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o sr,

pelo
.

Da tribuna da Câmara Federal, a 30 do mês
p: findo, o general Flôres da Cunha, um gesto de ci

v:smo exemplar, teceu louvores á conduta do sr. Ne
reu R'amos, preclaro Více-Presídente- da Repubríea,
pelo. f�to .de haver,

_

durante a/ sua passagem, pela
Pre�IgencIa da Nação, comutado para três anos de
pnsao a pena de 20 anos, a que fôra condenada
uma patricia nossa, forçada a prestar servicos co
mo locutora ás .radíodírusoras alemãs e italianas
durante a guerra.

. , '

Atendêra assim o eminente sr. Nerêu Ramos a

'�m apêlo que lhe endereçaram 'muitos deputados,
a !rente dos quais se encontrava o mesmo general
Flores da Cunha. � I

.

As expressões que êste ilustre representante
da U

..
D. N., usou para dar à Nação um testemunho

a m�Is·. do ,:alor moral e dá 'supe,rioridade política Ido Více-Presidente da República foram as mais fran-
I

mpo'ssíhilítade O'Banco de 'Impor,'ca,s e claras, salientando 'na pessoa do sr. Nerêu Ra-
.;'J

,'.

-

.

,

..

mos "o antigo lider da nossa última e zlortosa Cons- t
-

E I
-

d EE UU dtítuínte", a generosidade do ato, que °exaltou sem açao expor açan os II • e
reservas,

. O gesto do general Flôres da Cunha em corres- atender à solicitação da Espanha
pondência, ao do eventual Chefe da Nação que aco-

.

lheu o apelo de tantos membros da Camâra Federal W
f

AS INGTON (USIS) _ O I brio financeiro na Elspanha
eI? avor da sentenciada, não pode e não deve, tam- Banco de Importação e Expor- i antes que qualquer emprstímo
bem, <:nce�Ta�-�e 11:0 lac�nisI?o da crônica parlamen- tação de Washington recebeu 'fosse concedido. C.

=. Ta? sígnífícatíva, nao já apenas para o conceito uma solicitação não oficial do

,mUlto JUs�o que sl_!;u3; o sr. Nerêu Ramos em plano governo. espanhol, para um em-

de, excepclOJ?-al relevo !la atual paisagem politica do préstimo, porém um funcioná-
, .A

,

.•
pars, mas ainda e, recíprocamente, para os nobres rio fio Banco diz (pe a quantia

I
Acordo enelo...

sentimentos que levaram o f.:me.l'al F:'ôr2S ela Cunha
U �.iu

'.
� . solicitada é maior que os atu- _

a tribuna, da Câmara, a atitude dêste honrado par- ais fundos de reservas de que amenüno
, lamentar que representa, com invulgar brilho, o Es- o Banco pode dispor para esse

�

tado do Rio Grande, do Sul, merece divulgação e su-

gere considerações especiais.
'

fim. LONDRES, 1 (D. P.) - Cir-

E' travé d B '1
. Conquanto a Espanha não culos chegados ao OnVL>I'no ex-

• gue, � r�ves o rasi e, mais propriamente nos
00'"' c-

, tenha .feito o pedido .ofic.ia.l- pressaram a sua satístação em
meIOS provincianos como o nosso, as praxes da cor-

-

testa. política foram proscrita" do oposicionismo, ce-
mente, informou o tuncíonário, torno das noticias vindas de

d.éndo lugar à detração, que raia ás vezes pela injú-
'

. Q presidente do Banco Hispano-' Buenos Aires, anunciando' um

na e. pela infár�ia. Não se compreendem, em tais,
americano, da Espanha esteve acordo entre a Grã-Bretanha

ambientes, os tributos morais prestados ao merito ací-
em �_a�hington discutind� .a e a Argentina, nas negocíações '

.ma do vulgar e muito menos se tolerariam os louvo-
possibtlídade de Urll_ empréstí- que se prolongavam ha meses."

res publicamente dirigidos ao adversário, por' mais
mo p�ra reconstruçao no,mon- Ignoram-se, toda-via, aqui, 03'

insigne, que, ao contrário, assume, t á miopia de a1-
tante de 1.275.900.000 dplares. termos do acordo. Somente a4

guns' espíritos facciosos, a fisionomia terrivel de um
O banquei.ro espanh?l partiu manhã pretend� ° governo dar

inimigos coletivo. . .
?e Washlllgton depOiS d�, ser um comunicar o a respeito do

,

O sr. Nerêu Ramos não tem sido poupado ás ru-
mformado que tal q1,lantla era assunto.

des e crueis afrontas, -vindas do lado dos que lhe não
consideravelmente maior que, os

al'cançam a estatura mental.
atuais fundos de reserva, que

Ao general Flôres da, Cunha, porêm, não escapou
atingem apenas um total' de .

no ato de clemência praticado pelo seu adversário de
960 milhões. '

.

Um cérebro
convicções políticas a projeção espiritual do homem t "Há tantas dificuldades qu�

envolvem uma tal transacão AletroA081&:0pata quem "plus fait la douc�eur que la vol-ence" -

U
e a cuja nobreza de alma teceu louvores do alto da tri- I que

O Banco achou necessário

buna da Camara Federal.
.

consideI:ar madura�er:t� o as- .. LOS ANGELES, 1° (U. P.},
A ação do sr. Nereu Ramos, :ri'o' fato a que aludiu I sunto1 dIsse o func�,onano do

- Um "cérebro electrônico",.

D,elloo 8 rec�m.nas'"
o ilustre· parlamentar gaúcho, atendeu a pedidos de Ba�co de Importaçao e Expor- capaz de traduzir jdiomas, será

íti muitos deputados federais, e da imprensa, obedecen- ,taçao. �
" ..

I
concluido, dentro de ,um ano,

.d I d
do ainda a,.impulsos cristãos, que conciliariam, na cle- A questao de um emprestlmo �a Universidade da California.

tn O na cu �a "a mência, as circunstâncias especiais de que se revesti- à Es!:,anha fOi recentem�n�e Êsse aparelho está sendo eons-

�.' Ta o procedimento da condenada e as considerações ImenCI'Onand,a pelo sec�etano ,�ruido, d,esde janeiro. "O origi-
RIO, 1 (A. N.) _ Um te1e- de justiça. Quando, na verdade, como assinalou o de ,E.stad? /\eheson numa en- nal. deverá ser dacti1?grafado,

grama de Fortaleza rios relata me�<;mo ST. Flôres da Cunha, aquela patricia consti-'

I
trevlsta a Imprensa. Ele obser- a fim de ser traduzidol' - ex-,

�ste fato estranho: "Um caso tuia "um grão de areia em relação às ,dunas de trai- vou �ue a Espanha não é ainda plicou o dr. Harry Huskey, do'

pitoresco e 'extraordinario ve.. dores nazistas e fascistas. que povoavam o Brasil", considerada como oferecendo Instituto de Analises Numéri-

rificou-se numa das ruas des� a comutaç�o da pena que lhe fôr�; antes rigoTo:;;;anien- garantias de crédito e aCreSC311- caso "Ai, então, o aparelho fa-

'ta capital no bairro otavio te imposta não poderia qei;xar de �ncol'itrar uma COl'- Itou a necessi'dade de um equíll- rá a substituição de palavra
Bomfim. Uma mulher desco- respondente simpatia na álma btasileira. por palavra, o que necessitará•.

nhecida á..<; plimeiras horas da Os srs. Nerêu Ramos e Flôres da Cunha senti- J,' depois, a interpretação huma�

manhã deu á luz um robusto ram-no muito bem. que os Estados Unidos e cerca ·na".

bebê dO- sexo masculino.
' de 12 outras nações têm map.-,

A desconhecida, ll1j1.ma· noite Os ,mlJ,.UDe .)8uDtamboto "om outras. Da�o-es tião consultai:;i diárias sôbÍ\� a.

de tempestade deixou o recem nr, u ti li Y situação na China, afim de con-

nascido sobr'(i) a calçada, e saiu ,ob'servQm � SI*tu811a"'o na Chl-oa, jugarem os seus esfQrços, de'tal E� n"'laCl"'O'
em desabalada carreira. Ihs- U '" tJ maneira que possa ser jtng�da ......... r'u

tantes após, populares tiveram WASHINGTON, (USIS)' _' slid� mantido no sentido de es- inteligente. Disse ainda mais E5tiver�m, ontem, em Palacio,

sua atenção despertada, pelo Os Estados Unidos, bem como tudarem os melhores meios 'que conversações sôbre uma conferenClando com o sr. GÓVNJJa-
dOl' do Estado os srs. Pàulo l�j:lll-

choro de uma criança, desco- outras nações, observam a si- para que possa ser enfrentada "frente comum", éra prematu- chini, Otto Renaux e Rt:l0nd B.e·

brindo o guri que tivera tão tuação lia China,. com interes- a mudança da ,situação no Ex- ra a idéia. naux, aquele prefeito de Brusquc e

estranho principio no bairro

I
se, porem mantém-se reserva- tremo Oriente. Webb, igualmente, anunciou estes Presidente e vice�pr(:sidente'

do Bomfim. A cr.lança foi .'e,n- ,das
e cautelosas com 9 des�n- O Secretario de,

Esta,d,
o Inte- que o Embaixador .SoviétiC.O, do Diretório do PSD, naquele lnós-

t d f 1 d J hk h pero municipio.
regue a uma can asa amllia, ro ar os aconteciments naqlle- rino, ames E. Webb, em sua Alexander panyus In aVia

Os ilustres polilic.()s taml.iI!m am.-

não hav,endo noticia da mãe le país or'iental. '" primeira confe-rencia de im- procurada discutir assuntos de Ülrmn·se com o sr. Dr. AderbaJ [{.

fujona. • O sistema de consultas tem' prensà, disse aos jornali'stas interesse, mutuo.-C. oa Silva, governador licencjw!o.

'�onlerêgcia dos
Quatro grandes
NOVA YORK, {(U. P.) - O

.semanárío "United States and
World Reporto" diz que "vol
tam a circular rumores no sen

tido de que hav-erá na Europa,
ainda neste verão, uma conte-

,
rência entre Stalin e os chefes -

dos governos dos Estados Uni
dos, Grã-Bretanha e França,
a fim de discutir a paz". "En
tretanto" - diz o semanário
- "Truman parece manter
uma atitude fria a respeito de
ir novamente à Europa, para
entrevistar-se com Stalin. '

Automaticamen.te
elcom�Dgados "

PRAGA, 1 (�U. P.) - O ar

cebispo católico Josef Beram
ameaçou com a excomunhão
automática todos os sacerdo
t-s que colaborarem com ar

tigos para a "Gazeta do Clero
Católico", controlada pelo go
vêrno comunista tchecoslova-
co.

