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Homenagem dos pescadores ao'

Governad'or .Aderbal. R. da Silva

f(orianópoUs--DomingG 5 de Junho de 1949

Conform'e tem sido anunciado, e,-
.

tão' sendo preparados grandes reste

[os, para o .proximo �ia 29, do mcs

corrente, comemorativos do "Dia

d Pescador", na Praia do; Pontal,
antiga Ponta de Baixo, em São L1Sé

de cujo programa, as festiviuades

religiosas, serão." consagradns cm
.

�lção�de graça pelo restabelecimento
do' dovernadol' Aderbal Ramos da

Silva.

Com o fim de propugnar pejo
exito das festividades, foi organiza
da uma comissão de senhoritas des
ta capital c do visinho muni cipio
de São José que ficou assim cún�
tituida: Regina "'limoso Ruiz, Yeda

Geralack Sonia Luz, lvacel! Macu

co Jura�dil- ales, Oswaldina Seh

mirlt, Doris Bott e Beatriz Mimos»

Ruiz.

Esta comissão entrará em '·lt;vi·.

dadc desde já no sentido de. auzu
r iar prenda� 'destinadas ao arraial

cujo produto l'eve�terá ,a favor :�a
reconstrução e aumento da Igre1:\
local,' ao mesmo tempo que tornará
outras providencías para quê as

festividades atinjam o brilho que

allmetam os !pescadores daquela
linda e pitoresca praia de banhas,
na sua tocante e simpática homena

gem e personalidade ilustre, do Go
vernadon Aderbal Ramos da Silva,

Rio 4 (AN) - O Clube Filatéli
co do Bsasil está dirigindo um er-n

vide extensivo a todos os seus só

-cios, para comparecerem a inaugu
.ração da P Feira de Sêlôs, que se

realizará amanhã, nesta capital a-

. provcitando a pl'esença do prefeito
lfendes de Morais e da bancada ala

goano no Senado e na Cantara. CI
referido Clube procederá o leilão
de 50 lotes de selos, em beneticío
das vitimas das enchentes de A la

goas. Nessa ocasião serão distr-ibui
-dos aos escolares presentes, paco
te de sêlos com o que se procurará
estimular na juventude o gôsto pela

,

filatélica, uma vez que esse certame
não tem earaler comercial mas edu
cativo e altruístico, conforme pen
sarnento do prefeito.

\
\

Missa pelos mortos
de Pistoia '

I
Rio .j. (AN) - Xoticias proc('(len-ltes de Roma informa qUe o Em

baixador do Brasil, sr. Morais de

IBarros, antes de regressar :10 seu

pais, deverá homenagear amanhã,
"err. Pistoia, a memoria dos hrasi
Ieiros mortos no solo italiano em

194-1, Será celebrada missa durante

� cerimônia, que. fie acórr!o c!)m'los desejos do Embaixador, lerá cu-

rateI' austero e símplcs. I
I

Segue para o Oru- I
Doai o maestro Lam-j
berto Baldi I
IUo <l (AN) - Partiu, ontem, para

Montevideu. pelo cliper da Pan lAmerícan Wortd Airways o maes

t1'O italiano Lamherto B�ldi, que i
efetuou uma serie de concerto." no

Teatro Municipal, a frente da Or

questra Sinfônica Brasileira.

73 mil leitos para - o�
sindicalizados
Rio 4 (AN) - O Mini:;tr'> do I

Trabalho assinou um contrato com

diversos sanatórios, no sentid,) de
ser prestado aos trahalhadores
siildical.izados, ou me111bros de S:IaS

familias, asistência médica-ch'urgi
ca hospita]af. O cüntrato, cujo va

lor é de 5 milhões. e 500 mil. cruzei-
, ,I'OS, durará até que sejam efeHva
mente ocupados 73 mil leitos.'
____________� l

Istrada de rOdagem I
Rio..Baia
Rio Ll, (AN) - No dia 22 <lo f?;or

rente mes, conforine informa o De

partamento N�cional de EstradaS!
de Rodagem, vai ser inaugurada a

estrada de rodagem Rio-Baia. Acha
se tambem em construção uma va

riante Rio·Petropolis, que encur

tando cinco quilometros no pereur-

80 entre as duas cidades ,�erá. co

mo função principal dar aces:;o e

escoamentoa o Rio de Janeir.o pelas
rodovias Rio-Baía e Rio-Belo HOl'i.

.sonte ,esta ainda ep! constrnçüü I

J
o MOMENTO Tratado' anstriaco,

PARIS 3 (UP) - O Conselho de
Ministros do Exterior recebeu ho

je dos assistentes dos quatro rmnis
tros os relatórios sobre as conver

sações do tratado austríaco. Dois
relatórios foram apresentados: um

pelas potencias, ocidentais) piro

pela Russia.
'

SAUDE ·PUBLICA
No que diz respeito à saúde pública- o nosso Es

tado .contínúa em lisonjeiro avanço, apresentando,
em cada ano que transcorre, novos serviços, que vi
sam ao desenvolvimento de plano i�l'ial de assistên
cia sanitária às populações, Media te acôrdo com a

União, alguns setores especialment de profilaxia re

cebem apreciável contingente de auxílio federal, que
contribuem para maior eficiência dos trabalhos a car-

gos dos sanitaristas estaduais. Esteve reunida 5a feira a noí-' Campos, Elisa Faustino da
Podemos, todavia, afírmar que S. Catarina, sem te, no salão Arquidiocesano e Silva.

prescindir do sistema de cooperação entre os poderes sob a presidência do sr. João Na reunião foram debatidos
federais e regionais, conta um grande e notável ser- Alcântara da Cunha, Diretor vários assuntos sobre de como

viço do Estado, no sentido de socorrer as populações, -Regional dos Corerios e Tele- será feita a "Pascoa do Funcio-
não só dos centros urbanos, mas também das zonas grafos, a Comissão organizado- nárío Público Civil, que terá;
rurais. Desde 1937, na gestão governamental do emí- ra da Pascoa do Funcionário por certo grande concorrência,
nente sr. Nerêu Ramos, nos situamos entre os Estados Público Civil. numa demonstração altamente.
que, em matéria. de saúde pública, não esperam nem Estiveram presente a essa expresiva de fé e pujança da.
reclamam tudo da Uníão, mas aplicam quotas orça- reunião, além do sr. João A. numerosa classe dos funcioná-
camentárías consideráveis aos seus próprios servi- Cunha, os srs. dr. padre Ita- rios públicos c�:yis, � .

cos de saneamento e de combate às moléstias e snde- mm da Costa da Curia Metro- Outras reumoes serao reali-
mias que tão desastrosos efeitos causavam noutras polítana; Em�nuel Oampos, da' zadas até que tudo fique' devi-
partes do país, I Ãlfandega; d. Elisa Faustino damente organizado_, para com-

Não sendo esse um servico aue se atenda sem da Silva da Escola Industrial; pleto êxito da Pascoa' do Fun-
grandes sacrifícios de ordem financeira, os seus obje- sr. Adri�no Mossímann- do De- cionário Público Civil.
tívos, todavia, posta de parte qualquer compensação partamento de Educação; sr.

econômica, imediata ou remota, constituem obra de José Tolentino de Sousa, da
expressão humana, como também de recuperação do Diretoria dos Correios e Tele-
homem nacional para as tarefas do futuro, Sómente, grafos; sr. Marcolino José de
pois, a compreensão dos imperativos da solidariedade Lima, da Delegacia Fiscal; sr.
é uma profunda penetração ídealística das modernas Luiz Piazza, da Diretoria. de
concepções cristãs da democracia, teriam inspirado

'Iobras Públicas; d. Maura Ma- "

(ao preclaro estadista que hoje ocupa a Více-Presídên- ria da Costa, da Assistência Pú- A data de hoje recorda-nos
cia da .República uma tal realização, de pioneiro no

. blíca; d. Cristina dos Anjos, do que:
Estado, onde, aquele propósito tudo estava por fazer. 'MInistério do 'I'rabalhoç. dr. �- em 1.641, foi deposto do car-

4 Mensagem da gestão govemamerrtal de 194:8,
'

Hamilton José Hildebrand, '(lJl' go de více-xeí do Brasil o Mar-
apresentada há pouco à Assembléia Legíslatíva, regís- Secretaria da Justiça; dr. Aro1- ques de Montalvão, embarcan-
ta, na secção dedicada aos serviços de saúde p}íblica do Caldeira, Inspetor de Esta-. do na Bahia, preso, para Lisbôa;
estaduais, uma série de novas concretizações :n0.qlhle tistíca Federal; dr. Roberto La- - em 1.821, po Rio de Janeiro,
setor administrativo. Além do prosseguimento das cerda, Diretor da Estatística um pronunciamento militar das
obras de construcão da Maternidade "Carmela Du- Estadual; Julio Vieira, do Te- tropas lusas, sob o comando do
tra", na capital do Estado, que aliás acaba de obter souro do Estado; Ary Lentz, da General Avílez.vexígíu e conse-
auxílio federal, outras obras estão projetadas e em Prefeitura Municipal, Maria guíu a demissão- do Ministro
vias de execução, como a Colônia de Férias em Canas- Luiza Campos, do Serviço Con- Conde dos Arcos;
vieiras, o Pôsto de Puericultura do Estreito e o Par- tra Malária; Franklin Cascaes, -- em '1.827, o então Major Luiz'
que Infantil. Vários serviços obtiveram melhoria e.

.

da Escola Industrial; Antônio Alves de Lima e Silva, com uma

ampliação, já estando prestes a Iniciar-se- a constru- Machado, do Departamento Companhia do Batalhão do Irn-
ção de.mais um Pavilhão no Hospital "Nerêu Ramos". Saúde Pública; Antônio H. He- perador, destroçou um corpo de

Construções como a do Centro de Saúde de Ita- inzen, do Imposto da Renda; d. cavalaria oriental em Moreno,
[aí, vão tendo prosseguimento. Em Pôrto Belo adquí- Odalea H. Bilk, da Secretaria nas proximidades de Montevi-
re-se o terreno para uma dessas unidades e em São da Fazenda; d. Nair Caldeira (léu;
Francisco do Sul será inaugurado em breve o Centro Gonzaga, do 'I'ribunal de Jus- � em 1.837,' o General Bento:
de Saúde local. Chapecó vai ter também o seu Centro tiça; dr. Afonso Cardoso da Manuel Ribeiro, sob a bandeí-
de Saúde instalado em prédio próprio. Em Joaçaba já. Veiga> Diretor do Fomento ra da revolução rio-grandense,funciona o respectívo Centro de Saúde. ultimamente Agrícola; sr. Arquimedes. Mon- destroçou, 'no arroio Santa BaÍ'-
construido.

. guilhott, da D. P. C.; todos bara, o General Sebastião Ba-r-
Muitas outras realizações foram e estão sendo in- aliás componentes da comissão reto;

corpofadas ao primitivo plano dos serviços de saúde organizadora. '

_ em' 1.843,'0 General David.
pública po Estado, o que os torna cada vez mais efici- Out1:os representantes de Canabal'ro foi repelido em A:le�
entes e de âmbit'O de inflU,ência mais amplo. 110SS0 funcionalismo estiveram grete pele Coronel Francisco de

De sorte que o Estado de Santa Catarina póde or- também presentes· como os 1>1'8. Arruda' Camarada., iniciando O·
gulhar-se de possuir, sob a administração do seu De- João Ferreira, .t\_rarahy: Cam- sitio lie$sa posição. .

partamento de Saúde Pública, unia vasta. e magnifi- fPos, Amaro Coelho, Carlos Sch- , A1Ulré Nilo Tadasco<
camente aparelhada rêde de assistência sanitária às

lmidt,
Zuleider 1\1.[. Soares, Ma- _

populações, numa viva e patriótica disposição de coo- ria de Sousa, Nazaré Cost�, M.a- . 'Encontram-)?e atualmente em uso,

peral', com os poderes da República, pela. revigoração rilda Carvalho, Olga Plazera CIQ todos oS,l'ec(;IB.tos do mun·Jo.
da raça e pelo desenvolvimento demográfico no país. r de Oliveirá, "Alceste Barbosa" centenas ,de milhares de �oto:rC&

E, isso graças à clarividência de seus governal1tes, os , ,IAd!l Ramos, Eurice Schiffler, de popa JOHNSON, pl'oporCl�namll)
quais, desde a administração do preclaro sr. Nerêu Ra- I do Depar:tamellto de EducaçãQ, aos seus possuidores ano a�os .9]1�,
mos, que foi quem traçou ',s�ntido sociológico à ad- I Ilma Pereira Baixo Lídia L. um SERVIÇO SEGURO. DlStrIl)U:�
ministração estadual, não se descuidou de cO:ntinuar a I Ferreira, Rita de c.' N. Pir.es, dores.: Comércio � T�aIlsportes C.

qbras iniciada, dando-lhe permanente atençao e pl'O- da Delegacia ,]fiscal, Elsa Car- Ramos S. A. - Joao Pmto. 9•.
vendo de recursos o seu desenvolvimento e o seu me- valho, Maria dos A. Carvalh? VJ1;RK�,'DOR IBRAHIM BOA.BAJD'lhor aprestamento à própri'a finalidade.

'

�ertrudes Mulle�, M. con;e�- Acba-se entre nós o nosso distin-

11 A b Ih çao costa; Iv,[ana L .. Costa: [o conterrânea sr. Jbrahim Boabaid,uODclirto aos tra a. adores 10 comercio Sousa, Juha Costa, srs., Adem�I que desde hã longos 31ios reside
Gonzaga, Alberto Fana, Hugo ') �all't.a' Ca1arina do Palrl1D.!' '{mo
F b" J

�

Soares Macuco eu , .

,

a.. mI, �ao. ' Grande do Sul), onde foi ·elrito ve-'
Joao Candldo da SIlva, Junk�s > d ,'pe'o PSD

'

,

L' J" P R'bas Euge- refi UI , ., .

..JOl?e UIZ, ase " 1. ',A Na Câmara daquele flro�{Jcl'onio Dal Grande; Mano d .Acam- . .. ,

.

comércio em colaboração com o . ot '1' F rnalldes MU.lllCllllO gancho o prezado coes-
pOI a e aCl 10 e •

,.J t t' d ' ." d'b' 1Sesci do Distrito Federal. F· .
.

d ainda un1a ta<luano ern I o aLuaçuo lona (Ia'
Ol Olgamza a, .

.' d t" d ue o'o-a-----:-----------------------......;-:.
Comissão de Imprensa, com- C�t,lm� e

.

o p:es 1�10
e q.

