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Homenagem dos partidos,
ao sr. Nerêu Ramos

As bancadas pessedista e odenista no
Senado cumprimentarão o Presidente

da Republica em exercício
Rio, 25 (V. A.) - o sr. João

Vilasboas, 2° secretário do Se

nado, em conversa, ontem,
com os demais membros da.
Comissão Diretora, sugeriu
uma visita, em conjunto, da.
referida Comissão, ao sr. Ne
rêu Ramos, presidente da Re
pública, em exercício.
A sugestão do representante

matogrossense foi bem acolhi
da, ficando deliberado que a vi
sita será realizada manhã, pe
la manhã.
Procuramos o sr. Vilasboas

que, confirmando a notícia
acima, nos adiantou que

.

a

bancada udenista do Senado
pretende também comparecer
ao Catete, na tarde de amanhã,
a fim de apresentar. cumpri
mentos aos sr. Nerêu Ramos.

Ano XXXVII
---

Ii F,orhnópolis--Quu\ta_'eira 26 de Maio de 1949

conferenciaram com o sr. dr. Governador. ,
do Estado, as seguintes pessoas: dr. Ivo P,ote"'ão e ·essistencia à
<Silveha , Pl'efeito da ralhoça; Tobia� T gem, respectivamente, os gru-
Raupp de Sá, Bertoldo Santos, Bernardino Maternidade e InFância pos dos Estados. do Paraná,
Sousa, Mário Couto, Luiz Martinelll .e Santa Catarina, Rio Grande do
.João Pagani. 'D'lo, 25 (A. """.) -O' Diretor SIM' G' E" ít

Esteve, <OtJtem em Palácio, onde confe-,p; .1,"j_ U , InaS erals e ·splTl o

eencíou com o sr. dr. Governador do Es- do Departamento Nacional da Santo. A proteção e assístên
tado, o sr. alrr11rante Antão Alvares Bara- Criança, professor Martagão cia à Maternidade e Infância,
ta, Comanchmte <lo 5° Distrito NavaL Gesteira, recebeu os relatórios vem sendo assim articulada e
Em visita ao sr. Gov�r�ador, esteve, das atividades dos delegados I coordenada pelo Departamentoontem, em Palácio o sr. Mano B. Robaina, • , .

• . ,

CÔflS1Jl do Ul'u�'lal em São Francisco do fed�rals da cr!ança, das sexta
I
Nacional da. Criança, .atraves

SuL ,I e sétíma regíões, que abran- suas Delegacias Federafs.

Melhoria de rela�ões
econômicas
Washington, 25 (U. P.)

Para melhorar as relações eco

nômicas brasileiro-norte-ameri
canas de acôrdo com o relatá-

, .

rio Abbink, está a ponto de ser

organizada uma Comissão Es

pecial - anunciou a Secção
Norte-Americana do Conselho
Interamerkano de Comércio e

Produção, órgão extra-oficial
de homens de negócios, comer
ciantes e industriais.
Ainda não foram nomeadas

as pessoas que figurarão no

dito. co�ité. _ I
DIZ a mformaçao que o passo ,

é um exemplo da disposição do
Conselho da CINCOP em assu
mil' a direção dos assuntos eco

nômicos interamericanos. A
crescenta que a situação co-'

ce\-cial das Américas contínua.'
incerta e há poucos 'indicias de'
que melhora.'

Assumi0 toda a res

pDnsabUidade ..

Washington, 25 (U. P.)
O capitão George N. Raines, o I
principal psiquiatra da Mari-

.

nha, assumiu tôda a responsa
bilidade por se ter tornado pos
sível o suicídio de James For
restal.
Declarou ter ordenado que a

vigilância sôbre Forrestal íôs
se relaxaria, porque considera-
va que tal tratamento se fazia 4

necessário, uma vez que se pre
tendia curar o ex-secretário da
Defesa do estado de depressão
psíconeurótíca, de que estava

possuído, Reconheceu que o

tratamento prescrito abrangia
a "previsão do risco" do suící
dio. Atribuiu ° fato de Forres
tal de ter atirado da janela do

Hospital Naval de Benhesda,
ao "súbito assomo de desâni
mo", que disse ser "muito co

mum" nesse tipo de depressão
mental.

BRIGADEIRO ALVARO'
DIVISBIR

Regressou ontem, ás 12,00 horas, para'

porto Alegre, o sr. Brtgadeíro do AI' Alva-·

ro Hecksher, Comandante da S" Zona Aé

rea,

Veio S. Excia. no dia 24, á Base Aérea

-desta Capital, afim ele assistir ás soleni

dades do compromisso á Bandeira, presta
do por 148 recrutas, recém-declarados

mobilizáveis. Naquêle mesmo dia o Briga
deiro Hecksher fez uma visita ele cortesia

aos srs. almirante Antão Alves Barata, dig-,
no Comandante do 50 Distrito Naval e dr.

,A. Tplentino de Carvalho, ilustre Pre

:feito Municipal, tendo assentado com êste

último as medidas referentes á cessão de

edificações existentes no antigo aeroporto
-da Air France, pertencentes ao Ministério

da Aeronáutica, e destinados agora á ins

talação de uma Escola MunicipaL

, Em Palácio
;'I!)j;tiveiam, ontem, em Palácio, onde

.

r
I

I
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o MOMENTO

o prablema da ene'rgia elétrica
Ninguém ignora que uma das preocupações má

ximas do Govêrno do Estado tem sido a solução do
problema da carência de energia elétrica para a Capi
ttal e zonas adjacentes .. Ainda· na Mensagem apre
sentada ao Legislativo por ocasião da reabertura dos
trabalhos da Assembléia neste ano, o sr. Governa
dor em exercício, dr. José Boabaid, acentuava esse Ia

.'t®, 'rerertrrdo os esfôrços oficiais por abreviar, quanto
possível, essa falta que tão grandes constrangimen
tos impõe ao desenvolvimento econômico local e ao

confôrto da população. Não será justo, pois, atribuir
aos poderes públicos qualquer descaso pelo assunto,
ao qual mesmo o ilustre governador Aderbal R. da
Silva, desde o início de sua gestão, continuando
aliás estudos anteriores, procurou dar amplitude,
num plano que, a seu tempo, se concretizará auspi
ciosamente para maior surto da expansão de Santa
íCatarina.

É bem de ver-se, assim, que não se acha alheio às
aspirações de todos nós, a tal respeito, o Govêrno do
'E;'stado e tanto que, ainda em sua última estada na

Capital da República, o ilustre titular da Viação e

Obras Públicas dedicou especial interêsse ao proble
ma.

No entanto, talvez mesmo pela aproximação de
realizar-se ° que o govêrno e o povo por igual desejam
no sentido de trazer para a Capital e zonas circumvi
zínhas a energia elétrica, nobre deputado oposicio
nista achou oportuno tratar do caso em plenário da
Assembléia, ainda ante-ontem, para reeditar acusa

ções aos poderes, estaduais - acusações flagran
temente injustas e, já agora, redundantes, ante a imi
nência de vir ao conhecimento público o resultado
das providências governamentais.

De-certo, não fôra de esperar que uma questão
'extraordínàriamente complexa como a que se relacio
na com o fornecimento de energia elétrica à nossa Ca
pital se encerrasse satisfatoriamente para os ínte
rêsses da população e do Estado em Í)OUCO tempo, co
mo o pretendem certos administradores de mesa de
.carê 'Ou .de banco de jardim, nas suas críticas levianas
e simplistas, O problema não se poderia apreciar con
venientemente por um só, mas pelos seus vários as

pectos, alguns dos quais, forçoso é admitir, não pres
cindem de exaustivos estudos de ordem técnica e eco

nômica. Além do mais, compreende-se que, a ter-se
de buscar, para o problema da luz, uma solução, que
'esta 'não se reduza a âmbito do pequeno espaço e

de emergência, como o pensam muitos apressados
críticos do caso. Bem é, ao contrá:rio, que os estudos
para a solução do problema da luz se façam não só
com -viistas ao suprimento de energia elétrica à Ca-

'pítal, mas também em face das possíbílídades de
dotal' dos mesmos benefícios outros centros adja
centes que não menos reclamam, para o aproveita
mento de sua potencialidade econômica, as vantagens
da eletricidade.

De sorte que não existem razões para tão ruido
sa manifestação em tôrno do assunto, como a que
foi levada à tribuna da Assembléia por ilustre repre
sentante 'da U.' D. N. Tendo mesmo conhecimento,
através da palavra governamental, de que os estudos
do problema estão quase concluidos, devêm aquele
deputado antes, e melhor, em louvável apôio aos es

forços do Executivo, esclarecer aos que, menos avisa
dos da complexidade da questão, não sabem avaliar
tôdas as dificuldades 9ue é mister superar para obter
resultados compensadores,

. A essa atitude que muito lhe exaltaria o espírito
'de cooperação no bem público, preferiu, todavia, agi
tar ainda o caso, para, como se tornou evidente, ex

trair possível efeito ,político.
Perderam, dessa fórma, em aprêço e oportunida

de as consideraçõe com que, a respeito do importante
problema, ocupou a atenção do plenário.

•

Mesa redonda dos interessados no

comercio do carvão
Rio, 25, (A. N.) - o Conse- Santa Catarina, Paraná e São

lho Nacional de Minas e Meta- Paulo, os ministros do Traba
lurgia, convocou uma reunião lho e da Agricultura, minera
dos interessados no comércio dores de carvão nacional e
do carvão, para debater êsse consumidores dessa espécie de
importante assunto, em mesa combustível, bem como os sín
redonda. Essa reunião será ho- dicatos de classe. Por essa oca-

1e, no salão de recepções da- sião, o ministro pronunciará
quele Conselho, e nela tomarão importante discurso sôbre o

parte os representantes dos assunto do consumo do carvão
Estados do Rio Grande do Sul, nacional.

-

o sr, Nerêu Ramos cumprimenta
u general Eurico _Dulra

RIO, 25 (U, P.) - O vice-presidente da Republica, em

exercicrn no cargo de Presidente, enviou ao general Eudel)
Dutra, por ocasião do seu aniversário natalício e ele sua.

chegada aos Estados Unidos da América, os seguintes tele
gramas:

-- Em meu próprio nome � interpretando o sentir do
pÔYO brasrleíro, envio ao n.eu eminent� amigo efusivas con

gratulações pela passagem da data do seu aniversário n.ita
lido e os mais! sinceros votos pela sua saude e felicidade pes
soal. (a) NEREU RAMOS.

- No momento em que v. ex. pisa o território americano.
venho reiterar os melhores votos por sua feliz estada e pelo
completo êxito de sua visita patriótica e com a qual se iuau
gura um novo período de aproximação elos dois povos. - (a)
NEREU RAMOS.

