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Felíeítacões du sr, Nerêa. Ramos,
ao P�esidénte EuricD', :Du;tr�<: ;:';"-;tr;

blica, enviou o seguinte; teleg;:am�"::'�','
ao presidente' 'Eurico :Diitra:

Queira 'vossa 'excelêncfa'" r�e-
.

ber as mais vivas felicitações pelo.
._

<';

magnifico transcurso de sua estada
nos Estados Unidos, cheio de acon

tecimentos de tanta sigmificação e

alcance para � futuro de nossa Pá-
tria. C�m a sua prestigiosa perso
nalidade soube vossa excelência

conquistar um ambiente pe tão ex

cepcional simpafia para o Brasil,
e tão bem definir e situar as aspi-
raões e interêsses dos dois .paises ,
que sUa visita assinalará uma nova

era da colaboração histórica entre

os dois povos, para as tarefas Fe:
cundas de paz e de progresso. Per-

mita, -senhor presidente, que junte
minha voz à do Povo Brasíle.ro,
que, neste' momento de regosí]o na

cional, se congratule com vossa ex�
celêncía pelo feliz êxito de sua

missão (a) Nerêu Ramos",

Ano XXXVII F;orianlpoli�--��hado 28 de Maio de 1949

Sepultado com tôdas as bonras mUitares
Washington,.27 (u. P.) - A Ja�es Forres�al faleceu na

náçao rendeu ante-ontem suás manha de dommgo, tendo-se
últimas homenagens a �'3,mes atirado do 16° andar do Hos-

A· "all-oha' po-e' v. Forrestal, ex-secretário da pital Naval de Bethe�da, onde
� Defesa, que se suicidou no do- estava sendo submetIdo a um

OVOS eh� t()� mingo passado. O presidente tI'atamento do sistema nervo-Truman e a sra. Truman, al-
soo Forrestal, que contava 57CLEVELAND, 27 (U. P.) - A tas autoridades do govêrno e
anos de idade foi sepultadosra. Charles Valek informa po"niir líderes das finaJ?-ças se l'euni-
com tôdas as honras militares.uma galinha que põe ovos chatos. A ram perto do r:r:umulo do _�o�- Uma salva de 19 tiros de caLeghorn vem produzindo ê�s€s dado DesconheCIdo, no CemIte-

ovos chatos há algumas semanas, rio de Arlington, para as ceri .. 1 nhão foi disparada, começando
e só de vez em quando forneCe um monias. fúnebres do primeiro com a chegada do corpo ao
ovo do tipo oval comum para

Vá-j
secretário da Defesa. Um sol portão principal, continuando

riar. Assegura a s�a. Valek que o brilhante banhava o Cemitério num� média de um por m )ilUto
1ô'3.Carejar da. galinha é o mesmo, Nacio�al� �� Arlington durante 3;té que o esquife chegou ao an-

�a ambos (jS tipos de ovos... as cenmonIas., fI-teatro.

Maceió aguarda com
ansiedade os socoros
MACEIO, 27 (A. N.) - Chegou '3

esta capital uma nova comissão de

acadêmicos de medicina do Recife,'].
trazendo auxilios para os flagela
dos de Alagoas. Está sendo espera

do o restabelecimento do transito
para os suburbios de Poço, M:tng'a

bf!ras e Jaraguá, duramente casti

ga.dos pelas inundações.
A população da cidade está aguar

dando ansiosa a pról<cima cheg..da
do "Navio da Solidariedade", que,
conr a cooperação valiosa do co

mércio da industr-ia, de particula
res e de varias entidades, como a

-Cruz Vermelha Brasileira, trará vi
v ires e abrigos para as vitimas das

. ei [chetrtes,
O "Jornal de Alagoas" denul�da

hoje ás 'autoridades a ação dos I

aproveitadores, que se
-

infiltram I
nos abrigos dos flagelados, vendeu- ,

do alimentos e medicamentos rece .. i.hidos.
I

Jornal de 442
.? •

paginas
DALLAS Texas, 27 (V. A.) _ .. O

,
. 'J" I

"Dallas Morning .xcws , para co- i
memorar a inauguração do seu no-]
vo �fificio, que 'custou um mí lhâo l.
de (lo lares, publicou uma edição de :
quatrocentas c quarenta e

,.

"rluas I_.\1)�lgina�. ontem, d�mingo ..E�ta .foi I2. segunda das marercs CdJçOe3 101" I

nalisticas dos Estados l.:nir!o<;, � Icirculaçãç atingiu a duzentos n,nl'r
exemplares.

O material noticioso, ao que se

calcula, continha cerca de cinco
milhões de palavras.
Anuucios e ilustrações diversas

c�riral1l trezentas paginas. Mais dI'
trezentas mil libras de materia� de

"imprensa e uma tonelada de tinta

foram usadas. Pesava cada exern- i
plar seis libras. IA maior edição jornalística, nos

Estados Unidos, foi tirada em 1935,1pelo "Miami Florida Daily News",
com �lais de 500 páginas. IS,á pára de espirrar
oa geladeira

Leícester, Inglaterra, 27 (V.
A.) - Michael Hipplaley, um ('.'I_

Iegial londrino de 14 anos, atacado
de terrível espirradeira há duas

.�manas, submeteu-se a um estra
!mio tratamento que, entretanto,
teve apenas um efeito transiti.rio
sôbre o acesso.

Michael, entrou para um depó
� lito frigorífico, cuja temperatura

a inferior a zero. Deixou d<.> eg-

J Irral e começou a tremer, :nas d.e.·

J ,ois de voltar ao clima ameno da
dmavera bl'itanica, não tard.ol! a

'Illtar a espirrar, marchando para
1'I1a segunda semana de tortura.

10.493

o MOMENTO
.A greve de Brusque.' Não pode deixar de merecer aplausos a maneira
como acaba de ser encontrada a solução para o dissí
dia coletivo dos trabalhadores das indústrias textis
de Brusque. Em plano de esclarecido desejo de satis
fazer as reívíndícaçôes dos operários, tambem os in
dustriais não opuseram qualquer resistência em, den
tro de perfeita e amistosa compreensão da hora difi
,cil contra a qual se debatem as classes. trabalhado
ras, atender às razões dos grevistas. Estes, aliás, não
se extremaram na atitude com que, obedientes à ordem
pública e confiantes nas leis que regem, no país, as

relações do trabalho c�m '0 capital, reclamavam ape
nas melhor renumeraçao.

Foi, porísso, clamoros.amente injusta a notícia
que, a respeito do dissídio, publicou o vespertino lo
cal "Diário da Tarde", ,em manchette sensacionalista,
que fazia corrente uma versão inteiramente divorciada
dos acontecimentos reais.

Com efeito, dizia naquela notícia o diário da
oposição que a polícia de Florianópolis estava exercen
do "pressão contra os operários", o que, constrangi-.
da mais tarde pela evidência da falsidade, teve a mes
ma folha de desmentir na edição de ontem. Se bem,
contudo, que assim haja restabelecido a verdade à
cêrca de fatos que, de repercussão social como aquele,
deveriam antes e prudentemente ter sido- investiga
dos melhor, não deixou de causar repulsa a explora
ção visada, naquele desvirtuado relato, contra a ação
da polícia desta capital. Mas, convém acentuar, nem
somente a conduta policial sorria-a injustiça da refe
rência, mas também os trabalhadores em dissídio, os

quais, - é preciso reconhecer - se conduziram de mo-:
do digno e, pois, ordeiramente, aguardando a solu
ção do caso sem nenhuma tentativa de violência. Não
havia, portanto, motivos para o mínimo constrangi- ,

menta porventura partido da aç'ã9 policjal. -

E roí precisamente essa feliz evolução da greve
que não díficultou absolutamente a íntervenção; do
representante do Ministério de Trabalho, dr. Raul
Caldas, nem a do deputado Raul Schaefer, cuja ati
tude de concretasjmpatía pela causa de operariado
encontrou, da parte dos industriais, uma acolhida que
muito recomenda o discernimento e os senttmentos
humanos daqueles empregadores.

Tudo, assim, se processou em ambiente de cor
dial permuta de razões, conciliadas afinal numa solu
ção em que nem a dignidade, nem os direitos de cada
uma das partes foram sacrificados.

A demagogia que costuma aproveitar-se de oca
siões como essa para, através do amplo sensaciona
lismo das reportagens, estimular a subversão da 01'-

. dem e o desespêro das massas, não Iograria resulta�
dos nos acontecimentos de Brusque, onde os traba
lhadores das indústrias textís repelem tanto as atitu
des violentas como os extremíssmos ideológicos.

Confiam na lei e, correspondendo-lhes a essa

consciência do seu direita, os industriais não teriam
dúvidas em amparar-lhes as pretensões, como acabam
de demonstrar, superiormente.

'

/

Nem outra coisa seria de esperar de homens para
quem a condição de empregadores é um atestado de
árduo e longo labor, a que �erve de c�roam�nto .hon
raso e cujos sentimentos nao lSe evadIram JamaIS ao

espontâneo gesto de solidar�edade p�r3; com os que
laboriosamente ganham a VIda nas fabncas e suprem
as necessidades da família, integrados na ordem so

cial e no sentido da prosperidade coletiva..