�. �
posta dos' srs. A. Mossimann, no selO ria "ocleda le, emBql�e :dIVe•
Ad G 'a He'll'o Milton Ao yel'eador Ibra)Im oaJl.)al OS

emar onzag, - - -

.

,.

., � '.

Pereira, Antônio Sbissa e stas. no�s(]s 'Votos de feliz pellTI<lncnCH};

IRita N. Pires' Maria Luiza llI'sla CapiLal.

Páscoa dos Funcionários Públicos Civis

5 de Junho

. '.

Hoje no, passadO

Hio, 4 (AN) - O DepartamentO'
de .Difusã'o Cultural da PrefeH,l:a

re.ção do, maestro Auc'l!:é Grisarei. de·
vendo atuar como solista a violinis
ta Jaqueline Briolii. Esse concertO'
é dedicado aos trabalhadoJ'es do

através o seu serviço de recreação
popular, apresentará� amanhã no

Teatro Municipal um' concerto com

a orquestra dêsse Teatro, sob a di-

\ ..

L_ CURITle ..q,
,;"�'.r....

TELEGRAMA, PROSESRAS

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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NA ITERARIA
DIREÇÃO do �í�c"Lo dE ÂIlttE- WODERNil

Tôda correspondên ... '

cia deve ser enviada!
ii Caixa Postal384

TEATRO

Os Ucatorze" do C.A.M. Na
CANDIDA, de G. B. Shaw,
diretor.•. 'um cenógr�fo... uns intérpretes ...

caixa do
no. Teatro

palco. Véspera de estréia.

Alvaro de Carvalho. Um

o TEATRO EXPERIMENTAL DO CIRCULO DE ARTE MOOf,RN4

i ),

Reportagem de SÁL�IO DE OLIVEIRA
Nasceu como nascem tôdas as •• """, ",' .. " ,,',"', " .. " rável pt't,'a eapaz de prender o 'mais

iboas iriicinl.ivas dó Circulo df' Arte ;'\e111' a bomba atômica produzi- .Irr-equieto espectador, duranLe
Moderna ele Ftorianópolís, ii cuja ria efeito mais 'ai'razador. duas horas .e meia, à menos con-

;paternidade deve-se, já,.� revista Mas, u'lg(!Jém gritou : Vamos í'ortável das cadeir-as.
'�f?1TL" e, agora, o i'q..UBE DE CI- 'p'rá fronte, ,,� ceia sai, Mas não só ao autor deve-sé e

NEMA": uma idéia, poucas pala- '" e saíu I êxito de "eA�D1DA".
:Vl'US, muita ação, uma realidade. Assistl e ouví, razão por que Acredito mesmo que qualquer di-.

Aínda não li a ata de sua cria- pude assim retratar os "catorze" reção Jracn }J()l·ja. fi -perder êste in- t
!(ãQ (exí!'ttirá?), não seí fi quantas do Círculo de Arte' Moderna, cuja teressanjr, or'ig inal, 1
'ã1i'aa seu mQviri'l€-nt9 financeiro e f pincelada final bem define seus

.

"eÁ:'-iDTDA" vive cto� ·��7eiios li-alguém jamais precisar;t quem man- caracteres e suas diretrizes. r -' ,I I,1COS que utl a. j� "tulor. permite se ccnégra í'o para o "Jubilai" de seus'
'da mais. Aí reside Q mér-ito clf,l 1)1"- Com tais elementos, não fOI sur- tire � d�� U'��a inteligente .e preci- prrsonagcus,
ganízaçãe : ninguém gnita, não há presa o sucesso alcançado na es- sa ma- - , " Quando Cândida (1';g'h;

�:·on'ft·l·",'�a'o·. n"'ao' "',,.; l,'aidade dr ,em'. trela do Teatro Experfrnental. .,.', .caçao, e so
,
um diretor ex-

lO ", 11<> tIl j 1 ios). usa a escada, ::l·e í'uurlo da cc· ,Rlll'gg'eg�" pai de Cândida, esteve-

g.05; mas, todos trabalham Ti'Liliitl O velho casarão da Pl,aca .p,- 'llJel'len r, con iccec 01' (as cO�lsas (O
1

..

sob a l'e'i1IJOnsahiJjdude de Hélio-.

O]'
;. , '7". . erel- teatro Iarí a trabalho tão bom na, um {L'l'llpsi cOI'NO' pela p ateia

disciplina ditada pelo entusiasmo, ra eI, ,1\'elra, l:��sllr�':d, revivendo' quanto ao realizado 1)01.' Ody 1<'l'U- que não �lIslóm um: I,t,h!, Desfaz- ..:;(> BaÜst<I!;'ül (estréia) que usando ca-

çom orientação marcada e Iínalí- as g 01:'.:;'-;' pàs��';hs. ga .e Silva, a impressao de que [l escada linha racLrriza('ão pouco favorável ao seu

,da'a.es decisivas. Foi uma noité inédita para os Nota-se em tudo sua oportuna fim meramente r!.eCol'àhvo. Um tipo f'isir:o, soube se manter numa

Agora, quando da ·encen.�çitl): 'de novoar- de evocações para os Ye- influência, realizando urna feliz di- grande momento ela peca, um gran- linha rJiscr.eta de comicidade, ,&81Ti<

i'C},NDIDA", aquêle sucesso tre- lhos. Tà<.1as as depcndôncias do reção. de momento para \'nl.lIf'r.
.

jamais cair no grotesco. Por-tou-se

mendo de que a cidade tanto fala, Teatro Alvaro de Carvalho, com- Longe elo plano elas compara- Dentro rIêsse ambiente tão hem C'O!Jl o U111 verdadeiro ator.

ovidenelando a silenciosa timidez pletamente lotadas, abrigavam um ções, mera curiosidade, lembro o arranjado movimentaram-se os. Finalmente, 110 papel ele Eugênio.,
'! ln p' toa a lid d 'bl'

, ]' Ln l)l'ot'" de "e '\"DID'
.,

o .l·o"em "oeta, UVCillOS Jason 'Ce-
r a ] 1 rensa, as s qua 1 a es pu 1CO, ·evldenlemen(r hetel'og'êneo que yi no Rio em referência a um n d' ' ,� Í " "� , i<>

dos "catorz.e" (Era uma ver, "ca- mas que, numa clemonstl'al,�ão rle grande diretor, com suc.essos mar- Ti"'emo�, enlão, o prazer de 1l'S- sai', a grande revpluç:ão do Teatro.

Lorze moços que' tinham um Cír- I fino gosto e alla compreensão do canles no lealro e cinema euro- sisLiI' ao üc,�cmpenllo-revelat;ii.0 dos Expf'l'imentaJ do C, A. M.

culo de Arte Moderna, e tinham moaerno teatro ele declamação, foi pen�: Rug'gel'o Jacobi. sens sei's intérpretes: I Vivendo o a,bole�cent.e lão bem

uma revisLa � SUL _ e- tinham unânime em aplaudir a estréia de Eslreando na dil'eção de "TO- Câl1diffa teve' em 'Eglê :r..lnlheiros (li'scrito por Shaw, Ja.son foi per-

um Clube ele einem:a, e se di�u- "CÂNDIDA". BACCO ROAD", peça qll'e permalle- uma J'Cli2 inL('I'pL'cLe, Dizenelo bem, feito em tudo que .fez: ,sua limi:
nhum a fazer arte, sómcnte arte, - Sexta-feira, 27 'de, maio de 1919, c.eu oilo anas 1111 Broadway com movimentando-se c o m g l' a ç a dez, às vezes, seus arroubos de <1u--

'pUl'a e boa, o, ... mas, esta é outra marca o nascimento do lealro de absoluto sucesso, em nada fez no- (quan[a aLJ'i� profissional poderia rugem, scn aLl'e.vimento, su,� 'o'l1sa-·'
história, c.omo diria Kipling) fo- classe'para o grande público, para tal' sua presença, Grandes desem- apl'enffe]' ellD1 Eglê como senlar-sf', Jia, S('L1S sonhos e suas r"ea{ii:làdes

1'<lJI1 mobilizaelas, Tiraram as gl'a- O .público culto e inteligente, tão pen 110s lÍ\;&ram a Sra. Hália Fhus' eomo caminhar, como ,subir e des- não roram pt;vf'stidos de liques exa

vatas, aneg-açaram as mangas, bem Tepl'esentado p.elo que vimos to e os :::;1's. Sadi Cabral e Josef CP]' Llllla escada, abrir uma porta, gerados, Vivendo no seu mundo,
-empunharam serrotes .e mal'Lelü5, . em Florianópolis, naquela inesqnr- Guerreirol :\<Ias ni,nguém duvida do movimentar bl'a(:·os.e mãos.,,), um mundO' aparte, onde só havia

:pincéis e tesouras, num corre-cor- cível noite de arte. talente dê::,les gt'andcs artistas? Dos além de apresentar-se impl'essio- hlg'ar para mais aIguém, onele um.

re desabrido, na.�aÍxa do velha Tivéramos, aLé então, r.epl'esenla- demais intérpreles nada se pode nant.ernent e hela e elegante. só nome s.e1'ia pron.unciado: CAN-·

Teaíro Alvaro de Carvalho" ·emoI- das' em nossos palco.'> peças de ,eXÍ- dizC'l', a não ser do .exces�ivo exa-' Tem dois grandes momenios inol- DIDA", CANDIDA". CANDIDA...

dllrando os últi-J:nos ensaios da })e- guo valor literáI'io e teaLral (ex- g'êl'o' ela Sra, Yara Isabel, carica ln- vidaveis donl1'o de Lõda uma in! er.. o poeta vagava' aéreamente, qual
1i.ssima pe\,a d� G. B. Shaw, a que ceção feita: a Joracy Camal'g'o e Re- rando o interessante pape} da "Sis- pl'elar:ão perfeita: fantasma, pela casa .[ôda, para êle

l'eeebia. l'etoqu�s de direçãu, nato Viana que, á época em que ter Bessie", "_ Já vai. embora, Eug'ênio? pO\'oacla ap·enas pOJ" ",ela": ·eÂN-,

Ody 1<'l'aga e -Silva, a quem se nGS visitaram, expressavam o que Mais tarde, porém, em outros 'Mais vai 3ossim, neste estado'? DIDA, " GANDIDA ..... CÂNDIDA ....

deve a maior parte do êxito da ,es- -ae melho'l' havÍa no (,ea(,ro nacio- trabalhos de dire�ão, Ruggero Ja- Olha, Jaime, olha a gravata, (] E quando ela apu'I2ecia; mais ain-

tl'éia do Teatro Experimental do nal) por elencos medíocres,. apoia- cobi soube se impor e 'notava-se no colarinho, ° cabelo, aié par·ec.e que da sonhava.

C.• 1\. M., .s·egurando o queixo (in· dos ,em um ou dois nomes de va- des,empenho dos alores sob sua alguém quis estrangulá-lo", E ca- Jason, no Eugênio, faz rir, emo·

flubncia do MQl'ell. que l�epresen- 101" da cena brasileira. orientacão o lrabalho do grande cU. riciosamenle endireila e compõe o ciona, deixa de ser' J[\SOD. E' Eugê-
taria minutos depoi,s) olha uma Andaram bem os "cato.rze" quan- retor, imprimindo harmonia' ao ,joyem 1)o·eta; nio quem vive.

cêna de Cândida (Eglê Malheiros) do escolheram um ol'iginal de Ber- conjunto. i\'lais adian le, no segundo ato: Com Jason Cesar, estev.e perfeito-'
e Eugênio (JasoIl Cesar,) jogada nard Shaw para sua estréia. Aqui, nesta pequenina ilha, tão ,,_ ]1;le me eút.ende (;l'eIel'e-se ao o trio cen�ral de eANVIDA:

"junto à lareira, ,enqulllnto o cenó.- Peça das melhores do incorrigí. longe dqs g:l'andes centros teatrai.s, poeta), tle entende, entende à Prossy Não há exagêros. nesta' reporta
.g:rafo Walter Wendhausen, :lo fun- vel dramatUrgo, CÂNDIDA tem ,Iu� nem a fàHa de ambienLe, nem a e l.u, Jaime ... tu não entendes a gemo ,As irrrpressões"e�]'itas:-e! fala

do, pinta a majesJosa escada, um gar idestacado 'no, repertório jote.r-, ausênoüt de ·profissionais fOi,'am fa- níng'uém" e beija com temura a das de que temos-,. noLÍciâ,illSSÍ'm (jl

dos pontos altos do. 0eJ,lãrio, -au'.8:i- nacional e contou ,sempre com bons lores adversos à dir.eçâo de Ody Mor.eH, seu esposo. atestam.
�

liado pelo contra-regra, AI'mando .

intérpretes. .

.

Fraga e Silva, caractei-izada por Judith Wendhauseu, na Proser- Por cel'to não faHará quem:;
S. Carreil'uo. Mais adiante, Aníbal Sem pretensões a uma análise essa mesma harmonia dI) êonjunto pina, a s·ccrel.ária, 'sai-se muito a aponte pequenos senões.

Nunes Pir,es, Fulvio Vieira, Archi- mais difíceis de interpretação dado de ,que ,se .ressentira a direção téc- contento. 1'\0 último ato, quando Não. discorclal'emos, atê certe",

'baldo Neves, Layl. Fl'eys}.<:·oom e.e o outro. A :pena bl'i1ban�e do au10r nica de Rugg·.ero Jaco.b i em "TO- represent.a COJl1l0 se estivesse em- ponto, pois nossa observa.ç1j.o foi:.

os ouO'os "aiv,ertem-se" Duma hal. quase sempre, digamos, muito 'na- BACCO ·RO:!-I,..D". brlagada, conquista o públicó. Pena além da de U'lll espectador calmo da"

búrdia de pano, ,prego, p'apel e cola turaiS, apresentando personagens EI� "éXNDIDA" houve um de- qne o seu pape'{ não lhe ofel'ecess·e platéia, Ioj ate onde se po'de ver , ....

e tinta, e outros "conqimentos" tea- parecidos com, pessoas que a gente sempenho hal'monio-So de todos o-s maiores oportunidades, hs qnais, sarrafos a suster as partes menos-'

tl'ais. conhece '8 por isto mesmo,. muito seus' intél'preles,
.

estamos cm'tos, venceria como o fez firmes do cenál"io, até onde a ma·,
,

O resto do {elencó: Judith Wen· humanos," obrigam o artista a vi- Aliada à direção, surge a cena- com o texto sob ,sua r.esponsabili- quillage (f{)s' atopes' toma-se horr:!>..;

,dhausen, Walmor C. da .silva: ·e ver, a não representar um papel. grafia de w:irLer Wendhausen, oh- dade. vel, sem as 'luz.es·da ribalta, até on-

Elio Ba1$lae'dt;'énquanto agtíardam E foi o que vimos: das páginas lro .grande fator do .�ucesso da 1'.e- No papel dê Jaime ManeI, mari- de um Armando.8'; <Garrei:rão; 'con-
'slias entradas "em cena;.. "que- de CANDrDA" fugiram para {) pal- presentação.

