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Rio, 24 (A. N.) - Dado o ín
terêsse despertado nos meios
aviatórios do país, com a di
vulgação da próxima realiza
ção da 3a Convenção anual dos
aviadores cívís, promovida pela
UBAC e da organização do 2°
Congresso Brasileiro aeronáu
tico, acham-se animados os
meios aeronáuticos com essa

grande Convenção que terá lu
gar no Rio de .Janeíro, por ser

o centro das atividades avia- RIO, 24 (A. N.) - A Cornls- a partir do dia lO de junho vin

tórias civis, comerciais, geográ- são Central de Preços, reunida douro. A decisão foi tomada

ficas e também política, urna ontem, resolveu conceder o au- sob o fundamento de que o

vez que é o centro das relações mento de 10 centavos em qui- frete e o armazenarnento do

entre os Estado. J lo, em geral, no preço do sal, I produto foram majorados.

Im visih. aos ferI
dos de Oericioó
Rio, 24 (A. N.) - o minis

tro Canrobert Pereira da Costa
esteve na manhã de ontem no

Hospital Central do Exército, i
em visita aos feridos, em conse,

quêneía da explosão verificada
na semana passada em Gerici
nó, e que alí se encontram em

tratamento. O referido titular,
em companhia do Diretor do
:Hospital, coronel Alfredo E�'-

- .sler Vieira, percorreu demora
damente tôdas as enfermarias
procurando conhecer, pessoal
mente, o estado de cada um

dos enfêrmos.
Todos os feridos ali interna

dos, com excepção do coronel
Alcindo Nunes Pereira, estão!
passando bem .•Durante a vi
sita o Ministro da Guerra
transmitiu aos seus subordi
nados em tratamento, palavras
.de confôrto e tranquilidade,
relativamente à vida funcional
de cada um. Por último, com a

colaboracão do Diretor do

HOS-,. 'pital Central do Exército, to
mou uma série de providências

. de interêsse dos enfêrmos, re

tirando-se, em seguida, para o

seu gabinete de trabalho, no

Palácio do Exército.

Cronge Santerre
80imarães

Encontra-se entre nós, des
de ante ...ontem, nosso presado
conterrâneo, sr. Cronge San
terre Guimarães, inspetor fis
cal do imposto do consumo

que, por ato recente do sr. Pre
sidente da República, reverteu
ao exercício do cargo.

Os seus numerosos amigos,
nesta Capital, vão oferecer-lhe
!hoje, às 20 horas, no Clube 12
de Algosto, um jantar de regosi
jo. As listas de adesão encon

tran-se no Restaurante do Clu
be, abertas até às 14 horas.

Convenção dos avia
dores civis

o MOMENTO

Oposição aos técnicos

Suicidou-se o ex-secr fiO da
Defesa dus �E" UU", Forrestal

Ocorreu o fato no Hospital Naval de Bethesta, onde estava em

tratamento de «depressão nervosa •.-Se,-á inumado fntre herois
nacionais no cemiterio de Harlington

Washington. 24 (U, P.) -_.',mo' sexto andar no terraço do

Às primeir.as horas da manhã terceiro andar, em cujas pro
de ante-ontem, esta capital e ximidades se encontrava. Des

todo o país foram sacudidos sa forma, foi descoberto o

por uma noticia sensacional: corpo do suícida. As janelas
morrera, e ao que parecia, pOI' dos aposentos de Forrestal es�

suicidio, o antigo secretário da tavam fechadas quando se per
Defesa, James Forrestal. cebeu o seu desaparecimento,
Pouco depois, a versão (1.0 estando aberta, po-rém, uma ja

suicidio se confirmava: na nela do aposento vizinho, pela
realidade, James Forrestal, qual o suicida se atirou no es

que 'estava, desde diversas se- paço.
man�s, internado no Hospital

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

Naval de Bethesda perto desta Campos Novoscapital,
-

atirara-se de uma

janela de um quarto adjacente
ao que ocupava naquele esta-

t tbelecimento. O suicidio do ex- pro es asecretário, que vinha sofrendo
de "depressão nervosa", verí
ficara-se exatamente ás 2 hOTHs
da manhã. Recentemente, não

obstante, vinha o enfermo ma

nifestandn melhoras acentua

das.

Não gostou o sr. Oswaldo Bulcão Viana, depu
tado udemsta, que o dr. Mário de Oliveira Ferreira
ilustre técnico-epidemiologista que chefia os 'Fervi:
ços nacionais de combate à malária em o nosso Es
tado, . nos trouxesse os esclarecimentos oportunos, a

propósito de um projeto em que o diligente repre
sentante da U. D. N. autorizava o Govêrno do Esta
do a abrir concorrência pública para a exploração
das Caldas da Imperatriz. E, da tribuna da Assem
bléia Legislativa, na sessão de ontem, antes de en

trar no encaminhamento de outro projeto de sua la
vra ( e que versaria sôbre a inclusão das estradas de
rodagem do Município de Florianópolis no plano ro

doviário do Estado) divagou o deputado udenista pe
las objeções feita'S à sua iniciativa, que considera
mos inócua e escusada, por inoportuna.

Aliás, - valha-nos o bom-humor do SL deputado!
- se referiu com intencional acento de malícia ao

assunto, qualificando-o de momentoso, numa clara
e jocosa alusão a estes nossos pobres comentários ...

Como, porêm, não visava propriamente a nossa

opinião, mas a do abalizado Chefe do Serviço de Ma
lária em Santa Catarina, a réplica do sr. Bulcão Via
'na constituiu, ainda e lamentavelmente, mais um

passo em falso em terreno cue s. excia. desconhece.
,As suas afirmações de Ieigo contrariam as conclu

sões do técnico; e, convenhamos, a Assembléia, certa
mente não legislará em flagrante e imprudente opo
sicão ao parecer autorizado de quem, com as respon
sabUidàde.s dos .eMços de saneamento da região, pre
sume-se que deve ser consultado pela comissão parla
mentar competente.

Era isso o que ehunciavamos, sem-outras preten
sões, no editorial de ontem, comentando as espontâ
neas declarações do dr. Mário de Oliveira Ferreira.

Note-se, já agora, que o sr. Bulcão Viana tem
em pequena conta os órgãos técnicos, em assuntos
mesmo em que não basta a solução política.

A �oi assim qu�,. aI.mnciando uma série de provi
dêncías, de sua inícíatíva, para a "recuperação econô-
mica da Ilh�", levou à Casa outro projeto' de gran
des proporçoes: o que determina seja Incluído no

plano rodoviário do Estado o sistema de rodovias do
Município de Florianópolis. Em que também nos pese
lembrar, a providência aí visada obedece 'a delíbera-c,
ções de ordem técnica, uma vez que qualquer retifica
ção naquele plano teria prévíamente de submeter-se à
apreciação do Conselho Rodoviário do Estado. Agora
mesmo, como se depreende de uma referência ao caso
na recente Mensagem da gestão governamental, está
se processando a retificação do plano rodoviário, para
o que, sob a presidência do Secretário da Viação,· esti
veram reunidos o Conselho técnico e os engenheíros re
sidentes, além do representante do órgão executivo
do plano,

Como se vê, está ainda o nobre deputado udenís-
.

ta às voltas com uma questão em que não prescindirá,
absolutamente, do pronunciamento do Conselho Ro
doviário, que é órgão especializado no Estado e de
fiscalização do plano.

Não se nos venha, pois, objetar que a existência
dessas instâncias de caráter técnico é meramente de
corativa e cue projetos como esses dois, que o repre
sentante udeni.!ta ãltamente elaborou, dispensam
o parecer e os estudos especializados.

Ao sr. Presidente em exer

cicio da Comissão Executiva
do P. S. D., foi endereçada a

seguinte oomunicação telegrá
fica:

CAMPOS NOVOS - 23 -

Aumento dr, dez ceniavo-s

JOGOU-SE DO 16° ANDAI'!, - Prazer comunicar Vossên ..

No fim da manhã, foram cr-n- cia Camara Municipal Campos
seguidos alguns pormenores a Novos em sessão realizada 4

respeito do trágico fi mde Ja- do corrente aprovou unanímí
mes Forrestal: o ex-secret.ário dade votos moção apresentada
da Defesa dos Estados Unidos Iider P. S. D. Doutor Max Bal
suicidou-se. O seu corpo foi er protesto e .repudío contra
encontrado no tercaco do ter- vereadores U. D. N. Araranguá,
ceiro andar do Hospital de por haverem mesmos numa a+i
Marln.ha de Bethesda com o tude desmparo terra catari
cinto de fazenda do pijama nens., pedido a anexação da
muito apertado .ern torno do quele Munícinío aQ Estado do

pescoço. ,

Rio Grande do Sul - Cordiais
.

Urna enfermeira ouviu o fui- I saudações. AUGUSTO BRESO
do da queda do corpo do décl-] LA - Presidente,

A viagem do Presidente Outra
aos Esjados Unidos

S, Excia. ãgTacíado com o diploma de "doutor honoris causa",
da Universidade de Parduum.

la universidade, sr. Harold Vo
chis, entregou ao agraciado à
valiosa medalha comemorativa
do acontecimento. Em seu dis
curso de agradeeimento, decla
rou ,o presidente Eurico Dutra
que foi sempre um dos seus
maiores desejos entrar em con
tacto com uma das grandes
universidades dos Estados Uni
dos.

Rio, 24 (A. N.) - De Was

hington informa o Enviado

Especial da .Agêncía Nacional:

- "Ao meio dia de ontem
realizou-se. na universidade de
Pordlaon, dirigida pelos [esuí
tas, a cerimônia da entrega do
diploma de "doutor honorís
causa" ao presidente Eurico
Dutra. O vice-chanceler daque-

A Câmara Civil do Tribunal de
Justiça reformou mais uma decísãe
- Em sua sessão de. ontem, a I que a decisão, ora reformada,
Egrégia Câmara Cível do Tri- condenara ao pagamento ínte
Dunal de Justiça do Estado, gral.
deü provimento à apelação in

terposta pelos herdeiros do sr.

João Nunes Netto, de Laguna,
contra a decisão do sr. dr. Juiz
de Direito, na demanda para
cobrança de honorários médi
cos promovida naquela comar
ca pelo dr. Djalma Moellmann,
desta capital.
Foi relator da ação, o ilus

trado desembargador Edgar
Pedreira.
A decisão da Egrégia Câma

ra foi unânime, tendo sido re

duzida a condenação e deter
minado que as custas fossem

pagas, em proporção, enquanto

Já na semana passada, con
forme noticiámos, fôra refor
mada a sentença proferida a

favor do dr. Joaquim Antônio
Santiago, sendo que, nos pró
ximos dias, a Câmara Cível
julgará a apelação interposta
pelos. referidos herdeiros, con
tra a sentença que. julgou fa
vorável a ação proposta pelo,
dr. Paulo Carneiro.
.

Contestou as causas naquela:
comarca e interpôs recurso de
apelação o deputado Nunes Va.,

rella, advogado da família Nu
nes Netto.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Viacão Aérea
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Horário

Alegre
i!ANAm - 10,40 - Norte
VARlLl - 10,40 - Norte
PANAIR - 13,60 - Sul
CRUZEIRO DO SUL - 13,55

JIIorte
Terça-feira -_

.

"/;
, "TAL" - 8,00 - Joinville _

\ -
" Curitiba - Paranaguá

L"(;�':;;:z;_�, - Santos e RIo.
-

� ;, "\ ! R - 10,40 - Norte
'':l\l.'tEIRO DO SUL - �2.QQ -

tlorle
VARIO - f 2.30 - Sul
PANAIR - i3,50 - Sul

Quarta_,.feira
"TAL" - 13,00 - Lajes e Pôrto

Alegre
PANAIR - 10,40 - Norte
CRUZEIRO DO SUl.. - 1�.OO

"orte
VARIG - 11,40 - Norte
PANAIR - 13,50 - Sul

Quinta-feira
,

�:rA.L" _ 8,00 - Joinville
Curitiba .- Paranaguá
- Santos e Rio.

PANAIR - 10,-10 - Norte
PANAIR - 13,50 - Sul
VARIG - 12,36 - Sul
ORUZEIRO DO SUL - 13,55

Morte
CRUZEIRO DO SUL - 15,30

lIul
Se:eta-felra

Curitiba - Paranaguá
- Santos e Rio.