A viagem do Presidente Outra
aos Estados Unidos

s. Excia, visita as revistas «Lije» e «Times». - Ontem
rumou ao Vale do Tonnesseo e Volta ao Brasil.
Rio,25 (A. N.) - (Do Envia- visite as cidades do interior

do da Agência Nacional em dos Estados Unidos. Entre as,

Nova York). O Presidente Du- últimas mensagens recebidas ..

tra, acompanhado da sua co- destacam-se as de Nova Or-.
mitiva e dos jornalistas brasí- leans, Boston e Brasil, cidade
leíros, visitou ontem a séde das do 'I'ennessee.
grandes revistas "Life" e "Ti- Rio, 25 (A. N.) - Informa
mes", onde lhes foi oferecido de Nova York, o Enviado Espe-
u,m coqueteil. cial da Agência Nacional:
Rio, 25 (A. N.) - Informa - "O presidente Eurico Du-

de Nova York, o representante tra deixará esta cidade hoje.
I da Agência Nacional: rumo ao Vale do Tennessee,
l - "Numerosos convites es- onde permanecerá até o dia 27'

I tão chegando ao presidente Eu- próximo. Depois de visitar as;

I' ri�o Dutra, por cartas, telegra- instalações do Vale, o Chefe do
mas e pessoalmente, para que Govêrno Brasileiro partirá pa
o Ohefe do Govêrno Brasileiro ra o Rio de Janeiro.

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

A UDN de Florianopolis
. perde u:m vereador
o Correio do Sul, da Laguna, em seu último número pu

Nica o seguinte teleqrama, dirigido ao dr. João de Oliveir�J no'

dia 19 do corrente, pelo vereador uâenista Roberto da Luz
Costa:

"Comunico ao prezado correligionárín a minha solidarie
dade à campanha do Partido Social Progressista. No príncípío
do mês viajarer até São Paulo afim palestrar nosso chefe;
Abraços.

Roberto da Luz Costa.

•

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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..em."pre.. o Serviço Nacional de Malá- taduais e municipais, nas in- (ca���i.el�Á�:�Cà)

d
ria, nêste Estado, sob, a direção dústrias, fazendas, 'etc.

�
Assistente do Prof. Sanson�.

Redação e Oficinas à rua S8I ro· OVlarlas do dr. Mário de Oliveira Ferrei- A distribuição de medica- do Rio de Janeiro.
l João Pinto n, 5

• RGUND-A-J'llIlU, ra, acaba de cumprir uma das mentos pelas escolas Se deve Diplomado em Bronco"eso--
Diretor: RUBENS A. RAMOS !).'ltprNIIO 810 018tOvlo _ � suas maiores campanha profi- á colaboração preciosa, inesti- fagologia, em Buenos Ayres e:

Proprietário e :Q.ir.-Gerente 7 horas. • láticas empreendidas no Bra- mável mesmo, da Secretaria de Montevídéo pelo Prof.' Cheva-
Auto-Vlaçlo Itajaf - ltaJAl - 11)10..

t d li
-
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S d ISIDNEI NOCETI ruo __ _

SI1. Tra a-se a ap icaçao o ucaçao e au e pe o seu De- lier Jackson, dos Estados Uní-.
Diretor de Redação: EXP��811O BruaQu_ - BruliQu� - DDT em mais de cem mil pré- partamento de Educação. Os dos.til 'borH.
GUSTAVO NEVES

.

Expresso Bru;tquelUlt - NOTa 'J:'ren,tc dios da área malarígena de vín- inspetores escolares e os profes- Operações de catarata, dos-
Chefe de Paginação!

- A���1a�:I. Oatarln_. _ JoInvU. te e nove municípios de Santa seres em geral tem facilitado vesgos, receita de oculos etc.
FRANCISCO LAMAF,.QUE - • horu. Catarina. em muito a tarefa gigantesca Operação do Bacio (papo)".
Chefe de Impressão: Auto-Vlação CRtu'IneJl<M - Ou.rlUba Tal campanha custou aó Ser- de dar assistência- nos locais do.Iábío.e céu da boca tendidos-- 'I hcrae.

JOAQUIM CABRAL DA SILVA Rodov:lárlA SUl-B!"aaU - Mrto A.l�. viço importância superior a mais afastados e desprovidos de de nascença, Tratamento cli.,...
-3hora'B.. -

de cruzeí dRepresentante: Rápido S'JI-Brasileira - Joinvile - cinco milhoes e cruzeIros... e recurso, a ezena de milhares nico cirúrgico das amidalass, ,

A. S. LARA 13 R�o;i�s� �ul-Brasileira _ Curitiba _
nela estiveram empenhados de escolares, lavradores, operá- das' sírmsítes, das purgações-o

Rua Senador Dantas, 40 - 50 6 horas. mais de quatrocentos homens rios, e suas familias que constí- dos ouvidos, da obstrução na...
-

andar Âuu>-viaçã/���?:_ pôrto A.l. e trinta veículos entre jeeps, tuem a grande parcela da po- sal, etc.
Tel.: 22-5924 - Rio l'e Janeiro çe -- 6 hora I,

_ ""-IU'-' jeepões e caminhões. Paralela- pulação catarinense atingida Rua Nunes Machado 20 Fo-Auto-VisçA'O CatarmenH ._"" l» ,

HAUL CASAMAVOR _ lí horas mente a essa- campanha, fo- na sua saude e economia. Essa, ne 11447.
Rua Felipe de Oliveira, 21 -

_�u�����o C&tu'lnen.llt - J'olnT11e
ram realizados inquéritos epí- assistência, imediata e g-ratui-j ,.................. . .

8° andar Aulo-ViaçAo CRtarln.mM - TllbM'lo demiológicos e entomológicos ta, possibilitou a recuperação PASTA DENTAL
T 1

.

2 nS73 S- P I 6 horas 'd de cíd d '1 d ílh d di d t be.: -:1 - ao au o-Expresso
-

SAo CriJI',óv!o _ Laa1J:na __
em �ezenas e CI a es e VI as e mI ares e ias e ra alho ROBINSON

ASSINATURAS 7 ::��Ba Glórta _ l.AICIma _ 1""
Em todo o Estado. proficuo, de frequência ás au-

...•.............
' ./ ; . '"

Na Capital e 6'Ao hor... A população beneficiada las e de maior produção agríco-
Ano Cr$ 90,00 ExpreSllO BruaQ.UfiIH - Bruqu., - atendeu aos trabalhadores, fis- \ la e industrial.

16 norae. � Bill
Semestre." Cr$ 45,00 A·)to-VlaçAo Itaja! - Itaja! - 11 DO- cais e médicos do S: N. M., com N- frer 1-

-

Trimestre Cr$ 25,00 raso \
J

-

'I tôda a solicitude e satisfacão. 3:0 .so relam so uçao de

Mês .... : Cr$ 9,00 13R�J:!�� Sul-Brasileira - omvi e -

As autoridades estaduais e ITm- contmmdade os trabalhos de

Número avulso ., Cr$ 0,50 6 ��f��� Sul-Brasileira - Curitiba -

nicipais colaboraram com a ali- sa.neamento em Caldas d.a I.m-,No Interior QUARTA-J'ERA. mentacão e estadia das turmas Brusque, Cabeçudas, Jo:nv�lei
Ano : Cr$ 100,00 _ Â�t�!�s:ao CatarlnenH Cul'it1ba

nos diversos municípios dando Brusque, Cobesudas, Joínvíle,
Semestre Cr$ 80,00

__�����!:�o CRtu'In_ Jolnvil�
assim evidente prova de com- i �l�n:en�u e Sao �ra�clsc.O, e a

Trimestre "" Cr$ 35,DO
• Auto-Vlaçlío Catu'lnena LapD.lI preensão e alto íntqrêsse pelo I vI�'llancla de Florianópolis, 10-

Número avulso .. C,r$ 0,60

I" 1-
6.30 horas.

Curitiba _ imenso valôr sanitário da me-I C�lS onde o S. N_ M. tem erga-
Anúncios- tOediante contrato. f Rápido Sul-Brasileira -

d' d
nízadas suas

- turmas de guar-
Os originaU, mesmo Dão :3�Ji:ii. Sul-Brasileira - Joinvile -

1

Excepção feita dos distritos
das capturadores, medicadores

� publicados, não serão Expresso SAo Cria.tovlO - Lqu.na - municipais sitos em região ser-
e trabalhad�r�s de ca;nl?o e

I.
devolvidos. 'I'

7 �����_, Brusquense - BruLoqu. - rana e ainda indenes à malária,
seus Iaboratórios de pesquizas.

A direção nio se respon- 16 horas.
d id d d FI

. ,

li'f
I J.llt","Vln�() ltajal - ltaja.! - 11 no- e as CI a es e onanopo IS,

sabiliza pelos conceitos

I ra�xpresso Brusquense _ Nova 1ftnto Brusque e São Francisco- onde fERIDAS. REUM I\TISMO E
emitidos nos artigos

_ 16,30 horas, estão sendo empregadas outras • P�ACAS SIFILITICASp
assinados.

_�d�;!;:a Sul B!"asU - POrto .4leiT· medidas profilátícas, as t�r- Ehxlf de Nogueira
�".��� -------- v'.n"QUINcTtA-FEIRln'.A p.....

mas do S. N. M. penetraram em U' di -

'1'�- .. _--��---�-� •• OF .._ Auto- ... ,..,0 n ar .ena.· unO
tôd

'

b
. lne aaç:lO aUXllal.' no trotCtmant.

fi Alegre - 6 horas. O as as casas e co nram suas -

do .ifl)i.

Viacão Aérea _A;t�:r�to Catartnenes Cu!rlMba paredes e fôrros da quantidade
� Auto·VlaçAo CRtarinénH - Jolnvile de DDT, extritamente necessá-
Horário - • horas.

Auto.VlaçAo Catarlnenae _ 'l'UibuAo ria à morte dos insetos nocivos
SegundGJ-feira - 6 horas. à saúde, sem perda de material

"TAL" 1300 L' P� to Auto-Viação c.tarmeI1&? - Laguna
-

,
- aJes e oe

_ 6.30 l\oraa. e sem excessos. Procurou-se
EXP.ressv São CrLsto,..lo - �na - combater especialmente aos

7 horas.
Emprêsa Glórla - LQlUla - • 1/:, anofel1neos de malária e a do-

a 7 1/2 horss. d DDT 'd 1 f
-

Expresso Brusqu�llM _ Bru8Qu. - sagem e ' reSI ua 01 pre-

leA����iaç!1) ltajaI _ IUjaI _ 11 bo-
vista para mortalidade dêsses

..,.-, E'U,. in�e�os. O efe�to �eisistirá era,Rápido Sul-Brasileira - ,Joinvile -

media, por seis meges, quan o13 hOl"l1s.
rerça-feirtl -

__ -:O
..i! Rápido Sul-Brasileira - Curitiba - então, tornar-se-á necessária

"TAL" - 8,00 - J' '11
6 horas.

l'
-

d DDTomVl e .- Jtmpresa Sul Oeste Ltda - XapecO _.. nova ap lcaçao e .