RIO 27 (A. N.Q - O viee-presi-,
.

dente da Republica, em exercício
no cargo de presidente da I\�PII-

Amplos debates na mesa
redonda do carvão

RESTRICõES À ENTRADA DO PRODUTO ESTRANGEIRO -

O MINISTRO CLOVIS PESTANA LEVANTOU VÁRIAS TESES
PARA A SOBREVIVÊNCIA DA HULHA NACIONAL - IMPOR
TANCIA DA INDÚSTRIA PARA A NOSSA ECONOMIA - AM
PARO GOVERNAMENTAL - A QUESTÃO DA SOBRETAXA
E O PROBLEMA DO MERCADO ;__ NOMEADA UMA COMIS
SÃO PARA ESTUDAR O ASSUNTO PLEITEADO PELOS PRO
DUTORES - O ENCARECIMENTO DA FABRICAÇÃO DE

AÇO - MEDIDAS DE SALVAÇÃO
OCASIÃO

Rio, 27 (A. N.) - Para que prefeito �l:micip�1 de Cresciu-
o problema do carvão fosse ma; Rogerío VIeIr�, deputado
tratado em seus múltiplos as- federal; C. Tomas �ontes,
pectos, reuniram-se, nesta ca- deputado federal; Joaquim R�
pítal, em mesa redonda, os mos .deput.ado f�deral; Mano
membros do Conselho Nacional da Silva Pinto, diretor da Pro
de Minas e Metalurgia, para dução Mineral; Fonseca çosta,
debater com os interessados, a diretor do Instituto Nacíonal

import;nte questão, sob todos de Técnologai; J;l'amiro Rivera
os ânaulos que se apresentas- Miranda, Gel, Dilermando de
se.

to>

Assis, Armando Laydner, AI-
OS PRESENTES berto José de Carvalho, Clovis

I ,Ao inicíar-se a sessão, encon- Côrtes, diretor do Departamen
r V'\.vam-se no Salão Nobre do to N, de Portos, Rios e Canais;

i1J.'l�::Stérío da Viação, para to- Paulo Pinto, Petrônio Barcelos,
mar' parte na reunião, além do Geraldo F. Sampaío, Ernanl de
ministro Clóvis Pestana, os Oliveira, Luis Augusto de Rego
srs: Pantaleão José Pinto de Monteiro, Diamantino Aguiar,
Moraes, chefe do gabinete do CeI. Bernardino Cunha Netto,
Ministério da Viação; Egídio G. de -Azevedo Vjlela, Aymoré
Costa, oficial do mesmo gabí- Drummond, François Girad,
nete; Rui de Lima e Silva, ,di- Alano Leon da Silveira, Adhe
reter do Departamento N. de mar de Faria, Elias do Amaral
Iluminação e Gás; Othon H. Sousa, Tullio Schibuola, dire
Leonardos, prof. José Batista tor comerc ial das sociedades
Pereira, Oswaldo' Pinto da Carbonífera Próspera S. A.,
Veiga, Armes Gualberto, Wal- B o a v

í

st a Ltda., Crescíuma
ter Ribeiro da Luz, Augusto Ltda., Domício Freitas, diretor
Amaral Peixoto, Oscar Pehez- da SOCo Carbonífera Rio Caeté
zoni de Almeida, Norberto da Ltda.; Carlos Martins Laje, di
Silva Richa, Argemiro Dorne-i retor da Cia. Docas de Imbitu
les, presidente do Sindicato dos ba; Maurício Caíllaux, Raul de
Trabalhadores na Indústria da Caracas, ambos da mesma

Extração do Carvão de São Je- Cía.; Silvio Fróes de Abreu, di
rônímo, R. G. do Sul; Tito Ma- retor de divisão do Instituto
rínho advogado do referido N. de Técnologia; Walter Ve1i·
Sindi�ato; José do Patrocínio terli, da Cia. N. de Minas de
Mota, José Borges de Leão, Carvão do Barro Branco; Luis
Ewaldo Campos, Francisco de Ladário Vale, da Cia. BrasUei-·
Sousa e Mello, da Cia. Brasi- Ta' Carbonífera de Araranguá e

leira Carbonífera de Araran- Benjamin do Monte, diretor e

guá; Reihard Maack, geólogo repre'sentante da Féibrica Na
do Instituto de Biologia e Pes� cional de Motor,es.
quisas Técnológicas do Esta- OS ORADORES
do do Paraná, representante Discursaram, nessa ocasião,
dêsse mesmo Estado; José Eu- o titular da pasta da Viação,
gênio Müller Filho, diretor 'da o engenheiro Ernani Bitten
Cia. Carbonifera Metropolita- court Cotrim, presidente do
na; Cesar Seára, representante Sindicato das Indústrias. Ex
da Cia. Carbonifera União h'ativas de Carvão; Sr. C. D.

Ltda.; Garlos 9. Seára, Arthur Agostini, representante .da Mi

Castilho, diretor do Departa- neracão Geral do Brasll; sr�

menta N. E', Ferro; Soares Ma- Addo Caldas Faraco, prefeito
deI Filho, das Docas de Imbi- municipal de C.resciuma; sr.

tuba; João Macari, repl'esen- José Batista Pereira, 'secretá
tando os mineradores de S. rio da Viação do Rio Grande do

Caetano; Heriberto Hülse, 1'e- Sul; dr. Annes Gualberto, re
presentando os minerado.re� pr,esel1tante da Cia. Siderúrgi
de S. C.atarina; C .D. AgostmI, ca Nacional e outros oradores'..

representante da Mineraç�o IMPORTANCIA DO
Geral do Brasil; Ernani BIt- ASSUNTO
tencourt Cotrim, presidente d.o Albrindo os trabalhos, o sr.

SÍndicato de Indústria ExtratI- Clovis Pestana, mini"tri) dê..
vas de Carvão; Addo Faraco,. CO'l'l,tinúa na 3a. pago
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ASSINATURAS
Na Capital

Ano •......•..••• Cr$
Semestre .. ,..... Cr$
Trimestre Cr$
Mês Cr'
Número avulso .. Cr$

No Interior
Ano Cr$ 100,00
Semestre ..••.... Cr$ 80,00
Trimestre ..•..... Cr$ 35,00
Número avulso .. (;rl

-

0,60
Anúnci�mediante contráto.

Os origtlUlia, mesmo não

publicados, não serão
dnolvii:los.

A direçllJ Dão S6 respon
sabiliza pelos conceitos

emitidos. nos artigos
assinados.

Viação Aérea
Horário
Segunda-feira

13,00 - Lajes e Pôde"TAL"

Alegre
PANAIR - 10,40 - Norte

VARIO - jO,40 - Norte
PANAIR - 13,50 - Sul
CRUZEIRO.OO SUL 13.55

Jiorte
Terça-felr.
8,00 - JoÍllYille -

Curitiba - Paranaguá
- Santos e Rio.

fO,40 - No1'II
"WZIW-lO DO SUL - �2.QQ -

�rle
VARia - i 2.30 - Sul
PANAIR - 13,50 - Sul

Quarta-feira
"TAL" - 13,00 - Lajes e

Alegre
PANAIR - iO,40 - Norte
CRUZEIRO DO SUL - t t.OO

Iforte
VARIO - f i,40 - Norte
PANAIR - 13,50 - lul

Quinta-feira
8,00 - Joinville
Curitiba - Paranaguá
- Santos e Rio.

PANAIR - tO,40 - Norte '\

PANAIR - 13,50 - 8ul
VARIG - 12,30 - Sul
ORUZEIRO DO SUL

lIorte
CRUZEIRO DO SUL - t5.30

'ul

"TAL"

uteis

90,00
45,00
25,00
9,00
0,50

CUritiba

JIl:I:pre..o No O1l1tóvlo - �
'7 hanl.
Auto-Vla� ltajal - I� - 11 ..

ra..
r

:

ExprelllO BrulQuCIIII - J!IrI:ãiiü -

UI iloru.
Expresso :sru.qUeJlH - NoYa "l"Nnto

- 16,:10 boru.
AutO-Vll1çlo Catadn

- • horal.
Auto-Vlaçlo

- " horas.
RodOT16rla 8ul-BnaU

- li horas:
Rápido Sul-Brasileira

13 horas.
Rápido Sul-Brasileira

6 horas.

Joinvile

Curitiba

TERÇA-FEIRA
Àuto-V1&çlo CatartnellH -

gre - 6 horu.
Àuto-vtaçao CatlU'Ul_ -

_ IS horas
Auto-Vla.çlo

_ I horu.

Aut'b·Vlaçlo Ca�
- 6 horas.
Expresso Mo OrW.óYlo - Lqu.na -

'7 hons.
Em'P�8a' Glót'a - lAClIIIa - 7111

• 6� horu.
JIl:I::preuo Brulqueut - Bl"wIQue -

le horu. i1i{�
.A'lto-V!açIo ltaJal - ltaJal - 1. ho

ras.
Rápido Sul�Brasileira

13 horas.
Rápido Sul-Brasileira

6 horas.

Joinvile

QUINTA-FEIRA
Auto-Vlaçlo Cat&l'InellB4'

Alegre - 6 horaa.
Auto-Viação Catarlnen..

- II horas.
Auto-Vlaçllo

- • horas.