VARIG - 12,30 - Sul
ORUZEIRO DO SUL - 13,55

"arte
Dom;inqo

PANAIR - 10,40 - Norte
CRUZEIRO DO SUL - 11,00J

1 J'M�AIR - 13,60 Sal.

utets Homenagem dos Homens do Mar Onte�4�!J!!SSadDI

DIA 5 DE JUNHO DE 1949
ÀS 7 HORAS NA CATEDRAL METROPOLITANA

PR:OGRAMA
DIA 3 - (sexta-feira) - às 20 horas, Sessão COmemorati

va à Páscoa no Teatro Álvaro de Carvalho, promovida pelos
alunos dos Colégios Catarínense e Coração de Jesús, Instituto
de Educação, Academia do Comércio, Faculdade de Direito,
Ciências Econômicas e Farmácia e Odontologia e pelo Curso de
Humanidades.

DIA 4 - (sábado) - Hora Santa Mewitada, às 15,30 ho
derá ser obtido com os encarregados, da Páscoa em cada Edu
eandárío ou com os membros da Juventude Católica.SEXTA·1I'EmÁ .

RodoT1!r!a Sul Brasíl - PÔ1"to JJ� DIA 4 - (sábado) - Hora Santa Meâiataâa, às 15,30 ho-
-

A�t�-�f:Ção Catarinen.,. curitiba ras, na Igreja de São Francisco, promovida pela Juventude Ca-
- fjJhoras. tolica e dedicada aos ,estudantes, Será pregador o Revmo, Pe,
_ �U����âO .C8tartnen.. ·_ JOinTil4

Dr. Itamar Luiz da Costa,
Auto,Viação CatlU'!neUH - UlIrlDl5 DIA 5 - (domingo) - às 7 horas da manhã, na Catedral

- 6.�O horas, "rr t
.

l't 1 -1
-

Pld t d t ..:J
Expresso São OrilltOvlo - lA«une .'- '�Vl.e ropo '1 ana, so ene COmUI11aO ascoa e o os os es u-.l.an-

7 i���Vlação Itaja! _ IUJa! _ 18 b<> tes cat?lico.s de Florianópolis. A S3:nta Missa ser� celebrada por
ru, S. Excla, Revma. o Senhor Arceblspo Metropolltano que gen-
16E;g;::.SO Brusquen,," BruIIqu. ''Gilmente acedeu ao convite.
Rápido Sul-Brasileira Joinvile X X X

13R�o;i�� Sul-Brasileira ,- Curitiba ESTUDANTE - ALERTA - MOVIMENTA-TE C.OM O
6 horas,

SABADO VERDADEIRO ESPíRITO CRISTAO, COMPARTICIPANDO
Auto·VlaçAo CatM1nenae - Curitiba DOS PREpARATIVOS DE TUA PÁSCOA - VIVENDO O TEU

-

R�p��;a�UI-Brasileira Joinvile IDEAL, COMUNGANDO O TEU CRISTO E, TOMANDO PAR-

13R�o;i�� Sul-Brasileira _ Curitiba _
TE ATIVA NO PROGRAMA ÀCIMA ELABORADO.

6 horas. Florianópolis, 13 de maio de 1949.
- .. horas,

Auto·Viação Cat&r1n�nee - JoinTlle,
- II h(lll'!lII.

_"'.... _

AutoViação C\tarmenn' - Tubarl()
- 6 horas.

Ext>rflSSO São Orlsto"lo - � -

7 haras,
ExpreSllO BruaquenH - aru..qu. -

1. horas,
Autc-ViaçAo naja! - Itaja! - 11 110

ras,
Expresso BrusquenH - SOTa Tl'e!1·k'

- 9,30 horas,
Expresso Glória - LaC'tm& - • 1/2'

• 7 1/2 hOl'u.
. DOMINGO

Sul-Brasileira
.

� C'ul'ltib'à

90,00
45,00
25,00
9,00
0,1>0

Curitiba

Informações
ro"'EsTAôõl Hosr!.riOr'oddaOsv·laer�laP!e-I Redação e Oficinas à rua U\l IJ

João Pinto n, 5 IJEGUNDÁ-J'ElRÃ

Diretor: RUBENS A. RAMOS ExpreAllO São Clatóvlo - Laguna
7 horas.
Auto-ViaçAo naja! - J:taJ&! - 11 Jlo.

rUix'PresllO BruIIqu_ - BruáQú.. '

-

t6 horu,
Expresso Brusquense - Noya Trentc

- 16,30 horl<8.
Auto.Viação Catar1nenn - JoinvU.

- • horas.
Áuto-V!ação Cata.rlnenH - curtUba

- li horas,
Rodoviária Sul·BrallU - l"6rto Ãlejfr.

- 3 horas,
_ ,

Rápido S';l-Brasileira - Jomvlle
13 horas.

.

Rápido Sul-Brasileira - CUritiba -

6 libras.
, TERÇA-FElRÃ

I, Auto-Vlação Catarlnen.e - põrto Ale

gM! -- 6 horas.
Auto.Visç§:o catarinense - CUl"ltibe

_ li horas
Auto-Vla<:.l\o c.ttarlnen..

_ • horas.

Aula-Viação Cat&rlnenH
- 6 horas,
Expresso 811.0 CI'1Jrt.óYlo - Lat;".ma -

7 horas,
Emprêsa Glória - Lquna - 71,6

e 6'1' hora•.
Expresso BruaqueIlH - BnYQu. -

16 hora•.
À"lto-Viação Itaja! - ltaj.a1 - 18 no-

QUARTA.J'ERÁ
Âuto-Viação Catarinenso

Ano c-s 100,00

t-
fj horas,

S t C <li! 80 Auto-Viação Cata.r1n$ItHemes re r,p ,00
_ ti horas,

Trimestre Cr$ 35,00 I , Auto-Viaçâo c.tarlne11JH

N' 1 Cr$ O 60' - fi 30 horas,umero avu so ..,

'�,
Rápido Sul-Brasileira

Anúnci08 mediante contráto. 6 l-oras.

O .... - - Rápido Sul-Brasileira
S OMe.BUlI, mesmo nao 13 horas.

"I. publicados, não serão Expresoo SAo Cr1stoY&o - u.un- -

II; • 7 horas,
deVOlVIdos. Expreseo BrusquensQ - Bl'u.8qu. -

i A dí •
- 1 (J horas

'

Ireç I) Dao se respon- -

Aut!>-v'lação Itaja! _ Itajal - lI! ho-
, sabflíza pelos conceitos raa,

N -t. . . Expresso Brusquense - ova n_ (}

!
emitidos nos artigos _ 1630 horas.

.

d Rodoviárla Sul Brasil - POrto Ãle.,r.assina os.
_ li boras.

QUlNTA·FEIR"
...,�-......,•., _.-.-III"'" _., , Auto-Viação Catarinense'

Al&gre - 6 horas.
Autl>-Vlsção Catarlnellll.

- 5 horas.
Au to-ViaçAo Cata!'lnense

- ti horas.

• Auto-Viação C&tarinense - Tuibarlla
Seaundo-teir« - a horas,

"TAL" _ 13,00- _ Lajes e Pôrto Auto-Vtação C'atarlneIIIIII - L8lJU!!l8
- 6,3Q boras.
Exp.ressv São CristOTlo LaJrllIUl-

7 horas,
Emprêsa Gl6rla - _!,.a81UL8 � • 1/2

• 7 1/2 horas. •

Expresso Brusquensa -:- Bl'u.8qu. -

18 horas,
Auto-V1aç'o ltajru - ItaJa! - 111 no

fftl§,

Rápido Sul·Brasileira - Joi!lvile-
13 horas,
Rápido Sul-Brasileira - Curitiba -

6 horas.
&ropresa Sul Oeste r.tda - X_peCO - ia

- • horas,

Rápido
6 horas.

"TAL" - 13,00 - Lajes fJ Pôrt'O
Alegre
ORUZEIRO DO SUL - 7,20

Rorte
PANAIR - iO,40 - Norte
VARIG - 11,40 .- Norte
PANAIR - 1.3,50 - Sul

Sábado
"TAL" - 8,00 - Joinville

raso

Rápido Sul-Brasileira -

13 horas,
Rápido Sul-Brasileira

6 horas.

Joinvile -

Curítlba -

Join·vllC!

Curitiba

Joinvile

.. i ..

JoInTil.

CUritiba

..

Escritório Técnico
Cid Rocha Amaral
ENGENHEIRO CIVIL

Aviso aos srs. interessados que,
tendo regressado de sua viajem am

E&tados Unidos da América do Nor·
te e paises visinhos, o Dr. Cid Ro·
cba Amaral reabrirá seu e&úritório
(Rua Presidente Coutinhn n. 22).
nos primeiros dias de agôsto, espe·
rando continuar a merecer as t'spe·
ciais atençêies de seus amigos f

clienteSJ.
Pedro Medeiros, Auxiliar

ss FESTIVIDADES RELIGIOSAS A SEREM REALIZADAS A data de hoje recorda-nos que::
ESTE ANO NA LINDA PRAIA DE PONTA DE BAIXO, COME- - em 1.532, vindo de São Pau
[,10RANDO O "DIA DO PESCADOR", SERÃO CONSAGRA- 10 chegou ao Rio de Janeiro Pa
DAS AO GOVERNADOR ADERBAL RAMOS DA SILVA, EM ro Lopes de Souza, aí pe):mana-

AÇÃO DE GRAÇAS PELO SEU RESTABELECIMENTO cendo até 4 de Julho, quando
embarca para a Europa e, no

caminho, aprisionou dois navios,
francezes e tomou um forte"
também francês, em Pernarnbu
co;

- em 1.625, Pedro Teixeira
desembarcou na Ilha de Tucujus '

Amazonas), tomando sem re

sistencia dois fortins ínglezes
comandados por Philipp Pur-
sell ;
-em 1.630, Antonio Ribeiro

de Lacerda, cumprindo ordens
do General Matias de Albuquer
que assaltou o forte "Eerries-
tus" quê"os holandeses haviam
levantado na Ilha de Santo An
tonio em Recife;

- em 1.635, o Capitão Diogo
Rodrigues derrotou' um desta
camento holandês na povoação
de Jangadas, junto a Fortaleza.
de Nazaré, de cuja guarnição
aquele fazia parte;

- em 1.824, o então CoronéI
Estevão José Carneiro da Cunha.
mais tarde - General e Sena
dor, tomou Itabaiana e obrigou
OS insurgentes de Pernambuco
e Paraíba, comandados pelo Te-
nerite-coronél Albuquerque Me
lo Montenegro a se retirarem;
- em 1.827, o intrépido Co

ronel Bento Gonçalves, com.

apenas 220 milicianos, derrotou
no Passo de São Diogo um des
tacamento de cavalaria argen
tina .. tomando a cavalhada que
era conduzida para a Banda
Oriental;

- em 1.862,.havendo o Impe
rador aceito a demissão do Ga
binete Caxias, ficou organizado
o novo mirristérto, composto de
liberais e conservadores dissi
dentes, sob a presidenci'a de Za
carias de Gois e Vasconcelos;

- em 1.866, travou-se na

América db Sul a maior bata
lha, em que se empenharam os
exércitos aguerridos de quatro.
nações. De um lado a triplice
aliança Brasir-Argentína e Uru-,
guar e de outro o Paraguai. Os
da aliança, guiados pela legen
dária lanço do bravo General
Osório conquistaram as palmas
de retumbante vitória. Este ê
o maior dia de glórias da Cava
laria BrasHeira;
- em 1,883, o Gabínete libe

ral presidido pelo Senador La-'
faiete Rodrigues Pereira come

çou a �overnar. Passou o poder'
ao Gabinete Dantas a 6 de JlID
h'o de 1.884 e substituiu o do
Marquês de Paranaguá;
- em 1.888, em Florianópolis,.

quando aInda Desterro, realiza
ram-se impont!rítes manifesta
ções clvicas pela abolição da es
cravatura;
- em 1.924, submarInos do

"'éixo" torpedearam o navio'
mercante Brasileiro "Gonçalves '

Dias", de 7,800 toneladas e com
52 homens de tripulação;

.

-,em 1.943, o tradicional Ti- .

1'0 de Guerra 40� de Florianópo
liS-, prestou sfgnificativa home
nagem ao Exército Nacional,
pelo transcurso da data. Du
rante o dia montou guarda aO'

�onumento dos Mortos da
Guerra do Paraguai, na Praça
f'15 de No'vembro", conservando.."
sobre sar.iIho d'armas a gloriOSa
�andeira do Império que esteve
no teatro da luta, conduzida pe
lO 250Bata:lhão de Vonlutáríos
da Pátria.'

