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Presidiu os trabalhos da sessáo IlUOS

em Mafra, falou o.s�. 'IP���0;:,e-
de ontem o sr. Saulo Ramos, seu- nes Vieira, da bancadajdo P. S.

,

D.,

do secretários os srs.:Pinto de A1'- que são os seguintes :;:Aycn:al p't''.ra

ruda c Alfredo Campos. Hio Preto do Sul e�,gi·vclra· para.
A ata foi aprovada sendo lidos Bela Vista do Sul

vários oficios e telegramas, salicn- UM APELO

tando-sc a mensagem do sr. Presi- Outro orador foi o sr. Pinto de

dente Ncrêu Ramos, agradecendo Arruda, do P. S. D., o qual, da

as congratulações da Assernhréia tribuna principal, comentando um

por ocasião de sua posse no eleva- abaixo-assinado de pessoas re

do cargo de Presidente da Hcpuhli- sidentes cm São Joaquim da Costa

ca na ausência do sr. Gal. Euri- da Serra, a êle dirigido e ao sr. J.
,

b do J. Cabral, achou 1)01' bem encami-co Gaspar Dutra, em como o sr,

Osvaldo :\felo que manifestou agl'a- nha-Io, através da Mesa, ao Chefe

decirnentos pelas gentilezas rr.ce- do Poder Executíavo. Esse pedido

hidas quando no exercicio do Lê ele pessoas pobres daquele muni

cargo de Diretor da Secretaria. era cipio, que pretendem auxilio.

e qual foi aposentado, sábado ul

timo.
JUBILEU SACERDOTAL A matéria foi a seguinte:

B· F I PS}) - Pro.l·cto de rcsoluçâo cxtrn-
O SI'. lase araco (O • . .,

encaminhou à votação requeri- cuindo o cargo de Diretor da Se-

1 I' bscrit c<>r·ctal·ia, padrão 4, deprovimentomente que, arn )e111 su SCl'1 o pt,.
lo seu colega Protogcnes Viei ra, efetivo e criando, no mesmo Qua

pediu voto de rcgosijo pela passa- dro, o mesmo cargo, padrão 4, de

gcm, hoje, do 50° aniversário SfI- esclarecimentos à Mesa que lhe f,)

cerdotal do Rev. Frei .Jacob -Hofer, Casa resolveu manda-lo à publicu
Manifestaram o apôio de suas han- ção, antes de sua aprovação.
cadas os srs. J. J. Cabral e Braz - o sr, Waldemar Rupp, da U.

I t: J) N I P T B D. N., solicitou, ao final da sessão,Ahes, (a " • I • C (O • • .

lNFOR�iAÇAO esclarecimenos à Mesa que lhc ÍO-

° '1 C 1· d U D N., ram satisfeitos pelo Iide Ik ,I ,.

sr. l' ax o ln, a . _

pediu e obteve ainformações sõ-. bancada, sr. J. J. Cabral.

hre um seu pedido dc esclareci- A seguir foram os trilbalhos le-

mento. vantados e outra sessão convoca

ALTERAÇ-\D DE TOPóNIMOS da para hojc, com a seguinte 01'-

Justificando projeto de lei de dem do dia - projetos ctt lei nrs.

sua autoria, que altera os topôni, 3 a 17. •

�--��--------��--�-----=�---

O general Eurico Gaspar Dutra
nos Estados Unidos

Ano XXXVII I Florfan6polis-- Terça-te ra 24 de Maio de 1949

lepresllotarâo O

IB!!�!J (�I!.) M�Df!!��t_
presentar o Brasil na 3a Beunu»

da Assembléia da Organização d»

Aviaç:'w Civil Internacional (C A.

C. 1.), em Montreal, no Canadá Ioi

constituiada a seguinte delegação
que deverá embarcar para aquele
país no próximo mês: brigadeiro
Hugo da Cunha Machado, chefe da

delegação, c os delegados e cousul

tor Ciro Ribeiro de Castro, ma].
avo José Milton Ferreira Gomes, ()

assessor Frederico Duarte de I)Ü

vei ra e consul Edmundo Pena r.nr

bosa, da Silva, o assessor João de
-

Almeida Brandão e o contabilista

Aylzio 'José de. �Iacara' Alves de

Sousa.

C;ompromisso
à Bandeira
Do sr. cap-aviador Raphael

Leocádio dos Santos. digno co

mandante da Base Aérea desta.

capital, recebemos atencioso

convite para a cerimónia do

compromisso à bandeira, a ser

prestado pelas recrutas decla

rados mobilizáveis, da unidade

que comanda, e da Basé Aérea

de Pôrto Alegre. A solenidade

terá lugar hoje, ás 10,00. horas,
no quartel da Base desta capi
tal.
Agradecemos o amavél con

víte que nos foi endereçado.

Encontram-se atualmente em HS('

em todos os recantos do munIo,
centenas de milhares de Motores

de popa JOHNSON, proporcionando
aos seus possuidores ano após .!lTIo.1
um SERVIÇO SEGURO. Distribui·
dores: Comércio &.. Transportes C.

Ramos S. A - João Pinto. 9.

Alfredo Altenbernd
Via aérea, chegou ontem, ::t csta

cidade, o sr. Alfredo Altenbel nd,
,linamico Inspetor para o sul do

llai&, da conceituada Cia. de Se

,guros "Porto Seguro".
S. s. \ que conta em Florianópo

)is com vasto ch'ctIlo de relações,
tem sido muito cumprimentado pc·

los seus inumerQs amigos.

COMI'RADORES PARA CASAS JIl

TERREN08
o Escritório Imob1l1árlo A. L. Alves,

sempre tem compradores para casas e

terrenos.

Rua Deoloro 35.

Piscina perfumada a
essência de flOres
de laranja

.

CANNES, 23 (U. P.) - A grande
piscina do "Chateau de l'Horiz011"
- pertencente ao Aga Khan - res

cenderá a flôres de laranjeira na

próxima !seXita-feira, quundo se

realizará o casamento do principe
Àli Khan com a conhecida "e!>tre

la" Rita Hayworth.
Os funcionários do castelo r('v('

laram que "Gilda" deu nr.deus

1)ara qUe se encomendasse unta

grande quantidade de essência da

quelas flôr.es, para ser cspaPlada
J,a piscina.

o MOMENTO

Ainda as Caldas da Imperatriz
o ilustre Chefe da Circunscricâo do Servico Na

cional de Malária neste Estado, sr. dr. Mário de Oli
veira Ferreira, veio reforçar, com o seu testemunho in
suspeito, o que disseramos, em comentário de há al
guns dias, à cêrca do ínterêsse que o govêrno do sr.
Nerêu Ramos e dos que lhe sucederam têm votado
ao conveniente aproveitamento das Caldas da Impera
triz. As nossas considerações giravam em tôrno dum
projeto apresentado à Assembléia Legislativa por um
representante da U. D. N. e que, pelo que se tornou
'evidente, se acha inteiramente prejudicado, por escu

sado e inócuo.
Na verdade, vêm da gestão governamental do sr.

Nerêu Ramos as primeiras atenções do Poder estadual
para com a importante estância de águas. Foi nesse
período de administração que se cogitou, por deter
minação daquele eminente homem público, dais pri
meiras análises oficiais das aguas da Imperatriz e da
tam dessa época, sem dúvida, as providências que,'
ora ainda em curso, nunca foram interrompidas, vi
sando libertar aquelas fontes termo-minerais das
causas que lhes impediam o desenvolvimento: as con

dições de salubridade, nada tranquilizadoras então.
O dr. Mário de Oliveira Ferreira corrobora a as

sertiva, esclarecendo que, de-fato, a profilaxia da ma- •

lária nas Caldas da Imperatriz só se tornou concreti
zação por fôrça do ínterêsse manifestado no caso pelo
sr. Nerêu- Ramos, em virtude de cuja solicitação foi
realizado, pelo Serviço de Malária, o estudo epidemio
lógico da região. Vieram em seguida, ainda por feliz
interferência daquele preclaro coestaduano, os recur-.
sos necessários ao trabalhos de profilaxia, cujos re

sultados são extraordínàriarnente compensadores. Se
gundo declara o abalizado sanitarista que tem a seu

cargo a Chefia da Circunscrição do Serviço, são bas
tante lisonjeiros os efeitos obtidos nas diversas fases
dos trabalhos, que prosseguem com êxito apreciável.

Oigovêrno do sr. Aderbal R. da'Bílva, que também
se distingue, nesse particular, por uma atenção espe
cial aos serviços de saneamento da região das Caldas
da Imperatriz, vem proporcionando ao problema uma

assistência constante e eficaz, acompanhando mesmo,
pessoalmente, os trabalhos, para cujo êxito coopera
plenamente.

A despeito de tantos resultados já conseguidos e

das esperanças de que, dentro de algum tempo, se ve

rifique a erradicação completa da malária naquela
região, não se aventura o. ilustre .chefe do Serviço a

formular opinião favorável, por agora, a uma concur

rência pública para a exploração das Caldas da Impe
ratriz, objeto do representante udenista no projeto
que enviou à Mesa da Assembléia. Pondera o dr. Má
rio Ferreira que é "prematura qualquer solução nesse

sentido" e fala com a ,consciência das te.sponsabilida
des do Serviço de que é competente.Chefe.

Dêsse modo, não se poderá deixar de considerar
inoportuno aquele projeto. Por mais que louvável nos
seus intuitos e razoávoel no seu fundamento, chegou
tarde se pretendeu sugerir ao Govêrno o interêsse pe
lo assunto; chegou cedo, porêm, se não considerou a

imprescindível e prévia medida de saneamento, que
se processa, sem solução de continuidade, desde a

gestão ,governamental do sr. Nerêu Ramas e através
das que viéram após.

De qualquer modo, o projeto do deputado udenis
ta é intempestivo. Foi o ,que dissemos e o que, em abo
no muito honroso à nossa opinião, o dinâmico e ilus
tre Chefe do Serviço de Malária no Estado veio de
clarar, com a sua autoridade doe técn1co.

.

--ORDEM DO DIA

Missa ceiebrcuia pelo Cardeal
Universitários de

Spellman. - Homenagem dos
Nova Iorque

--,�------------------------------------------------------

o PresidenteNerêu Ramos agradece
Em resposta às mensagens teleg�áiicas que os de:putados

estaduais do Partido Social Democrático, na Assembléia Legis
lativa, enviaram ao honrado Presidente da 'República, em ex,er

.tido, o sr. Nerêu Ramos, pelo auspicioso motivo de haver S.
Excia. assumido a chefia do Govêrno da Nação, o sr. deputado
Nunes Varella, líder da bancada recebeu, ontem, o seguinte te
legrama: - "Rio, 22 Deputado - Nunes Varella - Florianó
polis. .