Auto-VlaçAo CatarlnenH
- 6 horas.
Auto-V1ação cat&rtneIlM - �

- 6,30 1\oras.
EXR.resso Slío Cr!sto"rio - LIpIlO -

'7 horas.
Emprêsa Gl6i'1& - L� - I 112

• 7 1/2 horas.
bpresso BrusqueIlH
li horas.
Auto-Vlaçlo Itajal -

nB.
Rápido Sul-Brasileira

13 horas.
Rápido Sul·Brasileira

e horas.
Smpresa Sul oeste Ltda - XlpecO - Ila

- • horas.
SEXTA·FEIRA

Rodonárta Sul BrIWlU - P6Tto A.lecn
- 3 horas.
Auto-Vlação

- lI·horas.
Allto-Vlaçlo

- I horaa.

Auto-Viação Catulnenae
,- 6,30 horas.

I
Expresso Slío Crletovlo -

'7 horH.
Auto-V1açIo ltaJa! - ltajl1 - 1. 110-

pôrtol
ru.
Expresso BruaquenIM BruIIque

16 horu.
Rápido Sul-Brasileira

13 horas.
Rápido Sul�Brasileirk

6 horas.

CUrttiba
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terra. _ Olhos Azuis, foi o titulo. quela origem, não significa menos amôr ao

E por que no caso me assistam razões Brasll� Entre êles também há um fato

de ordem particular - qual a de conhe- curioso. Vejamos.
•

cer a formação histórico-politica do meu Conhecido é o numero de dialetos fala

glorioso Estado� - atrevo-me opor em- dos na Alemanha e a satisfação intima

bargos a tão injusta nota, por se aras- dos filhos duma mesma provinda, usa

tal' a mesma da rearídade. rem q'ua.ndo se encontram, de preferência

JOUlTU. Como forma literári�� .'. explêndid,it, ao "lloc-deutscll". o "patuá" regional, sem

CUritiba explêndida como sempre. Mas, no runuo, se lhes importar que quem os ouça en

densa, escura, como o fumo das chamt- tenda ou não,

.:.._ !'flrto AIecre nés. Nisso também encontra explicação ou-

Sou sua constante leitura, Madame R3,- tra estranheza de Madame - a persistência

chel e leio seus escritos com <>;r'tndc so �

dos teutos chamaram pomerode ao que

rregutdão. Mas neste caso, não derxareí é :Rio do TestO.

passar êle sem o ésfregão da verdade, na- Nada de germanismo.

P6rtO AI. ra clarear a Iuneta enfumarada por onde Os habitantes da referida localidade,

vio e apresentou ·aos· seus ledores, ,.:,�.(l pru�sianos por dominaçãl), nunca, por

CUrItiba rico pedaço do BrasiL cabeçudismo, abandonaram as tradiçõe.,s e

JolllTUe Habituada por certo, aos cabeças eh-r- os hábitos ancestrais, conservando máo

tas de olhos obliquos, do sertão do Cariri, grada os decretos bismarqueanos sôbre

TIlbU'Ao é natural, que estranhp. os arianos de uniformidad� linguistica, o dialeto trazt

"Olhos Azuis", do vale do Itajai, com a do do bêrço.

sua prosodia germanica. Por isso, ainda que pertencente ao rnes-

Nós, Madame, do extremo sul, tam- mo municipio, o cUstrito tornou-se mais

bém nos escandalizamos com o Ií ngua jar' popular pela designação racial de seus

estranho _ dialeto para nós desconhecido conservadorissimos habitantes, que pela

_ usado pelos cabeças chatas de olhos toponimia oficial .

obl íquos. Em Sta. Catarina, grande pro- Uma coisa assim, �adRme, como Rua

ficuo tem sido o trabalho de assimilia- Republica do Peru, que continuou Assem

pço duma raça forte e culta, enquistada I11é'ia para os, buasileirissimos Cariocas.

á margem de "um rio que imita o Rheno". TudO isto, madame, quanto lhe parece des-

QUARTA-I'JIRA
. No começo do século passado, um "ada- naciónalisação, tem sua origem no tem-

Auto-Vlaollo catarln_ Curltlba no meio sangue", de barba expessa, que po e até no espaço�Só os desfibrados re-

- II horas.
.

•

Auto-Viação catarlnenM .....
' JOlnTU. governou o Brasil e foi Rei por quasí 60 negam a própria origem, mas á êsses, nao

_ • horas. anos, teve um dia a idéia de ancentrvar a devemos querer como pat.rícios.

• .Auto-Viação Catarlnen.te __ IA8UnI colonisação das terras patrimoniais dos Não há Madame Queiroz, essa preven-

,_
6.30 horas. . Príncipes

-

de Joinvile, á margem do Rio ção racial' de que lhe falou o "galego" de

�
Rápido Sul�Brasileira - Curitiba

6 horas.
Cachoeira e, de conceder no Itajai-açú a Brusque.

Rápido Sul�Brasileira _ Joinvile um sábio naturalista, enamorado da tló- Os nomes lusos e arianos se revesam no

13 horas, ra exuberante dêsse recanto do Paraiso govêrno catarinense sem essa luta íma-

7 �::'8SO SAo Cri8toTao - LIC\IIItI Terreal, na designação de Saint Hilaire pa- gtnáría. Veja: - Hercilio Luz, Lauro Mül-

Expresso Brusquen.l! _ aru-Que ra Santa Catarina, uma gleba onde ros- ler, Vidal Ramos, Felipe Schmidt, Pereira

16 horas. sem localisados colonos arianos ou não. e Oliveira, Adolfo Konder, Nerêu Ramos,

AUlt-o-Vlação I,tajat - Itaja! - 1. no- regime e abriu, já agóra com o terreno Luiz Gallotti, Uelo Deeke, Aderbal Ramos

ras.

Expresso BrusqueDM NOTa Tirento dum inesquecivel Presidente da Provincia da Silva, etc.

_ 16,30 horas. de quem foi tirado o nome, não estava Não há Jssa tolice, sómente imaginada

Rodoviária Sul Bra.U __ P6rto AleFC compreendida nessa temerosa mtcíatíva. pelos que desconhecem aquela regíão e o

- a OOr&8.

Ilustre Patricia:

Com tristeza deparei n"O Cruzeiro", de

19 do corrente, a sua crônica costumeira,

desta vês tratando de assunto da minha

P&rto

Madame estranhará o adjetivo, mas era

temeridade deixar a pátria em navio a

vela para durante três mezes ou mais,

andar á mercê das ondas e dos ventos,

JolnT1l. num porão de navio.

olhos obliquos
garam com Cabral há 450 anos, ao passo

que os alemãesinhos do Vale do Itajai,

sómente a 99.

O uso corrente do alemão entre os da-

seu povo.
E' ela igual àquela outra, que correu

mundo, sôbre as atas da Camara""Munici

pai de Blumenau, escritas em alemão�

O dr. Paulo Frontin fico utão chocado

E os perigosos arianos dagóra, ilustre com a noticia, que como senador da Re

Tubu'to patricia, descendem elêsses outros que, há pubUca, fez uma visita especial a Blu-

raguai. Para comandá-los veja só! - foi guês, desde a fundação ela comuna.

_ Brulqu. _ nece%ário recrutar na trópa,'com imensa Máo grado essa campanha insidiosa, que

"' rlificuldade, oficiais que falassem a lin- vem de fóra, campanha por certo de inve-

Itajl1 - H'_7tl(;..
gua de Goetl1e, por n110 entenderem os ja, pelO progresso atingido por aquela re-

patriotas o idioma de Camões� gião, em confronto com outras unidades

Dos campos de batall1a voltaram usan

do êsse português estropiado transmitido

aos filhos, já agóra como êles amantes do

"jus solis" pelo "jus sanguinis" com que

argamassaram o sólo da nova pátria�
O monarca sensibilisado e agradeCido

deu-lhes -cidadania e honras militares,

que ostentavam com orgulho e amôr.
Com a república emanciparam-se as

colônias e a Sta� Catarina coube, apezar
dos ·parcos recursos Jlrpamentários, en

'frentar o dificil problema de assimilação
dêsse povo, através ela escola.

Forçoso foi aceitar a colaboração alieni

gena. Era fatal. Surgiram dai as Congre
gações Escolares regidas pelos elementos

mais capazes saidos dentre os colonos e

Ordens Religiosas, visto não ser possivel
ensinar ali a lingua pátria, sem conhecer

o mestre o idioma do aluno.

Onde recrutar prOfessores?

f

Johlvile

Curitiba

CIlrltiba

Jolnv!le

tS,51

JolnT1le.

Curitiba

8ABADO
Auto-V!açlo Catarlnena - OUrltibt

- II hora,s.
Rápido Sul�Brasileira

13 horas.
Rápido Sul-Brasileira

6 horas.
- • horas.

Auto-VlacAo CatartneJlSe
.-. ho....
Auto-Viaçlo OIJtarm_ Tubt.rlú
- 6 horas.

