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gurar êsse direito dentro dos
limites de suas atribuições.
Mas seria uma deshumanidade
jogar na rua, de uma hora pa
ra outra, dezenas de milhares
de pessoas, inclusive velhos,
mulheres e crianças. Foi então
que o presidente em exercício
resolveu pôr em funcionamen
to a engrenagem do § 16 do
art. 141 da magna lei do pais.
Lá se diz: "E' garantido o di
reito de propriedade, salvo o

caso de desapropriação por ne
cessidade ou utilidade pública,
ou por INTERESSE SOCIAL".
Era o caso do "interesse so

cial". O sr. Nerêu Ramos en

tendeu-se rapidamente com o

prefeito, general Mendes de
Morais, êle também impressio
nado com o fato e desejoso de
encontrar para o mesmo uma

solução satisfatória. Assinou
se o decreto de desapropriação
e O despejo não se fez. A atitu
de do sr. Nerêu Ramos causou

a melhor impressão em todos
os círculos.

'Em delesa dos pobres e,dos pequenos
" ....

Ano XXXVII .,'C"'

. Florlanópolis- - DomillgG 29 de Maio de 1q49 10.494

Monsenhor Mao
Iredo Leitll

"&nos grato registar a presença
entre nós o nosso eminente conter

raneo Monsenhor. M�mfredo Leite,
recentemente chegado de São Paulo,
�mle pertence à Venerável Ordem
Terceira .

do Carmo.

Consagrado orador sacro, o ilus

tre prelado é pessoa de destaque
nos meios católicos e culturais do

país, sendo, ainda há pouco tempo,
no mês ,de março deste ano, POI"
-ocasião do seu jubileu sacerdotal,
e por alta distinção da Santa Sé,
agraciado com o titulo de "Prato-

notário .A!postólico".
Sna personalidade inconfund 'vel,

uma das mais notáveis do claro hra-

.slleíro, constituiu sempre legitimo
orgulho dos catarinenses, que,
constantemente, o evocam, como

justo galardão a quem sempre pôs
sua inteligência privilegiada e sua

vida de pastor de almas, a sei vico
da terra e da gente catarinense,

o passamento do seu Irmão. !':\·.I'I'rajano H. Leite, ocorr-ido no dia
21 dêste mês, fê-lo voltar a n1l5SO

convívio depois de prolongada au

sência, para o ato da sagrada mis-

.sa, rezada, ontem, em intenção à
alma daquele saudoso cidadão.
Desejando-lhe feliz estada em sua

terra natal, os de "O Estado"

abraçam, comungando com a popu- (
Iação de Santa Catarina do meSmo'
sentimento de .respeit o que i;radia
sua augusta pessoa.

"":...." ,. .U • ,."'._ ..••. ,.

ríZéram t!i anos 00:'

t��!!!!.���'�2����:) I
- As irmãs Dionne completam bOJ(:;

I15 anos. Muito embora sejan, to

das senhoritas, seu pai disse (lUe

Ise encontram :l1uito ú?,upadas �ar�
"Pensar em DO!VOS. Aliás, a p!'lUCI'

pal preocupação de Annette, C�d'

Je, Emillie, Marle e Ivonne cunsis-

1e nos presentes que lhes durão

seus pais, hoje.
Este é um sério problema para

os pais, pois as moças tem rJcehi·

do milhares de presentes de belas

as partes do mundo.

Vai ser posta em
liberdade

o MOMENTO

o sr. Nerêú Rámos aplica pela primeira vez à dispositivo da
Constituição sôbre o «Interêsse Social»

Rio, 28 (A. C.) --·0 sr. Ne
rêu Ramos, no exercício da pre
sidência da República, teve

agora a oportunidade de invo
car pela primeira vez um dos
mais importantes dispositivos
da Constituicão Federal. Tra
ta-se do inciso 16 do art. 141
onde a garantia do direito de

propriedade sofre a restrição
severa e sumária do "interesse
social".
E' o caso que a Justiça ha

via determinado o despejo co

letivo e em massa de dezenas
de milhares de pessoas que ha
bitam o morro do Jacarésinho.
O mandado judicial era ex

pressa: o morro teria de ser

evacuado e os casebres postos
abaixo. A deligêncía estava pa
ra ser efetuada, quando o sr.

Nerêu Ramos, informado do

que se passava, resolveu assu-

I mir plena responsabilidade
de uma decisão pessoal.
Os donos do morro tinham

a seu favor o direito de proprie
dade. Á justiça só cabia asse-

Dia do

Ao enviar ao Presidente Eurico Gaspar Dutra fe
licitações "pelo magnifico transcurso de sua estada
nos Estados Unidos", o S1'. Nerêu Ramos no exercício
da Presidência da R.'2pública, teve expressões que, real
mente, interpretam os sentimentos generalizados do
povo brasileiro. A viagem do ilustre Chefe da Nação
à grande Democrácía do Norte não tem constituído
apenas um acontecimento da mais alta significação no
atual panorama politico internacional, mas ainda
uma oportuna demonstração dos laços de simpatia e
dos propósitos de mútua cooperação entre os dois
países continentais.
As manifestações de carinho que o nobre povo nor-

te-americano tem prodigalizado ao nosso honrado Pre
sidente valem, mais do que por uma confortadora
prova da solidez da nossa política de fraternal cola
boração inter-americana, como evidência incontestá
vel do apôío a que, pela firmeza e sinceridade de
sua orientação democrática, tem feito jús o supremo
Magistrado da Nação Brasileira, em mementos dos
mais sombrios das relacões mundiais.

Teve o general Eurico Gaspar Dutra ocasião de
assinalar, no excelente e incisivo discurso que proferiu
no Congresso Norte-americano, a circunstância de, que
sendo militar, não lhe poderia conformar o espírito
senão a mais estrita e inatraicoável obediência ao Di
reito, em cujos ditames plasmou a sua consciência de
soldado e disciplinou a sua carreira. Não poderia ter
sido nem mais explícífo, nem mais exato para com a
conduta em que o temos visto à frente do Govêrno da
República, nesta fase histórica de reajustamento ju
rídtco-democrátíco. E porque a projeção de suas eleva
das. atividades construtivas "do bem comum ie seus

ccncldadãcs, em bases de garantias legais para todos,
transpôs, há muito, as fronteiras da Pátria é que, nos
Estados Unidos, país a que cabe, sem favor, a posição
de exemplo da vitalidade democrática, o Presidente
Dutra "soube conquistar", na frase do preclaro sr. Ne
rêu Ramos, "um ambiente de excepcional simpatia
para o Brasil". Com a sua prestigiosa personalidade,
que se nímba de espontaneidade ·insinuante, através
da qual §� afirma o homem público afeito ao credo da
démocracia, o Chefe da Nação Brasileira logrou trans
formar a sua visita à culta República amiga num

»:

evento marcante da nova era que s� abrirá para a po- /
lítica de ambos os povos,

A êsse auspicioso resultado da ida do Presidente
Dutra à Pátria do imortal Roosewelt e do seu contacto
com a progressista República, hoje condigna e sàbia
mente conduzida pelo Presidente Harry Truman, fez
referência, no seu expressivo telegrama a que aludi
mos atrás, o sr. Nerêu Ramos, que atribue ao êxito
da viagem presidencial a garantia de "uma nova era 1'om"D POSso O 118VO dire·tor d� Saltratar·18.da colaboração histórica entre os dois povos, para as V U i II (lU U
tarefas da paz e do progresso'). O insigne Vice-Pre- da Issemblé."o LeOI"slat.·vasidente do Brasil, que, em sua brilhante e honrosa li
vida pública, sempre rendeu ao espírito norte-ame- Realizou-se, ontem, na As- Casa, o Sr. Deputado Alfredo
ricano uma inquebrável e cohstante admiração cívi- sembléia Legislativa- do Esta- Campos, 2° Secretário, e a preo
ca, não poderia deixar de sentir o mais vivo e palpitan- do, a solenidade da posse, no sença da �otalidade dos funcio-
te júbilo, ao acompanhar a vitoriosa e�curssão. d? cargo de Diretor da Secretaria, nários, que Jhe foram levar seus
Presidente Dutra na terra em que o sentido da dlgru- do Sr, Hermes Guedes da Fon- cumprimentos e asseguml'

Rio, 28 (A. N.) - Por ato dade humana se exalça peja inviolabilidade �..?s }i>rincí- seca, distinto jornalista e nos- seus sinceros propósitos. de
assinado pelo sr" Nereu Ramos, pios de liberdade, de que se nutre a conSClenCla do so ex-companheiro de redação. contribuir para o perfeito an·

presidente da Republica em cidadão. Já desde alguns meses vinha, damento dos trabalhos, em sua

exercicio, foi comutada para o Sr. Guedes da Fonseca de- esfera.
três a pena de 20 anos de pri- sempenhando função de con- Encerrando o ato, falou o [:3r.
são a que foi condenada Marga-t Fora da CaAmara d.t!.•,!:S Deputf1dos fiança junto à Mesa, e. sua es- Hermes Guedes

_

da Fonseca"
rida Hirschman, acusada de �. n colha, agora, para o elevado produzindo oraçao que mere-

haver organizado programa de cargo se verificou após a obser-l ceu aplausos gerais.
rádio na Itália e na Alemanha, O sr B�rri'ito Pt·nlu vação de seus méritos pessoais,
-durante a guerra, contendo in� ,,<U

.

Il:i . j. •

do' senso de !eSpOhSabili�ade I V�rl·"\I� negr� nasultos ao Brasil. Rio, 28 (O Estado) - ParI Á ultima hora deixaram de que o caractenza e faz estlma- U ti II ii !ii U
O processo de i.n�ul�o .d� �on: 204 votos contra 46, a Cama-' tomar parte na vot�ção os sr?, do de todos, do zêlo com que se Argent.e08.-denada cuja petlcao mlCml fOI ra cassou o mandato de depu-: Vargas Neto, por nao ter Obtl- dedica e se desincumbe dos en..

. ..

assinada por 93 parlamentares, tado ao sr. Barreto Pinto. Ido autorização da Mesa p�ra cargos que assume. Da'Í a tran- ROSARI�, �ge�lÍ1n�) .28 (D. P,)
l'ecebeu pareceres favoráveis do Rio,28 (O Estado) - Na de- dar o seu voto com anteceden- quilidaqe com que a Mesa da -: Nu� ralO a� 4:> QUIlomctro5<,. rc"
CO?S�lhO . �enitenciárlo e. do cisão do pedido de cassaçã? do

cia, e José Romero,.por ter sido Assembléia o empossou na aI, glstralam"Se seIS casos de val'h)la

propno mll1lstro da f�stIça, mandato ao sr. Barreto Pmto, chamado pela sua familia para ta investidura; a segurança negra, sendo três em Salto Gnmde,
sendo enviado ao ,PalaclO do chamados 252 representantes, atender ao pai, ministro Edgar com que se manif�stou, inter- D:partamento de Irlondo, e outr,)s

Catete, para despacho final, na apurou-se o seguinte resultado: Romero, que está enfêrmo.
, pretando os sentlmentos da tres em CI.asson, Depart.amnet.) de

véspera do embarque do presi- 204 votos pela cassação, 46 con- San Jcrommo.
dente Dutra para os Estados trários e 2 em branco. Todas as pess{)as atacadas do-
Unidos. Estava .aprovado o projeto, terrivcl mal são naturais da· pro-
MargarIda Hirschman vai ser por uma diferença de apenas vinda de Santiago de] Estero, de

posta em liberdade, de vez que um voto, desde que os dois ter- onde yieram para Irabalhar na.

J"á cumI)riu mais de três anos ços da Camara são de 203 de-
�U:CRA'UPROSE'BRAS '" -.). P""ANÁ �, colhei'.êl de milho.CURITIBA ,.

de prisão celular. putados.

As felicitações do Vice-Presidente

o
Relativamente novas, no Brasil, as

atividades estatísticas, feltzmerite. "m·

paradas pelos poderes públicos e preso

tigiados pelas circulas de cultura do

Dr. Roberto Lacerda,
Diretor do D.E.E.

país, têm obtido desen'lolvimento ex

traordinário, que, aliás, corresponüe
as suas aplicaçôes com elemento de

pesquisas sociológicas e de .connecí

mentes das 11():";S3S real idades cconó-

Estatístico
o Instituto Brusilen-o de Geografia

micas.

e Estatística, centro modelar de or ien

tação e de cultura naquele importan
te ramo de atividades científicas.

projetada de há muitos anos' para cá,
o conceito lisonjeiro e justificacto, que
conquistou POli. .uma perseverante e

bem conduzida tar�fa de organízacão
de entidades de est'atístiCR, nos esta-

dos, ao DleS111Q tempo que, ern publt-
cações especializadas e ern trabalhos
de vulgarízaçâo, vem formando, no

país, uma ativa consciência estat ís
t ica.

O nosso Estado conta desde 1937
com o seu Departamento Estadual d(�.
Estat.ist.ica, ft1l1dado pelo então Go
VÊ'l'110 do sr. Nerêu Ránlos. sob 1101'·,

111aS do Instituto Br�s'H(�il'O de Geo-

grãfi'a e F-;t.ai.ítUc:1.
De.�üe :1.. S112. criação. o Departarnen

to Estadual de EstatísLica tom farta-
mente compensado a e.c.:'peclP..LtVa dos
seus fundadores' e as suas realizações
concretas não precisam enumerar-se,
tende constituido excelente auxiliar
das adrmntstraçõss públicos.