.
.

..

do de Càndida, tivemos,Ody Fraga tra-l',egra, faz.: rnilagl'eS de, ac,roba�

Ibi·a.nl !p.edra", po'is há, trabalho para' co do posso único Lealro os tipos O jovêm artista 'floríanopolita-
.

e Silva, também responsável pela cia 13 contribui silenciosamente pa- .

todos. Nem o reporter ·escapa! erfados por' Bernard Shaw, re,!is, no, :sensibiJidade fina ,e apurada, 'dirc\{ão 3l'tística. Conhecedor da ra o g'J'ande êxito do 'espetáculo, Lá. '

Êste, o ambiente da ·caixa, na perfeitos. revelou-nos mais uma faceta -de arLe' teatl'al, voZ' bem .empostada, atl'ás, na caixa dO'[J'al<co, é o mesmo,

véspera da estréia, que se prololl- Sem pretenções a uma análise s.eu mi.rabolante Lalento. Conhecia- completo desembaraço. de movi- nervosismo de tMa;s aS' estr·éias.
gou at.é, às .quatro horas da madl'u- profunda do s.eu trama, podemos mos Waíter em cariéaturas, .em li- menLos em cena, O.dy criou um lipo I nunca pel'feitas, nl,mça. isentas de"

gada. éonsiderar "CANDIDA" corno, ain- geiros .estudos de ,escultura, em 'que diflcilmenf,e será esqueCido .. senões.

Um minuto de descanso. da, .ex'J)lorando o velh.o tema _ o aquàrelas e óleos; sabiamos de seu Sotlbe viver o convencional ·e�'pro- Assim, neste "tl'ust'? 'de arte (li�
Chegam OS retrat"?s do .Í>lp.J1ro,. rjemo tJ:iànguI6: eIa, o marido apurado gôSio pela bôa. música '.e lixo 1\101'cll, o moralis(à, de 1° ato; tCl'utnra, teatro, cin'ema, artes plás�

'beli.3$imo trahalho a ear\'11o 'ele e uutm. A pena ,b-r'ilhanLe do auLor, de seus conhecimentos da moderna 110 segundo ato, deu-nos o maeido. ticas" . .), como· bem ilíss.e um dos'

Martinho De l1;a1'o, al'tistlJ. catari- I}oeém, J'ogie à maneira convencio- literatU'l'a. Vem,

ü,
Teatro

Experi-I
..�iUl.nento :e, no tere.eiro, tudo nele' "catorze"; o CírculO de' Arte Mo-·

nens,e, Prêmio Viagem à ];juropa nal' de apresentação 'do conflito, mental e ;r.evela-nos o c.enógrafo. mdlCava ôc·rro!.a, aeabl'unhamento, dernu desabaladamente corre para'
no Salão d·e 1938. dando-nos um trabalho dif.erente e Sua realização é das melhores·e descrença. E foi neste terceiro ato 3. concretização de seus ·desígnios�
Comentários... um diferente tratamento aos seus a maior que vimos em Florianó- que Ody ,·esteve completamente Não· há máscaras'a afivelar-Ih.as as

Água fria na fervura: entra o personagens que vivem, durante polis. idc:mtificado com o sobrepujando- faees:' rostos limpos, ideiá.s daros., .

;<pedrinho 1'aulois, triste, aesolado. tôda a peça, dentro daquele clima As 'qualiãades exigidas para um tornando-s,e grande, sobrepujando- motivos' pelos quais, não só ·em

-. Não há dinheiro ];\ara a ceia, caract,erístico de tôda a obra tea- bom -cenário foram com rara feli- se. Florianópolis, conta com admirad�,

depois do espetáculo. A montag1em traI de Shaw; satirízados e sálíri- cidad.e obtidas por Walter Wen- Walmor .C. da Silva, viveu o ner- res de prestígio no cen;lrio inte...

,tlollsumiu tndo que- havia em cai· cos, dhaus8'n: elegàngia e sobriedade, vaso e complexo Alexandre Mill, lectual brasileiro.
� Agual'd�mos o "déficit". J E temos uma grande, uma admi- além" da perfeita adaptação ao tex- causando-nos a melhor das impres- -Co'l,tiTIú'l TIa· 3a. pag� �.

Lo., Bel'llal,J shaw deve ler ímag'l
nado o amhienl o criado pelo novel

soes, fieu éleseniperrb,tl. j1ól! nma'V'N' .. /
dadeua l'evr:laçã0'., :E,' diga-8c" ele'

passagem, NSl,';Hncnte ningu{:m::
melhor que �lp encat-naria o d ifi-

Malhei- cil j1;! [lei. .'

I

'\

\
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A comparência de um público
integrado por todas as classes soei-'Dois mo,lho,o hasta riam para

<' •

b j r
-, h"" ...·A 30m ra c erma Vicêncía", . ,

I . aIS e a prova de que o C.A.M, ('"tá' C assírícar o i ultimo numero de I
A

mau grano esses reparos, é 1.::11 sendo compreendido e que as, vo0
' «SUL" em- sit.uaçâo .àparte dos an- b t t dom con o, en o conseguido o zes do despeito e da reação estãoteriol'es:'a,ólima paginação, desta l t 'I' d

-

au OI' nos ransmttrr, e morlo enrouquecendo.f'eita clit'igida por Doraléció Soa· incent f
"res, e a bela tradução de "Lc Plai-

convrncen e, o con 'uso e doentio Dr. Wilrnar Di2-!;
<O estado de espírito de seu perso-sir dr Hornprr ", de auíoria do f)
....

r·.' t dr tor a o as as anterjol'f.'S cxpe-..Rercilio Medeiros. r iências de :Itlio Balsi/aed'"
Que o sucesso de urna revista, Mais seguro e pessoal é o crítí-

. nWS!110 de caráter literário, repou- co dr "Dois romances bt'así leirns".
-sa, em gtande parte, em sua feição Deixa-nos com vontade de conhe

.m�t.el'Íal, na maneira como é distrí- cer. o ,sr. Cornélio Pena, aquele que
concretiaá-lo.

ibUldo o Lext.,o é�l suas: páginas, é
I joga com o tenebroso e o tétr lon,

Antô nlo Pitiíío
.axroma corl'lqc:elro, aClT�� de qual., o dos "personagens anormais, ir.
quer eonLesl�?a� ..

DoraleclO .Soar.es I reais, .qua�.-'i, de um, a profunda e
Ê um esforço que serve de exem-

IlOS dernonstr a, ainda uma vez, es- sombr-ia Vida anter-ior. ))10 á nossa geração, êsse mérito
ta verdade, compondo um "Sul" I Salim Miguel é, no entanto. mais ninguem poderá tirar ao C.A.M. E com a ternura dos que> a vida não maltratou.
"cem por cento mais estético, que I contista do que crítico e seus tra- que vai avançando com o entusí., Augusto Frederico Schmidt
[lOS agruda desde à apresentaçãn : balhos, embora sempre intercssan- asmo das reações boas e conquis- Alguns elementos do C. A. M. quando ainda da' leitura 'e estudo
"?O "Desespero", de Franz Maseteel, i 1,rs, denunciam, aqui e ali, o J'iccjo- tando um lugar privilegiado e:ttre

f'Cândida".Impresso em negro sobre fundo nis!a latente de "Encontro", rodas as 'movimentações moças da
de

verde-cinza, até à ilustração
.

de "Amor, Lascínia e". ", de tantos nssa terra.
:,salvadol' Roza, na coní ra-capa. 1 mais que nos' ficaram na lernbran- Renato Ramos da Silva '0 presidente do T. E. C. A, M. recebeu o seguinte telegrama:

"O Prazer de Romper", obra pi-i- ça. , RIO, 27/5/949
ma do autor de "Po il de Carotte", !diús, nem Lodos estii» enquadr-a- A encenação de Candida pelo Jason César � Teátro ÁIYaro de Carvalho
'nos é ,apresentado em primeira mão dos, neste número de "Sul", den- Círculo de Arte Moderna di�se !lem Florianópolis

,'r

::aLrav:oS da tradução do Dr. Hcrcil ío t1'O de suas verdadeiras tendências do quanto pode � mocidade quando
Teátro Estudante C' cu desejamos.lhe grande sucesso noite hoje.Medeiros, que tem, também, a gen- 9u possibilidades: f

a impele o desejo d.e realizar alo-o
'U!eza de nos apresentar ao '11:1t01' "a Obrigações festival Shakespeare impede-me estar ai pessoalmente, Me-'

.

,

, '� <., A reportagem de Arquibalclo C. de util e agradaveL .,.

-num breve estudo críuco. Neves, por exemplo, sôbrc conLer' OSl1i Kirster; lhor abraço de
Traduzida que foi, a peça de i'th.ersos senões de ér)í ;'e,r:i1'l está - Pascoal Carlos Magnl)Renard, especialmente para o T'ea- falha, pobre de lnterêssc liLC'r<Íl'ÍO, "Candida '

é um bombom sarcás- ='1=":=1= a:=J
..

tI'O Experimental do C. A. 1\L, resta- mal feita, mesmo. Escrevendo-a tico que só o confeiteiro Shaw se. Sêêê@@@@i§í..--..r=e:Je r=.J1'E"'r=;:FIes
!llOS ver transportado ao Alvaro de em estilo quasi que de composição ria 'capaz de rechea-lo tão amáv .. l· J

.

d T b 'h A bel
,.

Carvalho o sa!ãozinho ele Pa).'Ís - I l I't I Urttlfl-:.i O r� HI ') I eza ees<,o ar, assume o au OI' a I uc es mente. Peça saborosa pela finura "\lU U '. •,quinto andar - onde Maurício e ,1 'l' t t
'

•uogmn lcas no ora0 e ao que e e e pela sutíl objetividade;. �t.rll\'CZ Pl'ocessos em pauta para IUS- ()brin�C'a-OBranca ,se despendem. ao qur deixa ele ser ade - proble- da qual se reconh�ce o terrivel soro trução e julgamento �UyEg-lê 1\lalheiros, neste núme,ro '1
A

I t HO A ulh t b 'g ç- de lOma nu enar, a,'esso a (lua quer en· riso cáilStico, dáCJ.uele. adnarável i MÊS DE JUN m er em o rI a ao seAI
se afastando da 'Po'rsia e do canto, t l' d L'

- j' bo't l:r' em dl'a só e· fel'o quema 1\':1 e -esquema J?:açao, espírito livre. Dia 6, as 14 horas: ru a. ::tOle
·abre a primeira página de "Sul"

J
Es' d d OClassif'ica �umariarnente de a�laJ. Encenar, em Fforianoj)olis, tal f 'Processo n. JCJ-49j49 que!'. sa e a ve!' a e. !l cremes

,rom 11m vigorGso e irítelig,enre esfrl' F' l l "

t t A'b 1 N pl'Otetores para a pele se aperrei...

[plO8 os a. (ll..�.a. ll, o, s', por se.u. g05.
o obra, prima, decerto que s.eria pre-

.

Reclaman e: m a unes
.

�do sôbre a personalidade e a im- 'I ' b 1 1 d t' l "oam dia a diap. :;soa, se1Ll I l( a e ar lS lea, se ciso a abundáncia de talentu tle IPIreS. 1('

pOl'tancia de "lloss'ermão" MáL'Ío .

1 1 '

C
-

A
.,

t os o creme de alfall,eallzarn no .ue o oposto ao seu,
qu� já tli,môe n' nosso "CIRCUl.O Reclamado: Colegio oraçao gora Ja em �

de Andrade. \'ale d1zer: a,cham mau o gênero DE ARTE 1\'IODERNA". de Jesus. ce "Brilhante" ultra-coneentrada
Veedadeira profissão de amisa· U

_. t
.

por sua aça-o "aele pintura qUE' mais lhe agrada. '

E o Odv Eg\ê Judith É�io Ja- Objeto: Indenizaçao" aVISO que se carac erlZa •

de, que alguns acharão colol'ida de l\'m, ainda, o. man gôsto de en'l 11' l" A) d 'C '. _ nrévio e salários. pida para embranquecer, afinar
{ I '11'd"d' pe 'O' as )'r ede a ' . . son, a mor, l'lnan o ,arrelrao �

, , f ti,0 l, 1. h e� neos, I ee _.
fllelI'ar nomes de pllltores, numa

,1' 1t 'W dh
. DIa 7 as 13,50 horas: Ire rescar a cu s.

'" IA L 'I b' ," I e ·,'a er en ausen, assumlCam' D
•

d l' t ....óg e (e uma corajosa, {l ara e o J,e- teuLatl\'a de ai'gumento que apenas I ' . '.
t' Processo n. JCJ-98/4.9 ,epoIs e ap lear es e creme, o....

hva ]Jrojeção da realidade social ni'ip em pvidêor>ia "ellS conllecimen-
um seno comI>ro�lsso conosc;:

I·

Reclamante: José Pedro da serve como a sua cutis ganha um
brasileira sôhre o movimento ar· (o;; do aS:'l1nlo. !'ar·nos, de quan o em vez, psse

Silva. ar de naturalidade, encantador ali
·tÍs1.ieo e liLerário ete nossos dias. São foi feliz o SI'. Ar(!l1ilJaldo Ca- nosso Idelírio da solidão em que o;:,

Reclamado: Adolf Artur Al- vista.
E IS também um protesto contra o 1 J .,. -, ,

d nossos espú-i/os \'ivem por impero
fl'edo von Knob,lauck, A pele que não respira, resseca;,r:.1 "e\'es e oau te cs;;e - ,rmons· ...

,'esquecimento de Mário de Andrade, teou-o êle l11Psmo _ 'o g'ênero li. tinência teimosa da rotina Horia·
Objeto: Aviso prévio. e torna-se horrivelmente escura. O

'cont.l'a o silêncio de que o rodeo- tel'ál'io capaz do ]Jel'rnil ir.llle a nópolitana. Dia 7. às 14,30 horas: Creme de Alface "Brilhante" per
ram aqueles que t5.q alto g!'itam em expansão de seu lalento,r das quali- Zuri .Lm!1io1. Processo n. JCJ.I01/49 mUe' á pele respirar, ao mesmo

:torno dos \'elhos medalhões e dos dades lileI'ár-\3s que t.em flelTIons- Reclamante: Claudionor T. tempo que evita os panos, as man..