ElrorP.SaO 81.0 Crlatorto - Lqu:na -
7 horas.
EJliprsSlO BrulQ.tJeJ:I:M· - Bruclue -

1. horas.
Autc·Vlaçlo naJI1 - ltaja! - 1. Ilo·

ras.
ExpresliO Bl'u1lQU__ - Nem ftaw

- 9,30 boru.
Expresso Glória - Lacuna - • 1/1

e '7 1/2 Iloru.
DOMINGO

Sul�Brasileira - Curitiba -

Jolnvile

Curitiba

Se�ta.feira Rápido
_ 13,00 _ Lajes e Pôrto

ti horas.
"TAL"

Alegre
ORUZEIRO DO SUL - 7,10

.lIorte
PANAIR - 10,40 - Norte
:VARIG - H,40 -- Norte
PANAIR - 13,50 - Sul

Sábado
"TAL" - 8,00 � JoiDville

Curitiba - Paranaguá
- Santos e Rio.

VARIG - 12,30 - Sul
CRUZEIRO DO SUL - t3.�5

Iforte
. -�

Domingo
PANAIR 10,40 - Norte

I CRUZEIRO DO SUT.. - H,OO
1 FANAIR - 13,50 SuL

Escritório Técnico
Cid Rocha Amaral
ENGENHEIRO CIVIL

Aviso aos srs. interessados que,
lendo regressado de sua viajem ao!

E&tados Unidos .da América do Nor·

te e paises visinhos, o Dr. Cid Ro

cha Amaral reabrirá seu· escritório
(Rua Presidente Coutinhe. n. 22),
nos primeiros dias de agõsto, espe·
rando continuar a merecer as espe·

ciais atençiíes de seus amigos e

clientes.
Pedro Medeiros, Auxiliar

um século, imigraram para cá, desconhe

cendo a Grande Alemanha e que recem

chegados à terra adotiva, por ela foram

voluntáriamente bater nos campos do Pa-

Correr:1m assim os anos, até que um

Governador do mesmo sangue que os co

lonos, fechou todas as escolas dó antigo
regime e abriu, já agóra com a terreno

desbravado, escolas públicas, onde as dis

ciplinas eram ensinadas exclusivamente

em português.
�sse Governador chamou-se Felipe

Schmidt e nas fileiras do exército, atin

giu o pl'isto de General. Desde então, as

sumiu o Estado o contrôle do ensino pl'i
mário. Sabe a eminente patrIcia, que os

trabalhos dessa natureza demandam per
sistência e tempo .. Hoje nêsse naco de

terra, tão suspeito para Madame, existem

mllharés de escolas braslleirissimas, fun

cionando ao par de uma dezena de giná
sios e outros estabelecimentos culturais,
entre os quais, o melhor teatro do sul do

pais que, para sua surpreza, Madame Ra

cheI, não se chama Wagner, mas Carlos

Gomes e a spciedade que o construiu, vem
do tempo da colônia.

em Pistoia o sono dos bravos.

Povo guerreiro, de espirito militarizado,

o alemão, que imigrou para Santa Cata-
�

rina. sentiu-se integrado á massa dum I PLANTANDO DA
outro povo também heróico que com os . .

barriga-verdes escreveu as cargas da baio-
Tem V. S. pomar, JardIm e ne-

neta do Prata e com Fernando Machado I cesslta de árvores frutriferas
cobriu-se de glórias na Ponte de Itororó. flores?

...

Não creia, Madame Rachel, nessa história Peça catalogo, nesta praça
mal contada do perigo alemão em Santa

Catarina, por que povo ordeiro e traba- com J. Costa à Rua Jerõnim

lhador, não maquina contra a Ol'dem cOnS- Coelho nO 2

tituida� DepOis Maelame Rachel, metade

dêsse povo que lhe pareceu teutônico é

latino "véro" do Lacio, de lá trazido ·em

1890 pelO grande benfeitor daquêle peda
ço do Brasil, o alemão Dr. Hermann Blu

menau.

Gostatlia. l\i("-dame Rs.chel, poder um

dia vê-la num dos Clu1:>es da elite ou nos

salões publicos tia zona alemã de Sta.

Catarina, para consigo, apreciarmos a ani

mação das cabecinhas loiras de olhos azuis,

dançando de preferência ao "galópe ale

mão", o Tico-tico no Fubá, de Zequinha
de Abreu, com o mesmo desconjuntamen
to de cadeiras da coribóca xungosa de ca

belos negros, mais negros que a "asa da

grauna". Depois disso, Madame, o seu es

pirito se desanuviará dos zêlos patrióticos,

por que alemão -que dança o samba, é

caboclo da gêma.
.

Na minha raça, Madame, há apen,!s

uma gotinha de sangue inglês, o resto é

só creoulo. Não defendo por tanto causa

mel1au para, se veridico, denunciar o fato

á nação. E o fez, para gaudio e 110nra dos

blumenauenses. encontrando todo o ar

quivo, fôlha a fôlha, redigido em portu-

I
I
i

do pai�, nunca soube a ilustre patricia,
houvessil ali, contra o Brasil, nem suas

autoridOOes um só levante ou pronuncia-
mento.

Na última guerra, Madame, aquela "ale-

manhasinha perigosa", também oferec&u

ao Brasil, como O Cea.rá o sangue de seus

filhos que, longe da pátria, elormem ainda

própl·ia.

.... " ...... ........ OO" .......... ,,:OO" .... �. oo .. oo .. _·

Serviços 'gemis. - Ordem
O pagamento será realisado,

nos dias abaixo:
1°; dia útil - Oficiais em ati

vidade - Contigente da C. R_

2° dia útil - Oficiais ref'or-:

madas, residentes na sede.
3° dia útil - Praças ref'or-:

madas, residnetes na sede.

4° útil - Remessa de venc:

mentos para os não resldentea
na sede.

5° dia útil - Para os que

não atenderam nos dias desig
nados.
OBSERVAÇÃO: Para aque

les quo não J.1erceberem� os.

vencimentos nos dias acima

designados, só será realizl:ulo o'

pagamento depdis da prE'sta-�
ção de contas do mês.

"

lURl'io Ribeiro dos Santos
Major Chefe da 16 C. R M.

G.Dr. (LARNO
GALLETTI

ADVOGADO
Crime e ci".l

Oonstituição d. Soci.õad..
NATURALIZAÇÕES
Título. D.alarat6rlo.

E.crit6âo 'e Reeid.:1cla ,,�.

Rua ThodultC. tl.
fONE •• 1468

Elimine as

ESp'inha�A causa

Combat�da no 1.0 Diai�
Logo A prillleira aplicação, Nlsoderm'.'

comecs. a elimínar ae espinhas como 8F
ro••e por mágica. Uoe Nhoderm li noite:,·'
e V. verá. 8ua pele tornar·se lisa. macia e.-"'

liu;pa. NI�od.rm é uma nova descoberta..

que combate os germes e parasita8 d9.-

pele causadores das espinhas. frieirM.
manchas ,,·ermelhas. acne, impigenl!i e:'�

erupções. V. não poderá libertar-se de···
suss afecções cutâueas a menos'que'
elimine os germ.es Que se esoondem no!!/>.

núnúsculos poros de sua pel�. Por

)tanto. peça Nixoderm 80 seu farma..

cêutico, hoje mesmo. A nossa ga.-

Nixoderm ���tia m�o�
Para as Alecções Cutâneas proteçii.. �

As viagens a "voI dOlseau", não permi- Minha !lustre patricia! Os catarinenses.

tem apreciações rápidas sôbre assunto de muito gratos lhe ficariam se, ao Invés do

caráter social tão profundo. grito de alarme da sua crônica, quizesse

Como prova ,está a "germanisação" das Madame, passar algum tempo com êles,

lindas praias de Camboriú, municipio on- deixando as comodidades da nha do Go

ele não há um décimo por cento de popu- vernador, agora com a ponte para depois,
do há várias periódicos, diários, emlsso

lação alemã ou de origem. com todo O seu talento de escól, dar ao ras, escrevendo e irradiando em portuguê

Os banhistas ali vão de toda a parte, Brasil um livro de fôlego, por onde o para êsses perigosos alemães;

A arquitetura gotico-germaiiica, das Brasil do Norte, melhor ficasse conhecen-
Olhe: - Vá conviver um pouco com

construções, não Implica em falta de do o Brasil elo Sul.
minha gente que Os catarinenses, especial

bras1l1dade, como não é desamor ao Bra-
- -Sabe, Madame Rachel, que Sta. mente as catarinenses,· hão de recebê-la

tratá-la com as honras' de Embaixatri

sil, os arranha-réus da Esplanada do Catarina figura entre as 4 unidades fe-

Castelo.
derais ele percentagem alfabética acima do Talento, que bem o é.·

Também não pOde causar receios a de 50% e que dentro da sua relatividade Com excusas pela prolixidade.