Com viva emoção agradeço aos ilustres e dignos amigos,
membros da bancada do Partido Social Democrático nessa As

sembléia, as honrosas expr,essões e a manifestação de aprêço
constante em seu telegrama de 13 do corrente mês. Atencio
f'as Saudações NERÊU RAMOS".

HIO, :23 (A. N,) - Informa o I prelcs oficiais, major Nervan ,,"\ ul

Hcprescntante da Agência Nacio- tcrs e contra-almirantte Hardson, e

nal: "Durante o almôço com que membros da comitiva presidencial,
homenageou; ontem, o presidente com excepção dos jornalistas, ,IS

Eurico"Dutra, o Cardeal Spelhuan quais fizeram o percurso por via

proferiu calorosa saudação ao Che- aérea. Da estação, o prcsidt.nte
te de Estado hrasileiro c fez xefc- Eurico Dutra e sua comitiva, se

rências especiais ao Brasil e uos guiram diretamente para o hotel

scnthuentos católicos dr) seu T:.JYO. Waldorf Astória, sendo a caravana

Agt>\(l.L\Ccndo as pala vras rio Cu 1'- de automórveis, precedida por

dcal ,falou, cm .nome do general numerosos batedores. O presidente
Eurico Dutra, o Embaixador Mau- Dutra recolheu-se pouco depois

ricio Nabuco. Entre as pessoas CHIe aos seus aposentos, no 37° andar do

compareeeran} aO almôço notou-se famoso hotel.

além da comiLi.va�preside·ncial, a RTO, 23 (A. N.) - Do Enviado

presença do gcneral Cont'�nbcrg, Especial da Agência Nacional" "O

que usava as insignias de gal. ho- aYiã'o em que viajaram de \Yas

noráriu do Exército Brasileiro. hington para Nova York os ,iorna-

RIO, 23 (A. N.) - Informa v listas fez o percurso sem novi

Enviado Especial da Ageneia Nt,. dade;, aterrissando no aeroporto

cional: "O programa oficial da "1- de La Guardia. Os correspondentes

sita do presidcnte Eurico Dutra foram recebidos 110 aerodrOlIlü

a Nova York, foi modificarl,) para pelo C011sul geral do Brasil cm

([ue se incluísse a homenagem dos Nova York, pelo sr. Alfredo. Pesso,l

universitários de Nova York ao e outros brasileiros residente:; eUl'

visitante. Assim, na próxima 1('1"' Nova York. ,

ça.feira, ás 12 horas, o presidente Rio 23 (A. N.) - Informa

Eurico Dutra será agraciado com de W�shington o Enviado Es

o diploma de "Doutor Hon:wis pedal da Agência Nacional:
Causa" e receberá a medalha rln� __" "ÀS 10 horas de ontem. o

mãos do sr. Harold Voochis, vice.. presidente Eurico Gaspar Du-
., tra assistiu na Catedral de

chanceler ela ulllvcrsldade.
_, .',. .

lHO, 23 (A. N.) - O Enviado Es- 'Sao PatnclO, a mIssa solene
, .

N· 1'· of;" I'ada pelo Cardeal Spellman,pecial da AgenCIa 1 aCIOna mror- ."

• toa;preSi€nltando iÜ ma,nes so

l11�':F . .

d (lU" alua·,.,l,l", templo. 'católico um aspecto
< 01 COl1l11111Ca o�, ' a

d' tsurpreendente, ten o a. en raterça-feira ,o presidente .Euriel)
da as bandeiras do Brasll e dos

Dutra dal'Ú uma entrevista coletiva
Estados Unidos. Não havia na

ii imprensa brasileira e norte-�lll1C-
tFadicional igreja um só lugar

rieana, no Hotel Waldorf Astúl'ia.
vag'o. Tôda a Quinta Avenida,

RIO, 23 (A. l\[.) - Informa I)

onde fica a Catedral, estava
Enviado Especial da Agência Na-

ornamentaada com bandeiras
donal: entrelaçadas das duas nações,.
"Foi revelado que o presidente O General Eurico Dutra

Eurico Dutra via, J'ou de 'V:1shing- lugar d honrp.sentou-se no· e ''-'',

ton para Nova Yo_rk por via férrca
no adro prindpaL De ambos

a seu pedido. Tendo partido da ea"
os lados do altar-mór tomaraln

pital ás 16 horas e 30 n1inllto�, o

posição os membros da Con
comboio presidencial chegou a

gregação de São Patrício, que
Nova York pouco depois das 20

coadjuvaram o Cardeal Spel
horas de ontem. Nele viajaram, mano Também compareceram
além do presidente Eurico Dntl'a,

todos os membros da comitiva
o embaixador do Brasil nM E'ita-

presidencial. Após o ofício re

dos Unidos, sr. Mauricio Nabuco:
ligioso, acompanhado a canto·

embaixador nos Estados UnHos 110

Brasil; sr. Heschel Johson; inier- CO"ltinúa na 3a. pago

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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lnformaçõ.es
Borario das empre
s. rodoviarias '

!lxprepo ao Ciltóvlo - t..r.cuDa
7 horu.
Auto-Viaçlo lt1.1&1 - !t&Ja1 - l' )100

ra..
-

,

I!JXpre.ao aru..Qu_ - BrwiQi"c -

-

UI boru.
Expresso Bru8Qu_ - NOTa TNntc

- 16,80 horu.
.4utó,V1II.ção CatariJleue .... JoIJl'YUe

- • hora.
,Auto-Vlaçlo C8tarln._ - Curit6Jba

- IS horas.
RodOl'1érla -8u1,�U - !'6rto AI-.r.

- 8 horas.
.

Rápido Sul-Brasileira - Joinvile-
13 horas.
Rápido Sul·Brasileira - Curitiba -

6 hôras.
TERÇA-FEIRA

Áuto-Vlaç!o C8tamellH - Perto AI.

'"Aut,o.�=UCatar1n__ _ CUritiba ::J@[#ié1r#Jélêêêêr#lê@êêr'#Jêêr:
- fi horas
Áuto-V!açAó Catuln._ - Jolll't1le
- • hora.

Aut�-VI.ção • C8tartnen.. - TlJbarlo
- 6 horas.
Expresso 810 �1r.óTlo - Lacuna -

7 hocas.
Emp:r<esa G16ria...- IACIIII& - 'l�

• 6� hora.
ElIpre880 BruJqueu. _ Br1u!qUl ,;;:;.•. "Washington" (A. N.) -! co, em 1945. O tratado de de-

18A���l.çêo ltajid _ ltaja! _ l'�: Considera-se como de grande fesa, firmado no Rio d'e Janeiro,
ras.

. significação a reunião, hoje, do por ocasíão.da Conferência In-
Rápido Sul-Brastleíra - Joinvile -

C Ih dO'
-

d t
.

13 horas.
onse O e, rgamzaçao os eramericana, para a manu-

Rápido Sul-Brasileira ..,- Curitiba - Estados americanos, para ho- tenção da paz no continente, foi
6 hõras,

QUARTA.FERA menagear o Brasil, na pessoa um instrumento de repercus-
_ Ai't�!�s�O C8tar1ll._ CurrtUba do seu primeiro magistrado. A são-mundial, que deu forma de-

I
Auto-Vlação catarlnena Jom,Vil. propósito, de.ve recordar-se que finitiva aos principios da de-

- II horas.

s Auto-Vlação C&tulDeue Lapn.
a Organização é· um órgão de claração de Havana.

,_
6.30 horas. colaboração da ONU, ou seja l Washington, 21 (A. N.)

�
Rápido Sul-Brastleira Curitiba -

tid d 1 t·6 horas. a en 1 a e que, no p ano con 1- Informa o enviado especial da
Ráp:Jo Sul-Braslleíra Joinvile - nental, representa um papel Agência Nacional:

13 horas. .

Ih t
-

i Expresso Slo Oriato-.ao - Lacuna - seme an e ao das Naçoes Uni- "A sessão solene que o Con-

!
7 ����e� BruBQU�n.H _ BrUlqu. _

das. A solidariedade dos povos selho de Organização dos Esta-
116 horas. americanos, hoje tão expressa- dos Americanos realizada ho-
I Aut.o-Vlação Uajal - Itaja! - II ho- t t d

'

raso men e assen a a na constituí- je,� as 12 horas e 30 minutos,
_����o!�ueIlH - NOTa 'lftnto ção da Organização dos Estados para receber o presidente Euri
Rodoviária Sul Bra..n - POrto AIq'l'I Americanos, está traduzida na co Gaspar Dutra, assume espe-

- li hor&8. .' -

QUINTA.FEIRÁ declaraçao firmada em Havana cial significação, porque são os

Auto-ViaçAo Catarinenae' POrto em 1940, quando se firmou o delegados de todos os países da
Alegre -:- 6 hora•.
Autt>-Vlação catsrln�lUI. CwrlUba documento que esboçou os América, que vão homenagem

-A�t!���IO C8tlll'lnE9lll JoInTU. principios da defesa do sistema o Chefe do Govêrno Brasílei-
- II horas. continental e estabeleceu o 1'0. Saudará o presidente Euri-

_A8t�����IO Catarinenae - Tubario sistema de consultas entre as co Dutra, o Embaixador Enri
e Pôrto _ .A.6,�ovi���. CatarlD.ena - Lquna nações do hemisfério para os que Caraminas, presidente do

EXP.resso São CrlstoTIo _ La-gune _ casos de agressão e solução pa- Conselho e delegado da Repú-
7 ::;êss Glória _ La&1ua _ • 1/2

cifica das controvérsias. Êstes blica Argentina. Agradecendo,
• 7 112 horas. princípios se fortaleceram mais o primeiro magistrado do Bra-

1.�::.so BrusqueDM - BrulQUI - tarde com as deliberações - de sil, pronunciará um discurso

__, ";uto-VlaçAo Itajal - ltajal - 11 )lo. Chapultepec e com �elabora- em que focalizará o pan-ame-
ru:Rá�ldO ,Sul.Brasileira -'-; ,Joinvile _I cão da Carta das Nações Uni- ricanismo e seu fortalecimen-

\�.
I .....,,>.,,� l3horas" .

dasv as d S�
.

Terça-feira �,:?-_......:r:; RápIdó Sul-Braslleíra - CurItiba -1' as,
assma a em ao FranCIS- to cada vez maior.