André Nilo Tadasco

Como se sabe, a essência de I os quais, com êsse ato de cris
flôres de laranjeiras é fabricada tandade, querem realçar, ao
em grande escala nas aldeias lt- máximo, o seu dia festivo.
torancas de tôda a Revier-a. Para maior êxito da festa

com que se pretende solenizar
o "DIA DO PESCADOR:", vão
reunir-se várias senhoras e se
nhoritas desta capital e do vi
zinho município de São José,
com residência na Ponta de
Baixo, para constituição de
uma comissão destinada a tor
nar efetiva a linda festa que
se proj-eta. I

A Praia do Pontal, mais co
nhecida por Ponta de Baixo,
apraziavel recanto do perime
tro urbano da cidade de São
José, está fadada, pelas suas

sugestionantes belezas natu
rais, a tornar-se, dentro em

breve, uma das mais concorri
das estâncias balneárias de
Santa Catarina.
Grande é já o número de

prédios, em sua maioria de ma
terial, construidos para :r:epou
so . e veraneio de pessoas idas
não só desta capital, como" de
outros pontos do Estado, e que
alí encontram um retiro que
tem tanto de aprazivel, como

de saudável e atraente.
Comemorando o "DIA DO

PESCADOR", a 29 do próximo
mês de junho, projeta-se levar
a efeito naquela formosa e pi
toresca praia uma festa modes
ta mas altamente expressiva,
em que a parte do programa
religioso será em ação de gra
ças pelo restabelecimento do
Governador Aderbal Ramos da
Silva, cuja personalidade vive
no coracão dos homem do mar,, ,

A':Agon'i�
da Asma
Aliviada em Poucos Minutos
Em poucos minutos a nova receita

- Mendaco - come(_'a a. circular 110

sangue, aliviando os acessos e os utaqucs
da asma ou bronquite. Em pouco tempo
é posetvcl dormir bem, respirando livre e

facilmente. Mendaco alivia-o, mesmo

que o mul seja antigo, porque dissolve e

remove o mueus que obstrúe as vias res

pirutórias, minando fi sua energia, arrui
nando sua. saúde, fazendo-o sentir-se
prematuramente velho. Mendaco tem tido
tanto êxito que se oferece com a garantia
de dar ao paciente respiração livre e fácil
rapidamente e completo alívio do sofri
mente da asma em poucos dias. Peça
Mendaco, hoje mesmo. em qualquer
farmácia. A nosen 'rarantia é a sua maior
proteção.

._

Menda co A�c��mc;.m

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

---0---

COMPR�DORES PAnA CASAS E
TERRENOS

o 'Escritório Imobiliário A, L, Alves,_
sempl'e tem compradores para casas ."._
terrenos,
Rúa 'néóJor'o 35.

... !. I I i:-.

Páscoa do Estudante Católico
de Florianópolis

A COMISSÃO

PREfiRA OS' L'EGITIMOS

LINHOSDALVY
G'ENUING PROIDU.TO 00 BRASil

lHO. DE lINHO't AlG. "DALVJ" S. A.
R i o d e .j'Q'n e i r o

D GRAFIA
Correspondend t

(omerclal
Confere
Diploma

-

\
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Moderno e Eficiente

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



-

o ESTADO-Quarta telr. 25 4Ie Maio de '�49
�------------�----------------�----------------------------

3
---------------------------------------------------------------------- ---

08 AIO
Sábado

i]�i�a�a
dia 28 no Ciu·be

����aq��
Doze

�� �U��i]�
. ) � ..

.............. - ..... f' •• ".? •••• _ ••••••

_ ••••'e .

•

Rádio Guarujá
PROGRAMA PARA HOJE
8,00 - ABERTURA - Bom

ANIVERSÁRIOS:

I
O sr. desembargador José dia para você... 1'.... -

dMENINA ELIA:NE CARI?OSO Rocha Ferreira Bastos nos a- 8,30 - Variedade em grava- "rODlca a ...

Faz anos hoje a graciosa e gradece as referências feitas cões pecózinho vg aquêle muníci-
-gentíl menina Eliane Cardoso, I a sua pessoa por motivo do seu' 9,00 - Ritmos Modernos pio vg entre outras arbítraríe- RIT;Z hoje ás 5 e 7,30 horas

filha do sr. Walter Cardoso, natalicio. 9,30 -- Musicas brasileiras dades cometidas contra selvi- Fé, Relígtão, Amor.

funcionário da Delagacía Fis- Nós as retificamos 'hoje
-

em �Tavações. I colas vg prendeu conservando I
.. ·PJ�tas fo;ram as grandes

...... "cal do Tesouro Nacional, e de
I

por justas e merecida�.
'

10,00 - Musícas mexicanas amarrado Euclides Umbelíno forças Impulsivas que, nos se-

. sua exma. espôsa d. Maria ce-II NASCIMENTOS: 10,30 - Grru:de:s Composições fazendo conduzir êste para i culos XI, �I� e XI�L �

move-

.cílía Cardoso. MENINO MÁRIO. musIcaIs. .,
Curitiba por ter mesmo de- iram os exércitos Crístãos de

As amiguinhas de Eliane, [u- Com o advento de mais um 11,00 - Jrrtormattvo Guarujá nunciado ás autoridades re-: toda a Europa, caminho da

bilosamente, festejarão a aus-.' robusto garoto que, na pia ba- 11,05!-- M:u_sicas populares ferido encarregado pôsto se i Palestina, para o resgate do

-pícíosa efeméride. I tismal, se chamará Mario, a- v�n�das. apropriado indebitamente bens. Tumulo de Cristo em poder doS
",SRA. LAURO LUIZ LINHARES cha-se em festas o lar do nosso' 11,30 - Rá�ho Cmema hereditários de menores pt I Mussulmanos.

'.

A efeméride de hoje consig- prezado conterrâneo sr. Mário 11,45 - Anjos do Inferno Diante tais fatos esta Assem- Ceci! B. de Mille apresenta
.na o aniversário natalício da Conceição, funcionário da Pre- 12,00 - �erecimentos musi- bléia por proposta deputado a sua monumental produçâo :

•exma. sra. d. Ana-Rita Macha- feitura de Florianópolis e de cais. chapecóense Cid Ribas vg apé- AS CUUZADAS
-do Linhares, virtuosa espôsa sua sra. d. Nair Elpo �oncei- MUSICAS DE H.OJE la alto espírito justiça vossência COM: Henry Willcoxon -

-do nosso prezado conterrâneo ção. La cumparsíta - Vo- determine cessem imediata- Loretta Young ,- Catherine

.dr. Laura Linhares D. Filho,' VIAJANTÉS: zes da prímavéra, - mente tais arbitrariedades e de Mille� Joseph Schildkraut
brilhante advogado e categori- SR. JOÃO NÓBREGA Um sonho que passou violências praticadas por aludi- - C. Aubrey Smith - Alan

. ·zado funcionário da Caixa Eco, i
Esteve ontem nesta capital ,- Dor;'t teU me - do encarregado contra humíl- Hale e centenas de figurantes

nômica. ! tratando de interesses da co- V:0lv�ras - �atal de- des indios aquêle pôsto pt Aten- Um filme que, pela sua no-

Dama que alia a um bom muna blumenauense junto ao sílusão - TIre a ca- ciosas saudações. 'breza e opulência, deslumbra-

-coração incomum distinção, sr. Governador do Estado; o misa - EI choclo - Saulo Ramos, P. Ass. em f os olhos e fula bem alto ao co-

-destaca-se ainda na so�i.edade sr. João Gomes da Nóbrega, Noi.te de amor exercia".. _ .] ração Cris!ão.
·por seus dotes de afabilidade, Presidente do Diretório Muni- MaIS uma - S?b as Na exposiçao do seu ponto- No progrma: J) A Marcha

qualidades 9ue lhe granj�aram cipal de Blumenau, do parti- pontes de París - de-vista sôbre o assunto relacío- da Vida - Nacional 2) Atua-

-um vasto CIrculo de amizades, do majoritário. Jalousie - Desespe- nado com a proteção dos Indíos- Iiddes Warner Pathé - Jor-
:nesta grata d�ta! terá o. e��ejo O influente procer pessedista radarnente - Cora- residentes naquêle município, o nal
,,-de receber múltiplas telicita- ontem mesmo retornou àque- çã? em tésta - De- sr. Cid Ribas. r�s?ondev. apar- Preços: Cr$ 5,00 e 3,20
.ções e homenagens, às quais la cidade. pOIS da tempestade I tes que lhe dIrIgIU ° udemsta Censura até 10 anos .

.

nos associamos. >-..... I i [)R. ANTôNIO VITORINO vem a bonança

-I'
Waldemar Rupp, que se deu I ODEON hoje ás 7 30 horas

Tte. HERCÍLIO SILVA! ÁVILA FILHO Acapulco - �iboney por satisfeito nos escl�reci�en- I

A FILHA DA PECÀDORA
Transcorre hoje o aníversá- Procedente de Blumenau,

- Chuva d� díaman- tos que pretendeu. Dlscutmd_o 'I'ecníeoalor
Tio natalício do sr. Hercílio onde exerce as funções de Di- t�s -

�

Mana - Ma- os termos dos telegramas aci- COM: Lizabeth Scott ___,

Silva, 10 tenente do Exército retor di'Estrada de Ferro San- na-Ia-o. ma, o sr. Waldemar Rupp ex- John Hodiak -- Burt Lancas-
Nacional, Delegado da Junta ta Catarina esteve ontem nes- 14,00 - INTERVALO ternou o p�ns�mento da su� I' ter.de �listamento Militar de São ta capital, � nosso distinto pa- 16,00 - Em .tempo de valsa. I bancada, :n�lllfestar:?o-se, �f1- No programa 1) Noticias da.

. .José. \ trício sr. dr. AQtônio Vitorino 16,30 - Recital de Gregono nal, contrano ao apo�o aqu.eles Semana _ Nacional. '2) Metro
Oficial que conta com inve- Ávila Filho de destacada pro- Barnos

. .,
despachos. Em votaçao, fOI. o Jornal - Atualidades

jável.fé. de ofício, desfruta. o [eção em todo o Vale do Itajaí. 17,00 - Informativo GuaruJa telegrama aprovado, por maio- P . ",. C"� 62 32
t

x
1705 U I" O'r ma para "

. reço",.. I'{P , o e " ·0

na aliciante nos nossos meios S. S. também conferenciou ,
- m� P og a na. Censura até 14 anos ..

. ). civis e militares de inúmeras com o sr. Governador do Esta- voce. . . Um projeto de lei

amizades que, por certo, hoje do sôbre assuntos atinentes 17,30 - Carta Sonóra O sr. Bulcão Viana, da U. D.

'0_ felicitarão pelo decurso de aquela via férrea, regressando 18,00 - Ave Maria N., focalizou a questão da luz

tao grata data. I ontem mesmo. 18,05 - Variedades em Florianópolis. S. Excia., no

Os de "O Estado", o cumpri-' SR. ABÍLIO bE OLIVEIRA 18,30 - Teatro Singer
.

entanto, nada esclareceu. Após,
'mentam, jubilosamente. I Para tratar de assuntos con- 19,00 - Mor_n��t_o Espor_!;Iv� abandonou este assunto, refe-

SR. PAULO SILVA cernentes ao serviço de trân- 19,30 - Noticiário da Agência rindo-se ao Servico Nacional de

Completa hoje mais um ani-
, sito, chegou ontem �a esta cída- Naci.onal Màlária, de cujo; benefícios sa-

versário natalício 'o sr. Paulo: de, o nosso distinto amigo Abí- .20,00 - MusI.cas populares do nitários !alou. Os .sr�. Nun�s
. ;Silva, competente Mestre de. lio de Oliveira, competente es-. Brasil

. A'
Varela, 'll�er da maiona, e Yl-

'Oficina Mecânica da Imprensa! crivão da Delegacia Regi-onal 20,30 - Orqu.estr� Smfo:rvc� mar Correa, apartearam o o�a
"Oficial. I de Polícia de Blumenau. 21,00 - InformatIvo Gu�,ruJa dor, esclarecendo p�ntos, a�lr-

Às inequívocas demonstra- i O prezado visitante, retor- 21,05 - Tommy 1).or.sey e sualmando est�r �quel� ServIço

.ções de simpatia e aprêço que, nau ontem àquela cidade. orq.
.

saneando o mten�r. FlUaln:�n-
l.he farão, nós nos solidariza- i . 21,15 - FranCISCO Alves te, apresentou projeto de I�I, I�-
':mos. , I. fi 21,30 - A Vóz da América corporando ao plano rodovIarI?