Curitiba - Parpnaguá -. horas. Êsse segundo ciclo, terá co-

S RI 8EXTA·FElRA b' t·
.

-/
- antos e o. RodoTlárla Sul BruU _ POrto .llesn

mo o Je 'IVO assegurar maIor
'< \ I R - 10,40 - Nork - 3 horas. proteção aos habitantes da

Auto-V�çAo CAUrlnenlt Curitiba, l' t
.

)l-\llZEIRO DO SUL - 1S,OQ __ li 'horas. area ma angena ca armense

IJO"'e Auto-Vlaç!,\o CRtartn\1!DM ,_ J'oln'rll. na estação de recrudescimenton _ • horsa.
VARIO - 12.30 - Sul Auto·Vlação ClltarliJ1eD'" _ t.aa'una dessa parasitose. E assim, como
PANAIR - t350 - Sul -E6•30 hor�;. ,....... to i .__

,o emprego anual, no período de
,

I
xpreSBO.,..o ,",ull V o - ._U!Oa --

.
.

Quarta-feira 7 horas. novembro a fevereIro, de DDT
Auto-ViaçAo ltaja! - IUja! - li ho- d

.

'1' d f·t 'd 1'J "TAL" _ 13,00 _ Lajes e Pôrto ras. omlCI Iar e e eI o reSI ua,
i Ale re

Expr�8SO Brusqueus. - BTw!Qu. - procurará o S. N. M. reduzir os
"

g 16 horas.
d f't d l'

.

PANAIR _ 10 40 - Norte R�pido Sul-Brasileira Joinvile - anosos e elos a ma ana na
, 13 horas 'd' t·CRUZEIRO DO SUL - H 00 Rápid� Sul-Erasilelra Curitiba _

sau e e economia Cla armenses.

Iforte
. - • -

6 horas. Não se descuidou, no entan-

VARIG - {t -i0 _ Norte AUT.o·V111.çlo ���.. - OUrttlba to, êste Serviço de dar assistên-

PANAIR - 13,50 _ Sul
-

R�p�g�a�ul-Brasileira Joinvile _

cia a tc:dos �s doentes de malá-

O
.

t ".1" 13 horas_ I'Ía da area mfestada de Santa
um a- ... a

.

Rápido Sul-Brasileira - Curitiba - C t· S- t'd '1
�,.'.&L" 800 J"U 6 horas. a arma. ao man 1 as mI

A -

é.;; OI;Vl e
•

- 4 horas. cento e setenta e quatro unida-

ursl
I

at
.-

Ra�anagua Auto·Vlacão Clltarlnense - J'oln'rlle. des distribuidoras de medica-
- an os e lO.

- • hor...
t 1 'bl'

PANAIR _ 10,-i0 _ Norte _ A��:r�to t:atarlinfmH - Tubl.r&o men os nas esco as pu lcas es-

P�NAIR _ 13,50 _ Sul 7 �::SSO 810 Cratovlo - La«una -

VARIG - 12,36 - Sul HE��:::o BrulQueIlft - Bnulqu. -

CRUZEIRO DO SUL - i3.fil Alltc·Vlaçlo ltajaf - Itajaf - 11 Ilo-
ras.

Morte Expresso Brusquen.e - Non Trento
CRUZEIRO DO SUL - tfi.30 -E��es�r�Íórla _ r.a.una _ • 1/:1

lul • 7 1/2 har...
DOMINGO

Rápido Sul-Brasileira - Curitiba

_/
6 horas.

Durma bem a noite toda
Aqui está um remédio caseiro,

e econômico que lhe dará alívío
rápido da tosse e da bronquite,
asmática, proporcionando um:
sono reparador a noite tôda
Nada mais garantido 1'\0 In'UIJ_

do do que Parrnãn. - tomado,
duas ou três vêzes ao deitar --

para combater a. 'asma sufocante'
e a tOSSe rebelde da bronquite.
compre hoje mesmo um vidro.
de Parrnln& nas boas farmá
cías.: Confie em ParrnlrH que
lhe proporcionará alívio seguro
e rápido dêsse esforço asfixtan te
paf!!. respirar.
p-19

Conceuuaeã» _ Mflriana
Com a aprovação e ben"ção arquidiocesanas, realizar-se-�

uo dia 29 do corrente, domingo próximo, a CONCENTRAÇÃO;"
relisiosa das varias Congregações Marianas da Al1quidiocese.

O programa, como aliás já foi anunciado, obedecerá à:
seguinte ordem:

às 7,3<0 horas - Missa de comunhão geral na Catedral Me-
tropolitana.· t

* às 10,30 horas - Sessão solene, na Catedral, com o seguin.....

programa:
' .

1. Hino Mariano
2. Discurso por um Congregado
3. Poesia
4. Canto do Credo, de pé.
5. Discurso por outro Mariano
6. Tese pelo R. P. Dr. A. Bertoldo Braun S. J.
7. Canto a Nossa Senhora "-

8. Encerramento
às 14 horas Desfile partindo do Colégio Catarinense, ruma"

à Catedral. onde terminárá com a benção do SS. Sacramento.
Tod08 esses atos terão a presença e presidência de Sua Ex

cia. Revma. o Sr. Arcebispo Metropolitano.
CRISMA NA CATEDRAL METROPOLI�ANA

No dia 5 de Junho próximo, Festa de Pentecostes, pelas 16:',
horas, haverá CRISMA na Catedral Metropolitana. Os bilhetes�,
pedem ser procurados no consistório da Catedral, das 11 às 12':":
horas e das 15 às 1600., d:i:àriamente. Os maiores de 8 anos de�
v'erão confessar-se antes de receber o Sacramento da Crisma;

Florianópolis, 23 de Maio de 1949.
(as.) Cônego Frederico HObold, Pró-Vigario Geral do Arce

bispado..

Alegre
PANAIR - 10,40 - Norte
VAlUO - 10,40 - Norte
PANAIR - 13,60 - Sul
CRUZEIRO DO SUL - 13,55

Borte
-

Sezta-fetra
--j'

L
,

J

f�
'i

\"
"TAL" - 13,00 - Lajes e Pórto

Alegre
CRUZEIRO DO SUL - 7,20

J(arte
PANAIR - 10,40 - Norte
VARIG - 11,40'.- Norte
PANAIR - 13,50 - Sul

Sábado

Escritório Técnico

Pedro Medeiros, Auxiliar

Cid Rocha Amaral
ENGENHEIRO CIVIL

Aviso aos srs. interessados que.
tendo regressado de sua viajeln aM
E1>tados Unidos ,da América do Nor·
te e países visinhos, o Dr. Cid Ro.
cha Amaral reabrirá seu escritório
(Rua Presidente CoutinhG D. 22),
nos primeiros dias de agôsto, espe.
rando continuar a merecer as espe
ciais atençi'ies de seus amigos e

clientes.

"TAL" - 8,00 - Joinville
Curitiba - Paranaguá
- Santos e Rio.

VARIG - 12,30 _:_ S:ul
CRUZEIRO 00" SUL - 13.lIfi

��e
-

Domingo
í PANAIR - 10,40 - Norte
I ORUZEIRO DO SUL - 11,00
I fAIYAIR - 13.110 flUI,. U ..J.,,;;J.::r

.�

Transportes re�gulQres de cargos dopôrto Oe

SÃO FRANCISVO DO SUL para NOVA VORIi
Informaçõe. com os l\<:!�nte.

Flcrifit't;p-ola - Carlos HoepckeSIA -Cl- Telefone lâ12 ( En!. celeg.
Eilo Funcilco do 8ul- Carlos Hoepclre S/A -CI - Telelone 5 VlO]) � t \f AC {

•

----------------------. =------------------------------------�----��--------- .
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08
Sá-bado dl'a 28, ,DO Clube

�Y��aii.��
CINEMAS JUizo de Direito. da A' beleza é

Simultaneamente Comarca de T,jucas obrigação
RITZ, hoje ás 5 e 7,30 horas Edital de leilão, com o prazo A mulher tem' obrigação de see,

OBEON, hoje ás 7,45 horas de vinte dias bonita. Hoje em dia só é feio quem

O maior e mais s:uutuoso es- quer. Essa é a verdade. Os cremes

petáculo no genero O Doutor Belisário Ramos da protetores para a pele se aperfeí-
Uma louca e vertiginosa ca- Costa, Juiz de Direito da Comar çoam dia a dia.

valgada de prazer, num torve- ca de Tijucas, do Estado de Agora já temos o creme de alfa

linho de Musica, Drama.

HO-1Santa
Catarina, na

fO.
rma da lei 'ce "Brilhante". ultra-conce�trado

mance e Sofrimento. etc., que se caracteriza por sua açao ra

Vida de lutas desiguais, de FAZ SABEt<. pida para embranquecer, afinar

amor intenso e de profundas aos Que o presente edital virem refrescar a cutis .

amarguras. ou dele conhecimento tiverem, Depois de aplicar est.e creme, oh-

Vida de esplendor, paixão. expedido nos autos de arreca- serve como a sua cutís ganha um

ciumes e desilusões: dação de bens deixados pela ar de naturalidade, encantador á

Vida de uma creatura volun- finada Maria Felipa de Jesus, vista.

taríosa e sedutora, de uma que se processa perante êste A pele que �ão respira, resseca

linda mulher que dominou t o- Juizo e cartório que êste subs- e torna-se horrIve��e�te esc�a. O

da uma geração, mas que foi jcreve, que atenden�o ao quedos j C�eme. de Alface. Brilhante per

barbaramente traida pelo dos- autos consta autortzou a ver:- I
mite a pele .respIrar, ao mesmo

. I da em leilão público, dos abaí- i tempo que evita os panos, as mau..
ttno . , h t dê

.

CHISPA DE FOGO xo descritos, com sua respectí- I
c as. e aspere:as e a en encia pa-.

Tecnicolor va avaliação, pertencente a fi, ra pigmentação,

COM: Betty Hutton _ Artu- nada Maria Felípa de Jesus, que' O viço, o brilbo de uma pele vi..

Alb D 'I será levada a público pregão de va e sadia volta a imperar com ()

1'0 de Cordova - ert 8 c- �

d C d Alf' "B 'ih ..

" 1 venda e arrematação a quem uso o reme e ace ri ao

ker - Barry FItzgera d
,. .'. t" E

.

t
Uma centelha de alegrla, .mais der e maior lanço oferecer, e. xperrmea e-o.