. Dlríge-o prcssntemento o dr, Roher
to Lacerda, que. havendo sucedido ao

nrof'essor Lourival Câmara, manrém.

"rluele órgão a altura do prestígio al-.

cançado pala, estatfstícn em Santa Ca-
tarina e no Brasil.
ontem roi o dia consagrado ao Es

tat ístico, pelo que c-rbe essa referêrr-

ela aos silenciosos prcí'Isstonaís que..
fazendo de sua nobre carreira uni.

ideal de serviço à coletividade e à Pá-
tr ia, bem merecem as congratulações
flue lhes consignamos neste registo
da sígriiflcatíva da ta da classe, trans-
corrida ontem,

---------------_ ..

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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TÔDA CORRESPONDÊNCIA
DEVE. SER ENVIADA À' CAIXA

POSTAL 384

Orientação do deCírculo Arte Moderna

comédia viva, poderosa, humana e mais há algumas, e sua existência
absolutamente encantadora. torna o mundo um pouco melhor.
A Stage Society montou Cândida Cândida não se deixa enganar pe

em 1900 com Janet Achurch ; mas la decantada fortaleza do seu man

a popularidade da peça, começou tenedor legal e protetor, o honesto,
na Alemanha com Agues Sorma. E111 bom e virtuoso pregador, e cai na
Londres foi Harley Granvíll- Bar- conta de quão fraco é na realidade

ker, com a memorável crração do o chamado sexo íorte. Seu 'maiídc
poeta, no Court Theatrc, em 19\14, Morell, o famoso orador, influência
que lançou o alicerce da solida poderosa no sentido do bem, está
€IDprêsa Vedrenne Barker, Talvez de fato tão seguro de sua f'orça
a melhor Cândida, entretanto, seja que quando- Cândida decide 3,�OIll

a criada por Katherine Cornell em panhar "o mais fraco dos dois",
1925, em Nova York. Não a via, M01'eU se equivoca quanto à íntcn
mas a critica foi unânime em qua- ção dela.
Jificá-la como uma das SC,!lS;'Ç-Õcs Psicológicamente cego a halo
da temporada. Shaw; não' tendo vis- que 6 rodeia, nada compreendendo
to representar Miss Coruell 1'onfe' da verdadeira natureza e das ue

r-e a pahna a Phyllis Ncilson-Terry cessidades de Cândida, o grande
em Malvern, em 1930. Na sua opi- professor e pregador pensa que

níão, o papel não estava á altura de sua mulher pretende abandoná lo

Sybíl Thorndike, Janet Achurch, pelo poeta. Para êle, como r;;)l1l

por sua vez, embora insuperavel cristão típico que é, o desampara
Das passagens mais '

difíceis, em do e solitário poeta, mancebo sem

geral "arrastava ° papel pelo dinheiro é sem prática da vida, afi
:palco em vez de representa-lo". gura-se como o mais dos dois. Of'e
Shaw escreveu a obra para Janet rece a Cândida "minha força para
Ad1Urch e - tolamente - lhe re tua defesa, minha honestidade de
servou o papel durante dez anos. propósitos para tua segurança, 1111-
O comentário 'de Janet ao' ouvi-lo nha capacidade e engenho para tua

ler a peça foi: "Eu posso ser mu- subsistência, e minha autoridade c

Iher ... por duas horas." posição para o teu decôro".
Creio que em Candida não SO° Não desconfia absolutamente (WC

mente Bernarl Shaw nos deu gran- Cândida possue uma alma, ([ilf> an �_( �_�_

de comédia, mas ainda - o que é seia por compreensão, por 'lIguem Já está circulando e se encontca-
muito mais importante -_ c�'eou que partilhe seus sonhos e sua as- que apreendeu a prescindir 'da Ie- O adminável espetáculo promovi. á venda na Livraria Moderna, (J nu-

uma grande e nobre figura de rnu- pirações idealistas. Tão. pouca C('i1!- licidadc pessoal, e isto me pa rece do pelo Circulo de Arte Moderna de I
mero 8 de SUL) a já vitoriosa pu

Iher, Na caracterização do seu ti- preensão tem realmente o mnrido bem expressado. Não, há duvida Florianópolis, constitue o marco hlicação do Circulo de Arte Monel-.

po, sua evolução e realização, Shaw do espirito e coração da espôsa {l'ue que toda a personalidade do poeta mais significativo da história (lo na. No próximo domingo puhlieá
excedeu a tudo o que já fizera na conclue sua oferta dizendo: está admirávclmente traçada, pOI er» teatro em Santa Catarina. remos uma nota critica a respeito,.,
pint-ura de um ·carater. Certamente "Isto é tudo o que um ,1101":em a grande realização da peça é Cân- O Teatro Experimental já revela
o cspirito do gênioposou nêle e lhe pode oferecer ,a uma mulher", elida. E um dos grandes mistérios um padrão que me lembra o dos

inspirou a visão enquanto a alma A proposta do marido acaba de da carreira de Shaw não ter êll' su- jovens e pujantes grupos carioca"

D Jde Candida se lhe revelava. destruir o ultimo vestígio de lJO' hido de Cândida para a&' culrninau- l\c';aP:ntaon.eados por Pascoal carlo;, r. 'orge de Lacerda;
o segredo da verdadeira arte con- hreza e compreensão que êle ainda elas supremas. Com meta duzia de 1;;

síste . em manter-se o autor sobran- pudesse ter aos olhos dela. Tran- mulheres iguais á Cândida, seria Se presente ao Teatro Álvaro de I Pl'o�edente do Hi� de Janeiro"
ceíro aos seus personagens, 'as emo- quilamente, Cândida pergunta ao êle o maior de todos os dramatur- Carvalho o próprio Bernard Shaw i encontra-se nesta capital, onde per

ções e situações que apresenta. Em poeta Marchbank:
I gos irlandeses, certamente maior não teri� motivos ide desencanto II11�necer� alguns dias, ? �r', Jorge

nenhuma outra peça Shaw o eonse- - E você, Eugênio? Que me ofe-, que Sheridan aLI Wilde, para sú cí- com o desempenho dos nossos ato. de Lacerda, alto fUllclonar'_o do'

guiu tão perfeitamente' como em rece? I tal' dois dos mais destacados nos res, magnifico, e menos ainda com
de Lacerda'( ,alto funcionário do.

Candida. Há sem duvida muito do Marchhanks responde: domínios da comédia social. o comportamento da compacta as. Gabinete do Ministro da Justiça,
socialista Shaw no tipo e na ma- - Minha franqueza! Meu aban- Sempre achei que Cândida era a sistência, qUe' evidenciou estreitas 0 Dr. Jorge de Lacerda é tambem
neira de falar do marido de Candida do-no! O vazio do meu coração! melhor das creações de Shaw, smbo- afinidades com o irreverente espio figura de relêvo nas letras hrasilet-
e pregador socialista Morell, embora Muitos criticas sustenta,m que 1'a em conversa êle ,já me tenha di- rio do gen,ial autor de "Cândirla". ras como Diretor do prestigioso Su'
Shaw tenha declal'ado que é um Shaw �c riu do poeta à �ocapa, to que a considerava mais despro' Minhas congratulações, pois) com plemento Literário '!Letras e Artes"
rctrato de Stppford Brooke com ira" mas como conciliar isto com ,'llgn- vIda de cscrupulos do que SiCIi- essa geração renovadora do ambi. Um dos mais importantes da Capitaii
IÇas de Flemj'ng Williams. Em todo mas das palavras que põe na boca fried, acrescentando: ente ,artistico e cultural de Santa Federal. Ao Dr. Jorge de Lacerda'
caso lIa nele também. bnstante cou· do personagem e que tão l)e111 Te- :Ela é uma mulher sem caratcr" Catarina. que é também um dos amigor de-·

sa do Shaw Genuino e respeitado. velam os l)róprios anseios.· de Shaw no se'utido cOllvencional do termo. SUL, apresentamos os nossos me-,
Jorge Lacerda '

Mas seu retrato q,e Candida demons- na sua mocidade? Recorde-,<:e o Sem a inteligência e a força de ]hore5 votos de feliz estada entre'

tra q1le êle têve êxito em elimar·se grito do poeta: "Todo O amor que animo que tem, ela seria UnHt des- .... r " nós.

inteiramente a si proprio ao me- ha mo mundo está querendo falaI" mazelada, unia sensual. Ela é UHla arraigada prediJeçã'o por pensàrncn-
_, _

nos l)Or uma YCZ, conseguindo voar !)las não ousa porque é tímido, . ," mulher honesta por motivos naiu' tos e idéias cnjo conteudo .� de

Ji'vr,ementç nas azas do ideal e da _:__ Recorde-se depois a juventllde, rais e não por motivos étic�s con- desprezo pelas sensações e até pe'
,i"',I:'!ind li':', �!;.\t;40."

espera,nça. timorata de Shàw, e logo_ se com,
I
vencionais. Nada mais sensato e im- Ias emoções - eis o que dá á per- '''''-'u 1Ii"U'f'"

Est.ou cerJo de que o espectador preenderá que se êle ria do poeta, passiveI do que sua despedida de sonalidade de Shaw esse ,vago tom Sexta-feira) dia 27, como estava,

cqmum" ap)allde Cal1dida por can- era só da boca para fora. Quem me- Eugênio: "Tudo muito bem, me�l l'a- mefistofélico.
'

l,tprOgTamadO, foi levada a cena, pelo>
.sa do seu final virtuoso: é que,. lhor do que Shaw interpretou i) paz, UJas a verdade é que niio, e Sua excessiva preocupação com 'Teatro Experimental do Circulo di<

.
21)esar das pousas pouco COIlcell- sonhar desperto dos poetas quando vejo aos cincoentas anos com um o jogo de espirita prejudica ás "e- Arte Mderna. "Cândida" de G B_

danais e "imorais" ditas na peça ,escreveu: Isto é o que fazem todos marido de trinta e cinco". Essa zes a obra dramática. Foi o que Sha". Sobre o que foi este eSl_}etã
ela termina de maneira conv:cndo- os poetas: falam a si mesmos em ausência de pieguice, e&sa C'ol'(lura se de licom O DISCIPULO DO DIA· culo daremos uma detalhada re

nal Mas uma tal atitude é ao mCSD10 voz alta e o ml�ndQ só lhe&' presta infalível Ino' plano doméstico é o BO, ([ue é, depo�s de AS AHM.L'.S E portag'em no proximo domingo. RI)-
tempo falsa ,e estupida e mosl:r'l meio ouvido?

I
que a torna completamente &('nÍlo- O HOlHEM, ,a mais popular de suas je apresentamos rápidas opinHies::,

simplesl1�ellte até que ponto pode Tal como 110 poeta, també,l11 na ra da situação". primeiras peças, embora não fleja coIhirlas durante o espetáculo, a;

s�r mal compreel1did_a urn� comé- mulher _Shaw. nos apresenta uma Shaw.já .terminara o seu apr,J.Hii: nem de longe a melhor. respeito de como foi reeelJida �

dIa. E penso que depoe mUlto a fa' concepçao mais nobr� do que- tndo zado, nÍlngmdo o pomo em qlW co- :Mas em Cândida- e em A Pr"fis- peça.

Vor da coragem de Shaw a drenns- quanto' antes fizera. Câ'ndida nâo meçOll a produzir como ulU ;nesÍl�e são de Mrsã \Varr,en entendo' que

tancia de nfro Se haver êle detldo é apenas a espôsa de um ecIesiás- e a .mostrar sua verdadeira eSJên- Shaw encontrou seu verdadeiro <:a

ante o reccio de que Se interpre- Uco, mas uma mulher ardente, mn- Cia. Já não haverá nada de n0VO 1i0 minha e logrou expressar antp.ntr·

.

bsse erradamente o seu sentido.llher de uma só resolução com a crescimento, nada que possa SUl'· camente sua personalidade; fez em

Teve a coragem de dar á pc<:-a um ([ual o poeta não se satisfaria por preender-l1os. Sua evolução fo� per· suma alguma coisa que já não é
desf.echo fiel ao carater de 'Candida' muito tempo, visto como a vida feitamente normal e natural, e será possivel ignorar, alguma coisa que
fiel á vida e a arte, 111esmo com o para êle está na eterna husca. nãó conveniente 'procurar nas snas pertence á literatura inglêsa, e

Tisco de perder a originalidade com no remanso do lar. Shaw no fim o obras ,3 história da sua vida. muito folgo de poder, dizê-lo 3([\1i
uma solução convencional. fali despedir·se "com voz de 110- É o predol11iní� caracteristico da

I
com toda a franqueza. Cândida ví-

Essa coragem foi um �olpe de J me�n, não mais de menino", pois inteligência sôbre o sentimento, a verá.

Trecho da biografia de 6. B. Shaw' po r J

Frank Barris, referente à Cindida
E assim passo a CANDIDA.
Nada no teatro contemporâneo

mais ínteligente do que CANDIQA.
IÉ! digna do- melhor G�ldsmitb. uma

mestre. Toda obra gira em torno

dela, e dela extrai sua força de
vitalidade.
Há poucas Cândidas no múndo,

Seleção de Poesia CoutempOr80f58
A representação da "Cândid,a",.

de Shaw, foi um atestado Iimpidíe
símo da capacidade de um brilhante

grupo de jovens catar inenses, Treu

xe a marca de uma vitória da -.;'on-,

, tade e da inteligência, ao. mesmo,

tempo que valeu como um espleu-

IV

ANTI-ELEGIA
Olhar para tudo
rCom o olhar sereno

De quem vai se despedir do mundo

Já estou sentindo

As formas irregulares
Dos sentidos.

dido anuncio de que ha, entre nós"..
um movimento sério em pról da.
arte e da cultura,

Eis a ultima, curva, o ultimo filme
Eis o ultimo gole dagua, a ultima mulher
Eis O' ultimo fox-blue Armando Simone Pereira

As violetas crescerem sôbre mim.
:MURILO MENDES

Tristeza

Balada sôbre . um tema de Manuel
Falia, Opus 2

Antonio Paladino

Ruas compridas
De pensamentos em linhas pardas.
Paralelas.