__

h. Blumenau tem menos analfabetos que� o Rio, 20-3-49.

quem quer que seja, a conservaçao de a- Hotel' Avenida - Ap�o. 341.

bitos e costumes, que não se pareçam com Distrito Federal?

os dos jangadeiros nordestinos.-:fj;stes che- Sabe, que na zona alemã do meu ·Esta-
N; G. 1>:�

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Vida eocial' Amplos debates ,na mesa redonda do carvão
Viação, pronunciou as seguiu- mais adequada a essas éa ou- cursos naturais da respectiva.
tes palavras: tras interrogações". zona geo-econômica.
"Senhores: ACUSAÇÕES Para o caso especial dos ti-
A importância «o desenvol- "Sem dúvida alguma, no au- pos de carvão, como os de San-

vimento da indústria carvoeira menta de consumo, que está ta Catarina, própríos para a.

para a econômia nacional é na dependência' direta do pre- fabricação de coque, deve-se
de tal ordem que dispensa ço e da qualidade, reside o acrescentar entre os fatores de
qualquer esfôrço para salientá- ponto crítico da questão. Pro .. desenvolvimento da produção,
la. E' verdade, porém, !;U2 a dutores e consumidores não de carvão, e com grande pre
partir de 1943 a sua producão encontraram ainda a linha -do dominancia, a capacidade de
caiu em ponto morto ao atín- entendimento, Acusam-se re- consumo da Usina de Volta

gír a cifra de dois rr.ílhõcs de. cíprocamente. '"Alegam os pro- Redonda".
toneladas poy 3;n? Está, POl;-/ dutores que só poderão melho- NOVOS PROCESSOS
tanto, estacíonáría. AIs OSCI- rar a qualidade ,e baixar o "Há, ainda, um outro aspe-
lações, para mais ou para me- preço, numa produção em lar- cto do problema que precisa
nos, têm sido pequenas. ga escala e para isso precisam ser definitivamente esclareci-

Deseja o Govêrno tomar uma contar com um amplo mercado do, pois terá uma influência
série de' medidas no sentido interno e com possibilidades de decisiva na orientacão da nos

de fortalecer P. nova indústria crédito para mecanizar seus sa política relativa
�

aos com

do carvão. Antes, porém, quís trabalhos e aperfeiçoar suas bustíveís sólidos. Refiro-me à
ouvir a opinião de todos os in- instalações. Protestam contrà possibilidade de se reduzirem

,
Yara-Odila e Içara-Maria são a alegria e o enlêvo do lar do teressados, E" com o carvão ca- as importações de carvão, prin- consideravelmente as ímpure-

�'lOSSO diretor-gerente sr. Sidnei Noceti e de sua exma, espôsa d. tarínense que se fabrica o co- cipalmente numa época em que zas do carvão nacional median-:
Alaide Noceti. Festejando seus aniversários, Yara-Odila o 8° e que metalúrgico, utilizado pela há falta de divisas para a aqui- te a sua pulverização e a reu

Içara-Maria o 6°, as duas encantadoras meninas recepcíona- Companhia. Siderúrgica Nacío- síção de mercadorias estran- nião posterior de suas ténues
ram, ontem, na 'residência de seus pais, à rua Felipe Schmidt nal em sua usina de Volta Re- geiras ímprescíndíveís e in- particulas de combustível qua
as inumeras amiguinhas e parentes que foram, com muito ju� donda. O transporte ferroviá- substítuíveís. Reclamam con- se puro, sob a forma de brín
bilo, cumprimentá-las. ' rio no Rio Grande do SUl e o I' tra a substituição cada vez quetes ou de .pequenas esferas

Às graciosas nataliciantes, muito carinhosamente, os nos- funcionamento de váriai usí-] mais acentuada das máquinas q�� se prestam com muita ta
.aos cumprimentos com votos de felicidade, extensivos a seus nas termo-elétricas estão díre- 'I a vapor por motores de com- cilídade a ser m�nuseadas por
· felizes progenitores. tamente ligados à exploração j bustão interna na navegação e processos :n:ecamC?s .

. . . . . , das minas gauchas. Durante o' nas locomotivas do tipo Diesel O�ter-se-Ia . a�lm um .com-
ANIVERSARIOS: cimento a todos quantos du- último conflito mundial o car-l e Diesel-elétricas. i bustível d� prImel.ra .qualIdade
SR. UBIRATAN LEAL r�nte a enfermidade � no fa�e- vão 'pa�anaense e � paulista t Relat�vamente à importação que p_?dena substituir a l�nha

. , . l cimento de· sua quenda Crís- c;:m�tItUlram fa�or ímportan- (4ie carvao de pedra e coqu;e d.e-
" em. tOd_as as suas multíplas

Para os mumeros amigos do 'tina, de 4 anos, se. manifesta- tíssímo no funcionamento de vemos esclarecer que atingiu aplicações.
,

nosso prezado coestaduano sr. ram solidários na dor levando- várias indústrias e na movi- em 1947 a um milhão e meio E, num pais como o nosso,

·

Ubiratan. Leal� residez:.te, em lhe palavras de cinf6rto. mentação de nossos trens. d� toneladas, no valor aproxí- em q1!-,e se tôd.as a� fontes de
, Blumenau, o dia de hoje e aus- Confessa-se ainda sumamen- Portanto o amparo governa- mado de 600 milhões de cru- energia: gasolina, oleos, car-

:p�ci?samente grato. E' que O' te agradecida a tôdas as Iami- mental a essa indústria básica zeiros. Já em 1948 houve uma vão, potencial hidráulico e le-
· d�tI�:lto e co�p�te�te .

farma- lias e crianças que, numa de- é um dever que ninguém deS-j diminuição de 50 por cento, to- nh�, esta ultima ocupa o prí
ceutíco, d�. dlstmçao, l�vulgar monstração de ver da d e i r o conhece.

_

mando-se por base o período melro lugar, produzmdo� cer

e de afabilidade not�na, faz
I apreço, levaram à sua ínesque- Em que extensao e sob que', de janeiro a setembro. ca de.80 r:o,r cent� de �o�a a

anos nesta data. POrISSO mes-. cível filhinha variadas flores e f9rm� deve ser prestado, po- Nos 7 primeiros
_m�ses do e,�er�Ia utilizada, e. fácil ima

mo (" iIustr� natalici�hte s�rá acompanharam-na à última rem, esse amparo? ! ano passado o carvao Importa- g�naJ -se o dese�volvlmento n_.?-
alvo de muitas mamfestaçoes morada.

/ A segurança, nac!onal e O! do representou apenas 1,4% do tave� que tena 3; exploraç�o
de simpatia e aprêço que lhe progresso do pais exigem que I valor total das importações I da� jazidas carb�mferas nacio-

· _promoverão aqueles que gozam ENLACES: a exploração das nossas ,reser- , brasileiras". I 11aIS, desd� 9�e freasse prova;�a
de seu convívio e o estimam so- ENLACE TAVARES- vas carboníferas, que ate hoje i OUTROS COMBUSTIVEIS f a exequibilidade do r�ferIao
bremaneíra, oferecendo-lhe, pe- ATHERINO não foram oonveníentemente ] "Quanto ao emprêgo cada: pro,c�sSlo por custo razoavel.
lo .decurso de mais êste natalí- Realiza-se, hoje, nesta capí- estudadas, seja feita em sólí-] vez maior de combustrvel li- 'I Ja e tempo de se obter um re-

cio, um jantar no popular Bar tal, o enlace matrimônial da das bases técnicas � econômi-I quído, em substituição ao car- sulta�? �efin.itivo, mediante
.Americano, daquela cidade. I distinta senhorita Nair Tava- caso Quais são, porem, essas

l' vão,
nos navios e nas locomo-, exp.enencIas �lgorosas gue po-

Às inequívocas manifesta- res, prendada filha do nosso bases? Uvas, principalmente nas do den!lm ser feitas e,m países on-
ções que lhe prestarão seus

I estimado conterrâneo capitão Do vosso trabalho, que conta tipo Diesel-eléctricas, é uma i de e�se PEocesso e usado com

inúmeros amigos e admirado- Jacó Tavares e de sua exma. com a colaboração das maiores consequência inevitável da evo- carvoes tao pobres quanto o

re,s, nós nos solidarizamos, de- espôsa, Da. Guilhermina Born autoridades neste assunto, re� lução técnica, que se impôs nosso.
.

..sejando-Ihe pereiles felicidades. Tavares, com o ilustre faculta- sultará certamente a resposta mesmo em paises como os Es- Essa g]7a�de esperança pre�:!l-
MENINA BEATRIZ FERRO tivo Dr. Theodocio C. Atherino, .. , ..�_M'__ tados Unidos e' a Inglaterra, sa ser conflrmada ou desfeIta

PEREIRA filho do sr. Cyriaco Atherino e que são os maiores produtores de uma vez por tôda.s"._
Completa, hoje, mais um de sua ,exma. esp6sa, Da. Zoê A cenmonta religiosa !oe f;'fctua· de carvão do mundo. Pode-se OUTRA QUESTAO

:ano de feliz existência a gra- Atherino. ró no Palácio Arquiepiscopal, as afirmar que está, hoje, defini- "A exploração in4ustrial dos
ciosa e galante menina Bea-) O casamento civil, que será 8 horas, durante a missa. Servirão tivamente abandonada a má-

.
sub-produtos como o enxofre,

tI�iz Ferro Pereira, 'enlevo e
I
realizado .às 17 horas, à Aveni- de padrinhos, no alo religioso, por quina a vapor em navios de m�téria prin:a da pr�dução de

'graÇa do lar do nosso distinto. da Trompowsky, 60, será teste- parte da noiva o sr. Debil Salim construção moderna. aCIdo SUlfUflCO, que e elemen-
conterrâneo sr. dr. Armando! munhado pelo Dr. Lothario Mansur com a srta, Nazira M,m· Quanto às locomotivas Die-, to b�sico TI? . desen�ol'Yiment�
..Simone Pereira, digno Secre-' Paulo Rothfuchs � exma. espô- sur; por parte do noivo o sr. dr. seI, no nosso pais, só tem sido I das md�str�aIs quulllcas, e

iário de Educação e Saúde, e sa e sr. Manoel Fernandes Miguel Karam e sua exma. senhora; empregadas nas regiões onde I outra questao que deve ser c.�
de sua exma, sra. d. Beatriz Neves e exma. ,espôsa, por par- no ato civil serão .paraninfos o sr. se consome lenha ou carvão locada em termos de soluça0
Ferro Peréira, ! te da noiva e pelo Dr. Durval tlr. Rodolfo Bauer e srta. Sus:,en estrang,eiro, pois que o afas- definitiva.

