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IUma glória de RiacbueJo,
Andrélino Natividade da Costa Sub-tenente do Exçrc)to,
Ao comemorar no dia de on- ta, resolveu; o seu comandante

tem o transcurso do 84° aníver- Garcindo ordenar 8.0 tmadíato,
sano da portentosa Batalha 10 Tenente Firmino Rodrigues
Naval do Ríachuelo, um vulto Chaves, que lançasse fogo ao

que hoje é Simbolo Naci.onal se paiól de pólvora, sendo designa
nos apresenta com toda a SU2. do para esta tarefa o Escrivão
grandeza de herói máximo ela Intendente José Corrêa da Si.l-

refulgente jornada histórica. . 'la. Já se dispunha a curnr rir
É o Imperial Marinheiro esta ordem quando SOBram grí

MARCILIO DIAS, o bravo e in- 'tos de "Viva a Nação Brasílei

trépido gancho, nascido em ra!" Viva o Almirante Taman-
1838 na então Vila de São José daré! Vi'{a o Chefe Barroso!
do Norte. É o heróico e deste- Viva a guarnição da Parnai
mido Marujo autor de dois atos ba!"
de sublime abnegação, de desa- Eram vozes dos nossos Mari

pêgo a vida e de confirmação nheiros e Soldados, acometen
do seu grande amôr a ;�átri3. do resolutamente os paraguaios
-- o hasteamento da Bandeíia que se escapavam por percebe
Imperial em Paissandú e a luta rem 8 aproximação da "Ama

dantesca, sobrehumana, IT'.a- zonas" "l(f>lmonte" e "l\leE:,rirrl"

gestosa, no convés da "Parnai- em SO�OtTQ da "Parnaíoa".
ba". Um ("fkial paraguaio, junta-
Comandava o Corpo de Im- mente c om 30 compatriotas,

periais Marinheiros o então que, profanara nossa Bandeira,
Capitão de Mar e Guerra Fran- foram encontrados mortos nc

cisco Manoel Barroso, quando tombaílho os Capitão Pedro
Marcilio Dias verificou praça. tre os nossos heróis) tombados
como Grumete, em 6 de Agôs- no cumprimento do dever, se

to de 1855. Foi promovido a Ma- achavam os Capitão Pedro
rinheíro de 3a classe em 15 de Aíonso, TC·'.ente Felíciano de
Maio de 1861, a 2a classe em 11 Andrade Maia, Guarda-marl
de Maio de 1862 e ala classe nha Greenhalg e o intrépido
em 26 de Julho de 1864. Matri- Marinheiro Marcíl!o Dias.
culado na Escola Prática de Quando a "Harnaiba" foi
Artilharia em 14 de Janeiro de abordada pelas forças ínimí-

1863, terminou seu curso em gas, Marc.Iío Dia:" chefe de
19 de Dezembro do mesmo ano, um rodizio, raiado. abando

passando 'a servir na Canno- nou-o para sustentar, braço a

neira "Parnaíba" a part.ir de 29 braço, a luta de sabre com qua
de Dezembro, sob o comando do tro paraguaios conseguindo
valoroso 10 Tenente Aurélio matar dois, 'YtSf; V<?iU a cair aos
Garcindo Fernandes de Sá e golpes dos outros, e seu corpo,
tomando narje nos combates de crivado de horrvcis cutiladas,
6, 8 e 31 de Dezembro de 1864, foi piedosamAnte recolnido pe
em torno de Paíssandú, cuja' los companheiros.
praça, terrivelmente fortifica- No. dia seguinte a" .:'la :�Tan"
da, foi tomada de assalto €1".1 2 de b'atalha. pelas JA heras, o

de Janeiro de 1865. heróico Marinheiro cx i.ava seu

Neste assalto, após muitas. último suspiro e no dia imedia
horas de sanguinolenta luta 0),1- to (13), às 10 ,110r.'::5 com rigo
viu-se o grito estridente de vi- rosa formalidade. f,: <epultado
tóría! '" Era o bravo :��rfH'i- nas ágU1S do Ri'! Paraná.
nheíro que desfraldava nu tor- "A praça mais distinta" da
re da igreja de- Paissandú o Parnaíba é hoje, com justifka
glorioso Pendão de nossa Pá- da razão, uma das glórias de
tria. nossa Marinha de Guerra e um

A Batalha Naval do

RlaC.hue-1
dos mais fulgurantes símbolos

lo, iniciada às 8,30 horas do (lia nacionais!
11 de Junho de 1865, contínua- Saibamos honrar a sua me

va em sua fúria, com tôda a in- mória e não permitamos que
tensidade, e às 14 horas ainda máos brasileiros, imbuldos de
se pelejava com indecisão da vi- doutrinas materialistas e S�:'

tória. guindo ordens emanadas do
A "Parnaíba" fôra abordêJda estrangeiro, 'venham 111 '.cuJar

I
pelos navios paraguaios ''Ta- o riquíssimo Patrimf)nío Histó
quari", "Salto" é "Marques de rico de nossa NaciüD2.li.dade_
Olinda" (êste nos pertencera e Ao ínclito Imperial Marinhei
fôra aprisionado pelo inimigo ro MARCILIO DIAS e ao glOlio
em 10 de Novembro de Hj64j e sa Marinha de Guerra as nos

M;arcilío Dias continuava em sas mais empolgantE's ho:rnena
seu pôsto, como �hefe de um gens e o nosso m'11s profundo
rodízio, qU1lndo, ).'1.0 final da respeito, com a COílVicção de

abordagem, o abandonou pata estarem alertas contra os fal
melhor lutar. sos demagogos e 03 inimigo;� da
263 valentes se defenderam grande e estremecida PElÍria

heróicamente a bordo da "Far Brasileira.
naíba" dos 500 parHguaim, e Salve MarciÍio Dias. Salve
quando mais intensa era a lu- Marinha de Güer::.'í1, .
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EmpossadO ontem o J'ministro interino
da Fazenda
RIO, 11 (A. N,) ICom a exoneração do SI', Correia f;

Castro, o expediente do Ministério da

Fazenda está sendo respondido desde

ontem. pejo chefe do gabinete do ex

ministro. Para aquela Pasta o Presiden

te d,,1 República nomeou, íntertnarnente,
.o sr, Guilherme ela Silveira Filho, cujo
vaga na presidncla do Banco do Bra

sil p,J3sal'á a ser ocupada pejo sr. Pe

,dro Mendonça Líma',
A posse do ministro interino deu-se

-ontem, às 9 horas, lia Palácio do Cate

te, e a transmíssão do cargo amanhã.

�umprirá pena num
navio de guerra
WASHINGTON, 11 (U. P.) - o se

eretárto dLI Marírrha, Francis Mattews
confirmou a sentença pronunciada pela
'Côrte Marcial Geral, de 15 dias de p:i
são, 111.1111 navio, imposta ao marínheiro

norte-eroerícs'co Richard 'Choínsk í, por
-desrespeíto pela estatua de Marti, em

Havana. Choinski foi enviado para o

cara-minas ("Rodn1c:...·il". corn base eln

Charleston, na Carolina do Sul, deven

do, depois ele cumpriela a pena, ler baí
xa da mar-Inhar COITI a nota de má con

duta. Entretanto, a defesa apelou des

ta uttima parte da sentença, de modo

que a mesmsr foi comutada por um pe
rfcdo ele seis meses de provação.

fábrica Squibb na

Argentina
NOVA YORK, 11 (U. P.) - A em- 1prêsa farmacêutica Squibb é,t;1unciou te,'

concluido a constr-ução de uma fábrica
de produtos farmacêuticos no valor de

quatro milhões de dólares, em Buenos
Aires. Esclarece que a ·fábl'ic&,1 foi Ie
vantada quasí inteiramente com fundos

argen tinos e possibilitará o forn€cim.ento
.de pinicilina àquele país por preços in
feriores aos atuais.

Hoje no passadO
12 DE JUNHO

A data de hoje recorda-nos
que:
- em 1.614, no Fortim do

Rosário, em Jericbacoara, um

ataque dos franceses de Du
Pl'at foi repelido por Manuel
-de Sousa d'Eça;
- em 1.627, no Rio Pitanga

(Bahia) o Almirante holandês
Piet Heyen apoderou-se de vá
.rios navios mercantes brasilei�
TOS;
- em 1.641, foi assinado um

tratado entre Portugal e Ho
landa, suspendendo as hostili

. dade$ pelo prazo de 10 anos e

nenhuma das duas partes res

péitou-o;
- em 1.812, depois de um

combate de mais de quatro ho
ras,' o Tenente�coronel Inácio
dos Santos Abreu derrotou os
Charruas e Minuanos de Arti
gas, junto ao arroio Laureles,
na Banda Oriental;
- em 1.817, foram fuzilados

na Bahia, por sentença de uma
Comissão Militar, alguns in
surgentes da Revolução Pe,r
nambucana;
- em 1.879, o então Coronel

Antônio Tiburcio Ferreira de
Sousa recebeu �o

.

Corpo Do
�ente e Administrativo da Es
cola de Tiro de Campo Grande
uma bélissima 'espada de hon
ra.

André Nilo Tadasco

MOMENTO

Correspondente
o

apaixonado

,

Uma estação de rádio-difusão de São Paulo aca

ba de obter um correspondente em Florianópolis, o

qual lhe envia, diariàmente, gravadas em disco por
um locutor especial, tôda a coletânea de insultos e

calúnias que se hajam editado, através de tôdas as

recentes campanhas políticas, contra a pessôa e a obra
do sr. Nerêu Ramos no Estado. Já muito é, em desa
bono da opinião e dos sentimentos da grande maioria
dos Catarinenses, o injurioso e mesquinho ataque vi
sando o homem público de cujos triunfos, no âmbito
da política nacional, é lícito que todos nos ufanemos.
As razões do descontentamento geral da nossa gente
para com êsse correspondente apaixonado e persona
lista se acrescem, porém, de fôrça e-valia maiores quan
do, envolvendo as agressões irradiadas na terra ban
deirante contra o preclaro coestaduano, há o sentido
indisfarçável do bA:';ilúJ:t:xJhe estúpido à nossa terra e,
especialmente, à nossa Capital.

,

Por sem dúvida, Florianópolis se ressente de pro
blemas, ligados ao confôrto da sua população, para
os quais, entretanto, se procuram as prévias soluções.
O caso da luz, que é o um que insiste o corresponden-·
te - aliás com velhos motivos de despeito muito pes
soais - ainda suave de pretexto, não só ao expediente
da propaganda contra o Ilibado Vice-Presidente da Re
pública. mas também ao desprimor do conceito em que
se faz questão, de lançar a capital barriga-verde, capi-

.

tulando-a a mais atrasada do país.
O povo paulista e todos quantos, foi daquele gran

de Estado, ouvem a correspondência gravada aqui não
acreditam, evidentemente, no que diz o agente da di
fusora, à cêrca da obra do sr. Nerêu Ramos em Santa
Catarina. Aliás, se a, rádio paulistana tivesse interêsse
em divulgar, na realidade, o que e o. nosso Estado des
de que o reformou aquele eminente Catarínense deve
ria ter, antes de mais nada, prescindido da colabora-

'. ção insinuante do atual correspondente, que é precisa
mente a pessôa menos indicada, não já para expor as

realizações do sr. Nerêu Ramos em o nosso Estado,
mas para fazê-lo com serenidade e senso elevado. Foi
infelícissima a difusora de São Paulo na escôlha do
seu representante aqui, e o tem sido mais ainda no

:prest�r-se à _função �� veículo de vinganças e - o que
e_ �Ulto mais lamentável - de porta-voz do despres
tIgIO da nossa terra e dos nossos homens.

Todavia, alegará a sua direção que as· correspon
dências lhe chegam grava,ttas em disco e constituem
-como que à voz de Santa Catarina e a palavra de um
Catarinense a respeito de ooÍsas de sua terra. Engana
se! Nenhum Catarinense bastante autorizado para fa
lar em nome dos seus coestaduanos, se lisonjaria no

papel de detrator de sua terra, a serviço da infâmia e
do ódio pessoal.

"

O sr. Nerêu Ramos, consagrado nas urnas pelo con
senso eleitoral de esmagadora maioria de sufrágios,
tem uma honrosa fôlha de serviços prestados a Santa
Catarina, os quais não se confinam sequer regional
mente ao seu Estado. Foi verdadeiramente, como ad
ministrador, um Brasileiro, visando, nas suas concre

tizações governa.mentais, a melhoria do homem, o beÍn
estar das massas, a integração do colono no espírito e
na vida nacionais. Nem por outras' causas o Estado de
Santa Catarina póde, agora, nivelar-se aos mais adi
antados em matéria de instrução e de saúde pública'
apresentando também índices de expressão econômica
admiráveis.

No entanto a verdade dêsse panorama não tenta
os estímulos do correspondente, que, bem o conhece
mos, tem interêsse opôsto à realidade.