Ody F. c S. Ausencías justapostas'
Quc se anulam' e se cristalizam

"Urna dança é ouvida á distância." 2" mov.
Nas ruas

'das" Noites 110S jardins de Espanha.
Teu ritmo

Por um jogo ritmado
De notas complementares
Que esboçam nos entretons

Bailarina de minha saudade
Eu ouço nas longiquas paragens do sonho
Teus movimentos
Bailarina de minha vida

Sombras espêssas
Rodeiam Os pensamentos

I Em contraste concordante
Com ondas luminosas
que descem de um sol perlllflneJlte:'
Envolvendo

Eu ouço no silêncio taciturno do meu passado
Tua dança
Mulher do meu já ter sido

D.

Bailarina do meu não ser

o silêncio murmura em meus ouvidos

Oh! Tu!
Bailarina de minha saudade

Heve lando,
Os meandros
Das ruas.

dúbios
Até quando estarás presente
Na dança ouvida à distância?
Até quando estarás -ausente
No abanrlono da minha presença?

27-8-48.
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"'vlda eocial Pensionato Imaculada
,...,... ",.

vlnernaS
RITZ hoje ás 1,45 horas

Cenceícâe
,

Aceitam-se pensionistas (senhoras e moças)
Tratar à rua Esteves Junior 'n. 27.

Matinée Elegante
MARUJOS DO AMOR

!::ANIVERSARIOS: Pereira, filha do sr. Amâncio

SíLVIA H. DA SILVA Pereira. Xavier Curiai em Curitiba, nos
(Tecnicolor)

À residência do sr.. Governa" _ Yara Maria Sena, filha do 6
CO}!: Frank Sinatra - Ka'

.dor Aderbal R. da Silva e de sr. Gualberto Santos Sena,' ..J �

17 18 d )1/1unh
thrvn Grayson - Gene Kelly - Jo'

sua exma. espôsa d. Rute Hoe- agente postal-telegráfico no ul3S e, e
,

o sé Hurbi

'pcke da Silva, afluiram, ontem Estreito. O Clube 12 de Agôsto rece- pera Capital e com referência No programa: 1) Noticias da se-

as inúmeras amiguinhas da - Miriam Mussi, filha do sr. beu o seguinte oficio: aos bailes que a nossa Socieda- mana - Nacional

encantadora Sílvia H. da Silva, Mussi Dib Mussi, do alto co- "Curitiba, 24 de maio de de levará a efeito nos dias 17 e Preços: Cr$ 5,00 e 3,20

estremosa filhinha do ilustre'mércio da Laguna. 1949". 18 de Junho, com a apresenta- LIVRE. Creanças maiores de 5

..easal, para, com demonstra- ... .s. . •. •...
•..••••• • .•••• ,. Ilmo. sr. presidente do Clube ção da magistral Orquestra de anos poderão entrar.

,çóes de intenso júbilo e carí- NASCIMENTOS: 12 de Agôsto. IXavier Cugat. .
,

, , ....•

nho, felicitá-la pelo decurso de Acha-se duplamente engala- Florianópolis. Os sócios dêsse tradicional ODEON, hoje ás 10 horas

.maís um seu natalício. nado o lar do nosso prezado Prezado senhor: i Clube, mediante a apresen-
Colossal Matinada

Muito inteligente e vivaz, amigo Orlando Cartone, chefe Servimo-nos da presente para [tacão de suas carteiras sociais, 1) O Esporte em Marcha - O

.sílvia que já frequenta com da firma comercial Carione & ratjrícar o convite que lhe foi poderão adquirir mesas e ln- Esporte no País, 2) Atualidades

-aplicação o Colégio C.oração de Irmão e de sua exma. sra. d. feito pelo nosso Diretor-Secre- gressos.
Warner Pathé - Jor-nal, 3) O Pe

Jesus, é muito querida em o Aurea V. Cartone com o nasci- tárío, Sr. Armando Blum, em As mesas serão cobradas á ra- sadelo de Flípy - Desenho r.olori

mundo infantil. mento de dois robustos garo- sua recente estadia nessa prós- zão de Cr$400,OO (quatrocenr: do. 4) A Sinfonia do Trabalho .:_

À menina-nataliciante, em- tos, ocorrido na Maternidade tos cruzeiros) por baile (4 pes- Documentário. 5) Ao Fundo O�

bora tardiamente, apresenta- da Casa de Saúde São Sebas- Empo�sada a nova sO�S) e os ingressos Cr$ 50,00 Japoneses - DesenhcPopeve. 6)

mos com votos de felicidades, tmiãe�os'. no dia 26 do corrente.

di.re'toQri!l. da U B R n
I s{ocam.quenta cruzeiros) por pes- OutrasBagatlas de Importancia �

extensivos a seus progeníto- IU- U'
Short. 7) Dias de Mudança - De-

res.
,

Felicitamos os pais do re-
• • •• Havendo grande procura de senho Popeye Color ido. 8) Drogas

.... - ... , ., ...
,................... cem-nascidos, e a êstes dese-

Da União Beneficente e Re-
mesas e já estando vendidas e Droguistas _ Gozadissíma Cor

li MENINA WANIA
. b I f t

creativa Operária nos eornuní-
I d' 1 r

. .._ . P tét

.!:
' jamos um e o u uro.

cam- e nós agradecemos, a pos- regu ar numero e as, 80 icrta- média. 9) Os 3 a e as.

Completa, hoje, seu 1° aní- . . . . . . . . . . . . . . ..
mos que, ao recebimento desta EM:

versárlo natalício a ínteressan- NOIVADOS: s� deo sua nova diret.oria, no
v. s. nos telgrafe o numere que PRÉGO SEM CABEÇA

te garota Waliia, encanto do O nosso distinto conterrâneo ,dla 11 . do, c��re�\e :;es. .

de
necessita para os dignos sócios I HIlL .. HIR .. , HIH .. ,

lar do nosso prezado conterrã- sr. Paulo Valente Ferreira, Ofi-
F orianopo IS' e maio

Idêsse Clube. i Preços: Cr$ 4,20 e 3,20

:déo sr. Oswaldo Ribas, repre- cial de Gabinete do sr. Púfei-11949 . "Es- Satís�eitos em iPodermos LIVRE. Crcanças maiores de l)

.sentante do Laboratório wan- to Municipal, filho da sra. Vva. Iln;;o. sr'. diretor de O
propor�,lOnar ao� prezado_s C�-I anos poderão entrar.

der e de sua exma. espôsa d. Cecília Valen te Ferreira, aca-I
tado Nesta., legas tao agradavel oportum-,'

, "
"

" ...

.Va1:éxia Ribas. I ba de ajustar núpcias com a! Tenh.o a honra de levar ao
dade, firmamo-nos HOXY, hoje ás 2 horas

.�V�nia recepcio.na:á na resí- gentil e graciosa senh_orita Ma: I c�nheclm�nto de y. S., que em Atenciosamente i
Matinée Colosso

dêncía de seus pais, a Av. Mau- ria Tereza Bastos, fmo orna- d,,:ta de 1 de maio p. p.assad.o, Pela diretoria· da Sociedade AS CRUZADAS

1'0 Ramos n. 24, suas incontá-I, mento da nossa soceidade, e
fOI empos�ada a nova Dlret_ona Thalia. I l�m,l: Henry \Vilcüxon _ Lorct

veis amiguinhas que, por cer- dileta filha do sr. desembarga- dest� SOCIedade, que reger� os Dr. Genaro de Menezes Pó-I ta Young _ Catherine de Mille _

'to, irão cumprimentá-la com I dor José Rocha Ferreira Ba.s-II
destinos da mesma n? período voá, diretor-presidente". C, Auhrey Smith

muitos beijos. À garotada se-! tos, dd. Presidente do Tribunal 1949 -:- .195?, e, que rrcou aSSIm A diretoria do Clube 12 pede Charles Starrett __ em:

Tá oferecida uma mesa de do- Regional Eleitoral e de sua ex- constI�ulda. ,

aos srs. sócíos : interessados, VAQUEIRO, DAS NUVENS

.ces e refrigerantes. I
ma. sra. d. Maria de Lourdes Pr�sldente

- Rodolfo Paulo deixarem seus nomes na Se- Lutas .. , Torcidas

.. , .. 4' _ •• , •••• ..'
- •••• -", Caldeira Bastos. da �llva.. cretaría, até segunda-feira, dia Final do mais espetacular de h)'

,SRTA. IRENE KERSl"'NEN
\

.Desejamos ao jovem par pe-
VIce .dIto - Valdemar de 30. I.lo� os seriados:

'}'-!.ranscorre, na data de hoje, renes felicidades. I'MeloDIas,' Ü lvnSTERIOSO DR. SATAN

o aniversário natalício da gen-] .. ,

, 1° Secretário - Ury Coutinho.

H"" '!.:tt1r�t.!lonhã COM: Edwar-d Cianelli

'til senhorinha Irene Kerstnen, I
'

VIAJANTES:
de Aze�ed'b. . O Je e uu.r.uu u 1:'," Episódios

aplicada aluna do Colégio Co- DR. HAROLDO PEDER- 2° dito - Amo LUIZ d eAn-
" �o prngrama : Noticias da Serna-

ração de Jesus, e dileta filha! NEIRAS drade
.

. no passado' i na _ Nacional

do sr. Alberto Ker.stnen e de! Vindo de Joinvílle, onde é di- 10 TesoUl'elro - Onosvaldo I
'

',_

'

Preços: Cr$ 4,20 e 3,20

su� exma. sra. d. Maria' puer-jl fetor da Emprêsa Sul Brasilei- Malinh.o de Freitas

I
2H D.)E MAIO

Censllra até 10 aD,OS.

te Kerstnen. A graeíosa n.atali- i
Ta de Eletricidade",acha-se en- ,2° dito - Armo Luz de An- A data de hoje l:ecorcla'lH:� q�le: i

IMPERIAL, hO,ic ás 2 horas

da J,t.e que, no nosso melO SO-1 tre nós, o prezado coestaduano ha
..

- em 1840, os ms�u�g�l1t"s dO! "'esperaI do Barulho

da conta eom muitas amiza- dr. Haroldo Pederneiras pes-
PROCURADORES: - Mano

I
�Iaranhão atacaram :\'llnllba, seI.do Cinelandia .TornaI _ Nacio---

,;d�b: será_; por cer�o, alv? de ma-! soa muito es�imada e admira- AugU.�to Vidal, �osé Duarte de rcp�lid�)s pelo Capitúo Domiciano I cai)
nlfestaçoes de srmpatla pelo I da nesta capItal. Amonm e JoaqUIm Cabral da Jose AIre!>; .. ,' '. ' . -I 2) Os 3 Patétas _ em:

,decorrer de tão grata efeméri-l A SS. os 1':ossos votos de boas Silva. - cm 1851, Brasil, a Republica I 'PR}<�GO SEM CABEÇA

d�. A elas nos associamos ju- vind�s e felicidades. CONS. - FISCAL: - João Oriental do ljrt�guai e o Estado dt-;! Final do sel15ucional seriado:

bilosamente. . . . . ..
..,.....

. .. '.. Sebastião da Si'lva (Relator), .i'�nlre lhos assmaram um .tratado i '1' \.._1\l

A Epaminondas Vicente ct"e Carva- .à t 1 I O MISTERIOSO DR. SA_",

.....
" .. .....•

.....•....•• PROF. ANTôNIO PÁDV ue aliança, com os propus! 0-, (e. CO-:Vl: Edward Cianelli

SRTA. MARIA JULIE'TA 'PEREIRA lho, Antônio Pedro de Souza, ('�Relirelll da Banda Ol'iellial o !

,
P d

. .

, I 15° Episódios

l, VERfSSIMO Está em Florianópolis, pro- João Batista 1'os OSSIml e (;ené1�al Oribe, que sitiava a cidade;
,

, 1
AS CRUZADAS

A efeméride de hoje consigna cedente do munkípio de Ca- Adalberto'Moreira Paes. OC Montevidéu, apoiando pelas tro-
COM' Fel1rv Wilcoxon _ Loretta

,

O aniversário natalício da dis- pinzal, onde, com clarividência BIBLIOTECARIO - Aurélio
Ilt1S do ditador argentino Hosas - I _..

1

C' t:" M'Il C
' !

L" , •• i Youn<1 _ a [)CD!ne de. _ 1 e _. •

,

tinta e prendada senhorita Ma- e descortino, exerce o cargo de Aves. - em 1867, CUl'upalh, fortIf.ea· I
'"

S 'tI

' f'lh d
. A tA

.

P'd S' d portl'nitlade que -

. ,. "'i" d' .