A arneaca está contida nu

ma carta em que o arcebispo'
adverte o clero tchcoslovaco de

que "6 Inútil" reiniciar as ne

gociações cem o regime, cornu
rnunísta, para chegar a um

acôrdo entre a Igreja e o Ecta.
do.
A epístola arquíepíscopal foi

distribuída, ontem, ao clero. O

arcebispo Beran diz que o go
vêrno anunciou que pretende
dominar com punho de ferro
tôda a educação nacional, pa
ra mantê-la dentro das doutri-

,
nas marxist�3, e que êste fato
torna "inútil e' vão qualqu.er
esfôrço de negociação.
o ministro da Informacão

tchecoslovaco, Vac1av Kope
cky, disse, domingo, no Con

gresso Comunista, que, o Esta
do reclama o direito de dirü!ir I

iôda a educação déntro do es- '

pirita das doutrinas de Marx
e Lenine.

MOMENTO

Nerêu Ramos julgado
sr" Flôres da Cunha

:; l

, l�i',�::: '

10 sr. Flores da Cu'ftna!.',louva um"

ate generoso do si. ,Nefêu ,R�DlO�
RIO, 31 (V. A.) - Ocupan- ce-pr�fu:e.nte, no exercicíot da

do-se, do caso do indulto con- presidênci<:i"Qa �públÍc!,'. ,!Sr.
cedido' pelo vice-presidente da Presidente. CohgI;!ltulíO":me com
Repúbríca a Margarida Hírs- o ato generoso -"'e:" benévolo
ohmann, o general Flores da do sr. Nerêu: Ramos', porque
Cunha foi a tribuna da Câma- esa patricia nossa que,' àliás,
ra e pronunciou esta oração: tinha dupla nacionalidade, fo
Sr. presidente, Um grande nu- ra coagida, na Alemanha e

mero de deputados, subscre- depois na Itália, a prestar ser
veu um telegrama, há dias, ao, viços na rádio-comunicação,
ilustre e iíonrado více-presí- em que se ouviam vexames aos

dente da Fepúbllca, sr. Np"êu nossos soldados, ,batalhando

RamOS, antigo lider .da nossa na Europa, e também aos nos

ultima e gloriosa Constíaííção, 50 brios nacionais.
solicitando a benevolência de "

s. excía. para o caso de conde- Essa pobre .era um grão de

nação de nossa patricia Mar- areia em relação às dunas de

garída Híschmann,. condenada traidores nazistas e fascistas,
pelo Superior Tríounaã Mílí- que povoavam e povoam o

tar, que aquele tempo ainda Brasil. Estava servindo de bo

era .o Supremo Tribunal Mili- de expiatório; não a conheco,
,tar. r não. sei quem ela é, mas o ato

Sr. presidente fui. o primei- do' vice-presidente da Repúblí
ro subscritor desse telegrama ca no exercício da presídencia,
e do apelo, Acabo de' receber foi meritório. Para tecer lou
do sr, Nerêu Ramos aviso de vores a s. excia. e agradecer a
que; em data de 28 deste mês, atenção dispensada aos depu
comutou a pena de 20 anos de tados, quando atendeu ao ape
prisão para três anos, motivo lo feito a s. excia. pedi a pa
por que estando ela já, presa, lava. Desejo, ainda exaltando
há mais tempo, será posta 'em a atitude do vice-presidente
liberdade hoje ou amanhá. De repetir a velha sentença da

fato, no Diário Oficial de on- princesa: "plus fait la douceur

tem se vê o decreto do sr. vi- que lavíolence".

;
.
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Viacão Aérea
""Horário
S8gunda,..feira

"TAL" - 13,00 - Lajes e Pôr.

Alegre _,'
PANAIR - 10,40 ....:. Norte
VARIG - fO;40 - Norte
PANAIR - 13,60 - �ul
CRUZEIRO DO SUL - iS.55

liorte
Terça-feif'll --'''':,_-í}

"1�AL" - 8,00· - Joinville ,

Curitiba - Parana�uá
- Santos e Rio.

l \ "l.".[R - 10,40 - Norte
,'jIWZE:mO 00 SUL - U•• -

'.opte
VARIG 12,30 - Sul
PANAIR - 13.50 - Sul

Quarta,..feíra
"TAL" - 13,00 - Lajes e Pôrto

Alegre
PANAIR _. 10,40 - Norte
CRUZEIRO DO S� - lf,OQ

JI'ol'te
VARIG - H,'O - Norte
pANAIR - f3�O - ISul

OUinta-feira
'

fI�AL" - s.eo - J&inville
Cari. - Parangná
- "tos. Rio.

PANAm - 10,40 - Norte
PANAm - 13,50 - tStíl
VARIG - 12,38 - Sul
CRUZEIRO 00 I!UL - 18.&1

-.orte
cRUZEIRO DO SUL - 16,80

,lul
Semta-fetra

"TAL" - 13,06 - Lajes
Alegre

.

ORJ)'ZEIRO DO sul, _; 1.10.
;llforte
PANAIR - iO,40 - Norte
VARIG - U,.tO -- Narte
PANAIR - f3,50 - Sul

Sábado

tr.ABA.OO·

Áuto-Vl&çlo �� _ 0II11Ube
". _ IS horu.

.

Rápido Sul-Brasileira
, 13 boras,

Rápido Su1:Bras1!elra _ CUrtt1ba _

o. horas.
- • boru. Rep1'esentaçÕB$ _ Consiguações .._ Contm Própria
.Auto.Vaçl!o. Catulnella. � '';0111.111.. COMÉRCIO POR ATAOADO E A VA0E.TO._. h� .�
.Auto·VlaçAo o.,tarin_· - 'J.'UbII4'Io Grande ,sortimento em artigos de Alumínio das ..mais conceituadas
- e hora.
ExDr� Mo or�1o - I..tquIIa _7 hora�. .

Expr..o Brulql1«nlMt - lllruQu _14 horu.

.Autc·v1&cAo 1'Ul.fU - ItaJlf - 1. )lo.
..r.a., .

'. Expre&liO� _ M..... �
- 9.30 hor... ,

1!lJ:pre8lO Gl6rfa - LquDa - ., 1/1
'. '1 1/2 bara. .

DOMINGO
Sul·Brasileira - Curitiba _, .. ......__....... _

90,00
4&,00
25,00
9,00
0.50

Ach'am'se· abertas na Esco'la. de Aprendizes Marinheiros <lêste Estado
5EXTA-J'Em.4 '<l partir de 26 de maio a 15 de julho, de 1949 as inscJ"ições de civis C;,Q-

_Rr���a Sul �altil - P&rto .AI..,...
didatos a matricula nas Eseolas de Apnllldizes Marinheiros, nascidos

Ãuto-Viaç4o C&tarlnOH Ourlt1.bI �ntre 2() de maio de 1930 a 17 de abril de 1933.
- 6�horu.
.Aut(>.Viaç!.o Cat� lomnI. O exame para os candiã:i.tos inscritos sel'lá no dia 18 de julho de

- • hor...
1949, as se'te horas � trinta mi.nutos da manhã. na'Escola de Apre-ndizesAuto.Vlação CatllF.'Lnenet - r....uoa _

_ 6,30 horll� Marinheiros de Santa Catarina, em Barr�iros.
'1 �f;;,w80 SAo CrlaovJo - lAtrIma -

Tôdas as informações qUe se fizerem necessárias podem ser obtidas
·AutQ.Vlaç1o Itaja! - ltajaf - II 110. nas aludidas.Escolas no 50 Distrito Naval, na Capitania dos PôrtQs, na.c;

l'a�AO Brulqum.. Bru.!lque - suas Delegacias e Agências e nas Prefeituras Municipais de tôdo I) Es-16 boras. \

Rápido Sul·BrasileIra ,... JQlnvile _ tado.
13 horas.
Rlipfdo Sul·Brasileira

6 horas.

�o ao Oàt6TJo - � _;.

7 hOl'u.
Auto-Yl&eIo ltaJal _. naJat - 11 110-

r.a. , .,..._
..l�t":

l!lxp!'euo BnuQu_ - lIrUiü�
Uf 'boru.
Expresso !3ru.qu_ - MO'fa Trate

_, 16,30 bar...
·

ÁUto:V1&çl.o CIotarill_ - JoDITiU
-" horas,

.Auto-VlaçAo CatuiZl_ - CUritMle
- I hora•.
RodO'J1Ú'l& SuJ...Bru'J. - Hrto A1�

- 8 boru.
Rápido Sul-Braaíleíra

18 'horas. '

Rápido Sul-Brasileira
6 horas.

Joinvile -_

Curitiba -

-, TERÇA·!'Ent.A
4uto-Vl1<:10 Catat'lneue _ P«Ino .AI.

8N! - II hora ..
Auto·Vl� Catarm_

.... fi boras
4uto·Viaçlo Catu1ll_
- • horu.
A�V1AçlO ca�

- 6 horu.
Expresso "o CrlF.;ó...o _ � -

7 horas,
!Jo1mpl�""e _ Gl6r1a - l:Ac1IIIa -, T�

• 8� horál.
!IIqIMUo Jl.t'uqUeuI - Bruqu. .,-

le hora.. .

... 1
.. ·lf.O.Vlaçao ltajl4 - IuJaS .... II )lO-

ra&.
•

.

Rápido Sul·Brasileira - JoinvUe'-
13 horas.
Rápido Sul-Brasileira _ curitiba -

6 horas.
QU.A.RT.A-:rmu,

.Auto-Vlaçlo CatarlnenN
..!. li horas,
.Auto-Vlaçlo Cltal'in_

- • heSras.

• Auto-Viação Catu'!D<ellM
- 6.80 horas.

l '
Rápitlo SuI·Brasileira _ CUrttiba

6 horas. .

. Ráp:40 Sul-Braatleíra _ JolnvUe
13 noras,

\ Expresso Slà Crtsw.ao - Lqu/IUI -
7 noras. .'

ErpreB80 Bl;uIlQUfll.. - Br1uIqu. -

16 horas.
.Au�(I.Vi.çio ltaja1 Iu,jaJ _ II bo-

1.'&11.
Expreaso Bruaqu_ - NOT. Tnnw
- 16,30 horas.
RodoTlãri. Sul BralS!l -- PGrto Alecn
- li bor&•.

JoinTil•

QlrtNTA.FEIRA
.Auto-Vlaçlo CatartnflllM>

.Alll8'l'e -' 6 h01'_
Auto-Vlaçlío C&tarinenae

- II horas.
'

AutO.Vlaçlo catu�
- • horu.
AutQ.Vlaçl.o C&tar1nflnH - Tuibarlo

'_ 6 horas.
.Auto-VlaçAo Catu1n_ - LasIma

._ !l.SO };,ora".
Exm'e8SO SIlo crl�TIo -: Lquna -

,7 hora,s. '..
lCIIlprêl!8 Glórl& _ L� - • 11'

• 1 1/2 horas.
l:lq)res90 Brulque.n.e - Bru'lqWl -

1. haras.
Auto-Vlaçlio ltajaJ - naja! - li ào

_, ruo
Rápido Sul·Brasileira _; JOlnvile":"

13 boras. '.