'='
de' d 1\1 lo E um produto dos Laboratório•

num papel de emoções p�r Alexan., � Jor:P,a ? ,.e Alvim &: Freitas. S.IA.
No programa: 1) A Marcha FIlho, porteiro dos aU�ltoIlOS,

da _ Vida - Nacional. 2) no dia 17 de junho p. vindouro,

Atualidades Warner Path0 .; lás 1.0 horas, no local em que se

Dl·retor,·u de Produ-
J 1

realizam as vendas em hasta -r

0prna C $ 5 " '>0 !pública determinadas por êste \'
'

..

O AD-1m' Ireços: r ,00 e o ,« ., dine: d �a ::'tI

LIVRE. Creancas maiores de I' JUIZO,.
a porta �o. e 1 ICIO � ",- lU

5
" '.

poderão �ntrar na s ,�S' Prefe!';tura. M_uIllclpa!. Dcsc.n'j EDITAL N. 2
. ,:,- .�_ ...,.,.

_

anos
_,,' ",., t:;ão e avaliação do lmov,el 'tine L '1';' d ..

,

�GRADECIJY.IENTOS: sao de 5 horas.
,

,"
.

Iserá levado á praça, - 1'Um ter" el ao e tnlf!léU'
0'0 EDUARDO TEIXE'IRA I

, ,.

. . . . .. .. . .

.'.�,' reno. sito nn ll\�;M:aOm);!as Mu- De ordem do Sr! Pl,r-l?tor ç,a;
- ,,��. .

"'h:'--;;'-'
--

p.afã,' ã.Õ'i'ãae6�r a n9t1çIªl ROXY, hOJ� fl,fij 7:3Q. hora�,., -;- r '!�<: �:..V , ,.� 1"'" -> t'co 'frodurão AJlimal e d€vldâmeli;;'Faz lilJlôijj ilma.n' a; b Si\ 1::1' ,
..

;d" ,

-' _-

1'. '1i'1 'h!
� ,.�-." nlclplO de Porto .oe o ues a "� - - ,".1

",

Eduardo T-eixeira, eómpét€nté qtl:�,,'���-iOS �e sua metec; a nó- � tlml\ ,;W�lu.,Q�Q,� ,marca., com 220 m�tr�s de frer;' te, al1fÓt'�à�Ô. pelo E�ô. _Br.
'linotipista, chefe de oficinã� méaçao pa!� o alto cargo de . ;I" Y

t �eQ ditos de fundo! mairâ Dr. Sec.etano da V 1 a ç ao,

da 2° turma -de serviço da Del�gado Flscal do Tesouro ('A Hístôuía de Uma 1\'Iulhel') . oe ém;nos ou ""ejs.fil -60.000 roê- ÕJil'ãs t'úl:?licâ§ � Agriçyltura1
, Imprensa Oficial. Nacional, neste� Estado, este�e COM: Joan Fontaine ,- Pa- t� uad�ados� faz rrente êl:ü terno públiêó li. qUem il'lteres"-

Felicitamos o nataliciante, em nossa redacao, o nosso (lis' tric.k Knowles Herb(:''Cl
l
os q

d J
.'

F
.

p' .sá!' passá· quê fió dia 15 de ju-
de mnossa redacão, o nosso dis- Ma'rshall - Richard Ney her.ras ef OVdlllO rancI�clo d1n-. nh"O a;s" 'lA' ho' i'a"S "êl'ão .vendidos, desejando-lhe felicida es.

.

t te
A

�

T h . . eIras e un os no camm 10 as . :! .

'"

tm O 00n raneo sr. yc o No programa: 1) A Smfollla
B b t L t em Lezlao na Fazenda "RES-

Brache Fernandes. Felicitamo- do Trabalho _ Nacional
t
om as� e:r r�ma .; �s e �m SACADA'" os seguintes bovi-

lo mais uma vez, augurando- Preço' Cr$ -320 único cerras. _

e al'1� t ranclcad't
a
nos'

'

lhe felicidades no novo cargo. Cpnsu�a até 14 anos. donAcbelçlaEo e.d.a Mes te. em II·as l' vaca da raca Holandesa
�

, e .
e mI 10 ar lns, ava la- "�,,.

'

••••• , " •••••• , o " ••

do por Cr$ 1.936,00. "E para
de nome JEAN�TE, naSCIda

IMPERIAL, hoje ás 7,30 h8.
que chegue ao conhecimento em 1936, pelo pIeço de. .

Ultima Exibição dos interessados e ninguem Cr$ l.�OO,oo..
ALllIAS REBELDES . -' -- 3 bOlS ,carrelros de nomes

COM: Clark Glable _ Joan
possa alcg,ar IgnorancIa, �an· "COSTEIRAS" "ITACOROBf'f

Cl'aw"ol'd
dou ex�edlr. o presen1te edItal, "lCAJCHOEIRA" d 'd d ._

J. que sera afIxadO no lugar do e , e 1 a e 19
No programa: 1) Cinelall- costume na sede dêste ,Juizo, norada, pelo preço de .....• '

dia Jornal :_ Nacional é, por 'cópia, publicado uma Cr$ 1.000,00 cada �m.
Preços: Cr$ 4,20 e 3,20 vês no jornal "O Estado", de In�ormo �utr?SSlm, q,:e 00

Censura até 14 anos. florianópolis. Dado e passadO r�fendos ammaIs, po�era? s.er
. . . . .. .. . ;.......... nesta cidade de Tijuca;s, aos·

VIstos ,..em todos ,0S dIaS utelS,
Sexta-Feira - RITZ vint e três dias do mês de �entro do expedIente das 7,30
Sessão Cinematográfica em .

e
. as 13 horas na Fazenda "R'ES�

"en,""ficio da Sociedade de Am-
maIO do ano de mIl novecentos

SACADA" qualquer esclareci-
u � e quarenta e nove. Eu, Gercy "

.

paro aos Tuberculosos. dA' E
. -

d t'l mentos podera-ser forneCIdo

Sábado I OSf . nJosb, scn.va(,o,) °B l�: �- pela D. P. A. na sua sooe em

llIARUJOS DO A:rtlOR
. gra el e su screVI. � , e 1.�ln_o TRINDADE _ Fpolis.IRamos da Costa, JUIZ de Duel- D' t " da Produca-o Anl'-f... E t' f' ," I

rre OIla .

�

i ..,0.
s a con orme o ongma, mal em Florianópolis, 24 de

\ s�bre o qual me reporto e dou abrÚ de 1949.
�
fe. Eipidio 'Cândidõ. d._e S.oust:tf Data supra. Ad t tI O Escrivão: Gercy dos Anjos

Júnior - Of. mllllS ra IVO.

!

Vidaeocial

SR. ADEMAR V. DE JESÚS
Vê passar, amanhã, mais um

aniversário natalício o jovem
Ademar Vieira de Jesus, dedi

, ,cado linotipista da Imprells�-t
'üficial do �stado. MENINA ADIENE

Às muitas f�licitl:\.ções que A,cha-se em festas o lar do
rec-ebrá pelo auspicioso aconte- I nosso prezado amigo, sr. Aldo

, :cimento, juntamos as, nossas. Beck, do comércio de Tubarão,
com o nascimento de uma lin
da garotinha que, na pia ba
tismal, se chamará Adiene.

JORN. ANTôNIO SBISSA
Transcorre, hoje, o alliversá- "lHlfI��MiGA

rio natalício do nosso prezado 1('.1 I� g ra m�� ralldos' conterrâneo sr. Antônio Sbissa, V ti �1l U

jornalista apreciado e f.esteja- Acham-se retidos, por falta

do escritor. de enderêço, no Departamento
O ilustre natali,ciante que ás dos Correios ,e Telégrafos, tele

,qualidades de afabilidade alia gramas para:
um coracão boníssimo, aos do- Isaac Eingrid Ti.';11t:·OW, Crisa11,.
tes de inteligência uma sólida to Andrade, Hamilton Propst,
cultura, terá o ensejo de, nesta João Luiz da Silva, Sargento
-auspiciosa data, aquilatar o Sergio Cambuzzi, Sindicato dos

-quanto é estimado em nosso Condutores Veiculos, Érica 01-

-meio social, que o 'homenagea- son, Ary Ponte, Rosa Barreiros,
'Tá, sem dúvida. I João Machado, Irmãs Noronha,

Os de "O E'staâú"', o fe!ici-, Cecy Machado, Eugenio Miran
-tam, prazerosamente, deseJan- ela, Maria Brinhosa, Bertholdo
do-lhe perenes feH'êiâades. Trajano da Silva,

ANIVERSARIOS:
YARA-ODILA

Completa, hoje mais um ano

-de feliz existência, a interessan
te menina Yara-Odila, aplica
-da -e inteligente aluna do Colé

gio Coração d-e Jesus e filhinha
.do nosso diretor-gerente sr.

. Sidnel Noceti.
A auspiciosa data é de con

tentamento para seus pais e

:suas inúmeras amiguinhas,
motivo porque Yara-Odila se

Tá alvo, nesta data, de muitos
carinhos :e cumprimentos de
todos os que lhe apreciam a

graça infantil.

:S@TA. DULCE�'LLGOCKI
'Detlue nesta data o aniver

sário natalício da gentil senho-
• ríta Dulce Ligocki, dileta filha

. -do nosso distinto conterrâneo
,sr. Teodoro Ligocki, alto tun
• cíonário do Ministério da Fa
�zenda.
.A aniversariante que conta

-em nosso meio social com mui

tas relações de amizade, será,
sem dúvida alvo de múltiplas
manifestações de regozijo, às

quais ,110S associamos, prazero
samente.

ROBERTO VIEIRA
E' de festas o dia de hoje pa-

.

ia o lar do nosso distinto coes

taduano sr. Solon Vieira, dig
no Diretor da Secretaria do
Tribunal Regional Eleitoral e

-de sua eXlna. sra. d. Ib Ligo-
o .cki Vieira, pois consigna o na

talício do inteligente garoto
, Roberto, querido filhinho do
ilustre casal.

Os amiguinhos, de Roberto
afluirão, hoje, à r,esidência de
seus pa�, onde lhes será ofere

cida, -em -re.gozijo pelo aconte

-cimento, uma mesa de doces e
. refrigerantes.

VERA-LÚCIA

Doze
�� 0u����

. ..

Faz anos hoje a graciosa
menina Vera-Lâcia, dileta filha
do sr. dr. Hélio Rosa, Promotor
Público de Palhoça, e de sua

exma. sra. d. Gualbertina Ro-
sa.

Aos muitos cumprimentos
que Vera-Lúcia receberá, jun
tamos os nossos.

FAZEM ANOS HOJE:
- o sr. Emanuel Gevaerd,

competente telegrafista do Ca
bo Submarino.
- o sr. Benedito Jorge, in

dustrial.
- o sr. Alfredo Lhereux, in

dustrial em Barreiros.
- a srta. Mr.aia Conceição

Ferrari da Si!va:
- a menina Maria Celeste,

filha do sr. Campolino Alves e

de d. Maria Antônia Lago Al-
ves .