Cumpre, todavia, não fique sem protesto enérgico,
lançado assim de público, o fato de alguem, nunca
bastante radicado ao solo e ao sentir dos Catarinenses,
arrogar-se o papel de intérprete da nossa gente, cuja
educação cívica e cujo natural zêlo pelas coisas da nos
sa terra, não poderiam deixar de sentir�se atingidos
pelas imprudentes e falsas apreciações que estão sendo
enviadas a uma rádio-difusora paulista, que as irradia
sem nenhuma restrição.

OS PARTIDOS EM FACE DA SUCESSÃO

O P. S. D. ENFRENTARÁ AS PRóXiMAS E!"EIÇõES EM

MELHOR SITUAÇÃO DO QUE A 2 DE DEZEMBRO DE 45

Prazo de entrega de teses para o

Segundo CDngresso de Aeronáutica
A respeito do 110 Congresso

de1dustría,
aos aviadores, aos Ael'v�

Aeronautica, a realizar-se no Ri:-> de clubes, tripulantes de aviões C;:\

Janeiro a partir de 18 de Junhv, no merciais. companhias de transpor
Rio de Janeiro, o sr. TrajÍmo Fur- 'te, até ás que entendem com J direi

tado Reis, diretor do Servi.ço Lc- to aéreo e medicina da aviação.
gal de Aeronautica Civil, ex-dire- Mas alem das questões qU'3 fígll
tor do antigo Departamento de Ae- ram 110 temário adotado, outra<;- P0-

ronautica e representante d.a 13ra- derão ser submetidas ao Congresso,
sil na ICAO, durante os líltimüs no qual está assegurada a plena li
tre� anos, acaba de declarar a im- berdade de discussão. Estamos ('01'

prensa qLle está assegurada e Par- tos de que as autori-dades publicas
ticipaçuo dos lUais variados ramos apreeialjo devidamente a colabura

da atividade ligados, a aviacão. ção que através do debate l' da�

_ "Como foi divulgado", disse conclusões do Congresso Aer,mnu"

o entrevi,stado" organizou-se um tico, lhes dará com alto espirito

temário, cuja d�stribuiç':io· nos de cooperação e da critica cons�

meios ael'onauticos foi ampla. Esse trutiva. Aliai> os resultados do la'

temário abrange quase todas as Congresso de Aeronallüca, realir,ad'l

questões sobre a nossa aviaç-üo, em São Paulo em 1934, foram ]11'0-

I desde as quI;' dizem respriI,) ii in- Continuação da Sa. pag.
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Páscoa dos Bancários
Na próxima quinta-feira, Festa de Corpus Chisti vai se

realizar a PASCOA DOS BANCARIOS. Estão sendo 'convid�
dos todos os bancários desta Capital para comparecerem a es
ta manifestação de fé. Por certo, nenhum deixará de atender
a tão gentil convite. E'sta Páscoa será realizada as 7 horas da
manhã na Catedral Metropolitana.

BANCARIO, dia 16 é o DIA DE TUA PASCOA.

BANCAR:IO, CUMPRE TEU DEVER, COMPARECE A
'IUA PASCOA, dia 16 as 7 HORAS NA CATEDRAL METRO
POLlITANAl

_
QUINTA-FEIRA, DIA 16 - FESTA DO CORPUS CRISTI,

E O DIA DE TUA PASCOA, BANCARIO AMIGO, A pASCOA
DOS BANCARIOS. O MESTRE TE CHAMA. ATENDE-LHE °
CHAMADO.

Funcionário Público de Florianópolis
.

No dia 26 de junho corrente, tens a última oportunidade
para fazer a tua PASCOAi

Funcionário Público de Florianópolis!
Também a ti, Jesús, na sua infinita e incompreensí.vel

bondade, dirigiu o convite:
"Vinde a mim, vós todos que vos achais aflitos e sobrecar

regados e eu vos aliviarei!" Não faltes pois, à Santa Comun-
hão, no dia 26 do corrente.

'

Páscoa dos Funcionários Públicos Cicis de Florianópolis.
Vários funcionários públicos, que fizeram sua Páscoa em

1948, descansam hoje na Paz do Senhor. Coléga amigo! Não
desprezes o divino convite! Talvês seja o último que recebes.
Não faltes à Santa Comunhão, no dia 26 do corrente!

Funcionário Público âe Florianópolis!
,

Jesús, o divino Prisioneiro do Amôr, te espera no Taber
náculo e te convida para o Banquete Eucarístico, 'no dia 2G do
C<?rrente. Êl� é. r�co! Vai, reconciliar-te com Ele e compartilha
ras de seus ínfínítos tesouros! Faze a tua Páscoa!

------------------------------------------------------�� --

;M'elVO'�D.eb ln: i��O�1l0-/tr6taméDtó da

t.:.\"'''s· Pf·O·vNia�o
.. m:-

,; ulcera gastrica Imoterapia\lU" v, .'I.TLANTIC CITY, Nova Jersey, 10 (UP)

lã HeUr&l3thenta
"

. cíação Media Americana. Constitui es·-
.j se tratamento no emprego de tabletes

. I NAO DEIXE QUE�O El.
I ,. ����� CESSO DE TRABALHO
�

'I'..;z..,
IlEIHlITE O SEU OR·

.�"""'�.
GANISMO, PORQUE.-

, { CANSAÇC PHYSICt
',' . i IIIHHLECTUAl O,I I �. lEVARA', nTALMEN'.'

TE, A' NEIJRAS1HENlA
1

, ()s primeiras symptomas da
meurasthenia

.

são geralmentea
t 'insomnia, pesadelos, irritabili
idade, dôres de cabeça e Der

I vosismo. Ao sentir quaesqueé
[destas manifestações previna
i ee contra as suas consequen
\ eias. Trate·se immediatamen
I -te. com-um remediode effeito
; lPositivo. e immediato. Não.
i itomêtcjrogas perigosas. Vigopal
: � o ;r�IDedio .indicado para
,lCIualqUer-caso de neurasthenia,
f lVigonal revigorá o organismo,
,

lJ'estituiDdq;�o fraco as força.
; !perdidas e :rgia.da juven';
; t.u.ile � i' -e.lbaud4.u�
1).,.. , .�•.", � .

.

... ·v.:r!!,��.�� "'"' �

-- Um novo e "n íttdamente promissor"
tratamento para a ulcera gastrica (es
tornacat) foi hoje comunicado á Asso-

contendo dois ingrandientes qu lmícos : o()

"carboxv-rnetvícenuloss de sadio" C0111

uma pequena porção de "oxido de mago
nesío".

Destinam-se estes tabletes à acidez du

estomago. São autores do relataria o dr.
S. P. Bralow do Hospital de Veteranos
de Hines, Illinois, e o dr. M. A. Spelberg,
da Faculdade de Medicina da Urriverst-
dade e Ilinois, que trabalharam
assstencia e varias colegas. Segundo es

ses medicas os tabletes servem para for
rar as paredes do estomago" com uma

camada protetora" que anula a acidez

por longo tempo.
Os autores da pesquisa descrevem as

experiendia feitas com 105 pessoas tra
tadas pela novo metodo e outras 100
tratadas com o preparo de "hídroxído

de aluminio ", um dos tratamentos pa
drão para a ulcera gastrica. Durante o

ano em que foram os casos acompanha
dos pelos medicas, 23% dos doentes tra

tados pelo novo metodo tiveram recaída

que necessitaram hospitalízação, en

quanto 34% dos tratados a aluminio tive

ram r-ecaídas. Ao fim do ano 61% elos
tratadoj, pelo novo processo estavam in-

II telramente livres dos síntôrnas, contra

50% dos do outro grupo.

I" p���;���;
..

��
.

Tem V. S. pomar, jardim e ne

cessita de árvores frutriferas e

flores?
Peça catalogo, nesta praça,

com J. Costa à Rua Jerônimo
Coelho nO 2

• •

B elr!lro�
Sabatini & Cia. Ltda.

Fabricantes de caldeiras a vapor de todos os

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

Aceitam-se serviços para consertos pertencen
tes ao ramo.
RUA CATUMBÍ N. 637 SÃO PAliLO

Doencas nervosas
,

e mentais

UÔ.sa de Saúde

N. S'. dà.' Ólórhl

está na amamenta.. ,

ção. Lactifero rorta- .

Ieee as mãezmhas;
tornando o leíteabun
dante, sem prejudí-
car o organísmo.

Direção: Prof. Otavio da Silveira

Dr. Arnaldo Gilberti
Clínica: Dr. Lacerda :Jlanna

Dr. Laufran Villunueva
Dr. Severo de Almeida XI'Lh_, .

Tratamento pelos mais modernos metódos Europeus e Norte-Amer ica

nos . Choques ell)h'féos, pelo Cardiasol, pela Insulina, pela Picrctoxí na,

MalarioterajJiã:' Febre artificial, Desintoxicações - Alcoolismo. Insufla

ção v-0iJtricular na Epilepsia. Psicoterapia. Narcoanalise. Repouso. Regi
tn(talimentar

ABERTA AOS SNRS �mDICOS EXTERNOS

Amplo parque arborisado. Completa separação de sexos. Pavilhão iso

lado para doentes agitados e de vigilância continua. Enfermagem es

pecializada. Plantão médico permanente à cargo de especialistas.
Transporte de doentes.

ELETRICIDADE MÉDICA

'r Arco- ArtU81

do seu hebê,

transcerebral nas paralisias em outros transtornos vascuJa-

res do cérebro.
Tratamento das Ciáticas .e nevralgias. Raios Ultra Violeta

e Infra Vermelho
,

AVENIDA DR. MUNHOZ DA ROCHA N. 1247 - BACACHERl
FONE 3055

ENDEREÇO TELEGH.AFICO "PSIQUIAATRA!' - cunITIBA - PARANA.
.. --- - . -- _.. -_._--

AGENTES

LABORATÓRIO BtRGAMO·
Av. Pires do Rlo,23 - Itaquera - E.F.C.!}..
S.S. Publicidade

•

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

Farmacêutica
Caixa Postal, 245 Curiti--

ba.
com

Solicitamos no interior ou 110S Estados para uma novidade
muito lucrativa.

Peça literatura gratis sem compromisso.
FOTO PERDIZES LTDA.

Caixa Postal 114-A São Paulo

A AR QUENTE

PARA CAFÉ

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

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

Temos também: Moinhos e elevadores para café. Oisc05
para moinhos. Mofores elétricos e outras máquinas para
fins comerciais, inclustriais e agrícolas.

; l;Ii!i!!;ltlijUjii${lINDÚSTRlA e COMÉRCIO
Fundada em 1918

RUA PIRATlNINGA, 1037 • CAIXA POSTAL, 230 • SÃO PAULO

OUCINAS E FUND.IÇÃO EM GUARULHOS (SÃO PAUL.O)

,

"

0.1

.,.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Censura a���Ianos Amanbã DO passado
'/ PRARO P4R4 ---

Preços Cr$ 5,00 unico 13 DE JUI'>!"1!O
RITZ ODEON A d t d h' recorda-nos

Conclusão
,

1 4 1
a a e ioje U veitosos para a aviação e para oS

Hoje a
.

, 5, aoras. Hoje ás 10 horas. que:
Nelson Eddy 'I Grandiosa matinada em 1624 o Capitão Ma

poderes puhlicos."

.Jeanete Me 11 -:;G' '1
'

d t rt'
-

Referindo-se ao processo de eu-
1 ° uei onca ves es rocou pe O _. . -

Donal�t'.,'I.,.,tt:�"'t].\,.,'n.A
Esporte em marcha Nac. da Cidade da Babia iro desta-i

trega e ap�esentd�çao das' .llld1caçocs
ATA)V\ R ('ABlu-mA .:'.["1; lVJ.il. V ;n. 20 camento holandês; ou.mc111o.nas, , 1sse,. l11;US, c sr-

F'az anos nore o jovem Aramar Ca- T
Um filme terno, grandioso e Atualidades Warner - em 1.645, contra ° domi- rajano Furtado Heis:

brera, hábil linotipista da Imprensa Of i-
-

.'cial do Estado. Ao dedicado mourejador arrebatador. Pathé _ jornal nío holandez irrompeu em Per- De acordo com o Regimento apro-

�
.da imprensa, o nosos cordial ,tnl'aço. Um espetaculo de rara

be-I, 30 nambuco uma insurreição;
vario provisoriamente as teses de-

. . . . . . . . . . . . . . .. leza e encantari1>ento... O -Gasparim e o premio de - en1 1.763, er.l1 Santos, Es- verão ser apresentadas até o dia

sna. ('ORA DE I%IVEWA SA1'\TOS melhor filme desta famosa du- cornetim _ des. tado de São Paulo, nasceu Jo- 31 de maio, impressas, mimeograf'a-
Ocorre, nesta data. o anil'ersát'io na- la

I •. •.

'4ô
' ..... .

se' BorrifáCl'O Caldeira de An-' elas ou enviadas ú Rua Alvaro AI-

'tl'jlício da exma. sra. d . Cora de O'livel rn ] p v

'Sa'l'llos. vírtucsa espôsa elo nosos p1'e7."1,.
CENSURA: Onde o Brasil começa drada, falecendo em 6 de abril vim. 31. 11° ando Cx. Postal 2.241

do amigo Eduardo 53\1t05, pr'opr ic.ár ío Improprio até 14 anos
_ Film,e miniatura _ {de 1.838; a/c do Dr. Augusto Uma Neto, Se-

'ua Farmácia Moderna; Na Prczrama 1 80r.: 'G t
.