FAZEM ANOS HOJE: HOJe no oassauo 21,30 - Notici�ri.<: Mundial d? �stado aS,�stl:ada? do mUlll-

_ o sr. Estelita Neves, com-I I. 21,38 - A Opmlao da Im- ClpIO de FlonanopolI.s.
-_petente telegrafista do Telé-! 25 DE MAIO prensa ��de� do dl�
:gra Nacional. A data de hoje recorda-nos que: 21,45 - Interlud!o. Musical. A.mat�na fOI.a s�gumte, sul?-
-a sra. Walkyria Ramos I _ em 1.638, depois de haver 21,50 - Comen�ano _

de FreI- n:etIda a apreclaçao do ple�a-
Moura, espôsa do sr. Manoell assediado a cidade da Bahia, t!1S. GUlm�rae� no, send.o aprovados os pro]e-

·.Moura. desde 20 de Abrfl, retirou-se 21,57 - ultImo . boletim de tos de leI ?-S. 3 e 4.
A .

- o ?r. Bertoldo. C. Coelho, furtivamente com suas tropas o. Noticias E_m regllJ1� de urgencIa. �
·telegraflsta da Marmha. principe João Mauricio de Nas- 22,00 - lENCERP.:AMENTO. pr�Jeto de �e: n. �19/49, �ue :'1
- o sr. Nabuco Duarte Sil- sáu. Destacaram-S0 na defesa sa Isentar d_o lmpos�o terntorIal

va, conceituado-representante Governador-geral Pedro da Síl- do Sul, um destacamento da de terra� nao supepor � 20 he5-
comercial e dedi.cado membro va, o Genera(Conde de Bagnuol- coluna argentina do

.

Gel'e>:al tares, nao 3bt�ve ele aprov�çao
.(la Irmandade do Senhor Jesus Ui, D. Antonio Feliope Camarão Lavalle, que se poz em retirada;

nesta sessao a falta �e nume-

�dos Passos. e buiz Barbalho;
�

_ em 1.865, travou-se o com." roo lega� 'para a votaçao, o qt;e
-- o interessante garoto Jcã{) _ em 1.645, Henrique Dias, bate de Corrientcs, durante a

fOI verIflca�o pela Mesa apos
.

Carlos, filho do casal José Oli- depois de atravessar o .l:{io Real, guura do Paraguai conquic- u�na .questao-de-ordem do sr.

veira e Adélia Jorge de Freitas. invadiu o territ<1rio holandês t2ndo a nossa E.5·11,adra, 30t o CI� R!btas'dA f t f' t
- ° sr. Olavo Schmidt. l'ndo a Perllambllc'o para apoiar d d B b �

A dVIS a tesste da o Olt ,a .vo a-

sr
.

"I!" B·tt . . _.

coman o e �rr,)�'o so re as
çao ores an e a ma ena em

- a a. VlUva llt:lana 1 en- a Il1sune1çao prOJetada; fôrcas paraguaiaS; d d d' d' d h 'e
·.court Lopes, _ 1810 f

.

1 d _.� a 1869 t·.
01' em- 0- Ia a la a para oJ,

,.
em .

.'
OI proc an:a .0 a �m.. . , o acump�men .f� .sendo os trabalhos levantados.

-:- a srta. Mana Madalena Indepe�ldencll:J, ida RepublIca {paragUaIO de C8rro-Leon fOI
PaIva. Argentma; surpeendido po::: lLm forte ata- PASTA DENTAL A Sociedade Beneficiente dos
AGRADECIMENTOS: - em 1.826, a Divisão brasi- que levado a efei�o por tropas ROBINSON Sub-tenentes e Sargentos dà

Recebem?s atencioso cartão leira do Ohefe Norton travou comandadas pelo Coronel Ma .. tereza Ch�isÜna. Ne::;te dia teve ,Fôrça Policial efetuou o paga
de agradeCImento do noss� combate com a argentina do une1 Cipnano de :Morais, da inicio a Primeira R�t{ência da jmento da quantia de Cr$
'Pre�ado coestaduano sr. Osm Almirante Brown; Guarda N�cional do Rio Grande Princeza Imperial D. Isabel, '17.000,00 à sra. d. EH Scheidt

·OrUga pelo registo que fize- - em 1.827, o famoso guer- óo Sul; terminando a 30 de Março de Raulino, viuva do saudoso con

��s do seu aniversário nata- rilheiro José Teodoro, com a .- em 1 R71, aU::;�dtal�rlo-se do 1.872, sendo Presidente do COl1-
I
terràneo sub-tenente da Policia

lICIO. vanguarda do ITenente-corüllel Brasil pela pri'mein vez. partiu se1ho de Ministros o Visconde IMilitar, Fernando Ra�lino, tão

Felicitamo-lo, mais uma vez, C8.lderón, derrotou na cochill13. para a Europa o ImpeI'éldor D. do Rio Branco. ·\tràgiCamente víti.rna da catás-
:ausp:ciosamente. dr Pedras Altas,'no Rio GraneIe 1'edro II e �l lmi)e12,t!!Z D. Tb> A.ndré Nilo Tadasco

'

trofe de Gericinõ.

Vidaeocial
DR. ZULMAR DE LINS NEVES

Comunica aos seus clientes que transferiu o consultório

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

CINEMAS

ROXY, hoje ás 7,30 horas
Sessão Colosso

ALllIAS REBELDES
COM: Clark Gable - Joan

Crawford
Mais dois eletrizantes epi-

sódios do sensacional seriado
A SANGUE E ESPADA
COM: Bob Shaw
6/70 Episódios
No programa: Cinelandia

Jornal - Nacional

Preços: Cr$ 4,20 e a3,20
Censura até 14 anos,

IMPERIAL, hoje ás 7,30 hs.
I Y Y

(Il História de Uma Mulher)'
í C01\-1: Joan Fontaine Patrick
knowles - Herbert Marshall
- Richard Ney
No ,programa 1) Cine JOl'nal:,

- Na.cional. 2) Um Beijo Bem
Ganha - Desenho Colorido

Preços: Cr$ 3,20 único
Censura até 14 anos.

ATENÇÃO:
Sa Feira ás 5 horas no Clne

RITZ •

Sessão Cinematogr'áfica ·em

beneficio da Sociedade de Am

paro aos Tuberculosos .

Pagamento de
Pecúlio

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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ESTUDANTE, ÉS CATóLICO PRATICANTE? ENTÃO FAZE CAM�ANHA EM PROL DA PÁSCOA DO ESTU�ANTE CATóLICO.
DE FLORIANóPOLIS DE 1949 ... ESTÁS UM_TANTO AFASTADO? UNE-TE CONOSCO NA MESA DA COMUNHÃO E TOR..

NA·TE NOVAMENTE UM MEMBRO VIVO DA IGREJA.

l'ELAS E PROJEÇÕE)
não havia tecido comentário algum,

portanto resoLvir escrever algumas
linhas acerca da cinematografia na

cional, visando uma das suas �!lti
mas produções, aliás, urna película
que mereceu o 1° lugar na classif'i

cação de filmes nossos, premiados

pela Associação Brasileira dos Lro

nístas Cínematograficos, Trata-se de

E isso pode-se notar pelo apuro Ice,;
nico, pela homogeneidade do elcu

co e expressão no dcscmpctho
pelo equilíbrio diretorial, que !lOS

apresenta o filme.
A fotografia, n itirla, limpa e inte- I

ligente, val.or��a muitas cen�s, dan- I
do relevo a figura ria heroína. \

Estrelando como "vamp ", ii jo
vem Lourdinha Bitencourt n i'az de

modo auspicaioso, desenvolcendo ::l

contendo seu jogo de sednção COI1-

vencendo pela boniteza e "coqucte
ríe" .

O galã Rodolfo Maver, (I fito)'

dramatico da Rádio N�,Ci )11;; 1,
lambem premiado pela A, II. c, C,)
e que, animado com sensib+lidarlc e

inteligência a figura do 'I'irado n tes

em "Inconfidencia Mineira" captou
:::1. simpatia do publico e OJl1Vt:Jl('l'U

fundos, sito à rua Irmãos Joafl:p_:��,
Marques, médico (e sob o pseudô- conf'rontando com herdeiros de
nimo de Paulo Roberto(, conquista Angelo M. La Porta e Ulrban de
em definitivo, fixa-se entre os va-' Moura Ferro. Cartas para Valderni
lares de que os cineastas hrasiieiros ro Fonseca, Rua Candido Lopes n.

poderão díspôr sempre qne se de- 241 - CURITIBA.

delirem a produzir obras l1le','UuJ'ia5 , ..

CATALOGO DE MOEDAS DO
pelo asseio da feitura c dignidade BRASIL
do tema.

Já se encontra a venda com

todos os preços de moedas de

Ouro, Prata, NiqueI e Bronze.

Preço 20,00 em todas as livra
rias da cidade.
Pelo correio o-s 25,00.

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

DI'. CLARNO G.
GALLETTI

ADVOGADO
Crime. cível

Con.tltuiçêío d. Socl.dad..
NA'IURALIZAçOES
Titulo. Dtlolo.rQt6rio.

Sôbre o cinema brasi leiro ainda Fcnclon á contratá-Io para o pa-
VENDE-SE o lote n. 30, área 40(\m2,

I
com 10 metros de frente por 40 de

pcl central da novela do Dr, José

"Obrigado, Doutor!" qUe C')lI1C "Obrigado Doutor !,", feli zrncnte

Mais radiofônico do que cincrun- é mais uma pclicula nacional que

tográf'ico o argumento da cÍ! ada pc- pode ser projetada na téla ,Ir qual

Iicula, que se não liberta de Iei t io quer cinema, sem correr n risco de

de d�amalhão, explorando, COIIlO "O sofrer criticas amargas, como tem
Ebrio", o velho tema do adulrério se verificado com filmes antcrrores

da oportunidade, no entanto :� que de péssimo gosto, abordando �lSSUl1-

os artistas mohilizem seus rccursos tos malbaratados, Filmes que te,

cênicos, e seus _predicados artisti- riam de cair e, realmente, cairarn no

cos. 1:01 -das produções desventnrosas,
"Obrigado, Dador!", que C01lll) ,i. "simplesmente medíocres.

frizei, foi premiado pela A. B. C. C L. L.

como o melhor filme produzido no

Brasil no ano passado, :J meu vl�r,
mereceu a escolha, que obedeceu a

justo critério, porquanto n(�rlll'l'IJa

outra pelicula nossa li ltrapassou.
até o momento, o nível cru que se

coloca a feita de Moacir Fenrlnn.

Encontram-se atualmente em uso

em toiRls os recantos do munjo,

centenas de milhares de Motores

de popa JOHNSON, proporcionando
aos seus possuidores ano após ano

um SERVIÇO SEGURO. Distrlbui

dores: Comércio & Transportes c,

Ramos S. A - João Pinto, 9.

& TEATRO ALVARO DE CARVALHO

Dia 27 de maio de 1949 - Às 20 horas
'O TEATRO EXPERIMENTAL DO CíRCULO DE

ARTE MODERNA
- Sob o patrocínio do sr. Secn�tário da Educa

cão, dr. Armando Simone Pereira
,

Apresentará' no seu primeiro espetáculo de
divulgação cultural:

"CÀNDIDA"
Três âtos de G. B. Shaw

-

E.crit6rio e Reeid!,,=:a
Rua Tbadlllnt.. '47
fONE •• US8

Com:

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

Ihreção
Ody Fraga e Silva

Cenário
Walber Wendhausen

Conira-reçra
Armando S. Carreírão,

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

Concentraeão
"

Com a aprovação e benção arquidiocesanas, realizar-se-á
mo dia 29 do corrente, domingo próximo, a CONCENTRAÇÃO
religiosa das varias Congregações Marianas da- Arquidiocese.

O programa, como aliás já foi anunciado, obedecerá à (Cabeça-Pescoço-Boca).seguinte ordem:
às 7,30 horas - Missa de comunhão geral na Catedral Me- DR. J. ARAUJO

O t t d S' d P'
,

bl'"tropolítana. Assistente do Prof. Banson, epar amen O e ao e ' U Icaàs 10,30 horas - Sessão solene, na Catedral, com o seguin- do Rio de Janeiro. _

'

,

'

,programa:. Diplomado em Bronco-esc- Mês de Maio. Plctntôe,
1. Hino Mariano fagolog�a" em Buen_os A�res e 28 _ Sábado _ Farmácia Catarinense _ Rua Trajano.2. Discurso por um Congregado �ontevldeo pelo Prof. Che'y9:- 29 _ Domingo _ Farmácia Catarinense _ Rua Trajano.3. Poesia líer Jackson, dos Estados Uni-

r O serviço noturno será efetuado pelas Farmácias Santo
4. Canto do Credo, de pé. dos.

