marítimos e terrestres.
Outrossim, comunica também, que a sua tradicional lista completa de preços é publi

cada mensalmente no "O Estado de São Pau lo", no ultimo domingo de cada mês, enquan
to que no jornal "A Tribuna", de Santos a publicação é feita no 3° (terceiro) domingo de
,-

cada mês.
Filial Matriz
Santos São Paklo

Praça da Repúblíca, 56 Rua Cantareíra, 557
Caixa Post'al, 3792

Filial
S'ão Paulo

Rua Teodoro �ampaio, 2871

End. Telcg. "FURÃO"

..........................
•

'i Datilógrafa
'I diplomada•
•
•
•

:
:
•

:: Caixa Postal 55.

: ...

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

Instalação de luz e força.
Venda de motores, rádios e acesso rios, outros aporelhos elé

tricos, artigos elétricos, etc.

Representações
.

diversas, com exclusividade dos insuperáveis
receptores "SARATOGA", "INDIANA" e "MERCÜRY".

A ELltTRO - TÉCNICA
Rua Tte. Silveira, 14 - Caixa Postal 193 - Fone 793.

Ojerece seus seTviços.

Cartas a Maria Inês
FerreiTa.

CAIXA

,��.

II C A P I T A L A R" PRISAO DE
VENTRE

.Socíedade de sorteios e seguros contra acidentes
<lendo mais outros benefícios de carater assistencial.

Representante em Florianópolis:
PEDRO NUNES

Rua 24 de Maio 801 (Estreito)
Sorteios mensais, mediante mensalidade de Cr$ 20,on além da Jóia

-nícial de Cr$ 1\1,00 apenas.
Participaçio DOS lucros

pessoais. coace-

Phylobil normaliza a

funcionamento do fíga
do, combate as cólicas,
corrigindo a prisão de
ventre e as funções in
testinais. Remédio vege
tal em gôtas. Tome 2&

gôtas, 2 vezes ao día,

&Faria IrmõcLuiz PHYLOBIL
Representações - Consignações - C/Próp1'ia
Cm1ÉRcro POR ATACADO E A VAItEJO

Para os males do fígado

CASAS E TERRENOS

Possue V. S. casas ou terrenos paraVidraria - Artigos de aluminio - Artigos Escolares

Papelaria

Generos Alimenticios Ind,sl1'ialisados - Armarinhos em geral

Lanças
vender?
Não encontra 'comprador?
Entregue ao Escritório Imobíllãr1o

A, L. Alves.
Rua Deodoro 35.LOJA E ESCItITóRIO - Rua 7 de Se Lembro, 21.

Caixa postal, 322 - End. Telegráfico "LUFAMA".

Florianópolis - Santa Catarina
------------------------�.�---

'BOM NEGOCIO
Precisa-se de um .. Exige-se

carta de recomendação e de
Fiança. Escrever do próprio
punho para Pretendente, Cai
xa Postal, 126, dizendo idade,

, estado civil e pretensões.

08r8 quem possue de Cr$ 10.000,00 até Cr$ 100.000,00 renda

!fl!rta de lO'], 80 ano' com recebimento de iuros trusneei»:
Irdot taeções nesta redação

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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TODA A CORRESPONDÊNCIA
DEVE SER ENVIADA A CAIXA

POSTAL 384
...

Orientação do Arte Moderncr
)

APRESENTANDO
,

Somos con- I em suas manifestações artísticatra as definições sistemáticas, I e literárias. Não há leis fixas,:mas necessano se faz, que esta- nem príncípíos generalizados..beleçamos alguns tópicos das

I'
Todos podem trazer para a con_ormas que orientarão esta pá- munidade a sua experiência,:gma.,

, I sendo ela estritamente de res-
I - Continuando a linha se-I ponsabilidade individual,.guída pelo Círculo de Arte Mo- 3 - Há um interesse comum:;de�a, esta página será feita. a realização atra'vés do trabalho-umcamente dentro de um tra-j e do estudo, Todos criam e todos'balho de pesquisa estética e Ii-.' tem o direito de fazê-lo e sómen'terária, estando assim, alheia a te isso exigimos para nós: o díre,,

·toda e qualquer manifestação do to de trabalhar e criar dentropensamento dogmático, seja ele do sentido para onde nos oríen.:político, religioso ou filosófico. tamos individualmente, Estas,,

2 - Todos os membros do C. em síntese, nossas normas.;A. M. são completamente livres
C.A.M,

':,Numa [ii« de B. de ilf'ille
;Eu vi pela quinta ve�
�À triste vida de Cris!»

Rei dos Reis

EDIÇõES "SUL"
Seguindo o plano de seus traoDlhos, () Circulo de Arte Modernaiuic iatá, êste ano, suas atividades

editoriais, tendo jú programado os
seguintes livros:

1 - ENCONTHO
Contos de SALi)1 J\lfGUEL.
2 - TEATRu

de ODY FHAG Ac SILVA
3 - ANTOLOGIA POÉTICA DOS

�OVOS DE SANTA CATAHLNA
COl1l poemas de:
ANlBAL NUNES rrRES
ECiLE �IALHEIROS
WAL:\WH CALmOSO DA
ANTONIO PALADfNO

Num. automóvel de luxo
Sessenta ve;;e,� por mês,.Bem. borbeodo, bom ckaruio,Rei dos Reis

e outros,

'iJh, vós lodos, homens, homens,.:HomeJ1s, o escravo sereis"tSe dentro em b1'eve [ôrdes
Rei dos Reis

:\rlAHIO ÚE A�DR.\DE
5ILVA

�"Preparação de Cândida"
Estão na última fase os en- Jason Cesar, Elio Ballastaedt, Ju-saíos de Cândida :3, peça falllo�a dith Wendhausen e Walmor-de G.B. Shaw, com a qual o Tea Cardoso da Silva,"ire Experimental co C, A,M. Os ensaios vem se realizando-fará sua apresentação. I'odos 'JS continuamente, todos traba--detalhes, todas as nuances da lhando com esforços e há boapeça estão sendo estudados com vontade, exaustivamente, para-a maior atenção, imnuctosamen, que se possa apresentar um este,

petáculo de elevado nivel artís-Direção de Ody Fraga e Silva, tíco, digno da peça de Shaw,cenárío de Walter Wendhausen, Em nosso próximo número da<contra regra de Armando Car- remos reportagem detalhada e.reírão. Interpretação de Eglê completa, possivelmente com'::Malheiros, Ody Fraga e Silva, fotografias dos ensaios.

, ,.
.

Ilustração

Círculo de

"Cristo", xilogra vura
Iaine " ,

de André Lhote para
de Paul Claudel.

o livro "Ver-

PEQCEK-\,S L\TORMAÇõE:::l
MELHORA:\iEi\TOS ='I, 5I

II
- Para o próximo 01('';, anun-

ciu-se o Ianr amento d.o "Salarn
bll", uma das obras-primas de

i Gustav Elaubert .numa tradução•
d(' Aloisio Ferr-az Pcre ira .

[ Acaba de aparecer mais uma
edição da consagrada "Históiia
cio Brasil", ele Rocha Pombo, sen-
do essa edição a quíuta elas "Edi
ções \lelltol'amenLos".

- "O Xel o dos Reis", de Franz
'I'reller é o mais receut e lança
menLo das "Edições Melhoramen
los ", nu gf'nero de aventuras.