'novo,s ídolos. tradu em outros Lrabalhos. "Cândida", de G. B. Shaw, apre· de Sousa. chas e asperezas e a tendência P'"
Ody Fraga ,e Silva, mudando o Também F'úhio 'Vieira. embora sentada ao público desta cúital, Reclamado: Manoel Silva, ra pigmentação.

,.geiLo de assinar, não aH erou o va·
�em as falhas de seu colega, não dia 27 de maio último, pelo desl'm· Objeto: Salários. O viço. o brilho de uma .pele vi·

]01' de Slla colabOTacão, no mesmo b'
.,

l t ] �I penho 'verdadeiramente al'tí'iUI'O Dl'a 8, a's 14 hora"". va e sadia volta a imperar com (J
• �ou e lmp1'll11U ao !'8 ra o te" ar- v

uiveI, sempre', que!' ,encinando a- tinho de Haro a fôrça de expres- tio elenco e pela originalidadt: do I Processo 11. JCJ-99/49 uso do Crem. de Alface "Brilha0-
gent.e, como neste seu primeiro ens- sã,o e de inlere�se que,marcol! suas ceJ�ário. ,��nstituiu: a meu �el', a 'j Reclamante: Leopoldo Lins- te". Experime.te-o.
sino, sobre tentos - ,simples apon· t· I I

- .

t nl�lr' VItol'la dos l'ove',lS qu�. r.OIII' both. � .

um produto dos LaboratóriK
an f'l'lores co a )Or'[H:UPS' na l'eVlS .a. � � .,

tal11Cntos, ele 110S escIarc,e - qlle Hamil10n F'elTeira _ rua Pedro põem o Teatro Experimental do I Reclamado: Alberto Cabo & Alvim a: Freitas, S./A. ,

revelando seu talento atDavés de AJJlérico 65, Rio de Janei!'o - nos Círculo de Arte Moderna, em FIo· leia. Ltda,
'i[Jeeas como "O homem sem paisa- dá notícia da pl'eguiç'a, causada nos rianópolis. • Objeto: Indenização, av�s.o'g'em", "O novo céu e a nova terra", Sl1linos, em pspecial ua grmtc cio Ari Kar(lec d� Melo .Ipré�io, horas extras e gratlfl-I
e' ta,ntas outras., "alLi,plano", pelO {ropicati�mo eu- .caça0.CI'emos, entretanto, que o autor

rirw.a. --:.� �_. ._-�-.-.-, � Dia 9, às 13,50 horas:
'lluper:l bastante ao- ,ensaista, já Do me3JJlo'mill p'llrccem atacados rilo, é, talvez, ,superior a todo.s ús Processo n. JCJ-IOOj49
que não conseguiu o último cUrni-

(JS puetas do Círculq., desta Yell qlla· de sua pl'Qduçã,) anterior', ql1asi Reclamante: Heitor. Etelvino
nar de ·todo um certo ar didático, si cedendo seu lugar' aos "adven- nos fazendo crer na afirmação de da Silva.

.. 'professoral, pTe,;;,ente à leitura d-e
ticios". Marques Helbelo e Walmor ,C. Silva, Recla.mado: La Porta Hotel.

:,seu 1rabal110,
, "Poema" de. Anibal Nunes Pires, que já nos mos[l'ou coisas l11e1ho- Objeto: Inde:t;l.ização, aviso

,O "novíssim�" Antoni(}, P�ladi-' não est,á n� àltura de {)utras com- res, se enfileir'a ao lado dos que prévio, férias e salários.
'no fala a l'espeIt� dos nOVlSSlmos, posiçõe's snas; aliás, o contista Ani· fizeram dêste número de "Sul" o Dia 9, às 14,30 horas:

.

,>t) fala ,bem, qUasl nos Jaze�l�o. eSA! kl1 "lambém" 'é um bom poef.a.' melhor de quant.os já nos foi dado Pl'Ocesso n. JCJ-I02/49
"qll!eeer. o poeta d.e rar� scnsüllhda-

: "J\olanhã"', de Arnwndo Carrei- ler. Rêclamante: Noel Costa.
de que é, ql.Hl se nos Impôs como! Reclamada: Cia. Telefônica

.

uma das vocações mais rlei'iíliti vas \ , •.••.•...... , ............•••••.•.•...•. ,............... •....... Catarine,nse.
oe repre,s,entativas da poesia dos i Objeto: Suspensão.
novOs".

_ .. , . I
.

Dia '10, às-::!.4 horas:
"À somln'3 de Irma VlCenma",IO Teatro Experimental do· Processo n. JCJ-4l/49

erle Ballstaed�, mostra-nos que � an'l •••
Reclamante: João Alfredo

tor ainda nao consegum se llLer-; Soares.I concJus-ão
tal' da influênci� dos modernos in-

j .,. Reclamado: Nestor Vieira.
tros ,pectivos. QOS mestres do 1'0-1 Pascoal l,arlos Mag'no, o maIOr 'Educação, patrocinar o espetáculo ObjetJo: Aviso prévic, h�ras
tJ)l'tnce subjetivo, Joyce principal-. benfeitor do teatro na.cional (Casa de inal1gura.ção do Teatro Expe- extràs e folgas semanais.
mente.

I
uo E�tllLjalll e, Seminár.,io de Arte rimental do C. A. M. lni.cialiyas Dia 11, às 9 horas: .

l(jraciliano Lambt5m .eslá :n-esente no I Dramati.ca, Festivais Shaskepeare, ta�s mel'ccem l.o\l�ol'e,� C' aplausos. Processos ns. JCJ.73/49, 74/
,:quarto n. 17, NospIlal St/a. Tereza, i'le. ), f) amlgo; MaI;:ques Rebelo Vem elas con�rlblUf' pura a mellHll' 49 75/49 e 83/49.
1Jlla�, romo Joyce, :m e�pí,rilo. um

I ('\'illSet,ls
de Aete IIIo.rlern�, Oscnri- eclue�ção de nossa .iu,ventude, pro· Reclamante: Leonel Eusébio

lanto longe, sem ll1terl'el'Ir dema- na, pra que mals?) e amIgo; Jorge porclOnando-lbes melOS de cultuo de Paula e outros.
siadamentc no estilo do contista, l,aC'('l'da (Letras e Art.es, chrga?) I ra e de recreação sadia. Reclamada: Cia. Nacional de
BallslaedL çamete alguns dcsli· é an1i�'o: Armando Simone P(',['eil'� O" "cat(�rze" continuarão .fa�e�- Navegacão Costeira.

:"05, que, se não chegam. a compro- e amIgo, HamIlton A. Ferreu'a e I cio arte, somente arte; 'prrsls11l'HO Objeto: Horas exiraordiná- CASAS E TERRENOS

meter o valor de seU bralHl1ho, di- amigo, Batista Pereira, EJ,pídio no "lI'llst" de ade, só ele arte, pois rias. Possue V. S. casas ou terrenus para

minur:n-no bast.ante, t;anlo mais Barbo"a, Tolentino dr r.arvalho... as oporLunidades não sofrerão êste Florianópolis, 4 de junho de vender?
.( • Não encontra comprador?
;por ,pn:'ccercm fruto o� inexplica· amigos, amigos, amigos,.. monopólio e estão abel'Las aos jo- 1949. Entregue ao Escritório Imobillârlo
vel d";('lIlc1o, de mal C1 'daria revi- Coube, drsla vez, ao Dr. Armal1- vens talentosos que qlÜ:3Cl'em, cola· : Antônio Adolfo Lisboa, Chefe I A. T Alves,

são, do i::lillhHle Pereira, Secl'etát'io da ,borar com o C. A. M. "da Secretaria. I, Rua Deodoro 35. .&! _Jf .'� ,_;...t\�' j

d N
,.

O -I I
Jmpressões sôbre '''CA.!.'I'DIDA''

a_,fl�:D',e·m·
"

O umero IOde �haw, enc�na,da pelo Teatro Ex-
8; perrmental do Circule de Arte Mo�

.".--------------
-:- .______________

derna,

LIBERATO MAYER

A encenação de Cândida pele
TECAM veio demonstra·r cabal;
mente a existencia d'e jovens' que
lutando por um ideal, souberam

Poesia
v

MOMENTO

Desejo de não ser nem herói e nem poeta

Seleção de, ContemllorânOB
, ,,'

i
•

, .. �:
,
'.

...

-,,!,

"&.:':�. �,

� .�

Desejo de não ser senão feliz e calmo.

Desejo das volúpias castas e nem sombra

Dos fins de jantar nas casas burguesas.

Desejo manso das moringas de agua 'fresca

Das flores eternas nos vasos verdes.

Desejo dos filhos crescendo vi vos e surpreendentes
Desejos de vestidos, de linho azul da espôsa amada.

(
'Oh! lião as tentaculares investidas para o alto

E o tédio das cidades sacrificadas.

•

Desejo de integração no quotidiano.
Desejo de passar em silêncio, sem brilho

E desaparecer em Dens - com pouco sofrimento

(Foto de Waltel')

•..reune som •.• acaba.men,to ••

solidez.�. no viano perfeito!

Além de vários mod�los par,
pront.a entrega ... êste.maravl,
lhoso piano pode ser seu ho�e
mesmo. através dQ plano ,da

pagamento a longo prazo!
....

Suhwartzillaun
REPRESEN'fA f..JTE
para Ss.nta

KNOT
Cata:1'ina

S/A
ex. 134 - TeJ. KNOT

Florianópolis
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Combate a tosse. Q

bronquite e Otl resfria
dos. Joã.o O Xal!ope ·S.
éeficaz no tratrament·o
das afecçõe. gripais e

das vias rupirat6ric.9.
" i. •

l

O Xarope Sã.o João
Elolta o catarro e faz

> ,

expectorar fàcilmentE"

VENDE-SE por motivo de mudança
Grande área de terreno jà cultivada

(Distante cerca de seis quilometros da capitai-Bairro-Barreiroe
A rea de 142 metros de frente por 1.850 de fundos, incluindo I Carta

6 casas de madeira e uma de materia�.
.

TRATAR:

Aliança do Lar LIda.
AV. RIO BRANCO, 91 - 5° ANDAR

pelo Tesouro· NacionalPatente 113 :..... [Expedida

fi'Lorianápolis - neste redação ou Escritório 1. de A L. ALves.
Barreiros - com O' proprietário Mathias lha.
BJumenau - com o sr, Chrístianc Knoll, no Hotel Cr-uzeiro.

Resultado do sorteio realizado no dia 28 de Maio de 19·1-9 pela
Lotoria Federal do Brasil, de acôrdo com o' artigo 9·do Decreto-Lei

7.930 de 3 de Setembro de 1945, revigorado pelo de n? 8953 de ,:W de
.

Janeiro pp. conforme circular n? 2 da Diretorià de Rendas Internas

de & de Janeiro de 1946.

Pensionato Imaculada CODC�ição
Aceitam-se pensionistas (senhoras e moças)

Tratar à rua Esteves Junior n. 27.

Plano Feder-al do Brasil - X. Y. Z. e Plano Aliança.

Especial
Cr\� 10.OnG,OO
Cr$ 1.200,00
Cr$ 300,00

Popular
Cr$ s.noo,oo
Cr$ 600,0\:
Cr$ 200,00

-- -----------------------_--- S:13l Prêmio maior ;.

331 Centena : .•

Milhar invertido .'DATI LOGRA FIA"
Plano Aliança

(ofrespondencl J
(.omerei.1

Confere _

��t�;n. Liberal
Cr$ 50.000,.00
Cr� .2.500,00
Cr$ 6ÚO,OO
Cr$ 200,00

'

Cr$ HO,OO

, Clássico
Cr$ 25.000,00
c-s 1.25();00
Cr$ 300,(\0
Cr$ ln{},O�
Ctf 30,01J

Numero 8331 série 3 .

Milhar de qualquer serre .

Centena , .

Inversão de milhar .

Inversão de centena .

DIREÇ1·oi
Amélia M Pig'ozzi

METo.DO�
Moderoo e Elident'

R'ua G,e"ef'at Butet'l.court. 48·
(�squina Álbergue Noturnol

--------
----------------�-------------------------------------- Adaptado ao Decreto n" 7930,

Liberal
Cr$ 40.000,00
CI'S 5.000,00
Cr$ 1.200,00
c-s 2.000,00

Cl:ís�ic;.

Cr$ 20.000,<:0
Cr$ 2.!){)O .oe
c-s 500.0e•
Cr$ 1.00(1,0Q

Numero 8331 série 3 . .

Milhal' de qualquer série -.

Centena " .......•. :), .

Milhar de ordem inversa .

Plano Aliança Tipo Extra

38.33l Milhar do 1° prêmio e final do 2° ...... i)O.lIOO,.JH
05.173 Milhal' (lo 2° prêmio e final do 3°

_
50.000,!l(l

18.400 Milhar ôo 3° premie e final do 4° •••• r' 40.flOO,On
08.331 Milhar do 1° prêmio e fina] do 3° 30.00U.OO
15.173 :vJ.ilhar do 2° prêmio e fill�d do 4° 25.000,fJO
28.400 Milhar do ')0 prêmio e final do 5° 20.nOIJ,OO...

18.331 Milhar do 1. prêmio e final do 4° 15.000,00
25.173 Milhar do 2°, prémio e final (in 5° 10/101J,OO
23.331 Milhar· do 1° prêmio e final ôo 5° ....... 10.000:00

18.400 Milhar do 30 prêmio e final do, 1° 10.aOO.oo

Cada inversão da dezena de milhar (la dir-eita para a esquerda, (i�s

combinações (lo Tipo Extra, está premiada com o valor de Cr$ 5.1)00,00-.

Observação:..9 próximo sorteio, reallzar-se=á no dia 29 de Junho

de 1949, pela Loteria Federal do Brasil, de conformidade com o Decreto
Lei 7930 de 3 de Setembro de 1945.

r -.,
-.. .....

-- ...--_
íRervos...D,eb;n·
f tado$·Provocam
ti 'Heurasthenia
"', 1>\,%1

...°ir�.�\i;(�;'*
"

�.�\t\ '1) ;;"':!F' :'"'II'fr.
.

· :'��/;,f', 'NK�'OEIXE QUE o EX�

[�.'
_.

r.:;zl;
'1'.

���lrll�E. or���A�R�
.