_ Antônio e Noturna, sitas às ruas João Pinto e Trajano n. 17.
:5. Discurso por outro Mariano Operaçoes. de catarata, dos, A presente tabela não poderá ser alterada sem prévia au-
6. Tese pelo R. P. Dr. A, Bertoldo Braun S. J. vesgos, r�celta de o�ulos etc. I torização dêste Departamento. ,'7. Canto a Nossa Senhora Ope!,açao, do BOClO (papo), I Departamento de Saúde Pública, 25 de abril de 1949.
8. Encerramento do lábio e ceu da boca fendidos I' .Luiz Osvaldo d'Acampora, farmacêutico-fiscal.às 14 horas Desfile partindo do Colégio Catarinense, rumo de nascença. Tratamento clí- I _

à Catedral. onde terminará com a benção (o OS. Sacramento. • nico cirúrgico das amídalas, � I/ C' A I T l A R IITodo.s esses atos terão a presença e presídêncía de Sua Ex- das sinusites, das purgações II
.

.

da. Revma. o Sr. Arcebispo Metropolitano. dos ouvidos, da obstrução na-
.

CRISMA NA CATEDRAL METROPOLITANA sal, etc. 'Sociedade de sorteios e seguros contra acidentes pessoais, conce-

No dia 5 de Junho próximo, Festa de Pentecostes, pelas 16 Rua Nunes Machado, 20 Fo- dendo mais outros beneficios de caráter assistencial.

'horas, haverá CRISMA na Catedral Metropolitana. Os bilhetes ne 1.447. Representante em Florianópolis:
pedem ser procurados no consistório da Catedral, das 11 às 12 '. .. •••• • •• , .••. •••• PEDRO NUNES

horas e das 15 às 16 hs., diàriamente. Os maiores de 8 anos de- Se ricos quereis ficar Rua 24 de Maio 801 (Estreito)
verão confessar-se antes de receber o Sacramento da Crisma. De modo taci! elegal Sorteios mensais, mediante meniialidade <!e Cr$ 20,00 alem da JÓfiU

Florianópolis, 23 de Maio de 1949. f"ezei hoje uma inscrição ínídal de Cr$ lv,oo apenas.

(as.) Cônego FTedeTico Hobold, Pró-Vigario Geral do Arce- o Credito Mutuo Prepia Participação n08 laCTOII

Mariana DOENÇAS E OPERAÇõES
DE

OLHOS-OUVIDO-NARIZ
GARGANTA

J

ESTA
FRAQUEZA
ATINGE
PESSOAS DE MAIS D6 j

40 ANOS �--d ,1
-r

Diz-se que o organismo muda i

completamente de sete em sete �
anos. O certo é que com o paSSM :,

do tempo a saúde se modifica e �
em muitas pessoas de mais de'

-

40 anos começam a aparecer dis-
'_

turbios, muitas vezes de natureza

séria. Entre estes o principal é Q.
'!

distúrbio da bexiga, uma fraque-
'·za cujas exigencias, que se ma-_

nifestam principalmente á noíte
"

quando se está bem quente na

cama. são muito irritantes. Essa

debilidade da bexiga é um resul- .

tado de disturbios renais e si fÔr (
desprezada, poderá tornar-se pe- �,

rigosa, transformando-se em cal

cclos, pedras ou cistite (inflama-
'

ção crônica da bexiga).
Não ha meio mais rapido e eficaz'

de conseguir alivio desses perigos
do que uma série das afamadas
Pílulas De Witt para os Rins e ,

Bexiga, conhecidas em todo C �

m�EPwiTT1
Para os Rins e a Bexiga

EM VIDROS DE 40 E 100 P/LULAS.

.;) GRANDE É MAIS O:CONOMICOJ'

FERroAS, REUMATISMO "E:
PLACAS SI'F'TLITICAS

Rlixtr de Nogueira
Modicação auxiliar no trotom6ptc

da miflJi.

E

NAVIO-MOTOR "ESTELA fi

maxrme rapidez e garantia para transporte de suas mercadoria.
Agentes em Florianópolis CARLOS HOEPCKE S. A.

------------------------------------------------------� --
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······j Usina de BenefiCianJeoto de Lei,te
.:: DaHlógrafa I....

diplomada A v I S o
II A Administração da Usina de Beneficiamento de Leite,
: Oferece seus serviços. tem o prazer em avisar aos senhores comerciantes e ao públí-
: Cartas a Mm'ia Inês

co em geral, que se encontra perfeitamente aparelhada para
• Ferreira, fornecer manteiga de primeira qualidade, diàriamente.
: Outrossim, avisa às pessoas interessadas que, dispondo
: Caixa Postal 55. de um técnico especializado para a fabricação de produtos de
• laticínios tem à venda o apreciado Buttermilch (leite da man-
. �

teiga) bem corno exelente nata doce, sendo que prõxímamen-Aviso aos Le, estarão à venda, queijos de diversos tamanhos e qualidade,

I-e outros produtos derivados do leite.

euores Florianópolis, 21 de Maio de 1949.
.

A ADMINISTRAÇÃO

eh
,

eC 1 i 5
Para todos os fins II!

CLlCHERIA PRóPRIA
Desenhista especializado em propaganda

Atendemos pedidos do Interior
Velox Propagadora

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

Realizará o 4éro-Clube de Blumenau gran�
Jles provas de acrobaciHs e paraqu edismo

em junho próximo
o jornal "A Nação" publicou, I Terão, pois, os blumenauen-

· com destaque, o seguinte: ses, no caso de que se concretí-
"Segundo apurou a reporta- zem os entendimentos que se

· gem dêste matutino, a Direto- 'processam, a oportunidade de
ria do Aéro Clube de Blumenau assistirem espetáculos verda
vem trabalhando com afinco na deiramente empolgantes e íné
.organização dos festejos que ditos para muitos.
'pretende realizar no próximo Ainda no decorrer dos feste
<dia 12 de junho, em seu cam- jos, terá lugar a solenidade do
po de pouso. batismo do avião Curt Heríng,

doado pelo comércio e indus-
Em palestra que o reporter tria locais ao Aéro Clube, numa

manteve com o sr. Adamastor homenagem das mais mereci
.Pereíra Gomes, instrutor da das ao saudoso industrial re
.aludída escola de pilotagem, centemente falecido.
soube que as festas terão como E' de se esperar, assim que

· os principais atrativos numeras considerável numero de pessoas
.de paraquedismo e acrobacias esteja presente ao aeroporto

· aéreas, a serem executados por desta cidade, por ocasião dos
aviadores paulistas, já convida- festejos, reprisando o êxito dos
dos nêsse sentido e que se mos- que se realizaram há pouco
traram favoráveis à idéia, pro- tempo, no mesmo local, .verda
metendo cooperarem para o deiramente sem procedentes
completo êxito da iniciativa. . em nosso meio.

BOM NEGOCIO
� Jl'lJrI.J quem possue de Cr$ 10,000,00 até Cr$ 100000,00 rende

. .certa de 10'/. 00 ano com recebimento de iuros rrrerissu».
'nform8CõP<; np"tA f' ..dacão

-�·.-.·_·.·_-.-..;e.-_...4>-,.......,.w�-.-J"......-��..-.................-J""w?'

EMPRESA FORÇA E LUZ SANTA CATARINA

'.

Alameda Duque de Caxias, 7

BLUMENAU STA. CATAIUNA
Ecndereço telegráfico "FORÇALUZ" - Caixa Postal, 27

,.concessionarias dos serviços de Força e Luz Elétrica para os Mu
nicipios de Blumenau - Gaspar - Brusqne - Itajaí - Rio do Sul

- Ibirama Indaial - Timbó - Rodeio.
Proprietária das usinas hidroelétricas "Salto" e "Cedros".

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

Instalação de luz e força.
Venda de motores, rádios e acessarias, outros aparelhos elé

tricos, artigos elétricos, etc.

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

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

&Luiz -Forio Irmão
Representações - Consignações - Contra Própria

COMÉRCIO POR ATACADO E A VAREJO
-Grande sortimento em artigos de Alumínio das mais conceituadas

marcas

Variedade em LOUç:3S, - Vidraria - Artigos escolares - Papelaria
-Gcneros alimenticios íudustr iallsados - Condimentos - Perfumarias

Armarinhos em geral
T,OJA E ESCRITóRIO: Rua 7 de Setembro 21
-Caixa Postal 322 - Endereço Telegrafíc� "LUFAMA,

FLORIANóPOLIS - Sta. Catarina

Guia do .Paraná
Publica relação dos comerciantes e industriais com seu! ande

"t'er:os.
Cada guia é vendido acomoannaco de um mapa rodoviário do

Paraná e Santa Catarina.
Redaeão : Rua Prudente de Moraes, D. 626. - Curitiba.

'Cirurgia-Clínica - Obslelríca
Dr. Antônio Dib Mussi
Médico efetivo do Hosoita! de Caridade

Serviço esp'cializado em Doenças de Senhoras
Medetnos .({!éfod,.,,, de tratamento

Horários
Das 10 ás 12 horas e das 13,30 ás 14 horas.

Coneu ttór io :
Rua Tiradentes. 9

Residência:
Hotel La Porta

Excursione ao Rio da PraIa!

VENDE-SE por motivo de mudança
6rande área de terreno iii culUvada

(Distante cerca de seis quilometras da capiuú-Bairro-Barretrcs
A rea de 142 metros de frente por 1.850 de f1l1�dos, incluindo
� l!l 6 casas de madeira e uma de material.

TRATAR:

Florianópolis - nesta redação �m Es�ritório I. de A L. Alves.
Barreiros - com o proprfetário Mathias Iha.
Blumenau - com o sr. Christiano Knoll, no Hotel CnIzeiro.

�,.._.,._._....... ........ ._. .........- ••�-_-••_-_-_-.-.-.-•••- •••-_-...- ....._-J-t....-_-•.,..-.-.-_.......�

Representações
FIRMA IDóNEA, ES'fABELECIDA EM SÃO PAULO (CAPITAL)
HÁ LONGOS ANOS, E QUE DISPõE DE DEPóSITO, ACEITA

.

NOVAS REPRESENTAÇõES. REF. DE PRIMEIRA ORDEM. : �-.

RESPOSTAS À C�IXA POSTAL, 245 - SÃO PAULO.
_ �r� J

I

li
II Receita para evitar

I�� Com uma bateria ATLAS no seu

I carro, o senhor poderá empreender

� longas viagens, livre de preocupa-

I ções, na certeza de que ela lhe

I proporcionará partida tacü

I e segura, boa Ignição e

I um fluxo constante de

� corrente elétt.J.ca.

I
��.

preocupações:

o Carregador sa
pi a o .lll/Ol/uílico
Alias de Baterias
li o único que dis- <>I1o=;;;;;!=;==;;
põe de termos/alo

1)0 ra ('011/ rôle da

teurperotura e p1'O
ter'üo' da. buteri«
co n t ra qualquer
dal/O, IjUOIlr/O está
s e /I (/ li curreçatl« .

STANDARD OIL COMPANY OF BRAZIL
e seus Revendedores Esso

PRC-3 - RADIO GUANA
BARA, do Rio de Janeiro -

1.360 quilociclos, oferece valio
so prêmio a quem lhe remeter a

história, a notícia ou o fato
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 - 25° andar - Rio
de Janeiro, contando o que sa

bem, de trágico, de engraçado
ou fora do comum, e candida
tem-se a um valioso prêmio que
aquela emissora remeterá a

quem fôr contemplado,
"Copacabana Clube" - de

Segunda à sexta-feira, das H,'�';
às 15,30 horas; e aos sábados,'
das 13,30-às 15 horas.
Diretor do programa: Carlos

Pallut.

PARTIDA DE P. ALEGRE DIAS. ii'
I.:.

10 e 11 de maio
5 de junho em Montevidéo
13 dezembro em Buenos Aires

Preço por pessoa Quero ividênciá)
ces, 4.600.00

PROGRAMAS - INFORMAÇõES - INSCRIÇõES
com

MARIO MOURA - Rua 15 novo nO 28 fel. 1431
ou com

EXPRINTER
Soubrados, 1079 - P. Alegre.
End. Teleg. "EXPRINTER

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

CASA

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

Informações nesta redação

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Grandiosa competição
domingo em

Joinville em peso domingo O programa constará de 5 pá�
próximo assistirá á maior e mais reos, a saber: estreantes Novís
sensacional competição de remo simos, Júniors e

.
Classe Aberta

dos últimos tempos; que terá lu- '(Pareo de Honra), todos dispu
gar naquela próspera cidade tados em ioles Franche à 4 re-

.