- o-jovem Newton N. Tolen
tino de Sousa, filho do casa]
José Tolentíno e Alda Nunes
Tolentino de Sousa.
- o jovem Már10 Péres, co-

merciário. , ..,.

NASCIMENTOS:

Domingo
MURO DE TREVAS

Terça-Feira
DESPER'rE E SONHE
Quarta-FIeira
FANTASIA lUEXICANA.

Adiado o julgamento
de 6erbart Eisler
Londres, 25 (U. P.) ,- A

Côrte de Bow Street adiou, até
sexta-feira, a pedido dos Esta�
dos Unidos, o julgamento do
fugitivo comunista Gerhard
Eisler.
Os Estados Unidos pedem a

sua -extradição, mas os seus

advogados alegam que, sendo
de natureza política o seu cri
me, a extradição não cabe.
A Côrte, adiando o jul.gamen

to por três dias, chegou a um

meio têrmo entre os pedidos
dos Estados Unidos e do advo

gado de Eisler.

ADAUTO VIEIRA
e

MARGARIDA OLINGER VIEIRA
têm o prazer de participar aos seus parentes e amigos,
o contrato de casamento de seu filho CLAUDIO com a
seúhorita Maria Teresa Vecchietti, ocorrido no' dia 24

do corrente.
Fpolis" 26 de Maio de 1949

EUGÊNIO V:ijJCCHIETTI
e

ADALGISA ORIGE VIDCCHETTI
prazerosamel1te comunicam aos seus parentes e amigos,
que sua filha MARIA TERESA, contratou casamento

com o sr. Cláudio Olinger Vieira.
Fpolis" 26 de Maio de 1949

--- �-
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ESTUDANTE, ÉS CATóLICO PRATICANTE? ENTÃO FAZE CAMPANHA EM PROL DA PÁSCOA DO ESTUDANTE CATóLICO
DE FLORIANóPOLIS ,DE 1949 ESTÁS lJM TANTO AFASTADO? UNE-TE CONOSCO NA MESA DA COMU�HÃO E TOR

NA-TE NOVAMENTE UM MEMBRO VIVO DA IGREJA.

.Usina de Beneficiamento de leite, CATALOGOB��SI�OEDAS DO

Já se encontra a venda com

todos os preços de moedas de
Ouro, Prata, Níquel e Bronze .

Preço 20,00 em todas as lívra
rias da cidade.
Pelo correio 0r$ 25,00.

A V I S O

�ieram CODCHUlr O
êlcõrdo comer'rial
luso-brasi:eiro
l,.r.:,. �:.... +;.::�,- �"":"':-.:"""__';� .::-:' ........."'f?'-

...�
•.

Rio,24 (A. N.) - Para tratar
tio acôrdo comercial luso-brasi

leiro, necessário à regulamen
tação do intercambio entre os

nossos países, que está se re�
sentindo, presentemente, na

falta de uma diretriz segura pa
ra a orientação dos negócios,
chegou ao Rio, ontem, viajando
no barco italiano "Anna C", a
Missão Econômica Portuguesa,
chefiada pelo senhor Supíco
Pinto, antigo ministro da Eco

nomia do seu país e integrada
por técnicos e financistas por"
tuguêses.

São componentes da delega
cão o senhor Carlos Mantere

presidente da Associação, Co
mercial de Lisbôa e que vem

na qualidade de representante
'do Ministério da Economia, Al
bano Nogueira, assessor em as

suntos diplomáticos e Antônio
Fezas Vital, técnico em assun

tos econômicos. Posteriormen
te virá se juntar à Missão, o se

nhor Albino Cabral Ferreira, di
retor do 'Banco de Portugal.
Falando à imprensa, por oca

sião de sua chegada, o senhor

Supico Pinto teve palavras de

admiração para com o nosso

país e, depois de enviar uma

saudação á colônia portuguêsa
radicada no Brasil, declarou:

- Vimos ao Brasil estreitar
as relacões econômicas entre
os nossos dois países, mas não
vimos pedir nada que afete ou

possa vir a pesar nôbre a eco

nomia brasileira. Do trabalho

que vamos realizar em comum

com as vossas entidades só be
neficios - estou certo disso -

hão-de resultar no futuro em

favor das duas economias.
Referiu-se ainda ao trabalho

em conjunto que está sendo fei
to no Brasil e em sua terra para'
o estreitamento dessas mesma

relações, e findou suas pala
vras externando a crença de

que contaria com o apôio e

compreensão da imprensa para
o bom êxito de sua missão.
Embora dando por finda a

entrevista, nossa reportagem
indagou do senhor Supico Pin
to se teria tratamento preferen
cial na pauta dos trabalhos da
Missão o caso do apuramento
de créditos comerciais sôbre o

IBanco do Brasil, resultante das

exportações e que não puder?m
ser concluidos, ém virtude das
restrições cambiais.

O chefe da Missão evitando
responder diretamente à per
gunta declarou que todos os as

pectos das relações comerciais
entre Portugal e Brasil seriam
ventilados no decorrer dos tra-i
balhos e que tinha' a certeza
de encontrar a melhor bôa von
tade por parte das autoridades
brasileiras para a solução dos
problemas comuns.

ilmigrantes para a Amazônia e (1

Nordeste' Orier tal
Deve ser registrada, com sim- na um membro efetivo do gru

patia, o colheita dos primeiros po, terá que se efetuar mais ce

frutos das sementes lançadas do ou mais tarde, e o que vale é

no Congresso Brasileiro de Irni- o próprio grupo do qual êle fará.

gração e Colonização, há pouco parte e assimilará o caráter, e

realizado em Goiânia. E é esse não a pessoa particularizada.
o caso da Comissão Mista Bra- A grande tarefa que procupa

sil-OIR, estudando a possibilida- o espírito dos responsáveis pe-
dE de encaminhar, o mais de las coisas públicas é, sem dúví

pressa que lhe for permitido, da, a elevação dos níveis de vi

correntes ímígratól'ías euro- da, e, acreditamos, a solução se

peias para o nordeste oriental e entrose com o problema da den- _./

para a Amazônia. sidade demográfica e se resolva
Os estudos acurados dos re- satisratõríamente, pelo menos

nômenos migratórios que leva- em parte, na distribuição de"

ram a VI Comissão daquele técnicos habilitados, pelo traba

Congresso, presidida pelo De- lho e pela tradição, nas várias.

putado João Botelho, que tam- regiões onde SUa presença 3. par
bém faz parte da Comissão de de possibilitar um aumento de

Valorização da Amazônia na Cã- produção e melhorar sua qua
nar a necessidade do aprovei- lídade, vai por emulação, deter-

t'"w

tamento dos imigrantes, e entre minar um novo ímpeto de ope

êles, os "deslocados de guerra", rosídade nos grupos nacionais.

que têm. em disponibilidade, um OS' imigrantes encaminhados

grande número de técnicos, me- para o nordeste oriental e para
rece, realmente, aplausos. a amazônía robustecem a espe-
O que acontece com os cha- rança de que a Comissão Mista

mados "DP", é fato pouco co- Brasil-OIR prossiga e aperret
mum e deve ser aproveitado, çoe, cada vez mais, o seu esrõr
mesmo com a possível hetero- ço, adaptando, sempre melhor e,

geneidade de valores, porque o com mais plasticidade, seu

processo" sociologico através do
I grande

valor às realidades eco

qual o indivíduo isolado se tor- Ilógicas nacionais.
�._..-_._.._......--..-...._....._....._......_......�_......-...-.-.............._-.-............-......-

Páscoa do Estudante Católico
de Florianópolis
DIA 5 DE JUNHO DE 1949

ÀS 7 HORAS NA CATEDRAL METROPOLITANA
PE:OGRAMA

DIA 3 - (sexta-feira) - às 20 horas, Sessão Comemorati
va à Páscoa no Teatro Alvaro de Carvalho, promovida pelos
alunos dos Colégios Catarinense e Coração de Jesus, Instituto
de Educacão, Academia do Comércio, Faculdade de Direito,
Ciências Econômicas ,e Farmácia e Odontologia e pelo Curso de
Humanidades.

DIA 4 - (sábado) - Hora Santa Meditada, às 15,30 ho
derá ser obtido com os encarregados da Páscoa em cada Edu
candário ou com os membros da Juventude Católica.

DIA 4 - (sábado) - Hora Santa Meâiatada, às 15,30 ho

ras, na Igreja de São Francisco, promovida pela Juventude Ca
tolica e dedicada aos estudantes. Será pregador o Revmo. Pe.
Dr _ Itamar Luiz da Costa.

DIA, 5 - (domingo) - às 7 horas da manhã, na Catedral
Metropolítana, solene comunhão Pascoal de todos os estudan
tes católicos de Florianópolis. A Santa Míssa será celebrada por
S. Excía. Revma. o Senhor Arcebispo Metropolitano que gen
tilmente acedeu ao convite.

xxx

ESTUDANTE - ALERTA - MOVIMENTA-TE C.OM O
VERDADEIRO· ESPÍRITO CRISTÃO, COMPARTICIPANDO
DOS PREPARATIVOS DE TUA PÁSCOA - VIVENDO O TEU
IDEAL, COMUNGANDO O TEU CRISTO E, TOMANDO PAR
TE ATIVA NO PROGRAMA ÀCIMA ELABORADO.

Florianópolis, 13 de maio de 1949.
A COMISSÃO

Representações
FIRMA IDóNEA, ESTABELECIDA EM SÃO PAULO {CAPITAL;
HÁ LONGOS ANOS, E QUE DISPõE DE DEPóSITO, ACEITA
NOVAS REPRESENTAÇõES. REF. DE PRTMJ<:TRA ORDEM..

RESPOSTAS A Ct\IXA POSTAL, 245 - SÃO PAULO. -,,�,'j ':�'_}

TEATRO ALVARO DE CARVALHO

Dia 27 de maio de 1949 - Às 20 horas
O TEATRO EXPERIMENTAL DO CÍRCULO DE

ARTE MODERNA
- Sob o patrocínio do sr. Secretário da Educa:"

cão, dr. Armando Simone Pereira
•

Apresentará, no seu primeiro espetáculo de
divulgação cultural:

"CÂNDIDA"
Três átos de G. B. Shaw

,r

Com:
Eglê Malheiros
Ody Fraga e Silva
Jason Cesar
Judith Wendhausen
Élio Bal1staedt
Walmor Cardoso Silva

Direção,
Ody Fraga e Silva

Cenário
Walter Wendhausen

Contra-regra
Armando S. Carreírão '

Nota: - Neste, como nos demais espetáculos
não será usado ponto. Os convites podem ser pro
curados com os membros do TECAM.