GANISMO; PORQUE o
. CANSAÇC PHYSICO

'f INTElLECTUAl o
. LEVARA'; fATALMEN.

· n:;i'{NEURASTHENIA
J' �t;"'��' \ &"iI:W,*,�w.��
:f ()s. twimeitos· symptomas da
I tneurasthenia são geralmente a

t insomnia, pesadelos, irritabili
! dade, dôres. de cabeça e ner-

·
vosismo. AQ sentir quaesquer
destas ll)l:lniféata�ões previna
se contia .. as suas eonsequen

; cías. Trate-se immediatamen-
I te, com umsremedío-deeffeíro
! fPosit�vo e immediato. Não

Ilt0me;drogas perigosas. Vigonal
f:' o remédio indicado para

! !qualquer caso de neurastbenia;
i tvigonal revigora o-organismo,
i !J"esti�uindq ao rfra�o as forças
ftperdldas·e a energia-da juven-

Ltude ,ás �e$sQª$: ,��ud_dss.
f�.

. �. ,:,:> 1

�-���\ff'"
, Viitonftllr

i tfORT rF'l:ç,'A tE, 'ID:Á SA'Ú DE
(I,_��!'lJ�TA.S '" S�P..ulo

- ---�-'.JAn.�

CASA

Compra-se uma de preferên
ela com fundo para o mar.

,
Informações nesta redação

Hio de Janeiro, 28 de Maio de 1949.

T I J LO'S
. � _':. ,":�,,J��, ",

Eduardo F. Lobo ;.. Diretor Tesoureiro.
O. Peçanha Diretor Gerente.

Visto :Alexandre da Paz .. ,....... Fiscal Federal.
V. S. quer construir c não sabe onde adquirir os tij!)

los? - Procure a firma PHODUTOS S. J. TADEU DE E.
VEIGA, à rua AL.MlHAXTE LA:.\íEGO n? 99. Faça seu, pedi
do que será atendido com rapidez e terá ótimo material para sua

contribuição. -

Ternos tijolos de diversos tipos:
Compactos, e de 2, 6 c 8 furos.

Convidamos os senhores contemplados que estejam com os si titulas.

em dia, a virem a ui sede; para receberem seus prêmios de acôrrJo com.

o n/ Regulamento.

.

do O seU >.' '.,' .�' 1

QU?" a a diger,r ma\
�__

'_'P ••
"••��

estam. 9
� ..

- ...
�

_ ••--' e sobr .

-
_.-.'_." . eVlerem 'J."_._.--'. aZIa, orrôtos e �d�CO$, nõuseos :

;e a _plcaliniz��/sPMoSição, 10:ISuraaa Para
e agnési�

,?erocidez esto neufrolízar o I,,:.
esses sinfomos. macol que gera

. � . Magnésia Bisurada
AÇOUGUES DO POVO, POPULAR ;E MODELO

OS MELHORES E'STABELECIMENTOS NO GENERO'

HIGIENE ABSOLUTA - ARTIGOS DE; PRIMEIRA

QUALIDADE
_.

II PI l
Sociedade de sorteios e seguros contra' acidentes

.tendo mais outros beneficios de carate:r assistencial,
Representante em Florianópolie:

PEDRO NUNES
Rua 24 de Maio 801 '(Estreito)

pessoais. conce ..

i

l-_:__.__----
; CASA MISCELANEA a"'tl"l be r icos quereis ficar

Jóia i buídora dou :Rádiolll R.:Ca A De modo tac.l etegat
\ Vi.ctor. Válvu!sl c Diact>llIi Fazei hojev -ma iascr içãe
I Rua Conselheirc .. MeIra d Credir \ltuO Predia

Sorteios mensais, mediante mensalídade de Cr$ 20,00 além da
Inicial de Cr$ Ib.oo apenas.

Participação DOS Iner4'1'i

l

J
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OBSTA0 _,Domingo 5 .. Junho _ "49

�CATARINENSE:
,ç

o AERO CLUBE DE SANTA CATARINA PRECISA DA TUA COOPERAÇÃO. ADQUIRE UMA PROPOS..

TA DE SOCIO E TOMA PARTE NAS SUAS ATIVIDADES.

Is-cola de Aprendizes Marlnheíros
AVISO

Acham-se abertas na Escola de Aprendizes Marinheiros dês te Estado

a partir de 20 de maio a J5 de julho, de 1949_ as inscrições de civis can

didatos a matricula nas Escolas de Aprendizes Marinheiros nascidos
entre 20 de maio de 1930 a 17 de abril de 1933.'

,

O exame para os candidatos inscritos sená no dia 18 de julho de
1949, as sete horas e trinta minutos da manhã na Escola de Aprendizes
Marinbeiros -de Santa Catarina, em Barreirost

Tôdas,as informações qUe se fizerem necessárias 'podem ser obtidas
nas aludid�s Escolas no 5° Distrito Naval, na Capitania dQS Pôrtos, nas
suas Delegacias e Ag'ências e nas Prefeituras, Municipais de tôdo " Es

rtadc.
Florianópolis, 20 de maip de 194;9

'l'1:1auro Ba.llonssier .:
Capitão de Corveta � Comandante

PROCUREM CONHECER A MAIOR ATRAÇÃO EM
BRINQUEDOS MECANICOS.

�
.. ,

RE'PRESENTANTE: CURT METZGER:
RUA. CONSELHEIRO MAFRA, 15

UTI
CANSADA

, .

.e sem ViÇO
As pérfidas ru

gas na testa e ao

redor dos oíhos,'
as sardas, .man
chas, cravos.e es-

pinhas., são traiçoe iros ,inimigos da
,beleza'da mulher. Quando surgem
��stas imperfeições, lançando nu.-
vens sobre a sua felicidade, con
"fie nas virtudes do Creme Rugol.
·

.Rugoi, corrige rap idamcn te as cau;.·
- :53S do envelhc{:imento'p.rematuro
da cutis. Este Iamoso creme em

, belezador. usado todaa as noites
.em suaves rnnssagens 'no . rosto.,

· pescoço, e todos os dias como
.base do "rnaquillage", remove as

· impul'ezas que se acumulam DOS

poros, fortalcce os tecidos, dá V'Í�
, gor e mocidade. à pele- Com ape-
: ;nas uma semana de uso do Creme
: Rugol a sua cutis poder€l ficar ma-
, da, limpa e acetinada, á-ürnentan
"do os seus cncantos

'

e protegendo
"ii sua felicidade. A felicidade
, -de. am<,)r .. - e ser amada,

CREME

1Uill.ID.!
.1\lv;m & Fraitos, Lt<la.·C.P.1379-S_ Paulo

"�ATAL0GO DE MOÉDAS' DO
BRASIL

Já se encontra a venda com

todos os preços de moedas de
'Ouro, Prata, Ni(1uel e Bronze.

Preço 20,00 em todas as livra·
_ rias da cidade.

Pelo correio Cr$ 25,00.

Muitas felieidatleó pelo JlaseflBiilJo
to de J'leu filhinho I

1\-188, não esqueça, que o melh.1

present<e para o seu "PIMPOLHO·
� um" caderneta do CR1!:DIT(1
'.MUTUü PREDIAL.

! DR. kAFAEL' a, CRUZ LIMA
8

DR. CARLOS LOURE.lRO
DA LUZ

ADVOGADOS
Bscritôrio:

n;o 18 -

Rua Jbão Pinto
Floriariàpalie

r

SENSACIONAL L1QUIDAÇÃO
DU RANTE O MÊS DE JU N HO,

·1'"

ReJúgÍo ··SORNA" - 8 Rubis - lM
PEI4UK\VEJ." N.Q 1038 '.l. Com este.

r�ló�h V;.S. tJO�e .baJ1h�'..;�e, nadar,
I:rllba:l,bar.ou ehu "a, semperrge algUm
I)ar�"� meC:11l4SllJO' - MOSTRADOR'
LUM1N'OSO. Com pulslOira._
Pr�ço,;do<;l. por te e cmbal. $ 17G�
emquarrto o estoque dllrar.

.

.N." 1p23 Cl'on,ogl;�fo de oueo, 38 Dl�",
17 'ru!;.'Ís; com. fina pUjseira de cou-.
ro; rncl, pOl'te e embalo

'

• 1.IOO�
, ,

, ,I .,

Relógtos de pulso. "SORNA" folhelil-
."

dos, f'undó de aço inoxldlhêI, fo"rma
chata e modeznu, com pulseira.
IN." 1030 com 5 Huhi� .' . $ 140�
N." 1029 com 8 Hubis .• '

• $ l60�
'. inclusive port�. e e.mbalage�ii

,
A .quafidade dos p.dssos relógios,com'
'5'éS rubis'l, igliat'l� deoutl'OíS com

rÓ, 15' r�lbis !
.

"

•''''';0 1038 • Com 8 rubis

Vendemos ."dos os ,relógiOS de pulso com GlUUUnl� DE 5 ANOS r-,

.
' ,

N.",1055 GIROTEX Desper-tadoe de- 65 mm d'iam', '._.

N.o1056 Despertador grande, t'l'úpriq puj-a cozinha .

N.o 2022 Relógio de Bolso l\lONTFORT • • . • •

· .. '. !:.:� alii.,
• • ,,�. . $ fliO�
• : .' ..• G�,
.mcl. porte .e embalo

-'

Coses

EMPRll:S-A! FORÇA E LUZ SANTA CATARINA

J, q�

.

j
·t

\/'

.i

C(Jlma�fe das nervos

" .

, .

'.

, ,
I I.

f'

AGITAÇAO
NERVOSA

PROCURAMOS UM REPRESENTANTE EM TODAS �S LOCALIDADES

Nill DEIXE PIISSaR ESTA M)!RBYlUIOSiI OPOR· SOU V E II I RTUNlDaOE! ENVIE O SEU PiIJmO IlUtmll HOJE A , . ,.

.

ri I

________�::::R:u:a:B:.:d:G:I:ta:�::t:in:in:9:a:,:2:7:S/:3:..0:Q�n:d:.:.:C:.:P:o:s:ta:I:,4:;:3:1:.�E:n:d:,.:T:e:I.:/:'P:O::V:'A::,,:.:�:?:.:p:a:U:lo::�� --_J'
V��d-� fi-
"" �:;"�iI1' ll�d�e

VENDI;;-SE O lote n, 30, área 40PlUZ.
com. lO metros de frente 'por 40 de

fundos, sito.à- rua Irmãos Joaql!'!�:,
cO'nfror�tando:' com herdeiros de

Angelo M. La Porta e Ulrban de

Moura Ferro. -Cartas para Valdemi-.
ro Fonseca, Rua Candido Lopes n,

...... --�--T-·--·-... -'''-·- ,,.' __ . " ... " .. _ ...

241 -,. CURITIBA. ':',1_JJ;,1'3l •

'
•

...... , , , .. ', "·-···,·1
FEfUDl\S', REflMItTISMO e

PLACAS, S!FrLITICAS ...

Elixir' de . Nogueira
M.dfcaç(io auxilia>!' no tl'otoment() I

da fl;HlJi»

Alam��fa Duque de Caxias; 7
BLUMENAU SrA. CATARL1\IA .'

Eendereço telegráfico "FORÇAEUZ" - Caixa Postal, 27

Concessionários dos serviços de Força. e Luz Elétrica para os Mu�
nicipios de Blumenau - Gaspar - Brusque - Itajaí "':"" Rio do Sul

- Ibirama Indaial - Timbó -:- Rodeio.

Proprietária' das usinas hidroelétr.lcas "Salto" e "Cedros".

VENDEM-SE 3 casas, tipo hangaiow
r'ecem construídas, desocupadas,
com 3 quartos, sala, cosinha, W. C.
terreno de 500m2 c/árvores Irutí
feras, a rua Servidão Franzoni n. 13
15 c 17,
Tratar: com Rui .Barbosa, 24

Arvores Frutíferas enxerta{las e plantas ornamentais Daa

melhores qualidades of.erece o grande Estabel�cimento de
.

Flori e Pomioultura
H. J. Cipper.
Corupá.
Ml1l1_ de .Taraguá - Estado de Santa Catarina.
Peçam catalago .gratuitamente. ;::.

insônia, palpitações.
depressão m o.ral ,
otaques,angú·stia.
Moraval acalmo a ir
ritação, elimina o

cjes®50s$'êgo e as

crises nervosas e d6.;
loroscs .

])IARAVAL- ..

.. , - ..

PÁSTA ·DENTAL··
..

ROBINSON

-,-'V�nde�s�'"''
AUTOMOYEL FORD, '49 '

I Vende-se um, ern estado novo,
:

-corn 5.000quilometros, 4 portas. Vêr
! e tratar com Oswaldo :Nascimentr).

, ..

n '-,'�";

I

Departamento de Saúde PÚblica-
Mê! ',de Junho Plantõeg

5 Domingo Farmácía Noturna � Rua Trajano
11 Sábado Farmácia sto .. 4-gostinho - Rua; Bons. ·Mafra .

. 12 Domingo Farmácia sto, Agostinho - Rua Cons. Mafra.
18 Sábado Farmácia Esperança - Ruà Cons, Mafra
19 Domíngo.Farmácía Esperança - Rua Cons. Mafra
2.5 Sábado Farmácia Da. Fé � Rua Felipe Schmiàt '

26 Domingo Farmácia Da Fé - Rua Felipe Schmidt .

O Serviço noturno será efetuado pelas Farmácias sto. An
tônio e Noturna sitas às Tuas João Pinto e Trajano nO 17.

A presente tabela não poderá ser alterada sem prévia auto
ljzação deste Departamento,

Departamento de Saúde, Pública, 25 de maio ·de 1949.
L'l!iz Osvaldo d'ACampoil"a, Farmacêutico-FiscaL

__.............-------...---.......-...;...------._,....,.....-------

frutiferasArvores

•
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ATLETA' ! Corrida da''Empresta ,;tua colabora,ça1l à;

::,Fogu.e;ira", a realizar-se- na
F_A,C�, Inscrevende-te
noite de' 24 do corrente.

na

ftvai y:er.sus Bocaiu�a,·· u
<

cotejo de boje Estádio da F. C. D.no
Preliminarmente jogarãn 'Quinto
Distrito' Naval e' -14'1 '8. C.