_:_ Para breve, numa tradução ]de Múiu Donato, "FI istórias Ma
ravilhosas da Alhnmbra ". (",1('-

hisuauo-ára-

Os mundos colaterais
ODY FRAGA E SILVA

MIRTA - Bom dia, meu urso! Pensando desde manhã?ANTONI - Não, apenas estou prendendo-me aos meus resíduos de vida.
MIRTA - Começou! - (pequena pausa) - Vamos, traduz para mim ...
ANTONI - Não há mistério, querida. Doente a tanto tempo como ando, sem esperanças de uma cura breve, sinto necessidade de prender-me aos resíduos da vida. Desde cedo venho- para cá e começo a ouvir. O leiteiro, o padeiro, o homemque traz o gelo, o que vende frutas. O grito alegre das crianças que vão à escola. A nossa empregada, conversando com aempregada do vizinho. O buzinar de um automóvel, o latir deum cão. Tudo. Todos os ruídos vindos da rua são os resíduos devida, aos quais eu me agarro para quebrar o meu angustiantecotidiano. -

MIRTA - Mas homem! E tudo o que tens aqui? Livros,discos, quadros. .. Nada te falta!
ANTONI - Falta, sim! Falta a vida. Os livros, a músíêa,estão apenas circunscritos ao campo do espírito, mas tu sabes_ ou não sabes - que o espírito, ou melhor, as nossas veleidades estéticas satisfeitas, não significam vida. Vida é matéria. Não a concebo sem a plenitude do espírito, mas, também,ninguém vive sem que os cinco sentidos possam expandir-se.Não te esqueças Mirta, antes do espírito a vida é matéria: Fecundação, germinação .

xx (o) xxANTONI - Minha bela Mirta. Fico feliz quando te vejotão ignorante das coisas da vida. .. Um homem nunca morrequando finalizam as atividades mecânicas de seu c?rpo, Umhomem morre quando deixa de sentir, quandp seu cerebro re..

cusa-se a formar o coeficiente cotidiano de VIda.
xx (o) xxANTONI - Não voltarei mais à vida. Já sou um homemparcialmente morto, que regressa por alguns momentos 3;través dos resíduos de vida, que pode roubar aos outros. Mlrta,durante esses seis meses de alheiamento aprendi muita coisa.Revelando-as talvez irão me julgar louco, o que não é certo.Mirta eu descobri os mundos colaterais. Digo descobri, porqueeles s�mpre existiram na vida de cada .homem. Descobri _osmeus mundos colaterais e os tenho aprImorado desde entao.Já sou um homem morto. Ressuscito através dos resquicios devida, aos quais me é passiveI rO?bar, mas há muito tempo quevivo em meus mundos colateraIs, ..

(Trechos da pe\�a em 1 ato "Um homem, o mundo e outros mundos", escrita em 1948).

t a nca cle na rrativas
lw�, de C. W. Irving.
- "Os Do is Amures". lima da

"mais consagradas obras de Joa
quim Manoel de �lacedo, sei-á um
elos llró:�im03 lançarnentos das

I

"Erlit.:õe," Melhoramentos". Em se
gunda edição pela Melhot-amrnlos
a oura alrihu ida ao parire Aní ônto
'Çi,pit'a "A Arte ele Furtar",
- "César e Cleópatra". dc Ber

uard Sha\\', sr-rá o primc iro lan
çamento que "Edições Xlcllu.ru
me n l os

'

ul'.l'rLal'lÍ ao nosso pú
bllco, dcutr« as obras daquele
tcatrólogn .

- Dr Charles Dickcns, as "Edi
ções :\le1horamenLos" puhlicarão
pl'l,\iman�E'nte, "(�inlr 'I'wisl ,. e
"Coutos de Natal"

- "Eça d.r Qu ei roz", .um esll1.'
do rlo Marques da Cruz, num pró
ximo lançamento das "Edições:\Iclh�ramcn[os".
- Do acadêmico Gu ilher'me

de Almeida, as "Edições Melhora
mentes", tançarão dentro em bre
"e "Histór-ias, Talvez . ..

"

- Uma biografia de Joaquim
Nahuco, ,espccia1mente prepara
da par'a as "Edições Melhorurnen
tos", por Car-olina Nabuco, será
um dos próximos ,lançamentos
daquela edilôra p,fllllisLana.

PRESENÇA
Ao Marques Rebelo

Tenho só um coração, dois olhos
e duas mãos.
- Mas é corno ,�e tivesse mi

lhares de milhões de antenas
voltadas para i odo o mundo no
alto dum Monte Branco.
É como se o pcito crescesse.'
E a flor dos olhos se alongasse
E de dentro de mim írrnd'asse,

verdadeiramente irradiasse,
O santo-e-senha deste meu so

nho .deste mel! sonho pintado fi
azul, verde e encarnado,
E que ti'í� depressa vai à super

fície como desaparece afundado.
Deste saher-me ser pequeno

desejar-me ser cnormc.
Desta ânsia que em mim anrlu c

que não sri donde vem.
Desta fartura "e desta fome

desta fome ...
. Deste querer ser tudo e tfJ(IOS,

não sendo afinal níngucm.
Tcnho só um coração, dois olhos

e duas mãos.
- Mas é C01110 se tivesse milha

rcs de antenas
Voltadas para todo o mundo no

a lto dum MOlltc Branco .. ,

Manuel Pinto (Portugal)
AGRADECIMENTO

Queremos manifestar aquÍ nos
so reconhecimento pela compreensão e apôio, que no� é prestado, eum a publicaç50 desta pági
na, ao dr. Rubens de Al'l'ucla na
mo,;, diL'etol' de "O ESTADO" e
('lel1lenlo dc deo:laq\1e nos nossos
meios cultllrais. que tornou possiH1 mais C'sta iniciativa do C.
A. 111.

e
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Ainda o desastre que vtnmou
a equipe do Torino

,

da Federacão Catarinense
,

Paula Ramos
Esta tarde no Estádio
de Desportos o jogo' entre Avaí e
Quem se recorda dos bons es- rapídês e sem fazer muita. força IClUbes l�cai.s.. ..

petáculos proporcionados pelos Aliás o atacante gaucho e um Os dOIS rítígantes ja escala

esquadrões do Paula Ramos e dos destacados "players" que ram os seus quadros. Formará o

do Avaí, principalmente das militam no futebol barriga-ver- Paula Ramos com Tonico, Chi
contendas entre os mesmos, não de, jogando magnificamente nés e Dinarte; Cazuza, Choco-

I
irá perder a t�rde esportiva de em todas as posições da linha de late e Ivan; Lázaro, Nícácio

hoje no "stadium" da rua Bo- frente. A presença de Benteví Mandico, Fornerolli e Nenem.

caiuva, Sim, estarão em con- nas fileiras do Avaí será mótívo O Avaí atuará assim constí

I fronto o campeão � o více-cam- de júbilo para os seus inume- tuído: Adolfinho, Fatéco e Dan-

peão da cidade, dispostos a tudo ros torcedores. e ex-tetra-cam- da; QUido, Jair e BOO�; .BitinhO, )envidar pelo triunfo. peão do Estado, agora sob a Nízeta, Augusto, Bentlvl e Saul.