I Aubrey .!DI 1

Tia Julieta Venssimo, 1 a o PrefeIto, o sr. n omo a ua lrvo-me ao, çao paraguaia fOI D,ombaHEU .� _,pe, i VAQUEIRO DAS NUVENS

, ,,casal ]'ermíno-JuUeta Veli.ssi- Pereíra, nosso distinto e esti- se me oferece para renovar a la esquadra do Al!mrante Illha!!htfl, i CO:NI: Charles stárrett

,'mo,
mado conterrâneo. V. S. os meus protestos de con-

_ em IS07, na margem esqUf:l'da I '.. C �. 4') 3 ')

d'
A' d'l 'd

-

o
. j 1·1'c\,os: r.i:' ,_o e ,.0

ÀS muitas homenagens que Ao mamlCO e 1 , os nossos SI el'açao e apreç . do Rio Miranda, Junto ao pa<;so 101 Censura até 10 anos,

·receberá. a senhorita Maria Ju- cordiais votos de boas vindas! Ury Coutinho de Azevedo Jardim, e vitimados p.elo cOI:ra.! ODEON hoje :'Is 2 horas

'lieta nós nos associamos com e feliz estaàa nesta. capital. 1° Secretál'itl morbus faleceram o Coron'J Lar· I -

".'ti·' d M s

' ..

..rr.�,.....
��_������"'_""��

� -

.

�
. w r-]' t

� .:.na nee as oça

;�prazer.
los de Morais CamlssO e () encu � !

'I) A l\Iarcha da Vida _ Nucio.

'

,

C'U.r's'O.," para d.Dilas de' c'as'u C[)l'oneJ JUVl',llcio de �lene.zes, pr�.: nai 2) Outras Bagatelas 'de Impor-

FAZEM ANOS HOJE: ,meiru e segundo eQmandame da �).'
I

• SI.t
.

t te m°'i'lill0
,. tancla -

. )01

- o ln eressan '-.._ pelliç�ão do Apa. Foram .os ]lel'ülS
1 CHISPA DE FOGO

Henrique Hudson, filho do sr.
Atendendo a numerosas solicitações, o SENAC fará fun- da. Il1unrlialmenle conhecIda epo'! (Tecnicolor

,Jonas Carvalho e de ,sua exma,
donar durante o mês de junho próximo, um curso de culiná- péia da Ret.irada da. La�una,' O Co.-I CO:i\!: BeUy Hutton _ Artul'G de

,"<'l·ar• d. DUma Veiga Carvalho. dI' t 1 h·t
� - lt -tel

'

Q ria destina o exc USlvamen e a sen lOTas e sen OrI as. .risse 1'o11e1 Call11SaO, nos n Imos ex "

-

i Cordova
_:_ a galante Paula Maria,' ,

,

'd'
- .

t
-

d d t'
. d

curso obedecera a lreçao e onen açao o renoma o ecnlCO tores, C,l.l.amou o :'\(,'U O)' cI.l,an,.ça _� Pl-ero,OS'. Cr<:' 5,00 e 3,20

d·ileta filhinha do sr. Alberto E
�.

S b
-

.

... '_ " "',

professor 'ngenlO wa. peüHl: ;,alvador, da'rne a,esp,tL.a.
1_

Censura até 10 anos.

J3arbatc, oficial da 110,ssa Marí- Sómente serão aceitas matriculas de senhoras e senhori- voltando-se para o substüulf) legal
'

--

-:n1'l:a �ercàl1te, e de sua Sl'a, d.
tas, de vez que é um curso realizado apenas para as donas de ordenou: "Sigam as forças quc cu Insurreição projetada em ��:a111·

t Olmdma Barbato; d t He�
casa.

vou descunçar". I bueo e a marcha de Henrique lli[',s

,

- O jov�m estu an e .l
-

As, matriculas poderão ser realizadas, a partir de 2a feira, Andrl" Nilo Tadasc() I e F.e1ipe Camarão, com suas for-

:mes de Atalde. .. I das 9 às 12 horas e das 14 às 17 horas, na sede do Departamen- 30 OE MAl{) çns; I

,

- o sr. Os,!aldo PereIra, VIa- to Regional do SENAC, à Rua Arcipreste Faixa, 5 - Sobrado. A daía de h.oje rec.ord,a'nos ft'-Ie: I .

_ em 1855, cm PÔl't� A�egre, .!u-
,jante comerCial. Tôdas as informações serão prestadas na séde do Departa- em 19,10 o ('élebl'c navegador leceu o Marechal do ExerCIto Bento

..

';"R'·A·.· 'A'N''Â�CEcíLiÀ' 'DE'
..

mento Hegional do SENAC. Cristóvào CoJ�mbo iniciou a sua ter- Manoel Ribeiro, um tlos mais f,a-
o

.' ;"iI Mundo' 111050S comtlndantes de caValal'la

A�;'!���m�:�t���ma.t CONVITE PARI Misse ceJrae�J�a;;��'��;l:l:"�'�sserlc'su?ca-lbl'asiJeira; .

'sra. d. Ana-Cecília de' Çarva- n II N Ic):��n�u��n?:bOq:� �o�::�:r):�_�o ::1:' Minist��:ol�:'�\r�����so�:.a�������, �.)
lho Uriarte, virtuosa esposa do I P

nosso estimado conterrâneo, sr. Df." Jose' BelQn� de Almel"d'!ll doação feita p�las Cartas régias rie t�r{:círo qlH' l'�te estadista !'CSI-

João Uriarte hábil desenhlsta
.li " liV � �;';1 Filipe IV de hspanha, lU de Por' I dm:

'e categorizado funcionário da Os Chefes das Repartições do Ministério da Fazenda cOn-llt1gaI, em 14 de .Junho de 1637; --- em 1869: tr:WOll-se comh�ll(' ,je

firma Carlos Ho€pcke S. A. vidam as autoridades civis e militares funcionários da Fazen- - cm Hi10 7,arpou da BallÍa,cc:1l: Tupiam. O VIsconde de Pelot'13, Ge-

Comércio e Indústria. .
da:, bem cómo to�o, o. funcionalismo pÚ.blico para a,ssis'�il'ern à desti 110 a n;,ctfc, a ESql�adra hO-li Heral C.amara" derrotou a divisão

À distinta aniversanante mIssa que, em sufraglO da alma do saudoso dr. Jose Belens de lande7.a do Almirante LlChthardl,. ]:'araguala do Coronel Manoel r.a-

os c'1mprhnentos respeitosas Almeida, ex·diretor geral da Fazenda Nacional, mandam cele- conduzndo as tropas que devasta-! leano; .
.

d '10 Est.àdo". t
brar no dia 30 do corrente, data em que ocorria o seu aniversá- ram o Reconcavo; I

- em 1881, no .RlO de J::_nelro,

. � .......
,
......

. ...

� '1
rio n�tal�cio, às 8 horas, n.a Catedral Metropolitana.

,
- em 1642, lima carta anonhHi faleceu o ConselheIro Dr. Joao Ca-

"'" FAZEM ANOS AMANH.I�,: Con1essnm .. se agradecIdos a todos quant.os comparecerem denul1ciayu no Supremo Consílio' pisrrano B3ndeira de Melo

t Maria da GlÓna. a ê-:,:se ato.
t Holandcz no Recife os Chcfc� da, André Nilo Tadascr)

ç. sr a.
,
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Combate o. tosMe, c

bronquite e os resfria
dos. João. O Xarope S.
éefiCQZ no tratrQmanto

.dos afecções gripais 9

das vias respiratórios.
-O 'Xarope São Jo&o.
oolta c catarro e fa2.

,expectorar fé.i::ilment�

ItOLOS

para todas as

indúsl:l':ias em
'

• odos os ta

manhos, gra
naselargul'as,

em pano, pap,el e cornbrnado.

DISCOS

de todos os' tipos, ineI. fihra

.para esmerilhar.

F O L-H A S

p. uso manual, de papel e pano
flexivel - p. aplicação mecânica

_

de papel e p�no.
'

BONECAS E MEIA I.UAS

Tipos e medidas especrars para
todas as indústrias.

F I TAS

-em todas as, largu:�-w;. grana", e
tn:rnanhos, para quaI81.[ue.r Ut.{l':"

IIII>I);'I"\'�
fABRICA IH LIXAS BRASIL

IRMÃOS MIEYER
& C5A. LTDr"!..
Rua 21 de ,\ ln'il, 748 � .Em!. Td"',g.:
'"IHMESH,," - Caixa Postal, i3'j'�

SÃG) PPdH,.. O
---;.:;;;;;{._-�-�'-"'�_

......_-�._----_ .. ,.-
..

As águas do mar não constituem

pedgo para a conservação dos \10-

tores JOHNSON Sea .{:Iorse pois lo
dos êles, antes de s'air da fál.nca,
são tratados por um processo t'Si'!'

cial, ideaiizado e executado jJàra
proteger as partes metálicas contra
os efeitos corrosivos da água salga·
da. Distribuidores Comércio :\'i.

TransPortes C. R�amos S. A. - João IPinto, 9.

I
-v-

JUiZD de DireUo da Cencemrecêo Mariüna A beleza é
i1nm�rl'� da TgJ"IJ!"'�.� Com a aprovação e benção arquidiocesanas, realizar-se-á "l'�br!n�ç.Eí.",,"Uu ii \lU V I ti\lUil 110 dia 29 do corrente, domingo próximo, a CONCENTRAÇÃO uU &�U QUI

I religiosa das varias Congregações Marianas da Arquidíocese. A mulher tem obrigação de sea

O programa, corno aliás já foi anunciado, obedecerá à bonita. Hoie em dia só é feio quem

seguinte ordem: quer. Essa é a verdade. Os cremea

àIS 7,30 horas - Missa de comumnão geral na Catedral Me- protetores para a pele se aperfee-

tropolitana. çoam dia a dia.

às 10,30 horas - Sessão solene na Catedral com o seauín- Agora já temos o creme de alf&�
, , b i "B 'Ih t" lt tr d

programa: ce rr an e u ra-concen a lJ1

1. Hino Mariano que se caracteriza por sua ação ra

2. Discurso por um Congregado pida para embranquecer, afinar

aos que o presente edital virem 3_ Poesia refrescar a cutis.

Ou dele conhecimento tiverem 4. Canto do Credo, de pé. Depois de aplicar este creme, ob-<

expedido nos autos de arrola- 5. Discurso por outro Mariano serve corno a sua cutis ganha .ULtt

rriento dos bens que ficaram 6. 'I'ese pelo R. P. Dr. A. Bertoldo Braun S_ J. ar de naturalidade, encantador i

nor falecimento de Josefa 7. Canto a Nossa Senhora vista.

FranciSCa Pinheiro, que se pro- 8_ Encerramento A pele que não respira, resseca

CESsa perante este Juizo e car- às 14 horas Desfile partindo do Colégio Catarínense, rumo e torna-se horrivelmente escura, O

tório do escrivão que êste suns- à Catedral onde terminará com a bencão do SS. Sacramento. Creme de Alface "Brilhante" per'

creve- que atendendo ao que d�3 'I'odos esses atos terão a presença e presidência de Sua Ex- míte á pele respirar, ao mesmo

autos consta, por despacho pro- cia. ReVIDa. o Sr. Arcebispo Metropolítano. tempo (Iue evita os panos, as man�

:erido aos 25 de maio de 1949. CRISMA NA CATEDRAL METROPOLITANA chas e asperezas e a tendência pa.

autorizou a venda, em hnsta pú- No dia 5 de Junho próximo, Festa de Pentecostes, pelas 16 ra pigmentação.

bHca, dos bens abaixo descritcs, horas, haverá CRISMA na Catedral Metronolitana. Os bilhetes O viço, o brilho de uma pele vi,.

cem suas respectivas avaliações' pedem ser procurados no consistório da Catedral, das 1,1 às 12 va e sadia volta a imperar com a

uso do Crem.. de Alface "Brilha!&<
pertencentes ao espólio de Jo- horas e das 15 às 16 hs., díàriamente. Os maiores de 8 anos de-
sefa Francisca Pinheiro, que se- verão confessar-se antes de receber o Sacramento da Crisma.
rão levados a público pregao de Florianópolis, 23 de Maio de 1949.
venda e arrematação, a quem (as.) Cônego Frederico Hobold, Pró-Vígarío Geral do Arce-
mais der e maior lanço oferecer, bispado.

..
- .. _ "'

acima das respectivas avalia-
. � '� � qr

ções, pelo porteiro dos

aUditõ-1rios, ou quem suas veses fizer I
no dia 5 de julho p. vindouro, 'I'ás 10 horas, no locaL em que se

realizam as vendas em hasta

pública determinadas por êste
J Juizo; á porta do edificio da
1 Prefeitura Municipal desta Ci

I dade. Descrição e avaliação dos

i bens que serão levados á praça:
I" 1. Metade de uma r ..de de taí-

I nha, no valor de ors 1.000,00.
2_ Uma mesa- no valor de, Cr$ ..
25,00. 3. Uma arado velho, no

valor de Cr$ 300,00" E para que
chegue ao conhecm.ento de to
dos os interessados e ninguém
possa alegar i!gnorância, man-

I
dou expedir- o presente editai,
que será afixado na sede dêste

1'Juizo. no lugar do costume, e, U� i �� �
por cópia, publicado uma. (1 i

I U�U9U
vês no jornal "O ESTADO" de

Florianópolis. Dado e passado Inesta cidade de Tijuca.s, ao vín., A Administração da Usina de Beneficiamento de Leite,

Ite e cinco dia do mês de maio

.,
tem o prazer em avisar aos senhores comerciantes e ao públí

do ano de mil. novecentos e co em geral, que se encontra perfeitamente aparelhada para

!QU2:renta e �o;e. Eu, G?rcy do� I
fornecer ma!lteiga .de l!rímeir� qu�lidade, dl,'àl'iamente:AnJOS, Escrivão, o datIlografeI' Outrossim, avisa as pessoas Interessadas que, dispondo

conferi e subscrevi. (a) Belísá- de um técnico especializado para a fabricação de produtos de
rio Ramos da r.::J.sta, Jui.z de Di- latícíníos tem à venda o apreciado Buttermílch (leite da man
reíto, Est;i co.irorme o orignal, teiga) tem como exelente nata doce, sendo que prõxímamen
sobre o qual me reporto e dou té, estarão à venda, queijos de diversos tamanhos e qualidade,
fé. o outros produtos derivados do leite.