Um bom espetáculo está mar- esquadrões de profissionais do

cado para a tarde de .hoíe, no' Avai e do Bocaiuva, em disputa.
estádio da Federação Oatarínen- de uma rica taça oferecida pe
se de Desportos; em homenagem la Rádio Guarujá.
as forças armadas nacionais. O Avai procurará conservar

Pelal-afa-O: ",0]-0 II�( V,'la Ol1orárl"o Paul!.í Ramos 1�lpl·r·aDga Com início ás 14 horas, tere- a sua invencibilidade êste ano,
ti • ti U li U

• mos a par.tida preliminar que devendo apresentar-se coma

Em partida de caráter amís- mos, bi-campeão da cidade, e do da refrega. Entretanto o alví- será travada entre Os quadros franco favorito.
toso, deverão confrontar-se, ho- Ipíranga, um dos mais novos Ji- verde limoense 'armou-sé para do! 50. Distrito Naval e do 140' Por sua vez o quadro boquen
�e, com início Êás I5,aO horas, Iíados 'da F.C.D. o encontro e fará, um esforço Batalhão' de Ca:cidor�s sedia- se acha-se' bem constituído e-

no estádio da Vila Operária de ,O quadro do tricolor da Praia tremendo para demonstrar que dos nesta capital. ," .

vem' melhorando de treino para, r-

Saco dos Limões, os' conjuntos de Fóra, um dos mais completos não se intimida' �om a maior I A peleja principal da tarde treino, fazendo-nos �rer que sa-

representativos' do Paula Ra� do. Estado, deverá sair vitorioso classe d� adverS�no. futebolística estará a cargo dos berá vender caro a derrota.

,t':"· Oir'... 'II PEDIO .·AULO .AtllADoeçao . e. . I,.,

M-- ------�--------------------------------------

T������� ����O ���'DIB· CREREM 'i� CINEMAS IAMADORES f._ ii. " .
' .;' RI'fZ' - ODEON - ROXY

Na l'eU�laO, de 28 de n:-alO I ' Gra�SSl;na, para q�a�t?s, mi- _ Simullaneamente _

passado, fOI elaborada, medían-jtttam .12, Imprensa espo.. tíva os- ÁS 2 4 61h _ As 71�, _ Á �3/f, I
te sorteio, a tabela de jogos �o lcríta e falada foi.a data de 10 do

1 � S�'ssÕe.s El�ganle: �
I IS.

campeonato de, amadores da

Cl-"corrente
que registrou a passa- FINAL:.\1ENTEt ! r. •.

dade, estando assim organiza- gem do aniversario natalício do
_ O ponto m',aximQ da. carreira

da: nosso jovem eonterraneo e cole- do f'arnoso. diretor' M[TCHELL
1° turno iga acadêmico Dib onerem, apre- LEISENI

Junho 18 - Ipiranga x Lira. ciado diretor esportivo da po- _ Um" ernpol ....ante e ar -eh ta-
J h 25 G

. {)'l' - 1 '.
� "R' di

,u '" u.e ,II .•a ...

un o - uarani X im- p�"ar cmlss0�� , a 10 G�ar�- dora produção, com Lances Dan-
:pico. ja e t8�ourelro da. Assoctação f tescos, ídihos sedutores, ação ver-
Julho 2 - Lira x Olímpico. dos cron�stas EsportIVOS de San_! tigincsa, c Q...'1as impressionantes,
Julho 9 - Ipiranga x Guara- ta Catarina. rasgos de audácia, romance errter-

ni.
"O Estado Esportivo" que o necedor, tudo, enfim, adm iravel-

Julho 16 - Ipiranga X Olim- ,"-

píco,
tem entre os seus melhores a- mente cornhí nado no observante c 1/ �o Eps, bir e Carole Landis.

Julho 23 _ Guarani x Lira. mígos abraça-o cordialmente, mrebalador entrecho de".
3) - CAVALEIRO DO DIABO Emocões! - Torcidas!

20 <turno
embora com atrazo, desejando:" CrGAl\:\. F'RITECEIHA

4) _ LUV.\ REVELADORA Preços:�Cr$ 4,20 - 3,20.
Agosto 6 _ Lira X Ipíranga.'

lhe os mais sinceros votos de - com �

- Preços: +: Cr$ 3,20 (Unico Impróprio: 10 (dez) anos.

A t 13 OI'
", felicidades. Hay ]\nLL�\ND _:... 1\Ial'lene DTE-

" ' .. ,'.. . .. ,., IMPERIAL - às 2 horas:

a:anr.°s o - tfP1CO X Gua- TROCtI _.:... Bruce LEST'ER - Don-
_ A8 7% hs, Vesperal do Barulho

nis HOEY e o famoso tcnor : ) C' J 1 N'
Agosto 20 - Olimpíco.x Lira. MUHVYl\ VYE.-',

MURO DE TRÉVAS 1 - me orna - acio-

Agosto 27 - Guarani x Ipi- CONCU.ttSO RAINHA DO IM-
- Preço: nal.

tanga. ! PRENSA OFICIAL F. C,
- O destino daquele homr-m de Cr$ 4.,20 (Unico). 2) - Dias de Mudança -

pulsos de ferro não estava traçado "Imp, H anos". Desenho de Popeye.
.

Setembro 3 - Olímpico x Ipi- l' I I
-

nas ln las (a sua mao e sim nos ODEON _ às 10 horas: 3) _ Ao Fundo os Japone-xanga.· I Continua animado o rnteres- lindos ()'tIIO� daquela 1)'
, , "

,
" o- ,eI'Ull'Oo't,ODa Colossal Matinada ses - Desenho Popeye.Setembro 10'- Lira x

Guara-I'sante
concurso "Rainha do Irn- cig na' '

ní. prensa Oficial F. C.", tendo si- �.
a ea •

, ,,' 1) - O Esporte em Marcha 5) - Drogas e Droguistas -
1:':.\{ ,FILME COMP.Llj;rj'{Y _._. mfA _ O E rte no país. com os três Patetas -- Rir .. _

3° turno [do o seguinte o resultado da
"" Hl.STOH.�A FASCL\'AN"TE! . 2) ��tualidades, Warner Rir ... Rir...

_ .Setembro 24 - Jpíranga x Iprimeira apuração realizada bXIRA01:tDIN.AHW! -

INCOi\lPA-1 Pathé
_ Jornal 6) _ Emoçoes!... 'I'orcí-

. Lira, [quínta-Ieíra última: R<\VET' UNICO'
.

Outubro 10 - Gcarani x 0- i Maria de Lourdes Faria, 687
.

<
..

- ,'"
3) - Conheca Santa Catari- dasl . ,. Aventuras!... VIDA

Iímpíco. votos; Tereza Souza, 430 votos; .

No Programa - 1) - O ESPOR-
na - Aspectos do nosso Esta- DE CACHORRO - com Alyn

El\� .�1:ARCI-I� Nacion�L '.'
I do _ 2 partes. Juslin e Carole Landís. .

Outubro 8 - Lira x Olímpico. Dalva Paiva, 348 votos; Dirce O') M E'J'RO JOR:\ \L Aí 1
Outubro 15 _ Ipiranga x Gua� Silva, 253 votos; Dulcinéía Pe-

� -:-', - IJ i -. lia 1- 4) - Bandeiras Despregadas 7)...:..... Buster Grabbe - o-

tani_ reira, 171 votos; Valmira San-
dades,

- Desenho Popeye. Homem Leão - Na sua aven-

Outubro 22 - Ipiranga x 0- tos, 151 votos e Maura Costa,
- Preços: - 5) - Catástrofe __;, Desenho tum mais eletrizante: CAVA-

Ás 2 e 4 - Cr$ 6,�0 - 3,20 Color'l'do, LEIRO DO DIABO - Lutas
limpico. 1142 votos. A 6"

"

S 72 - (,1'$ 6,20 (Unico) 6) _ Mulher é o Demonio de ,Sensacionais.! . _Outubro 29 - Guarani x Li-! No próximo dia 13 será efe': CI'$ 6,20 Cr$ 5:00 Saia _ 'Desenho Popeye. 8) -:- InicIO do senado maIS
ra.

.
tuada a segunda apuração.

'.
Ás 8% hs. -'- Cl'<r.: 6,20 - 3,60 - A DE

I
'" 7) - Apaga a Luz ___,. Dese- impressionante: A.FILH

(UnÍco)
,

,

'nho Colorido. .
DON Q - com Klrk Alyn -

----

"."l�np. JO (DEZ) anos".
.', 8) '._ Alfaiates 'Azarados, '_ Adrian Booth - 1° e 2° episó-

ARI\!IAZENAl�NTO DE MERCADORIAS EM I.MPEHIAL .

com os 3 'PatétaS. - Rir ... , dios (5 partes).
SÃO PAULO ÁS 7� hs. Rir ... Rir.,. I Preços: Cr$ 4,20 -- 3,20.

Em amplos"armazens, próximo ao centro e com -Ulf.in1Hs 1i;xibicôes 2 GR.Ai�-1 Preços: Cr$ 3,20 _:__ 2,00. Impróprio 10 (dez) anos.

desvio de estradas de ferro. DES FlLMF;S 2 '

I Livre -- Cl'iancas maiores de!CARTAZES DA SEMANA:
,

Armazens Confiança ,Rua Martim Bur-
"._ I _._ ';.' 5 anos:

�

I Um espetaculo in.cdito ne&-

chard, 249 - Caixa Postal, 366 -- São Paulo, : f:l.-penr,el' 'rRACY .ODE:ON - às 2 horas: ,'ta capital.
Lana TURNER' lVIatinée das Moças 3a feira - RITZ - ODEON
Ingl'id BERGMAN X _ SUPLICIO ETERNO - Unico dia - Apresentação do

.
T::' ElIn r-- com Michael Redgrave, Valerie cartaz máximo da· atualidade:

O IME.DICi) g ,.o MO$'rRO

jHObSOn
e Flora Robson. OSCARITO - (O maior a.c-

.
- II � . II __ DESPERTE E SONHE tista do Brasil) e seu "Show_

- Um filme de mi.sf.erios e mor- _:_ Technicolor - com John Um espetaculo feito especial-
Los! , payne; June "Haver e Cennie mente �ara fa�er rir.' ..

O mais Íl1'l'pI'es-sionante' no Marshall. Atençao: Os mgl'essos Ja '�.l'.-
, g.enero! "

, No Programa - Marcha da contram-se à venda, diária-
, TRAFTçANTES DO CRIME Vida _ Nacional. _. mente a partir das 9 horas d�

com Preços: Cr$ 5,00' - 3,20. Imanhã, no CINE RITZ.
KanC' RICHM'OND Livre: Crianças maiores de I
Adele MA,fl.A 5 anos p�d�rão entrar. I A'VISOAproximações superiores Aproximações inferiores Fortíssimol . ROXY - as 2 horas: 1'"Em mercadorias no valor de Em mercadorias no valor de 'Repleto de Suspense! 1) - Cinelandia Jornal A CmiPANHIA LlDER __ CONS-

\Cr$ 1.000,00 cada uma. Cr$ 500,00 cada uma. - .No Programa - Nacional. TIWTORA avisa a todos os srs. DD.
CADERNETA N. 37.042 CADERNETA N. 37.040 1) - Noticias da Semaná 2) - Outras Bagatelas ,de al'>soclados que a partir de l0 de iu:-
CADERNETA N. 00.918 CADERNETA N. 00.916 Nac ·I·mpol>tancl·a Short-

. ---- .' -. nho do corrente ano, 'não deverii.(},
CADERNETA N: 19.322 CADERNETA N. 19.320 2/ --:- Fox Airplan News 3) - A LUVA REVELADO-
CADERNETA N. 13,372 CADERNETA N, 13.370 - Atnaliaades .......: RA _ com Warner Baxter e

mais pagar as suas rnellsa'id�ld�S\

CADERNETA N, 07,464 CADERNETA N. 07.462 Pl'e�o Ci'$ 5.00 (Unicos). Ellen Drew. ao ex - Agente de nossa Cor.lJ)U-·

O próximo sorteio realizar-se-á no dia 29 de junho. "REGTROSAMK1\'TE PROmIDO 4) _ Inicio do sensaciona:-- nhia, nesta Capital, ALVARO nE-

O resultado acima, é do sorteio do mês de maio extraido ATÉ 18 ANOS." lissimo seriado: A FILHA DE G[S, por ter �ido o mesmo duníti-

d?,s cinco primeiros prêmios d;a Lot.eria Federal, reaÍízada no CART:\.Zl?B D.\. SE.MA..'VA 'DON Q _ com Kirk Alyn, do desta Cia., citaremos oparhma-
dIa 1° de junho de 1949. _ I\\1Pl<:lUO _ Adrian Booth. 10 e 20 episódios mente. o novo ,Agente.

F�orianópolis, 2 de junho de 1949.. _ A l1h 118. (5 partes). Out�ossim não nos responsahi-
VIsto - Hélio. Milton Pereira, Inspetor Federal. 1) --: Noticias da Semana - Na. 5) _ Um filme. tão simples lizar�mos ,p�r qualquer ato' pratica-
Pp" --- � Mor�ll'a & Cia. - Crédito Mútuo Predial _ D. F.. cional. quão agradavel _ VIDA DE (!o pelo ALVBAH}J REGIS.

de Aqmno, oupermtendente Geral. I 2) - A Ff1.1\JA DI<.: DON Q CACHORRO _ com Alyn J'os- A Companhia.
i
1

VENDEM-SE
Terrenos em prestações em Curitiba. Planta Hauer, mais.

informações, hoje, domingo, na Pensão Elite, à Rua Conselhei
ro Mafra, com Bordenowsky, ou por correspondência à Rua.
Cruz Machado, 39 - Curitiba.

De ordem do sr. Diretor-Geral do DER., engenheiro Mar
cílio Nolding Motta, torno público que, por motivos de recons

trução de uma ponte, ficará interrompido o trânsito entre C}!

Km 4 e o Km 28, da estrada Joínvile-Itajaí, via Penha, do dia
6 (à noite) até o dia 10 do fluente.

O trânsito, entretanto, poderá ser efetuado via Araquarí.
DER., em 3 de junho de 1949.
João Teixeira da Rosa Junior, diretor da Divisão Admínís

tratíva do DER.

Crédito Mútuo' Predial
:."<'

ResuI,ado do 23° s,orteio do Plano "B", realizado no, dia
.

1o de junho de 1949

CADERNEA N. 37.041

PR�MIO MAIOR EM MERCADORIAS, NO VALOR DE
Cr$ 6.000,00

l

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



_____'--------------

o BSTADO-DOIItIft8o 5 .. Juaho .. t949 7

• •

i �lr!lrO�
Sabatini & Cia. Ltda.

. �abl'ica:nt�s de caldeiras a vapor de todos os

t�pos, eS�Clal1stas em Auto-Claves para quaisquer
fms. Depositos, Alambiques para produtos quími
coso Tachos para sabão, etc.