)�
I

/)t!,fS'tt7RtIII/LI1StJHRtifíES
,P(I/'d'cNlSIlIl1kst#jerewk

De acordo com os imperativos do
razão, do ciência e .do bom senso:

•

N.o 1: Regras cbundnntes, pro
longadas, repetidas, hemorragias
e suas consequências.
N.o '2: Feito de regres, regras
atrazados suspensos, deminuidos
e suas consequências.

.

. E IA Administração da Usina de Beneficiamento de Leite
tem o prazer em avisar aos senhores comerciantes e ao pUbli�
co em geral, que se encontra perfeitamente aparelhada para
fornecer manteiga de primeira qualidade, diàriamente.

Outrossim, avisa às pessôas interessadas que, dispondo
�e .u;n. técnico especializado para a fabricação de produtos de
laticínios tem à venda o apreciado Buttermilch (leite da man
teiga) b�m ,Clomo exelente nata doce, sendo que próxímamen,
te, estarão a venda, queijos de diversos tamanhos e qualidade
e outros produtos derivados do leite.

'

.

Florianópolis, 21 de Maio de 1949.
A ADML.�"tSTRAÇÃO

VAUMI\RTEncontram-se atualmente em uso

em todos os recantos do munjo,
centenas de milhares de Motores
de popa JOHNSON, propcrcionandc
aos seus possuidores ano após ano

um SERVIÇO SEGURO. Distribui
dores: Comércio & Transportes C
Ramos S. A. - João Pinto, 9.

,<

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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"'1lBADO', GRANDIOSO FESTIVAL NO' CLUBE "12 DE AGÔSTO"" PATRO'CINADO' PELAS DAMAS ROTARIANAS. COM ES ..

TUPENDO" "SHOW" ARTíSTICO' E MUITAS SURPRESAS. MESAS E INGRESSOS À VENDA NO' BAR DO' CLUBE. INíCIO DO

FESTIVAL1 ÀS 21 HORAS. A SEGUIR, SOIRÉE.

-Cirurgia- Clínica - Obstetríca-
Dr_ Antônio Dib Mussi

. �v;v�.(:�ú�ent�! t Agradecimento e Missa
DOISmllboes para re- Trajano H. Leite
bocar o «Madalena» Cândi�a Silveir,a. Leit�, Mon�enhor Manfr.ed? Leite, Racine

RIO, 24 (A. N.) - Tendo Silveira Leite e- ramílía, Hilda Leite Cavalcanti LIma, Manfredo

contratado com a Mala Real lo Holanda e família, Henrique Stodieck e famílíá e Julieta

Inglesa rebocar a pôpa (1(.. Silveira de Brito, consternados com o falecimento de seu que

"Magdalena", tão logo esti- rido marido, irmão, pai, avô, bisavô e cunhado, vêm agrade
vessea mesma flutuando e all- cer ao Dr. Zulmar Lins Neves pela inexcedível dedicação de-

víada de' sua carga, o Lloyd monstrada durante o tratamento, às bondosas Irmãs de Cari

dades à Veneranda Irmandade de Nosso Senhor Bom Jesus
Brasileiro enviou ontem para

dos Passos, à direção e aos Funcionários da Western Tele-
a praia de Imbuí três de seus nh d
rebocadores para dar inicio ii, graph Company e a todos quantos os acompa I aram no. o

loroso transe, ao mesmo tempo que convidam para a missa
tarefa,

constataram que mandarão rezar no próximo dia 28, às 7 hor�, na Cate-
Todavia, os

dral Metropolitana, altar de Nossa Senhora das D?res. Desdetécnicos que, mesmo livre do
já agradecem, também aos que comparecerem a esse ato de

combustível e do resto da. car- .

piedade cristã.
ga, a pôpa do navio encontra- ------------------

se enterrada cerca de oito pés
na areia e como o contrato pre
via o rebocamento daquela
parte do barco, quando em flu- VENDE-SE o lote n. 30, área 40t'm2.

tuaâo consideraram-no taci- com 10 metros de frente 'por 40 de

tuacão consideraram-no taci
tanlente nulo.

Enquanto isso novo orça
mento está sendo elaborado

para iefetuar esta operação,
aliás dispendiosissima, pois,
ultrapassa a casa dos do:s n11- .•••••. "'.......

-. •...••••••• � •••

lhóes de cruzeiros, uma vez Se ricos quereis ficar .

que, entre"outras coisas, será De modo tacil élegal
do ncessário agora rlri1gar todo o Fazei hoje uma í03crição

o Credito Mutuo Pr�dia
trecho em que r llavio enea-

lhou.
• , .•......•

F.urid�da em 1870 - Séde.: BAHIA
INC:tNDIOS E TRANSPORTES
.' Cifras do Balanço de 194-1

CAPITAL E RESERVAS Cr$
Responsabildades . .. ;... Cr$
Receita Cr$
Ativo �
Sinistros pagos nos últimos 10 anos Cr$
Responsabilidades Cr$

80.900.606,30
5.978.401.755,97

67.053,245,30
142.176.603,1l0
98.687816,30

76.736.40Ú06,20
Diretores:

Dr. Pamphilo d'Utra Freire de Carvalho, Dr. Francisco de Sá,
,Anísio Mas8orra, Dr. Joaquim Barreto de Araújo e José Abreu.

", r_.....-_-.-.·.·_-.-.-.·_·_·*:-.-.-...-.-.-".-.......-.-.-_-.-.-..._-'-__._,._.-._._.-.. ._._. • .,.

ii LABIRINTOS E BORDAI)OS DO NORTE

l Procura-se agentes nas prtneípaís cidades, para vendas
í. �f diretamente ao cOllsumi'dol'� pelo Reembolso Postal, à

base de ótima comlssão, !}'emos grande varíedade de
trabalhos muito finos e orig'inais do norte e da Ilha da
Madeira. Peçam tabela, de preços fi, R,EINOI,UO &
GONÇALVES L'rD.t. - Rua Buenos Aires, 90._ 50

Sala, 509 - Rio de Janeiro - Dfstrítu Federal.

lJma garota' de cinco 8008 é a 20.000á
tJessoa deslOcada -3 chêgar. nos Eti. UU.
LAKE SUCESS, (USIS) - do usados em virtude de muitas

.�egundo, informações da Orga- pesS8las não poderem Viajar por
nízações Internacional de Re- via maritíma, incluindo entre

'�.fugiados (IRO) uma garota de elas recem nascidos e senhoras
cínco anos, Janina Vattkevicius, em estado de gestação.
um dos 879 passageiros que Os pais da jovem Janina, o

viajam em um vapor com des- sr. e a sra. Aírana Vaitkevicius
tine aos portos de Nova York, foram levados da Lituania pa-
.sera a 20.000a pessoa deslocada ra a Alemanha, em 1943, como

-de guerra a chegar à este pais, trabalhadores escravos, em com

.sob a Lei de Pessoas Deslocadas, panhía do seu filho Vaclovas o

) dos Estados Unidos. qual conta agora 13 anos.
Um outro vapor da IH.O, com' Janina .nasceu na Alemanha,

230 imigrantes refugiados e um e as noticiais informan que
-avíão transporte com 60 pes- atravéz de acordo com a IRO'
soas deslocadas, incluindo mu- a família em questão irá para

i" ('�lheres, homens e crianças orrãs Valley City, North Dakota, on

-estão programados para chegar de Vaitkevíctus, que é fazendei
na mesma data. ro aceitará, um emprego que
Transportes aérees estão sen- lhe foi oferecido.

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

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

-

tricos, artigos
-

elétricos, etc.
Hepresentações diversas, com exclusividade dos insuperáveis

receptores "SARATOGA", "INDIANA" e "MERCURY".
A ELÉTRO - TÉCNICA

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

BOM NE.GOCIO
.",ara quem possue de Cr$ 10.000,00 até Cr$ 100.000,00 renda
.·'C.rta de 10'/. 80 ano com recebimento de furos mensai•.

lnfortnações nesta redação
.........••.._ •

..

_"'.·".·•...,.....,.. • w • -_.., - ..-..-.-
·

-_*

ES'I'ABELECIMEN'I'O DE FRUTICULTURA

De H. J. Eípper
Corupà - Mun. de -Iaraguâ (lo Sul - Santa Catarna

continúa oferecendo a seus clientes enxertos seleciona
dos de árvores frutiferas de todas as variedades

Para o embelezamento dos jardins, roseiras das nials
.

bonitas, palmeíras e grande sortimento de plantas orna

mentadas.

Luiz Faria &. Irmão
Representações - Consignações _ Contra Prápria

COMÉRCIO POR A'l'ACADO E A VAREJO
. Grande sortimento em artigos de Aluminio das mais conceituadas

marcas .

variedade em Louças, - Vidraria - Artigos escolares - Papelaria
-Generos alimenticios inclustl'ialisados - Condimentos - Perfumarias

• Arrnasinhos em geral
LOJA E ESCRITóRIO: Rua 7 de Setembro 21
'Caixa Postal 322 - Endereço TelegI'afic� "LUFAMA,

FLORIA:'-lóPOLTS Sta. Catarina

Guia do Paraná
, Puh!ica relacão dO<! comerciantes e industriais com seus enda·

-1'81.'08.
Cada guia e vendido Qcotnoanhado de um mapa rodoviário

'Paran!l e Santa Catarina.

_Redação: Rua Prudente de Moraes, n. 626. - Curitib&.

Médico efetivo do Hospital de Caridede

Servi ço espeCializado em Doenças de Sen�oras
Medetnos métodos de tratamento

Horários
Das 10 ás 12 horas e das 13,3'0 ás 14 horas.

Consult6rio:
Rua Tiradentes. 9

Residência:
Hotel La Porta

J1dh:,o��C7�
70- BANHO .Ill

* ATRAVÉS 'b
1'D05 TEMPOSg
m O �;�V1!w: P <::><VI

Comissão econômica japonesa para ae
.

gDciar com produtos nacionais
Desembarcaram ante ontem chegados rE:(presentam os gran

á noite no Aeroporto Santos Du, des centros industriais japone
mont procedentes de Montevi- ses, sendo que as futuras nego

déu, os integrantes de uma mís- ciações serão feitas á base do
são economíca japoneza, sob a lar norte-americano.

direção do sr. Frank Píckelle, �

técnico norte-americano, que O Brasil deverá exportar par-
aqui Chega com a incumbência tidas de algodão, óleo de mamo-

.

de estudar as possibilidades de na e especialmente minérios, em

relatar definitivamente as ne- maior volume do que o verifica ..

gocíações de caráter comercial do antes da guerra. O Japão, em
com o Japão.· ·troca, fornecerá produtos manu-

O sr. Frank Pickelle é o dire- 'faturados de sua industria de

tor da Divisão de Comércio dO' tecidos, artigos de alumínio e

Exterior em Tóquio, do Supre- brinquedos..
mo Comando das Forcas Alia- O café brasileiro está sendo

das .