Data supra. Florianópolis, 21 de Maio de 1949.
O Escrivão: Gercy dos AnjOS A ADMINISTRAÇÃO

'Edital de praça, com o pTaZO
de tí'inta dias

O Doutor Belisário Ramos da
Costa, Juiz de Drreíto da Co
marca de Tijucas, do Estado de
Santa Catarina, na forma da

lei, etc ...
FAZ SABER

te". Experimeate-o.
� um produto dos Laboratório.

Alvim & Freitas. S.Ili.

I«i
I� ...

l a'�u.

,

CANSADA
.

e sem ViÇO
As pérfidas ru

gas na testa ê ao
redor dos olhos,
as sardas, ni.an6 •

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

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

Aceitam-se serviços para consertos pertenceu
tes ao ramo.

'RUA CATUIVB3í N. 637

I
chas, cravos e es

I pmhas, são traiçoeiros inimigos da
beleza da mulher. Quando surgem

I
. estas imperfeições. lançando nu-

I
vens sobre a sua felicidade. con
fie nas virtudes do Creme Rugol.
Rugol corrige rapidamente as cau

sas do �nv{:!hc('in1ento preruaturo

.da cutis. Este famoso creme em

belezac!ol', usado todas as noites
em suaves massagens no rosto.

pescoço, e todos os dias como

base do "maquiliage", rernove 'as.

itn!�ui'e�as Que se acumulam nos

poros, for talece os tecidos. dá vi

gor e mocidade 8 pele. Com ape

nas unia semana de uso do Creme

Ruge! a sua cutis poderá ficar ma

cia, lrrnpa e acet inada, aumentan
do ,)S seus encantos e protegendo
� sua felicidade. A felicidade
de amar ... e ser amada. \e-- .

� -J:::.;�,

SÃO PAt':',LO

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

•
"'* , , 1 , �

leite'

CREME

P�I,
At>/"n& Freita., i.tda,·C.". 1379·5. Paul..

---,-------,_,

Navio em chamas,
, BALBQA, Espanha, 27 (U. p.r,
O cargueiro "Santa Rita", chegou'
aqui ante-ontem á noite, em chamas
e os bombeiros logo entraram em

ação, no sentido (ir juntamente com

os tripulantes,' controlaram Q.

fogo. O incendio a brdo irrompeu
. quando o cargueiro se encontrava;

.1 no mar, a uma distall.Cia de 180 mi

lhas, tendo o navio dado volta ao.

l pôrto. Sua, carga pra compost:I de.

i automóveis e lllÓqUi'lUlS pesada. {} J
� "S:mta Rita" e:;;ta',-3 H caminho das:

, 'I' �:):'���. �l�i.I���)� �. �.(�r�����s: .....
�1�{I (��."�§�If�

. �1ll!{�

bEV"'>hl;��:�J�����5�
.

'"� ACClDENTES DO TR�AI.HO o"'

POR!fO ��LEGRE
RUA VOLU,"HAR!OS OA PÁTRIA N" 159 . 1,- ANDAR

";'1""" PO�IAl.!1:Q T�..lEFO';C b .... O' • IllEGRAr.!"S,: .l'ROTECIOW ....

A,yencia t]�ral TEH'a S. Catar,h'Hl
Rua Felipe Sclotn;·..lt. 22-.Scb.
C 0"'0.+"1 60. ".'j ·(:·'r�t",.l "'1>'
.,..,_ , .. \'1''''''''0'"1 _" .-",...

. , ,�\·l.,\.' o

;""'1..., ()RlAtvO.PC}L.! ,S
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Pio XII proclames em

munia o Ano Santo
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-x« sou Fôrça
para

para robustecer a

iluminar as tnas
t'l,W fraqueza,
trevas»

.

Convidam-se a todos os estudantes católicos dos Estabele-
,

(�!mentos de Ensino Secundário, Profissional, Técnico e Supe
.rror, bem como a seus Corpos Docentes, a particípar da "PÁS
COA DO ESTUDANTE" que se realizará, às 7 horas em 5 de
junho próximo, na Catedral Metropolitana.

'

,
Pela colaboração prestada a êste magnífico movimento de

. te na Sagrada Eucaristia confessa-se sumamente grata.
A COMISSÃO ORGANIZADORA.

•
en, "lIUft" DE MÁQUINAS
INDÚSTRIA E COMtRCIO ----

IRUA ,PI!!ATININGA N." 1041
FONE 2-9666 - CAIXA POSTAL 230
TElEG. "VfLllLA" _ SÃO PÁULO
OfiCINAS E FUNOIÇÃO EM GUARULHOS

(SÃO PAULO)
,

TEMOS TAMBEM: Bombas elétricas e
manuais para água - Cilindros para pa
daria s, fábricas de macarrão, pastelarias,
etc. - Cortadores de forragem - Cort;:ldo
res de frios.�' Enchedeiras para liu1.hüca
2 outros produ los - Engenhos para canâ"
Máquinas para matar forrnlgâs +Máquí
nas para picar carne (motorizadas, de
impulsão por correias e manuais) - Mo
tores elétricos - 'I'orradores e moinhos
para caré - Tratores - Cp.ifadeiras - etc.

Suavizam o manejo_
Não estragam o piso,

Eliminam ruídos. Em

diversos tipos e tama

nhos.ldeais poro lojas,
crmo z ans, fábricCls,
hospitais, terreiros,
estações, etc.

..

Fo br i ca rn o s ; tam

bénl, carrinhos pura

transportes_

1595 Mco-Artusi

A vista e â prazo .

Enrolamento de motores, dinâmos e transformadores.
Instalação de luz e força,

Venda de motores, rádios e acessarias, outros aporelhos 'elé
tricos, artigos elétricos, etc.

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

,

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

FariaLuiz & Irmão
Representações - Consignações - Contra Prôpria

CmmRCIO POH ATACADO E A VAREJO
"6rand'e sortimento em artigos de Alumínio das mais conceituadas

marcas

Variedade em Louças, -- Vidraria .:_ Artigos escolares - Papelaria
'Üeneros alimentícios índustríalisados - Condimentos Perfumarias

Armarinhos em geral
LOJA E ESCRITóRIO: Rua 7 de Setembro, 21
Caixa Postal 322 _: Endereço 'I'elegí'afíco "LlJFAMA.:

FLORIANóPOLIS - Sta, Cal.arlna
., .................._--------------------------

Doeocas nervosas e
•

'"'Tratamento pelos mais modernos metó dos EUl'OPCUS e Norte-America
-nos. Choques elétricos, pelo Cardiascl, pela Insulina, pela Picrotoxina,
'Malarioterapia. Febre artificial. Desintoxicações - Alcoolismo. Insufla

'9ão ventricular na Epilepsia. PSIcoterapia. Narcoanalise, Repouso, Regi
'me alimentar

ABER.TA AOS SNnS 'MÉDICOS EXTERNOS
Amplo parque arborisado. Completa separação de sexos. Pavilhão iso
·'lado para doentes agitados. e de vigilância continua. Enfermagem e&-

pecializada. Plantão médico permanente à cargo de especialistas,
Transporte de doentes.
ELETRICIDADE :MÉDICA

imoterapia transcerebral nas paralisias em outros transtornos vascula-
res do cérebro.

Tratamento das Ciáticas e nevralgias, Raios Ultra Violeta
e Infra Vermelho

AVF�IDA DR. l\IlWHOZ DA ROCHA N. 1247 - BACACHERI
FONE 30;;5

I,ENDEnEçO TELEGnA�ICO "PSIQ1HAATRA" :__ CURITrBA - PAHAN_i,
I

_

Direção: Prof. Otavio da Silveira
Dr. 'Arnaldo Gilberti

-

Clíníca: Dr. Lacerda' Marina
Dr. Laufran Villauueva
Dr. Severo de Almeida Netto

.sasa de Saúde
N. S. da Glória

solene cerl
de 1950 Serviços gerais. - Ordem.

O pagamento será realtsado,
nos dias abaixo:

.Cidade do Vaticano, 27 (U., Rio, .27 (A. N.) -:- A convite 1 ° dia útil _ Oficiais em at i-
P.) - Sua Santidade o Papa do major Povoa, diretor do �..vidade _ Coritigente da C. TI.Pio XII publicou ontem uma R Vasco da Gama o sr Nereu

R· . 'd' , te'd R
2° dia útil - Oficiais ref'or-Bula de duas mil palavras, amos, -vice-presi en a e-I d

.

d t dproclamando o Ano Santo para pública em exercício no cargo
ma as,: re�l. en es na se e.

1950. de presidente assistiu, na noite
3° dia útil - Praças rE'f01'-

madas, residnetes na sede.de ontem, da tribuna daquela 40 útil _ Remessa de venc.-
agremiação sportiva, a peleja
de foot-ball entre o Vasco da mentos para os não residentes

Gama e o Arsenal, de Londres. na sede.

Além do coronel Joaquim Hen- 5° dia útil - Para os que

rtque Coutinho, chefe do Gabí- não atenderam nos dias desig
nete Civil, substituto, da Pre- nados .

sidência da República, do con- OBSERVAÇAO: Para aque

sul Hélio Cabal, secretário par-
les que não lferceberem. os

ticular do presidente em exer- vencimentos 110S dias acima...

cicio, e o capitão Clovis Nova designados, só será realizado o

da 'Costa, do Gabinete Militar pagamento depois Ada presta
da Presidência viam-se os em- çao de contas do mes.

baixadores da'Inglaterra e do �ário ,Ribeiro dos Santos

México, sr. Honorio Monteiro, .Major Chefe da 16 C. R M.

mlnistro do Trabalho, sr. Clo- ...... .. _ ... -. . ..... -. . ......• ,

As primeiras palavras da vis Pestana, ministro da Via
Bula são as seguintes: "Pro- ção, general Lima Câmara,
mulgação do Jubileu do Ano chefe de Policia, sr. Luiz Gal
Santo de 1950. Pio, Bispo, ser- lotti, procurador geral da Re
vidor dos servidores de Deus, a pública, brigadeiro Armando
todos os cristãos quê lerem es- Ararígboia, senador Dario Car
tas palavras, sande e benção doso e outras figuras de desta-
apostólica". í que nos meios sociais.

Todos os altos dígnatarios
do Vaticano estavam reunidos
hoje, Dia de Ascenção,

•

para
assistir a uma cerimonia mul
ti-secular, celebrada na Sala
do Trono, onde monsenhor Al-

.

fondo Carínci, deão do Colégio
dos Protonotarios Apostólicos,
leu a Bula Papal, escrita em la

I tim, sobre pergaminho, com q,
l selo de Sua Santidade aposto.
'O Santo Padre, durante a ce-

rímonía, deu permissão para
que a Bula fosse publicada no

exterior.

(asa Recem
censmnde
DE S o C U PA DA

RUA FELIPE lvEVES
6Ji:l0 metros, teda de

meterial.

TRAT1R NeSTA REDAÇÃO
• t •• lO ...... ,. ... \ •• lO , •• , \ II .... ) • � � � ,,.

Se ricos quereleHcer
De modo ta<;il elegel
Fazei boje uma in scriçâ o

o Credito Mutuo Predia

RADIOS PARA AUTOS - GELADEIRAS

REPPRESENTAÇóES
Firma importadora de São Paulo, procura nes

te Estado revendedores que sejam agentes de auto
móveis ou casa estabelecida com peças e acessórios
para autos ou geladeiras, para representar seus

produtos de importação direta, tais como GELA
DEIRAS, RÁDIOS PARA AUTOS de ondas longas
e ondas curtas e longas, TIPO UNIVERSAL, DIS
TRIBUIÇÃQ EXCLUSIVA, antenas e CONVERSO
RES DE ONDAS CUHTAS, genuínos Ford.

Ofertas com detalhes e referências bancárias
a F'RIGENSON & ClA. LTDA., Caíxa Postal, 36-A
-- São Paulo -- End. Telegráfico: EURAMER.

.. . . .. . .. ;............. . .

DR. RAFAEL G, CRUZ LIMA
B

DR. CARLOS LOUREIRO
DA LUZ

i,DVOGADOS
IE�critório: Rua João Pinto

i _..;; ��'E - r;_!:;_rJ:lTlóPo!,!:,_

II �r. GC;�L���I G. I,!l ADVOGADO
I
t

- .

C:ims" cf'1ll1l t
, 1 G(1�aHtui;;ao d� St)ei.dQ�"

IVende-se- por motivo de viagem, uma mobilia completa de I ·NATURALIZAÇOE&
'

quarto para casal, em estado de nova, em imbuia compensada" Tit',ul� �lQrQt61'io. :
por pre�o de ocasião, facilitando-se o pagamento em 2 (duas) i EflCi'HÓl'io. Rellic!9,lC(<<

'

prestações, ..'

i'
Ru,.ll TiH:uhntl>1II! ,ri 'IVer e tratar à Rua Antônio Matos Arêas 511 - Canto - �ONE •• 1468

-

I

Estreito, a qualquer hora do dia
V'W"""'_I'W'I_W'W___ � J ���"

PLANTANDO
..
DA

I' Tem, V. S. pomar, jardim e ne

cessita de árvores frutriferas e

flores?