G 1 d C 11
.

.'
_

b
- 50 - en1 . o , 1.10 RlO rande, cre ano -era o ongresso, -ia-

A. distinta nataliciante. que, 1.10 .nos�'o1Mb d"'� ida
'

t tI'
are ia ......VlL

- Fax Movietone _ jornal [nasceu
Manuel Marques de verá no entre an o certa to erancia

nielo social, goza de um" vasto cí rculo de
.

.amízades, será alvo, nesta data, ele in".
- Nac. - 6° Souza (terceiro dêste nome), no prazo de entrega das teses, por-

qu ívocas homemJ,;ens, às quais nós nos
__:_ Precos: -

Quem paga ° pato - des. General Conde de Pôrto Ale- quanto algum-as serão remetidas de

, associamos. Cr$ 5,00 � 3,20 70 I gre, falecendo no Rio de Janeí- regiões distantes.

_, ••. , ........•. , . . . . . . . .. X.' x. X. x. x. x. x. X. Conheça Sta. Catarina Iro em 18 de julho de 1875; Finalizando a entrevista, inf'or-

DR. TúLIO 'l'IETZMANX ODEON N0. s, 4 e 5

I
- em 1.819, o então Major mou ainda o sr Trajano Furtado

Ani';.e:!.�saria. hoje, o. '.lOS?O distinto. 'T.:I i a'.s 2 horas. J
'

M
.

c(1hl.erl'anco sr. dr. JulIo 'I'Ietzrnarm, I
A.O,e

.

8° ose ana da Gama Lobo Reis que as sessões do Con-

provecto advogado no mun ícípto de GrandH:sH. vesperal Bazar de Novidades - dese- d'Eça, depois General e Barão gresso serão realizadas �a sede ria

Brusque, Cavalheiro muito estimado na- Na tela: I nho colorido �e Saicãn, no P�sso de 8. Izi- Associação Brasileira de Imprensa,
quele município como nesta capital, inú.! Joel Me Crea 90 Ciro, no Uruguai, alcançou e de 18 a 26 de junho proxiuto, e

meras homenagens lhe serão tributadas
I ELES PASSARAM

' t t I1 d d • f
' DEVE,'j\II'CASAR-SE OS MARI- Ct.en,o. OU .a re aguarda d.os Cor- mostrou-se' confiante no exitc ,cte�-pe o ecurso e su" e 'ernérlde natalícia. . p'OH l\Q'UI'

�VJ.
J"

11s quais nós nos sojrdartznmos com pra.
• .n. DOS ríentinos; se certamen e nos seus resultados

-zer, Um drama de emoções for-j Gosadissima comedia -- Cen- - em 1.823, em Bananal- S. \praticos. •

· , _ , . .. . .. ,.......... tes , sura: Paulo, nasc�u José de Aguiar , ..-..t"�"" - ••�••-�J'�.._ �...........,."
.SHA. ALWE SAJ,I,ES ANDRIANI NO PALCO: I LIVRE Toledo, Barao de Bela Vista e"

Completst hoje ;11018 u.n antversàrto ] Novamente vara arrebatar e Preces: Visconde de Aguiar Toledo. Fa-I
'natalício a exma. sra. d. Alice Salles An- I

1 ' /, '

,

- 1 eços.
drian

í

, d igna espôsa do sr José Andrfa I alegrar a pla�ea o maior CO-l Cr$ 3,20 - 2,10 leceu na rg,esma cidade em 141
.ni, sócio da. firma Andrtuní & cia., r1� m1CO do Brasil I' RITZ . ODEON de Agôsto de 1.898; ,

'Ti�ucas. I OSCARITO CINE INTZ - em 1.842, no Rio de Janei-
AS h.omenag:ns que lhe serão presta· Num show sensacional eoad-] 'H' _

-

� 4 _ 630 _ 830 ro, faleceu Felisberto Caldeira
'das, nos tambem nos soítdarízamos. res- . t

.

"I
"- oJe A"" , ,

B t TI t
peitosamente. ! juvado pelos

seus "par enaiers ! horas.
ran .l. 'ofL,es, Marqués de Bar-

. . . . . . . .. . _. . ..
CENSURA LIVRE Sessões elegantes bacena, nascido em 19 de Se-

Fazem anos hoje: Cre�nças maloreiS de 5 a�os!, Ray lVIiland TeresaWrigth t�.mbro de 1:772 el'D: São .Seb�s-
- menina Neuza Iara Oliveira, mili· podenbO entrar acon1panhacws,I MEU PECADO tlao de Manana, Mlnas Gerais;

:nlla elo sr. Telemaco Oliveinl. encan"· _ Pr,ecos: - I umanismo drama de uma
- em 1.845, em Paris, fale-

gado dos Correios e 'J'elégrafos da Pc· .

e 600 4"00 AI' t R d' p' t
nha; Cr.., "

-

, alma á procura de um destino I �:u o n;lr::n e o. ngc • m o

_ o sr. :'\Iário Goelelller. professor; X. X. X. X. X. X. X, 'X. 1 Restava-lhe escolher entre
I LT�le�es, Bar�o"do.RlO da prat�,

- a SI'a. "1'\air Sodré, espôsa elo ST. ROXY I' em enviar um homem a mo:'- nasc_:do em �Iedlz a 17 de J l..-

TIercinio R. Lin11ares; Hoje, ás 2 ho.ras. I te ... ou destruir sua p,ropna Ilho de 1.762,
,

- o sr. Roelolfo Veiga Feri'!., ('{)m;,elen· 10 , fell'Cl'a',ade.
_ I -- e.ll1 1.865,. as 10.horas, foi,

te rádio- telegrafista;
, .... I ..

Dorot. V LaHl Jl' i CENSURA'. _ TLI·"{7R.E com DbO'orosa .Iom.1alld�de, se-
- a sra. Luiza Hih], dignc;. consorte ,:!t:;

I
-

v ... .

.sr. Norberto Rihl. diretor·gerente ela' Ray 1\r1iland _ No Progran1a - r pu:}ado �l? R:C: paran8:;. o. I!l1.:
Cia. Telefônica Catarinense. IDILIO �;�S TREVAS .

I Eporte em marcha 266 _ �eLa.l M .....Ilnh:-Ir� Mar?hIO, I?la.s
. . .. . .. .... 2 I nacional I

falendo no dIa antenor as 14
�nüiISO n'AUIJO lVl.lUOS J 1 -ar, Cl' a e FI'ances Dee

.

.

11101'as err' consoque'ncl'a elo" .Lr,·,
, " ',.' _ I' oe .lV.•ac _8 '_ '. Motro Jornal _ atualldades

"

"" v' .' , co-

�L rle lGstas o G1" de amanha para o
1:i'IE"S P�QSARft.1\lr POR AQUI

.... l"nendos fe'""imentos r(:>("'eb�,l"
lár do nosso prezado diretor dr. flubens I

J:.l . ..i ..i. ::1.",' !�.lV_ �
.

. recentes. '
.

I"
L". , -

L. '",�'
lUO"

de Al'l'uda namos e de SU�l eXI11D.. sra. d. 3/40 ep, do senado "

_ .Precos: _
no combate do .dla 11, rlurante

Gessen Costa Ram�$ .. pOis hz ':l1r:s,' o ln· A FILHA DE DON (.,,� j A-S 4 horas� cJ�$ 6,80 _ 3,00 1\
a Batalha. do .Rl�chueI0. Era "�

,teres,ante P"'.J!o, fllhmho do clIstmli) c3·1 "CENSURA' .. '

j
.'

'

',... '" 6 20 Draca maIS dlstmta da Pa"Dal-
I "

, . .'l"""- AIS 6 30 horas - vl'q ,
��:. .

� �-
sa,

.

.

. .

I Até 10 arl'l:;; .

'
. ba" e hOJe um slmbolo nar:lOnal

É certo que os lllumeros amlguinhos I
umco ' .

d
. ,

,.:,.;.�' Paulo �ifltürão à residência de seus
- No Programa' - l .As 8,30 horas _ Cr$ 6,20 e I,e

uma �l.o�la a n09Sq Marul118,

. pb<á,'nitores para C11ll1primetá·lo e bl'in· JornaI da tela - nasc. ! '=l 60 ,

.. _
.. ,

.
. _,

- de G1J�I!.e...r .

diH9. {ih. coro, com o feliz aniVe1'8'árin. j _ Preços: _ I ROV'Y
: ..

'V

IMPERI t\r.;
- em, 1.867, corumbá,' que

se

'A. ali<6""ía' ,,�' seus paIS e amiguínho�' Cr$ 4,20 _ 3>20
Ao � --'- ". I

encontrava em poder dos para-
nós também nos ",,:<oClamos, abraçando·o �INE ODEON

o' ;" f
.

, h .... "._

'1' J "O as nossas f�ll' ·· .. ·.· ...... ···· ......

···1 HOJ'e as 7 30 horas ,"', ,u.aioO 01 letomada .).on,o�a

,·"e. -( e�xarrc o neste l'egist�Q
,.�.

-

.. '
.

,

�-- °'0. � ",
�.

cltaçoes. '

_
Hoje ás 7,30 horas. Granchoso espetacuio de te� Illlente pel�" b. rasl�e��.

0"'"
. • ,

� " :·.·7:�,.� .. ·�, Nelson Eddy !
la e alco

- e:r:1 _.8�O fOI maugmada Cri 145.-

.

SHTA. ANTONIETA l\UJDJilIR08 '��' J.eanete Mac Donald II
p

Na téla
na BahIa a Esôq_la ,de Belas Ar-

,','

·"",,"I�,.•
'·

Deflui, ,,'manhã. o aniversário ·natal{.} I-tJT�iTl\·<'t.tuA.
-

tes .

I r
OFERTA ESPEC'AL DA '�''l.Ío.

-cio da gentil e distinta senhorita Anto. �,
�

H_ ;VJ.... V � ;.. Ray Miland - Tereza vVrigtg' .

; .

.

_.' �;;f'" .��- "":!._.".,.,""""_

, nieta Medeiros, fl,lll�ioná!'h categorizada lfnI f:jJ,:nh:� ll:�re.batador
e

en-I! MEU PECADO Andre N.E!.,Tadasê'!.,. .� ,

.._.;: .

,.",;; e,:,\:"�;

�a Diretoria de·Educação e Saúde, filha c.antad6'f., '.ô,. V...'11_. ��mance mu-
:s:umanisssi.mo drama de um.a Encontram-se atualmente em

•
,

\8PM'1!n'�J
..

TU�·ry", uo'nosso l'stimado,coestflduano sr. Fran· slcal desluttjb�.�m=t.. L' 14'
alma a procura de um destl�

ust' , ....,-.."."/,.""'7.,"""'JJ�<' •

· ,.cisoo Medeiros e tino ,ornamento dEI nos· :F�n.lbído ave ; '.

em todos os recantos do munjo '�'''''''''''' --

5a vida so<-;al. Cerusura: '.lU·.

I nó, . , -",.. :.� -;_
..

'_".'_'.' -.,-_. centenas de milhares de Motúrc� .

"'-._ ,

'-,

.

'-.; .�-
.

Às .homenagens -de ·h.()ie, nós nos as. anos.
. -V�·�,c_. O destirtó hlilõ poderia set,1 Florldnopol,s .. ru. T'RADENTES,I'3

saciamos jubilosamente. _ No "Programa -= '" ! ---t' .". di) que �riando
de popâ JOHNSON, proporcionando ,�

·

··:�·���;·:!i��;��::�·��:�:;:
Jornal da�:c _. ",- j;�: �l��elá tnlgÍ<í� �itua. :: �':.�lÇ����;;�� ;;:;t�i��� ,Á---- ,ie.iãê�
Metro ·Jomal ..:._ Atualidade.l çl.it(J, ,:. N'O" "'l'OALCO

dores: Comércio � T�a.�sportes r
Luz, filho do sr. Ranulfo Neves, do co· -- Ramos S A Joao Pi t li

"

...,n,.,bri.�',g.açã"OPre"'os Cr$ 5 00 "nl'co .. , ,
.

.

I
.

- n o, 11. !! ! "",
· �nél'cio loçal. '!f ',' u: Ulti#ta é lSensàC.lOna apre'" __ __�._,_._.

> • • • • • •• •••••• ••••••• ". IMPERIAL sentaçãó do maior comico do rERrrH�g, REUMATISMO E A mulher te.tn obrigação de lié"

GUSTAVO J�EmnWHL Hoje ás 2 horas. Brasil
.