DO MEU ARQUIVO IFLORIANÓPOLIS CAMINHA A norte-catarínense. mos com. patrão e um também

....

I
PASSOS LARGOS PARA O A grandiosa regata intermu- de Classe Aberta, em "out-rig-

VI PROGRESSO nicipal que será patrocinada gers" a 4 remos com patrão.

EIS O QUADRO do saudoso te registrada no campeonato (De Nazareno Coelho, pela Liga Joinvilense de Despor-

:Americano, da capital paulista, I carioca de 1946, foi a do jogo para "O Estado Esportivo"). tos e promovida pelos clubes As datas para o embarque dai-

que em 1913 venceu, em Buenos Fluminense e América: 8 a 4, Há dias, por intermédio desta locais Cachoeira e Atlântico, clubes representantes desta ca-

Aires, uma seleção . argentina favorável aos tricolores. folha, publicamos um artigo a contará com o concurso de guar- pítal já estão marcadas. As

por 2 a O, tentos de Décio e Ju- O ARTILHEIRO do campeo- respeito do desenvolvimento dos Inições selecionadas
_ �os club�s guarniçõ�s do Aldo Lu.z seguirão

venal: Hugo, Chico Neto e Me- nato carioca de 1940 foi Leôni- esportes em Sta. Catarina de Blumenau: América e Ipi- pelo Rapído Sul Brasíleíro e as

nezes, Bertone II, Bertone I e das, do Flamengo, com 30 ten- quando comentamos o Estádio Iran�a, .e desta capital: Marti-1do Riachuelo :. Marttnelli, sába-

'I'hieâe, Formi�a, Friedenrei'Ch, tos seguido de Viladonia, do do Espei"ança F. C .. , Agora, nelh, Ríachuelo e Aldo Luz. do pela manha.

Décio Vacari, Alencar e Juve- Vasco, com 28 tentos. com satísração, volvemos mais

nal. Nesse jogo, Formiga - AMILCAR foi o primeiro téc- uma vez os nossos olhos para

com apenas 17 anos - díspu- nico sul-americano que se des- as pequenas e grandes ínicíati- quemos-lo: Temos por exemplo '.KAINHA DO IMPRENSA OFI-

tau sua primeira partida tnter- locou para a Europa. Contra- vas, as quais vêm, de um certo um Oldeney Lima dos Santos CIAL FUTEBOL CLUBE

nacional. tado pelo Lazío, de Homa, Amil- modo.nos colocar num clima um dos maiores pedestrianlstas
EM 10 DE JANEIRO de 1926, car seguiu para a Itália em bastante elevado onde podere- do Estado que, por si só é uma Dia 23 de_junho será eleita

o Ameríca, de Joinvile, venceu 1931, juntamente com os carn- mos louvar e íncen estas nota- equipe que, com muito poderá a Rainha do Imprensa Oficial

o União Campo Alegre, de Cu- peões paulistas Del Délbio, De veis idealizações. contribuir para, com a ajuda Futebol Clube, agremiação das

ritiba, por 3 a 1.0"onze" amerí- Maria, Rato, F'iló Pepe, sera- Chega-nos agora o momento dos seus colegas comporem uma mais robustas e que já conta

cano formou assim: Câmara, fim e Tedesco. de apresentar ao nosso presado equipe digna de aplausos, con- com numerosos louros, incluindo:

John e Patapío, Hercílio, BiChi-1 O PRIMElliO jôgo interna- leitor, uma rápida apreciação tríbuindo com um bom número o Campeonato da Liga de Ama

nho e Pedro Silvino, Waldemar, cíonal do Vasco foi disputado sobre e como está sendo bem de pontos para sua equipe. Con- dores de 1939 e o Campeonato

Totínha, natal, Raton e Pequi-' em 1928 com o Sporting, de Lís- amparados pelos Srs. responsá- tudo, sem citarmos nomes, Classista Catarínense, em 1948�
ninho. marcaram os tentos.: !1 boa, no Rio, com o qual empa- veis pelo esporte em a nossa ca- comporão ainda as outras mo- conquistados ambos com br1lho·

Natal, Patapío e Raton. tau por 1 a 1. pital, as realizações desta natu- dalídades rapazes de grande invulgar.

NO CAMPEONATO _
carioca I DIFICIL como parece, em

reza. cartaz e que muito poderão rea- As cédulas já foram distribui-

de 1929, o América venceu o Bo- 1939, autralianos e americanos Na semana passada fomos ín- lizar e elevar bem alto o nome das, concorrendo as srtas Te

tafogo por 11 a 2. Nesseprétío, realizaram um torneio de base- formados que acaba de ser fun- do clube o qual eles defendem. resa Sousa, Maria de Lourdes

Telé, meia esquerda. do América, ball por correspondência. Os nor dado nesta pitoresca ilha, mais Que a nossa aprecíação se torne Faria Maura Costa, Valmíra,

marcou 5 tentos. americanos venceram 5 parti- um grêmio, esportivo, o qual realidade, são os nossos votos .. Santos, Dirce Silva.., Dulcínéia

O PRIMEIRO encontro entre das e os autralíanos uma.
será integrado pelos alunos dos Com futebol, basquete, atletis-Ipereira

e Dalva Paiva, tõdas

Nacional e Penarol, clássicos NO CAMPEONATO [oinvilen-
cursos do SE NE C, os quais mo, etc. etc., eles poderão nos funci.onarias do modelar esta

rivais do futebol uruguaio, foi sé de 1947, o América venceu o
tem na vanguarda a figura ím- proporcionar grandes espetá-lbelec1mento da Rua Jerônímc

realizado em 15 de julho de Ríachuelo por 17 a 1. poluta do Prof. Flávio Ferrari culos e quíçás dignos de honro- Coelho.

1900. EXAMINADO 12.000 cavalos que, prontificou-se e colocou-se sas e merecidas homenagens. I Pelo que soubemos, o páreo se-

EM JUNHO de 1941, o Avaí que corriam: nos prados norte-
à frente, constituindo um dos Que ande depressa os respon- rá difícil!

derrotou, em Joinvile, o Caxias americanos, um paciente médi- incansáveis batalhadores pelas sáveeís, pelo S E.N A C, são os 'S-OLICITOU FILIAÇÃO A F A C
por 6 a 4. Os dois conjuntos [o- co apurou que 2.000 sofriam de causas do nosso "assocíatíon ". nossos votos pois, como é de

I .,'
. �

garam com a seguinte constitui- miopia em diferentes graus. Segundo fomos informados, se esperar 'estamos ancíósos pa- Apurou a nossa- reportagem
ção. Avaí - Joel, Pinheiro e A SELEÇÃO argentina que par-

êste grêmio será composto pelas ra. �ssistirmos a apresentação ique chegou a secretaria da Fe

Díamantino, Hugo, Procópio e tícípou do Campeonato. Sul- departamentos de: Futebol, oficial daquela gente nova que, deração Atlética catarínense

Borba, Braulio (uarrta) , Nize- Americano de 1947, foi segura- Basquetebol e Atétísmo. Ora, por certo virá colaborar com: um oficio enviado pelo Olím

ta, Loló, Beck e Saul. Caxias - da por uma companhia de Bue- como se vê, uma grande lacuna uma grande parcela para o bom PICO Basquete Clube de Cresciu-·

Otávio (Eurico), Valdemar Tia- nos Aires, em 900 mil pesos.
que poderá, mais tarde cobrir andamento do esporte e gaudío

'

ma, no qual solicita filiação a.

go e Borges, Baldo, Suspiro e I DECIDINDO o título de cam-
esta "nouvelle", a[{remiação. dos desportistas de Florianópo-! entidade acima. O 'grêmio da

Onça (Marinheiro), Pequí, Cilo
I peão

de Florianópolis, de 1947,
Dentro do "carnet" esporti '1,) lis e de Sta. Catarina . rcesta-nos 1 terra do carvão, que tem corno

Nonhô, Brandão e Schmidlin .. O Paula Ramos derrotou o Aval que está sendo elaborado, cons" apenas a palavra decisiva dos 'primeiro mandatário o sr. Ada

Dirigiu êsse encontro o ramo-jpor 5 a O e 1 a O. tará. de uma Olimpíada entre diretores responsáveis pela mais:mastor Martins Rocha, possue'

80 Artur Fríedenreích. UM DOS ESPORTES mais
todas as Inspetorias do S'E N A nova organização esportiva da

.

cancha de basquete própria,"
HELENO ingressou no Bota- ratícados pelo exérctto russo é C, existentes em o nosso Estado, Capital. Ao finalizarmos esta com rerletores para jogos notur-

fogo em 1941. o voleibol.
mormente alcançará um retum- modesta crônica deixamos con- nos, com piso de cimento e re-

l A CONTAGEM mais berran-] Nelson Maia Machado
bante sucésso . sigo este lembrete: Trabalhar vestimento de saibro, com di-·
Mas, o leitor hà de pensar pela reestruturação do esporte mensões internacionais.

CAMPEONATO MUNDIAL DE VASCO O 4° ADVERSARIO DO consigo �o quanto e o que po- em Florianópolis é dar à Sta. I Ao que sebemos, o pedido d�
FUTEBóL I ARSENAL dem realizar os defensores que Catarina um lugar de destaque clube crescíumenss será dererr-

Bases do concurso para esco.1
O "tea�" �o A�'senal, de Lon- compõem a agremiação. Expli- ,no senário esportivo do Brasil. do.

lha do carfuz de pr�aganda dres,rea�zarah�eoseuquarlo =-:::::_.:::��
..

�--��������������������_��_

A Sociedade Brasileira de Be- c?mp:omlSSo nos gramados. na- lJu"arrilgado d d Ó ll d d·
-

--------

las Arte.s, por íncumbencía da
ClOnaIS, entrentando o conJur;.- Q. U {I O fp 81 O a expe Iça0

c f d .
-

B '1'
.

d
to do Vasco da Gama, no esta- Organização Industrial precisa de um. moço, e que saiba

on e eraçao rasa erra \ e dio d Sã J
..

O dDesportos,' declara instituido'n IA
e o anuan? .

qua ro ler e escrever correntamente, Deve ter todos os documentos {'III

um concurso publico para esc0- �og�:n�����tra-� 1l1.VlCto, ten- ordem e podei' prestar fiança -. Cartas de próprio punho para

lha do cartaz destinado à pro- ..

o ummense e o
. Coríntíans por 5 x 1 e 2 x O Caixa Post.al 413, nesta Capital.

paganda do IV Campeonat;o .' , , • ,

M d· I d F t b 1 respectIvametnte, e empatado

teU�a�:: e u e o, na segu il-
�om. o Palmeiras por 1 tento Ve-

t Agradecl-meul
',.

M·1. Os originais serão ex"'cutados l�mos se o clube da velha AI-
.

. O e
.

.Issa
'b t- f t� d 75

! blOn conservará sua invencibi-
so re car ao, no orma o e .l{ ,

rd d d' t d
.