Peça catalogo, nesta praça,
com J. Costa à Rua Jerônimo
Coelho nO 2

e• -

. - " �.. . .

Casas
VENDEM-SE 3 casas, tipo hangaiow
recem construidas, desocupadas,
com 3 quartos, sala, casinha, W. C.
terreno de 500m2 c/árvores Iruti
feras, a rua Servidão Franzoni n, 13
15 e 17.
'I'ratar : com Rui Barbosa, 2 \

en
VENDE-SE o lote D. 30, área 40{\m2.
com 10 metros d� frente por 40 de

fundos, sito à rua Irmãos Joaquize,
comfrorstando com herdei'rns d/e
Angelo M: La Porta e Ulrban de

,Moura Feno. Cartas para Valdemi-
1'0 Fonseca, Rua Candido Lopes n,

24J __.; CURITIBA.

FERIOl!l.S, REUMl\TISIIIIO t:
PLACAS SIFHJATrcgs

Elixir de r�oguelra
�hdiooçao (lulI'illur 1.10 trato.m�nttl

,:)", llifUil
EMPRESA FORÇA E LUZ SANTA CATARINA

Os motores JOHNSON Sea n·};':'Ie
mente são utilizadas máquinas :110-

I dernas em precisão e rapidez, Os

,.
são construidos em fábrica moder
na sob todos os pontos de vista e

"(,IS 'SOpuzHllpadsa sopl}.Iado Jod

engenheiros da Johnson são reputa�
dos como os melhores do ramo. D;��

trihllj,lores: Comércio & Transpor
tes C. Ramos S. A_ - Joãü pinto"

Alameda Duque de Caxias, 7

BLUl\IENAU STA. CATARINA
Eendereço telegráfico "FORÇALlJZ" - Caixa Postal, 27

Concessionários dos ser-viços de Força e Luz Elétrica para os Mn

nicipios de Blumenau � Gaspar - Brusque - Ita,jaí - Rio do Sul
- Ibirama JndaiaJ � Timbó - Rodeio.

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

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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..

Faculdade de

o,__s .........re,s.,.._ul_tô..........· d�o�,d_o s...."....prélios
Ciências Econômicas 2 x Faculdade 'de Farmá ...

ontem realizados no estádio da . F.C.D
fi.

TORNEIO MUNICIPAL DOMINGO EM BRANCO
UNIVERSITARIO

.
Hoje teremos de passar o dia

Quarta-feira última, foi dado sem a nossa habitual diversão:
'A PRIMEIRA DERROTA DO

'INEDE
NAS COGITAÇõES DO

prosseguimento ao Torneio Mu- o futebol. 'O estádio foi cedido . \.
Al:-tSENAL NO BRASIL CAMPEAO DA CIDADE

, nícipat Universitário com jogos ao Avai para a realização de um
_ Segundo nos informou o sr.,/ de Voleibol e basquetebol. dís- amistoso com o Palmeiras, de

.. Auttor da pl'oesa o -Vasco da Dirceu Gomes, maioral do Pau-
putados na quadra do Lira Te- Blumenau, e estando o alví-ver-

Gama � São Januario assina- la rcamos, estão sendo reítoses-
nís Clube, entre as Faculdades de comprometido para jogar loú um novo recorã de bilhete- forças no sentido de conseguirde Direito e Farmacia-Odonto- com outro clube nos seus do-

ria _ Domingo o Arsenal en- o concurso do admirável, ata-Iogta. 'No prélio de valei, vence- míníos, convidou o Avai' o Amé-
[reniará o Flam'engo cante gaúcho Nede, pertencenteram os "juris,tas", por 2 x O (15 rica e o Olímpico, de Joi'lwile e

No Rio o "team" do Arsenal, ao Ftgueirense. Se se positivar
x 6 e 15 x 3), e no de basquete Blumenau' respectivamente. na-

de Londres, voltou a se exibir, a ida de Nede para as estes tri-
os "farmadontos" por 25 x 21. . da conseguindo, visto estarem depois de sair invicto de São colores, terá o Paula Ramos rei-
4a feira será disputada a roda- também comprometidos para Paulo, onde empatou com o to a maior conquista dos últi!..da final, jogando as Faculdades jogos neste dia.

Palmeiras e venceu o oríntians mos tempos. Entretanto o Fi..... '

de DIreito e Ciencias EconômiL Assim sendo, teremos que pas- O "player'", Tonico, um dos I O adversáro do grêmio ingles gueirense está bastante ínteres-
caso ,Sal" um "domingo em branco".

valores da nova geração fute- na noite de quarta-feira, em sado em reno�ar ? �ontrato da,

DO' E'-eu AR'QUIVO .
bolistica, contjnuará guardan- São Januário, foi o pelo�ã� do ma�nific.::. mela dIreIta.

.

,

.

'.

JlfIIII do o arco do Pàu1a Ramos por Vasco ela Gama, sem, dúvidj, o EJrf..JE=..cf#Jr#1[#l@@@
.

.

.

\ mais uma temporada. O jovem quadro brasileiro mais potente -._., ,._ .. . ��c_�__�._ .---.�--_ •• --.

- ... • . .

. nVIII., ,_. 4' _" "goal-keeper" vem paz-tícípan- da América do Sul. A vitó.riaOG MOREIRA começo';!. o,

I .

EM AG.oSTO de .19 _3 o AVaI
do dos treinos com destaque. sorriu ao grêmio cruzmaltmo

br�lhar, CO�10 1
c�nt!O-r�edlO, :�lS.p�tO�l duas_ partl�.a� e�Yi cu� tendo o "coach" Dalmo Andra- pela contagem miníma, tent.o�,'e.rendendo a, se:eçao f1�m:ne,n-1�l�ba,. ve�c:;� _op'_�Iltama. 1?,�� de manifestado a sua satisfação marcado por Nestor, aos 3� .�I- Simultaneamcnto

�,E' no Campeonato Brasíleíro lt '":
1 e perdeu p .•rr.. o Corítiba

pela maneira com que vêm se nutos da segunda fase .. Dírígtu lliTZ, ás 4, 6,30 e 8,30 horas(te 1937.
. ... Ipor 6 a L." , .

. conduzdndo o mais ímpressío- l., jogo Mr. Barick e o esquadrão ODEON, á:. 7,30 horasEM:, 1.014 Frtedenreich atu�u! ��.!� vER�F�? de. �944 o
nante dos guardiões do último nacional jogou- assim constí- Sessões Elegantesde 1?-ec110 esquerdo da. seleçao .�mel.lc,:,,?e J�nV:li�, denotou�o Campeonato Estadual de Fute- tuido: Barbosa, Augusto e Sam- Um filme impressionante com Ulmpaulista contra os cariocas. I Comercial de L,antlbap?l' 7 a v.
b I . '.,

, .,. '0' EU Danílo e Jorge' Nes- enredo original e de grande inte-:F:EITIÇ� jog.ou uma vez na
h

NO DI�. 8 �e fevereiro .d� �.' ,

:

.. .. '. '. .. r::, 'Manéca, A�emir (H:leno�, rêsse. .

,��Europa, integrando o quadro _�44 o C�.. la� venceu, �l!l Jom ITORC""DOR DE HONRA O PRE- I .. n (Ademir) e Tuta (Ma- � histór-ia ue n ,. , ,':'argentino River Plate, vile, o Bntama, de Curitiba por
J. /�

-'IDENTE ?o)Juca , .
, 1.l1rua 11111 ier ,IP1:ULEÕNIDAS o tal das "bici- 3 a 2.

.

ti. I., .,

..

no i.
. . .

.• XOlla?a por um ouco, sem sa }ct"

lPta" disse' certa vez que o A CANELEIRA foi inventa- A nota sensacIOnal do prellO A renda acusou a quantia de que ele podia matar nova.mentc-.�rim!i;o dinheiro que {'ecebeu I ela em 1874. internacional entre V�..,,��? .Ch �r$ 1.146.550.00 sup�rando �s· AUdaCioso

....
·

Envolve�te ...em futebol foi por ocasião de A REDE que se usa nos C�ama e Arsenal; '. qlUl·S::,.. leWl SIm o record sul-amen�ano q:le
,

:I\:lURO DrE TRÉV�um jogo Sirio Libanês X Col1-1 "goals" foi inventada patentea- dlsputado no cstadIO de Da/) J�- se encontrava em podeI d� Sao COM: Robert Taylor _ Alldrey
fia.nça, jogando no 2° quadro. I da por mister Brodie; natural nuál"io, foi a !H'eSenç� do en::l- Paulo (Arsenal x Palmelra.s), ToUer _ Dorothy PatIick
O Sirio venceu por 3 a e Leô- de Liverpool, em 1890. Foi pos- l;:nte � con�:r:a,l,��r_�" �lr. ,N2reu ,

:
"..............

U�l filme no qual �O�EH.T TAY-
nidas marcou 2 tentos e ta em uso, pela primeira vez, fi,J.m�..:.,. VIC-?l" .. ,( nl,,:' no que fOI de Cr$. 1.130.070,00. LOf, tem a oportumdade de �xte-'
ganhou 2 cruzeiros e 50 centa- no jogo disputado na Inglatel'- �0��lcro das a�t:�f' �,u..�?oes: l' d.� NOVO RECORD DE BILHE- rJorizar cOIllPletall1�nre to(bs os;
VO�I --�. ra entre os quadro" do Norte eJ- re::Hdente da h.... ) .• t .J,.,.,(. PI. _e� TERIA

. seus reCllr,50S de artistaNO SECU:{..O XIV, ó futeboí !do 'Sul, em 189'1.
'"

'" peit�. "pUbliC;u o
, ..:'J�rnal dos H;10,. 27 (v.�.) ,- positiVOU:' Espetacular ... Gig�llt��o... �,era, �a Inglaterra, considerado I O GOL�IRO Obel'd�n.mltl0ul�P,o� l� :,. �o ��'. :. ,�.,��1:1l1t: �ot� .;e d.� [orma s�belba �, en�r�� No prograJ�ü: 11, NOtICl�S da. �e�:um Jogo'de'plebeus,

pela,no�/sua, G<;trrelra

futebOl,lstlCa,
no

�:<�:craa,a. tla,.,t".l.L di'\ ;"h�

Il�te:,vs,se
dos fa.s do

as,s
Cl

l1Jana-.NaC.lonal.2) MehO.T01,n:l[breza e combatido pelo clero. JuveniI 7 de Setembro, de 80- ",,,,,na do Pres.�el1te da Republl- tlOn metrol?ohtano ,em �orno
_ ALuahdades

O 'SELECIONADO amador .rocaba, com apenas 12 anos de ca em exercíclo, Sr. Nerê�l :r:a- do "match" mter�clonal" �e Preços: RITZ ás 4 horas Cr$ tj,2.{�
:argentino vencedor da OlimPia-'j' idade.

.

, lm�s, q�lé,. como bom brn;'3Üen·o .. ante-ontem, em Sao JanuarlO, I c 3,20, ús 6,:�O horas Cr$ 6,20 úui-
da de Dallas, nos Estados Ul1l-

,
AINDA que pareça :rtientira, 1101 ,ni3Sl'stlr 0, e�l1fron.

to

J.,�te�o-I· entre.
o Vas.�o e d Ar�enal. Pe�

co <is 8,30 hora,s Cr$ G,20 e 3,{lo•.dos, em 1936, foi integrado uni-Ina temporada de 1933, existia li�hlco �:e ehiOCIOnou o palS lll- las bllheterr�� d� praça de eS-1 ODEON Cr$ (j,20 único
ca e exclusivamente lJOJ' ele-,em Dusseldorf (Alemanha) ltelro. l"S.to que,'desde os tem- ,portes do grêmIO da CrUz de

Censura até 14 anos ..mentos das "quartas especiais'-, I um quadro formado por onze 'po� tio Sr. Wáshington Luiz se IMalta foi arrecadada a espetacu-. ROXY, boje ás 7,30 horas
que equivalem a categoria de irmãos. O quadro era o seguin- tinha tOJ!'l1ado ratO-a pl'esença Ilal' Sómã. de <?r$ 1.146.550,0?". o .... ,. Programa Colosso ....aspirantes do n0:380 futebcL te: Herbe:rd, Walter e Otto. do mal� alto magistrado da Na- que V';7ffi :t�,.smalaz novo re-

1) Os 3 Patétas em:
.

Apesar ,de muitos jovens - pois Hans, Karl, Kurt, Paul. Ernest; lç!,ão nUffiâ competição .esporti- cord" de rend:r ;não 8Ó em gr�- Verdadeira tempestade de risocontavam, no maximo, 18 anos Fritz, Willy e Enrj,Ch,
, ,'va'" .

'.

Jmados
do Brasil �OplO "da

Ame-
PRf�GO SEM CABEÇA- regressaram a Buenos Aires O PRIVILEGIO .. do arquei� ,., , .. ", .. ". .;',f' rica do Sul.