Rápido Sul·Brasileira - Curitiba --

• boru.
:aJnpl'esa Sul 0éBte Ltda - XapecÓ - ti
_., bol'lU.

Curitiba -

Jolnvlle -

'.

RápIdo
6 horalJ.

e Pôrto, .

----�----------------

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

�ARIG - 12,30 - !!Iul
ORUZEIRO DO SUL - t3.,�

Ifort,e
IJomtltqo

PANAIR - 10,40 - Norte'
i CRUZEIRO DO SUL - H,OO
1 PANAIR - 13,5_0 BuL J _...� J

-; lseritóno 'TécuW9
Cid Ro.eh-e Am.,.1
ENGENHEIRO CIVIL

Aviso aos srs. interesSados que,
.tendo regressado de SUQ viAjem aoe

'Estados Unidos ,da América do Nor
te e países visín�os, o Dr. Cid Ro
cba Amaral reabrirá seu eseritório
(Rua Presidente Coutinhl) n. 22),
nos primeiros dias de agôsto, espe
rando continuar a merecer as espe.
ciais atenções de seus amigos e

clienteSJ.
Pedro Medeiros, AuxiHar

Páscoa dos Estudandes C. de Florianópol-is
Dia

-

5 de junho de 1949 às
\

7 horas na Catedral' Metrúpolitana
PROGRAMA

DIA 3 (Sexta-Feira) - As 17 e 20 11Oras, Sessão comemorativa
à Páscoa rio Teatro Alvaro de Carvalho, promovida pels diversos EU1.!"
eãndáríos da Capital. Não tendosido previs,to a tel1�po saljent;l)n�s ..... _

agora que a Escola Industrial tambem prestara sua valiosa cooper.içao

I
Dr. CLARNO G.

com as demais Esclas : Instituto de, Educação, Col�giOS �atari.n�.nse_
e

GALLETTICoração de Jesus, Curso de Humanidades, Academia de Comercio, r a-
A D V O G ,� D Oculdade de Direito, Ciências Econômicas e Farmácia e Odontologia.

edmo .. c�901NOTA - A festa é grátis, mas, mediante ingresso que poderei ser
COll8titulç5.o de Sookclad••

obtido com os encarregadso da Páscoa em cada Educaúdário ou com (;8
NATURALIZAçOESmembros da Juventude Católica. Títulol Dctclnl'Cltt.rioo

DIA 4 - (Sábado) - HORA' SANTA MEDITADA, ás 15,30 horas,
na Igreja de São Francisco, �romovida pela Juventude Catúli:3 e

dedicada aos estudantes. Será'pregador o Revmo. Pe. Dr. Itamar LUE da

Costa.
DIA 5 - (domingo) ..:..,. As 7 horas da manhã, na Catedral Metropo

Útana solene- comunhão Pascoal de todos os estudantes católicos de

Flori;nópolis. A Santa Missa será; celebr�da por S. Excia. ReY�na.. o

senhor Arcebispo Metroplitano que gentilmente acedeLí ao convite.
Estudante - alerta - moyimenta·te com o verdadeiro I�spil'ito

cristão, com.padicipa:Thdo dos preparativos, de tua pascoa- vivendo o

teu ideal, comungando o teu cristo eJ .tomando parte ativa no prog;ra�na
acima elaborado.

MisTol

Para que � seu

RESfRIADO'
·não se torne

PERIGOSO
use

Tenha sempr. em sua
casa um vidro de

Misr-oI
'1

•

Florianópolis, 13 de maio de 1Ç},L[j

(Ass.) P. Dr. Itamar Luiz da Cost:l.

Escola de ..Aprendizes Marinheíros
1.

AVISO

Florianópolis, 20 de m.aio de 1949
Mauro Balloussiex-:

Capitão de Corveta - Comandante
--,._----�------------�--�------��----��----------�---

& Ir11lãoLuiz Faria

marcas

Variedade em Louças, - Vidraria - Artigos esçolares
Generos alimentícios industrialisados - Condimentos

Armarinhos em geral
LOJA E ESCRITóRIO: Rua 7 de Setembro, 21
Caixa 'Postal 322 - Endereço Telegrafico "LUFAMA,

FLORIANóPOLIS - Bta. Catarina

- PapeJaria
Perfumarias

Vaada - .e
Vende-se, por motivo de viagem, uma mobilia completa de
quarto para casal, em estado 'de nova, em imbuia compensada,
pOF preço de ocasião, facilitando-se ó pagamento em 2 (duas)
prestações. .

'

Ver e tratar à Rua Antônio M.atos Arêas 511 - Canto -
-

Estreito, a qualquer hora do dia
, •

- _--_�__ • • �_,_. ._ .... 1.( ....,.,..._..._,, _

EMPReSA FORÇA E LUZ SANTA CATARINA

Alameda Duque de Caxias, 7
'

BLUMENAU STA. CATARINA
Eendereço teleg�áfico "FORÇALUZ" - Caixa Postal; 27

Concessionários dos serviços de' Forçà e Luz ElétriCl;l para os l\iu
nicipios de Blumenau - Gaspar - Bruslfue - Itajaí - Rio do Sul

- Ibirama Indaial - Timbó - Rodeio.

Proprietária das usinas bidroelétricas "Salto" e "Cedros",

NÃO F4ÇA
CONFUSOES"!
Trate a sua Bronquite e ficará.,
livre da . Tosse e do Catarro
A bronquite começa muitas.

vêzes com um simples resfrtado ,

Sobrevêem, então, a tosse rouca

sêca ou sibilante, o cansatrvo
chiado no peito e a obstrução
das vias respiratórias pelo ea- ..

tarro mucoso ou mucopurutento ,

:Estes são os sintomas da bron-«
quite. E muitos procuram, com
batê-los. E' um êrro , O que deve
ser combatida é a bronquite -

causa e origem daqueles males
- porque' quando os bronqutos
estão inflamados podem surgir
graves complicações nas vias.
resoiratórias .

Para tratar acertadamente �.

tnflamação dos bronquíos. existe.
agora, um eficaz preparado. E'
o PcI"rrnlnt. que; age d�reta�,·
mente sôbre as mucosas inter
nas dos bronquios, descongesno.,
nando.as completamente. Tra
tada, assim, na sua origem, a

bronquite desaparece e desapa-·
recem também e. tosse, Ç) catar->
TO e- a opressão do peito. PaJ:
mini tem proporcionado alivio
a muitos sofredores. Se o Sr.
sofre de bronquite ou traquec-;
bronquite, peça na sua farmá
cia um vidro de Piurnln. ..

P-IS

ElCrit6l'io fi Re.id.ncia.
Rue Ti.tcdlmtH 42.

:... f'O_N_E_._"..
1

...46_B ......:t
,
.>

PLANTANDO DA
Tem V. S. pomar, jardim e ne�

cessita de árvores frutriferas: e'
flores?
Peça catalogo, nesta ptaça...

com J. Gosta à Rua JerÕnime'.·
Coelho nO 2

Casas
VENDEM-SE 3 casas, tipo }Jang,ücw
recem construídas, desoc1.;padas"
com 3 quartos, sala, .cosinha, ';Y. C.
terreno de 500m2 c/árvo'res fruti-

'

feras, a rua Servidão Fran zoni n, 13>:
15 e 17.
Tratar: com Rui BarbO,sa, 2J .

"

I o_ o. ..

Vende-se
VENDE-SE � lote n. 30, área 40{\:m� .

C6'D1 lO metros de frente por 40 da"
fundos, sito à rua Irmãos Joaql!.!�•..

cOillrrol1ltando com hel"deiI:os :d�,
Angelo M. La ,Porta e Ulrban dei·'
M()ura Ferro. Cartas para Vald·emi-·
to Fonse<;a; Rua Ca.ndido Lopes fi.;.'.

241 -' CURITIBA.

FERIDAS. REUMA.TISMO E:
PLACAS SIFILITICAEt·

Elixir de Nogueira·
Medlooção auxiliCl!!' � tl:'l;Itc:t%l'I."to.:·

da .UDia� �

, " " ..

Os motores JQHNSON S�a HO!'8&"
mente são utilizarlas máqu�tlas mo

dernas em precisão e rapidez, O�
são construidos em fábrica model'�·

.na sob todos os pontos de vista e '

'YS 'soP13z!{u!OadS<l sO!l��<ldo JOfÍf!
·engenheiros da Johnson são rcputa-·
dos como os melhores do ramo. Dií'!o',
tribuidores: Comércio & Transpor.. -

e� C. Ramos S. A. - Joã'O Pint�

........ "" 4 .. • ...

Vlende-se
AUTOMOVEL FORD 49

Vende-se um, em estado DO"'c>"

com 5.000quilometros, 4 portas. Vêr
'e tratar com Oswaldo Nascimento.
..

éOMPRÃnó:àÊs ·PÃRÃ· êÃsÁS "..,'
'"

TERRENOS
o Escritório Imobiliário A, L. Alveu.

sempre tem compradores· para casas ..

terrenos.

Rua 'Dec,iorQ' 3S>
. , ...... i·

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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LIRA TENIS CLUBE - DIA 5 - DOMINGO SOU�'E MIG

.

. '

DlA 19 _ DOMINGO _ COCKTAIL -D
- ,.E ,NON. DIA 15 - QUARTA-FEIRA - REUNIÃO DANÇANTE, INICIO ÀS 20 HORAS COM ORQUESTRA

2.5 � SÁBADO __ "FLOR DA RO A"
ANÇANTE, ,INICIO AS 9,30 HORAS - APRESE�TAÇÃO DE UM REPERTÓRIO DE MUSICAS, INTEIRAMENTE NOVO', DIA

=: NUMEROS MUSICAIS TIPICOS ;ARAD1���� AS !p����� - !RADlCIONAL SOlREE JOANINA .- P,REMIOS - CASAMENTO NO ARRAIAL _t"SURPREZAS

,ARRAIAL DO '''CLUBE DA COLINA" NOTA" p' f !AÇAO DEyMA DUPLA RECENTEMENTE ,CONTRATADA PARA ESSA FESTA, A MAIOR 00

não se fazerem acompanhar de pesso'as extr' h
ara. a ,est�do dl� 2)5 havera reservas de mesas. Para tôdas as' festas, acima, a Diretoria solicita dos srs. Associados

.
an as ao qualllO soela . '

ANIVERSARIOS:

.MARIO VALDEMIRO OLI
VEIRA'

Transcorre, hoje, o aníver-
. sárío natalício do inteligente
garoto Mário Valdemiro Oli
-veíra, filho do sr. Valdemlro
Pedro .de Oliveira e de sua

.exma, sra. d. Francisca de Olí-
.veíra.