Pretendia o Vvaí efetuar um dinâmica orientação do dr. João Aí estão dois conjuntos ho-

embate com o Palmeiras, de Blu- Batista Bonassis, arma-se para mogeneos e sóbre a peleja não

menau, mas como o estádio ha- a recuperação da hegemônia do podemos fazer prognósticos, da ,

via sido cedido ao tricolor, pro- futebol citadino e estadual, em do o perfeito equilíbrio de fôr

pôs este ao Avaí a realização de poder, atualmente, do Paula Ra- ças.
uma partida, dividindo-se o mos e do América de Joinville. Lutará o Avaí pela sua ínven

produto das bilheterias, permí- respctívamente. No encontro cibilidade no corrente ano en

tíndo ao alvi-celeste atue em seu desta tarde, os dois adversários quanto o Paula Ramos procura

conjunto o dianteiro Benteví, apresentarão as suas mais no- rá manter a supremácia do ru

cujo passe será cedido tão logo vas aquisições: Bentíví, que é tebol ilhéu. Portanto, teremos

o clube do dr. Bonnassis deposí- a atração da peleja, e o zagueí- . hoje um jogo de grande pro
te nas mãos do Paula Ramos a 1'0 Dinarte, que formará ao porções, destinado a satisfazer

quantia de cinco mil cruzeiros lado de Chinês. todas as exigências dos arnan

pela cessão do "passe". I Tôda a cidade aguarda o tes do esporte-bretão em nossa

O acôrdo satisfez ao Avaí, pois: desfecho da eletrizante porfia, I capital. .

com a sua parte na renda do jo-
.

prevendo-se uma renda supe- I A partida esta marcada para
go poderá díspendê-Ia com a

I

ríor a 10 mil cruzeiros, conside-: ser iniciada às 15,30 horas, sob

! compra de jogador, com toda a rada boa em amistosos entre' as ordens do juiz José. Ribeiro

Roma 5 (V. A.) - O senador

I Giardjn�, clemocra-cristão, aprcscu
i tou ao govê rno a propósito do de-

I sastre de ontem com o avião em

que regressavam a Turim os jn!Ja·

C·ampeonato ClliIlad,1Pno d'o V'olley e D�skeo'l ��):'e�l�ol�l����:lO;!1;ll[�i!�:I:�l�!:��� L� be�'dOce:t�d���e c11�0�:;� ::���-l: ;l�,e:;:, uS:�
.

.

..,,' LI ii .'
.

�,:l:�r:;�:,�t� ���a(��j�laasb�:���a���I��é� �al�=���, d�n�l�:�:f;'e��::�saç��·nst�::a�:�
R 1· t t (W lt C ) M '20 r:; 20 8 no 10 documentos, mas daí a consumação doea lZ,OU-Se an e on em, na a er e arpes, oracl x , - x -,:. x - técnicas dos aeródromos da Prni n-

negocio ia um. absurdo. O mais velho-
cancha do Lira 'I'enís Clube, (Walter, Morací e Gouvea) , 22 x 10 - 24 x 10 e 26 x 10. sula, assim como sôbre o aparelha- era GabetLo, centro avante, que come-

sob a luz dos refletores, a Cabrera (Vinicius, Dionísio, Serviram como JUIzes os menta H bordo dos aviõc s (:t:
í

runs- çou sua carreira no Juventus. Gabetto

nasceu em 16. Estava, por conseguinte.
quarta rodada do Campeona- Vinicius e Dantas), Aurélio' srs. Francisco de Sales Reis porte.

com 33 ""'os cumpridos. Depois dele vi-

to Citadino de Voleibol e Bas- (Cabrera e Aurélio) e Hélio Júnior e José Santos. Buenos Aires, 5 (V. A.) - A As- nha, orezar: em seguída Menti 30 e Loc1<:.

Grezar tinha 31 ancs, Menti 30 e Lo ílc

quetebol, 'promovido pela Fe- (Gouvea, Díonís. A classificaç-ão dos concor- sociaçáo Argentina ele Football rc-
30. Parece que o nut.s moço era Matoso

deração Atlética ·Catarinense. . Atlético: Meira (Nilton f' rentes, por pontos perdidos, é solveu que os jogos deste fim de sr- a .sensação cio "calejo" e constderado o

mana sejam suspensos durante um maior zagueiro do Continente -- 22 pó.l-
O prélio inicial da noite (vo- Moacir), Mesquita (Ibio e Her- a seguinte: .

Oh d f' ra 23 anos. Ballarin surata como o se--minuto, como omenagem os oot- �

leibol) 'entre os sextetos do cílio), Moacir (Paulo e Ibío}, Voleíbõl: r) Ubiratan, O; 2° ballers argentinos aos players do
�undo, com 23 anos Já. feitos; Bacigalu-
po o terceiro, com 25; Martelli com 21i,

Ubiratan e do Barriga Verde, Djalma e Boaventura, Lira e Barriga Verde, 1; 3° Torino, vitimados no desastre de Casegliano com 27, Rag:<monti idem, Os-

ambos situados na liderança, Marcaram os pontos: Cara- Atlético, 2. O corovana não ontem, sola com 28 e o fn,t.1cês Bueougforn"

sem ponto perdido, não foi vana - Aurelio (Ll ), Carpes concorre. Liúoa,5 (V. A.) - O 'oDiári.o d1? cV;�!��:10;. (A.A.) _ SOlD'Llle corpos

realízado, em virtude de não (5), Cabrera (4), Gouvea (4) Barquetebol: 10 Ubiratan .e
Lisboa" e o "Diário .Popular" pu- carbonizados e esfaceladoa restam d:l
blicaram ont.em lima edição extr« que foi a equipe de footb..U do Torillo.

ter comparecido o Barriga e Moacir (2). Atlético: Moacir Lira, O; 2° Barriga Verde e consagrada ao noticiário sôbr e o o melhor de toda a Itaha. E caiu a n�e

Verde, sendo desta forma pro- (6) Boaventura (2) e Paulo Caravana do Ar, 1; 3° Atlético, trágico acidente ocor-rido com o ção em pranto quase pessoal pelos de-
_ zoito jogadores e treze outras pessoasclamado vencedor por W. O. o (2). 2. team do Tormo. que pereceram no desastre de avi�ão;

"team" do Ubiratan, que e a- Marcha da carítagem: Cara- A quinta rodada será efetua- D� sua parte, o ex-rei Umbcrto, da noite passada.

ti n tituid vana _ 2 x O _ 4 x O _ 4 x 1 da na" proxima terca-íeíra
'ao t.e.. r noticia do desastre, cancelou LISBOA, 5 (V.A.) -- o presidente d<�

presen ·OU ass m CO S I UI O; _ I República, marechal Carmona, dirigiu
.

�

. I um jantar para o qual fora coa vi-Eddíe, Dedéco, Vadico, Érico, - 6 x 1 - 8 x 1 - 9 x 1 constando dos seguíntes Jogos: dado.
um telegrama de condolenctsts ao pre-

S
.,

H b t
..... sldente da República italiana. Sr. Luigi.oncíní e um er o. Assim fi- 11 x 1 - .12 x 1 - 12 x 2 Volei: Barriga Verde x Atlé- O presidente do Benfica, :\·farlc, Elnaudi. por mottvo do trágico acíden-

COU'Ü Ubíratam isolado no prí- 14 x 2 - 14 x 4 - 14 x 5 tico. Ó'Iadeira, compareceu à sede da te.- - te de que foram vítimas os membro� d" e

meiro posto. Ao que fomos in- 16 x 5 - 18 x 5 - 20 x 5 Basquete: Lira x Ubiratan. gaçã-o da Itália a fim de anresenlar qURi�e cio T(oVrinQ,' J' I d ft-

la 6 .A. a pe. os laços e 'a-

formadb.s, O Barrga Verde pro-
as suas condolências ao reprf;:sen· ternidade e origem rac;rJj que nos un;:>nt

testará contra a vitólia do seu CARTAZES PARA A COPA ENCERRA.SE HOJE O SUL AME.
tante do pais amigo., Em sina; de a Italia, já pela popularidade que desfru-

pesar pelo ocorrido, o Benfic" fc· ta entre nós Ci football e principalmente'
DO MUNDO RICANO DE FUTEBOL 1 1 d

.'

chou suas portas e hasteou a ban-. pelo c lacante, pe a crueza a tragecti'l
dO TOl'ino. qüe abalou o paas em peso e

de'ira social a meio-pau. mesmo o mundo inteiro, a Câmara de
O captain do Benfica, Francisco Deputados, que encarna, desde. todas a'T

Ferreira, chorou ao ter conhecimcn- suas camadas o sentir do povo brasilei

to da tragedia de Turim. 1'0, não ficou indiferente ante a c<.!cás
trofe horrivel, que roubou ao esporteForám SUSI)cnsas todas a-s ('e.'·l· fIlO,. - universal o que muito de bom e de jo-

nias organizadas' para celebr'l.l' fi vem ele tinha. Assim, assinada pelos de

vitória do Benfica. puta(los Freitas Cavalcanti, Gilberto Frei

Cidade do Vatica no, 5 (V. A.) �

re e Flores da Cunha, foi votáf.1a ontem
uma moção de pesar pelo trá,?;ico desas-
tre de S'lIperga.