Aceitam-se serviços para consertos pertenceu-
tes ao ramo.

.

RUA CATUMBÍ N. 637 SÃO Plte.LO

l:f

Caixa Econômica Federal de Santa Catarina, Flrianópo}is, 1 d\'.: ju.
llho de 1949.

.,

Ad Mafra Secretário Gern�'1.

A .
vista e a prazerl

Enrolamanto de motores, dinâmos e transforWla,dores.
.

Instalação de luz e força.
Venda de motores, râdios e acessorios outros aporel�h lê

.
•

' -5, os e •

tr-lcos, artigos elétricos� etc. }'
Repres.enta!!ões diversas, com exclusividade dos in, superáveis

receptores "SARATOGA", "INDIANA" e "MERf�éURY".
A ELET,RO - TECNICA ,a

Rua TIe. Silveira, 14 - Caixa Postal 193 - Fone 1�793. ,j" ''Jl'l,.
�":.!llO)o_;;.;,}J�, •

-COMIICIO i .NDÚSTRIA S/A Rua José PoulinQ, 117 • fone 51.7217 • $QD Pa.ulO

r,

Doenças nervosas e mentais Oabelos'Brancos!

Caixa Econômica federal
fDITAL

A CAIXA ECOKO�IIÇA FEDER.<\L DO ESTAUO DE SANTA CATA
IUNA, faz publico a quem interessar possa, que em acordo com a deli

beração do seu Conselho Administrativo e consequente homolonacã .TO
'I d C

o,Uu

�o en o
. on.selho Superior das Caixas Econômicas Federais, abonará

Juros capitalizados semestralmente para os depósitos que nela Iorc:n
realizados e na conformidade com a seguinte tabela:

1 - GRUPO DEPóSITOS POPULARES.

a) - DEPóSITOS POPULARES - (movimentação mediante ca

dernet�) - Taxa 5% ao ano. - Depósito inicial Cr$ 5,00 subsequente
desde Cr$ 1,00. - Limite Cr$ 50.000,00.
,- .Observações - Depósitos subsequentes: - iguais ou superiores a

Cr$ 5,00; as cadernetas liquidadas ou encerradas antes de decorridos
trinta (30) - dias da respectiva abertura; - o excedente do limite.

b) - DEPOSITOS POPULAHES - (movimentação mediai.te che

ques) _. TAX,{\ 41�. ao ano - Depósito inicial; - Cr!S 1.000,00 -- Limi

�te Cr$ 5ú.OOO.OO •

.obServações -- D'êpócitos sllbseCIl1ente's: - iguais ou superiores a

Cr$ 100,00 - HETIRADA LIVRE - Não rendem juros: - os depósi
tos inferiores a Cr!) 50,00; '--- as contas encerradas ou liquidadas antes

ele dcçorridos, 1:rinta (30) dias (la abertura; - o excedente elo limite.

5: c) - ))EPóSITOS ESPECIAIS SERVIDORES DA CAIXA FCC'Nó·

MICA .
.:__ TAXA 6'/0 - Limite Cr$ 100.000,00 - Movimento por Cheques.
II _ GRUPo DEPóSITOS DIVERSOS.

a) - PRAZO FIXO: - a 6 (seis) meses - 5% ao ano. � a 12 (doze)
'meses: - 5,5% ao ano, - a 24 meses (vinte e quatro meses) 6% ';\0 ano.

Observação - Depósitos inicial Cr$ 1.000,00 - Depósitos subsequen
tes: - Cr$ 100,00 ou superiores. - Não redcm juros: - os depósitos
inferiores ao inicial: - os liquidados (a "credito da direção da Carteira)

antes cio vencimento, por solicitação escrita do depositante: - os ven-:

cídos e não renovados. Direção: Prof. Otavio da Silveira

b) - PRAZO FIXO CO:VI PAGA)m�TO MENSAL DE RENDA _
Dr. Arnaldo Gilherti

-Condi�.õclS; ......, frílu} d� 24 meses, - Juros de 67'0" ao ano. - Depósito Clínica: Dr. �;�ccrda Manna

mínimo Cr$ 50,000,00. _:. ,

.•. �. '�': . .:.::.;:-".:..... � ;:��� Dr. Laufran Villanueva

.

Observaç�es _ Os. [uros se�'ão pagos 1i}�h:âlii\ehh'.•... O lt'.va?t�-I .1 :_. Pr� Severo de Almeida Netto

mento do capital antes de decorrido o prazo f1K3do� ohriga a rcS1.!t!:"ça<;l ,..'

_ dos juros recebidos. _ Para os efeitos (ilê eontahilizaçâo, siga-se as
Tratamento pel�s �ais moderfios. metôdos Europ�us e Nort�-Amer�ca-

.Instruçõeli da Contadoria Geral, contidas ei'n Circular n. 49/3 de 27.;}-'19.
nos. �hoquc� elétricos, p�l? Cal'(ha�Ol, p.ela !nsulma, pel� Pícrotoxína,

c) _ AVISO PREVIO.-de 30 (tdnla) dias :-3 50/0�ao ano.-de 60 Malarícterapta. Febre artificial, Desllltoxlcaçoes - Alcoolismo. Insufla

'(sessenta) dias 4% ao ano. _ de nô (noventa) dias' 4,5% ao ano: _ de ção v�ntrieular na Epilepsia. Psioolerapia. Narcoanalise. Repouso. Regi.

MO (tresentos c sessenta) dias 6% ao uno e cento e oitenta (180) dias
me alimentar -',." <,

:5,5% ao ano.
ABERTA AOS SNRS MÉDICOS Ex'tERNOS

Observações _ Depósitos inicial: _ Cr$ 1.000,00. _ Não redem lu. Amplo parque arhorisado. Completa separação de sexos. Pavilhão iso

ros: _ os depósitos inferiores ao inicial. _ os liquidados (a critério da
lado para doentes. agitados e de vigilância continua, Enfermagem es

direção da Carteira) antes do prazo estipulado, por solicitação escrita pecializada. Plantão médico permanente à cargo de especialistas.

tio depositante: _ os vencidos e não renovados.
Transporte de doentes.. .

b) _ COMERCIAIS LIMITADAS: - (movimento por cheque) TAXA
ELETRICIDADE MEDICA '

I6 (tres) por cento ao ano. _ Depósitos inicial Cr$ 10.000,00 _ Limite Imoterapía -transcerebral nas paralisias. em outros transtornos vasculé'-

(:11$ 300.000,00.
res do cérebro. I

Observações. _ Depósitos 'snbseque�tes: _ iguais ou superíores a
Trataraento da.'> Ciáticas e rievralgias, Raios Ultra Violeta

ICr$ 500,00. _ Retiradas: _ Livres até Cr$' 30.000,00 _ Retirada total rê
e Infra Vermelho

. I

_ aviso de 48 (quarenta e oito) horas. _ Não rendem juros: _ 0<; detpó-
AVENIDA DR. MUNHOZ DA ROCHA N. 1247 - BACAC�EJ?Ú -

sitos inferiores a Cr$ 500,00 - as contas Liquidadas antes de 60 dias .'
FONE 3055

.

'

.

da respectiva abertura _ o exceclente do limite.•. ENDEREÇO TELEGRÁFICO "PSIQUIAATRA" - CUR,\'1'IBA - PARANÁ.

c) � COMERCIAIS LIMITADAS - (movimentação por cheques) -1
,/

.'

'TAXA 2,5% ao ano. Depósito inicial Cr$ 50.000,00 - A DISPOSICÃO.-'-- .

Observações - Retiradas livres. _:_ Depósitos subsequentes 'jgt�ais ou

-superdores a Cr$ 5.000,00 - Não rendem [uros, - os depósitos inferiores
3 r:r$ 5.000,00 - as contas encerradas ou liquidadas antes de decorridos

sessenta (60) dias da respectiva abertura.

f) - CAUCIONADOS - TAXA - 1% e 2% ou 3% poi' cento ao

ano. - Condições: - As que constam elo termo impresso,
g) - JUDICIAIS. - a) Menores e interditos: _:_ 5% ao ano.�_:_
11) Outros sem juros.
11) - ESPECIAIS. - Contas de repartições publicas em geral.

autarquia etc ... TAXA 3% RETIRADAS LIVRES.

Casa de Saúde

N. S. da Glória

!
Shl:t dê.�V4lJ!-Jc-e-

",. Loção Brilhante faz 'Vol

tt"r a cal'
.

natura.l primitiva
, {cGetanha i 1.ura, doil'oda ou

negra) .m J)Ou.o tempo. Nao
, tintura. Não mancha � nãe>
.ui.. O .eu u.o • lftnpo�
fGeil e (l!l1'fldóve1.
A LO§ãa Brilhante e:a:tingu.,

a. CO'PaII, o prurido, Q.•abór
rh'a e tadaD Q' Qfecgõe8 pa
rQwtá:ria. do cah.lo, Quim.

.

como combate a cal.ici., re-
9i�liza.ndo GIl 1'0.... ClCIpilo
H., FOi apl'o9ada palo D.ptll""
tr&ftl!anto Naci.onal d. Saúde,
púbilcQ.

.

����;,mt
...... ,. ••�

•• = • • • .. .. .. • .. .,.

DOENÇAS E OPERAÇõES
DE

OLHOS-OUVIDO-NARIZ
GARGANTA'

(Cabeça'.Pescoço-Bos:a)'
DR. J. ARAUJO

Assistente do Prof. Sanson�.
do Rio de JaneÚ'o.
Diplomado em Branco·eso

fagologia, em Buenos- Ayres 6'

Montevidéo pelo Prof. Cheva

lier Jackson, dos Estados Uni,i.

do!?
.

Operações de catarata, dos

vesgos, receita de oculos etc.

Operação do Bacio (papo) ,
do lábio e céu da boca fendidos
de nascença. Tratamento cli�
nico cirúrgico das a.midalas.,
das siI1lusi�s, das purgações
dos ouvidos, da obstrução na

sal, etc.

I Rua Nunes MachadO-, 20 Ft,;..

I ne 1.447.
.

COMO AP�'K1)ER A DANÇAR

�

i
AGORA EM 3.- EDICÃO .

. 1),.�
.

Ampliada, com' os últimos pas;oa de Bolfl7'o,
;t, '"

•

Swi1lfJ e samba, contendo 94 gráficos e 264
'I-�7Trt r passos, fac:\lltando a senhorl.tas e cavalhei-

r:__ '-_ 1'OS aprenderem em suas proprlas casas em

= 11) dias apenas, no príncípío sem eompanheí-
_ "-"""I"': .

1'0 ou companheira. Método de rittnos mo-

� . dernos pelo Prof. Gino Fornaciart, pro-

Oc4ro�
fessor do Club MIlitar da Força Públlca de

t\.�
S. Paulo. flREÇO CR $ 41,00.

_"..- '. *
eu -.JtI{) Pedidos pelo R.embobo Postoi, (om o outerl

Coi"" Po,t';'. 649 - SilO PAULO

Irmandade < do Senhor Jesus dos'
Passos e Hospitªl de Caridade

EDIT"AL"DE· FORNECIMENTO

De ordem da Mesa Adminis1rativa da Irmal1dade do Senpor.

Jesus dos Passos e Hospital de Caridade desta Capital previno !l0'3 in·
'. .

teressadm, que, até o dia 20 deste mês, aIO 12 11oras, receberá esta Ir-

mandade e Hospital, na sua Secretaria, propostas, em cartas fec!:ta as,

para o fornecimento de todos os artigos necessarios ao seu consumo, du

rante o semestre de julho a dezembro de 1949.

Consistório em Florianópolis, 10 de junho de 1949.

Luiz S. B. Trindade - Secretario

).
1.

\ J
,
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,Culto EvaDgérhro�
HUA VISCON).1E D,E OUHO PItE:)'f}'
n? 61 Escola Dominical ás 9 hcras ;
CultoPuhlico as 10 horas e 19 hr.ras
Pastor - Rev. Abel de Siqueira

A efeméride de' ontem ['eg'jstou Del'lue, hoje, o aniversário na- Furtado.
o aniversário natalício do nosso lalício do nosso distinto coutei-rá- RUA JOÃO PINTO, na ,17. Es-
prezado ,e estimado coestaduano neo sr. Tte. :\foisés de Oliveira, I D

..

l' 10 Ico a OI1UlllCa as toras: CH]tO
sr, Manol Farias, competente che- pertencente á Polícia Militar do Publico as 19 horas.
1'e das oficinas da Imprensa Of'ícial Estado" � c • Pastor _ Rev. Isaar Carlos de Ca-
da Estado. O aniversariante que, pelo-, dl'l.cS

O ilustre nataliciante que é pes- de polídes e afabilidade que lhe

soa de nobres 'predicados e de in

vulgar distinção, foi alvo de mui

tas homenagens dos seus amigos
e admiradores que formam g-ran

de número.

Os de "O Estado" o cumprimen
tam, embora tardiamente, dese

jando-lhe perenes felicidades.

,
, "'�:

Vida eocial

,

- o menino Edgar Sr lunidí, fi- pessoa muito estimada na nossa

lho do rlist into casal Di ler-mando e sociedade.

Gora SrhmiclL - a sr'a. d. Robélía- �-lYeil'a PÓ--

NORBERTO E. DA, SILVA voas, esposa do SI'. Agerror Póvoas'
Faz anos amanhã o sr, Norberto Júnior, competentc

:

rádfo-telegru->
Euclides da Sllva, abastado co- físía.

rnerciante e índusüial em Gaia- - a sra, Placides Cardoso, con- .

canga. 'sorte do SI'. Manoel Felix Cardoso,
O .aniversá6ant: que P 1111l ito

I
chefe de secção da

co.
nceítuada

relacionado e 'e"llma,do naquele JII'ma Carlos Hoepcke 8. A. ,

distrito, é vice-presidente do Di- - o jovem Amamf Silva, Iilho-
-------------� ___.""""'����

I
reLório do Partido

_

Social Demo-I' d� sr . João Silva, flll1Ciü!:�:rio pú..

crátíc«. Os de "O hS'l'A,DO" lhe hliro, -e de d. lJ'::b1'anllna ;)llva.