D. MARIA GRAMS,
Faz anos, nesta data, a sra.

-d. Maria 9'rams, digna espôsa
do sr. João Grams, dedicado
.operário da Arataca.:

SRTA. MARIA TELMA GAR
CIA

A efeméride de hoje consí
gna o aniversário natalício da
gentil senhorita Maria TeIma
Garcia, competente funcioná
ria do IAPI, nesta capital.

ÁS :rr:uita� homenagens que
lhe serao tributadas, nós nos

associamos, com prazer.

,

,�----__"".."'---.-

-"'FABRICA DE FOSFOROS (PRON
TA P. FABRICAR)

Vende-se

'Maq�lj nádo Cr$ 250.000,00
-Predio, [moveis Cr$ 90.000,00
"Situad.l ('J1I Campo Alegre - S. C

'Vende-se tb. só maquinário
lnformuções com A. Wehrnuth -

''BI'us(fue - Santa Catarina",

•••••••••••••••• 0.0 o ••

Muitas felíeidlldes pelo naselm••

to de Aeu filhinho 1

Ma8. não esqueça. que I) meU,.r

'Presen1t'! para o seu "PIMPOLHO·
é n'" � �aclernt'ta do CRl:DffO

'MUTUO PREDIAL.

RádIO Guaruja li (;Üm�aD�6 do Agasalho
RITZ ODEON RESENHA DE PROG1RAMAS A- Congregação Mariana Imaculada Conceicão está pro-

_ Simultaneamente _

DO DIA 2 DE JUNHO DE 1949 movendo a meritória campanha do agasalho para as crían-

_ As 5 e '/1/'2 hs. _ As 73/4 hs. 8,00 - ABERTURA 9as pobl�es dos morr.os. A todas as famílias da Capital ape,-

,

-Sessões Chics --;-
8,05 - Bom dia Santa Cata- iam as FIlhas de Mana para concorrerem com agasalhos usados

_ O Super-romance aguar- rina �e �eu�. filhinho�,. esperando, igualmente que o' comércio e

dado com enome anciedade! f 8,30 - Cantor do dia !1ldustn� prontifiquem-se . a acolher a comissão que para o

_ Uma estranha historia de' 8,45 - Variedades
' rim, esta sen�o organizada. Inútil encarecer a oportunidade

amôr e aventura, de prazer e 10,00 - � Mexico canta � bene�1erêncIa do, gest,o de. ?aridade que assumem as Filhas

místeríot 10,30 - RItmos Portenhos oe Mana, e que so sera realidade pelo correspondente carí-

METRO GOLDWYN MAYER 10,45 -:- Em Compasso de val- nho com. que a nossa população demonstrará mais uma vez

apresenta sa
seus sentimentos humanitários e de piedade cristã.

UM TRIANGULO DE OURO: 11,15 - Melodias de Napoles
SPENCER TRACY 11,30 - Variedades

LANA TURNER _ INGRID' 12,00 - Diário Sohóro

BERGMAN 12,15 - Oferecimentos musí-:

'CINEMAS

Amortização de Maio

AÇOUGUES DO POVO, POPULAR E MODELO

OS MELHORES ESTABELECIMENTOS NO GENERO

,- HIGIENE ABSOLUTA � ARTI!GOS DE; PRIMEIRA

QUALIDADE

t HY��i���r�!n!� ���tineUi
1�

Luiz Martine�li, filhos, netos, genros e noras, ainda' aba
lados com o falecimento -de sua extremosa esposa, mãi avó e

�ogra Hyp�nina Basinh� .Mart�.el�i, convidam <1$ pare�tes e

pessoas arrugas para assítírem a missa que, em íntencão a sua

bondos� .alma, m.andam celebrar, ás 6,30 horas, na Capela
�{o Colégio Catarmense. Desde já antecipam agradecimentos.
as pessas que comparecerem a êsse piedoso ato.

cais
MUSICAS DE HOJE

Os patinadores
Accuarforte
E'vôé'
Nosotros
Suburbana
En un mercado persa
Eva
Caràvana
Ao cair' das fôlhas
Flauta de pau
Alma llanera
Um de menos

Amor
Toda mi vida
Sangue vienense
Eú sempre quiz
Esta noche o nunca

Já sou feliz
Rosas do sul

14,00 - INTERVALO
16,00, - Em tempo de valsa
16,30 - Recital de ';ROBERTO

PAIVA
16,45 - Rádio cinema ...

17,00 - Um programa para
você ...

17,30 - Carta Sonóra
17,45 - Variedades .

18,00 - O Instante da prece
18,05' - Passatempo' musical
18,30 - Luiz Gonzaga
18,45 -- André Kostelanetz e

sua orq.
19,00 - Momento Esportivo
19,30 ---,- Noticiaria da Agenciai

Nacional
20,00 - Musicas populares

brasileiras
20,30 - Orquestra Sinfônicas No sorteío rpalizli.lo em 31 dtt

21,00 - Musicas Mexicanas Maio de 1949 toram sortea-

�tH - t:f�:����l�: dN
"

'<RUiU
c-

m"'i!'"
'

l'21,38 - A Opíníâo da Impren- D H J
sa "

21,45 - Interlúdio Musical O Z I
21,50 - Comentário de Frei-

tas Guimarães Z B Z21,57 - Último boletim de no-
.

, ticias F V X22,00 - ENCERRAME'NTO.
'

'

. NOTA: No horario de 8 ás

[I
U K J"l

12 horas e 15 minutos, a RÃ-
.

I..a K

DIO GUARUJÁ, transmite em K Q Hcadeia c-om a ZYH - 6, RA-
DIO DIFUSORA de Laguna I U H Z
em 97.0 Kiloscíclos .

,

I,

o • • • • • •• •••••••••••••• I
Escritório à' Ru.a Conse-
lheiro Mafia.' 122.

. Nesta.
Inspetorias e agencias nas

principais cidades do
.

Estado

--------- o ANú�CIO IRRADIADO É LU{'R�
. ASSEGURADO!

COMPANHIA
INTEHNACIONAL

DF:
CAPITALIZAÇÃO

CASAS E TERRENOS

-em-

a MEDICO EO MON$TRO
(Dr. Jekyll and Mr. Hyde)
- A fascinante e bizarra

novela de
ROBERT .LOUIS STEVEN-!

SONo
.

FORTISSIMO ...
IMPRESSIONANTE! ... \MACABROl... ,

- No Programa -
'

1) - A Marcha da Vida
_: Nac.--

2) - Atualidades Warner
Pathé ... Jernal.

- Precos: -

D'. MARIA JúLIA MACIEL eis 5,00 _:_ e - 3,20
Festejou, ontem, o seu aní- "RIGOROSAMENTE PROt-

-versário a exma. sra. d. Maria BIDO ATÉ "18" ANOS"

"Ju:ia Maciel, digna espôsa do ROXY

c'

.

sr. Elisiário Maciel, nosso va-
- ÁS 71/:! hs. -

loroso correligionário. A vir- FANTASIA MEXICANA

J tuosa dama que, no nosso
- com -

-rneio social, desfruta- de inú- Dorothy LAMOUR
meras amizades, foi muito Arturo de CORDOVA

cumprimentada ontem. Trio GUADALAJARA
Embora tardiamente, apre- Musicas de AUGUSTIN LA·

-sentamos-lhe as nossas respeí- 1 RA destacando-se:
tosas homenagens. ' PERFIDIA;"

- No Programa -
1) - Noticias da Semana

-Nac.-
- Ao Fundo Os Japone-

FAZEM ANOS, HOJE:
- o sr. Nilton Silva, disci-

plinado sub-tenente da Polícia 2)
,

-

Militar. ses

---o sr. Waldemar Naspoli- Desenho Popeye
ni, competente rádiotelegrafis- - Preces:

ta da Polícia Militar. Cr$ 4,00 e 3,2'0
- o jovem Carlos Augusto "Imp.14 anos".

Caminha, aplicado aluno do I
IMPERIAL

.

Colégio Catarinense, filho do - ÁS ,7Yz hs.
'

sr. Gumercindo Caminha, ché-l A LUVA REVELADORA
fe dos serviços postais aéreos, - com -

e de d. Alzira Caminha. Warner BAXTER
- a menina E'lizabete Dias, Ellen DREW

filha .do distinto casal Manoel __- No Proçrama -

Dias € Mercedes P. Dias. 1) - Cinelandía Jornal
- a menina Bernardete - Nac. -

.

Burgonovo, filha do estimado 2) _:_ Drogas e Droguístas
'casal Josefina e JoséBurgono-]' comedia. com os 3 patétas.
voo

- Preco: --

c-s 3,20 (trnicos).
-

"Imp. 14 anos".
CARTAZES DA SEMANA
Sabado - RITZ
Michael REDGRAVE
Valerie ROBSON
Flora ROBSON
na produção de
•T. ARTHUR' RANK:

SUPLICIO ETERNO
-. 'de

Daphne du MAURIER
• .. • • .. • • � o- o. .. o. .. o. .

Domíngo-l '- FINALMENTE I
RITZ ,

ODEON IMPERIAL

Ray MILAND
Marlene DIETRICH

-em-

CIGA.NA FEITICEIRA
3a Feira·

"

"Sessões. das Mocas"
Ray MILLAND

"

Dorothy LAMOUR
-em

IDILIO NA SELVA
-Tecnicolor -

4a Feira RITZ
Joel Me CREA
Frances DEE

-em-

ELES PASSARA,M POR AQUI

RADIO GUARUJÃ
Horários de irradiação:
Das 8 ás 14 e das 16 ás 22
(A mais popular emissora.

catarinense) ,

. .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. . .. � ..

CASA
Colilpra-se uma de preferên

cIa com fundo para o mar.
Informações nesta redação

PASTA DENTAL
ROBINSON

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

DR. ZULMAR DE LINS NEVES

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.

Pensionato Imaculada C(jnc�içã�-
Aceitam-se pensionistas (senhoras e moças)

Tratar à rua Esteves Junior n. 27.

Possue V. S, casas ou terrenos para
vender?
Não encontra comprador?
Entregue ao Escritório

A, L, Aives.
Rua Deodoro 35.

Imoblllãr1o

1 CURITI5A
. ���.':;';'-"::J��� ,.

n:llC�AMJ... PROS�·!lP.AS

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o
COM ÊSTE NOME, O CLUBE RECREATIVO "AMIGO DE ONCA", ESTÁ ORGANISANDO UMA FESTA A CARATER QUE FARÁ REALISAR NOS SALõES DO CLU
BE 12 DE AGOSTO NO DIA 4 DE JUNHO VINDOURO,

.