Direção de PEDRO PAULO MACHADO

adversário, sob a alegação de
ter sido mal informado sôbre
as possibilidades da realiza-

ção do embate naquela noite, Em Belo Horizonte jogarão Urn-
A tOda de bola t Sr. redator esportivo.

Ipar 1 .. ao ces o
.. guai x Chile e no Rio de .Tandra

fOI' dl·sput.ada a seguI'r entre Apraz-me comUl1lcar a V. Sla. ( t'd' -d \. ) B '1 d I'. _ es a 10 o 'asco, o rf'Sl e PI1-
que esta Federacao vem de re-

d
. . - " , .

Caravana do Ar e Atlético, tri- eeber c'reul d> C f d - era a sua poslçao de leader' m-

BI'aSl'le.lra dearD a otn e eraç�o \'icto enfrentando o Paraguai, "ice-unfando O primeiro com a 1 espor os "OmUlllv -

leailer com apenas 2 pontos perdi-maior facilidaco(,;" pelo escore cando ter sido instituído um I
'

de 26 x 10, num j-ogo interes- concurso de cartazes alusivos
toS.

sante -em que a técnica e o
ao próximo Campeonato Mun-

-- -----.----

dial de FutebOl, a realizar-se na gnl·fl·cat·vo empreendo tentusiasmo estiveram ausen-
° 1

, lmen o.
Capital Federal em Junho de I Na espectativa de contar comteso Embora sem realizar uma 1950. 'a valiosa coluna dêsse jornal,

bo.a partida, rehabilitou-se O Tendo em vista a magnitude remeto-lhe, anexo., copia do r6-
clube da Bas'e Aér,ea. O Atlé- de tal certame e a sua natural guIamento em referência.
tico nada produzia de apreciá- repercussão em nosso meio des- Ao enseJo, antecipo-lhe os

1 t d
. portivo, venho solicitar a co0- meus agradecimentos, ao mesmo\Te

,
es an o os seus "cestis- peração de V. Sia. não só quan- tempo que expresso a V. Sia. astas" necessitando de muitos to à divulgação das bases do re- minhas atenciosas saudações.treinos, ferido concurso mas ainda no José. Esmeralda da Silva.
Os quadros atuaram as- sentido de despertar a maior Secretário

,atenç�o de parte dos artis- Nota da Redação: O regula-
Ias catarinenses, de sorte a que mento será publicado oportuna-
venham a participar dêsse si- mente.

'

�im f'�rmados:
Caravana do Ar:

O Papa enviou um telegrama ao

carellal Mauril'io Fossati, arcehispo
de Turim, expressando seus "senti
mentos pelo triste acontecim.ento
que atingiu a nação e o esporte da
Itália" .

São Paulo, 5 (V. A.) - As pres
tigiosas organlzações da impréllsa
falada e escrita desta capital, R.1dio
Pan-Americana e "A Gazeta Espor·
tiva" no próximo dia 11 mandarão
rezar missa ue sétimo dia, pelas al
mas dos cracks do Torino, mortos

no rtesastre de avião, ontem (;1]]

Turim, quando regressa \'am 0.0 jn
go perdido em PorLugal, ante'Ol�t(;m,

para o Benfica, por 4 x 3 .

Com dois bons jogos será encerra

Recebemos da F.é.D. a seguln- do hoje o Campeonato Sul Ame.'··ica-
te comunicação: no de Futebol.

),'J(,.4.00

Carpes
.
'

Rio, (j (V. A.) oontatn os cronistas au

repelis que não existe, no Velho Mundo,.
plantel mais caro. E mencionam em cí

rras italianas o preço de cada passe ou o

suposto valor negocíavel de �ada um: 40

milhóes de liras (aproxímadstmeute ....

1.600.000,00) em moeda nacional.

AGENTES

IFábrica de gravatas, ope",1n·

,

do pelo reembolso e .a prazo.

necessita de agente local. Es

creyer: ART. TECIDOS L1N-

DEX LTDA.

IPraça da Sé, 108 - 3° Andar.
.

São Paulo. .'

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

Se ricos qUfn'il' ficar
De modo lcwl elegeI
Ft'lZei hoje tI rr:6 imcrição
o Credito Mutuo Pledia

J
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Borario das empre�2açã��!i�8�?ua sas rodoviarias
João Pinto n. 5

Diretor: RUBENS A. RAMOS

nte i� Irepartamento �e Saúde Púbfíca
Mê. de Maio. Plantões

8 - Domingo - Farmácia da' Fé - Rua Felipe Schmidt.
15 - Domingo - Farmácia Moderna -:- Rua João Pinto.
14 - Sábado - Farmácia Moderna - Rua João Pinto.
21 Sábado - Farmácia Santo Antônio - Rua João

Pinto.
22 - Domingo - Farmácia Santo Antônio - Rua João

Pinto. ,

28 - Sábado :_ Farmácia Catarinense - Rua Trajano.
29 - Domingo - Farmácia Catarinense - Rua Trajano.
O serviço noturno será efetuado pelas Farmácias Santo

Antônio e Noturna, sitas às ruas João Pinto e Trajano n. 17.
A presente tabela não poderá ser alterada sem prévia au-

torização dêste Departamento. .

Departamento de Saúde Pública, 25 de abril de 1949.
Luiz Osvaldo d'Acampora, farmacêutico-fiscal.

IEGUNDA·J'1!1lRA

PROGRAMAS - INFORMAÇõES - INSCRIÇõES

Proprietário e Dirv-Gerente
SIDNEI NOCETI

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

(

Expresso Slo. C1ftóvlo. - lAIrUna
I horas,
Auto-V!açAo. ltajll.l - Itaj&! -'- 11 )I().

.-..... .. .,g
��::.:pre850 BnlIlQU_ - BnuJQ1H -

'6 ·hora..
Expresso Brusquenss - N()IYa TrGtc

- 16,M hora·..
Auto-VlaçAo C&tarlnenH - Jotn'ViU

- • horas.

Áuto-VI8.ç!'lo CstarlnflloM - Curltiba
- � horas. •

Rodoviárúl Sul·Bruli - HIrto Ale«r.
- :1 horas.
Rápido Sul-Brasileira

13 horas.
Rápido Sul-Bz-así leír-a

Rua Senador Dantas, 40 - 5°' 6 horas.

I TERÇA·FEffiA
.AuUJ..ViaçAo CatarlnellH - P&no Ale

lfN! _. 6 hora s

I
Auto-Vlaç§{) CatarmeIlN - Curitiba

- li horas
,

Auto·V!aç.Ao Oatu'lnf!!llM Jo.mY1l.
- • horas.

I Aut"o.VlaçAo CatarlnenH Tnbarl.c

1- 6 horas.