�".TAL" - 8,00 - Joínvllle -�:: § ����!la sui 6;sie Úda � XàJ)éCÓ � U

-, '"

A
·

Ir �",-'__ ...��_:. Curitiba - ParanagU�I-
f hor...

I'IEXTA-FEnu

.

VIS a e a prazo1&i'� >
',' >

- Santos e RIo. RodonArla Sul Brasil - P6Tto AIqn
'''II' 'O '0 No-- ��,� :I horas Enrolamento de motores, dinâmos e transformadores.

� .. v , • - A,'1 - ..�- r'
-

Auto..Via�() c.tartnen.. CUrltlb6
" "b�ll�ElRO 00 SUL _ l2.QQ __ li 'horas. Instalação de luz e força.

.0""'.
.' Áuto-Vlaçllo C8tar!nenH'- JoInTU, Venda de motores, rádios e acessarias, outros aporelhos elé-

� nc - f horu.,
. VARIG _ 12,30 _ Sul Auto·Vlação Catarlnenae _ t.aauDa tricos, artigos elétricos, etc.

i PANAIR '351) S I
- 6,30 horas. , Representa�ões diversas, com exclusividade dos insuperáveis"

- .,
- u .�........ Expresso São Orf·IIt.ovlo ....: I..ecun& ..-

L Ouarta;'feira 7 horas. receptores "SARATOGA", "INDIANA" e "MERCURY".
Auto-Vlaçto Itaja! - ltaJU - 1. ho- A ELÉTRO - TÉCNICA

e Pôrto ruo

,
E�sso Bruequf!I:LM

.6 horas.
Rápido Sul·Brasileira

13 horas.
RãpidQ Sul.Bras!1êih

I,) horas.
'. SABADO
Áuto-Vlaçlo Çatal'lnentt - CwrlUba

- 1) horas.
Rápido Sul·Brasileira

13 horas.
Rápido Sul·Brasileira

6 horas ..

- , horas.
Auto·VlaçAo
-. horu.
Auto-Viação

- 6 horas.
Exor'l&so Slo Ol'lfto'f'lo :..... LIc1ma _ 12; Raio tnttn violeta, 12; Corrente elétrica, 17; Radium, 2; Elctrocar-

7 horas.

H�::o Dtu*lI1eblJl - Brulque - diogra1ua, 2; Bl'onéosospia, 1; Tubagem duodenal, 3; Radioterapia, 61;
Autc·vlaçA'o l'tàJal - lta1aJ _ 1. )lo , oJdgenó�êr'àpiQ, 9; Anestesiã pelos gazes, 3; Eletro-coagulação, H; Dis·

�. -

.

E9XPresso �tue - NOTa Trft�' tú'rl Eí'étrico, :3; Transfusão de sangue, 5 e Inhalações c/penicilina, lO. ..

- ,1I0 l'iora.
,

Expresso Gl6ria - • -_._-
- • l/-

.71/2 h"',
.......... .'

oru.
ftíOMiNG6

.

Smf13milE!h'a ;;;;_ 'Curitiba

_...,.,..,..,.......,.._........_§'...,......."".,._.....J>.
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Viação Aérea
Horário
Segundo_,.feira

"TAL"
j
- 13,00 _ Lajes

Alegre
PANAm _ 10,40 - Norte
VARW - tO,40 - Norte
PANAIR - 13,60 - Sul
CRUZEIRO DO SUL - 13,�ri

(fort,e

":;r.AI/' - 13,00 - Lajes
� Aleg.-e
� PANAm - 10,40 - Norte

CRUZEIRO DO SlJ'l. - 11,00 -

,"orte . ..,.',,,.,.-'

VARIG - H,IO - Norte

PANAIR - 13,50 - Sul

Quinta-feira
; !i''l'ÀL'' - 8,00 - Joinville

,i Curitiba - Paranaguá
- Santos e Rio.

PANAIR -- fO,'O - Norte
PANAIR - 13,50 - Sul
VARIG - i2,36 - Sul
CRUZEIRO' 00 SUL ..;... iS.51

Jforte
CRUZEIRO 00 SUL - lri,30

hl

PRC-3 - RADIO.. GUANA
BARA, do Rio de Janeiro ---
1.360 quilociclos,..oferece valio
so prêmio a quem lhe remeter 8À.

história, a notícia ou o !�to'
mais original e curioso, observa
do nesta' região� O programa,.
"Copacabana Bluce'.' e' "0 Es
tado" darão o resultado dêsse�
concurso mensaL

'.

Escrevam para a Rádio Gua
nabara - Avenida Treze de' -

Maio, n. 23 - 2'5° andar - Rio>-,
de Janeiro, cóntando o que sa

bem, de trágico; de engr2.çadlJf>
ou fora do comum, e candida
tem-se a um 'valioso prêmio qUe"'
aquela emissora remeterá a.

quem fôr contemplado.
"Copacabana Clube" - d&'

Publica relação dos comerciantes e industriais com seus ende- Segunda fi sexta-feira, das l"k,Ot},
recoso às -15,30 horas; e aos sábados"..

Cada guia é vendido acmnDanhado d'e um mapa rodoviário do das 13,30 'as 15 ·h:oras .

Paraná e 'Sa:rita Ca,tarina. :1.C :J: Diretor dó pJograma: Carlo&':
Redação: Rua Prudente de Moraes, n. 626. - Curitiba. J Pallut.

uteu-

o VOD$elbo de Organização dos Estados
Americanos homenogeta o Brasil

C 1 i c 5 /'

Para todos os fins!/!
CLICHEHIA PRóPRIA

Desenhista especializado em propaganda
Atendemos pedidos do Interior

Velox Pr-opagadora
'

Publicidade em Rádio - Jornais - Revistas - Folhetos
Dr. MURICf, 1.009 - Caixa Postal, 775 - CURITIBA

Foi o seguinte. o movimento de assistência aos indigentes i!ll,'rnados

neste Hospital durante o mês de abril, próximo passado: Ct)i1sultas,

Rua Tte. 'Silveira, 14 - Caixa Postal 193 - Pone 793.•

Curitiba

----------------------------- ..----------

HospNal de Cari'dade da lrmandade do
Senhor. Jesus dos Passos

Jolnvlle

Joinvile

Curitiba -

Catar1Mnlltl - JotnTUe. 604; Curativos, 1807; Injeções, 3843; Operações, 62; Formulas, �223;
C&tA11n__ Tul)ar&c, Ex. Laboratól'iô, 104; Raio X, 501 Onqas Curtas, 9; Raio infra yerl11clho,

IrmãoLuiz Faria &Sea:ta-feira Rllplab
6 horas.

"TAL" - 13,00 - Lajes-e .P.Ôrto R'éP'f'B'S�qtl'á;ções - Consignações � Contra Própria
COl\n.siWIO POR ATACADO E A VAREJO

Grande sortimento em a'l,tigos de Ahnnhiio . elas mais conceituadas
Alegre
CRUZEIRO DO SUL - 7.IQ ..:-

Iforte
PANAIR - 10,40 - Norte
VARIG - U,40 -- Norte
PANAIR - f3,DO - Sul

Sábado
"TAL" - 8,00 - Joinville

Curitiba - Paranaguâ
- Santos e Rio.

VARIG - f2,30 - Sul
CRUZEIRO DO SUL :_ 13.55

J(orte
DomilflJO

PANAm - 10,40 - Norte
.

, CRUZEIRO DO SUL - H,OO
l 2ANAIn .- !�.50 � li

.

." !U�l

Ef�rit6rio Técnico rri'atca'S

'Variedade em lJouç'as, _ 'Vid'tarià - Artigos escolares _- Papelaria
Generos aliu1;enticios inêlus'tri'alisado's ...:_ Condimentos _ Perfumarias

Ai�mai'i1lh(i)S 'em geral
LOJA E ESGRI'róRTÚ-: 1l:úà '7 de Setembro, 21
Caixa Postal :g22 - Endereço Te}e:gT:afic'{� «LUFAMA,

:FLORIANóPOLIS Sta, Catarina

Rocha Amaral

Guia do Paraná

ENGENHEIRO CIVIL
Aviso aos srs. interessados que,

tendo regressado de sua viajem ao�

E&tados Unidos da América do Nor.
te e paises visinhos, o Dr. Cid Ro
cha Amaral reabrirá seu e�critório
(Rua Presidente Coutinhe. n. 22)'
nos primeiros dias de agôsfo, espe.
rando continuar a merecer as espe·
ciais atençi'íes de seus amigos f

cliente�.
Pedro Medeiros, AuxiJiar

..........................
·

.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

:
.� �

Datilógrafa
diplo�ada

Oferece seus serviços.
Cartas a Maria Inês

Ferreira.

Caixa Postal 55.

.,4 a-o .

•.. reune som." acabamento • .,

solidez .•. no piano perfeito!J
Além de vártos modéios pan,
pronta entrega ... êste m�raVl-

lhoso piano pode ser seu hoje,
mesmo, através do plano dE!! -

pagamento a longo prazo 1.
, ..

I SubwartzmaUII
�

RÊPRESENTANTE'
para Santa

KNOT
Catarin81

S/A
ex. 134 - Tel. KNOT

_Florianópolis
••••• '. � ••••• ti .. • • .. • • .. .. •

.

DR. RAFAEL G. CRUZ LIMA
e

DR. CARLOS LOUREIRO
DA LUZ

ADVOGADOS
Becritôrio: Rua João Pinte·

n.O 18. -- Floria-n�ópolis
• • • • •• .. ,. • o.�

Casa Recem
construida
DE S o c U PA DA

RUA FELIPE lvEVES
6xIO �etros, toda de

�aterial.
TRATAR NESTA REDAÇÃG'
....... o •••••••••• o, ..

COMPRADORES PARA CASAS M
TERRENOS

o Escritório Imobiliário. A., L. Alve�
sempre tem compradores, Plllllla casas �

terrenos.
'

Rua DeoJoro 3:5.

.. ,. a ,. ••••••

Aviso '80S
leitores

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Continuação .da Sa. pago
nente, estava ganha pelos da aliança, graças aos valorosos sol
dados do, Brasil, destacando-se os feridos Gerenais Osório,
Sampaio, Guilherme Xavier e Mallet, bem como o 'sacrifício dos
que tombaram mortos ou feridos, fitando a Bandeira aurí-ver
de da Pátria querida, compenetrados de haverem cumprido
com o dever-militar, conrgristando as palmas àe tão empolgan-
te vitória.

.