ABRINDO A TEMPORADA DE FESTAS JOANINAS, ONDE SERÃO DESTRIBUIDOS PRÊMIOS AOS MAIS
PERFEITOS CAIPIRAS, OFERECIDOS POR VÁRiAS FIRMAS DESTA CAPITAL. APROVEITEM A QPORTUNIDADE E DIVIRTAM-SE NO AMBIENTE SERTANEJO.
MESAS A VENDA A PARTIR DO DIA 36 DE MAItJ, DAS 19 AS 22 HORAS, NO CLUBE 12 DE AGOSTO.'

BONS 'REMÉDIOS!
PERDÀ DE MEMORIA, ESGOTAMENTO EM
AMBOS OS SEXOS, cansaço, falta de fosfatos,
nas convalessenças de moléstias graves, ane
mias e magreza, Tome 2 colheres de Fosfoso�,
ou 1 ampora ao dia, intramuscutar, (AS ampo
las sob reçeita méd.ioa),

fOSfOSOl
Tônico

para o cérebro

ACIDEZ NO ESTOMAGO - DIGESTÃO DIFl
CIL. D,ôres. mau hálito. úlceras, azias. enjôos,
arrotos e dispepsia, auxiliando o funcionamento
do fígado e intestinos. A venda em papeis (pó),
ou em comprimidos. Use 2 doses após cada

, refeição.

BISMUBELL
Para o estômago

DORES RHEUMA'fICAS, MUSCULARES, AGU
DAS e crônicas, gõta e artritismo. E composto
de medicamentos ann-rheumáticos em condi.

.

ções de ser 1àcilrriente tolerado. O rheumatís
mo é uma das enfermidades que mais atormen
ta a humanidadeve lhe tira a alegria, a paz e
a capacidade para o trabalho.

�_ ..... - .. ,.�

ANTI-RHEUMÁTICO '�

Virtus

TOS.SES NERVOSAS, ROUQUIDÃO, pigarro dos
fumantes. Tratamento auxiliar preventivo das
motésuas.rías vias respiratórias, Medicação de
comba te às toxinas no aparelho respiratório,
evitando o seu desenvolvimento e as suas gra
ves consequências nos pulmões.

MUCODRENO
(allllaRI•.da. lou•• b'ÔR

q":lca•• ac...os a.mático.

CON'l'RA OS ATRAZOS DAS REGRAS, dôres
e corrimentos. Regulariza os períodos. Des-'·
congestjona e auxilia nas pertubações das
moças e na menopausa.

I
REGULADOR
SANT'ANA

.
,

'

II. ••"o.aRça da mulher

.

• Procure nos farmácias 8 drógorios 9, na falta, com
V. SANDOVAL JR. - Caixa Postal, 1874 - Sõo Paulo - Remessas pelo reembôlso

'liRA TENIS CLUBE
PROGRAMA PARA O Mf:S DE JUNHO

DIA 5 DOMINGO - SOIRÉE MIGNON, OFERECIDO PELO DE
PARTAlVfENTO FEMININO DA FACULDADE DE DIREITO.

DIA 15 - QUARTA-FEIRA - REUNIÃO DAN�ANTE, COM O CON
CURSO DA ORQUESTHA DO CLUBE, APRESENTANDO NOVOS BO

LEROS E. FOXES - INICIO ÁS 20 HORAS,
� .

.

DIA 19 - DOMINGO - COCKTAIL DANSANTE, COM INICIO AS

9,30 H0RAS.

DIA 25 - SÁBADO - TRADICIONAL FESTA JOANINA, A CARA,I'ER,
DENOMINADA "FLOR DA ROÇA" INICIO- •.\S 9 HOHAS. HAVERÁ
PREMIOS PARA A'; MAIS BELA FLOR DO ARRAIAL - TAMBBM

!AO PAR MAIS ORIGINAL E AO CAVALHEIRO QUE MAIOR SEJIE

LHANÇA APRESENTAR COM O PEBSONAGEM D� "SEU .meA

QUER CASAR" E TEM MAIS AINDA, .. FOGOS, BALÕES, ME-

LADO, PINHÃO ETC ETC ... SERÁ A FESTA M.\XIMA DO AR-

RAIAL DO CLUBE DA COLINA.

(NOTA: - A Diretoria do Clube, solicita de todos os seus' associados
não se fazerem acompanhar de pessoas extranhas ao seu quadro social.

ESTABELEcnn�N'l\O DE FRU'fWULTURA

De H. J. Eipper ,

Corupã - lUUll. de Jarag'uá do Sul - Santa Catarna
continúa oferecendo a seus clientes enxertos' selecíona

dos de árvores frutíferas de todas as variedades
Para o embelezamento dos jardins, roseiras das mais
bonitas, palmeiras e grandê sortimento de plantas orna

mentadas.

VfIDE-SE 'por lq1Jtivo ,de mudança
'c. Brande. área de terreno ii cultivada
(Distante cerca de seis quilometros da. capitol-Bcirro-Barreiros
Area de 142 metros de [vente por 1.850 de fundos, incluindo
'C:t o ' 6 casas de madeira e uma de material.

, T�T)UR:

F,lorian6polis _' nesta redação ou Escritório I, de A L. Alves.
Barreiros - com o proprietário'Mathias Iha.
Blumenau - com o "Sr. Christiano Knol1, no Hotel Cruzeiro.

D FITIL
(orresponden<ll
(ornareill

Contere
Diploma

DIREÇKol
Amélia M Pigoz::i

METOOO:
Mod�rno e JmeÍentw:.

Rua Genert�1 lBiUewcourt, 48
(Esquinà Albergue. Noturno)

NAANTIGAGRECIA...
o banho rudimentar, era
uma condição de saude
imprescindível... A agita
ção dos dias que correm

.impõe-nos, todavia, um
novo cuidado diário - o

banho inferno para que
o organismo se mantenha
sempre livre, dos embara
ços acarretados pelo ex

cesso de atividade. Diuré
tico e refrescante, o Uro
donal é o produto indicado

.. 'para a limpeza e desin
toxicação diárias do orga
nismo. Promova a sua hi
giene in terna todos os

dias, tomando Urodonal
ao despertar e ao deitar
se, e constate os benefí
cios que este hábito pro
oorcionará à sua saude e

ao seu bem estar.

I.

VAUMART 1e viva cõütei-tte!

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

IÀS 7 HORAS NA CATEDRAL METROPOLITANA
PROGRAMA

DIA. 3 _ (sexta-feira) - às 20 horas, Sessão Comemorati
va à Páscoa no Teàtro Álvaro de Carvalho, promovida pelos:
alunos dos Colégios Catarinense e Coração de Jesús, Instituto
de Educação, Academia do Comércio, Faculdade de Direito"
Ciências Econômicas e Farmácia e Odontologia e pelo Curso de
Humanidades.

DIA 4 - (sábado) - Hora Santa Memitada, 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 Mediataâa, às' 15,30 ho
ras, na Igreja de São Francisco, promovida pela Juventude Ca
tolica e dedicada aos estudantes. Será pregador o ReVInG. Pe,
Dr. Itamar Luiz da Costa.

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

xxx

ESTUDANTE - ALERTA _ MOVIMENTA-TE COM O

.
VERD>ADEIRO 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

i)�
I

pt/IISrt7Ã!II(LIfStJ/(FRE/II1ES
·�ril(/PIS'/IItlht1ferM�

De acordo com os imperoti'l'os da

razão, da ciência e do bom senso:'

N." 1: Regras ob�ndontes; pro
longadas, repetidos, hemorragias
e suas consequências,
N.Q '2: Foita de regras, regras
atrozadas suspensos, deminuidas..
e suas consequências. 'l

,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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"CLUBE DOZE DE A GôSTO" PROGRAMAÇÃO PARA o MÊS DE JU LHO
SÁBADO -- DIA 4 -- ABERTURA DAS FESTAS JOA NINAS, PROMOVIDA PELA SOCIEDADE "AMIGO DA ONÇA" DOMINGO -- DIA 12 -- RETUMBANTE
SOlRÉE COM INíCIO ÀS 21 HORAS PONTUALMENTE. SÁBADO -- DIA 18 -- SOIRÉE COM INíCIO ÀS 21 HORAS. SÁBADO -- DIA 3.0 FESTIVIDADE DE S.

PEDRO

----------�--�-----------------------------------------------------�----------------------�------���.���.�.=.�o�.=.=..==eeee==�.=••�.=��
ii Datilógrafa •

I diplomada•

: Ojerece seus servi�os.
e

: Certes a Marui Inês

: Ferreiru.

I ÇqiXl+ �9$tcl) .5�, Ii o..e 84t

DOENÇAS E OPERAÇÕES
DE

OLHOS-OUVIDO-NARIZ
GARGANTA

(Cabeça-Pescoço-Boca)
DR. J. ARAUJO

Assistente do Prof. Sanson,
do Rio de Janeiro.
Diplomado em Broncrreso

fagología, em Buenos Ayres e

Montevidéo pelo Prof. Cheva
lier Jackson, dos Estados Uni
dos.
Operações de catarata, dO;;

vesgos, receita de oculos etc.

Operação do Bacio (papo),
do lábio e céu da boca fendidos
de nascença. Tratamento cli
nico cirúrgico das amídalas
das sin�sit{es, das purgações '

dos ouvidos, da obstrução na-

I
sal, etc.
Rua Nunes Machado, 20 Fo

, ne 1.447 .

---------------__�L '

,

:fmpresa «Viação Santa CatafinUn Departamento de, Saúde ,Pública
A V 1- Cj �()

.

Mês de' JUf1ho Pldntõeg
, ". _ . ,,'"_-, .: .

. I 4 Sábado Farmáõla Noturna - Rua TrajanoA Empres.a .

Vlaçao Santa ,�atarllla llllha. de ônibus q.ue faz o

,.
5 Domingo Farmácia Noturna _ Rua Trajano

.'!lercnrso Florianópolis �. �strelto e. Escola avisa .aos �o�sllldores. de 11 Sábado Farmácia sto. Agostinho - Rua Cons. Mafra.
permanentes e aos que Viajam gratuitamente por miposiçao da lei. a 12 Domingo Farmácia sto. Azostínho _ Rua Cons. Mafra.
'�ornpareccrem dentro do praso de 30 (trinta- dias no escritório à Rua 18 Sábado Farmácia Espera;ça __. Rua Cons. Mafra
Jo�o Pinto n. 9 afim-de regularizarem sua situação perante esta Em- 19 Domingo Farmácia Esperança - Rua Cons, Mafra

..; ,;presa. 25 Sábado Farmácia Da Fé - Rua Felipe Schmidt
Findo o prazo respectivo não será permitido viajar gratuitamente 26 Domingo Farmácia Da Fé - Rua Felipe Schmidt

1ll0S que não satisfazerem ás exigências desta Emprêsa, O Serviço noturno será efetuado pelas Farmácias sto. An-
Florianópolis, 7 de Maio de 1949. tônío e Noturna sitas às Tuas João Pinto e Trajano nv 17.