I
Expresso sao Crlr,ó'\'io - La«'ilJa -

7 horas
F,?llP�"R Glóri. � - 7�

• 6:r,(, horu.
i ExprflS80 Brulqu_ - BnlaQu. r:
'16 horu. >é

90,00

I
,A·Il,o·vlaçAo Itajaf - lUja.! - 18 l!o-

45 00 ras.
J' '1' Rápido Sul·Brasileira - omVl e -

25,00 13 horas.
.

, Rápido Bu.l-Brasileira Currtíba -

•�'�o 6 horas.
QUARTA.lI'ERA

C....-I._. :::J@r3@r§Jêêr3êr#lêêr#Jrê@@êr#JE' O
.Auto'V\P.ção C8tarlnenH _,.. ........

- IS horas.

!
Aut.o·V!açAo Catu'In6ll.H

-- fi horas.
\ Âuto-VlaçAo Oat&!!'IDeI1H

1_· 6.30 heras
l Rápido Sul·Brasileira - Curitiba

I ,
:3�J�rii Sul-Brasfleíra - Joinvile

Anúncios l'1!Iediante coutráto, Expresso SAo Cr1sto....o - Lqun.
7 horas.

} ExpreSliO BrullQuenlfl - Bir'wlQu.
16 horas.
Autn·ViaçAo ltajal - Itaja.! - II ho

raso

ExpTeSl3() Brusquense No.,.. Trento
- 16,30 horas.
Rodoviária. Sul BrM!l - P4rto Alf!jfN =ti _, =a _, :J ::J

- 8 horas. ::JêeElElr=lr=Jr=Jr=Jr=Jr=Jr=lPl?l?eeeFQUINTA·FEIRA
Auto-Viação CatariD.enst·

A.legre - 6 horas.
Autu·Vlaçlío C8tar·lnenll.

- :5 hor-as,
Auto-VJaç!lo Cat.adnenM

- 8 horas.

Autc·VI&çl\o _

Catarlnenllll
- d horas.
Auto·YlaçAo Catarlnenn - Laa-u.nJl

- 8.30 lloras.
EXP.fess,) Sfip CrLsto'\'tlo -- L�guna -

1 horas. -_

Emprêsa G1Qg'lA - Lllauna - • 1/2
• 7 1/2 horas.
Expresso Brusquense - Bl'1llK1u. -

te noras,
Àuto,Vlaçll.o ltajll.l - ltaoja! ._ 11 no-
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Cimento BELGA
andar

Tel.: 22-592,1 - Rio l'e Janeiro
RAUL CASAMA"TOR

Vendemos 'parthh" sleste cimento, em
.

sacaria de 50 quilo",
para embarques diretos de Santos para êste Estado. Vapor a

entrar em 10 de Maio próximo. Consultas à SOCIEDADE CO
MERCIAL DE MATERIAIS LIMITADA, Praça Antônio PrarJo;
9 - 15 Andar - Sala 1.505, endereço telegráfico SOCOMA -

São Paulo.

Rua Felipe de Oliveira, 21 -

80 andar
Tel.: 2-9873 - São Paulo

ASSINATURAS
Na Capital

.Ano .......•..... Cr$
Semestre .. r •• • •• Cr$
Trimestre ......• Cr$
Mês •••••..••.••. Cr$
Número avulso .. Cr$

No Interior
Ano Cr$ 100,00
Semestre Cr$ 80,00
Trimestre Cr$ 35,00
Número avulso .. Cr$ 0,60

h/C 1
r

e
.folnvUe �

1 C 5
Para todos os fins!!!

CLICRERlA PRóPRIA

Os orÍglnals, mesmo não

publicados, não serão
devolvidos.

Desenhista especializado em propaganda
Atendemos pedidos do Interior

Velox Propagadora
Publicidade em Rádio - Jornais - Revistas - Folhetos
Dr. MURICi 1.009 .i: Caixa Postal, 775 - CURITIBA,

A direção não se respon
sabiliza pelos conceitos
emitidos nos artigos

assinados.

FOrto

AGENTESCuritiba

.Solicitamo,s no. interior ou nos Estados para uma novidade
Joln"rtl�

muito lucrativa.

Viacão Aérea
'"

*

HoráriO
Se(1unda-feir3:

"'TAL" - 13,00 - Lajes
PANAIR - 10,40 - Nort.e
VARIG - 10,40 - Norte
PANAIR - 13,60 - Sul
CRUZEIRO DO SUL - 13,515

"orte

TubllTio ,

Peça literatura gratis sem compromisso.
FOTO PERDIZES LTDA.

Caixa ·Hastal 114-Á. ,_o' _�-;.,'" - São Pau.lo- .

...........i �

Leia, Divulgue
r,Jornal de

o

e Assine

Joinvile"
de

rll.'

Rápido Sul-Brastleira
13 horas.
Rápido Sul-Brastletra - Curitiba -

6 horas.
Jj;rup"esa Sul Oeste Ltda - X_pecO - ilII

Joinvil-e

rerça-feir.. -""'�
"TAL" - 8,00 - Joinville _

Curitiba - Paranaguá
-- Santos e RJo.

".:, IH 10,40 - Nolie
'H l'�Ii:lRO DO SUL - 12,00 _

- • hora•.

SEXTA·FEIRA
RadonAria Sul Brasil - P6Tto Alcn

- � horas.
Auto-Vl.açAo CatJ!rtnf!nH

- 15"horas.
Auto.VI�çlho Catarlnen.. JolnY1!t

I- IS horas.
Auto.Viação Catulnen.. - �

__ IlIII i__..- 8,30 hOfas. ..

Expresso SIlo C;:1stov&o - � -

7 horas.
Auto·Viação ltajat - lUja! - II !lo

ra!.
Expresso BrullQueIls.

16 hOTP.8.
Rápido Sul·Brasileira

13 horas.
Rápido Sul·Brasileira

6 horas.

completo Orgam
Catarina

CurItiba mais
Santa

.orle
VAnIG - f2.30 - Sul
PANAIR - 13,50 - Sul

Quarta-feira
';TAL" - 13,00 - Lajes
PANAIR -- 10,40 -. Norte
CRUZEIRO DO SUL - U.OO

"orte
VARIG - U,iO - Norte
PANAIR - 13,50 - Sul

Quinta-feira
"'TAL" - 8,00 - Joinville

Curitiba - Paranaguá
- Santos e Rio.

PANAIR - 10,40 - Norte
PANAIR - 13,50 - Sul
VARIG - 12,36 - Sul
CRUZEIRO 00 SUL - i3,51

lIorte
CRUZEIRO DO SUL - Ui,30

.ul
Sezta�feira

"TAL" - 13,00 - Lojes.
CRUZEIRO DO SUL - 7.20

"orte
PANAIR - 10,40 - Norte
VARIG - U,40 -- Norte
PANAIR - 13,50 - Sul

Sdbado
"TAL" - 8,00 - JoinviUe

Bruaqu. Guia do
Joinv!Je

Publica relacã,o dos comerciantes e industriail! com seus enae·

Curitiba
recoso

Cada guia é vendido acomDanhado de um mapa rodoviário
Paraná e Santa Catarina.

Redação: Rua 'Prudente de Moraes, n. 626. - Curitiba.

SABADO
Auto·Vla.çAo Oatarlnenae - Cúrltiba

- 5 horas.
Rápido Sul·Brasileira

I 13 horas.
Rápido Sul·Brasileira

6 horas.
- • horas,

Auto·Vlação Catal'1nenae
- II horu.
Auto·Viação Ca,tarlnenN

- 6 boras,
EXDr�S90 SAo Or1atoTIo - � _.

7 horas,
ExpreSfO BrullQuen... - BrwIqu. _

,. hOTas.
Aut<" Vlaçlío Itaja. - -ItaJa.! - 11 Ilo

'as.