•

largamente exportado, aumen-.

TROCA DEl PRODUTOS Itando consideravelmente o con-

Segundo se apurou, os recém- sumo no país do Sol Nascente.

o T_I LOG RA F IA
(orrespon<fencl,
(omercfal

(onfltle
Diploma

NO VELHO EGiTO•••

o banho era um requinte
delicioso... Na época veloz
em que vivemos o banho
do corpo é um hábito cor

riqueiro, mas também o

banho interno é uma ne

cessidade de todos os dias
para que se possa enfren
tar com boa disposição e

saude, a agitação da vida
moderna.
Pelas suas benéficas pro
priedades, o Urodonal vale
.por uma revitalizante du
cha interna, que lava os

rins e o fígado, elimina o

ácido úrico e' dissolve as

impurezas e gorduras inú
teis do organismo. Por
isso ouso da água uro

donalizada, leve e efer
vescente se recomenda
principalmente no verão!

DIREÇAo:
Amélia M Pigozzl

Ml.'TODO:
Moderno e Eticienta

Aua General BUtencourt, 48
(Esquina Ãlbergue Noturno)

EMPResA FORÇA E LUZ SANTA CATARINA

Alameda Duque de Caxias, 7

BLUMENAU STA. CATARINA

Eendereço telegráfico "FORÇALUZ" - Caixa Postal, 27

Concessionários dos serviços de Força e Luz Elétrica para os Mu

nicipios de Blumenau - Gaspar - Brusque - Hajaí - Rio do Sul
- Ibirama Indaíal - Timbó - Rodeio.

Proprietária das usinas hidroelétricas "Salto" e "Cedros".
, .

Vende-se Casas
VENDEM-SE 3 casas, tipo hang.uow
recem constru idas, desocupadas,
com 3 quartos, sala, cosinha, W. C.

terreno de 500m2 c/árvores frvti

feras, a rua Servidão Franzcni n. 13

15 e 17.

Tratar: com Rui Barbosa, 2J

fundos, sito à rua Irmãos Joaquim,
confrorstando com herdeirns de

Angelo M. La Porta e Ulrban de

Moura Ferro. Cartas para Valdemi

ro Fonseca, Rua Candido Lopes n.

241 - CURITIBA.
PAS'.i'ADENTAL

ROBINSON.
COl\IPRADORES PARA CASAS til

TERRENOS
O Escrit6rio Imobillãrio A. L. Alves,

sempre tem compradores para casas C!

terr<:>nos.

Rua Deoloro 35.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



DO ME.U AaQUIVO "III"

ra Tenis Clube; os "fives" do
t'lJWCLAR DA. FEDERAÇXO Ubi:ratan e Caravna do Ar dis
CA'rARINEN8E DE DESPOU-

putaram os 17 minutos da

partida qUe travaram dia 11 e
'1.'08

Campeonato Citaeino de
'

·

Volei e Basquete
Conforme estava anunciado, Ubiratan 26 x Atl-tíco 14

ante-ontem, na quadra rio Li- Lira 20 x Barriga Verde 13

Caravana 26 x Atlético 10

Ubiratan 30 x Lira 20

Barriga Verde 25 x Atlético 19

Lira 22 x Atlético 17

Ubiratan 46 x Caravana 2Ó
Lira �1 x Caravana 13
Ubiratan 33 x Barriga Verde

23

6 8STAOO-QU&.,,8,tel,'" 2õ ele Maio G. 1t49

Direção de PEDRO P,AULO MACHADO

•

moderno teve inicio em 1885.
Neste ano começaram a pre-

valecer, em toga a Europa as

regras fixadas pelos ingleses.
Os quadros passaram a ser

compostos definitivamente por
, 11 jogadores, em vez de 16.

EM MARÇq de 1948. o

Olaria, do Rio, disputou três

partidas em Curitiba. Ernpa-

A presidência da Federação
EM 1933, no primeiro cam- o conjunfo. campeão: Ilka, Ivo- que foi suspensa por detiolen-

b d
... , Catarinense de Desportos bat-

cia de luz, quando 0- primeiropeonato rasíleíro e futebol ne e Lourdes Maia, Gesilda e

profissional, os paulistas ven- Vilma Machado, Carmem KrLi' xou a seguinte oircular, dírtgt- vencia por 22 x 11. Nos míuu-

ceram os ca.riocas duas v.ezes
'.
aer e' Leda Silveira. da aos presidentes dos clubes

tos restantes o Ubiratan acu-
A h

-

Ubi t B Verde, � locaís filiados a entidade: .. man cs ira an x •

por 2 a 1, sendo o tento da OS ATLÉTAS turcos que' se sou 24 pontos contra 9 do seu

"Florianópolis, 21 de Maio
sagraram .oampeões olímpicos adversário, vencendo assim por Ubiratan E. C., 'a mais nota-

de 1949. 46 20'
,

de 1948, em luta lívre e luta • x . [vel agremiação de voleibol e-

Circular n- 6/49. '

A h d b t b 1 e conhece no
grago-romana, receberam como

c a-se, agora, encerra o o, asque e o que s .

.' Snhor Presidente, prímeíro turno do certame

de,'
Estado, num gesto digno de a-

prêmio, PO,l" terem elevado bem
basquetebol, sendo a seguinte a plausos e que bem caracteriza

alto o nome de seu país, uma ... Como .já é do conhecinb1ento
casa mobiliada oferta da Pre- de V. SIa.;.. ,den�r� .em ,

reve classificação dos concorrentes: a su� boa vontade e compreea-.
, . .

dias deverá ser inicíada a tem- 1° lugar i Ubiratan, com 4 vi- são, resoveu considerar tnvalida
feit�lra de Ankára, eapltal da. poiada

.

tícial de futebol cor- tórías e nenhuma derrota; 2° ta sua ,vitória sobre o Barriga
Turquia. respondente ao presente ano; lugar - Lira Tenls Clube, com Iverde por W.O., no certame de

O SÃO PAULO F. C. foi tun- com a realização do Torneio 3 vitórias e 1 derrota; 3° lugar voleibol, tendo se dirigido a Fe

dado em 27 de -janeíro de 1330. Inicio. - Barriga Verde, com 2 vitó- deração Atlética Catarinense no

Em meados ele 1935 foi decla- Esta Federação, de há rnuí- rias' e 2 derrotas; 4° lugar - Ca- sentidO de considerar as razões;

rado extinto e encampado 'Velo to, comunicou a abertura das ravanj, do Ar, com 1 vitória e 3 do não companecímento do seu

. . _ derrotas; 5° .Iugar - Atlético, adversário no dia marcado.
clube de Regatas Tieté. Mas em mscrrçoes de atletas .que dese-

com 4 derrotas. Aceita a exigência do grêmio
dezembro do mesmo ano 'de �5 jassem participar dos Campeu- É esta a relação dos jogos rea- presidido por Rubinho, marcou

filllle natos por ela patrocinados;' lizados:
'

• a entidade a noite de amanhã.
bem como sôbre transterên- Barriga Verde 27 x Caravana para a realização da 'peleja �n-
das e registros, solicitando ao 23 tre os dois velhos rivais.
mesmo tempo, as presidências
dos Clubes interessados, de

sorte a evitar atropêlos natu

rais e acumulo de serviços na

Secretar.ia (vide nota oficial
n. 8/49, de 24-3-49).
Todavia, essa medida, que

tinha o alto sentido de propor

ciouar aos filiados e a esta

Entidade o registro de atletas,
nas diferentes categorias, em

Hanlon, fa1ecido em 1905, com
tempo util. não. foi dsvidamen-

53 anos. Os seus funerais to-
te compreendido pelos Clubes,

ram realizados com honra de
por isso que, até o momento

nalismo, em que foi o ultimo Estado, na sua terra natal - I t I de' h Inão tem dado a atenção uoces- OS a a a l:.m anOID ".JIS a nspeterí '.;t'colocado na Liga Carioca. Toronto, onde ergue-se uma es-
t:i.l:l. «.

sária à recomendação acima
EM 12 DE OUTUBRO de tátua em sua memória, corr- a d T C i

ti -

1926, numa corrida autornobí- seguinte inscrição: "Ao mais referida. . e el·ras ec l" ODlzaçao
Iístíca de 200 milhas, em New famoso remador de todos os

Como não há: justlfícatíva
. Transmi�ind? a auspiciosa notícia da instalaçã-o da Inspe-

Hamphire, verificou-se um re- tempos". plausível para êsse protela- tOJ:la do 7° Distrito de Terras ·e Colonização, com sede em Ca-

sultado mais apertado do que FRANK Wooton. joqual aus- mento, e para evitar que' por n�:u:has, o sr. Edmundo Areas Horn, Inspetor de Terras, trans

em muitas' corridas de cavalos tralíano, atuando nos hípódro- congestionamento do expe.Iien- mítíu ao Dr. Leoberto Leal, Secretário .da Viacão Obras Públi-

te, os processos tenham uma
cas e Agricultura, o seguinte despacho' telegráríco:

Depois que o vencedor, Harry .mos ingleses de 1906 a HH3, Canoinhas, 16 - Comunico a V. Excia., que foi instalada
Artz, cruzou a meta de chegada foi o campeão de vitórias 4 ve- demora além da exi.gida regu- a Inspetoria do 7° Distrito de Terras e Colonização com sede
com 1 hora, 37 minutos e 21 zes e 2 vezes vice-campeão. O lamentarmente, com graves em Canoinhas, abrangend-o os municípios de Canoinhas Pôrto
segundos, Pete Dreíss o seguiu mais interessante é que aos 20 prejuízos para as assoçiaçôes União e parte de Curitíbanos.

'

3''Segundos mais tarde, € Leon
anos abandonava o turf. de' interessadas, venho recomen- Fineza transmitir ao Dr. José Boabaíd, dígníssímo gover-

Duray. o terceiro colocado. 3 pois de rápida e prodigiosa dar a V. Sia.. se digne de de- nador do Estaao.
.

.

..

'

, d
" ,.

1 _ Sandações Edmundo Areas Horn .- Inspetor.