SR. MA:\fOEL FARIAS

A campanha está muito ani- Baldessa, Cónego Fredervco, Ju

rnada. As inscrições já passam lia Paupitz, Dr. Mario Ramos

de 150. Pelo que sabemos, o Sr. Wendhansen, Dario Pederneí

Ayres Ferreira de Melo, na Fa- raso

culdade de Direito, já destacou Logo qu.e tivermos as listas

-seus 25 canhotos. Igualmente dos demais contribuintes. dare
estão quase cheias as listas do mos a sua publicação.
Deputado Pinto Arruda, na O dia 12 de junho será o qU0

ANIVERSARIOS:

.Assembléia; as do Sr. Henrique foram as outras agradaveís as-
PREF. EWALDO SCHAKFFER

Ferrari Junior, no Correio; as sembleias dos antigos alunos: 'I'ranscorr.e, nesta data, o ani

do Acadêmico Urbano SaIles Fo.; momentos de alegria, de suaves
versário natalício do nosso preza

fJ.S do Sr. Coelho, na firma Hoe- recordações de amizade, de su-
do coestaduano sr. Ewaldo Schaef

pcke. 'O Pde. Braum já entre- culento churrasco e de feroz fer, dinâmico prefeito do Municí-

gou mais de noventa canhotos! futebol. pio de Turvo, e destacado elemen-

Está mais uma lista a cargo do to do nosso mundo sõcial.

Sr. Adernar Gonzaga e outra As águas do mar não constituem Ao ilustre natalicianle que, não

com o R. P. Reitor do Colegio perigo para a conservação dos Mo- só naquele }lunicípio como em

Catarínense. tores JOHNSON Sea Horse pois to outros do! Estado, desfruía de mui-

Promete ser boa a churrasca- dos êles, antes de sair da fábrica, la. .amizades, por sua destacada

(1�, como sempre.
são tratados por um processo espe atuacão na direção ela contahíli-

Daremos aquí os nomes das cial, idealizado e executado para daele rl� extinto Departamento

adesões de que temos conhecí- proteger as partes metálicas contra das Mun icipalidarles, serão, por

mente: os efeitos corrosivos da água salga- certo, prestadas expressivas 110-

Dr. Aderbal xamos da Silva. da. Dístribuídçres Comércío f menagens pelo decurso elo seu na

Dr. José Boabaid, Cap. Duart� Transportes C. Ramos S. A. - Joãll talícío, ás quais nos associarnos,

_;P�d:ra Pires, Dr. Armando Si- Pinto, 9. I com prazer.

mone Pereira', Tenente 'Nerocy
Nunes Neves, Dr. Hamilton Hil-

Campanha do .gasalhodebrand, Dr. Elpidio Barbosa, �

.Dr. :aiaSe Faraco, Dr. Osvaldo A Congregação Mariana Imaculada Conceição está pro-
Bulcão, Miguel Daux, Dr. Ra- movendo a meritória campanha do agasalho para as crían
fael Cruz Lima, Dr. Antenor Mo- ças pobres dos morros. A todas as familias da Capital ape
ras, Dr. João José de Sovsa, Iam as Filhas de Maria para concorrerem com agasalhos usados
Carlos Karueger, Dr. Rubens de seus filhinhos, esperando, igualmente que o comércio e

Arruda Ramso, Alcides Abreu, indústria prontifiquem-se a acolher a comissão que para o

Nelson, Abreu, Gecio Silva, Mil- fim, está sendo organizada. Inútil encarecer a oportunidade
ton Liberato, Orlando Cartone e benemerência .do gesto de caridade que assumem as Filhas

Dr. Mário Laurinda, Dr, Ismê- de Maria, e que só será realidade pelo correspondente carí

nio Palumbo, Gerson :vmanez, nho com que a nossa população demonstrará mais um.a vez

Dr. Alvaro :.vIillen da Silveira., seUlS sentimentos humanitários e de piedade cristã.

Dr. HipoIito Pereira, Dr� 1'olen-

H
Há um mês, o sr. Adolfo Konder, pelo Diál'io da

tino de Carvalho Dr. Wilmar O.Dl,enagetn ao
. Tarde, chamava na retranca um sueltista que, nas co-

Dias, \Nlmar FiJippi, João Fl'ai- Iunas daquele mesmo órgão, andára a fazer confusas

Der, Jovelino Savi, Oscar Perei- dr Jorge Lacerda com os têrmos de uma entrevista dada n.o Rio, ao jol'-
Ta, Dr. Ernesto Riggenmb!=l.ch, e ,

•

na1 IA Manhã. O chefe udenista censurava, com rigor
Alcino Millen da Silveira Wih HOMENAGEM AO DR. JORGE Juaquim Madeira .:'\eves. desconhecido, os que avançam o sinal, desavisados da

lSOl1 Andriani, Dr. João Ca:'h� LACERDA Saudando u homenageado, falou imprudência de· em política, sacar-se a descoberto sô-

Ramos,· DI'. Alfredo Born. Dr. Como fora amplamente noticiado, o talentoso jovem conterr:-:nco bre O futuro. Aos que, por interesse exclusivo de' sal-

Altamiro Dias, Dr. Helio R.osa, realizou-se ante·ontem, no Clube "12 Full'io Vieira influente membro do varem a própria pele, queriam fechar as portas a toda

Ql.'lyal_Il{�j!_o DT., TeÇ>balrl:) Tei- de Agosto", um concorrido ,i:Jnlar Ci�'culo de Arte Moderna, qu.e, d:-I e qualquer composição política, em Santa Catarina,

:xeira, Dr. Franciísco Assis, nr. d.e homenagem ao nosso distinto pOIS de enaltecer os dotes d!� mteh- com o eminente chefe Nerêu Ramos, o !5r. Adolfo Kon-
.

Heitor F\errari, Nelson '»min, conterraneo dr, .Jorge Lacerda. nHo gência e espirito do homenagE-adc1, der receitou sáis homeopáticos contra a perda de me-

Dr. Telmo Ribeiro, Dr. Vtt�de- funcionário do Ministério da Jusli- agradeceu a sua úecisiva cooperação mória. Dentro da verdade histórica assinalou que, de

mal' Rupp, Valdir Kumenl'zer, ça e destacado homem de letras da aquele movimento (Je artistas que 1930 a 1945, a ação política do Partido Republicano,

Robedo de'Oliveira, Dr. CarlÓJS Capital da Republica, onde dirige, muito vinham contribuindo para o foi o desdobramento de alianças sucessivas e contin-

Gomesl de.Oliveira, Dr, JOã� sob ullanimes aplausos, o criterioso ma,ioT desellvolvimenlo cultur:.lJ da gentes. A palavra do sr. Adolfo Konder, ao que infor-

Carlos Regls, Dr. NeDeu Ramos suplemento literário de "A �1f1nhà" nossa terra. 'mam fontes fidedignas, ao revés de serenar certos es-

Filho, Dr. Othon D'Eça. Cap. �o "Letras e Artes". Prolongodas palmas se fizeralJ1 on píritos irriquietos, que lhe não aceitaram a lição e a,

Mauricio de Sousa, Dr. Antõ-
"

A hora aprazada grande ))U1irCrO vir quando o orador finalizou sua experiência, teria precipitado a formação de uma dis-

nio P. de Oliveira Neto, João d� amigos e correligionarios do oração.
sidência, no seio da U. D. N. Na verdade, a inconfi- ..

NBves, Vilson Abrão, HamUton ilu�tre.jornali"ta sentaram·se ú me- A seguir, em belo improviso a'
dência latejava, há muito, no pensamento do grupo,

CamI·nlla,. Dl'. Carlos LO',ll'eI'-,"O h
.

1 I ",. 1 d l'f "'t
-

de que diverge do chefe. Eram como que notórias as ma,-
. sa ]J<'lra omenagea- o ap anu1-AO. g'ra cccu aque a mal1l e" a,;aú

!la Luz, Julio Pereira, dr. Anto- Dê5&et,_.as muitas pessoas :prescn. amizade, o dr . .Torge Laee1'da. nifestações de simpatia, ,dps integrantes desse grupo,

nl'o Rom"'ll lIj,"�'o'''''el'r'', Mall'lcl
'h •

t eIs l'd
-

d j
ao partido do governador de São Paulo" ainda e na '

'" - CL � ... < te5, anotamo1>- ...,as segmn es: e.so ua apI ar oraçao, e (reanlO b t
C

hora precisa do mais cerrado com a e da U. D. N...
TUZ, Raul \Vendhau.sen ValeUr R2.mos, dr. Arma��O Simone Pereira em quando ,era entL-emeada'de calc- bandeirante ao S1'. Adernar de Barros. O sermão do sr.

Carreirão, Yoldori Garofalis dr. David Ferreira L.i�a. dr. OthoJ1 rosos aplausos da seleta assi:-;t�i1cia .

t' 'd d t t
Rel'n"'l,do \Vendhau,s.en, Dl'.. O��-'

Adolfo Konder· aSSIm, ena servI o e mero pre ex o

at '" Gama D'Eç'a, dr: LeoHer\'NLJ cal, dr. in'ida de ouvi-lo c,om a fluencia e a I Para uma divergência já estudada e resolvida. O amai.,..,

mar 'Cunha, Benno Meyer Pe- Henrique Fontes, 01'. Ylmar c;A -;."a� ��aça 'qu,e lhe são J)ec111�ares. Discor-, tamento a que os dissidentes estão obrigados explica-
re8son1, Germano de OEveira dr. Paulo FoMes, d. I'l.'ubens de Ar': find�� ,sobre as letras é artes nacio· se: a biruta do P. S. P. ainda não subiu ao mastro!
João B. Rodrigues, Osny Laus: ruda Ramos, dr. Armando Assis, nais, (;'f�V:.��h,�nte jornalista Vl0dn- I Énquanto fôr desconheciqo O quadi'ante dos ventos
Newton de Almeida, Ne}io Li- Jairo Callado, dr. Tolentino de Cm> Zill uma peç;\�e primou por .ele. que vão infuná-la, a dissência udenista permancerá'
,gochi; Dr. Dilermano Brito Dr. valho, dr. Wilmar Dias, Flávio Fer- vados conceitos ;fenor uma conflan· devoluta, pelos cafés e esquinas, a proclamar atitudeS
lmtônio de Almeida, Dr. Affon rari, Zuri Cunha, AcioJi Va�coIlcc- ça inabalávelno s. :est��'1�S da m'.cio- que nem sabe se poderá tomar, de futuro. A semana

8.0 da Vejga, Dr. G�auco Olit1ger los, Raimundo Vieira, Mário Garf'ia nalidal1c. Incentivou ni�ft' Ulila vez que hoje começa. será decisiva para a vida política do'

Dr. MÜl�iIo Garcia, Acl01fo Elpo C�l. João ,Al�'s Marinho, Hernani em se dirigindo ao jovem q�L�? sau- Brasil. Parece chegado o momento de tomada cte'po-
�a Silveira, Getulio Silva.. Ru- Port?, .Tose da Costa Vaz, Cyriaco dou, o Circulo de Arte ModJrna, sições. No plano federal, a colocação de todos·os par-
bens Lange, Cap. Américo, Hei Atenno, FuJvio Vieira, .'�n16nio afirmando.a sua já inflnent'Ía n, �s I tídos, com todas as suas alas, é asunto palpitante. No

ü:r ;t-einel", Dr. R.othsal, Antô- Fleury Barhosa ,Cominos J.acerda, ,nossas letras. veiculada!> por p�rió� lv ...
,

plano estadual, da mesma forma - exceção feita ao'

mo i'-'alum, Darcy Goulal't, Dr. Dalmiro Duarte Silva, Ari dos San- dicos da imprensa do pais, ,<;\ grupo dissidente da U. D. N. que, pelo senso inspirado

RO_berto Lacerd.a,dr.
Artur

BOOS)
tos Pereira, Antônio

A.PÓ.stol0,.
fier.. Sob vibrantes aplausos

co.
nduill

-\ dos azares, aglomera pretensões hfmalaianas fi.' ba- '

Joao �a,r�co, E'rneBto Mu!Iel', mes Guedes, dr. Newton Avila, De- seu 1)'el0 improvIso, recebendo �pôs \'\f'e de um poder eleitoral praticamente nulo. A eclosão,

D�. Oh�erlO_Gon:e�, A. Capela, n.létrio Camb.uri?s" Jorge Trhmia- .os cumprimentos de tdoso (JS pre: ';ates do tempo, da divergência udenista, para o sr.

DI. FelIx Sehmlegelow, Pl:Idre fllles, ArtemIo Tnantafil1es e dr. sel:!tes. ' �J. 'l�OlfO K9nder foi uma feliz mão-na-roda. Ele deve es-

i t
c
a "satisfeito como o chefe de família que vê deserta-

I ad__ii} de, casa os marmanjões refratá,rios .a� tra�ap:�o"re
�"\\ chegados aàs pratos, na hora dos plf(�s. Ja vao

mas
e - será o seu comentário. E, justiça se lhe não

f! 1.ar��oe, o partido com disidência por paradoxal que
llegu.•. '" tem um futuro muito melhor pela irente por

pareç�cle invés de perder ganha...
ISSO q\ o "

,

c;;;;J
" c;;:-;;;;;

\e /_:_��. f

.!G

Churrasco da saudade

'l'TE. MOrSÉR DE OLIVEIRA

margo.
RUA ALVARO DE C�RVALHQ

n? 48. Escola Dominical ,ás 9,30 ho

ras;' Culto Publico ás 19,30 horns ;
Pastor - Rev. Egídio Gioia.

exornam o cai-ater, goza no seio

da corporação e 'no nosso meio so

cial de gerais simpatias, será al

vo, hoje, de inequívocas demons

trações de .aprõço e esl ima, ás

quais' nos solidarizemos, prazero- COMPRADORES PA.RA CASAS Iir

sarnento. TERRENOS

FAZEM A;\IOS, HOJE: o Escritório Imobil!ârlo A. L. Alve�;;"
• 'sempre tem 'compradores para casas 1&'"

- a 51'3. Ofllia Luz Mannchach, terrenos.
víuva do saudoso conterrâneo Ogê 1 Rua Deoloro 35

Mannebach, ,

- a sra. d. Rodelmira Wander-
.--------------

ley Santana, espõsa do sr: João enviam cumprimentos prazerosos..,

Santana. F:\.ZE1f ANOR, Ai\IA. 'H.:t:

- (1 jovem Altamlro- B. 1\-101'el1'a,
serventuár-io da nossa colega "A

Gazela".

PARÀ� fERIDAS,
E C Z E MAS,
INFLAMAÇÕES,
C O C E I R A S,
fRIEIRAS I

"

ESPINHAS, ETC.
'.

�,-=---:--.-:;;==_':==':,--_)

- o sr: Jacó Jorge José, concei
luado comerciante, CO-pl'OIH'ietá-·
rio da afirma Jorge Salum & Cia. e

-------_.�-------------'------'------
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