.

. Festejaz:.do seu 3° ,a:r:ivers�- Pinto
..

Souto e a ,srta. �aria Mansur pela noiva, o sr. dr. :Mi�uel tamento das minas nacionais O a<3pecto SOCIal da explora-
:1'10, Beatnz oferecera as amI- Athenno e Dr. Cezar AV1la e Karam e sua cxma. sra. pelo nOlVO. tornava absolutamente anti-· ção carvoeira também não po
guinhas que irão cumpfimen- exma. espôsa, representados I

Após as cerimônias o Joyem par, econômica a utilização do nos- de ser esquecido. Os op€J:ários
· tá-la, uma festinha Íntima. pelo Dr. Autur Pereira e Oli- viajará para o Rio. Aos nub('nlet,. so carvão, reconhecidamente que enfrentam o penoso traba-

JORNALISTA MENEZES veira e exma. espôsa, por par- os 'nossos votos de felicidades. pobre. lho da mineração precisam ser

FrLHO te do noivo. VIAJANTES:. Aliás, seria um absurdo, sob convenientemente amparados.
" Faz anos, nesta data, o bri- O ato religioso, que terá lu- Pelo avião da C.ruzeiro do o pretexto de proteger a indus- A criação de atividades agri-
lhante jomali�ta conterrâneo g�n: na Capela, do -Divino Es- Sul viajou para, Buenos Aires tria brasileira de c.arvão, con- colas e industriais, nas regiões
sr
..�enezes Filh�, atualmente pIr:to San�o, as 17,30 horas, em companhia ,de sua exma. tribuir para o encarecimento carboníferas em exploração.

Tesldmdo na CapItal da Repu- sera paranmfado pelo Dr. An- espôsa e também de sua irmã exagerado dos transportes m�- proporcionando trabalho re-
·

b�i�a. Cumprimentamo-lo aus- tenor Tavares e exma. espôsa, d. Maria Adelaide Sáda de Car- ritimos ou ferroviários em nos- munerador à mulher e aos fi-

plclosamente. Dr. Orlando de Oliveira Goeld- valho o nosso distinto conter- so país". lihos dos mineiros, seria de

S�. ANT�NIO �ORGES ne� e exma;. espôsa e sr, �oa- l:âneo' sr. Emílio Sáda, Procu- AUMENTO DE CONSUMO grande importancia para a

. A?lVerSa�la, h�Je! o nosso qUlm Mathlas e exma. esposa, radar Geral da Indústria e Co- "Há quem defenda a tese de elevação do padrão de vida des-
,dlstmto amlg10 ·AntOnIO Borges, por parte da 110iva ·e pelo Dr. mércio de Madeiras S. A, e De- que o aumento de consumo d? sas populações".
competente Guada-Livras. Jorge .Lacerda e �xma. 'espôsa, legado Classista por Santa Ca- carvão nacional deve ser obtI- ME.DIDAS SALVADORAS
FAZEM ANOS HOJE: sr. MIguel Comnmos e exma. tarina. na Junta Deliberativa do principalmente com a cons- "Há quem diga que só a eX"-

- -o sr. Amal.do Reg1s. espôsa. e sr. Constantino Athe- do Instituto Nacional do Pi- trução de usinas termo-elé- ploração direta, pelo Govêrno.
- a srta. Mana Eloá Neves. rino € srta. Soní Broening, por nho. tricas destinadas à eletrifica- das jazidas de carvão tornará

.

.lORGE·ROBERTO parte do noivo. FESTAS: ção das ferrovias e ao forneci- possivel a execução de um pro-
O ll1teJ'es�ante. �aroto Jorgc-Ro·, O novo casal seguirá para {) LUAR DO SERTÃO mento de energia elétrica aos grama com os obj,etivos sinte-

berto, quendo fllhmdo do sr. Mil· i Rio de Janeiro em viagem de Com êste nome o Clube Re- centI'os urbanos e às zonas ruo tizados nBstes linhas. Lem-

t?n G�:I'cia, conceituad� c?mel'c�á. II núpcias. " v
creativo "Amigos da Onça", eS-j' rais situados de:r:tro do �aio de bram outres a organização de

1'10, fO.l levado, ontem. a pIa batLs· ENLACE MANSUR·AISS,� tá organizando uma festa a ação da respectiva baCIa car- sociedades de econômia mista.
'mal .:l1a �atedra� Metropol.itana. O !leal�zar.se.à, ho!e, o enl::\('� ma· carater que fará realizar nos bonífera. �aio êsse e�j� �.lcan- E não falta quem insista na

··sr. Sldnel Nocell nosso -Cbr('to,.·ge· trnnolllal da gracIOsa e genhl S(:· salões do Clube 12.-d,e Agôstõ. ce é funçao das possIbllIdades su,perioridaele do sistema de
rcnie e sua digna eSllôsa d. Alaide nhorita Marta Salum Mansur, fino no dia 4 de Junho vindouro, de aproveitamento do poten- empresas privadas, mesmo pa
Nnceti, serviram de pa!lrinhns do '1r!Hlrllento da nossa sociedade, c abrindo a temporada de f.estas ciaI ,em cada regi�o, p_ara a ra industrias tão precarias co-

·

irreqllieto pimpolho. Ao garoto e a 'Jileta filha do ilusire casal sr. Sa· Joaninas onde serão destri- conveniente interllgaçao das mo a da mineração do -carvão
'SellS 111is, os nossos C"l1lllprim('Ii!\)� lim ::Vlansnr - d. Marb l\fansl1J', buido.s p;êmios aos m.ais perfei- rêdes distribuidoras. nacional. Deveria então o Go-
com yntos de felicidades. desta cidade, co�n () sr. Antônio Ais· tos caipiras, oferecidos por vá- Assim o !uturo da .expl.ora;- verno explorar apenas uma ou

AG�ADECIMENTOS: �c .rla socil'dade de Curitiba cf· rias firmas desta capital. ção carbon.1fe1:.a �stafla .

mt1- oútra mina, com o objetivo
� A família Fernando Kunz, Ihn rio sr. Miguel Jorge Ais�e e d? Mesas à ven?a, a :partir do mamente ligado a �apacI��d.e principal de estudar em deta-

residf'�1te em São José, ,externa sua sra. d. Esmcralda Aisse, reS1'! dia 30 das 19 as 22 horas, no de consumo de eneI�la eleuYl- lhe o custo da produção e os

seu profundo e sincero agrade· {lentes naqucla cidade. I C.lube '12 de Agôsto. ca, que é uma funça.o dos re- Conclue na 6a pago

....Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



4

•

o t- STADO Sébado 28 CCi Malé, ��. -1949

-.

• •••••••••• ., ••••••••••••••••••• J

Hoje no passado
26 DE MAIO

A data de hoje recorda-nos que:
- em 1.625, surgiu diante do

porto da Bahia a esquadra do

Almirante Boudewyn Hendrí

kszoon, que vinha em socorro

dos holandeses, já rendidos;
_.:..._ em 1640, por parte dos

franceses ficou estabelecida a

segunda Companhia do Cabo

do �rorte __ A 25 de novembro de
-

1643 chegaram a Caíena, 300

france-ses os quais, pasasdo um

ano poucos sobreviviam;
- em 1.818, por Decreto de D.

João VI foi criado o Museu Na

cional do .t{io de Janeiro, sendo
seu primeiro Diretor Frei 'José

da .costa Azevedo;
- em 1.818, no arroio de San

Juan, na Banda
-

Oriental, tra
General Sebastiã;o- Pinto de

Arauj o Corrêa derrotou o coro

nelEncarnacícn. partidário de

ArÚgas. Neste combate desta
cou-se o bravo catarinense

Capitão Pinto Bandeira, co

mandante de um -esquadrão de
voluntários do Rio Grande do

Sul;
- em 1.818, o então Coronél

Manuel Marques de Sousa sur

preendeu e dispersou em Carie

Ienes, na Banda Oriental, a Di- -,

visão do Coronél Manuel Arti

gas:
- em L824, o nosso Encar

regado de Negócios, José Silves
tre Rebêlo foi recebido pelo Pre
sidente James Monroe, dos Es

tados Unidos da América, que
reconheceu a Independencía
do Império do Brasil;

- em 1.843, travou-se o com

bate de Ponche-verde, arroio do
rio Santa Maria, no Rio Grande
do Sul, havendo o General Ben

to Manuel Ribeiro repelido o

exercito republicano dirigido
pelo Presidente Bento Gonçal
ves e General David Canabarro;

- em 1.865, faleceu Cândido
Batista de Oliveira, nascido em

Porto Alegre, Rio Grande do SUl
em 15 de Fevereiro de

\

1.801.