. MARUJOS DO Ai\tIORinvictos.. 1'0 usar as mãos dentro da zona. EM SANTOS (:J\ MAIORAL ESSa nova marca de .J:>llhete- (Tecnicolor)O FUTEBOL foi introduzido perigosa só fiem.l sendo oficial . PAULAfilfO !ria, que se encon!irava L'!th po-
COM: Kathrine Grayson _ Fl'ank€ID Portugal no ano de 1892. a partir de 1912. Foi' a nossa reportáig'em infor-!der dos paulistas, com, O:r$ Siilatra _ Gene KcUy _ José Hm"EM 1931 O Laziú. de Roma, O MELHOR técnico francês muda que o sr. Dirce'fu Gomes, 1.130.070,00, vem de ser ret:'l'" b' .\ .

que já possuía em suas fileiras de natacão foi Mr. Borrás.,. presidente do Paula RAír.aos, I mada brhlhan'tGtmente pelos ,INo programa: 1) Jornal da TetaNininho e 'Ninão, do PalestIa de que, entre parentesis, não sabia viajou há dias para a cfdade cariocas. E note-se que a renda
_, ...'iaciollaL 2) Atualidades War-Belo Horizonte, reforçou seu nadar... paulista de Santos, onde Íárá

!
de ante-ontem poderia ter sidoquadro CO� outros bt:asilelros EM 1906 realizou-se a prin1E'i- Ílegociações para a troca de naÍor ainda, se 0& milhares de

I ne;�r�:�<:�léG�; �o(�za�ll1ic� "�i:J"'" �,DtOdlODs ?be. saRO PtaUIF°.'l��Dl':; conMl0: pra partida de futebol entre � Ivan por trcs jogadores santis-la2soCiados do Vasco e do

BO-1 Cen�l'I'L� �t6 ,i4, a:n.'ti�'"
....."

..� .

.

.

e e 113,. �. o, 1 o' e , a- rança e a Inglaterra, Os in- tas. Esperamos !Seja bem

suce-l tafogo. houvessem pago, como _. <
._!;a, do COTlr�t,la.l1S; Pepe � S, 81',9.- .gleses venceram por nada

m!'�-Idida,a
SUa

missão,. r,•.contece na ".capitai_ bande,t.. IMPErUAL,., li'oje' á& 7,30 hor.as'fim do Pale'tIa e Tedesco (lo nos de 15 a O
I nt 011de -od . d CoIO\.'l�1*,11 Programa ,

' ", "
.. .

, .... , , .. . .. ,.... ,.8,. e, L o n.un opa ..Atlético Santista: I"icou, pois, o OS CLUBES Iuais velhos do EM HOMENAGEM A CRôNICA ga"., Uma estupcnd)' fábrica de gal'Sa.-'Lazio, em ��?1, �OJj:J� nove jo::a- Brasil: "Savoia", de 8orocaba, !ESPOR.TIVA O TORNEIO-INÍ-I , , .. lhadas "atômicas';" �dores brasIleIros, alem dos tec- fundado a J.o de .Janeiro fl.c; oro MAIS DOIS CAMPEõES DA DROGAS E DROGUJS'rAS donicas patrir.tos A1uilcar e Fab- 1900; "Esporte Clube Rio Gran- Na reunião da F.C.D,

efctua-,
DISCIPLINA .... Comédia Sintet:íca , ... _._-c'hi.

. de", da cidade gaucha de Rio da quarta-feira última, fi'Cou Divulga-se no t(.io que a C.R CHISPA DE FOGOEM 192�, �s ,p�U.�13tE; efe�ua- Grande, fundado.a �9 de j��ho Ideci.didO
que o .tor:r:eio-inrcio do D. conCedeu? pre,'miO ":Belfo�t (Tecnicolor)ra� 26 plellos C()Ü1 o", est.ran- de 1900 e "AssocIaçao AtletlCa Campeonato cItadmo de fute-!Duarte" aos Jogadores do Ame- f.O;Vl: Betty Hutton _ Arluro llegeITos. Ven��uml 13, empab?- Ponte Preta", de Campinas, boI· a realizar-se dia 12 de jun- Irica, Domicio e Osni, já conhe- Corc[ova t

��m 8 e pe.�'�el'�m, �..�al'C:-lfundado a 11 de agôsto delho vindouro, será em homena- dos do público flol'ianopolitano, No programa: '1) Cine .Torna!
�,a._�, 6?,. tem�� C fiofIeri:tm õ8 1900.

..

,gem á crônica �sportiva escrita jPOis aqui jogaram, quando da Nacional. 2) Fox Airplall Ni'.wSgoahs conv� 1. Nelson l\'hna Machado le falada da CapItal.
.

visita do grêmiO rubro, em 1947. ' Atualidades

Guaraní 2 X Lira 1
cia ...Odunl.ologia 0,
....�..t.:_�.......__�_s_.__

.
-=-� ---,

e

Direção de PEDRO PAULO MACHADO

hoje em Joínvíle TONICO CONTINUARA NO
T.H:.ICOLOR

•As deregatas
Com o concurso das guarní- I patrocinadas pela Lrga Joínvi

cões dos clubes Cachoeira, lense de Desportos.
Atlântico, de Joinville; Riachue- Ê intensa a expectativa em

]0, Aldo Luz e Martíneli, des- I torno da sensacíonal e gran
ta capital; América e Ipiranga I díosa competição remi'stiC�t,
de Blumenau, serão realizadas prevendo-se que todos os pre
na manhã d.e hoje, empolgan- rUas serão bastantes movimenta
tes provas de remo- promovidas' dos. O local será a raia dos Es
pelas dois primeiros clubes e pínheíros do Saguaçu.

'Vitória' fácil do Ubiratan E.C.
Ubiratan - Umberto, Vadico,

Érico, Dedeco- Soncini e Eddie.
Barriça verde - Júlio, Dino�

Niltinho, Dulcidio, Chocolate e

Orrildo- desfalcado, portanto.
do concurso de Aldo, seu prin
cipal integrante.
Dirtgíu a partida ° tte. Moa

cir Corrêa.
.. FLUMINENSE X PENARóL ..

O "onze do Fluminense, do

Rio, realizará ho] e seu segun
do compromisso em Montivídeu,
enfrentando o Penarol, o trico

lor carioca procurará rehabili
tar-se do seu insucesso de quar
ta-feira. quando perdeu para' O
Nacional por 3 x O.

O Ubiratan, sem contestação
o grêmio possuidor dos melho
res quadros de voleí e basque
te do Estado, derrotou, ante
ontem, facilmente, o seu grande

. rival- ° Barriga Verde, no pré
lia, de voleibol de encerramen

to do 1° turno do Campeonato
Citadino de Voleibol e Basque
tebol, promovido pela F. A. C.,
acusando o marcador 15 x 5 e

15 x 4· que bem atestam a sua

superioridade. Desta forma; o

clube de Rubens Lange perma
neceu invicto no posto em am

bas as modalidades esportivas.
Os quadros ,jogaram assim

constituídos:

"/
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7o J..'R"rAnn DemlnlO 29 d. MaIo'" 'MI

tmMA F 'URPU_,

Páscoa do Estudante ·Catõlh";{j
de Flerlanépclís
DIA 5 DE JUNBa DE 1949

ÀS 7 HORAS NA CATEDRAL METROPOLITANA
PROGRAMA

DIA 3 - �sexta-feira) - às 20 horas, Sessão Comemorati
va à Páscoa no Teatro Álvaro de Carvalho, promovida pelos
alunos das Colégios Catarinense e Coração de Jesús, Instituto
de Educação, Academia do Comércio, . Faculdade de Direito,

NÃO DEIXE QUE O-U- Ciências Econômicas e Farmácia e Odontologia e pelo Curso de
CESSO DE TRABALH& Humanidades.

.

DEBILITE O SEU DR. DIA 4 - (sábado) - Hora Santa Me�itada, às 15,30 ho-
GArtISMO, PORQUE O' derá ser obtido com os encarregados da Páscoa em cada Edu-
CANSAÇ'C PHYSICO candárío ou com os membros da Juventude Católica,
E INTEltECTUAl O DIA 4 - (sábado) - Hora Santa Mediatada, às 15,30 ho
LEVARA', fATAlMEN.

I ras, na Igreja de São Francisco, promovida pela Juventude.Ca
n, 1.' NEURASTHENIA \ tolica e dedicada aos estudantes. Será pregador o Revmo. Pe.

� Dr. Itamar Luiz da Costa.
! ()s primeiros symptamas da' DIA 5 - (domingo) - às 7 horas da manhã, na Catedral
lmeurasthenia são geralmente a Metropo1itana, solene comunhão Pascoal, de todos os estudan-
1 in\.Jomnia, pesadelos, irritabili-Í tes católicos de Florianópolis. A Santa Missa será celebrada por

1 .dade, dôres de c�beça: e ner�
I

�: Excía. Revma. o Sen�or Arcebispo Metropolitano que gen
f vosismo. Ao sentir quaesques tilmente acedeu ao convite.
; destas manifestações previna. X X X
)
�e contra as suas consequen. ESTUDANTE - ALERTA - MOVIMENTA-TE COM O

I cias. Trate-se immediab�men. VERDADEIRO ESPíRITO CRISTÃO, COMPARTICIPANDO
'te, COm um-remédio de' effeito DOS PREPAR'ATIVOS DE TUA PÁSCOA - VIVENDO O TEU
·1Positivo e immediato. Não IDEAL, COMUNGANDO O TEU CRISTO E, TOMANDO PAR
.1:ome drogas perigosas. Vigo�al TE ATIVA NO PROGRAMA ACIMA ELABORADO.
'é o remedio indicado para Florianópolis, 13 de maio de 1949.
í<}ualquer caso-de neurasthenla,
Vigonal revigora o.organismo,
restituindo ao fraco as forças

. perdidas e a.energia da juven-
1 tude ás ,pessõas exhauti<1.ª-s.
'.

i &abelos Brancos 1 I

Sinal de velhice
A Loç60 Brilhante faz vol

tar a CÔI' neltural primiti�a
(cCllltelnna í l.ura, doiradel' ou
negra) em peuao tempo. Não
, tintura. Não mancha It n�
.uica. O .eu uee • li'inpo,
ioci! e agradável
A Legêio Brilhante e:z:tingu.

oe ca.pae. o prurido, o eebor
rhéa e tada. el. afecçõ.. pa
raaitdriaa do cabelo, atit;iim
como combote a colvic.ie, re- .

.,itali�ando a. raiz" capila
r••. Foi apr09ada pelo Depor-

.

tomento Nacional de Saúde
Pública.

Serão encampadilS
LONDRES, 27 (D. P.) - A:.; em

presas ferr-oviárias britallieas es

tabelecidas n 0BrasiI; Leopoldina
RaiIway e Great Western of Brazil

Bailway, vão se tornar proprreda
de do govêrno brasileiro _. :!l1UD

ciou hoje o Forcign Offiee, em

carater oficial, comunicando ter

sido concluído, a esse respeito, um

acôrdo coroando as longas nego

ciações que se realizaram nesta ca

pital entre o delegado brasileiro,
Vieira }Iachado, superintendente

, da Moeda e do Crédito do Eanco

do Brasil, de um Jado, e represen
tantes das duas companhias hrita

nicas, do outro. Esse acôrdo, que

àinda tem que ser ratificado pelo
Congresso e pelo govêrrio brasi

leiro, assim como pelos acionistas I
das duas empresas, determina ° I
pagamento da soma de 10.00e.DOO I� de libras esterlinas pejo govêrno
do Brasil, como

-

encampação e

-coruprn dos bens da Leopoldina, e

(Ia soma de 3,670.000 libras ester

Jínas como encampaçâo e compra Idos da Great Western, ou seja o

total de 13.670.000 esterlinos. Essa

, soma total será retirada dos crédí
tos brasileiros acumulados na Gr:'i-
Bretanha,

rRervoTD.e6m-=
,tados

e

Provocam"
la Neurasthenia

Vig'onal
I ,

flFORTIFTCA iI D.Á SAUDE
'''a)��YI�WRiIIAS> .. ,!.J'lJulo

!:--�;S·';'ii-Y'*ié�,;\t·f�M"i:."""'Ü
,

- �

Coisas que
lorl131n a vida

ais doce
4t..,podem chegar

t"op;dez OI

eccnermes

rodoviário

/
REliO/AI/ENlfl

I

ECONOMIA
. I

SEGURANÇA

CO�l

pelo
Açúcor-e mviíc s cutrcs t.OlWS boas da v�dá chegam até V.
com rapidez e cc cnomic graças ao trcnsoorte rodoviário.
O caminhão simplifica os problemas de distribuição e

obastecimento -

prorncve a circulc çdo eficiente das rique
zas para o bem da comL'r.iclac'�,
Confie aos caminhões o trcnsporte de suas mercadorias.
Pequena encomenda ... ou volumoso ernbctque+Envie por
Caminhão -

coopere com o Fiemo Rodoviário Nacional.

Arvores frutíferas
Arvores Frutíferas enxertadas e plantas ornamentais nas

melhores qualidades oferece o grande Estabelecimento de
Flori e Pomicultura

H. J. Cipper.
Corupá.
Mun. de Jaragnâ - Estado de Santa Catarina.
Peçam catalago gratuitamente.

com a figura de II

GIGANTE

FAMOSA
desde 1836

-

.,

INDÚSTRiA fií'iASltelRA

t'lI MELHOR HOJE." AINDA MELHOR AMANHÃ

A COMISSÃO

II C.
Sociedade de sorteios e seguros contra acidentes

dendo mais outros beneficios de carater assistencial.
Representante em Florianópolis:

PEDRO NUNES
Rua 24 de Maio 801 (Estreito)

I
Sorteios mensais, mediante mensalidade de

inicial de Cr$ 1v,00 apenas.

j Participação 1Il01:l Inet08

pessoais, eonee-

I
Cr$ 20,00 além da J61&1
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mo, vem emitindo certificados que No dia 11, as lQ horas será inaugurado o novo' Edifício -- Sédc do

levam ao conhecimento das expor- -Comando, à rua Nunes Machad, com brilhante recepção ás autoridades,
tacões de produtos 'sujeitos aque civis e militares, havendo naturalmente as saudações de praxe alusivas
las medidas, do seu valor, quanti- ao alo e á data.

dade e qualídade. As 14 horas tarde esportiva no Estádio da Policia Xlil'itar. O pro:

Assim, o movimento do mês .de grama desta reunião esportiva é o seguinte:
abril ultimo apresenta os melhores Torneio de Votley-Balt - entre o 14° B. C. - Base Aérea - Policia'
resultados verificados até a prescn- Militar - 5° D. N.

te data, no que concerne à arreca- Jogo de Basket-Ball - entre o 32° B. C. de Blumenau e Base Aérea

dação de taxas pelos serviços pres- desta Capital.
". '

tados à produção. COMPETIÇõES PARA A GUARNIÇÁO DO 50 D. N.