50, a quatro cõrés, no máximo. dI a e ladn _e o m.aI� potente
.. TtaJ-ano H Le l-teTrabalhos enrolados não serão

os esqua roes braSIleIros. . •

recebidos. guintes premios: 10 lugar Cândida Silveira Leite, Monsenhor Manfredo Leite Racine
2 O cartaz deverá conter a se- Cr$ 20.000,00; 20 lugar _ CJ.'$ Silveira- Leite e família, ilda -Leite Cavalcanti Lima, Manfredo
-guinte legenda: 10,000,00; 30 lugar _ .•..••

Silveira Leite e familia, Hilda Leite Cavalcanti Lima, Manfredo
IV Campeonatú Mundial de fu- Cr$ 3.000,00; 40 lugar _ ..... �o Holanda e família, Henrique Stodieck e família e Julieta
teboi (taça jules rimet), junho Cr$ 2.000,00. 'S_ilveira �e Br.ito, _const�rna�os ?omA o falecimento-?e seu que-
de 1950-Brasil. Haverá ainda dez Menções ndo mando, Irmao, paI, avo, 'bIsavo e cunhado, vem agrade-

O letreiro deverá ser lança- JIonrosas representadas por um cer ao Dr, Zulmar Lins Neves pela inexcedível dedicação de
do de forma a não interferir livro de arte no valor de Cr$ ..

monstrada durante o tratamento, às bondosas Irmãs de Cari
no de�enho, \facilitando, deste 300,00. <'lades, à Veneranda Irmandade de Nosso Senhor Bom J.esus
modo sua tradução para vários 6 Não poderãc ser conferidos dos Passos, à direção e aos Funcionários da Western Tele-
idiomas. mais de dois premios a :tada graph Company e a todos quantos os acompanharam no do-
3 Os trabalhos deverão ser as- concorrente. 101'oso transe, ao mesmo tempo que convidam para a missa

sinados com pseudonimo sen- 7 Os trabalhos deverão set en- que mandarão rezar no próximo dia 28, às 7 horas, na Cate
<io acompanhadas, no ato de tregue.s até o dia 31 de maio ci.l'al Metropolitana, altar de Nossa Senhora das Dôres. Desde
uma oobrecarta contendo i- de 1949 ao administrador da já agradecem, também aos que cOI?P'arecerem a êsse ato de
dentidade e o endereço do con- Soci'edade Bru.silei.ra de ,Bélas piedade cristã.

eUl'ref,lte: . ., I Artes, Rua Araujo Pôrto Alegre
4. AO JUrI sera

con�tl.tUld.O
de

I
nO 70, 2° andar, Rio �e Janeiro. Pedimos aos nossos distintos leitores, o obséquio de preencher o

tres rep�es�ntantes aa Socleda- 8 o.s trabalhos premlados com coupon abaixo e remetê-lo à nossa Redação, afim de completarmos
-de Br�sIleIra de Belrus Artes d�nheiro ficarão p ;rtencendo á. quanto antes, o nosso Cadastro Social.
e de tres da Confederação Bra- C ..nfederação . Bras.tlein de Nome . . .. . ,.. . ..

sileira de Desportos sob- ai pre- o-:_; l�sportG::'�. Rua Este Civil D. Nasc .

·sidência do Presidente desta Os demais deverão ser reti- Mãe . . . . . . ..
. , ..

última entidadér. O jUlgamento rados pelos concorrentes den- Pai . . . . .. .. . . . .. """ . '

será irrecorl'iv . tro de 15 dias a contar da data Emprego ou Cargo . .

5, Ficam estabelecidos os se. do julgamento. Cargo do Pai (mãe) t .

.I_f!l� Direção dQ PEDRO PAULO MACHADO

nautica
Joinvile

............� -. .. "f"

,.,. , ..

DR. RAFAEL G, CRUZ LIMA
e

DR. CARLOS LOUREIRO
DA LUZ

ADVOGADOS
Efrcritório: Rua João Pinto

n,O 18 _. Florianópolis

Casa Recem
tonsíruida
DE S o c U PA DA

RUA FELIPE' lvEVES
6xl0 metros, toda de

material.
TftÀTAR NESTA REDAÇÃO
, ,. �'. .

Os motores JOHNSON Sea Hone
mente são utilizadas máquinas mo

dernas em precisão e rapidez. 0"'·
são construidos em fábrica moder

na sob todos os pontos de vista e

'I)S 'sopuznupadsa sop�Jado .IOd

'engenheiros da .Tohnson são reputa-
dos como os melhores do ramo. Dis•.

tribuidores: Comércio & TranSpo.l·.
tcs C. Ramos S. A. - João Pinta..

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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RADIOTERAPIA
RAIOS X

DR ANTôNIO MODESTO
Atende, diàriamente, no Hospital de Caridade

J._ ...... _

• • •

Dr. Alva'o de Carvalho
.

Doenças de Crianças
Consultorio: RUa Tenente

Silveira, 29

Horário de consultas: 9 ás 11

ns,
Sábados: 14 ás 17 hs.

Dr:-Milton Simone
Pereira

Clínica Cirurgica
Molestias de Senhoras

CIRURGIA GERAL
Pos Serviços dos Professores Bene

dicto Montenegro e Píragibe No

gueira (São Paulo)
Consultas: Das 14 ás 17 horas

Rua Fernando Machado, 10

"·--·])R:-LINS NEVES

.Diretor da Maternidade e médico do

Hospital de Caridade

CLINICA DE SENHORAS - CI-

RURGIA PARTOS

Diagnóstico, controle- e tratamento

upecializado da gravidês, Disrur

bios da adolescência e da menopau

alt. Pertubações menstruais, I '1(1,\.

má�es e tumores do aparelho geui
W feminino.

Operações do utero, ovários, trem
lPJls. apendice, hérnias, varizes, etc.

�Cirurgia plástica do perineo _iru.
c toras)
!ASSISTENCIA AO PARTO E Ol:E-

RAÇõES OBSTETRICAS
Doenças glandulares, tiroide, ová

rios, hipopise, etc.)
VfBturbios nervosos - Esterililiade
- Regimes.
Consultório R. João Pinto, 7 - Tel,
iÃ61
Resíd, R. -, de Setembro' -_ Etiif.

Cruz e Souza - Tel. 846.

DR. POLYDORO ERNANI DE S
THIAGO

Médico. e partaíre
Hospital de Caridade de Flo

rianópolis. Assistente da

Maternidade ,

Doenças dos órgãos internos, es ce- i
cialmente d,o coração e vasos

Coenças da tiroide e demais gían
dulas internas

Clinlca e cirurgia de ise.nhora�

-,Partos
FISIOTERAPIA - ELECTROCAR
DIOGRAFIA - METABOLISMO

BASAL
HORARIO DE CONSULTAS: -

Diàriamente das 15 às 19 ho-

Co

'las.

CONSULTóRIO:
Rua Vitor Meireles 111. 18

Fone manual 1.702
RESIÚENCIA:

Avenida Trompowskí fl2
Fone manual 766

Dr. Mário WeadhaDeIli
t:llnica médica de adulto� e criança.
OOnsultório _ Rua João Pinto, 16

Telef. M. 769
Consulta das 4 á. 6 hora.

aeaidência: Fe)ipe Schmidt il. ...
Telef. 812

I. "
l ..·lh••••

1(J- CMM

Dr. Guerreiro da
Fonseca

Carros para o iltterior do EstrulolBom

VARIADO SORTIMENTO DE CASENIIRAS NA
E INGLESAS PARA HOMENS E SENHORAS.
PERMANENTE ESTOQUE DE ROUPAS FEITAS

..

PARA HOMENS .

ARMARINHO EM GERAL - CAPAS, CAMISAS, GRAVA- DR. FRANClSCO CÂMARA
TAS, PIJAMAS, CHAPEUS, ETC. NETO

Tudo pelO menor nreço da praça Escritório: ��:O�:��e SchimidtI' 21 (sobrado) (Alto da casa "O

Faça DOIa visita à nessa üasa e verifique ���f���da: Rua Alvaro de car-

nossos prevos e artigos valho, 36

a conceituadao horário dos carros de que é agente, nesta capital,
firma Fiuza Lima & Irmãos, é D seguinte:
EXPRESSO BRUSQUENSE Diariamente - Brusque

.

e! excessão de sábado

EXPRESSO BRUSQUENSE - 2a., 4a. e 6a. feiras
Nova-Trento

E. A. VIAÇÃO ANITAPOLIS - 3a• e 6a. feiras

16 horas
14 horas

16,30 horas

12,10 h�ras

binóculo
Gr'ande visão

Clínico e operador
ecmlultório: Rua Vitor Meirelee, 36.

Telefone: 1.405
•

_

Con.ulta. das 10 ás 12 e da. ·14 iI

IS hr.. Residência: Rua Blumell&1l,
22. _ Telefone: 1.620

Especialista
Médico - Efetivo do Hospital de

Caridade
OUVIDOS - NARIZ e GAR·

GANTA
Tratamento e Operações

Residência: Felipe Schmidt, 99
Telefone: 1.560

Consultas: Pela manhã no Hosnital
Á tarde: Rua Visconde de Ouro
Preto n. 2.
Horário: Das 14 ás 17 horas.

DR. NEWTON d'AVILA
Cirurgia geral - Doenças de Senho

ras _:. Proctologia
Eletricidade Médica

Consultório: Rua Vitor Meireles n.

28 - Telefone 1.307
Consultas: ÁS 11,30 horas e à tar

de das 15 horas em diante
Hesidênciá: Rua Vidal Ramos n.

65 - Telefone 1.422.

QUfR VESTlR·SE COM' CONFORTO E ELECi.4KCIA 7

r PROCURE

alfaiataria
A

Mello

assuntos:

LIVRARIA ROSA
Rua De rdoro, 33 - F'lorianópofis

•••••••••••• III

Plaina
VENDE-SE uma, de 4 faces, com

pletamente nova, marca RAIMANN,
com transmissões. Ver e tratar na

Cia. Florestal de Santa Catarina. no

Estreito, ou pelo correio, dirigir-se
à Vencedora - Caixa Postal? 225 -

Florianópolis

SENHORITA!
A ultima creeção em refri
gerante é a Guaraná KNOT
EM GARRAFAS GRANDES

Preterindo-o está
a moda.

Clínica Médica e Cirúrgica do

DR. AUJOR LUZ
Médico-Operador-Parteiro

Doenças internas de Adultos e

Crianças
Alta Cirurgia - Cirurgia Geral -

Doenças de Senhoras - Partos -

Vias Urinárias - Rins - Coração
_. Pulmões - Estomago - Fígado

Tratamento da Tuberculose
Raios X - Eletrocardiografia
Praça Pereira e Oliveira (atráz do

Tribunal) Rua Santos Dumont, n. 8.
Consultas das 9 ás 12 e das 3 ás 6

__ Fone 841. FLORIAN0POLlS

Dr. Roldão Consoai
CIRURGIA GERAL -- ALTA CIo
RURGA _ MOL�STIAS DE S�

NHORAS - PARTOS
Formado pela Faculdade de Medi

ema da Univeraidade de S!'io Paulo,
onde foi assistente por vários anoe do

Serviço Cirúrgico do Prof. AlIplo
Corrêia Neto

CirurlrÍa do estômago e viu eire:ula·
res, intr'tinos delgado e .gros.o, tirei

de'! nDS próstata, bexiga, utero,
ovarios e' trompas. Varícocele, hidro·

ceIe, varizes e hernas.
Consultas: Das 3 á. 5 horas, i rua

Felipe Schmidt, 21 (altos da Ca..
Paraíso)', Telef. 1.598

Residencia : Rua Esteves Janior, 170;
Telef. M. 764

Dr. Paalo Foatel

Rui'J Fel ippe Schrnidt 48

acompanhando
.. . . . .

(emia",., Gravatu; Pijamea
Meia. da.' melhorea, pela0 me

Dores preço! .6 na CASAdMIS
CELANEA - RUQO. MarraJ

Dr. M. S. Canlaatl
Clinica exclusivamen�e de criançu

Rua Saldanha. Marinho, 10
Telefone M. 13:1

Produtos Veterinarios

Florianópolis

Dr. Lindolfo 4.G.
Pereira

Advogado-Contabilista
Civel -- Comercial

ConltituiçõelB de lociedCldel
e lerviçol corellltol. em gerCll.
rOrgãnizaçõ.. contabeil.

Regi.trol e marcCl., di.pondo,
no Rio, de cCilrn.ponden\p,
Escritório: Rua Alvaro de

CClrvCllho n, 43,
Dali B lill 12 hora.,

Telefone 1494

,-

DR. A. SANTAELA
(Fonnado pela Faculdade Nacio'

nal de Medicina da Universidade
do Brasil)

Médico por concurso da Assistên·
ela a Psicopatas .do Distrito

Federal
Ex.interno de Hospital Pslquià·
trlco e Manicômio Judiciário

da Capital Federal
Ex.Interno da Santa Casa de Mi·
serlcórdia do RIo de Janeiro
OLtNICA MÉDICA - DOENÇAS

NERYOSAS
Oonsult15rlo: EJifíclo Amélia

IIIeto _ Sala 3.
Residência: Rua Alvaro de car

ralno, 70.
Das 15 às tS horas

Telefone:
Oonsultório _ 1.208.
}::esidência - 1.30p.

LOJA DAS C,ftSEMIRftS
Especializada em artigos para

homens
RECEBEU
ClONAIS
MANTEM

DO

ESCRITóRIO IMOBILIARIO A. L.
.'

.
ALVES

Encarrega,se, mediante comissão,
compra e venda de imóveis.

Rua Deodol'O 35.