Eis porque, nestes dias difíceis e tormentosos que vivemos
é para homens desse quilate e dêsse valor que devemos volver
nosso pensamento, para que nossa conduta seja norteada por
seus exemplos. .

Saberemos ser dignos desta grande Pátria, queiram ou não
os párias profanadores do sagrado Patrimôhio Histórico, os

VINHO CREOSOTADO desagregadores de nossa Nacionalidade, os falsos demagogos,
H S I L V E I R A " porque um só caminho nos é dado seguir, o do Dever-militar,

FRAQUEZAS EM GERAL e um só ideal almejamos e haveremos de conquistar, a grande-
_____________ ,.____ za sempre crescente do Brasil! ! !

Osório, Sampaio, Guilherme Xavier, Mallet, Argolo, Men
na Barreto; Vitorino Monteiro, Jacinto Machado Bíttencourt,
Fernando Machado, e tantos outros, são os nossos nomes tute-

Simultaneamente lares, são' os nossos mestre!' de civismo, SWj as sentinelas avan-

RITZ - ODEON - ROXY çadas da nacionalidade, os cultivadores incansáveis do amôr
ÁS 1) e 7,30 - Às 7,30 - 7,45 a Pátria, dentro da mais nobre instituicão - o Exército

Sessõaes das Moças pois que é nele que melhor se aprende ii. defende-la, cultuan-
Lm dos mais sensacionais e es- Go-a no cumprimento do Dever salvaguardando a Lei e a Jus-

petaculares filmes ao ano. tiça.
Cm drama de ambição... car- Neste dia, com os olhos fitos no Presente, recordando os

conclusão da la p8gin8 regado de angustiosa espectativa. dias épicos de tôdo o nosso Passado, reafirmemos os nossos

e côro, o coadjutor do Cardeal Joan Fontaine num papel mais propósitos de "defender, mesmo com o sacrificio da própria vi

Spellman proferiu sugestiva ousado do que sua criação em "Hc- da" o Patrimônio sacrosanto da Unidade Nacional, certos de

saudação, em português di- beca" que assim o Brasil marchará sob e> pálio multicor-estrelado da
zendo que Sua Eminênria se em: sua gloriosa e invicta Bandeira para as grandes e surpreen-
sentia honrado, com a presen- I V y dentes realizações do seu luminoso Porvir ! .�.!

ça do Chefe de Estado brasí- (A História de Uma Mulher)

I
Glória imortal aos venüedores de Tuiuti !

Ieiro, o qual, sendo católico êle A formosa de olhos provocantes,
mesmo, representava ademais de sorriso tentador e de caricias.

MiSSa DE DIAurrr grande país catól-ico. fatais, . .
' 7

II

Às 13 horas, o presldente CO»!: Patrick Knowle.s.", aJ.Tas- ..

'

Eurico Dutra compareceu ao tado por um amor proibido. 11(:'1'

almoço ote. ecído em sua hrn- bert Marshall... vitima de
/
lima

ra pelo Cardeal Spellman, e paixão desenfreada. Hichard N"�T
à noite, ao jantar que lhe oíe- o esposo que ela erruinou de cujo
receram o sr. Nelson Rockefe- amor escarneceu e cuja vida des-.
ler e senhora na sua residên- troçou. Uma história que não po-
da, A recepção oficial do pre- derá ser esquecida

-

feito de Nova York ao general No programa: Noticias da Soma-
Dutra será, hoje, ao meio dia. na - Nacional

I 'Preços Sras. e Srtas. CI'$ 1,20.
I Estudantes c-s 2,00. Cavalheiros

Vtda esooíal
ANIVEHSÁlUOS:

ME�lNO GE�ALDO BOHB.l_
Por motivo do aniversário d.1

inteligente menino Geraldo Borba,
,o lar de seus felizes genitores, sr,

.Patrlcío Borba e exrna. espôsa es

. teve em festas, no sábado, dia 21
.do corrente, havendo reunido nu

.rnerosos amlguínhos e· colegas ,1('

aniversariante, aos quais foi ofere
cida lauta mesa de doces c bebi ..

.das.
Geraldo que é aplicado aluno do

,-primeiro ano do Colégio Cafiirl

llense, foi alvo de expressivas pr»
-vas de afeto.

pregando toda a sua existência,
o prof. Xavier muito há realiza
do em prol do ensino em nossa
terra.
"O Estado", juntando as suas

às homenagens que lhe serão
prestadas, cumprimenta o ilus
tre aniversariante.

FAZEM ANOS HOJE:

'_mente.

- o sr, Paulo Màrte da Silva,
competente escriturário da Pret'eí
tura de São José.

- a sra. d. Maria Lamego digna
espôsa do SI'. Mário Lamego.
- o jovem Odilio Moreira.. au

xiliar de escritório, e filho do sr.

Hilário Moreira e de d. Izaltina Mo-
SR. JO ..\O CARLOS MOHlT7.

reira, desidentes em Ituporanga.Faz anos hoje o nosso prezado
. conterraneo sr. João Carlos

- a gentil senhorita -Eunice Ma
ria Ferreira. filha do saudoso Prof.

Egidio Abade Ferreira.
- o jovem Alberto Marques Se h

midt, praticante de farmácia.

.rltz, categorizado comerciarto e

,...destacado desportista. O' ilustre 11;1-

tallciante que, por sua iucomum

.xlistinçâo e sua af'abilidadade ,
reu

,ue, nesta cidade um vasto circu!oa
de pessoas que lhe querem bem,
.serú alvo, boje, de inequívocas
_manifestlções de regosiio ieIo

decorrer de sua efeméride nata-

.Jicia.
,

Os de "O Estado" se assoe-um

ás homenagens que lhe prestarão.

o Generat._

SR JOEL :NIANCELOS MOüH!\

Transcorre hoje o anivcrsário

::natalieio do nosso distinto conter

-ranco sr, Joel Mancclos Moura, do

.alto comércio desta praça, e des

-portista entusiasta.
Pessoa muito considerada uos

'110SS0S meios sociais e comerciais

por seus dotes de cordialidade e

«íistínção, o aniversarÍallte que
conta corn sólidas amizades no

nosso meio e também admiratlc.l'cs,
.será, nesta auspiciosa data, milito

cUl11pl'i:mentauo e homenageado.
Abraçamo-lo cordialmente, de se

jando-Ihe felicidades.

SRA. ATALIBA GONÇALVE�,
NEVES

Comemora hoie mais um oni

versário natalício a exma. sra.•1.

.Maria Ce.leste Carvalho Neves, (1i�IJ1a

espôsa do dr, Ataliba Gonçalves
'Neves brilhante promotor publi--o
,da CO�larea de Tubarão.

Dama de nobres. sentunentos

seristãos e de invulgar distinç.::\o, a

_-aniversariante que, em nossa so

.cicdade, desfruta de muitas amiza

.des, terá o prazer de, hoje, rero

Ther as multiplas homenagens que

.lhe farão os de suas' relações. e as

.-quais nos solidarizantc)s respeilJ)'a-

Páscoa do
Estudante
Estiveram em nossa redação os

estudantes Washington Luiz Pf:rei

ra, Teresinha de Jesll5 da Luz

Fontes e Benno Meyer Peressoni

convi,dando-nos para a Páscoa E,;;,

tudantil do próximo dia 5 de junho,
.

ás 7 horas, na Catedral Metropo
litana .

Os joyens estudantes se demora·

ram em animada palestra C.Olll os

qlle lraba.lbam nesta folha, ress,lt

[ando a importancia da imprensa
para o completo êxito de sua Pás

coa.
.. A Imprensa, sempre au'.iga

da classe estudantil, e11\ seus an

seios, ('111 suas ativida(les espo; li-

PROF. ALFREDO XAVIER ,'as, sociais e religiosas, não p'l(ie-
VIEI.i:tA ria dela se elivoreiar nesta 0::, •. '1"

Em meio ao regozijo de sua tunidade" é trecho da C'ircular que

·extremosa espôsa e dedicados nos foi dirigida. bell; como a "1Ddus

-filhos. festej a a sua data nata- os iOl'llais da capital.
'lícia, hoje, o Sr. prof. Alfredo Gratos à deferência do <:()n"1itl�

'Xavi'er Vieira. (IUe nos obsequiaram, e pomos à

Mernhm destacado do magisté- sua Jisposiçâo as colunas dêste pe
xio Catarinense, a que vem tem-

I riódico.

SRTA. NORMA ORTIGA coun5
A efeméride dea hoje consigna

.:0 aniversúl'Ío natalicio da gentll e

.graciosa senhorita Norma Ortiga
'Couto, dileta filha do nosso pr:-e

zado c.oestadua·no sr. lll'ico Couto,.
,alto funcionário federaL

A srta. Norma que é 5>\ anista ,lu

'CoJégio Coração ele Jeslls (Glil{1,
'sio) oferecerá :'Is suas ('olc\!,::ts c

-amiguinhas Ullla festinha inlima,

Covile para missa
o Comando da Policia Militar do Estado convida às auto-

Cr� 3,20
'. ridades civis e militares, parentes e pessôas amigas do Sub-

Censura ate 14 anos. Tenente desta Corporação, FERNANDO RAULINO, para assis-
,

•••••••.
' ••••• :'•••••••••••••••••• f tirem à missa de 7° dia que, em intenção à alma do malogrado

IMPEHIAL,. 7,30 horas I camarada, será celebrada às 8 horas do próximo dia 25, na
ANA KARENINA Catedral Metropolitana. m

COM: Vlvien Leich Ralph Ri� Desde já antecipa os seus agradecimentos aos que
chardson comparecerem a êste ato de fé cristã .

No programa: 1) A Marcha da
Vida - Nacional. 2) Metro Jornal

contro

RESfR1ADOS
.. e

DORES DE GARGANTA

-CiNEMAS

- Atualidades

Preços: Cr$ õ.oo e 3.20
Censura at- 14 anos.

HITZ, amanhã
AS CRUZADAS

S3 Feira - RlTZ )

CHISPA DE FOGO
Sábado

MARUJOS DO AMOR

Domingo
MURO DE TREVAS

•

DIARIAMENTE

- Batalha - IIde

Convíte
O Ten. Coronel Paulo Gonçalves Weber Vieira da Rosa,

Comandante do 14° Batalhão de Caçadores, convida as Exmas.
autoridades Federais, Estaduais .e Municipais e ao povo em ge
ral, para assistirem à Santa Missa que fará celebrar no dia 25,
as 8 horas, na Catedral Metropolitana, em memória das víti
mas da catástrofe de Gericinó.