Graduado em Matemàtica em

Coimbra, lente de Mecânica na

Academia Militar do RiQ de Ja

neiro, Deputado, Inspetor Ge
ral do Tesouro, Ministro de Es
trangeiros e da Marinha, Mi
nistro do Brasil em Turim, Pe,

trogrado e Viena, Senador e

::nsc�f:r��6�;�!r��i: :���i� Cirurgia- CII'nl·Ca - Obstetrl'c-,8
Camisão, em retirada do Apa ,

,

abandonou forçadamente os D A tA" Díb M ·

doentes de cólera-morbus que r.. n 0810 J USSI
-

já não podiam ser transporta
dos; foi esta uma das mais tre
mêllilas contigencias em que se

víu forçado aquele bravo solda-
- do, no cumprimento de seu de.

Sábado dia 28 DO Clube Doze

��1�aia �Y��a1i�� �� .. 0u�u��
....... �'. . .. .. ..

. . ." .

.:

1\

ver.

Andr- Nilo Tadasco
..........................

-Casa Recem
cOllstruida
DE s o c UPA DA

RUA FELIPE ·ivEVES
6xl0 lnetros, tIda de

meteriel. ,

TRATAR NESTA REDAÇÃO.
.........................................

Se ricos quereis ficar
De modo facil elegal
Fazei hoje uma inscrição
o Credito Mutuo Predia

\ \

I

A RUA apresenta o

-,

COM A MARAViLHOSA

Quer!"! nunca cuv iu a ·�f;.·:u·�allt:l de
(10.1.'0'" da HCA� n?io .cuviu o que há

de ruais perfeito em rá.!h.

CARACTERíSTICAS!

Dotado de inúmeras características que, por si sós, o

tornariam preferido em todo o mundo, o Q-122W é

equipado ainda com o incomparável sistema acústico da

RCA, produto de 50 anos de liderança no mundo do

* Transformador poro 110 e 220 VO!t5

* Ondos curtas'"e longos
* 7 válvulas RCA

* 5 faiXas de ondas

* Adáptação poro toca-discos

* Medida:;: Altura - 29 cms.

Largura - 23,S crns.

Comprimento - 41 cms.

* Construído especialmente para o

clima' do Brasil

* Móveis de madeira de linhas mo

dernas e elegantes

rádio e da electrónica - a famosa "Garganta de Ouro"!

RCAVICTOR RÁDIO- S.A.
REVENDEDOR AUTORIZADO:

FIRMINO VIEIRA
•

Rua Conselheiro Mafra. 9

Luiz IrmãoFaria
Representações - Consignações - Contra Prõpria

COMÉRCIO POR ATACADO E A VAREJO
-

Grande sortimento em artigos de Alumínio das mais conceituadas

Médico efetivo do Hospital de Caridade
Servi ço especializado em Doenças de Senhoras

Medernos métodos de tretemento
Horários

.

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

manJas
_

Variedade em Louças, - Vidraria - Artigos escolares - Papelaria
Generos alimentícios industr ialisados - Condimentos Perfumarias

Armarinhos em geral
LOJA' E ESCRITóRIO: Rua 7 de Setembro, 21

Caixa Postal 322 - Endereço Telegráfico "LUFAMA,
FLORIANóPOLIS - Sta. Catarina

,,___ ... - - - - _. - - _. - - - _. - - - .-;. - .... _ ...... - - - - - - - - - _ .. - - _ ..�

--COMPANHIA --=Z'AtÍj(NÇ�Â�Dr -GAroI,;
OVU"

Fundada em 1870 - Séde: BAHIA
INCilNDIOS E TRANSPORTES

Cifras do Balanço de 1944

CAPITAL E RESERVAS.............. Cr$

Responsabildades Cr$
Receita .•............... Cr$
Ativo ::-..... Cr$
Sinistros pagos nos últimos 10 anos Cr$

Responsabilidades Cr$
Diretores:

Consultório:
Rua Tiradentes. 9

Residência:
Hotel La Porta

80.900.606,3(')
5.978.401.755,97

67.053,245,30
142.176.603,Mo

98.687.81�,30
76.736.401.306,20

D TILOGRAFIA
Correspondencl J
Cornereiel

Dr. Pamphilo d'Utra Freire de Carvalho, Dr. Francisco de Sá,

Anísio Massorra, Dr. Joaquim Barreto de Araújo e José Abreu.
.·.-.·.·...·.·.-.-_-_...-.·.·.·.·_-....

- ..a-_..- ...-..t!e

Confere
Diploma

DIREÇKol
Amélia M Pigozzi

METODO:

Moderno e Eficiente

Rua General Blttencourt, 48
(Esquina Albergue Noturno)

-
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'Congresso de
·

vereadores
·

Porto Alegre, 25 (A. N.) -

Teve lugar, ontem á tarde no

.salão nobre da As;ociação Rio-
grandense de Imprensa, a ses

.aao preparatória do Congresso

.��� ��::!1�r�� ��l����� l:l� Usina de 8enefician1ento de leite
cíarem os trabalhos, usou da

: palavra o sr. Carlos Morais, Te- A V I 5 O
· presentante de São Leopoldo,
'que expoz os objetivos da reu-

A Administraçâo da Usina de Beneficiamento de Leite,
.níão, acentuando que o Can-

tem o prazer em avisar aos senhores comerciantes e ao públí-
.. gresso a realizar-se, provável-

co em geral, que se encontra perfeitamente aparelhada para
. .mente em outubro próximo, na

fornecer manteiga de primeira qualidade, díàríamente.
eeídade de Santa Maria, abran- Outrossim, avisa às pessôas interessadas que, dispondo
'ge assuntos de grande ínterês- de _u;n. técnico especializado para a fabricação de produtos 'de

se e que muito auxiliará a ad- Iatícíníos tem à venda o apreciado Buttermilch (leite da man

ministração gancha na resolu- teíga) bem corno exelente nata doce, sendo que próxímamen
ção dos magnos problemas eco-

. te, estarão à venda, queijos de diversos tamanhos e qualidade,
nômícos, financeiros e sociais e outros produtos derivados do leite.

do Estado. - Florianópolis, 21 de Maio de 1949.
A ADMINISTRAÇÃO

:;a,
a 6."

PR. RAFAEL G CRUZ LIMA
.-" ,

� �. � .

.t;:

e ...._

rDR. CARLOS LOUR'El'R6
DA LUZ

A.DVOGADOS
!Escritório: Rua João Pinto

n.O 18 - Florianópolis
.... ' 0 0., � �

;8 Ipase socorre as
<,vitimas de Maceió
Rio, 25 (A. N.) - O sr. Alci

des Carneiro, presidente do
_IPASE, enviou ontem um tele
:-grama ao governador Silvestre
, Perícles de Gois Monteiro, pon
-do à disposição do Chefe do
-Executivo alagoano o Nucleo
.:Residencial recentemente cons

truido por aquele Instituto, no
Bairro do Farol, afim de ser-

- vir de alojamento das vitimas
<do temporal que vem castígan
-,{lo os habitantes de Maceió. A
'jniciativa do _Pl',esidente dessa
autarquia impressionou favo
ràvelmente a população flage
>lada, em virtude da situação
"dificil em que se encontra e
> das dificuldades que vem en

'{tentando.

'. 81DresentJS!éões-c.�-.:;..;jf,,��:;j;!f.. .!,!,;;a,..� _ .

FIRMA IDóNhA, ESTABELECIDA EM MQ ?Aº-kº lCAPITAtí
HÁ LONGOS ANOS, E QUE DISPOE DE DEPóSITO, AC-EITA
NOVAS REPRESENTAÇOES. REF. DE PRIMEIRA ORDEM.

RESPOSTAS A Ct\IXA POSTAL, 245 - SÃO PAULO.

EMPRESA FORÇA E LUZ SANTA CATARINA
�

HEMORROIDES
nh �f4 llfAis- '

esn iSPfc/F/CO rRIIZ.
ALIVIO IMé'PIArol

A açio benéfica da Pomada
Man Zan, preparada espe
éalmente para todos os ca-

80S de Hemorroides, é ime

diata, alivia a8 dOres e os

pruridos, acalma e evita as

complicações Infecciosas da!
ulcerações e varizes hem ••-

roldals. A venda em todas
M Parmaclas em bisnagas
com cánula especíal para

facilttar a apHcação.

BLUMENAU

Alameda Duque de Caxias, 7

STA. CATARINA

Eendereço telegráfico "FORÇALUZ" - Caixa Postal, 27

Concessionários dos serviços de Força e Luz Elétrica para os Mu

nicipios de. Blurnenau - Gaspar - Brusque - Itaiaí - Rio do Sul
- Ibirama Indaíal - Timbó - Rodeio.

Proprietária das usinas hidroelétrlcas "Salto" e "Cedros".

I

�,. BOM NEGOCIO

. . . . .. .. .. .. .. .. .. . . .
- .....-...,..._.,_-..-_-...-.-_-....�-.-_••-_."_.,,....-_-....J'.-.-.-_-......-_w....,.....-........� .-,...

- ....

para quem possue de C[$ 10.000,00 até Cr$ 100.000,00 rende

eerta de 10'/. ao ano com recebimento de [uros mensai$.
Infor-mações nesta redacão

i

k·

VINHO CREOSOTADO
"SILVEIRA"

!FRAQUEZAS EM GERAI.