COl\ffiRClO & TRANSPORTES C. RAMOS S. A. A presente tabela não poderá ser alterada sem prévia auto-
Proprietários rização deste Departamento.

,'_�""'._"••""",_.""••_•••••_",••"••••",•••",w'_.........._••_w.:<'....._.""""................. Departamento de Saúde públíea, 25 de maio de 1949.

Luiz Osvaldo d'Acampor«, Farmaeêutico-Fiscal.

epresentações
�FIRMA IDóNEA, ESTABELECIDA EM SÃO PAULO (CAPITAL)

HÁ LONGOS ANOS, E QUE DISPõE DE DEPóSITO, ACEITA
NOVAS REPRESENTAÇÕES. REF. DE PRIMEIRA ORDEM.

RESPOSTAS A CAIXA POSTAL. 245 - SÃO PAULO.

-----��----

Ouçam diariamente, das 9 às 13 e d'á§ 17 às 22 boree I

RADIO JUBft' IYO 9
1530 kilocielos ondas médias de 196 metros

TUBARÃO -- S. CATARINA

.J .

c

•

GENEROS AI,IMEN1'ICIOS ,DE la QUALIDADE

Aceitamos ofertas diretamente do produtor para repre
sentantes exclusivos.' Interessam especialmente; -

BANHA DE PORCO DE la, MEL, QUEIJOS DE DIVER
SOS TIPOS, MARMELADAS DE FRUTAS DE 18. e

FRIOS DEFUMADOS. Ofertas para a Caixa Postal,
2.937 - São Paulo.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Dominoo, no Estádio da federação Catarinense de Desportos:· Quinto
Distrito Naval x 14" B. C. e Ivaí x Bocaiuv8, em jogos amistosos .

• _"._ _ _ _ ....
_ . _... ,_.::::::::::S:s _ __ _

�:::::s" ...

Registrado o cennste de
I 800s cO�ebol�e B�m!!Le o es-

! o excelente médio esquerdo perava uma bOa proposta do

����__��_D�k_ep_-_o�d_e�P_E_D_R_O�P_A_��O.__M_A_C_��_.�������������_ Bo� d�mdffãpM ma�uma��me�a�O�ntta��j��

do Corl-tibc e� expe
temporada as côres do Avaí, médio de ala foi registrado à �e-,1M ,........

. - desta capital, desinteressando-se mana passada pelo Conse no

desta forma de ingressar no ru- Regional de Desportos.

riências no Paula RaIl10s

Foram realizados em Joinvíl
le, nos dias 28 e 29 do corren

te, os jogos amistosos entre o

Lira Tenis Clube, desta Capi
tal, e o Boa Vista Ténis Clube,
daquela cidade.

Patrocinada pela Liga Join- Observámos muito jogos ín-
vílense de Desportos e promovi- teressantes, que arrancaram FEDERAÇAO ATLÉTICA

t t I d· b CA'l'AH.INENSE
da pelos clubes Cachoeira e cons an es ap ausos a oa as-

.

tê
. - NOTA OFICIAL nO 5/49.

Atlântico, realizaram-se domin- SlS encia que acompannou com
,.

teí
�

it COMUNICO que a Diretoria e-
go último, em JOi'nvile, com es- a máxima a ençao e respei o o

d 1· t d t
. os representantes dos Clubes fi-

Itrondoso sucesso,' sensacionais esenvo vimen o O orneio,

regatas a remo. Tomaram par- Como prevíramos, o resul- liad?s, em reumao ordinária

te, alem dos clubes promotores, tado para o vencedor, que foi o realizada n�sta data, delibera

os clubes Riachuelo e Aldo Luz, Boa Vista T. C., foi de apenas Iram
o segumte:

desta Capital, e América e Ipi- uma partida entre as 9 pro- 10):- conhecer do ofíCio. nO.

ranga, de Blumcnau. O Clube gramadas, o que bem define 12/4�, de 25 do a�dante, da Dire

Naútico Francisco Martinelli, o estado de equilíbrio dos con_ltorra do Taubate Esporte Clube,
desta Capital, inscrito em todos tenderes, ino qual a referida Associação

,

d
.

d Esse resultado de 5 x 4 pode- "pedia. fosse suspensa
.

a licença.os cinco páreos, elXOU e con-

correr, devido terem sido acome- ria. também, ser a favor dos,anteriormente requerida, dere-

tidos de mal subito . alguns de visitantes que tiveram em suas I'rindo o n:le contido:
seus remadores. mãos a vitória da 3a dupla" 2°) - ll1scre-:,e� nos Campeo-
Eis os resultados da competi- perdendo-a, apenas, por um inato� de VOLEIBoL e BASQU�-

ção ; erro técnico dos jogadores do! TEBOL, .

para InfanteS-Jl�vems.
10 páreo _ Estreantes _ role Lira que, pelo ,r€sultado racíl .os seguintes Club�S: Ubiratan

a 4 remos com patrão -- 1.000 do 1° "set" (6 x 2), e pelo apa- iE.C., f'>-.A. Barriga Verde e

metros - 10 Cachoeira, 20 rente descontrôle da dupla jTaubate E. C. ;

Atlântico, 30 Aldo Luz, 40 Ria- joínvíllense, substimararn, por' 3°) -: marcar o dia 3 de [un

chuelo, 50 América 6:.1 Ipiranga. momentos, a força dos seus ho l?róx�mo, sexta-f.eira, .p�ra a

X 20 páreo _ Classe Aberta _ valentes adversários, que rea- !ceahzaçao do 'I'orneio Início In-
AO QUE se supõe, o record de lo público esportivo. O grande Out-rigger a 4 remos _ 1.500 o'iram imediatamente loaran- 'fante- Junvenil dos Campeona

longevi'dade futebolistica per-Izagueiro recebeu os seguintes metros _ 10 América, 20 Cacho- do uma disputada vitó'ria �o 20 ,tos referi�os no item anterior, a
tence a um inglês, Buchan, que prêmios: um terreno no valor

eira e 30 Atlântico. "set" (8 x 6), o que definiti- I começar as 19,30' horas, na qua-
atuou em "3 temporadas na di- de 30 'mil cruzeiros,' 5 medalhas t d t

.

d 1 'dra do Lira Tenis Clube Floria� 30 páreo - Juniors - Iole a vamen e esnor elOU a up_a i .<. c
. -

'visão principal de um clube de de ouro, oferta do Bal:gú, Vas- 4 remos com patrão _ 1.000 me- desta Capital que perdeu o 30 Inopo!��, ,com a �:gunte tabela:
seu país. sabe-se tambem que o co, .Flamengo, Federaçao Metro-

I1'OS _ 10 Cachoeira 20 AtIân- "set" pela contagem de 1 x 6. I •

Vot zbol - 1° �ogo: A.A. Bar-·
austríaco Schllner atuou 27 politan., de� Futebol c C.B.D.; tíco, 30 América e 4� Ipiranga. Os vencedores do Lira T.lrrga Verde x Ubl��tan E.C.

.

anos a fio, tornando-se campeão u:na estatueta �e Pl:ata, ofere-

'I Ll0 nareo _ Novíssimos _ 101e C., foram: José Santos, na la! 2° Jogo: Taubate
nesse terreno, na Europa Conti- cl�a pelos �UnCl?nanOS da �a� a 4 r'emos com. patrão _ 1

..
000 simples; Wilson Elias na 4a e IE,C. x vencedor do 1°.

nental. Tambem jogou ,du�'an_te bríca Gu�ra e um volu�e, �n metros _ 10'Ipll'anga, 20 Atíàn- Arnaldo Mesquita na 5a sim- r BAt;QUETEBóL - 1° jõgor
25 anos: em quadros pnncIP�1S, cardenação de luxo, do h�r�

_ r;; tíco, 30 Cachoeira e 40 América. nles e Walter Wanderlei e ·Dr. Barriga Verde x T;:tubaté
� fra�ces Dubly, O nosso .Fne- [Negro no Futebol Braslleuo., 50 páreo _ Classe Aberta _ A. Santaela na 4a dupla. I 2° Jogo:
denreích, cmoo se sabe. Jogou oferta do seu autor � Mano Páreo de Honra.- tole a 4 re- Os vencedores de .Toinville, I'ubiratan

x vencedor do 1°.
durante 23 anos - e como jo. Filho.

mos com patrão _ i,oOO metros f.oram: Armandino Caparelli _

Obs: �s partidas de. 'volei se
gou! EM 19 de outubro de 1945 O

_ 10' América 20 Cachoeira 30 na 2a e Raul Schimidlin na 3a

!r�o
reallzadas em dOIS sete de

MUITOS juízes de basquete, Internacional, de Pôrto Alegre, Atlântico, 40 'IPiranga, 50 Aldo simples; 'Kurt Collin e Raul oIto PO:1toS cada um e. as de bas-
l'ugby, baseball e outros espor- a.ntes de partir para a sua ex- Luz e 60 Riachuelo. Schillidlin na la dupla, Arman- .quete Jo�adas em dOIS tempos
tes são aposentados no.s E. Uni-11cursão á Bahia, "condecorou"

I dl'no Caparelll' e Dar'cy Capa- de dez ml!lUtos cada. um.Classificação gera,l -dos quando chegam a uma certa ;seus jogadores com um anel de 10 lugar: Cachoeira, com 46 relli na 2a e Darcy Cubas e A. 4a) -: desig?,ar,. para refeti-
idade, pelas respectivas ligas, I "Doutor em Futebol". t Olsen na 3a dupla. rem. os Jo.go.s Ja cItados, os se-

b• pon os;
tque lhes concedem uma oa QUAT«O irmãos e um primo 20 lugar: América, com 39; Os jogos que foram bem dis- gum es JUl2;es:

pensão. 'formaram, em 1947, a linha 30 lugar: Atlântico, com 36; putados em um ambiênte fra� VOL.E!!: Érico Stráetz JOf., IA-
EM MARÇO de 1943, o Caxias dianteira do Stderurgica, de 40 lugar: Ipiranga, com 25; ternal e de absoluta lealdade, do Nunes, Iran Livramento e

derrotou, em ,Florianópolis, o de Belo Horizonte. 50 lug'al'.· d I 10 tiveram uma seleta e discipli- Osny Barbato.AI o ,UZ, com _ ;Avaí por 5 a 3, A rvIAIOR contagem do Fla- 60 lugar: .Kiachuelo, com 8 nada assistência, repn;sentada BASQUETE: Osvaldo Meira"
EM NO"'MBRO de' 1943, o mengo sôbre o Botafogo,. nos jO- pontos. por expressivo numero de da- 1ran Livramento, Aldo Nunes e-

Avaí efetuou três partida;s em gos oficiais, foi de 8 a 1, em. mas e cavalheiros da mais fi- Osny Barbato.
Blumenau. Venceu o Brasi'l por 1926.