AGRADECIMENTO
Laura Sell e filhos, dolorosamente atingidos pelo rude gol

pe que acabam de sofrer, perdendo seu querido e boníssimo es

pôso e pai
CARLOS SELL

agradecem de coração as manírestações de pezar dos que
deram os seus sentimentos, compareceram ao seu entêrro, en
viaram coroas e flores, cartões e telegramas, e testemunharam
de qualquer modo sua amizade. '

Particularmente agradecem ao bom povo de Santo Amaro

da Imperatriz que, em todos os instantes, os confortou pelo
passa:m:ento do seu chefe.

Agradecimento
Viuva Eli Scheidt Haulino, mãe, filhos e irmãos, profunda

- mente consternados oom o rude golpe que veem de sofrer com
.;

3. perda de seu estremoso marido, filho, p�i.e �rmào, tràgicamen
te roubado à vida na catástrOj:'e de Gencmo,

FERNANDO RAULINO

veem por meio dêste tornar publico os seus agradecimen
tos ao Exmo. Sr. Governador do Estado, às autoridades 'civís
e militares e bem assim a todos quantos por' caTtões, telegra
mas, flores ou pessoalmente os confortaram nesse transe

doloroso.
------��.�------------------------------------------------

EncarregadO do depósito d� expedição
Organização Industrial precisa de um� moço, e que saiba

ler e escrever correlltamente. Deve ter todos os documentos em

ordem e p�der prestar fiança. Oartas de próprio ,punho para

Caixa Postal 413, nesta Capital,
, .

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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... � CONQUISTA A SUPR�MACIA MÚNDIAL

Reservas Mafemáticas .... jl aumento somente em 194'3

total até 31 Dez. de HL!8

"

EIS O QUE AFIR�IAln AS (_'IFRAS DO BALANÇO DE'SULACAP, DO EXER('ÍCIO DE 1948

Pagamentos aos portadores ).
..'

de. títulos. por Sorteio" I
somente em 1943 .

Hesgates e Dlstrtbuiçâo de fLucros . . . . . . . . . .. . . . . .. ..

desde 192D ; •..•..•

CR$
143.001.368;70

714.999.279,30 'e!'
"

Dtstr lbu lção de Lucros aos 1
Portador-es de Títulvs..... f

)

somente em 19-13 .

de, de 1939
'

.

11.550.935,00
70.278.309AO

.. -"

134.471.327,80
1.076.102.712,40 �

..
'

Valor dos Títulos emitidos e em

Ativo Real da Cia. em 31 de Dezembro de 1948......... 1.145.741.783,20

11.877.330.000,00

Ji
vigor em 31 de Dezembro de 1948 .

..

DEMONSTRAÇÃO DOS VALORES DO ATiVO

...

Ar élice s d:l Dlv.do Público
e ou+r os Titu'os de R,"n:ia

CR$

260.732.672,00

Empresiimos sôbre hipotecas,
ti ulo s do Companhia e ou-

tros vol res gar. nridc s . . . . 529.836.556,40

Imóveis em e e n t r o s d e

grarde vc.or iz a ç �o .

Dinheiro em Bo'nc05 li

ern C:>;;�Cf ............••

Ou1r05 vo.ores , .

CRS

280,507.093,90

41.849.224,8D
32.816236,10

Em 1943 - Cr$ 503.906.310,00

PROGRESSÃO DO ATIVO NOS ÚLT.B'lOS S ANOS

�m 1948 - c-s 1.145741.783/2D

ii SUL AtlÉRICA CAPI1iALIZAÇJO, S.l
RECOMENDA AO PÚBLICO SEUS NOVOS TÍ1'ULOS DE ECONOMIA

:1
�
1 Nome

'1'
,

· Protissão

;

s_,,_d_e_s�O_ci_a_I_-_._R_u_a_d_a_A_lf_â_nd_e_g_a_,,_41___;_ J_iU_ÍI_e_1_\
..

_"
"'

�- _

Caixa Postal 400 - Rio de Jan.eiro Cidade Estado

MIssão da Síria noBrosrll

'.

PERíODO MÁXIMO DE PAGAMENTO: 16 ANOS

<O ititerêsse de Husnsj El Zaim no desenvolvimento das reiações
entre os doís países

Damasco, 20 (U. P.) - O do govêrno brasileiro manifes
Brasil figura em lugar de des- tava a intenção de "consolidar
'taque na politica _externa do e estimular as relacões de amí
.eel. Husni el Zaim, segundo zade existentes entre os dois

.f?ontes chegada� .ao líder do
I países", frisando que ess� ami

.golpe de estado sino. . zade encontra "sua mais elo-
Sabe-se que o cel Zaim decla- quente expressão na presença,

TaU ao ministro brasileiro Car- no Brasil, de uma forte e prós
J?S Thompson Flores que os sí- pera colônia síria".

· nos consideram o Brasil como
.

..sua "segunda Pátria". Os ímí- A politica do novo govêrno
-grantes sírios no Brasil teria sírio, segundo fontes usualmen-
· dito Zaim, sempre forar'n rece- te bem informadas, parece vi-
·

bidos com a mais cordial hospí- sal' a construção de um forte
· talidade, por parte do govêrno exército e de uma forte fôrça
. e do-povo brasileiro. aérea não apenas para deferi-

Confirmando a atencão de- der o território sírio, como para
·

Brasil, temos sua decisão de ajudar os países árabes vízí
"

enviar uma missão civil e mi- nhos, em caso de agressão por
'litar, de bôa vontade, ao Rio de parte de Israel.
> Janeiro. Essa missão visitará O \Brasil sempre teve rela
- todos os centros importantes do ções cordiais com a Síria e o

Brasil, em visita ás principais Líbano. Recentemente, o Líba-
'Colônias sírias dêsse país. no foi visitado pelo deputado

O dr. Flores declarou a U. P. brasileiro José Armando Afon
'que ficára muito Iísongeado seca, não tendo ido à Síria por
-com a decisão do cel. Zaim, em ter rebentado o golpe de estado
vista dos bons resultados que no dia em que devia partir para
se espera dessa missão. Ainda Damasco,
não foi fixada a data da parti-
-da.

O interêsse de el Zaim no de
senvolvimento 'das relacões sí
rio-brasileiras, dizem às mes
mas fontes, foi encorajado pelo

· pronto reconhecimento do seu

govP:'1J.O pelo Brasil.
Na nota de recoríhecímento t

,

SUL AIUf�RH'A CAPITALIZAÇÃO. S. A.
Caixa Postal 400 -- Hio -Ie Janeiro

Oueíram enviar-me. sem compromisso, informações completas
sôbre os novos titulos de Sulacap.

BOM NEGOCIO

II Dr. «ARNO G.
GALLETTI

ADVOGADO

1.1 COD.tlt��!:'::. c�:li.dad..

I
NATU�ALIZAÇOE8

E.:::::D:";::::,. [
. I: � R_u_a__T_i�__d_.n_t_N 47_· -:m_

�ONE •• 14�8

J
k:::-
DOENÇAS E OPERAÇõES

DE
OLHOS-OUVIDO-NARIZ

GARGANTA

(Cabeça-Pescoço-Boca)
DR. J. ARAUJO

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

fagología, em Buenos Ayres e
Montevidéo pelo Prof. Cheva
lier Jackson, dos Estados Uní-.
dos.
Operações de catarata, dos

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

do lábio e céu da boca fendidos
de nascença. Tratamento cli
nico cirúrgico das amídalas.
das símisítes, das purgações
dos ouvidos, da obstrucão na

sal, etc.
-

'

..
Rua Nunes Machado, 20 Fo

ne 1.447.
• " ,."e .� .

Casas
VE-:\DEM-SE 3 casas, tipo bang.uow
recem construídas, desocupadas,
com 3 quartos, sala, cosinha. W. C.
terreno de 500m2 c/árvores fwti
feras, a rua Servidão Franzoni n. 13
1:') c 17.

Trutar : com Rui Barbosa, 2 J

para quem possu« de Cr$ 10.000,00 até Cr$ 100.000,00 r-enda
o.ita de 10'/. 80 ano com recebimento de furos mensais.

Infor�ações nesta redação
-
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Se você deseia
cortar o seu

RESFRIADO
use

Mimol

; CATALOGO DE MOEDAS DO
BRASIL

Já se encontra a venda CODl
todos os preços de moedas de
Ouro, Prata, NiqueI e Bronze.
Preço 20,00 em todas as livra

rias da cidade.
Pelo correio 0r$ 25,00.

Vende-se
VENDE-SE o lote n. 30, área 40t'm2.
com 10 metros de frente por 40 de
fundos, sito à rua Irmãos Joaql!:'.�:.
confr-orstando com herdeiros di�
Angelo M. La Porta e Ulrban de
Moura Ferro. Cartas para Valdemi
ro Fonseca, Rua Candido Lopes n,

,...

241 - CURITIBA.

FERIDAS, REUMATI�MO E
PLACAS SIFILITICAS

Elix1r de Nogueira
Medicação nUltiliC!Ll' no trotamento

da .um.

PLANTANDO DA
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

·�� •••••••• �.o ••••••••••••••••••

Os motores JOHNSON Sea Horse
mente são utilizadas máquinas mo

dernas em precisão e rapidez. O�
são construidos em fábrica moder
na sob todos os pontos de vista e

'l)� 'sopczHcpads<l so'p�Jado Jod
eng�nheiros da Johnson são reputa
dos corno os melhores'do ramo. Dis
tribuidores: Comércio & Transpor.
tes C. Ramos S. Ao - João Pinto.

ESCRITóRIO IMOB�LIARIO A. L--:-
ALVES

Encarrega-se. mediante comissão, de
compra e venda de imóveis.
Rua Deodoro 35.

Tenha sempre em sua

casa um vidro de

\.

MistOl

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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aula aafAO$"Atlótio(Qa
Também frente ao Bocaiuva, pela mesma contagem, baqneuu o grêmio 'de S_ Francisce

Direção de PEDRO PAULO MACHADO

DO MEU ARQUIVO
PLACARDE ESPO.KTIVO

___
,

No RIO - Flamengo 6 x Ban-

V gú 5. Botafogo 4 x América 1.

DO MEU ARQUIVO .. ,

Itros
das tribunas oficiais. EM SÃO PAULO - Arsenal

V Em 1.904, número de sócios (Londres) 2 . x Corintíans (lo-
NA CIDADE paulista de São do Fluminense, do Rio, 'era de cal) O.