PL�CAS, SIFILITICAS bonita. Hoje em dia só é feio quem
Decorre amanhã ° aniversário nata· 1°

. O�CAR"'I':rtíO-' -'o 11m IJ.m d" Nalgne'"xra quer. Essa é a verdade. Os cremes
licio do nosso prezado amigo Gustavo A' d C

�.t. •

�VII !t1 V �
Lehmkhul, dedicado func.ionál'io da Fa. I.jeo�orcey e os nJos a a-I e seus artistà� num magni- ,o A :',' '.' " t protetores para li pele se aperfei�

· zenda Estadual. ra SUJa ,emA ,DE PRE'MIO I
fico e algre é sensacional MlSd'.clJç5.o au:�h:flJ�o .t.rrJt(1n'\�t1'I( çoam dia a dia:

o ilustre nataliciallte que em nosso O GR N
I show., .. ,

. .' .' .
•

Agora já temos o creD1e de alfa-

meio sodaI' é grandemente estim<Mo, se· 20 ce "Brilhante" ultra�concentrádo
· rã, por 'certo, alva de inúmeras man.i. , .

d
MUlta aloegna,' .. !UUltO 1'1- CATALOGO DE MO':EDAS DO

3,/4° enisodio.s ao sena. o t d t- 't,,... que se caracterl'za por sua aça-o ra

festa,,{ies de. simpana ',e apreço de seus
' t-' 80. .. mUI o. 1ver Im'eIT v, , . BRASIL

.

,

.. amigos. A FILHA DE DON Q CENSURA: - Proibido. ,até· Jâ se encontra a ve!ida com
pida para. embranquecer, afinar

Os ele "O .Estado" o abraçam efusiva. 3° 14
refrescar a cutis.

mente. Os 3 patetas na hHariante I "Oan��O UNICO CR$ 1000
:todo'S os preço� de moe_t:1'91� de Depois de apHcar este creme, oh-

· . . . . .. ..,..... d' I
li: R

>
' .,

• Ouro Prata NIqueI e Bronze t' •

. .

1
come la

. IMPERIO
. , , , . serve come> a sua cu i� ganHa um

•

.

SR. ERICO COUTO;4 ALFAIATES AZARADOS CINE.,. Pref;o 20,00 em todas as liVra·
.

ar de naturalidade, encantador 4

..

Transcorre, -atil1anhã, o anivers�;.·io nata. 40'
Ho]'e a 1,30 horas. rias da cidade.

11ClO do sr. Erico Couto, pessoa larga. I •

1° Pelo correio Cr$ 25,00.
vista.

mente relacionada nesta capital, e altl) Ray Miland - Dorothy La- Cine Jornal
A pele que não· respir.a, ressec�

funcionário federal encarr-egado do Poso mour em: _ Nac. _ CASA'
....--.----

e torna-se horrivelmente escnra. O

to de i\'leleorologIa. O ilustre natú�ician· IDILIO NASELVA.Cretti.e de Alface "Brilhante" per
te po' t'

2° Compra-se uma de prefellên-
',. r esse mo lVO, será muito home Censura até 10 anos 'miÍ"c á pele respira!', ao mesmo

nageado. 3/4° episodio de . eia com fund'o' Para o mar.
_ No Programa _ tempo ilHe évita os panos, as mau..

• . ..
., .. '... A FILHA DE DON Q Informações nesta redação

]i'azem anos amanhã: Cinelandia Jornal 30 -'--"""": .. _�== chas e asperezas e a teHlll:nda pa-;

- a sra. Ondina de Oliveira, espôsa
-- Pr,eços: - VIDA D'E ·CAC.HORRO Ray MÜand ra pigmentação.

do sr. Arnaldo Pinto de Oliveira, repre. Cr$ 4,20 _ 3,20 eletrizante drama lVIarlene Diet'rfcn O viço, o bril6.o doe uma pPl�· vi-

SCíl':J\1[e comercial;
. . . . . . .. 40 CLGANA FEITICEIRA \Ta e sadia volta a imperar com ()

- a sl'ál. (1. Ul'sulina Castro, digna es. , '1 uso dó' Creme de Àlface "Brilhan..
pôsa do sr. Alípio Castro, destacado fun. Hoje as 7,30 horas Leo Corcey e os Anjos da Censura: - Proibido ate 4

cionúrio da D. O. P.; 1 ° cara suja I anos.
- <l.srta. "'lal'ília. filha elo brilhanle Linda Darnel - COl'nel \Vli- O 'GRANDE PREMIO - No Programa-

advogado e festejaelo beletri;;la dr, OUve;· de-J.eane Crain '1\.'r;a,rcha da vida
veil'�f e Silva;

Censura .lVJ.

- Ji' nete, filhinha do distinto tasaI
NOITES DE VERÃO até 10 anos. Nac.

Manoel ,)ias e Mercedes Pereira Dias; 2° Preço Cr$ 3,20 unico Voz do nTundo - jornal
- o :1'. Amei {la Costa Silva, sargen. "Joel lVI8c Crea-Frances Dee x. x. X, X, X. x. x. X. Preço

to (lO 1. :\l�rcito Xacicnal. EL1i'S :PAS':--IARAM POP. C � 420
.

I
'

."-'.
.

- b .i..' �L Hoje ás 7,30 Hs.· ,r", , U1}lÜO.

CI E AS

. .ANIVERSARIOS

te". Experimente-o.
E um produto dos Laboratório.

-\lvim &. Freitas. S./A.

VINHO CREOSOTADO
" S I L V E I R A "

FRAQUEZAS Ervt GERAL

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



4

Procissão de Corpus Christill
Dom Joaquim Domingues de Oliveira, por mercê ,de Deu e 11da Santa Sé Apostólica, Arcebispo Metropolitano de Florianó- i

polis, Assistente ao Sólio Pontifício, etc. ! .

Aos que o ipresente Edital virem, saudação, paz e bênção'
em Jesus CrÍJSto.

, i
Fazemos saber que, sendo o próximo dia 16 do crrrente i I E�crlt&f'io.e Relllidan::ia DIA 19 - DOMINGO - COCKTAIL DANSANTE, COM INICIO

consagrado à magna solenidade (fe Corpus Christi, em que se.Í] RU4 Til"Gdant·.ü 142. 9,30 HORAS.
, I FONE •• usa Ihomenageia a propria Divindade no Mistério do Santtsslmo '

DIA 25 _ SÁB.ç\DO _ TRADICIONAL FESTA JOANINA, A CARAfER,
Sacramento; e para atender aos justos desejos de nossos ama-

i
•
..- � DENOMINADA "FLOR' DA ROÇA" INICIO ÁS 9 HOnAS. HAVER,,"-

dos Diocesanos: Havemos por bem confirmar para aquela da- PR·E".rIOS PARA A MAIS BELA FLOR DO ARRAIAL _ TAàIBEMta a solene procissão do Corpo de Deus que se verificará co- •••• o o o O" • o. o •••• o o o ••• o.. lU

mo segue. AO PAR MAIS ORIGINAL E AO CAVALHEIRO QUE MAIOR SBiE-

Reunidas as Associações religiosas abaixo especificadas e C',': I. LHANÇA APRESENTAR COM O PERSONAGEM Di: "SEU JECA

naquela mesma ordem, dentro e no adro da Catedral, um pou- QUER CASAR" E TEM MAIS .AINDA ... FOGOS, BALõES, M;E-
co antes das 16 horas - 4 horas da tarde - desfilarão ao si-

LADO PINHÚ) EJfc ETC ... SERÁ A FESTA MAXIMA DO AR-
nal dado, lenta, co=tinua e ordenadamente, precedidas da ,.

Cruz processional, SOb.
a direção imediata do prÓ-VigáriO. Ge-, CANSADA

RAIAL DO CLUBE DA COLINA.

ral e seus auxiliares, obedecendo ao seguinte itinerário: NOTA: - A Diretoria do Clube, solicita de todos os seus associados

Praça Quinze de Novembro - Lado do Palácio - Ruas e sem vt 1"'0 não se fazerem acompanhar de pessoas extranhas ao seu quadr? social,
Visconde. de Ouro Preto., Artista Bittencourt, Saldanha Ma-' Y

i inho, Praça Getulio Vargas, Rua Visconde de Ouro Preto, Pra
ça Pereira e Oliveira, R. Arcipreste Paiva, Catedral.

A benção, para que não haje interrupção do préstito, será
dada no adro da Catedral, para alcancar a todos os fieis.

A ordem OOS Entidades e Associacões no préstito será! a

seguinte: Cruz processional, Instituto" Coração de Jesus, Asi
lo de Orfãs, Congregações Marianas Femeninas, Ação Cató
lica Feminina, Associação Santa Terezinha, Damas de Cari
dade, Apostolados, Ordem Terceira de S. Francisco (Femení
na), Colégio Catarínense, Congregações Marianas masculinas,
Irmandades, segundo a ordem de precedência ou G,0stume, e

por ultimo do Santtssimo Sacramento.
Cada associação deverá apresentar-se com os respectivos

estandartes e dístíntivos. São permitidas crianças na procis
são, sô vestidas de anjos para abrir o préstito que desfilará,
como acima se disse sem qualquer interrupções na marcha.
Os fieis e famílias que não puderem acompanhar a procissão
deverão postar-se n-os passeios da ruas do trajeto, para assis
tirem a sua passagem.

Aos fieis recomendamos o maior respeito ao SS .. Sacra·

menta, em que está verdadeira, real e substancialmente con

tido o ç.orpo de nosso Divino Salvador.
Outrossim, louvamos e encarecemos o piedoso costume,

de ornamentarem as ruas e as frentes de suas casas, em ho

menagem ao tão augusto Mistério.
. Hiptecando a todos antecipadamente as nossas humil-
des bençãos, nutrimos a certeza que tudo correrá para a maior

glória de Jesus Sacramentado 'e honra de Religião em geral. .

Dado e passado nesta cidade de Florianópolis, sob o Se- .;;..., ---- ,"""-_.__" -,

lo de Nossas Armas e Sinal do Pró-Vigário Geral do Arcebis-

pado, aos seis de junho de 1949. .

"Ass.) Cgo Frederico Hobold, Pró-Vigarío Geral
José F�enato de Souza, Provedor da Irmandade do SS. Sa

cramento,

fAMOSA
dltsele 1816

•

Irmandade do Senhor Jesus dos
Hospital de Caridade

(..1\.

(:bris�i
Passos

.sr'
e.orpus

De ordem do Ecnhor Irmão Provedor tenho a honra de
convidar os 8nr.8. Irmãos e Irmãs, para comparecerem quin
ta-feira, dia 16 do corrente, ás 15,30 horas, na Sacristia da
Catedral Metropolitana, a-fim-de, revestidos de balandraus
e fitas da nossa Irmandade, e à mesma incorporada, tomarem
parte no préstito em honra a Jesus Sacramentado.

Consistóri'o, em Florianópolis, 9 de junho de 1949
José 'I'olentíno de Sousa

Adjunto do Secretário

Dor. (LARNQ G.
'GALLE'fT�

ADVOGADO
Crim.o .. (liV<9l

CODlIitituiçilo de 5ododad",1
NA'.['URALIUçÔEa

1''ítulo= o.Qlar'ltól'to.

As pérfidas ru

gas na testa e ao

redor dos olhos.
as sardas. man-

chas , cravos e es ..

pinhas. são traiçoeiros inimigos da

beleza da mulher. Quando surgem

estas imperfeições. lançando nu

vens sobre a sua felicidade. con
fi� nas virtudes do Creme Rugai.
Rugol corrige rap!danlcr.te.8S cau

sas do envciheci!nento prematuro
da cut is. Este famoso creme ern-

.

belezador , usado todas as nortes
em suaves massagens no rosto.'

pescoço. e todos os dias como

base do "rnaquiüage ".' rernove as

impurezas que se acumulam nos

poros, for talece os tecidos, dá vi

gor e mocidade à pele. Com ape
nas uma semana de uso do Creme

Rugo! a sua cut is poderá ficar ma
cia" Iirnpa e acetinada. aumentan
do os seus encantos e protegendo
a.sua felicidade. A Felicidade
de amar ... e ser amada.

CREMI

1UJQ-�jl:!
Ahúm & fr·eitos, U<ia.·C.I', .379-5. 1"1',,10

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

'I· »-» '-, ,-'''_.

Combate cr tOSlil0. o

bi'onquite e 0& resfr.ia
dos. João O Xarope S.
éeficoz no bç.tramento
dae Qfacçõe� giipaia e

dos 'irias l'l!:1liph'c tÕ:!:'ÍQs.
O Xa.rope Sã.o João
<solto o catarro e fa2i

expectorar fàcilmenttô>

Magnésia
Bisura a

llRI TENIS CLUBE
PHOGI\AMA PARA O Ml::S DE JUNHO

DIA 15 QUARTA-FEIRA - HEUNIÃO DANÇANTE, COM o CON

CURSO DA ORQUESTRA DO CLUBE, APRESENTANDO NOVOS 130-
. LEROS E FOXES - INICIO ÁS 20 HORAS.