O valor das mercadorias classi- Corridas de 100 mctros - Corrida de sacos - Corr-idas de carr-inho.

l ficadas atingiu a cifra de de mão - Provas comer a maçã.
Temos hoje a grata satisfá- se�uências ain?a imprevisi-/ Cr$ 13.007.757,00, e as taxas asso' Às 23 horas terá inicio o grandioso e cintilante Bailc de Galv na

ção de assistir ao compromis- V€:1S. Neste particular, quando maram a c-s 43.906,20. nova Séde do Comando do 50 D. N.
se à Bandeira, prestado. por estiverdes executando qualquer Contribuíram para estes nume- Os convites para estas festividades, já distríbuidos fizeram desde Ioga
148 recrutas declarados mobili- trabaJlho na pista ou nos TOS, os derivados da mandioca, com movimentar a nossa alta sociedade.

zaveís, dos quais 42 pertencem aviões, Iembrai-vos desta ad- 42.834 sacos, pesando 2.221i.013 ouí- Os comentários sôbrc o br-ilhantismo do grande baile de gala, correra
-a esta Unidade e 106 á Base vertêncía sempre oportuna: los e com o valor de' por todo a cidade.
Aérea de Pôrto Alegre. "Em aviação, sómente o perfei- Cr$ 4.17'1'.993,80; o fumo, com ;\lãos femininas se agitam na faina envolvente dos trajes amplos e-

Aos camaradas que acabam to é aceítavel". 4.973 fardos, num volume total de ricos de organdís, organzas, failles, tafctas, moírés, veludos; tulles ;
de proferir o mais signirícatí- Procurai ser, portanto, cada 363.093 quilos, no valor de sctíns ; brocados; lames prateados, jerseys,
vo juramento, venho nesta dia mais úteis e mais virtuosos, CrS 3.282.218,20; o feijão, com <iH Ainda temos em mente o explendor do grande baile de gala do ano

ocasião solêne, dirigir a minha cumprindo as ordens dos vos-
sacos ou 19.845 qui'los, ao preço passado, que o Comando do 5° D. N. realizou na data gloriosa para a nos

mensagem de exortação e de sos chefes e cultuando repeito- total de Cr$ 34.200.00; o arroz, sa Mar-inha Guerra.
inabalavel confiança no valor samente a memória daquêles com 19.999 sacos. pesando 1179.367 Foi realmente uma noite inesquecível, que ficou dentro de nossas

nunca desmentido

daquêles"
que tudo deram em beneficio quilos. no valor de c-s 5,44t1.815,oo; recordações.

que vestem o glorioso unítor- da nossa terra.
e, finalmente a cebola, com 540 O alto mundo social desta cidade e com a presença da mais altas.

me da nossa Força Aérea.
.

A data de hoje vos recorda caixas ou 26.550 quilos no valor 'autoridades civis e mi litarcs, ali tiveram horas de explêndido convivia,
Pertenceis agora a uma clas-I que no ano de 1866, travou-se de Cr$ 66.530.00.. ,.. .. Dum ambiente de admir-ável fidalguia e requintado luxo .

se que tem dado o mais irre- em Tuyuty uma grande bata-
.. Sem duvida, os elementos colhi' Este ano, na nova Séde do COI11a.ndo da 5° D. N., prevê-se que o pTan-

futavel exemplo de trabalho lha, em que os paraguaios fo-
dos significam que a acuuêmia ca .. de baile alcançará o máximo esplendor.

díseíplínado e construtivo em ram completamente derrota-
tarinense no setor agricola, conti- Edifício de linhas arquitetônicas, impecáveis, moderno, de luxo

tempo de paz, e que durante a dos. Juntamente com o,smossos nua dinamica e significativa em sóbrio, mas de aspecto admirável, terá em seus salões na 'noite de' p de
última guerramundial, ajudou vizinhos do Prata, aqueles bra-] rd d I Junho, uma zrande assistência, marcando nos anais de nossas reuniões
inclusive com o sacrifício de vos comandados do General

vo ume., qua I a e e va 01'. �

inúmeras vidas, a reconstruir Osório, souberam então fazer .;-......._. __ .. �..........- �_·J_eg_·a_Il_t_es�,_l_ll_n_a_e_t_·a_p_a_s_e_n_sa_c_i._o_n_aI_. �- ._I

a paz compensadora que hoje jús aos atributos jamais con

usufruimos neste imenso pais. testados de discíplina, coragem
Atentai maduramente que o e heroismo do soldado brasíleí
nosso povo, com esforço era.
bem orientado patriotismo, Camaradas da Força Aérea;
vem conauistando dia a dia trabalhai cada vez mais com o

um lugar de destaque entre máximo de entusiasmo e 1'10-
as nações mais civilizadas nestidade, não vacilando nun
do m u nd o. Ainda agora, ca em atender ao compromisso
recebemos com justa satisfá- de honra que hoje fizestes. E

ção, as notícias referentes às podeis ficar certos, de que só
manifestações excepcíonaãs mente vivereis tranquilos e fe
com que o governo e o povo dos lizes, se realmente souberdes
Estados Unidos da América do cumprir com o vosso dever.
Norte estão homenageando o

JIosso mais lidimo representan-
te, o Exmo. sr. Presidente da

COUPRADORES PARA CASAS 11)

TERRENOS

!\:�;mblica. o Escritório Imobiliárlo A. L. Alves.
�1 E se fazemos [ús ao res- sempre tem compradores para casas e

neíto e à consideração alheias, terRr��osD'ec 'oro 35 :, �.: .,, ... ,:.'..;:�;;;l'Jl-"
é porque já vão sendo abolidas � "--;",- •." - --,.'

�

da nossas terra as fogueiras $..-:;:' ,,> ....... '" �. t�

estéreis das revoluções, as Iu- RI· . d 'liltas internas fomentadas pelos lll81S um uesas re
inimigos das nossas íntituíções d l Ie da nossa natural vocação de-j e au omove
mocrática. Sómente poderemos As 16,55 de ontem na esqui
continuar merecendo a confi- na Conselheiro Mafra com a

ança e a simpatia das nações Deodoro, o caminhão Ford cha
desenvolvidas e poderosas que pa 5-11-38, guiado pelo motoris
h o j e se constituiram nos ta Angelino F. Fagundes, descia
mais, decisivos b a lua r te s à rua Deodoro em marcha mo
em defesa da Liberdade, se derada. Antes da esquina api
conservamos o nosso país li-I tau mais d e uma vez.

.

vre das guerrilhas entre bra- Quando já tinha entrado na

síleíros, e entre irmãos de ar- rua Conselheiro Mafra surge a

mas, 'que tanto descredíto e limousine Chevrolet chapa '"

>

vexâmes nos causaram 110 5.07.72, guiada pelo motorista
passado ainda próximo. Rupp Boaventura de Almeida,
Considerai minuciosamente em regular velocidade, não

as pesadas responsabilidades dando tempo para brecar, indo
peculiares aos homens que per- chocar-se com o lado esquerdo
tencem à Força Aérea, àqueles do camínhão e ficando danifi
que utilizam o meio mais ver� cados completamente o seu ra

tiginoso de locomoção e o úni- diador e as rodas dianteiras. O Um coracão dourado no tra
co que atualmente é capaz d:e I c�minhão sofre� pequena ava- jeto do porit� do ônibus de Co
levar em po�cas horas.' a I?I- na n� carrosserI�. .. queil"os a esta redação -via Con
lhares de milhas, no mtenor FelIzmente nao houve VI1iI- selheiro Mafra na tarde de on

.d� território �e q�al<Juer iní- mas alamentar, sofren�o un�-Item. Objeto de alto valor esti
rmgolo podeno at?mlCO recen- eamente o chau�er da lllnousl- mativo· Gratifica-se bem Tele-
temente desenvolVIdo e de con- ne pequenos ferImentos. !fone D. 1021, ou neste jornal.

Exportação
cerermense

Desde que foram Instituídos os

serviços de classificação dos pro,

dutos agr icolas e pecuários de San

ta Catarina, a Diretoria de Ecouo

titia e Assistência ao Cooperativis-
Florl8nópolls, 29 ele Maio de '949

Ordem do Dia do' Comandante
da Base Aérea de Florianópolis

Ordem do Dia do Comandante da Base Aérea de Floria
nópolis Cap. Av. Raphael Leocádio dos Santos. baixada no dia
24 do corrente, por ocasião do compromisso à Bandeira, pres
tado pelos recrutas declarados mobilizáveis pertencentes
àquela unidade e à Base Aérea de Pôrto Alegre.

..

,
>.

Fino cromo PRE TO • MARRDN
SOLADO DE BORRACHA
0.37 a 44 - Crjj. 14'5.-
OFERTA ESPECIAL DA

.>:

S�u�ry
rua TIRADENTES,19F !O;"ldnópollS

Perdeu-se

Festejes
.

comemorativos da,
Batalha do Riacbuelo.

No dia 11 de junho entrante, como sempre acontece todos O� anos,
D data 'que assinala a passagem do aniversário da Batalhá do Itiáchuelo .

será condignamente festejada nesta Capitar..
O programa organizado pelo Comando, do 5,0 Distrito Naval é brio

Ihantismo.

.IIU'I

O dia de sexta-feira última solicitou-nos para
dois atos, ambos dignos de aplausos e louvores e co

ordenados na linha justa das exigências humanas. O

primeiro foi a festa de encerramento do curso de hote
leiros e similares, no Senac. O segundo foi a apresen
tação de Cândida, de Shaw, pelo Teatro Experimental
do Círculo de Arte Moderna. Naquele alimentamos o

corpo; neste o espírito.
O serviço que o Senac prestou a Florianópolis.,

será objeto de noticiário especial, na próxima semana'.

O noss-o tema de hoje é o do Alvaro de Carvalho - ca

sarão fantasmagórico, "feio, medonho, tremendo" -
ante-ontem em dia de grande gala. Cansado das can

seiras de uma decrepitude inglória, exausto das tor
cidas e dos assobios que aplaudem os mocinhos das fi-
tas em série e castigado pela artilharia de milagrosos
trabucos fiar·westianos, o velho Teatro deve de estar .�!

radiante com a reação de Cândida. Agripino Gríeco,
de certa feita, meteu o bisturi de sua pena em Ber:t;!.).:",

Singerman porque recitava Bilac com os olhos ná hi; ..

Ihetería, Ante-ontem todos �iram Shaw sem passar por'
elas. Platéia, balcões, camarotes e poleiros repletos, 0'
espetáculo agradou cem. por cento. Fomos assisti-lo
por dever de costesia a um convite amável, Iamos ar

mados de toda a possível resignação cristã. Quando de
nossas passadas ousadias de moços e primeiras explo
sões de veleidades literárias, recebemos pelo lombo
muito balde de àgua fria. De Nerêu Ramos e do sau

doso Odilon Fernandes nos vieram os únicos incenti
vos. Daí o juramento de, no futuro, não fazermos com

os novos o que os velhos fizeram conosco. Essas recor

dações estavam em nosso espírito enquanto aguarda
vamos o início dos três atos de Shaw. Elas, a príort.,
justificavam o sacrifício de duas horas e meia nas pio�,.
res cadeiras do mundo. O que aplaudimos, entretan-.

-

to, não foi o que esperavamos. Batemos palmas com
entusiasmo e sinceridade. A iniciativa que o dr., Ar-.
mando Simone patrocinou obteve êxito surpreenden-
te. Não que a interpretação de Cândida fôsse pe:1'fei-,
ta e deixasse de exibir vários senões. Não. Isso seria a

efetivação do impossíveL Teatro experimental, de ama
dores, sem a seg11l'ança de uma direção técnica, pro
movido pela força de vencer, o que nos presenteou o

Círculo de Arte Moderna valeu por uma afirmação de

energia e de capacidade realizadora. Todos acredita-,
mos agora na vocação artística de Ja>son Cesar e Eglê
Malheiros. Todos compreendemos, eomo Ody Fraga..
poude aceitar as responsabilidades de personificaI�
Jaime Morell. Não regateamos, todos, aplausos à atri
bulada secretária Pros-erpina. Não: nos seduz, leigos no,

assunto, nem mesmo o apontamento das nossas res

trições de assistente que viu mais e melhor do que es

perava ver. Essa critica - cerrada quanto à carate

rização - preferimos dizê-la, de boca, ao Ody e seus:

companheiros. Uma verdade devem os amador�s .de
ante-ontem saber: o público deixou o Teatro satIsfeita.

e principalmente confiante. A sati�fação geral foi

o prêço da vitória. A confianç� é maIS, porque e o.com
promisso, que o Tea.tro Expenmental deve assumir, da.

eterna vigiLância. )i
GUILHERME TAL.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