Manoel foi ertgido, em agosto 150. EM SANTOS - Jabaquara 2 x

de 1939 no estádio do clube 10- TALVES, no mundo, não haja Juventus 1.

cal, um monumento em memó- exemplo como Friedereich: 25 EM BELO HORIZONTE -

ria dos antigos campeões fale- anos de futebol ínínterrupto, Atlético Míneiro 3 x 7 de aetem

Iecidos, filhos da terra, entre os alcançando as maiores glórias bro 1. Vila Nova 2 x Metalurzi

quais o mais celebre centro-me- que um craque póde aspirar... na 2.

dio da primeira geração do fu- com exceção do dinheiro "EI EM CURITIBA - Atlético 4

tebol brasileiro - Rubens Sales- 'I'ígre " foi um dos áses do pas- x Palmeiras O. Juventus 2 x Co

herójl da primeira disputa da isado, prejudicado com o adven- ritíba 1 (sábado).

"Copa Roca". É êsse o primeiro to do novo regime. Não porque EM FLORIANóPOLIS - Bo

monumento que surgiu no Bra- as portas dos clubes que adota- caiuva 4 x Atlético (S. Francis

sil em memória de esportistas ram o profísslonalísmo lhe rós- co) 2 e Faculdade de Direito 2 x

falecidos. sem vedadas e, sim, porque es- Faculdade de Fármacia - Odon-

SEGUNDO os entendidos, em tava no fim de sua carreira es- tologia 2. (sábado) . Paula Ra-

1872, na cidade paulísta de Itú, portíva. Apesar de tudo, Frie- mos' 4 x Atlético (S. Francisco)
os seminaristas do famoso colé- denreich atuou ainda 2 anos co- 2 e Guarani 5 x Imprensa orí

gio local, já praticavam o fute- mo profissional (19B3 - 34), re- cial 1.

boI, no páteo daquele ginásio. cebendo nesse período, uma casa EM BLUMENAU - Olímpico
O SÃO CRISTOV.�O, do Rio, como presente. (local) 2 x Figueirense (Floria-

foi fundado em 5 de junho de O MIGNON ponteíro-díreíto nqpolís) 1.

1909. Em novembro de 1910 o Mínístrinho quando jogava no
•

clube alvo disputou sua primeira Coríntians, ganhou mil contos O ANúNCIOIRHADIADO É l.UCRO
partida, vencendo o Botafogo, na loteria. ASSEGURADO!
então campeão carioca, por l EM JULHO de 1947, o Amé-
1 a O. rica, do Rio, excursíonou ao Pa-

EM ABRIL de 1946, o Palmei- raná e Santa Catariria. Na ca

ras, de S. Paulo, disputou três pital paranaense venceu o Cori

partidas em Pôrto Alegre. Ven- tiba por 5 a 2 e o S. Paulo, da

ceu o Grêmio por 2 a 1, o Inter- metropole paulista, por 5 a 1.

nacional por 1 a O e empatou Derrotou tambem o América, de
com o Cruzeiro por 1 a 1. Joinville, por 8 a 6; o Avai por
EM 1919, o Botafogo, do Rio, 1 a O e o Paula icamos por 3 a 1.

jogando em .Kecife contra o San- NO TORNEIO Municipal de

ta Cruz, foi abatido por 3a2. Foi 1945, o Flamengo venceu o Flu

esta a primeira derrota de um minense por 7 a O.
clube do Sul no Norte do Brasil. FELIX MAGNO nasceu em

Em 1943, Britânia, de Curí- Pedras, Uruguai. Entretanto só

tiba, disputou dois jogos em Flo- aprendeu a jogar futebol I
no

ríanópolís. Venceu o Fi'gueíren- Brasil, na cidade de Bagé. No
se por 3 a 2 e perdeu para o Avaí inicio foi centro-avante, depois
por 4 a 2. I1mb 'EU 0'!;l51sod 'OIP-UI -o.nuao
. EM 1941, o Cruzeiro, de Pôrto brilhou como ex-integrante do
Alegre, efetuou dois jogos em selecionado uruguaio e tambem

Florianópolis. Venceu o Avaí por corno titular do Nacional, de
4 a 2 e perdeu para o Atlético Montevidéu. Interessante: eon

por 2 a 1. • quanto uruguaio nato, Magno
EM 1923, o América derrotou disputou um Campeonato Bra

em Joinville o Operário, de Pon- síleiro jogando na seleção gau-
ta Grossa, por 4 a 2. cha.

.

EM FEVEREIRO de 1947, o EM JULHO de 1947, em Buda-

Bctafogo, do Rio, venceu o Amé- pest, num encontro entre vete

rica, de Joínville, por 4 a 3 e o ranos do M.T.R. e dos Vasas.
Palmeiras, de Blumenau, por 4 dois nomes prestigiosos do fute
a 1. boI húngaro, registrou-se esta
A FORMIDAVEL atléta ho- novidade sensacional: a partida

landeza Fanny Blankert koen foi arbitrada por uma mulher,
marcou, nas Olimpíadas de 1948, a sra. Nemeth.
um capótulo de ano, conquis- EM AGõSTO de 1947, o Amé

tandQ três titulos olímpicos - rica, de Joinville, d�sput.ou duas
:200 metros rasos, 80 metros com partidas em. Brusque. Venceu o

barreira e 100 metros rasos! Foi Paisandú por 5, a 3 e o Carlos
a primeira mulher que conse- Renaux por 4 a O.

guiu três honrosos títulos ,je A HUNGRIA ostenta desde
campeã olímpica. 1908 o título de campeã mundi<al
DURANTE a temporada tu r _ de sabre.

fistica de Nava York, em W48, NELSON MAIA MACHADO
diversos hipódromos locais, fo"
ram ne�ssários mais de mil fo
tografias para estabecer deci-
sões. '

A BOLA que foi adqüirida p1.
ra o primeiro treino do Corin
tians, de S. Paulo, em 1910, cus
tou 6 cruzeiros.
POR OCASIÃO do :incendio

�o estádio do San Lorenzo, no

Campeonato Sul-Americano de
1916, realizado em Buenos .l\i1',:;s
Silvio Lagreca com risco de vi
da, salvou das chamas o pavi
lhão brasileiro que se encon
trava no topo de um dos mas-

PASTA DENTAL
ROBINSON

ANUNCIE NA

PAULA RAMOS 4 x ATLÉTICO 21Giga foi o melhor do quadro
A temporada do Atlético, de

lsecundado,
por Valinho e Escan

São Francisco, em nossa Capi- da.

tal não foi boa, mas também O Bocaiuva. fez uma boa par

não foi de todo má. Derrotado tida e muito poderá fazer nc

pelo Bocaiuva, na sabatina, campeonato, desde, que conve-

, quando exibiu um padrão me- níentemente modificada a sua

diocre, o quadro santrancís- linha média, onde somente a

quense, entretanto chegou a preciamos o trabalho de Gat',

agradar no prélio da domin- nho. Ari I realizou magnifica!
guelra, quando enfrentou o "on- defesas, sendo o melhor do gra·

ze" do Paula Ramos, bi-cam- mado; Waldir e Tavinho cons

peão da cidade. tituiram uma excelente zag

A contagem foi a mesma do destacando-se a perfomance dõ

dia anterior: 4 x 2, favorável .primeiro. No ataque, todos com

aos locais, depois _

de estarem vínentes.
.

perdendo por 2 x 1. A vitória sorriu ao Bocaiuv

Os tentos foram assinalados pelo escore de 4 x 2. Os tento'

por: Mandico, aos 17 minutos; foram marcados na seguinte 01"

Escanda (penalti), aos 22 mi- dem: Helín'ho, aos 18: Careca:

nutos; Nhonhô, aos 32 minu- aos 28; Felipinho, aos 43 mínu

tos; Manara, aos 38 minutos, do tos de primeira fase; Vovo, aos

primeiro tempo; Lázaro, aos 32 14 da segunda fase; Felípínhô
e póvoas, aos 40 da segunda fa- aos 22, Heitor aos 40 'minuto

se. Os quadros foram êstes:

Os melhores do quadro ven- BOCAIUVA - ATi I, Waldil

cedor foram Tonico, Chinês, Ne- e Tavinho; Acimar Raul e Gati

nem, Cazuza, Chocolate, Lázaro nho, Lebetinha, Heliriho, Felípf
e Povoas. No vencido: Escanda, nho, Ar! e Careca.

Valinho, Juca, Giga, Nhonhô e ATLÉTICO...,. Marona (Juca)
Carioca. Timoteo e Giga; Celso, João
Funcionou no apito o sr. AI- Germaniho (Tipedro ); Batati

cindo Maia, da Liga Joinvilens'3 nha (Heitor), Valinho, Nhonhê
de Desportos, que teve atuação Escanda e Raul (Vavo):
regular. Juiz: Waldemiro Melo, reg

Os quadros jogaram, assim lar.

constituidos: Prelirni'narmente

Paula Ramos - Tonico, Chi- ram-se os quadros das Faculd

nês e Katcipis (Dinarte) ; Cazu- des de Direito e Farmácia

za, Nenem (Chocolate) e Verzo- dontologia, pelo Torneio Muni

la; Mafra (Lázaro), Manara cipal Universitário de -Futeb'o

(Mandíco) , Paulinho, Mandico acusando um empate de do'·

(Nenem) e Póvoas. tentos, marcados por Eduardo

Atlético - Juca, Celso e Giga; Ciro, para os "juristas" e Dor

Tipedro, Gago (Nilson) e Escan- e Luiz, para Os rarrnadonto

da; Heitor, Valinho, Nhonhô, Dirigiu o jogo, com bom de

Carioca e Vavo. sempenho, o sr. Liberato Cari

A preliminar foi travada en- Ini (Bebelo) e os quadros form

tre clube Atlético Guarani, e Im- ram assirn: Direito: - Ble

prensa Oficial, vencendo o prí- C�ldeira e Tales; Colaço (Heli
meíro por 5 x l. Quadros: Gua- Milton), Eduardo e Walmo

raní - Cláudio (Isaías) Juca e Faraco, Geraldo, Ciro, Colaço
Fausto (Carlos) ;" Aníbal,. Or- Silvio

.. Fa�macia - Odontologí
lando e Frederico (Barbato) ; F'igueiredo, Mouss., e Ad

IMoacir, 'I'oirrho, Acioli, Jaime � Ac.i, Doré.e Francisco; Luíâ

ILebeta
(Bugio). Imprensa on- Jairo, Erwm, Rocha e Marce

cuü - LeIo (Rui') P. Paulo e no.