AS

--------------------------------------------------

-_.....-��......_---_..."";.. ,

'[..�

Adquirir um aparelho Gillette Tech, e usá-lo
com Iàmínas Gülette Azul, é formar ao lado dos
que prezam o valor da boa aparência. É fácil,
com Gillette, andar-se sempre bem barbeado.

illette
AZUL

I

Irmandade
Passos e

do Senhor Jesus dos

Hespital -de Caridade
EDITAL DE FORNECIMENTO

De ordem da Mesa Administrativa da Irmandade do Senhor

Jesus dos Passos e Hospital de Caridade, desta Capital previno aos iu

teressados que, até o dia. 20 deste mês, as 12 horas, receberá esta Ir

mandade e Hospital, 'na sua Secretaria, propostas, em cartas feehadas�

para o.Iornecimentode todos os artigos necessarios ao seu consumo, !lu"

rante o semestre de julho a dezembro de 1949.

Consistório cm Florianópolis, 10 de junho de 1949.
Luiz S. B. Trindade - Secretario

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

EMPR:h:SA FORÇA E. LUZ SANTA CATARINA
Alameda Duque de Caxias, 7

BLUMENAU STA. CATARINA

Eendereço telegráfico "FORÇALUZ" - Caixa Postal, 27

Concessionários dos serviços de Força e Luz Elétrica para os Mu

nicípios de Blumenau - Gaspar - Brusque - Itajaí - Rio do Sul
_ Ibirama Indaial - Timbó - Rodeio.

Proprietária das usinas hidroelétricas "Salto" (" "Cedros".

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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TÔDA CORRESPONDÊNCIA
DEVE SER ENVIADA À éAlXA

POSTAL 3�1

Orientação do Círculo de rte Moderna
TEATRO entr-a o aproveitamento de e lvrnen.,

j
SELECÂO

lU5 dos estados 1)01' o ndi- cxcursio-
o

nará, não em "ponti nhas 111<1:; 1'111

papéis �e responsab ilidado. II de poesia cootemperânes}..J1J Santa Catarina, o seu ôJho
0;, ..

técnico, descohvíu o talento d« .IA-
N;}o resta dúvida que u.u S<Jpl'O S9X CESAH,. unanirnemenn- r.plau'j

VI
. .l'eIOlOVadOl'taglit9a4"0 fteatro naclcnui. c!l�lo pela crrtrca c pelo il::>SSO pu-

(. L f G' I A"ano (C •
o 'oi dos muis fe- h lico, por sua manilica intúqJreta-

-cundos c nus deu, no Rio e em Súo çâo em "CA.:\DlDA", ao qual c-ibe.,
Paulo, temporadas como :J.� d.� Mo- rú a responsabilidade de i nt-rprc
.rmeau, no Teatro Ginástico: San- �ar :.\lefistófeles na tragédia de Goe-
,<iro, no Teatro Fênix ; Dulcina, no lhe.
Teatro Hcgina ; e, nu J1Cq"fl1;!1iJ .lASO),' tem credenciais suficien-

':Teatro do Leme, Airnee 'C :-;Í1veinl tcs para o dif'ici 1 papel, que, (51)"e
.Sampaio. Tivemos autores :W('\O- 1'::11110S, o lançará definifivar-rcntc
nais e estrangeiros; clássico-; gre, n .. cena nacional, repetindo u rá
.gos c 05 modernos americtl).()s, pi do sucesso de Sérgio Cardoso,
Em São Paulo - "lKhEX1;iDA· também lançado por Harnisch.

.

DE" - com um elenco e ncnb ..'�*Jo Sôbre .fASON. assim �:' refere o

�lpOl' Cacilda Becker
,
atraiu o piIiJ!i- .!.!;!·<lnde alar Hoffmann Harnisch Fi

co carioca, constitulndo .un dos lho:
maiores sucessos do ano, "Em Flcriunópolis. enCo11tr:1i1l0<;
Pernambuco, co mseu atetro -Ie nr- Sr . Jason Cesar, Presidente) d»

amadores, representa Garcia Lor- Teatro Exper-imental cio Circulo de
cu. No Paraná, de Ibsen, ternos o Arte Moderna, não apenas 111:1 O!'

'Teatro do Estudante com "ESPEC- «anizador enérgico. mas sim, tnrn,
·

'IROS". Há, ainda, a salientar o hórn, um ator extraordinár lo. J)e
"Teatro Infantil e a fundacâo dr- <:0- pois de um discurso pror-u nc iado

"Jégios e academias de artetcatr.ü. 'l,o palco experimental pelo D,:. Hnf-
1949. Não há solução de r-ontinui- Imann Harnisch sôbrc "'lS t1.'['>; Ia-

",.dade. ses rlc encenação", o nosso colcza
"OS DOZE! Sérgio (Hamlet) r.:1I�- Jason repct!u em sua 11011'''1 a '�'1

·--doso toma conta elo Ginú;;t!('{): representação 'do "H:\:.\ILET" "0'_

· �'HAMLET", "ARLEQUBl SEHYO citando partes inteiras da trHQ,b(Ha
DE DOIS A-:\f-OS", "TRAG-gDL\ E:,I nUIl1H espécie de mo norlrama. 'NeIL-
.'.NOVA IORQUE". ficamos conhecendo um t:t1en�,) in-

"Festival Shakespeare" ... e, em- disr-ut ivo l, de zranrlo fIJtU;") ���d'a

'hora pareça i ncri vct, até Jaime' Cos- o teatro hrnsi lcir-o. Em JJSO:l Cosar
'tta em "F'ilomcna, qual é o meu?" vcrcmox um J-tafistófeles de' orimcl., i

Agitam-se os centros culturais o<? 1';.1 ordem".

')Jais. Aqui e ali iniciativas I'!TIl proi Plor ianópolis terá. aS.�!'YI, talvez
do boru teatro aparecem e recebem no próximo J110s dr se)cmbl'o, (]uas
o aplauso do maior homem de tea- l(I'<l1Hles estréias. ambll'> sel1sario-
1 ro do Brasil: Pascoal CarlQs Mag- nnis:

· ,;no,
O TEATRO BTLINGUE

. �:qlli «(1E'lxcl1l�S o ali pal'a,.��t�n I
c .1ASOl\' CESAn no g1::n,:ro mais

"'"oportunidade), tIvemos pelo _r_ Lub o cle\'ado de leatro. :l traged la. onde,
·

Exprl'imel1tal do Círcu10 de At'te c�ta1l10S r('rtos. VeI1Cel'�,
-.

Moderna "CANDIDA", de Bel 11:1l'd Sálvio Olivúra
·

Sha\y e, 'oportunamente, tcremo� a "

inanguraçil.o cio Teatro de �,_;bates
, (pela j)l'imeira vez, no Br!l.�:tl) _

C I;;;;
·

_ "O MUNDO COlVlEÇ�)U �A..<; ::>:4, I
· do .�lJ_�tor português Lmz l'rannsco

J
.... 'Rej;rt,no, . 1

I
Agora, N. Hoffma.nn Harm',e'1. o

Idíretor do "Hamlet", de 1918, que

há bem pouco tempo esteve em Flo

Tianópo]is tratando do l:lII\,.umc·nto
(k "Fam.to", de Goethe. em nossa

Capital e nas principais cidades do

r:c,stado. ullareC'c-l1os co'-u o seu

''YEATT',O BILTNGl1E.
.

I

]� êle qnem nos (liz: "Pela j1n-
.. !1,eira Y('Z na' história cto Teatro,
tentamos representações hilinqucs. . .. A mulher lá estava, como sempre, Jll'l1satha e

,Pois não é a língua o úniC'(", meío de esperand,o; não se oferecia nem se negava.
", €xpressiio da cena. Em Tlr:mei ':n lu- Deixou-se ficar parado, a obsená.la, de longe, que-
·

,�ar q11crell10S ver as (leeoraçoes e renQo se cher,ar, <liz'er algurc1:i coisa, sair dlH;uelc fas
'0,; rn�tlimes. nbscrY>lr os g(Ó',to;, � ;� , cinio, daquela adon>.<:ão muda, sorrir. Não poude.

·

m. imie�, ouvir a musica .in;;ll'Ul1lemai I Algn Inexplicável o prendia, lhe tolhila a V07,. Esfor_
.(' vocal. o troveja!' (' o zunir <lo:.; ('1('- t::ava-se porém tudo iuutil.

�nent()s, as eXl1reSSões de clôr e ele I . "A mulher parecia não o ver. Sempl'e'lo11O'e e

'�!egl'iH dos entes human()s.• TU,do '1'I)ensatÍ\�a. Outrai!i vezes êle julgava que não. "Eh;me
isso reunido torna a peç::t 1l111lto espfera" '.- se dizia a meia voz, saborenado as pala
mais comprecnsivel do que a 111('1'a

I nas. Del,jo falar-lhe,
, .

'U);) 1 avra", 'Timidez, não, não era bem isto. lVIas assim como

iE propõe-se-à a re,preSe!ltar, em � uma ineapacidade total de locomover-se: petriflcam·
''Santa Catarina, em alenw'l e em I se ali. Senti.a-o, era uma fort:,a que o atrah c r<,pe

português, simulLalleamente, "Faus-llia. Um eqõlilibrio, uma estabilidade que era a me

to", à maneira do que estú fazf'ndo I d!locridade do nada fazer, do ficar no que era, e,n
':. ',ii;' no Rio e em São Paulo. l:di. O mêdo do novo, do não conhec1do. A mu!her

MilS, vai além o seu -progral]lu de i lha a incógnita, o desconhecido que êle temia e dí'se
-difusão cultural. Em suas cogitações I Java.

, I

I ':
.A

..

mulher s,�mpre a es'l>era, olhando-l;' ou n5.o,"","�""'_•••""••""'''''''.''''''.''"-.�'''''''''''''__... f;le Íl-cou-se ai], soh o sol. sob a chuva, e o fno.
I numu indiferença apática, completamente vazio de
idéias e de vida, Não via as pessoas _ vultos som·

{'brios e rá!liC}os -- que passavam e repassavam apres ..

Walmor Cardoso da 'lilva _ados, na rua ,�alma,. todos ávidos de viver. Nem
vio o céu cada vez mais plumbeo, pejado de nu

; venS. Nem a fuga veloz dos ultimos passaros ou

conLeç o tremer das folhas nas árvores. O sol tIUeimaya.

I Depois as gotas de chuva despencavam, caiam pesa
das, levantavam a poeira dos caminhos. Êle lião
via nada, não aspirava o cheiro "úmi.do, indefinido e

bom de terra, de vida, que se exalava do chão.
Olhava a mulher e seus sentidos estavam llre!'os

nela, ansi'ando mas com, mêdo de chegar·se,
Se pôs, de repente, a andar, numa revolta de to.

do {) seu, ser, numa reação conh'a a molesa que lhe

I
tolhia os pa",sos, que lhe amarrava os mel�lhros ao

chão. Não sahia se' se dirigia à mulher ou não. Rea·
ção contra que? se peril;untoll. 'Seus pés chapinhavam

t na h;,ma. pisavam ]las l}Ôças d'ag'ua, enquanto a cabe-
.,' ." (;a queria ir além das nuvens e ,desvendar l' vida.

; ,I Queria revoltar-se contra o dominio da mlllher
la _janela griso 1r-!"e, Ou então penetrar a jaucla e

descobrir o segrerli) da vida, dominaI' a mlllhu, Que
ria mostrar sua virilidarle, não ceder a ;:sse <:enti-

{ mento de elltre�a qua�e feminino que {) dOlainava,
j
,._. poj,<; a verdade é ql!e gostada de achegar·se à mulher

r CipiX::11' .�!' dominar, sentir-se protegi,do, confiante e

(/
forte. S:l,hia que (kJa j)oG!'ria haurir forças. vh-('l'.
Não ser um marghl,al. Mas !'abia tambéE� 'lue em

ITambém um dia,
Estando eu morto,
Virei queixa-r-me
Na tua porta.
Vi re i 'no vanto
lHas não de inverno,
Kns horas frias
Das noites feias,

Que quer o vento?
A cada instante
Êste lame-nto
Passa na porta
Dizendo: abre .. ,

Vento que assusta
Nas horas frias
Da noite feia,
Vindo de longe,
Das êrmas praias.

Andam de ronda
Nesse violento,
Longo Queixume,
As Invisiveis
Bô cas dos mortos.

Hibeiro Couto

CINEMA

Virei no vento
Da primavera.
Em tua bôca
Serei carícia
Cheiro de fl�res
Que estão lá ,fora
Na noite quente.

CLUBE DE CINE�14

·""'I'��·Tl' -�

,

Sendo o cLl1-Cma a arte mais sín,

Iomúticu de nossa época, febril, mo
vimentada c, ainda, indefinida, CO�

mo o momento em que vivemos, Ca
racterizando. pois o autêntico pul
sa!' do espirita moderno, dá o eh
etilo de Arte Moderna, um passo de
cisivo c seguro, dentro do seus

principias, ao fundar esta entidade,
«xclusi varnente dedicada ao estudo
e apreciação da sétima arte.

Possuindo diretriz estética uef'i
rrida. necessário se torna frisar al

{Juns dos aspectos identificadores
de tal realizaçâo,

]� lugar, comum, mas o reafirma
rei aqui, nada tem a ver um clube
cinema com o corriqueiro, o (lia a

dia, este já chamado vicio de ir <10

cinema, tão' quotidiano,' principal
mente cm cidades pequenas C011.1O

a nossa.