DEPARTAMENTO DE FUTE� Ba sociedade Joinvilense. ,5a) - chamar a atenção de tu-
lO,x 1 e empatou duas vezes com A: MAIOR derrota do Flamen- Voltou a delegação do Lira ,dos os Clubes filiados para a

'Ü Blumenauense por: 2 a 2. go frente ao Botafogo foi de 9 a
BOL DA F.C.D.

de T. C., com a mais grata im_lcorrida da Fogueira, a reali-
A Federação CatarinenseFARINA foi o primeiro joga- 2, em 1927. pres!,!ão da hospitalidade que zar-se no dia 24 de junho pró:XÍ-'

dor negro a figurar num. com- JOHN Patric foi o maior "ar� Desportos; pela resolução n. 10, lhe foi of.erecida pela socieda- mo, em homenagem ao Exmo_
de 25 de maio passado, dispen-'binado argentino. Isto se deu tilheiro" inglês dõ passado. Fez de visitada cuja Diretoria S111'. Dr. Aderbal Ramos da Sil�

em 1922. num só jogo, 13 tentos. Nesse
sou das funções de membro do

,com os Sr;. Rodrig.o Lobo!: va, DD. Govenador do Estada...
d Depal'tamento de Futebol o sr.EM 1927, quan o o Flamengo encontro, seu "onze" ganhou Kurt Collin e Darcy Cubas á para que procurem inscrever o

venceu o campeonato carioca, o por 36 a O (1885),
Izidro Costa e pela resolução n.

frente foi ínexcedivel de l?'en- maior número de atletas, de sor-

Botafogo conseguíu impor ao A MAIS velha competição fu· 11, da mesma data, nomeou os tileza; prestadrus durante todo te a dar maior brilho ?:tquelao8rs. Eurico Hosterno e José Es--campeão duas derrotas: 9 a 2 e tebolistica é a "Taça da Ingla.- o tempo de sua permanência, prova.meraldo da Silva para exerce-5 a 3. terra". Vem sendo disputada . confirmando, assim.. a fidal- 6°) - convocar, para o dia 4
rem as funções de membros doNO DIA 29 de maio de 1945 O desde 1880. guia de tratamento do acata- de junho próximo, sábado, às 17

Clube do Remo, de Belém do Pa- EM 1933 num jôgo entre o mes�o 1?ePdartam�ntc:, OS�.b a
do Clube de Joinville. horas, todos os representantes.

rá, venceu um quadro de maru- CeItic e o Rangers, em disputa preSl enCla o sr. S111 r 19a. Pelo Dr. Bulcão Viana, pre� dos Clubes filiados, para toma.
'jos franceses por 20 x 1. do campeonato sBcocês, o arbi- O-RAPID-EXTREARA

-

DOMIN- sidente do Lira T. C., foi ofe- rem parte na reunião destinada.
ANTES do início do ultimo tro do encontro anulou "somen·; GO F.tt.ENTE AO VASCO recido um trofeu, cuja regula-Ià organização das Tabelas d�

prélio da Copa Rio Branco de. te" 4 tentos de cada quadro. Rio, 1 (V. A.) - Enfrentando mehtação será feita para um Ireturno, dos diferentes campeo-
1947, realizado em a noite d� 5 EM MAIO de 1947, a ,'Seleção o esquadrão do Vasco 'da Gama, torneio em melhor de 3 "sets", :natos.
de abril - Domingos, que cn- inglesa venceu, em Lisbôa, o fará sua extréia domingo no es- para ser disputado entre os FlorianõpoÜs, n de maio de 1949'
cerrava SUa carreira na seleção combinado português por 10 a O! tádio de São Januárfo o "onze" dois Clubes. (a.ss.) 0sm,ar C'unha
brasileira, foi homenageado pe- Nelson Maia Machado. do Rapid, campeão austriaco, Teremos, assim, mais um Pn:::idonte

Vidal e Dolé,

Regressou ante-ontem de São
Paulo o desportista Dirceu Go�
mes. Aproveitando sua viagem
á Paulicéia o primeiro mandá _

tário do Paula Ramos seguiu
at' Curitiba, onde entrou em en

tendimentos com Os jogadores
Aduci Vidal e Dolé, integrantes
do "onze" aspirante do Coriti
ba F.C., fazdndo-se acompa
nhar dos mesmos até esta Capi
}:1 �i. Informou-no' o sr. Dirceu
G, ines que os .jO)õs valorosos
"p:a:,'i.';rs" coritibanos farão um

período de experêncías no trico

lor, devendo hoje à tarde, parti
ciparem do ensaio coletivo, sob
as ordens do técnico Dalmo An
drade.
Vidal é nosso conterraneo

já atuou no Caravana do Ar e

vem ostentando ótima forma.

Quanto a Dolé, atua com desta
que, tanto na meia direita co

mo na meia esquerda, sendo
considerado uma das novas re

velações do futebol paranaense.

e VIDAL

TENI8- Torneio entre Floria
nópolis e Jeínvile

elo que' aproximará os tenistas,
das "'duas cidades, com real
vantagem para o desenvolví-:
mento do esporte branco em

Santa Catarina.
.

VENCEDOR O C.N.
CACHOEIRA "A. V."

Os concorrentes ao certéune foteboUs"
Ucos da cjdade

, I 2a. DIVISA0 (Primeíra e Se-
Foram inscritos para partici-; gunda categoria de amadores)

parem dos campeonatos oficiais - Olímpico, Guarani, Ipiranga
da cidade os seguintes clubes: e Lira.
la. DIVISA0 (Profissionais e 3a DIV1S.�O (Infanto Juve-

Aspirantes) - Avai, Figueiren- nís) - Avai, Figueirense, Paula
se, Paula Ramos e Bocaiuva. Ramos e Bocaiuva.

DO MEU Ali.QU!VO---

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Transportes Tenesnes
.

Transportes Maritimos ..
,

,

Acidentes PessoaiS .

AutomoveiS \
.

. Incendio.
'

.

(ascos. '

·Sucursal de Santa· Catarina
.

,

Praça 15 de Novembro, .22 .... 2Q, andar .

. 'Telegramas:, PR9SEBRAS ..
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Hoje
2 ��JUe�sado a situação dos convocados

NILO RODRiGUES
.

Copyright RIOP!{,ESS - Es- a Consolidação das Leis do Tra-

pecial para "O ESTADO" balho (art. 472) isenta o em-

Muitos são os patrões que se pregador do onus para com O

recusam a- admitir empregados empregado chamado às fileiras

com idade próxima de 18, mo- das classes armadas.

vidos pelo, ínterêsse de pagar- Só quando o reservista é cha

lhes 2/3 dos salários,' quando mado para fim de conflito in�

são convocados para o ser, iço terno ou guerra' externa é que'

tnílitar. Andam completamente o empregador terá que pagar

mal informados tais patrões. lhe dois. terços dos salários e

Quando um empregado é convo- assegurar-lhe o direito a voltar

cado seu único direito consiste ao ernprêgo, quando desligado.
em ficar de licença, sem qual-. Portanto não é justificada a

quer parcela de salário enquan- atitude de certos e�pregadores.
to durar a incorporação. Assim que, por. desconhecimento da.

mesmo perderá êste direito se lei, submetem a juventude ao

engajar-se ou fizer declaração duro dissabor de ver rechades
.

expressa. tôdas as portas, quando em

O assunto não mais está dís- busca de uma atitude que lhe"

cíplinado pelo Decreto-lei nO permita viver. Rej�itados numa.

4902. de 31�10-42, pois a 'l.tual ocupação lícita, entregam-se
Lei' do Serviço Mfii'tar (Decre- muitos, à ociosidade, onde ad-.

to-Lei n? 9500, de 2-7-46, rrvo- quirerp males, às vezes irrepará-·

gou aquela lei de emergência. 'veis. Já é tempo de criarem

O art. 145, da Lei' do Serviço SE> racítídades aos jovens que

Militar, de plena harmonia com querem trabalhar, enveredando
'''''I:J!_'_� '""'"""" pela senda da dignidade huma- ó

Dr. Jorge Lacerda
no�:i��:tL'1�Oa�:�����:o, gl� Vonli'-dor eletrôniCO
Jorge Lacerda, ora em visita à WASHINGTON (USIS)
nossa cidade, não quiseram Uma máquina de calcular ele

deixá-lo despedir-se, sem, an- trõníca, capaz de calcular 12.00a

tes, tributar-lhe expressiva ho- 'vezes mais rápido que a média.

menagem. . da capacidade humana.roí in

Porísso deverão reunir-se a- ventada nos Estados Unidos.

manhã, em amistoso jantar, A nova máquina chama-se

no Clube- "12 de Agôsto", ás BINAC, habilitará os engenhei---
19 horas, para a justificada ros a responder a questões li

demonstração de amizade de gadas adesenhos de autorno

aprêço a que o ilustre vísitan- veis, aeroplanos e outros tipos
te bem merece. de maquinárja, sem que se U,,

Catarinense que, embora a- nha de construir modelos dís

fastado do seu céspede natal, pendíosos, de modo a obter as'

não o, esquece um só instante, soluções dos problemas.
vem pugnando, da Capital-da O BINAC pode calcular em

República, amiude, pelo desen- frações de um segundo o que
volvímento das iniciativas' da I poderá acontecer a uma máquí
sua querida província, enalte- [na, submetida a vibrações, tra
cendo-lhe méritos e descobrin-I ções e outras condições. Espe
do valores. Sua atuação á fren- ra-se que o novo invento traga.
te de "Letras e Artes", ° apre- uma enconomia de P1ilhões de

ciado suplemento literário de dÓ}l.ares às pesquIsas industl"i.-
"A ,"Manhã", do Rio, dá-lhe ais. ,

destacada projeção nas letras A máquina é menor e custa

nàcionais, com merecido 01'- menos,' e é mais faci! de operar

gulho para os catarinenses' que o famoso contador ENIAC,
que, desde cedo, habituaram- construido para o Exército em

se a aplaudi-lo" adivinhando- 1946. É facilmente. transpor
lhe, muito jovem ainda, quan- tavel e bastante pequena para
do despontava para as letras, SEr instalada em territor!os

fulgurante inteligência e pu- de pequenas proporções.
jante valor artístico. Na sua construção empre-
Ãs muitas hornenangens que gam-se 700 válvulas, ao passO"

tem recebido nesta sua visita que. nã construção do ENIAC
á terra que muito lhe qller, �e empregam cerCa de 18.000

juntar-se-á a do jantar de a- vávulas. O Dr. John W. Mau

manhã, á qual nos solidariza- chly, presidente da Eckert-Mau

mos, desejando ao talentoso chly ComputeI' Corporation, de

colega, crescente prestigio e FiÍaderfia, que construiu ambas'

perenes felicidades. as máquinas, e}{plicou que 'um
As listas de adesão se encon- calculador não "pensa"; o apa

tram na redação da nossa con- relho apenas realiza operações
freira "A Gazeta" e no restau- matemáticas mais raprdamente'
rante do Clube "12 de Agôsto". que o cerébro humano. ex.