SEOE SOCIAl..:

POl!t.TO AlIEGR�.
RUA VOLUNTÁRiOS DA PÁTRIA N.· 68 • I.· ANDAR

CAIXA POSTAL, 683 • TELEFONE 66',0, TELEGRAMAS: .PROTECTORA-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Solução" humana o VENCÉDOR DA CORRIDA DA ILHA DE MAN

"

.-

�·Eu vou morrer, tratem de
socorrer os outros",

exclamou. o tenente-coronel João Valença Monteiro, nas vascas

da agonia, em Gericinó. - Boleiim especial do
general José Pessoa.

Fino cromo PRE TO • MARRQN
SOLADO DE BORRACHA
O.37a44 - Crjj. :145,-

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

FRAQtJEZAS EM GERAL

Campanha Agasalhodo
A Congregação Maflâna Imaculada Conceição está pro

movendo a meritória campanha do agasalho para as crían-
� 5as pob�es dos morr.os. A todas as famílias da Capital ape
mm

..
as Filhas de Mana para concorrerem com agasalhos usados

?e �eu� filhinhos, esperando, igualmente que o comércio e

,��UiStn� prontifiquem-se a acolher a comissão que para ú

rim, esta s!=n�o organizada. Inútil encarecer a oportunidade
e benemerência do gesto de caridade que assumem as Filhas
de Maria, ,e que só será realidade pelo correspondente cari
nho com que a nossa população demonstrará mais uma vez
�eU!S sentimentos humanítáríos e de piedade cristã.

"

Conferência

PA R A"" f E R I DAS,
E C Z E MAS,
INFlAMAÇÚES,
COCEIRAS,
FRIEIRAS,
E 5 P I hI H A S I E TC. JI�_. .._=-' �

..

SÁBADO, GRANDIOSO FESTIVAL NO CLUBE "12 DE A.fiôSTO", PATROCINADO PELAS DAMAS ROTARIANAS. CO'M ES�
,TUPÊNDO "SHOW" ARTíSTICO' E MUITAS SURPRESAS. MESAS E, INGRESSO'S À VENDA NO BAR DO' eLUBE. INítlO DO

FESTIVAL1 ÀS 21 HO'RAS. A SEGUIR, SOIRÉE.
,

. i

o caso do morro do Jacaré
zinho vinha, há semanas, preo
cupando a cidade. Ali se agru
param dezenas de milhares de
pessoas; com elas, o tempo e a"

Florlan6polll. �5 ele Maio de '949 miséria construiram .a maior
---------------'-.-------'-'--------' favela do Rió. Soube-se.tde "mo

mento, que um mandado JUdi
cial "'brigava o deslocamento
dessa gente humilde, cujas mo-

,

radias seriam postas a baixo.
Mas, deslocamento para onde?

ISe os problemas individuais de
habitação, constituem uma dôr
de cabeça diária e se mostram
insolúveis tantas vêzes às clas
ses remediadas, o despejo de
dezenas, de 'milhares de criatu
ras, em condições precárias de
existência na promiscuidade

'

dos morros, sem recursos e sem
,

.

esperanças, tangidas pelo infor-
túnio e .ameaçadas de comple
to desabrigo. constituiria ver

dadeira catástrofe social, nega
ção irremediável da compreen
são das autoridades e da assis
tência do Estado para a situa
ção dos menos favorecidos e,
por isto mesmo, os mais neces-

sitados delas. __.....",_

Esta compreensão e assistên- A" tuL e -culose e as popuuições rurais. Repercute a prisao
cia não faltaram, porém, atra- de um cidadão, em Chapecó. Um apêio ao sr, qenera:
vés o presidente em exercício, . Rondon. Um projeto de lei. Ordem do dia.
Nerêu Ramos e o prefeito Men- A direção dos trabalhos de conduzindo dito pôsto a Gesuí-
des de Morais mostraram-se, ontem esteve sob a presidência no Euclides Umbelino vg trans
ontem, oportunas, eficientes e do sr. Saulo Ramos e a Secreta- i portando dali para Curitiba pt
salvadoras. O presidente provi- ria

a. cargo
nos srs. Pinto de Ar-I' Causa dessa violenta arbitrarie

denciou, ràpidamente, a solu- ruda e Alfredo Campos. dade foi ter falecido há mais
ção do caso do mono do Jaca- Do expediente" cuja leitura I ou menos dois anos vg um ir
rézinho, com rigorosa conscíên- se seguiu à da ata que foi apro- "mão de Gesuino chamado
cía de sua responsabilidade à vada sem emendas, constaram IAguiar deixando -alguns have-

f:.:_ente do govêrnó numa aplica- vários oficios e telegramas. Ires valôr superior trinta contos'
-çao exemplar do parágrafo 16, A tuberculose e as populações; réis vg três filhos menores vg
�o__artigo 141 da Constituição, rurais [havendo se" apropriado .ditos
em que se garante o direito de O sr. Bíase Faraco, do P. S. i bens motivo porque Gesuíno co-

propriedade "salvo �caso de D., ..._único orador inscrito- vaI-rmunicou fatos autoridades 10-
desapropriação por necessidade tau a tratar do problema da I cais vg constituindo advogado
ou !ltilidad.e pública, ou por in- tuberculose, f?cal�zand? os .as- ! p�ra defender interêsses d�to§,terêsse ,socIal".", , pectos da profilaxia no mtenor. menores promover inventario
Havía evidente, clamoroso Esclareceu que "o intercambio judicial pt Outros atas dito eu

in�er�ss� soc�al, na desapro- social �e econômico entre as ci- carregado pôsto Chapecózinho
prraçao rmediata, antes que se dades e o campo e a procura de tem provocado sérios descon
efetivasse o despejo, dos terre- climas salubres por parte de tentamentos humildes indios
:t;l0� em que se assentam as re- pessôas afectadas constituem o que desde ano passado vem

fendas favelas.: E .o sr. Nerêu veiculo pelo qual a tuberculose sendo maltratados injustamén-
, Ramos autorizou a medida le- penetra o hinterland. te pelo aludido funcionário em

gal, incumbindo a execução "da Frizou, ainda, alguns aspec- cuja casa certa noite foram dfs
mesma ao prefeito Mendes de tos do problema relacionados parados alguns tires- arma de
Morã,is, 'que assinou e expediu o com as correntes emígratórías fogo donde resultou inquérito
dec�eto competente. e, por fim, enumerou as provi- policial que não descobriu au

Ja ontem, dormiram tranquí- dências que deveriam ser toma- tores aludidos tiros pt Peço vos

los, confiantes e agradecidos-a das afim de "'preservar os cam- sência e apelo providencial'
�s�s autoridades federal e mu- po� que, conforme salientou, afim libertar êsse humilde pa
l1lcI��d os que, dias atrás, pres- eram os aprovisionadores das tricío vitima dessa prepotência

I sentiam, apavorados, a desgra- cidades.
'

lnqualificáv[elpt 'Cordiais sau-

ça de uma vida à míngua de Repercute a prisão de um � dações.
teto. cidadão I Vicente Cunha, Prefeito Mu-
Iniciativas como a do sr, Ne- Seguiu-se na tribuna o si'. nícípal". \

rêu Ramos e atos como o do sr. Cid Loures Ribas, também do Após o seu protesto, s, excia.
Mendes de Morais, confortam P. S. D., que desenvolveu série propôs à Casa a mensagem
o coração e contribuem para de considerações em tôrno do abaixo ao sr. gal. Cândido Ron
consolidar o regime,

.

pois de assunto que motivou o telegra- don, presidente do S. N. M., do
umas e de outras resultam so- ma que lhe dirigiu o sr. Vicente' Ministério' da Guerra, no Rio
luções humanas e perfeitas na Cunha, Prefeito de Chapecó, de Janeiro:
hora improrrogável.

.

nos seguintes têrmos: "Gener-al Cândido Mariano'
(Do "Correio da Manhã", do "De. Chapecó - Exmo. Dep. I da Silva Rondon, Presidente S.

Rio, de 22-5-49). Dr. Cid Ribas � Assembléia Es-IN. P. I. - Ministério Guerra-
tadual. N. 230 - Levo conheci- Rio - Esta Assembléia toman
menta vossência que Wismar do conheciinento através eomu
Costa Lima encarregado posto nicado Prefeito Municipio Cha

Patrocinada pela União Espí- serviço proteção indios Toldo I pecó que Wismar Costa Lima
rita «Discípulos de Jesus», seTa Cr:aI>�cózinho acompanhado de I encarregado S. P. r: toldo Cha
realizada hoje, às 19,30 horas, tres fIlh<;>s_ prençleu e amarrou ' "o CO'Q,.tinúa na' Sai, paf/'
na séde doCentro Espíritâ ((Âmor
e Humildade do ApóstoZo» â rua

Marechal Guilherme, 29, uma

conferência espírita. pelo pro
fessor Arnaldo S. Thiago.
Entrada [rimca,:

-------

Rio, 24 (A. N.) - O general] Pátria com sacrificle da pró
,José Pessoa, comandante da pria vida. Que o exemplo dos
eona militar do sul, consignou, que tombaram seja um esti
em-seu boletim especial de on- "mulo para todos vós e que o

tem, a propósito do lutuoso sangue derramado pelos he

acontecimento de Gericinó, as rois de Gericinó vos retempere
seguintes palavras: e anime, pois a Pátria Brasilei-
- "Eu vou�morrer '- excla- ra confia em vosso esforço e

mau - tratem 'de socorrer os lealdade e bem merece a estoí
outros". Foram estas as últd- cidade e firmesa dos seus fi
mas angustiosas palavras bal-' lhos na defesa do seu solo e da
bucíadas nas vascas da agonia sua Bandeira".
pelo bravo tenente-coronel
João Valença Monteiro, coman
dante do Batalhão Escola -de
Engenharia, por ocasião do
acontecimento de Gericinó,
que enlutou o Exército e o

país. Meus camaradas: A licão
de desprendimento e de bravu
ra demonstrados pelo oficial
ferido mortalmente, naquele
lamentável acidente, nos en

che de fé e de justificada con

fiança que depositamos na ofi
cialidade moça e patriótica,

- cerne do nosso Exércíto e sus

tentação poderosa das institui
ções democráticas do nosso

país, a qual, dentro dos quar
téis e nos campos de instrução
trabalham devotadamente, fi
éis aos seus deveres, à sua pro
fissão e ao seu juramento.
Dêsses oficiais, que dão seu

amor, .seu esfôrço e sua vida
pelo Exérêito, que fazem do
seu mister preocupação máxi
ma dos seus pensamentos, e

ensinam aos camaradas e "su

bordinados a cartilha da dedi
cação, do cumprimento do de
ver e da abnegação, que estu
dam, perseveram, estimulam e

dessemínam a bondade, prati
cando a justiça; dêsses oficiais
'é que o Brasil precisa e dêles
tudo espera. No gesto histórico OFERTA ESPECIAL DA

do tenente-coronel Valença, .;;.,n: ---"

em que se fundem a intrepidez '& .;;;--:;.. ....�t?,""'""

dum combatente e a generosí-
.

�JUDITV ..dade dum santo, há uma infi- -\':_,"J .

mídadede exemplos, que devem f io r i an
ó

0115 - r.l1" TiR.ADEN1ES,19
ter guarda no coração de todos
os bons soldados, daqueles
que, como o pranteado morto e

-

seus malogrados companheiros,
servem ao Exército com dedi
cação e coragem e defendem a

•

._

/

\
i-

Vemos aqui Artie Bell, vencedor do troféu da corrtda/'âe
motocicleta da ilha de Man. Pilotando uma motocicleta Bri
tish Norton, Bell venceu o percurso de 426 km. desenvolvendo
a velocidade média de 196 km. p. h. segundo e terceiro lugares
foram conquistados por W. Doran e J. A. Weddell conduzindo
igualmente máquinas British Norton. (British News Service).

Crônica da Assembléia

FRECHANDO•••.
o sr. Oswaldo Bulcão descobriu' que o problema

-da luz, depois dos necessários estudos, aproxima-se
de uma solução, tão desejada quanto procurada pelo
Executivo. Sôbre o assunto falou ontem, na Assem
bléia. Nada esctareceut Tateou' no escuro, sem dar à
luz qualquer idéia.

O mesmo aconteceu, aliás, com o sr. Ildefonso
Juvenal, em seu artigo do Diário ...

Lera-lera não nos ilumina.
Confiemos no Govêrno, que dele virá a solução.

('.om o �t!curso de ontem; do sr; Bulcão Viana, e com

o luminoso artigo do si'. Ildefonso Juvenal, continua
mos E,::;" escuro ...

GUILHERME TAL�
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