ExpresSG Bruaquen.. - No.. \TrfInto- 9,30 hl}ru.
Expresl3() G1<1ri. - La«una - • 1/1

• 7 1/2 horu.
DOMINGO

Rápido Sul·Brasileira - Curitiba
6 horas.

Joinvile

Curitiba

JoInY1!e. Excursione ao Rio da Prata !
PARTIDA DE P. ALEGRE DIAS

10 e 11 de maio
5 ele junho em MonLevidéo
13 dezembro em Buenos Aires

Preço por pessoa Quero ividência)
.•

o

Cr$. 4.600.00

Escritório Técnico -,
.

.eom

__

._
.._,MARIO

MOURA - Rua 150�O:��0 28 fel. 1431

WJ EXPRINTER
. ("'4 Soubrados, 1079 - P. Alegre.
.

;;�:' Enel. Teleg. "EXPRINTER�;Cid Rocha Amaral'
ENGENHEIRO CIVIL

Aviso aos srs. interessados que,
tendo regressado de sua viajem aos

Curitiba - Paranaguá Estados Unidos da América do Nor.
- Santos e Rio. te e paises visinhos, o Dr. Cid Ro.

VARIG - 12,30 -:' Sul cha Amaral reabrirá seu escritório
CRUZEIRO DO SUL i3.� (�ua Presidente Coutinhn <11. 22),"'arte nos primeiros dias de agôsto, espe.

Dom'ingo '"

rando continuar a merecer as (.'spe'I PANAIR - 10,40 - NJ)rte dais atençi'ies de seus amigos f

- t �����RO �5�L- i :�� ! / c1i��_n::&. Pedro Medeiros, Auxiliar

:A••_••••••••••••M•••II•• II!•••••••••••••�•••••••_

LIVRARIA ROSA
(RUA DEODORO,

-

N. 33)
ACEITA ENCOMENDAS

DE SERVICOS TIPOGRAFICOS
APRESEN1AÇÁO IMPECÁVEL ENTREGA
_-- --4 �." -- � t ,--. RAPIDA

..

7

L�rga.me:'.
Deixa-me gritar!

"'§� i .•.
"
.Y ( ;"l' ""
• 4.....::;,__
,

XA-ROPE
S.. JOiO

Combote a tosse, a'

bt'onquita e os resfria
dos. João O Xarope S.
éeÍícaz no tratramento
das afecções gripais e

dos vias respiratórios.
O Xarope São João
'Jolta o catarro e fa2Í
expectorar fàcilmentE.

EMPRESA SUL BRASILEIRA
DE ELETRICIDADE S. A.

- EMPRESUL-

.Bervíçes de energia elétrica
em Joínvile, Jaraguá do Sul,
São Bento do Sul, Mafra, Ti
jucas, Rio Negro e Lapa.
Material elétrico para insta

lações - Motores - Dínamos
- Bombas - Lustres - Fer·
ros de engomar - Lampadaa
- Ventiladores - Serviço de
instalações por- pessoal técni
co especialisado.
Loja e critório á rua 15 de

Novembro, n. 449 Caixa Postal
n. 62 - End. tIegr. - "Empre
sul" Joinvíle -- Sta. Catarina
-- Brasil.
• • • • • • • • • • • • •• •••••••••• • •••••• e]

CANSADA

a �sSp��d�f��
gas\na testa e ao

redor dos olhos.
as sardas, man

chas, cravos e es

pinhas, são traiçoeiros inimigos da
beleza da mulher. Quando surgem
estas imperfeições, lançando nu

vens sobre a sua felicidade, con
fie nas virtudes do Creme Rugol.
Rugo! corrige rapidamente as cau·

sas do envelhecimento prematura
da cutis. Este famoso creme em

belezador, usado todas as noite�
em suaves massagens no rosto.
pescoço, e todos os dias como�/
base do "maquillage", remove as.

impurezas que se acumulam noS,
poros, fortalece os tecidos, dá vi··

gor e mocidade à pele. Com ape�
nas uma semana de uso do Creme:
Rugol a sua cutis poderá ficar ma.,
eia, limpa e acetinada, al!mentan-.
do os seus encantos e protegendo.
a sua felicidade. A felicidade
de amar ... e ser amada.

CREME

RUGOL
Alvim & Freitas, ltdo.·C.P.1379-S. Paulo<

't!",!!,""t�._J
."- �. . .. . . . . . .. . . .

I Dr. (LARNO G.
GALLETTI

ADVOGADO
Crime e cl:,.1

COl\lUtuição d. SocS.dad••
NATURALIZAÇOES
Tituloa D.alorClt6rio;

E,orit6rio e Residucia
Rua Til·cdlJl\t.. 42.

FONE •• 1468 r
.. ,.� :IRE g,

- •••••••••• ;, ."1.

Vende-se
AUTOl\fOVEL FORD 49

Vende-se um, em estado novo�
com 5.000quilometros, 4 portas. Vê!"
e tratar com Oswaldo Nascimelltt),
no Hotel LaPorta .

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Cristo não viesse I.Re�8sumin ii pasta;,
ISA1\R CA�IARGO : d�erença:s fUlld:mentai� entre a CiViliza-I da guerra '

Q"e teria acontecido ao mundo, se i çao cr ístã e a nao cristã, o contraste cho- I ,"{.
.

(\ ;\/) O (';.0 �'. I C' _ '"
Cristo não viesse? I cante entre o Oriente e o Ocidente vem' '10,' ,.....

- ,_�nda "l:l
E·' e' ta quo 110' oferece sub I demonstrar ave êsse progr-esso no é cou- robert Perura. da Costa reass-uuusIS uma p 19U11, .... :::; ""

• .

•
. ..

,

sídios para considerações oportunas e i sequência de quaisquer leis meramente on tem suas altas funções. A tnIDs-
interessantes. Porque, através da Bíblia, naturais: _.. _ ..

missão do cargo lhe foi feita pelo
podemos conhecer o plano .de Deus para Se Cristo nao "lesse, n20 se realizaria

<> " "1 rt C 1 .. , .'

.

.

o maior fenômeno da história, a saber, gencrut .,eVl ou avaicanu, fiUP o.
a salvação da humanidade.

ISe Cristo não viesse, o rnunrlo+não te- a l'�denção eSPÍl'itual, �a humanidade' vinha ex:.rc�ndo'interinal�lente.:. des-·ria a oportunidade de conhecer a maior a través do saci-if'iclo v icarro. ,de a auscncia rio respectivo títular;
personalidade da hí stória. 0. pecado cavara um abismo in:rans- por motivo da sua viagem aos Es---
Personalidades tem havídn muitas. Err- porrível entre o homem 'e l?eus. Deixado

.

Unid A .
..

.

�.•
a si mesmo, o homem nunca haveria de tados )IH os. O transmiti r O cal--

tre tôdas, a de Cristo se destaca.
corisegu i S11a redenção Estai-ía para !W, O zeneral Newton Cavalcantü.Entre as notas salientes da época em � r � • .

� �

que vivemos, merece atenção especial o sempre alienado de Deus, se Cristo não pro lerin expressiva oração, af'ir
interêsse cada vez maior que os intelec- viesse estabelecer um meio de contacto

mando haver requerido, durante a
entre a criatura o Criador.
Deus só Se reconciliaria com o homem sua gestão interina na pasta da"

"través do sacrifício de alguém que co

mo Êle. fôsse santo. Êsse alguém não

se encontrou entre os homens, Foi então;

que Cristo", o
.

Deus incarnado, perfeita
mente Deus e perfeitamente homem, to

meu o 'lugar do h0111en1 e, morr-endo 11a

cruz, ofereceu-se em sacríf'íclo a Deus,
pagando assim os nossos pecados."
Morr-endo, tornou possível a salvação

da humanidade.