A data de hoje recorda-nos

que:
- em 1.640, o Povo e a Ca

mara de São Paulo. intimaram
os Jesuítas a que' se recolhe
cem ao eolégio no Rio de Ja
neiro. Esta expulsão, que só
foi efetivada em 13 de Julho,
foi consequente de haver o pa
dre Diaz Tafio obtido. em Ro-

Deram entrada, ontem, vários projetos-de-Iei de procedência ma a condenação do cativeiro

governamental.-Bolsas de valores.---EdiJicio dos Correios dos índios:
e Telegrafos.---Páscoa dos Funcionários --Sem

- em 1.822, foi inaugurado
! materia a ordem do dia O Apostolado da �'No.bre Ordem

A sessão de ontem, que foi Ijre- pitais catarinenscs; dos Cavaleiros, da Santa Cruz",
sidida pelo sr. Saulo Ramos {(!J11' CONSIDEHANDO que o sem composto de 100 membros,
pareceram 27 srs. deputarlos. numero de sociedades anonuuas .destacando-se D. Pedro, José
Aprovada a ata foi lida a rmte- existentes em nosso Estado, com Bonifácio, Ledo e o General

Tia do expediente, constante de obrigatoriedade de admissão eles-
Nobrega',oficios e telegramas. sas ações, cautelas e debentures,

O governo do Estado e.iviou os garantem, ao meu ver, a existência - em 1.82,2, atendendo o

seguintes projetos de lei: duma Bolsa de Valores CJlI Santa decreto do dia anterior, houve
- Modificando a estruutrn ((,1 Catarina, a primeíra reunião dos procu-

cnrrch-n de professor nurmalista, SUGERBI0S: d d
..

d B
aproveitnndo em Coletar-os c!�::lu _ que. depois ele ouvido o PIe- ra ores as provmcias o ra-

(
.

Clt
.....

V E
. "sil, sob a presídencia de D.

.atcgorra os .ore ores préJV1SO;'JOS nano, seja por . xcra. uomcaon

que contam mais de 1 () ancs de uma comissão composta (�L' deputa- Pedro, Principe-regente;
serviço público e criando .12 ear- dos, ele diferentes partidos pcliti- - em 1.827, o famoso Coro
gos de Regentes de E�;colas Pri- cos, pára o fim especial de. no nel Bento Gonçalves derrotou
marias. Cl'lSO dr achar conveniente e viú vel

Bolsa de Valores a criação de Bolsa .de Valeres em
um destacamento argentino

O Sr; Gnilhcrme Urbano do PSD nosso Estado, elaborar e aprc sen- do General Lavalle, junto a

apresentou o seguinte: tal' oportunamente projeto de Lei Estância de Sego;
Indicações neste sentido, 'acompanhado \d6 André Nilo Tiuiasco

Exmo. Sr. Presidente da A"3�Jn- regulamento respectivo", r F.. ........, II iii!IIW nrrrz' 1);__

blcia Legislativa. Foram nomeados os srs. G-lli�ller- Encontram-se atualmente em uso

CONSIDERANDO que 0 Decreto- me Urban, Bulcão Viana e Braz em todos os recantos do munjo.
Lei federal 5733 ele G de setembro Alves para a Comissão sugcrhin na centenas de milhares de Motores
(!l' 1946 obriga as sociedades por indic�ção acima.·

. _ d JOHN'SON proporcionando
ações 'a requererem admissão de Cor re ios e Telegrafos em I'ubarão e popa. .' ,

suas ações da Bolsa de Valeres O sr. Antônio Dib Mussi, [lo P. aos seus possuidores ano apos ano

mais próximas, para fins de cota- S. n., apresentou projeto dR lei um SERVIÇO SEGURO. Distribui

ção, antes de entrarem ','111 fl1I1cio-' (l1H' visa autorizar o Govêrno (lo dores: Comércio & Transportes C.

l1aJ1)��lto O�l dentro de. 90 dias, em J<>!_a_do a doar, gratuitamente, à Ramos S. A _ .João Pinto, 9_
que ja estiverem íuncionando ; t niao. UlU terreno para a constru- .......... _

CONSIDERAl"lDO que ainda Il:!O Ç']O, cm Tubarão, cio edif'icio nos
existe em n08SO Estado uma Bú;"3 Correios e Telegrafos. O referido
de Valores; projeto está em regime de urgên-
CONSIDERANDO que, por isso cia.

mesmo, os títulos dessa natureza

pertencentes a entidades sediadas
neste Estado terão de sei' nrocossa

dos na Bolsa de Valores de P. Ale
gre'.

c'ONSIDERANDO que taes re

gistros estão sujeitos a despesas
mais ou menos elevadas, além das
de honorá rios e outras, f'.oi1stHuiu
do, por isso. regular evas:10 de ca-

Crônica da Assembléia

Páscoa dos Funcionários
Foram tlesjgnados os srs .Biase

Faraco e Konder Reis para reprc
sentarem a Assembléia Legislativa
]lHS solenidades comemorativas ela
Páscoa dos Funcionários Públicos.

Ordem do Dia
Não havendo matéria (' nem ora

dores foi a sessão encerrada e nu

tra convocaria para hoje.

�IELAS �E PROJECÔES
, .

reia ", é que se tornou uma das
favoritas, contando, atualmen

te, com uma verdadeira legião
de Hfans". A bela "sereia" es

tá casada com lVIr. Bem G:),ge,
que é "isj)eaker" de rádio.

Bíografia
ESTHER. WILLIAMS

A linda "estrela" da Metro,
Esther Williams, nasceu em 1
de agôsto (o ano ela não gosta
de revelar ... ), na cidade de Los

. Angeles, California Sua esta-
tura. é de 1,69m., seus cabelos NOTAS SOLTAS

têm côr indêntica à dos olhos A R. K. O. adquiriu, de acôr-

ou seja, castanha. qo com um resumo que lhe foi
Esther aprendeu a nadar submetido n:um telegrama de

muito cedo e, possuidora de Henry Grunwald, um dos edi

uma fibra digna de grande tores das duas famosas revis

nadadora, obteve vários e hon- tas - "Time" e "Life" - a

rosos títulos, em competrções hi'stória intitulada "Honored
a que esteve presente. Aos pou- Glory", que será aproveitada
cos, Esther foi conquistando a numa de suas futuras produ
admração do público, te'!ldo çÕes.

adqui�ido grande popularidade x x X OFERrA ESPECIAL O�

depoIs qUe figurou no "shúw'·. Os ç?-�os leitores tal vez sin- ______
aquático da Feira Il1ternational tam dIfICuldades em reconhe- ('" _'_.. T

.

c.

de São Francisco. cer Van Johnson se assisti'rem °Y�IUD ITV
Contudo, não foi' s6 no mun-

"Tae Good Old Summertime". 0 -\:, "J
do esportivo que a bela "sereia" � dev�do a. "bi.godeira" que F loc'dnópoll' - CU. T IRAOEN 1(5.19

adquiriu fama. A convite, fêz ele eXlbe nesse fIlm...

um "test" cinematográfi'co, re- -:=---:----------..:_-------------
velando certas qualidades mui- Fquipos ,.para a Faculdade
to apreciadas pela Metro Gol- . .

dwyn Mayer� a qual não hesi-
. de Odonfologiatou em propor-lhe um contr�- Nas montras da Alfaitaria

to. R.esultou dai a sua est�éIa. Abraham, á Rua Trajano, a- pletos aparelhos vão ser mon-

dno fcm�ml'a'Hemd1942, num fllm cham-se expostos tres magni- tados na Faculdade ol1de -ser'
a aml Ia ar y f" d

" ,,-

O nome de Esther Willians
f fIcas deqUlpos . enta!,10s, da a-o virão aos professores, para au-

I
ama a marca Przmus que las ,pI'a'tl'cas Nes �t-:não era desconhecido do públi- b d .

. .

'
,

'. sa
.
OpqI um�

co, entretanto sómente a 6s
aca am e seI adqulfl?O� pe- d�de pobres da Capital pode-

, ! P la Faculdade. de Farmacla e 1'ao receber gratuitamente o
a sua magmflca "pel'forman� Odontologia de S t C t

. , .

ce" na peUcuJa "Escola de Se- . D t .

an a a arI-. nec·essarIo tratamento dentá-
.'

na. en ro em dIas esses com- trio.

Fino cromo PRE TO • M�RRON

SOLADO DE BORRACHA
Oe37d44 - ({-II. 145,-

COITRA CaSPA.
QUEDA DOS CA·

BELOS f DEMAIS

AfECeOU DO

COURO CABfLUOO.

na.

FRECHANDO•••

Justamente quando nosso eminente conterrâ
neo D. Jaime Câmara, em nota oficial, condena a im

prensa desmoralizada, O Diário da Tarde, desta Capi
tal, adquire um novo. colega em Santa Catarina.

"Trata-Se de O Garoto, folhetozinho também
anonimo e igualmente desrespeitador da lei de im

prensa, que, boa ou má, é a lei e vigora .para todos.
O ga.roto, segundo declara, teni por diretor O

Tempo e por gerente O Acaso. Até aí é mais feliz que.
o órgão udenista, que não tem nada disso. Com a in
tenção de fraudar a lei, o pasquinete de Perimbó -

(de lá surgiu) - info1"111a que a rSua' distribuição é
L.'1.terna e a sua publicação inqeterminada. Ao lado de

agressões a meio mundo publica, .entretanto, anúncios
vário,s e está sendo distribuido a rodo_ Para melhor
caraterizar a infração, anuncia: "Compre O garo
to". O sr. Secretál'io de Segurança determinando as

providências necessárias, dentro da Lei, fará obra
de higiene social e mental se acabar com o feio pape
lucho de P,erimbó.·O seu proprietário, que dizem ser

o Mané Bodega, se quiser ser jornalista, muito que
bem! Cumpra a lei, ponha o seu nome no jornaléco,
assuma a responsabilidade do que escrever e, ..

pronto.Émais bonito e menos impral.Ou será 'que o di
retor de O Garoto não tem liome? Essas exeeçí)es
acontecem __ .

Guilherme Tal.
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