:��!!.��!O������;i�:::� ::��7���'i:���::�V:�� :;=�:: i::�!�e�E"�:: I�(TONVJ�Tm�
de l;teg�tas e Natação de Can1" Joinville, õ Avai por 3 a 1, cores desse Clube, dentr0 do «Eu sou

. Fô.rça paTa robustecer a 'tua fraqueza, Luz;
pinas, venceu o conjunto üa tentos de Zabot (2), Zeqyinha mais curto prazo possivel. para iluminar as tuas t1'evas>'
Associação. da Mocidade Es" A oensêJ'o,' esclareço

-

o. V. Convidam-se a todos os estudantes católicos dos Estabele-'
t· d' P AlIe Br'áulío. '

por wa e ouso egre, pe a Sia., que esta Federação 80 cimentos de E'nsino Secundário, Brofissional, ':Décnico e SuTU>o..
t ln d 153 26' ElO: é EDDIE Arcaro é o mais fa- .

b C
.t"�

-con age e a . �sa hab1lital'á jog'ador atravós de 1'101', em como a seus orpos Doeentes, a partic1p�r da "PAS-
a maior contagem verlfit:,ada moso joquei do mqndo. Em 16

"'eg'�strro em nota oficIal.
COA DO ESTUDANTE" que se realizará, às 7 horas, em 5 de-

no Brasil.
.

anos de atividades, Arcaro L. -
,

junho próximo, na Catedral Metropontana.
EM 1948 realizou-s·" em montou 11.868 vezes, e, venceu Na certeza de contar com a P.ela colaboração prestada a êste magnífico movimento de-

Joinville o primeiro ealUppü': 2.223 carreira:s! sua va.liosa atenção para o as� fé na Sagrada Eucaristia .confessa-se sumamente grata.
'nato feminino de voleibol.. sa� sunto aqúi. ventilado, nmovo- A COMISSÃO. ORGANIZADORA.

.VII. do São Luiz Atlético Clube. Eis

vitória em ambos os' jogos,
marcado na prorrogação do

tempo regulamentar. Tejada,
árbitro uruguaio, foi o juiz
das duas pelejas.
A HISTÓRIA do futebol

ressurgiu e mantem-se

até hoje:
QUATRO atIétas somente

conseguiram ganhar quatro

tou com o Ferrovíârlo por
3 a 3; perdeu para o Coritiba
por 2 a O e venceu o Atlético

medalhas numa só Olímpíada.
por 3 a 1.

CERCA de vinte milhões de
São êles: C. Kraenlein, norte

americano;' 'em 1900; Paavo

Nurrní. finlandez, em 1924;
Jesse Owens, norte-americano
em 1936 e Fanny Blakers Ko
eu, holandeza, em 1948.
UMA DAS maiores glórias

esportivas do Canadá é Edward

pessoas jogam basquete, no
Mundo segundo calculo de
uma federação amadorista �los

E. Unidos. O esporte mais pra
ticado portanto

O LUGAR.mais abaixo que o

Flamengo já tirou nos campec-

natos cariocas foi no ano de

'1933, o primeiro do proüssío-

DR. ZULMAR DE LINS NEVES
,..'

f
Comunica aos seus clientes que transferiu o consultório

para a Rua Fernando Machado n, 22 (térreo), onde atenderá,
diariamente no horário de 15 às 19 horas.

CURITIBA

(+Ó.

!

-

.;g,rando-se vencedora a tm lUD.

---------

t ,ftgradecimentó e Missa
. Trajano H. Leite
Cândida Silveira Léite, Monsenhor Manfredo Leite, Racine

Silveira Leite e família, Hilda Leite Cavalcanti Lima, Manfredo.
Silveira Leite e família, Milton Leite da Costa e família, Paula
Holanda e família, Henrique Stodieck e· família e Julíet�
Silveira de Brito, consternados com o faleciJIlento de' seu que
rido marido, irmão, pai, avô, 'bisavô e cunhado, vêm agrade
cer ao Dr. Zulmar Lins Neves pela inexcedível dedicação de
monstrada durante o tratamento, às bondosas Irmãs de Cari
dade, à Veneranda Irmandade de Nosso Senhor Bom Jesus
dos Passos, à direção e aos Funcionários da Western Tele

graph Company e a todos quantos os acompanharam no do
loroso transe, ao mesmo tempo que convidam para a missa
que mandarão rezar no próximo dia 28, às 7 horas, na Cate
dral Metropolitana, altar de Nossa Senhora -das Dôres. Desde

! já agradecem, também, aos que comparecer,em a êsse ato de IV'

1 piedade cristã.

Nelson :illaia lUac]u\iln lhe as minhas .

Cordiais Sa!ldações
Flávio Ferrari, Presidente.Mánara e Paulinho seguiram

para Imbituba
fSeguiram ontem para fi, Cid9-" o.s dois valorosos atacantes

.de 'de Imbituba, afim de fB.ze- são ainda jovens, mas ardorú ..

.re.m um periodo de experipn- sos e inteligentes no manejo
,das ·em um dos clubes daquo- do balão e nos clubes que de
la comuna, os. irmãos Manara f·enderam - Paula Ramos e

:e Paulinho, dois bons diautei
,ros que vinham defendendo as

'cores do Paula Ramos, b'i
:campeão da cidade.

Declararam-nos Manl.!'a c

:Paulinho que. se as suas, exi
gências forem satisfeitas, fica-
'rão radicados no futebol in�bi- via-lhes sinceros votos de f8jj

cidades.

en-

o NOVO "ENTRAINEU.t{" DO
PAULA RAMOS

Desde a semana passada vêm

dirigindo técnfcamente os con

juntos do Paula Ramos; manda
do vir de Porto Alegre para tal

fim, o conh�cido "crack" gau
cho Dalmo Andrade, um dos va

lores do futebol dos pampas no

passado, O novo treinador do

Paula Ramos, ao que fomos sa

bedores, jogou pelo Internacio
nal, em J935.

'tubense.

Caravana do Ar - s.empre se

houveram com galhardia e co

ragem, pelo que muito lamen
tará o tricolor a saida dos se11S

excelentes defensores.

"O Elstado Esportivo" Se ricos quereis ficar
De modo tecil eleg'81
Fezd hoje uma ift9Crição
o Credito Mutuo Predia
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aa410$ ingle_e$ ��.KCO'
Da Fábrica co consumidor.-- Grande estoque recebe li a firma distribuidora

«Fiuza Lima & Irmãos» - Rua Conselheiro Mafra 35 - Fone I 565 - Fpolis •

r

Aceita-se representante no intérior do Estado. Cartas para
Caixa Postal 139 - Florion6polis

._.()�).....(�()�)._.().....().....().....o.....o.....o.....()...(.

� I
:1 ;fi,

,

"
• i;2 i� � �

; .,

I Transportes aéreos Limitada I
! 2as

..
4as. e õas:' Rio - Santos - Paranaqiui - Curitiba ,

! 3as. 5a��i;V��bado:lo;�a������ _���jSeSe -�. /r��f;�6pOLiS i
, Joininle -- Curitiba -- Paranaquá -- Santos e Rio. o

o Opera com Aviões Douglas DC3 de 21 ioqares. ,

1,1 Agentes: fiuza Lima & Irmãos I
o Rua Conselheiro Mafl"a, 35 - Telefone 1565 ,
*

I i
_()�()_r)_()_()_()'_'()_()""(),,,,()"_'()""'()""'()"

Pedimos aos nossos distintos leitores, o obséquio de preencher o

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

Rua Est. Civil E. Nasc. . ...........•

Mãe '.' ....•...................•........................

Pai . .

Emprego ou Cargo . .

Cargo do Pai., (mãe) . .

Observo . . . .. .. . . . ..••..........•

4I>'�
._,.,� .�.

Agradecerramos, também, a gentileza de notícias de nascimentos,
casamentos e outras, de pqrentes ou de pessoas amigas.

Leia, Divulgue e Assine

�'Jornal de Joinvile"
o mais completo Orgam de

Santa Catarina

<:----

V S
.. AI R

.

d I t
. o TESOURO

Viaja r eSI e no n erlor Da instrução está ao ale.ne.
••• de todos. Dá esse tesouro ao tal]
V. S. viaja ? Reside no Interior? Adquira um Catálogo de Moedas amigo analfabeto, levando-o a um

Antigas do Brasil e enriqueça depressa. curso da alfabetização no Grupo
Peça em qualquer livr-ai-ia de Florianópolis. Cuslo Cr$ 20,00. Pelo Escolar São José, na Escola Indus

Correio Cr$ 25,00; pedidos a José Claudino da "Nóbrega, Rua General trial de Floria.nópolis ou na Oate.
Bittencourt, 91, sob - Florianópolis. .11'81 Metropolitana. I

.. um__�. MB----------------

-

6 Slbão�

"VI'R(iEM E'SPECIALlDADE"

Industria de Maquinas Agricolas
Nardini ltda.

A maior e mais aperfel (oada Fabrica de

Maquinas Agricolas, Tornos, Teares e

Artigos· de Cutelarias
Fabrica em Americana - Estado de São Paulo

r�QPPQSQqtantºs Q,X<9lusivos papa o 6stado
d� banta @atapina

\

Induslria Comercio e Seguros Knol S. I.
Praça 15 de Novembro, 20 - 2.0 andar

{Caixa Postal 139 - Telefone - 1324

End.. Tel. KNOT
Flopian6pnljs - Santa @atapina

,
\

Atenção ! ! ! Atenção!! !
Em suas viagens à Joinvile e Curitiba prefira gs luxuosas

limousines do

I

Diàriamente entre:
FLORIANÓPOLIS

ITAJAl
JOINVILE

CURITIBA
FIUZA LIMA & IRMAOS

Conselheiro Mafra 35 - Telefones - 1562 - 1565
CONFôRTO

SEGURANÇA
RAPIDEZ

I elA WETZEL INDUSTRIAL-JOINVILLE
TORNA A ROUPA BRANQUISSIMA' ...

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Suicidou-se, ame-ontem, .em
.tájôí, o sr, Indio Canziani
Abalúu PTofundamente aquete municipio o·. gesto

do treslouceâo cidadão
Consternou profundamente boI,' pelas 16,30 horas, tndío

a cidade de Itajaí, o' treslou- Canziani, para estarrecimento
cada jesto do comérciário Índio de tôda a população, que o

Canziani, pessoa muito estí- estimava sobremodo, suicidou�'
mada e popular naquele muni- se.

cípío, que, ante-ontem, por As áutoridades que, pron
motivos até agora ignorados, tamerite, compareceram ao 10-

pÔ8 têrmo à sua existência. cal da tragédia, ignoram a

Pessoas recentemente che- causa que o tivesse levado a

gadas daquela localidade, con-j tão extremo jesto, e, segundo
tam que o inditoso cidadão, ainda declarações que presta
ultimamente, vinha evitando ram.io suicida não deixou, por'
a companhia dos que o cerca- escrito, qualquer declaração,
vam, acabrunhado, natural- ou cauta, que explicasse sua
mente, com o que lhe ia cor- triste determinação.
rendo o espírito. O extinto era casado com

À tardinha do dia 23, ante- d. Diva Raposo Canzini, e dei
ontem, em um campo de rute- xa filhos.16a. C. R.
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