Longe de ir ao cinema porque
nâo há outra coisa, o clube 1]:\;, trn

rá uma preocupação e uma rcspcn,
sahilidade. Uma responsahilidade
que sel'�l o atestado de nossa cultu-

.vi,re� no veJ'to ,.,

DU('l: aeorda ...

---

.�� .. o

ra e gosto artistico.
Tôda arte possui valores ('�tóli- ter atingido. a> sua idade áurea, já

tOS fnndamcntais. O cinema tal1l- pejo fato de estarmos aino:;. ue>

prineipio Histórico da cinematogra
fia.

bém. Si'ío, IlO entanto. êsse� va'!o

,'es, (1(' uma complexidade tal, im

possihilitanrlo qualquer anú1ise

afoita r julgamrnto superei.'lL jslo

dt'viuo a próprIa essência do clnl'-

CONTO

UlHE
SALIM l\HGIJliL

ACORD&NDt) � .. ..

Não �:ndci só
lilll "'liro alguém que não
Estava também
Contando-me os l)ass(}s.

,"Não pude ver

Quem me seguia em tôda a :parte
Quem me perseguia
Em cada minuto.

luz

Se,nti--me prêso
Tolhido.

Es(}w:,cido,
(' tis fugir mas não pude,

longe
Cm Sli'lho a sc afastar.

J ISEL

GeTa1'Cl Philippe
«O IDIOTA»

em

troca da vida daria parte de sua personalidade, de
seu eu; que êle é que dos dois, era o mais fraco. E
isto o torturava. Por isto resistia. Verdade que numa

resistência passiva, muda, de quem quer e não
quer. Sentia-se rirliculu, tolo, por agir assim, llare·
ccndo ser a parte feminina. A força da mulher, êle
o iOnbia, sobrepujanl a dêle, não era sómente uma

atração fisica, porém mais mental, e complexa, cheia
de nuances dub-ias.

Mas não andou muito. Parou. Pôs-s'e a gira.r de
um lado pro outro, Maquinalmente. Sempre próximo
à mulher_

Não pensava. Turbilhollavam-lhe na mente mil

farrapos de idéias, Estava num desses estados de es

pirito em que não pensamos. Deixamos que a:;, c()isas
sejam. A espeTa. Os peusamentos se vão, nos d('ixam,
andam adiante de nós ou se atrazam, nós os pente
mos de vista. Voltam. Não completamos ideia alguma,
tudo é inconsistente, sutil e diáfano. Os pensamentos
ficam longe, numa timidez mórbida de se cn�l?;arem
tomarem conta da casa, receioso�.de não sabemos
que fant.asmas. Outros, então, rápidos' a inyadem, se

alojam como donos, se aI)ossam de tudo.
�

Mas 1)01'. pouco tempo. Fogem logo. sem que nós
os l)ercehamos ,por completo. Que nos teriam querido
dizer? São fragam4!ntos de idéias, 'llensamentos doi
dos, Como descreve-los, interpretá-los? Caimos sem

pre no mesmo semi·círculo, voltamos sempre ao lJon�
to de partida rel}etlmos sempre as mesmas palavras
vãs e S(lm significado maior. Angustia de '!lão nos

entendermos. De não sabermos o que queremos. De
temermos a vida e suas surpresas. É esta a causa

Jll'imordial da nossa indecisão e duvida.
Ag'ora, por exemplo: que fada êle ainda ali '! Que

diria à mulher da janela gris? Não compl'eendia a

força que o atraia para ela, não 'a e-",plicava. S!'.hia,
isto sim! não era bem uma coisa sexual. Porem algo

.

mais complexo, confuso. Não formava um pen�amen
to completo a res,peito.

Afastou-sf1 (juaSt' correndo, mas desejando voltar,
se chczar, penetrar a ]utimidade da mulher, Sabia,
tinha ��rt�'za mef-T'lO que voltaria, se postada ali, a

oH\ar e olhar, entorpecido, absorto, desejoso de se

chegar. mas intimidade, a espera de não saMa o qlle,

até que algo inesperado e que &le não consel_!'llÍa ainda
nem ;mat;'inar o que pudesse vir a ser. sucedesse,

'remia e desejava que tal momento chegasse.
Nem sonhava que a mulher da janela 6ris era

a vi<la. Fieou ali a girar, a �irar. Com mêdo dc che

g':J.1·-se, de tomar a vida: nas mãos e possui-la. des

vendá-la.
Junho de 1949.

ma, Sendo a sétima arte. além dos
aspectos próprios, que lhe dão per

sonalidade, êle funciona como sín

tese, uma assimilação de tôdas as

artes, num todo. pessoal.
�:.;; � �'�:; �. �."" .. 11;'·���T�.���
Muito temos a dizer e estudar sô

bre cinema, já decorrente de não

O cinema tem meio século

�xisti::ncia, e meio .século paI'a,
arte é idadl" de aleitamento.

de
uma

o duhe de cinema procurou'v. dar
torlos os seus esforços para qu" ha

ja um lllui'or conhecimento do cifie-
I
ma, em seus limites puramente' eS·

téticos. Formando biblioteC'a eSl_)e-,
ciHliza(th, patrocinando conferên

cias, rt'a;lJiZ'unrlo debates, etc ...

:;\1t: ito pró[prio é o filme eSC'01hi-.
dI) para a estréia, "O IDIOTA" foi
UIll dos: 1"íillles que discutido nos clu
bes onfÍe foi exibiúo. Lev'ó'ntou

fortes ({ehates e controyérsia<;. O

1)n])11,,") e os sôdos assistirão uma;

obra' que p.,:rmüe debates e amilí
se v":irias. sóbre multiplos aSIi0C
tos.

J111eilitamcnte à estréia () Clube
E'utrará em sua primeira fase de

ati'Vidade, a qual se carac"er;zilrá
,

por nm trabalho pedagógico.

Ody Fraga e Silva

fi/()! 49

Constituiu um notâvel esforç.o.

que merece integral apoio di! t,}dos

quantos se interessam pela al'h', o

espetáculo Ieva.do a efeito p(�10 Cir

culo de Arte Moderna.

"Cândida", a delic,\da jle-;:a do

grande G. B. Shaw teve feliz de5t'n.

f)enho, fazendo jús os seu," jnt�r

pretes aos mais francos a!,hu<:os.

Oxalá a iniciativa dCR,m pleiade
de moços que visa v�ncer a menta

lidade cinematográfica da atual p:e.

ração encontre eco e não se e"Hole
como tantas outras iniciativas,

Unamo-nos para vencer a indi

ferença que ainda se nota em no,:;;!)

meio intelectual, pela Art� Moder

na.

DR. OSVALDO BULC_W V"l:ANA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Foi transferida remo em
"

ao
•
dia 1 9 du corrente 3: regata a

Marinha de ,Guerra Nacional.

Promovido pelo Imprensa. on.

I
dor elo 2° jogo, em elisputa de

cial Futeból Clube, em, come- 'uma linda taça oferecida pelo
rnoração ao seu 10° aníversá- clube promotor. ,:�

rio de fundacâo será realiza-I ÁS 15 horas - Batismo da,
do, esta. tarde, no estádio do

I
Bandeira do Imprensa Oficial

JtJNHO, i\1É8 DO ESPORTE CATA. Ipiranga, em Saco dos Limões, F. C" adquirida recentemente
RINENSE com entrada franca, interes- em Pôrto Alegre.

O aniversario de fundação do Fi. sante e sugestivo festival fu- .As 15,30 horas - Jogo en-

gueireuse e .do Riachuelo tebolístíco, obedecendo ao se- tre os quadros do Imprensa.
Marcante e altamente expressivo, guinte programa: Oficial F. C. e do Treze de

.BLUMENAU E JOINVILE NA Tiago, quarto colocado na pro- ÁS 13 horas _ Inicio de um Maio F. C., em disputa da ta-
CORRIDA DE SA-O JO:iO va de cinco mil metros no ultí- sob determinado aspecto, o mos cor-

t ti t P
.

_ n torneio entre Satma e Texa- ça "Jornalís a Ba ista erei-
A Federação Atlética Cata- mo campeonato brasileiro, rea- rente. É que Junho registra' j·a.t'Js

CO, Estrela do Oriente x vence- 'ra".
rinense está tomando todas lizado em São Paulo. que constituem verdadeiros padrões
as providencias para o máximo

I
de gloria e satisfação para ')S e!>- �••"••••••*••••••••o••••••••••••••••••••"_."..-,;

do brilhantismo' da CORRIDA HOMENAGEM AO GOVER- portes catarinenses as datas f! 'un- : :
DA FOGUEIRA DE 1949. NADOR ADERBAL NA GRAN- dação de dois grandes clubes Eoria- : :-

Porísso telegramas foram DE CORRIDA DA FOGUEIRA nopolitano: o Figueirense Futebol O •

também enviados a diversas cí- Clube e o Clube Náutico E!:lcllllC- : :
dades do "hinterland" barriga- Todo esse trabalho a FAC lo.: :
verde. vem realizando para homena- Fundados em Junho, emborro. em .. •

Sabe-se, já, que Blumenau vi- gear essa grande figura dos es- datas e anos diversos _ o Hi':l.(,!lU�- I Dia 13 (segunda-feira) às 17,45 o I
rá a Florianópolis disputar a portes catarinenses que é o go- .lo a 11 de Junho de 101fo e ij Fi- � CÍRCULO DE ARTE' MODERNA •

grande prova com uma equipe vernador Aderbal Ramos da
gueirensc a 12 de Junho de 1!)21--: fará a inauguração do seu I,

completa, ou sejam, cinco atle- Silva.
traçaram os dois -

Ulll mesmo pro- : CLUBE DE C.INEMA :=
tas, que serão escolhidos na A FAC prestará ao grande grama de patriotismo e suas respcc- I com a grandiosa "avant-premíere" de ;:
grande prova que a Liga Blu- desportista uma homenagem tivas existências se teem caracic- II O IDIOTA (8

rnenauense fará disputar em espc:cial qu�l .seja a da partíci- rizado POl"lfl{'�tos luminosos, @_'! obra prima da moderna cinematografia francêse, com: IBlumenau no dia 20 do corren- po��çao de vanos �s�ados. ��ss�! grandecendo ambos não SOIl1Cl'tc o .411 Edwige Feuillíêre !
te. brande parada atlética que sera esporte i lheu. cuja terra Ihes ser. �

Lucíen Cordel e ;
O 'p:'êmi_? 'de ven�edor s�rá � assítida :p�r dezenas de milha- viu de berço e onde se criaram , : GERARD PHILIPPE :

partícípaçâo dos cmco primei- res de af'ícíonados.
cresceram 'e se agigantaram, mas � Produção :

TOS atletas na grande CORRI- Será essa uma homenagem lambem tôrül Santa Catarina espor- •
Sascha Gordine ;.

DA DA FOGUEIRA, nesta capi- de grande valor dos dirigentes tiva. : Direção �
tal. I da benemérita Entidade e que, ! Georges Lampim !Paladinos da eugenia da raçf\. lia- "" " .

f
- ,..

Destaca-se que entre os blu- certamente, irá calar; protun- o Ingressos, propstas de socios e maiores m ormaçoes "

menauer:ses deverá estar o

I damente, 110 coração de todos
talhadores do fortalecimento da:. com os membros do C, A. M. :

grande corredor Waldemar os catarinenses.
nossa mocidade, cada um em �eu:l. '

. �
setor e na sua esfera têm dado 10- ••••08••eO••@ilê�.e6.,G.9••••eC.�el.e".eeG03••••ê••••�

rente, o mes de junho, sobremodo
marcante e extraodinar.iamento ex- �)"""()�O�()�l<ftIIIIIIoo",,()"'-'<)""()""(H""()4IIr.II7lt-O'_'(O.
prcssivo, ià �l\1es que reune duas datas f',lnrio- " ,
sas qu devem ser sincera (' par- i ii
tieularmente grata aos homens de , iii
bÕa vontade, de ronelêneia serena, à

,'_-1:4de espírito equilibrado e d? senti- :!:

mentos honestos. qllaisquer qne Sl:- i

IIfra.nspor'e'$ le' reos· ,liml"'lada,iam suas preferências Clllbi'ta�. E ,
t n , ,êstc mês tem qUE' ser gratlssil'!10 a I -

todos os' vCl'dac]eil'()s espar�i�tas e!" 2as. 4as. e 6as: Rio _ Santos - Paranaguá - Cuntiba �sem dllyida, (le um modo g,�r:11, a

,� I P 1 ,
- Joinvi e - 'lorianópo��:; Lajes e P. Aleg1·e. �

tono bom esportista.
"

,
O mesd e junho, rellllíndo ('amo �f

3as. 5as. e sabados: .R_. ALegre -- ;'_J-jes -- Florianópolis "
Joinvüe "'- Curitiba -- Paranaguá -- Santos e Rio. -

reune, o aparecimento dêsses dois \ Iqueridos grêniias, vercladeirn� ('5- c. Opera com Aviões D�uglas DC3 de 21 lagares.
�.

trios do t'ntl'lJoJ e do remo plU::l 'I f
'.