Êsse o Cristo que pregamos. A maior

personalidade da história; causa eficiente
desta civilização; único Salvador espiri
tual da humanidade.

curzro EVANGÉLICO

seguiria, usou da palavra o ,\{iuís-·
tro da Guerra manifestando a sua'

,

surpresa pela marutestação de que
era alvo. Relatou as suas atividades.

nos Estados 'Unidos, onde visitou..

Rua Visconde de Ourr, Preto .. 61. Es- os mais importantes centros milita
cola Dominical, às 9 horas; Culto Públi-

res do país e assinalou a acolhida
co, às 10 e às IS horas. Oficiante: Rev,
Abel de Siqueira Furtado. Têma: O olhar franca e gentil que encontrou por-
do Cristo. I

todas as partes, homel:a.g�ll'i que:Congresso, de Washington quiseram el:' Rua João Pinto, 37. Escola Dominical, recebeu como sendo dirigidas- aocontrar um meio para determinar quais :

1
às io horas; Culto Público, às 19.30 ho- Brasil. Terminou acradecendo ao,as perso.nalidades l,nais imp�rtantes c o
raso Oficiante: Rev. Isaar Carlos de Ca-

�

mundo, chegaram a conclusão de que a
'margo. Têma: Fé Cristã _ Fantasia o.u cooperação de todos nos trahalhcs

melhor fórmula seria classificar os 'bo-
Realidade? executados durante a sua ausêrcia.;

111ellS famosos pelo número de livros que ""'�="''''''''='''''''''''''''''========='''''',. #-======"""====="",.,"""'_""�......

sô.bre cada Ulll dê las já se escreveu, U ' di· 1ó!."C {'l P .lira
·

d'OA respeito de Jesus já se escreveram m ;'J ti LA a s menInas

I
mais de 50,000 livros, :\ão é isso sufi-

I .
ciente para mostrar que Cristo é a maior

A' ·1 d Or'a-�

I
personalidade da história? SI O e 1 \li

. Se Cristo não "iesse, o munelo não te·
, .

h' 'd'
,

1
.

T" As meninas internas do Asilo de Orfãs recebem naquelE: ('c!twan- �
,
�-i

I� II' :�:,a�on
eCl o a lllcomparave CIVI lzaçao

dá rio, instrução e educação necessárias a enfrentar a "ida e vi-ve-la 110-
É � expI'essão de tôdas 'as influências nes{amente,

'1 superiores emanadas ele Jesus que tem .

I
. -

f I T b '1 c-·

contribuido para a transformação ela vi. O lar que tem e o ar comum, cnstao e :raterna.. 1'a. ai lam
·

aprendem..

da, Nunca é demais repetir: "Tudo o que
. . .. _é vital no Ocidente ,disse Keisserling. Mas, e Justo que receham, nas horas de folga, alguma lllstraç:10

deve'se ab Cristianismo". "Isso é. ind�s'l A mnsica' é uma das melhores que lhes paJem ser propOrci('l�a-,cutível, continua l\1ackay, a emanclpacao I
'

d" d "h .

I
.

da mulher, a abolição ela escravatllra: a (as, ponsso que, lstraln o, contn ue para apnmorar a sua cc u-

legislação trabalhista, a 'educação popu· cação. Eleva e consola, ao mesmo tempo que distrae.
lar, as sociedades filantrópicas, as cam, O ilustre e reverendo Padre Luttenbeck, S. J. capelão e o r'ien ta-c
panhas contra as enfermidades, a pró·
pria' democracia

.

e o espírito internacio,

'nalista, são todos pl'Oellltos genuinos do
Cristianislllo" .

Sob o título "Gesta Christi", o sociólo·

go e jürista inglês C. Loring Brace es'

creveu uma obra sôbre a história do pro-

I Fino cromo PRE TO I? M.C4RRON

I nSgLADO DE BORRACHA
�7 a 44 - Crjj. 145;-

OFERTA ESPECIAL DA gresso sob o Cristianismo. Nesse livro, o

'-'�:'!i<i: < ------- audtor apres�ntta uma

f
série d.e PlrintcíPdioS

um �,isco. d' I l ,) no "O
.

o� Q a'lq' I) "�D�
.

�T .,,; f.,
e ,e conql1lS as que oram 111lp an � .�s, ( ulll

.

ISCO pOé e cus ar ue..:: a G cruzeu' .,.
.

u
'.
uer t' . .; ,( «_,...

8p.n�Cn,-;" ,

-," estmwlados e fortaleCIdos ·pela rellglao que se lembre da alegria que a sua doação pode proporCIOnar a IHl!::t

7�"""""""J'U�1TV cristã.
pobre orfãzinha, pode 'sem sacrifício, contribuir para a formaç:b da'J Objetar'se·ia que esta civilização.é con,

· sequência natural ela evolução humana, discoleca das asiladas. Lma discoteca, entretanto, não está. ao aIc�;J1-

..F.'iíorirAi'md�noE'PíioEIi1i;5i!l!111__lIIIirlillulI·BTII!R_AIliDi:!E!3NI1l!TI!!ESiilÍ'JilI;911ti I do progresso da razão. Respondemos: a ce do Asilo compra-la. Custa muito. Se entretanto cada um clmlr ,m;pq
contínua depravação das terras :pagãs. as disco, ela se formará, sem esforço e sem sacrifício.

Assim, é de esper.ar que todos contribuam para levar ás meI:inas:
do Asilo, que é tl111a instituição ,que honra a nossa terra e que �.
mantida pela iniciativa participar, um pouco de satisfação e um 1>OU
co de' alegria.

Esta redação já fez chcgar ás mãos do Revl1lo. Pe. Alfrecll; Lut
tenbeck os discos enviados pelos seguintes doadores:

Dr. Rubens de Arruda Hamos - Concerto n. 1 (Em Si Bemol ::\'le-'

1101', de Tschaikowsky)
Dr. Rubens de Arruda Ramos - Ave Nlaria de J. S. BadJ Ch.

Gounod
Lauro Bat'hqsa Boni Maha CaldeÍrá' de Andrada - Polonaise N."

6 (Em Lá Bemol Maior de FI'. Chopin.)
Fernando Barbosa Bani Mafra Caldeira de Andrada - Uma Noite"

a Venezia (E. Ruscani - E. Frigger) CarIo Buti

Antônio Fleury Barbosa - Chitarra Romana (E. Di Lazzar� -:: C.

Bruno).

Se

8 Maio de 1949

Na Câmara Municipal
o problema dos transportes coletivos preocupa os srs. veread?
Tes.-Discurso, a respeito, do srs. Manoel Donato da �u:." Apow
do oetecuior Owaldo Nlachado.-Nomeada uma comtssao para se

entender com o sr. Prefeito Municip2I sôórc o assumio.

Sessão do dia 6. Presentes 1:3 Srs.