Walmor, Didi (V�diCO), Nata- A rend� foi. de apr.oximad
Iino., Gatinho; Lonzo (Didi), mente dOIS mIl cruzeIros.

Rodrigues, Hernani, Botelho 01'-
. . . . . . .. . .

_
Iando .

A renda foi superior a dois mil
cruzeiros.

Potência: 1 KW

Fnequõncía: 1.420 kilociclos

Hor.ário de irradiação:
Das 8 às 14" e das 16 às 22

Aos domingos, (las 8 às 22

RÁDIO GUARUJÃ
(A MAIS POPULAH EMISSÇlRA

CATAH.INENSE)

SERVIÇO DE METEOROLOGI
Previsão do tempo, até 14 h

ras do dia 24.

BOCAIUVA' 4 X ATLÉTICO 2
Tempo instável, com chuva

Temperatura em declínio.
Conforme estava anunciado, Ventos do quadrante sul, co

extreou, sábado, no estádio da
rajadas frescas.

F.CD., o "onze" representativo
do Atlético, da cidade de São

Temperaturas
hoje.

Francisco, enrretando a equj-
pe remodelada do Bocaíuva. (Maxima 21,7

__,.___

Fraquissíma e desinteressante
a exibição do quadro visitante,
onde vimos um Marona decep
cionante, falhando nos três
"goaIs" do primeiro "half-ti'
me". A entrada de Juca no lu

gar do ex-goleiro da selecão
catarinense fo� acertada, por
quanto manteve-se firme du
rante toda a segunda fase; Nho
Ilhô serviu bem aos seus compa
nheiros quando recuado sendo

entretanto, rechassados 'os seu�
ataques pela pericia de Waldir;

extremas

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

CASA
.... .. . .

DR, RAFAEL G. CRUZ LIM
e

DR. CARLOS LOURÉIRO
DA LUZ

ADVOGADOS

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

Informações nesta redação

A VENDA N.�S MELHORES FARMÀCIAS

Escritório: Rua João Pint
nO 18 _. Florianópolis

Casa Recem
cO/Ds'ruida
DE S o c U PA DA

RUA FELIPE rvEVES

1
6xl0 metros, t da de

matprÍal.
TRATAR NESTA REDAÇ-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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TEATRO ALVARO DE CARVALHO
. Dia 27 de maio de 1949 - Às 20 horas

O TEATRO EXRERIMENTAL DO CíRCULO DE
ARTE MODERNA

_

- Sob o patrocínio do .'3�-Secreiário da Educa
çao, dr. Armando Simone Pereira

Apresentará, no seu primeiro espetáculo de
divulgação cultural:

"CÂNDIDA"
Três átos de G. B. Shaw

Com:

Eglê Malheíros'
Ody Fraga e Silva
Jason Cesar
Judith Wendhausen
Élio Ballstaedt
Walmor Cardoso Silva

Direção'
Ody Fraga e Silva

Cenário
Walter Wendhausen

Contra-regra
Armrmdo S. Carreirão

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

o SESG combaterá a carie dentária pelo
emprego do fluoreto de sódio

O Serviço Nacional de Saúde Pública dos Estados Unidos
anunciou que este ano 5,000,000 de crianças em idade escolar:
terão seus dentes pintados com uma solucão de Fluoreto de
Sódio, numa demonstração que abrange todo o país, destina
da a prevenir a cárie dentária.

Uma infinidade de pesquizas clinicais e de laboratório ve
rífícados em alguns Estados, deram como resultado dessas ob
servações, de que o emprego desse agente quimico diminue
cerca de 60% a incidencia da cárie dentária.

O tratamento completo é relativamente econômico, sim-Ip1es e sem nenhuma dor. Esse programa como se vê, é imen
so. Afim de obter os maiores beneficios das novas descobertas
rto Serviço de Saúde Publica desse país, -estabeleceu-se um pro
grama ao custo de 1.000,000. (um milhão de dólares) para dar
essa demonstração e fazer uma campanha pública, corneçan
do com os meninos que estão atualmente frequentando as es
colas.

Este serviço opera a cooperação com as Sociedades Den
tárias dos vários Estados e trata de educar o publico amerí�.
cano na ímportâncía e eficiência deste npvo processo, como
preventivo da cárie dentária.

.

Cada Estado terá seu corpo móvel com os ultimas apare
Jhamentos par oferecer a essas crianças o beneficio desse- tra
tamento.

A demonstração será efetuada por um Dentista, dois Hi
gienistas Dentários, um funcionário do Departamento de Saú
de Pública.
_,., A série de aplicações deve repetir-se cada três ou quatro
anos, dependendo da idade da criança. A primeira é feita aos
três anos, a segunda aos sete e a terceira aos dez e a quarta
aos treze anos.

Aproveitando a ida aos Estados Unidos do Dr. Arnoldo
Suarez Cuneo Cirurgião-Dentista do Servia Social do Comér
cio, (S. E. S. C.) essa instituição, que tantos beneficios vem

prestando a laboriosa classe dos comerciários, comissionou
a esse profissional a efetivação dos estudos necessários, para
que dentro em breve, os filhos dos que mourejam em nosso

comércio, possam vir a ser beneficiados com o emprego do
fluoreto de sódio na prevenção de seus dentes, para maior be
nerícío eugenico de nossa raça.

r

J

Concenfracão
,

Mariana
No próximo dia 29 de maio Florianópolis receberá os ma

�l"ianos de tôda a Arquldíocese. O programa da Concentração
obedece à seguinte ordem:

As 7,30 horas -' Missa de Comunhão Geral na Catedral
.Metropolitana.

'Às 10,30 horas. - Sessão solene.
ÀS 14 horas - Grande desfile partindo do Colégio Cata

rínense, rumo à Catedral Metropolitana, onde terminará com
.sclene Benção do Santíssimo Sacramento.

1t de esperar que as famílias católicas de nossa Capital
nada deixem a dever a de outras cidades, oferecendo hospe
dagem condigna aos marianos. 1t o que encarecidamente roga
H Comissão de Recepção. Todos que desejam atender ao nosso

apêlo podem dirigir-se à Casa Paroquial, seja para pedir in
formações, seja para oferecer pernoite e refeições que se fi
zerem necessárias.

EMPRltSA FORÇA E LUZ SANTA CATARINA

Alameda Duque de Caxias, 7

BLUMENAU STA. CATARINA

Eendereço telegráfico "FORÇALUZ" - Caixa Postal, 27
Concessionários dos serviços de Força e Luz Elétrica para os Mu
nicipios de BIumenau - Gaspar - Brusque - Itajai - Rio do Sul

- Ibirarua Indaíal - TImbó - Rodeio.

Proprletária das usinas hidroelétricas "Salto" e "Cedros".

"..

A famoso estrela norte
americana é tombem.
Kolynos-Isto, para tornar
o seu sorriso ainda mais
atraente nos bailados
dos seus filrnec

Gôsto de hortelã

e frescor de orvalho I

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

Kolynos combina três essencias
naturais de três continentes,
e que, sob fórmula exclusiva,
produzem esse s a b o r refres-
I
cante e característico, agrada
vel a todos os paladares. Por

isso, .todo o mundo diz que

Kolynos

agrada mais

Seja Kolynos-ista
Conserve seus dentes divinos
Visite o dentisla
Prefira Kolynos!
A fórmula de Kolynos é criação de
um dentista, o Dr. N. S. Jenkins.
Kolynos utiliza um derivado de
oleos vegetais, neutro e de alta
ação detergente. A espuma de
Kolynos pe n e t r a nos espaços
Jpte.r-Çlenta,is, ,!'fl'Jndo con,t!a as

manchas, alcalinizando e limpan
do os dentes. Por isso, Kolynos

Em cada hora mais de
1.359.949Kolynos-istoslimpam
os dentes com Kolynos!
E esta preferencia, que aumenta
de hora em hora, é tão natural!

I Porque Kolynos é concentrado.
! Somente Kolynos não tem nem

i uma só gota de agua; não neces

i sita de agua, corno acontece com

os dentifrícios comuns. Por isso,
o creme dental Kolynos

rende mais ! r
MeCo"n

Basta um cm.

na escova seca.

* USE KOLYNOS. SEJA lAMBEM KOLYNQS-ISTAl
------------------' -----------------------------------------------

Tronsportes regulares de cargos

SÃO FRANCISVO DO SUL para NOV4 'Dili
Informações comol Agentel

Flcrien6poli! - Càrlos HoepckeS/A - or - r�!eto!)e 1.1l2 ( En í, 'eleg�
EÊ.o Fnnci.co do Sul- Carlos Hoepcke S/A -eI - r;!\elo 1: ') \1)) � -MAqK
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J3alalha de Tuiuti

\--0.

Em visita ao Tribuoal Regional Eleitoral
o Ooveroildor 4derbal R. da·Silva

Visitou, ontem, o Tribunal .t<.e- membros do T.R.E. e com o dr:
gional Eleitoral, o sr. Governa- procurador regional.
dor Aderbal R da Silva. Rece- �

bído pelo presidente, em exerci- A saida foi o ilustre visitante
cio daquela alta Côrte, sr. des, acompanhado ate a porta por
Ferrei'ra Bastos, demorou-se s. todos os juizes do tribunal, pelo
exía. no gabinete da presidência I dr. procurador regional, Diretor
em cordial palestra com os ; da Secretaria e Auditor Fiscal.

Uma ,vitória de
Santa Catarina

o PRECEITO DO DIA
CAUSA DE INSôNIA

Poucas coisas fazem tanto
bem á saúde quanto o sono.

Nem todos, porém, podem usu

fruir seus benírícíos, 'porque,
muitas vezes, a insônia perturba
êsse repouso indispensável. A
insônla tem várias causas, mas,
em geral, a falta de regularida
de no horário de dormir concor
re para agravá-la.
Aproveite totalmente os bene

ficios do repouso pelo sono, pro
curando' deitar-se e levantar-se
a horas certas. - SNES.

"

".
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Se ricos quereis ficar
De modo tacil elegal
Fazei hoje uma inscrlção
o Credito Mutuo Predia

Fino cromo PRE TO e MARRON

SOLADO DE BORRACHA
-De37a44 - Cr1/. 145.-

OFERTA ESPECIAL DA

.>

cS'�u�ry
F lor'anópollS - ru .. TIRAúENTES,I9

CONTRA casra,

QUEDA DOS Ca,.

BElOS E DEMAIS

AHCCOES DO

COURO CABElUDO.