L RT I ii,r:uja eficiência c progresso o

'1110-' c agentes: luza \ ima \l rmãos "
Ihor de suas longas e gloriosa,> exis- ê Oi
tf�ncias trem daelo, deve serC(,I'�ide- ! Rua ConseLheiTo MaNa, 35 - Telefone 1565 &:

I ',' t- \' ii "
i'a( o com ,m�,:1 sl111pa la e E'11l f'e c- /" . i'
\-0 especial, j:{ que é (jllasi um sim-

"'I()"""ns()'_'p()e4l!:!lD{t-o)"'r()��(�g()""a.nO
.....

l"z()�a)d-a(�r
1(,

'1010 rio 110<;,,0 esporte, reflp";do pe- V' j.lo labor incansavel desses gcemios.

r�:�:; ��l:��:elo! Figupirens" s�l- «Ç!!��l!�� d�Opc§u�tiÇ�a �
j !�A��n��ã��1 !:ria!�p:i'S'_ve! '

" ......_" ,,_ ... , ... - __ ._ ...._ ......._. __.. __ .. _'__ para assumil' 'os nossos trabalbos d proctução. ne:sLa �)l'aça. QUmas

cOlldit;ões. 1'r,atal' com Lourival AlI leida, no Banco Agrícola.

PR' IsAO DE 'l'RRlt11;�OS.

.......,........J"w...,..�••_• ...,._.,.�,.,._..A��.........,........_....,r'_.�·_............._.----w.....,.,.,....._..,.

VENTRE
�

p€lr3

Direçio de PEDRO, PAULO MACHADO

Corrida da Fogueira de 1949

.....- ....�_ ..__.. - ..._�.�...,..-_._---

Phylobil normaliza o

funcionamenlo do fíga.
do, con�bate as cólicas,
con-igindo a prisão de
'ventre e as funções in

testinais, Remédio vege
tal em gôtas. Tome 20

gôtas, 2 vezes ao dia.

do O caminho e todo o cntus iasmo

de qlle são capazes pela mesma

cruzada- Não medindo sacr iücios

são dois legítimos pioneiros do
Federação Catariuense de Desp.ortos
RESOLUÇÃO n? 12/49. comendavel a realização de [o-
O Presidente da Federacão aos nauuêle dia, eis que o cam

Catarinense de Desportos, no no nao oferece condicões e é
uso de suas atribuições, mesmo indispensável se evite a
CONSIDERANDO aue o Tor- prática de desportos em local

neío início está marcado para desfavorável, tanto mais sendo
o dia 12 do corrente, quer da o único oficial'
la. como da 2a. Divisão;

. ,

RESOLVE:
CONSIDERAN.QO Que, na- 1°) - transferir. para o dia

ouela data, ?�ver::o ser

reallza-11�< do corrente, o TORNElq rdas seis partídas:
.

NICIO marcado' para o nroxi-
CONSf:D.ERANDO, todavia, ,mo dia 12, observando-se, no

cue as últímas chuvas caldas mais, os têrmos da Nota Oficial
vem trazendo o campo da FCD, ri? 18;
quasi permanentemente sob as 2°) - adiar, em consequên
aguas, nao so por.que.o m�smÇ> cia, para as datas subsequen
s� enc,on�ra em l1lvel �nfenor a teso os iogas fixados nas Atas
VIa pUbl!ca,. como .a�I}da_ emj2/49

e 3/49;
conseq1lenCIa da def1ClenCla de 3°) - determinar à Secre-
drenag'em; taria que elabore uma nova Ta-
CONSIDERANDO, por isso i bela Oficial, para publicacão

mesmo, que o gramado se en- juntamente com a próxima No
contra em precárias condições: ta.
CONSIDERANDO, mais, Que Florianópolis, em 10 de Ju-

há poucas possibilidades de me- nho ele 1949.
lhora no tempo; Flávio Ferrari, Presidente.
CONSIDERANDO, por fim. Manuel Ferreira de Melo Se-

Que. face ao expôsto, não é re- cretario.
'

nosso engrandecimento
verdadeiros e solidos

esportivo
balna rtes,

não há causa boa que os não venha

encontrar, cheios de ardor e de es

perança, á vanguarda.
Itazão há, pois, para a constata

ção que fazemos, de ser o mes cor-

:Deparlamento de Saúde Pública
Mil de ju�h� Plantôel

12 Domingo Farmácia Sto. Agostinho - Rua Cons. Mafra.
18 Sábado Farmácia Esperança - Rua Cons. Mafra
19 Domingo Farmácia Esperança - Rua Cons. Mafra
25 Sábado Farmácia Da Fé - Rua Felipe Schmidt
26 Domingo Farmácia Da Fé - Rua Felipe Schmidt
o Serviço noturno será efetuado pelas Farmácias sto. An

tônio e Noturna sitas às ruas João Pinto e Trajano nO 17.

. � presente tabela não poderá ser alterada sem prévia auto-
:::Jzaçao deste Departamento.

.

Departamento de Saúde Pública, 25 de maio de 1949.
L�âz Osvaldo d'Acampara, Farmacêutico-Fiscal.

TILOG
'Correspondenel !

'(ornereill
ConfArE!
Diploma

tHREÇAoi
Amélia M Pigo:ni

METODO:
Moderno Pa Ehcitmis

Para os males do fígado

PHYLOBILRua Gefme!l"$t BUteQilQll.n�, 48
(Esquina Albergue Noturno)

.;

,

Duas ricas taças em msputa. Fr�nqlleado
o ingresso DO estádiO do Ipirangil

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

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

tricos, artigos elétricos, .etc,
Representações diversas, com exclusividade dos insuperáveis

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

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

. " . ,. .. ,. � . . .. . .. . � .. . . .. � .. .. ; . .. .. .. . . . . . . . . .. .............'

.

LIVRARIAi ROSA
(RUA DEODú:HO,- N. 33)

ACEITA ENC;OMENDAS
DE SERVICOS T':'POGRAFICOS

APRESENTAçlo IMPEüÁVEL '.. ENTREGA
RÁPIDA

,.

" I
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,
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Vabelos Brancos!

Sinal de velhice
li LaÇa0 Brilhante faz vol,'

tal' a côr natural pri.mitioa
(ce.tanho. louro, doiroda ou

• Z1>81'1"a) em pOU!IIO .tampo. Nê.o
, tintura. Noo mancha e não
auja. O lIe.u UIlIO é Itropo,
focU e agradável.
A Loçao Bril.hontl!! G:tingue

cu co.pall. o pr'ul'ido, a Illebor
rhéa e tôna. a. afecçõea po
ra.itál'iali do cabelo, auim
como com'bate a calvicie, rs

.itnli::ando as raize. capila'
. 1'611. Foi aprovada pelo Depar
tamento Nacional da Saúde
Púhlioa.

,,,

.. Ia tha'*� 6&QifitASi •

Iate Club
Florianópolis

CONVOCAÇÃO
De ordem do Snr, Comodovo em l

exercicio e de acordo com os Es-
.,-

tatutos, convoco os Snrs. associa-
dos do Iate Clube de Ploriauópo lis
para a Assembléia Geral Orrliná

ria, a ser realizada no próximo Do

mingo, dia 12-6-49, às 10 horas da
manhã ,em sua séde social, ti Rua
Frei Caneca, 145, para eleição do
Conselho Deliberativo.

.Rell1ato P. Oliveira _ Secretário

--DOENÇAS E OPERAÇõES
�

DE
OLHOS-OUVIDO-NARIZ

GARGANTA
J'}

.'

, .. 1..:

(Cabeça-Pescoço-Boca)
DR. J. ARAUJO"

Assistente do Prof. Sanson,
-do Rio de Janeiro.
Diplomado em Bronco-eso

fagologia, em Buenos Ayres e

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

vesgos, receita de óculos etc.
Operação do Bocio (papo),

do lábio e céu da boca fendidos
de nascença. Tratamento cli
nico' cirúrgico das amídalas,
das sínnsttes, das purgações
dos ouvidos, da obstrução na-
sal, etc. .

Rua Nunes Machado, 20 Fo
ne 1.447.

.,.
...... _ a � - • � .

rVende-se
; VENDE-SE O lote n. 30, área 401'm2,
tom 10 metros de frente por 40 de
fundos, sito à rua Irmãos Joaql!.!�,
.
�o'llfroI�.ando com herdeiros d,e
An�!o M. La Porta e Ulrban de

.

,o�ra Ferro. Cartas para Valdemí-'
ro Fonseca, .Rua Candi'do Lopes n.

241 - CURITIBA •

...................
.

Casas
rENDEM-SE 3 casas, tipo bangaíow
ecem construídas, desocupadas
nm 3 quartos, sala, cosinha, W. C:
reno de 500m2 e/árvores Irutí
as, a rua Servidão Franzoni n. 13 I

e 17.
ratar: com Rui Barbosa, 2-l

ricos quereis ficar
modo tacil elegal
.ei hoje urna inser-ção
redito Mutuo Predia

onde-se
AUTOMOVEL FORD 49
nde-se um, em estado novo;

5.�OqUilometros, 4 portas. Vêr
ah" -com Oswaldo Nascimento.

[

..

A pneurnonia pcae ocuttur-se sob êstco;
si'n.ais. Se ti:ver feo're, Ch{.Trfi.C seu �néJ{co,

vá paTa a cama!

P. Quais são os sinois de !l11eu-
monja?

R. A pneumonia é uma inflamação
grave dos pulmões, Ataca em oca
siões vulneráveis.como líIorexemplo:
L quando você está exposto ao frio
ou super aquecido.

2. quando você está muito cansado
e abatido.

3. quando você tem um resfriado,
gripe OU bronquite.

4.. quando você está enfraquecido
por uma operação, acidente ou

ferimento.

Quando aparecer uma febre- chame
seu médico prontamente.

• Você verá o nome SQUIBB nas p7ltteleíras de sua farmácia_
Nas receitas do seu médico também. Porque SQUIBB é um

dos maiores fabricantes do mundo, de penicitina, estreptomi
cina, vitaminas, anestésicos, hormônios e outros medicamentos

receitados pelo seu médico, para restabetecer ou eonserecr sua

saúde. Desde 1858 os Labomtários de Pesquisas SQUIBB têm

descoberto, aperfeiçoado e produzido medicamentos para
melhora-r o padrão de saúde e ativiar o sofrimento humano.

�·ti,ü"H":.O f.Lver um, resj'ducLo ]or::e" z:a bfJo
ao 1néd�co!

.

P. Quais sõo as 3 providªndos
que, às vô:tes. evBo!1i1l o pnffU·:
monlc ?

R. Se você começar a sentir que sé

resfriou, tome estas 3 prov.déncias:
(1) vá para a cama; (2) tome líquí
dos em abundância; (3) consulte seu

médico.Apneumonia custa caro,pois
pode deixá-lo ele cama muitas se

manas, ameaçando-lhe a vida ] Lem

bre-se de que um resfriado pode sero
início de uma pneumonia. Ataque-c
com inteligência, indo para a cama e

chamando o médico imediatamente.

- .I

SQUIBB
PRODUTOS FARMActUTlGOS'

DESDE 1858

ARMAZENAMENTO DE MERCADORIAS EM
SÃO PAULO

Em amplos armazens, próximo ao centro e com
desvio de estradas de ferro.

.

Armazens Confiança Rua Martim Bur-
chard, 249 - Caixa Postal, 366 - 13ão Paulo.

.. ,. . �,.

··_--�:-�:rtl�
,�,

.

"I"

.::�:�:�

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 o

Km 4 e o Km 28, da estrada Joinvile-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 Adminis
trativa do DER.

J'''IV"i)OS 7'f:'711..eà.io$j ot:n1ÍnistTados pelo seu

rn.édico, podem scl.var 9 de cada 10 doen
tes ãe pneurnonia!

f'. O que há clll' novo 0'1) trata-

mento da pneumonia '1

R. Com o auxílio dos novos medica

mentos, a 'I7laio1"Ía dos casos de pneu
monia pode ser curada. Mas o trata

mento deve ser iniciado suficiente

mente cedo, pois a pneumonia é uma

assassina astuta. Se um paciente está

enfraquecido, com resistência dimi

nuída, a pneumonia pode matar

antes que os novos remédios possam
agir. Como poderá você dominar
essa doença? Conheça quando o

perigo ameaça I

;

V E N D E M�8 E
Vendem-se lotes de terreno no Estreito, em ponto servido por di

versas Jinhas de ônibus.
O -proprretarlo fornece as escrituras e demais documentos exigidos

pelos Institutos de Previdcncia e Caixa Economíca 'Federal, inclusi-
ve prova de domínio de 30 anos,

.-

.
Tratar na Empresa de Melhoramentos e Obras, à Rua 'João Pinto

n. 32 das 'O ás 11 horas e das 15,30 ás 18,30 horas.