;Vereadores,

tuaís dos países civilizados manifestam

por Jesus e por suas 'tdéías. A própria

I guerra. fruta das tel1(i�l1cjas antagônicas
. . ,. ao espírito e ao ensino de Cristo, tem
sidente O sr , Guido Bott e secretário

intensificado um interêsse maio!' por êle.
o sr. Vitor Fontes. A Comissã.. re- A incompetência do Cristianismo' orga

sorveu reunir-se diàriamente e dis- nízado por evitar aquêle cataclismo, hem

tl'lbuil' a matéria em secções, unia como a impressão de que Jesus havia

sido atraiçoado por seus amigos, desper-
para cada membro da Comif.sãe

taram em muitos corações um novo t'-

Presidência: Balista Pereira

PHOBLE:\L\ DOS TRANSPOHTES
COLETIVOS - Tendo a ernprêsa
!Auto Viação que explora a linha

Saco dos Limões, comunicado que

vai susuende-Ia a partir d.) dia 10

do con�rl1te, o sr, veeradór Manoel

Donato da Luz, ocupou a tribuna

,ja Camara para tratar do prc.blema
dos trnsportcs coletivos e salientar

o prejuízo que a resolução daquela
emprêsa vai causar ,à populaç� do

Saco dos Limões. Disse que o .easo,
devia ser encarado de frente pela
Prefeitura, mediante concorr ência

lnlblica, conforme vrcceitua o Co·

digo de Postura�.. Sóbre o f],i".('l;r�u

do sr. Manuel Donat.o !la Luz, pro·

Dlmciado com toda sei'enídack fa·

10U o Sr. Osvaldo :Machado, que

prestou inteiro apoio ás suas con

siderações, pois o caso mCl'eci:l to·

(la a atenção da ·,casa. Concluindo

pef{iu fo�se nomeada uma comissão

para se entender a respeito C<'!lI. o

(ir. Prefeito Municipal.
i
PARECER DA COMISSÃO E5PE,

CJAL - Ocupando a tribuna o Ye

reador Armando Valério de Assis'

encaminhou a ::\IesfJ. o Parecer da

Comissão Especial para apreciar o

veto do sr. Prefeito. O refer;_do pa
recer será discutido na próxima se,

sunda-feira, em votação seCl'ctn.

tusíasrno por coriheoê-Io melhor e aplicar
II----------II!III----.' os seus princípios à solução dos proble-

...., II�:. • _ /);12. /nfl 111as humanos. Já 'em 1922, dizia Bernar

, � YYlel"!(U \,../ Shaw: "A revolta universal contra a in-

m �71l� �:ê����T�� t���u'�a��e t��l�����,�� ;:s::�:
11J10 0ee��fl-�.r-I tados que. neste momento. é sem dúvida,

. f'� .J�I � maior o número das pessoas que crôrn
ser Cristo a ún ica esperança do mundo,
elo qualquer out ro momento da história.

Quando os diretores da Biblioteca do

��
I

ESTATUTO DO FUNCJON;iRlO
- Heunill-se no mesmo dia, a Co

missã'o do E�tatuto do Funcionário
M:'l' icipal tendo sido elei_to pre-

,

Morreu Mauricio
Maeterlinck ASSOCiação Cal. de Farnlacêufic,os

Co nvite, PARIS, 7 (tr, P.) Ó conde M<l"riC�o
M"l,terlinck nasceu em Ghent, na Bel, Em nome da Diretoria desta, Associação, e empenhados na

ceu hoje em Nice, aos 86 anos ele idade. mais perfeita organização da classe farmacêutica catarinen
As obras de Maeterlinck se torna: se tenho a satisfação de convidar a todos os profissionais-far-1'a11'1 notáveis pelá! sua fanta$ia �

.YY'Oa'ceAut'I'COS, associados ou não, para a sessão do dia 12 do corsimbolismo. Entre as mais famosas se .',u

inclui "Pellas et Me.Jisande", transporta- rep.te, às 19,30 horas, na sede da Caixa dos Empregados do CO
da para a ópera pelO composltor francês mércio, em cuja sessão serão tratados assuntos de relevante
Claude Debusssy. Outras obras famosas

importância para a classe.
foram "O Pássaro Azul", que teve uma

R li H F secreta'1'1'0.versão cinematográ.fica; "A Vida das au no orn erro,
Formigas" e a "Vida das Abélha$". Mae-

terlil1ch conquistou o Prêmio Nobel de

loiteratura em 1911.

M::teterlincâ nasceu em Ghent, na Bél

gica, a 29 de agôsto de 1862, sendo filho

de pais abastados. Sua família deseja'va
(!ue êe studasse ciências Jurídicas, po

,éém o jovem Maeterinlk preferiu dedi,

car,se à literatura. Sua carreira como

escritor começou em 1889� com a publi,

I
As exportações norte-america-.cacão de um livro. de versos e· um dra,

U
. -

S
.

't'm�. na_§ para ama0 OVie Ica e
Na sua juventude. Maete:li.I1Ck distin- outros paises da Euro.pa Ori-

guiu-se pela sua robutez :fiàslCa. Dofado. . _

de grande fôrça, foi um ardente pugills- ental, baIXaram a 13,8 mllhoes
ta amador. Suas lutas no Quartier Latiu de dólares para 9,1 m'ilhõ�s,
de Paris ficaram famosas. Era um gráln· .

de admirador de Georges Carpentier o em dezembro ultuno.
famoso pugilista francês, que frequente- De modo identico, as impor-
mente era recebido em sua casa.

Maeterlinck foi condecorado pelo rei tações norte-americanas dos
da Bélgica com o grande cordão da Or' mesmos \paises, baixaralTI de
dem de Leopoldo e era também oficial

da Legião de Honra francesa. 12,7 milhões de dólares para 8

Declínio no comércio norte-ameri
cano com a Europa -Ocidental
WASHINGTON, (USIS) - milhões, em janeiro.

O Departamento do Comer
cio dos Estados Unidos infor-
mou que este declínio foi mo
tivado principalmente pela
queda das vendas destinadas
a Polonia e Dantzig.
Por outro lado a importação

ge produtos da Iugoslavia au

mentou de 700.000 dólares pa
ra 2 milhões de dólares.

FERIDAS,
ECZEMAS,
INFlAMAÇOES,
COCEIRAS,
FRIEIRAS,

l!SPINHÃS, ETC, I
___ .

---., ,_,,�_;;:;,t

guerra, ·8 mesma micntacâo SlIDe,'

ri, r �Taç"da 1)(>:0 titular e-�, tiv L TJ •.
pois ele agradecer aos oficiais !-i(;lle,
rais e demais colabor-adores" osser-,
viços eficicntissimos qllq lhe presta-v
ram, terminou sandando o general
Canrobert Pereira da Cost.i. Em

dor da obra edllcàtiva das asiladas, na sua faina de melhorár RS COll

dições peJagógicas do Asilo, faina em que se tem mostrado incansá
vel, entre muitas coisas de utilidade que tem conseguido, obteve ag',-,
ra uni toca-discos. Deseja proporcionar ás meninas internadas, ho
ras de prazer esp'iritual, alterando-a.> com as de trabalho e aprendi
zado. E recorre ao povo de Florianópolis, pedindo para .as suas pupibS:r>'t

.1

FRECHANDO •••

O Círculo de Arte Moderna, até agora fechado a

comp.asso nas áreas trimensais da revista Sul, :;n
dava necessitado de Lebensl'aum. O Marques Rebelo,
fueherer modernista, quando por aqui veio choca
lhar ossos magros de boxeur falido e ideas gordas de

burguês progressista - reuniu o.s seus;Alte Kampfer
ali sob a figueira e, superciliado, heróico, legendário�
blitzl\:riegéano, apontou para o O Estado:

Eis
o nosso

corredor
polonês!

De agora por diante, à prestação, como quer o.

Salim, - um domingo hão e outro sim - oCÍl'culo de-'
Arte Moderna empolgará uma página literáiià deste

jornal. Será essa a nossa contribuição aos valores no

vos e à .ansia fecunda dos rebelados contra a estagna
ção e a pasmaceira.

Se não concordamos com o que produzirem, tam
bém não. discordaremos. Não restará dúvidas de que.
vez por quando, teremos espigas -contemporâneas.
Debulhemo-las e plant�rrio-las, que nas cruzas de se

mentes se apuram as especies. Sem plantar é que não.
dá. .

GUILHERME TAL
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