,

l

Comentário do dia

Bravos! Presidente'
Em verdade não se poderá fazer silêncio em tôr-

no do gesto do Sr. Nerêu Ramos, mandando sustar o'
despejo em m51ssa dos pobres moradores do morro do'
Jacarézínho. E' um des:ses atas que se impõe por sr
mesmo á admiração e ao respeito da Nação devolven-'
do-lhe, ao mesmo tempo, a tranquilidade.

Na realidade estavamos todos vivendo horas de'
grande intranquilidade, vendo aproximar-se o instan
te dramático em que, por força de uma ordem judi-
cial, mais de dez mil brasileiros seriam expulsos das
suas humildes habitações e atirados ao relento e ao-

desespero, Essa intranquilidade tornara-se maior com'
a noticia divulgada de que nada menos de duzentas
praças de armas embaladas, estariam presentes ao'

despejo, a fim de evitarem eXicessos .. ,

Todos quantos se batem contra a infiltração do
comunismo na nossa terra viam desanimados a mar-

cha dêsse doloroso caso, em que, para satisfazer os
ínterêsses de um, a lei se colocaria ímplacavelmente
contra dez mil!

Em verdade se consumado fôsse êsse despejo-
monstro, não se conceberia maior serviço á infiltração
vermelha neste país. Seria a morte total da confiau-·
ça do povo nas autoridades a rota aberta de par em
par ao desespero. E é da falta de confiança nos po
deres públicos e do desespero das massas, que vive o

.

Icomumsmo ....

Não pomos em dúvida as razões legais desse des
pejo. O juiz, porém, se esqueceu lamentavelmente,
de que nunca a lei é para ser interpretada ao pé da
letra; que não poderá nunca ser ditada uma sentença
que abale nos alicerces a tranquilidade nacional ou

que abra as fronteiras da segurança do regime aos

que o querem á viva fôrça derrubar. s

Sabiamos, entretanto, que essa sentença não seria
executada, pois conhecemos bem o compatriota ilus
tre que ora nos governa. Sabiamos que S. Excia.
não permitiria como não permitiu, nessa manobra
infeliz, em que, enrolado nas sais da lei, um Juiz bus
cou atirar contra o Brasil o primeiro grande torpedo.

O Sr. Nerêu Ramos com o seu gesto de ontem,
devolveu não só a paz a milhares de lares, corno im

pôs-se sólídamente á confiança do povo. A sua atitu
de merece, pois, todos os nossos aplausos.

ALEXANDRE KONDER

A Equipamentos' Wayne do 1'1'<1-
si! S. A., com sede no Rio de Ja
neí ro, companhia SUb5idiál'lt� da
The Wayne Pum Co. de Fort Way ,

ne, nos Estados Unidos, instituiu
há meses, um interessante concur

so (Te vendas entre todos 05 soi:s

agentes no Brasil.
Essa importante Companhia é a

maior organização em vendas de

Ancl1'elino Nativiiade da Costa bombas de gasolina, compressores

Sub-tenente de Infantaria de ar, equipamentos em geral rara
garages, postos de serviços e ofi-

Para confundir os famigerados seguidores da bandeira cinas mecanicas e de pintura.
da foice e do martelo, que cometem o crime de Íesa-pátría, re- .

Apuramos, agora, os resultados
eordemos O glorioso feito das armas brasileiras na memoravel do referido concurso, coube o prJ-1Batalha de Tuiuti, travada quando da guerra que nos foi feita meiro lugar ao Estado de Sunta
pelo General Francisco.Solano Lopes, então ditador do Para- Catarina, estando, assim, de para
guai, em 24 de Maio de 1.866.

bens a conceituada firma Machado
Insultado e invadido pelas tropas inimigas o Brasil revi- & Cia. Sociedade Anônima, Comerdou na altura o ultraje de Solano Lopes e a batalha que hoje cio e Agências, distribuidora ex

comemoramos o transcurso de seu 83° aniversário, foi uma das clusiva 'da Companhia Wayne, commais sangrentas da nossa História Militar.
a magnífica percentagem de 698%Cheia de lances heróicos, uma farta messe de exemplo sôbre a quota que lhe fôra atribui

, d�gnos de i�itaçã� _nos legaram os antepassados que pelejaram da.tao empolgante feito.
É . f r itBatalha em que se empenharam os exércitos aguerridos

.

com praser que e lCI aJ11O� :I

de quatro Nações tornou-se o atestado mais eloquente da bra- firma. vencedora e o gerente do sr:.I
vura, da coragem, do espírito de sacrírícío, da tenacidade e dO' departamento Sr. ��: .Th. SCh�l�:
acendrado amôr a terra pátria do Soldado Brasileiro. man, atualmente dir-igindo a hh,tI

A tríplice-aliança, Brasil-Argentína-Uruguaí tinha seu
exército acampado nos campos de Tuiuti sob o comando do
General argentino Bàrtolomeu Mitre. Os brasileiros, em núme-
1'0 de 21.000, estavam 'Sob o comando do intrépido General Ma
nuel Luiz Osório, Marquês do Herval; os argentinos, em núme-
1'0 de 10.000 estavam sob as ordens do próprio General Mitre;
t', os 1.200 orientais obedeciam ao comando do General Venên
cio Flôres. As Divisões de Infantaria brasileira eram comanda
das pelos Generais Argolo, Antônio Sampaio, Guilherme Xa
vier de Sousa e Vitorino Monteiro. A Artilharia estava coman
dada pelo General Andréia. As duas Divisões de Cavalaria co
mandadas pelos Generais José Luiz Menna Barreto e Coronél
Tristão -Pinto, a Brigada Ligeira de Voluntários de Cavalaria
pelo General Neto.

0- exército paraguaio, sob o comando do próprio Solano
Lopes: compunha-se de quatro divisões, comandadas pelos Ge
nerais Barrios e Resquim, Coronel Diaz e Tenente-coronel Mar
có, somando 24.300 homens, que inopinadamente se lançaram
ao ataque aos nossos acampamentos, tomados de surpreza, mas
revigorados pelo exemplo dos comandantes, pronto se resta
belecerarn da surpresa e se empenharam na refrega com todo
ardor e com a convicção da vitória.

.

:A luta começara encalrniçada... O General Sampaio,
-este que hoje é Patrono da nossa Infantaria, cavalgava trajan
do seu bélo uniforme bordado ao ouro, na frente de seus bra
vos soldados, comemorando o seu 56° aniversário natalício ...
o terreno, hóras pesado, horas atolante, faziam com que os
combatentes tivessem lentidão no caminhar. ,I. pípoqueava a

fuzilaria. .. rugiam os canhões... cargas dantescas de cava
Iaría , .. cornetas ganclonavam, cruzavam-se as baionetas, ras-lgavam-se os corpos, lanças se enrístavam, espadas brandidas
a duas mãos, a exemplo dos montantes da antiguidade, abriam
craneos, cortavam braços, decepavam eabeças. Aqui formavam
se quadrados, alí o toque de assembléia 'e as linhas de atirado
res se reuniam; uma confusão tremenda. A batalha atingia o

momento decisivo quando 10.000 paraguaios comandados pe
lo bravo General Diaz atacou a 3a. Divisão do General Antônio
de Sampaio. Já se combatia havia cinco horas e a fadiga ainda
não se apoderara dos combatentes. Sampaio reprime o ataque
e o inimigo recuou... Sampaio recebera o mais significativo
presente .de seu aniversáTio... estava mortalmente ferido e

faleceu no hospital a 8 de Junho...
Quando se indagava de quem seria a vitória, talo ardor da

peleja, surgiu no seu bélo ginete de guerra, o intrépido General
Osório, "com o seu largo chapéu de feltro negro, o ponche flu
tuante deixando ver a gola bordada, a lança de ébano encrus
tada de prata na mão larga e robusta e o olhar fascinante, do-

, minando aquele cenário trágíco da glória e damorte".
Tudo transformou-se, o inimigo recuou e debandou desor

denadamente. .. a maior batalha, a mais sangrenta do contí
Continua na sa: pag.

/

DR. ZULMAR DE LINS NEV�
Comunica aos seus clientes que transferiu o consultói

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

"t

FR'ECHANDO•• �

\
Por êsse solícito mensageiro que é o vento sul, o

inverno mandou-nos o seu cartão de próxima visita.
Enquanto, nas ruas, aparecem, depois de longo vera

nêio, os sobretudos, os chapéus, as luvas, as mantas j,
e as polainas masculinos e os casacos femininos, de no
mes franceses - nos varais das casas surgem os acol
choados e os cobertores, em exercício de arejamento.

Os abraços, por esta época, cheiram a môfo. Em
compensação, nas janelas e nos, quintais, 0'3 arames

de esticar roupa exibem-se em técnícolor.
Esse panorama, todavia, é rigorosamente urbano.

Nos morros, os pastinhas 'e os fios de secar roupa, apre
sentam o mesmo aspecto do verão. Neles alvejam
peças de vestíárío ,e enxovais que não pertencem a'

quem as.mostra - aiS lavadeiras.
Nos morros o acolchoado grosso e caloroso é obje

to de luxo. Ó capote do trabalho é o serviço pesado,
que esquenta o corpo. O malandro, de sua parte, ves-
te dois dedos da branquinha. ,

E as criancinhas? Essas tiritam de frio e cho-
ramo Sonham, por certo; com os agasalhos que viram
no corpo dos outros e nas casas alheias.

Pensando nesses dramas que não ecoam no tumul-·
to das ruas nem penetram os lares abastados, foi que
a benemérita Congregação Mariana Imaculada Con

ceição lançou a Campanha do Agasalho. As Filhas de'
Maria não pedem absurdos: apelam para que todas as

famílias da Capital concorram com agasalhos usa- .

dos, de seus filhinhos, e solicitam ao comércio e in
dústria acolhida para a comissão que está sendo orga-'
nízada.

As bênçãos dos Céus estarão descidas sôbre essa;

campanha, que, evidenciando ainda uma vez a solida-
riedade humana e cristã da nossa gente, podemos
anunciar vitoriosa.

"Dar aos pobres é emprestar a Deus" - diz o pro-
vérbio. .

I

E os juros desses empréstimos, contados em paz <

de espírito, são os que não sofrem nem a eOl1curren-'

da dos negro-cambistas. -

, Também esses devem dar, e dar à larga, para que'
na hora do ajuste, não recebam do fogo do inferno.'
o agasalho que negaram às criar;cinhas do morro.

Volveremos ao assunto, registrando os trabalhos

da Campanha, a que damos o nosso e espe;r�mos O

entusiástico apôio da sempre generosa família flo-'

rianopolitana.
GUILHERME TAL ..
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