Páscoa dos Functenérros
públ.icos Ci.vís·

:CONVITE
Convidam-se os senhores funcionáTios públicos federais,

estaduais e municipais, bem como os das diversas autarquias,
de Florianópolis e arredores, a comparecerem á sagrada ME

SA EUCARíSTICA, no

DOMINGO, DIA 2ô DO CORRENTE, NA CATEDRAL ME-

TROPOUITANA.
Florianópolis, 6 de junho de 1949 .

A COMISSÃO.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



No Colégio Catarinense, hoje, 'renDem ..se os ex�alunos para o tramcio-
nal «churrasco da sau'dade». '

.

I

professor Ji,

--------.-

-----.----.------- .. --- .. --- 111eneZ ASÚ3. sôbre Os ternas:

/1S HOlUENAGENS PóSTUMAS DO.., ESCOLAHES E DE
Direito Penal e Liberdade - Pisi-

canálise - Processo. Nuremberg. I

FEUS PROFESSORES ÁS VITIMAS DA CA. fASTROFE DO Dado o interesse que se vem notan- I

"".vIÃO C-47. N. 2.023, NO PICO DO C\lHEIUE1.c\, AS H HO- do nos nossos meios sociais e CUHv,-1
RAS DO DIA I} DO CORRE8TE NO I\1U!:';]'(�IPIO DE PA-

raís pela conferência do consagraã..

l.HOÇ.(\, DISTRITO DE ENSE\D!\ n�� BIUTO. NO ESTADO
mestre, é de prever uma afluênci� maior

-

à nossa Faculdade de Direito, para

DE SANTA CATAIUN,\ ouvi-lo e aplaudi-lo.

Não podíamos ficar indífe- de perfurada no seu pó, reme

rentes ante á grande dor que móre a nós outros e aos póste
cobre de crepe a Nacão Brasi- ros 10 "memento homo ouia

.".

, , :lo

Iíera, de Norte a Sul e, parti- pulvis és ... ", bem como que

cularmente, a Aviação Nacio- imortalize os que morreram,

nal em face do maior desas- ou melhor, que pereceram no

tre aviatório ocorrido" até o cumprimento do dever!

p�'lôsente. E nessa consterná- Impelidos pelo sentimento

çao geral que nos enluta, os e confraternização que nos íns

ESCOLAR,'ES residentes nas pirou há quasí vinte e um

proxímidades da montanha; anos passados, po ocasião, se

sinistra querem um porta- não nos falha a memória, do

voz que transrrnta, piela ím-' segundo desastre de aviação no

prensa o seu desabafo frater- Brasil, então, (primeiro deve

nal de condolencias. rá ter sido o de Pinder e Alia-

É, Í1Sto que a Inspetooria tal', ocorrido ao Sul dó nosso

Escolar da 16a circunscrição Estado) e cuja manifestação

com sede na cidade de Palho- de pesar passamos a recordar,

ça, pelo signatário deste arti- transcrevendo-a, abaixo, hoje,

0"0 tarjado de luto, vem de pú- no ano de 1949 fazemo-lo com
Previsão de tempo, até 14 J,Orl<8 do

b

dia 12:

blíco manifestar a sua profun- dupla razão e com mais inten- Tempo em ger-al in.,t;J"el.

da dor. sa dôr porque em ser muito Temperatura: Estável.

Aliás, para que se taduzam maior o número de vitimas
Ventos: Var íaveis, frescos.

em fato, ou em ealídade, as (uma então, para 28 agora) I
. Tem.;eratUl'�:. Ext:':;�1:l d,

e 110je: Má-

, ti
.

,

-.,1a _0,6. )'fuuma • o;o.

nossas maguas ou sen imen- mais se unem a nos lOS lacas de -

.

tos de pesar, po� mediação sangue e de raça .e, por conse- 4s "ome�Dnra"o-09
dos nossos matutinos e ves- guinte de fratermdade. U � U \I v:i

pertinos, folhas sempre po- Vejamos, poís, o aludido ar- de l1lnt·em
pulares, levamos ao conheci- tígo, o qual em vinheta, escre- UH '

.

mento das exmas., Familias vemos num dos jornais da Im-
Em nossa próxima edl-jâo daremos ro

f
.

d 1 I b t I d d C'
ttctárío pormenortzauo das r�lebrc,õ€s I

reri as pe o go pe ' ru a o prensa e nossa
'

a�)ltal, a 17 cornemora'nvas da datn da Br.talna do I
doloroso fato, as exmas. Auto- de agôsto de 1928. Riaclmelo, patr-ocinadas, ncst, car·i,�'l,

rídades e ao conhecimento do EM M}t�MóRIA DE CARLO pelo Comando c!:J .)0 Distrito :-I"val. I
}X.'VO, 'a nossa iniciativa, como DEL PRETE

I

um conforto moral, balsamo "Aos que buscam a senda da PASTA DENTAL I

para os corações acabrunhados esperança na conquista de um
ROBINSON

--------------------------

e com apêlo a quem mais com- nobre ideal, ímortalísados S8-

petír a iniciativa e a realiza- jarn os seus nomes.

ção do que aqui sugerimos, Del Prete. Reverente descu-

Eis o que se projeto efetuar: bro-me ajoelhando-me ante o

1° Os Professores e Alunos teu corpo agora inanimado,

das Escolas de Guarda de Cu- embora para mim desconheci-

batão, de Barra do Cubatão, do pela reparação da distancia;

de Praia de Fora (I), de Praia deposito no teu jazigo as mi

de FOTa de Baixo (II), de En- nhas saudades ...

seada de Bito, (todas Escolas E envio o meu pesar ao teu

desdobradas) e o QURSO DE companheiro de ínfortunío,

ALFABETIZAÇÃO DE ADUL- mas também de heróicos fei

TOS, com a sua modica con- tos ...

tríbuíçãço de cíncoenta centavo Seja o habil Ferarin o porta

e de vinte centavos, respecti- dor destas sinceras linhas de

vamente, mandarão celebrar admiração e de profundo sen

Missas, sendo possível, de tri- tir a Nação amiga, que se co

géssímo dia, em sufragio das bre de crepe em consequência

almas das mencionadas vití- do triste fadário.

mas. Para esse ato e caridade Amigo! Não dormiste nos Ioi

cristã o convite será publicado ros da singular víctoría que,

em tempo oportuno. depois de transpostos os para-

2° --' Apela-se para as ex- mos celestes a alcançaste ...

celentissimas Autoridades com� mas si não no marmore, ou no

petentes, a quem mais oompe- bront�e, imortalizados serão,

til' no sentido de que seja eri- um oe outro, nas paginas da His-

gido, no <sopé do monte, á en- tória. ,

irada do "picadão" que conduz: Não somente admirados na

ao local da tragedia, UMA Pátria que (JS viu nascer, mas

CRUZ MONUMENTO á memó- ,em todo o mundo civilisado. E

ria daqueles nossos patricios em particular o Brasil assigna

que inopinadamente, foram lará o magno € heroico feito.

roubados á existência espe- Quiz o destino que De Prete

rançosa em pIem vôo para a encontrasse a morte onde pro

ETERNIDADE. . .

·curava mais vida para sua ju-

De maneira que o mármore ventude esperançosa e robusta,

com os nomes, dos martires da mas mesmo assim a "fatalida

invenção do nosso imortal San- de" não privou a ambos

tos Dumont, graVq,dOiS na Jápi- Aguias do espaço - de eleva-

!

!
CHICAGO, 11 CU. P.) - Falecell 110;0.!

C0111 79 anos de idadc , o famoso cal"ic��' .... "-.. �

turista John T. ilfcCutcheon. I QU8.S1 E1elO 11111h30 de árabes abandonaram seus lares na

McCutcheon ex-correspondente de ?ale�tina durante as hcstilidades e foram superlotar os esta-

�uer�� e ;unciOl:��iO do "Chicago Tri- dos árabes visinhos, Muitos deles estão ainda sem abrigo e a-

POl�:1.e.' <iu-Ia�te e.o anos, conquistou o meaçados de fome e doenças. Para evitar um desastre as Na-

ren11Q Pu lLZ€r para cartcatursís em - T-'

-I

... - v·

1931.

..

çoes Unidas lançaram uma campanha internacional de so-

o extinto encontrava-se ·doente desrle corro, Viveres, barracas, cobertores e medicamentos foram

1948, quando se retirou do trabalho mandados às pessoas para Beirute. Carreg-amentos de leite to-

ativo. mm transportados em avião de Beirute a Jerusalém para os

refugiados do acampamento Ramallah. Mais de 2.00Õ barra

�?'s e 45.000 cobel:tores for�m distribuídos aos desabrigados.

vemos na fotografia o dr. Hans Mooser, especiallsta da Oraa

nízação Mundial de Saúde e professor da Universidade de Zu

rich, que se alistrou no grupo das Nações Unidas no Levante,

no momento em que tomava o pulso de um refugiado do acamo

pamento Zerka, na Transjordanía. Nesse acampamento vivem

cêrca de 11.000 refugiados, dos quais apenas três mil vivem em

barracas, sendo que os demais não tem abrigo de espécie aI·

guma, (British News Service).

Dupla, porém, é a vitoria d'

aquelle que, depois de conhe-

cer a amplidão immensa dos "CD

I'
.ri

dA'
ii>

�:�i�; g�� �i��:;it�â.es��ti����I· lOIS -erlo ua eronautlci
te, procurou inamediatamente nnl"Dt� Zan Ul'lil i! "f

o conforto a Religião ao maxi-1 QU, III' t;!i!li) I'DI I ar-:-tiOrnfhe

mo vôo para a Eternidade. I O Comandante, Oficiais e Praças da Base Aérea de Florianópol

O seu nobre exemplo achará
[convidam as antoridades civis e militares, os parentes e amigos' d

por certo, imitadores... C.al� Ivitimas do Avião C-47 nr. 2023 e o povo desta Capital, para assisfirem

cando aos pés á porta da mor-
missa de 70 dia que será celebrada na Catedral de Florianópolls, no (

te - Del Prete - o destemido 13 do corrente, segunda feira, às 8,00 horas.

aviador italiano, quis morrer,
Antecipadamente agradecem a todos aquêles que conrparecerern

nas plagas de Santa Cruz, sem eSSe ato de piedade cristã.

duvida, como vívêra no sólo pa-
-----_..;;..---_._----�

trio: isto e, consagrando-se em

holocausto á Patria, á Família

e sobretudo a, Deus.

Que cOhsolação para sua al

ma eternameht-e feliz, e que
conforto para aJqueUes que lhe

deram o s.er.

Paz à sua alma de herDe e

resignaçãiO aos seus nas terras

longinquas da Italia, bem como

aos seus patrtcios que comnos

co vivem.
Bravo! Heroe de tres Patri-

\

Conferência 'do prof.
I

Jlmenez 4súa
Terá lugar amanhã, e nos dióf.s 14 p

1;) do corern le mês. no salão nobre da

Faculdade de Direito de Santa Catarma.

sob os auspícios do Govêrno do Estado,

a conferénc ia do erucn;o

Desaparece famoso
caricaturlsta

SERVIÇO DE METEO

ROLOGIA

,-

rem bem alto o nome bastas

vezes gloriosos da gloriosa
ITALIA.

{;

,s_.

as.
""

NOTA. Na presente transcri

ção foi respeitada a ortografia
etimologica então em vigor.

A. Xavier Vieira

Palhoça, 11 de junho de I
1949.

..

PARÂ' fERIDAS,

ECZEMAS,

INFlAMAÇOES,
'COCEIRAS,

fRIEIRAS,

ESPINHAS, ETC.!
===;;.;,;:;;: ..---1) .

NUNCR EXISTiU ;GU�L

A ONU SOCORRE REFUGIADOS ARABES

Corr
Importante Firma precisa de corretores para traba

lhar na Praça - pagando bôas comissões.

Informações - Praça 15 de Novembro, 22 - 2° andar.(

,CURITleA TCLE.CRJ.,IâÁ,; PROSEBRAS
P"..,ANA '-.

Na Assembléia, desde há tempos, o sr. Armando

Calil emprestava o brilh9 de sua palavra à defesa do

Executivo, no caso da,' estrada Laguna-Jaguaruna,

Enquanto. o sr. Os_wald<? Cabral, c'?m reti.cências na

voz, cortejava o eleltora!'io, o sr, Calll cortejava a Ver-'

dad,e. A.l;lte-ontem,. el1tr�tant<?, o sr. Cabral deu o bra�

ço a sermga, adermdo :à razao. Justitia quae sera ta

mem! O sr. Cabral, e:r,H síntese, repudiou calinadas

para apoiar caliladas. IVIuito bem! Bravos!

A tregua pólítica já está derramando serenidade

até nos espíritos ... of couchon. Se êsses procedimen

tos frutificarem, dentro 'em breve, para alegria nossa,

encerraremos nossa mi�são e, "rezando Ave-Marias e

pedindo a paz de Deus pa1;'3 todos os homens", iremos

prosaicamente "cultivar:' 110SS0S jardins". \
Assim seja! '"

'
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