Estuda a CCP a ques�
tão do-prevo do leite
Leoanuunenu» estatistico da

,

sa.fra do trigo
Rio, 25 (A. N.) - O sr. Luiz

.Días Rolemberg, vice-presiden
te da Comissão Central de Pre
'7ços, determinou ao Serviço de'
'Pesquisas Econômicas; a realí
-zação do levantamento da es

tatística da safra de trigo pro
.duzído pelos vários Estados e

, exportada para outros pontos
do território nacional. A ini

, -cíatíva visa apurar o consumo
. de trigo no país. Por outro la
do, informa-se que foi encami
nhado à Comissão Central de
Preços, um pedido de revisão

- .do preço do leite.

PARA HEMORROIDES
U. produto De W i ta

ADAUTO VIEIRA
e

•
MARGARIDA OLINGER VIEIRA

têm o prazer de participar aos seus parentes e amigos,
o contrato de casamento de seu filho CLÁUDIO com a
senhorita Maria Teresa Vecchietti, ocorrido no' dia 24

do corrente.
Fpo1i.s., 26 de Maio de 1949

EUGÊNIO VECCHIETTI
e

ADALGISA ORIGE VECCHETTI
prazerosaments comunicam aos seus' parentes e amigos,
que sua filha MARIA TERESA, contratou casamento

com o sr. Cláudio Olinger Vieira.
Fpolis., 26 de lVIaio de 1949

Recebeu uma cole ..

cão de discos
Nova York, 25 (U. P.) - O

presidente do Brasil, . general
Eurico Gaspar Dutra, recebeu
uma coleção de discos que reu

ne obras dos mais categoriza
dos compositores brasileiros.
Os vice-presidentes das maio-

Ires estações rádio-difusoras de
Nova York, visitaram o presi
dente Dutra em seus aposen-
tos do Waldorf Astória e lhe II C A P I T A L A II
entregaram o presente.

IEstiveram presentes os srs.

Roberto V. Akerberg, da "Co- Sociedade de sorteios e seguros contra acidentes pessoais, eonee-

lumbía Broadcastíng", Joseph fendo mais outros beneficios de carater assistencial.
A. Me Donald, da "America 'Representante em Florianópolis:
Broadcastíng"; James E. Wal- PEDRO NUNES

len, da "Mutual", e William S. Rua 24 de Maio 801 (Estreito)
Hodges, da "National", e Carl Sorteios mensais, mediante mensalidade de Cr$ 20,00 áIém da Jóia
Haverlin, presidente da "Bro- inicial de Cr$ llJ,oo apenas.

'

adcast Music Incorporated". Participação aos lacro. _:.t:}l., "J",$

I &1iudeszenly em
tratamento

Cidade do Vaticano, 25 (U.
P.) - O serviço de imprensa
do Vaticano disse que o car

deal Josef Mindszenty se en

contra em tratamento no hos

pital da prisão de Budapest.
Citando "fontes bem informa

das", monsenhor Eurico Pue

eis, chefe do Serviço de Im

prens, disse que o cardeal "foi
visitado há poucos dias pelo
monsenhor Nicola Dudas, bis
po de Hakdudorog, E: pelo vígá..

rio-geral de Budapest".
Acrescentou que também a

genitora do cardeal Míndszen

ty, atualmente com 80 anos,
foi visitar o seu filho.

OONVIT-E
«Eu sou =Fôrça para robustecer a tua fraqueza,

para iluminar as tuas trevas»
Luz

Convidam-se a todos os estudantes católicos dos Estabele
cimentos de Ensino Secundário, Profissional, Técnico e Supe
rior, bem como. a seus Corpos Docentes, a partícípar da "P4,S
COA DO ESTUDANTE" que se realizará, às 7 norasrêm 5 de

Junho pfóxímo, na Catedral Metropolitana.
Pela colaboração prestada a êste magnífico movimento de

fé na Sagrada Eucaristia confessa-se sumamente grata,
A COMISSÃO ORGANIZADORA.

A vista e a prazo
..

__

.

Enrolamento. de motores, dinâmos e tnm�fQrmadoreli!._.,i �

.

i Instalação de luz e força. . I"
.

Venda de motores; r�Q�91i � RÇ_«�22IJos, 0\1tr9s aporelhos elé- _,'
_f

, �-_, j
- .",

-.,. ',' ....-- ...____....�r---,.,., ..d

_ tJ1;.;_::�;t.T"""'''�, trtcos, arHgos elétricos, etc. ". t..:�_;, ...�� :-L�<L__•
Representa�ões tlíversas, com exclusividade dos insuperáveis

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

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

�I
.

DR
':

I
.

18
A. DA�JASCENO 'DA SILVA

ADVOGADO
;;'j:
-ir

I �,�
: �

I' ''''li Praça 15 de Novembro, 22 - 2° ando
I' .,!!.* I

• (Edifício Pérola)
•

.

Ii Fones: 1.324 e 1.388

I Plorfanépolfa - Santa Catartna
t. ';, I:. ..

AÇõES CiVEIS E COMERCIAIS
,

Guia do Paraná
Publica relação dos comerciantes a industriais Mm seus ende

['ec·olI.
Cada guia é vendido acomuanhado de um mapa rodoviário

Paraná e Santa Catarina.
Redação: Rua Prudente de Moraml, n. 626. - CUf'itiba..

do

Ouçam diariamente, das 9 às 13 e das 17 às 22 horas

RADIO
..

TUBA' ZVO 9
1530 kiIocieloe ondas médias de 196 metros

TUBARÃO -- S. CATARINA

Arvores frutiferas
Arvores Frutíferas enxertadas e plantas ornamentara nu

melhores qualidades oferece o grande Estabelecimento de
Flori e Pomícultura

H. J. Cipper.
Corupá.
Mun. de Jaraguá - Estado de Santa Catarina.
Peçam catalago gratuitamente•

Departamento de Saúde Pública
Mês de Maio. Plsntõe,

28 - Sábado - Farmácia Catarinense - Rua Trajano.
29 - Domingo - Farmácia Catarinense - Rua Trajano.
O serviço noturno será efetuado pelas Farmácias Santo

Antônio e Noturna, sitas às ruas João Pinto e Trajano n. 17.
A presente tabela não poderá ser alterada sem prévia au

torização dêste Departamento.
Departamento de Saúde Pública, 25 de abril de 1949.

Luiz Osvaldo d'Acampora, farmacêutico-fiscal.

,

,I
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6 o Kt TADo-Sàt ado 28 de Maio d. ,•• ;

SEGUIRÃO' HOJE COM DESTINO A !OINVILE PARA ,DISPUTAR UM TORNEIO AMISTOSO DE TENIS COM O ROA·VISTA
TENIS CLUBE, OS JOGADORES DO tIRA TENIS CLUBE DESTA ÇAPITAL. SERÃO JOGADAS 9 PARTIDAS, SENDO �_
DUPLAS. MASCULINAS E 5 SINGELAS. CONSIDERANDO·SE A SITUAÇÃO DE TREINO EM QUE SE E N C ON TR AM OS

CONTENDORES, TORNAR.SE.Á DIFICIL PREVER-SE' O VITORIOSO. I

.

'

H·OJE, À TARDE, NO ESTADIO DA F. C. D. PElEJARÃO AMISTOSAMENTE OS ESQUADRÕES DO GUARANI E [I,RA.
PRELIMINARMENTE JOGARÃO AS FACULDADES DE CIÊNCIAS ECONôMICAS E FARMÁCIA.ODONTOLOGIA, EM CONTI

NUAÇÃO AO TORNEIO MUNICIPAl UNIVERSITARIO.

Trabalhista Brasileiro
conclusão

meios de aperfeiçoà-la. C O D V i j e
Po_r 1!ltin:-0.�evo fazer rAefe- Ai Comissão Executiva Estadual tem o prazer de convidar

rencia � .oplmao dos que veem
os trabalhistas e os simpatizantes de s. exa. o Senador GETÚ

no �uxIlJ..O governamental a LIO VARGAS, dd. presidente de honra do P. T. B., decididos a

Ir_ledIda salvadora por exeelen-I prestar sua colaboração à ação doutrinária e ideológica do par
cla.. tido, afim-de assistirem à reunião a realizar-se na sua sede 80-

Diariamente nos chegam, de Alegam que se .0. Governo cial, sita à rua Felipe Schmidt, 42, 20 andar, às 9 horas da ma-
JOinville, noticias sôbre a grane ass�I?e � r�sponsabllldade dos nhã, dia 29 do corrente, em que tomará posse ó dr. RAFAEL
díosa festa náutica de ama- def'icits venfIcados na explora- G CRUZ LIMA no carao de nresídente da Comissão de Coorde
nhã naquela adiantada. cidade ção dos transportes por _

estra- nação e Reestr�turaçãg do Diretório Municipal de Ftoríanópo-
do norte do Estado. das de f�lTO e por empresa� de liso
Patrocinadas pela Liga Join- navegaçao, por serem serviços

vilense de Desportos e premo- de interesse público, nada mais
vidas pelos clubes Cachoeira e justo que subvencione, tarrr
Atlântico, as regatas de do- bêrn, a produção de carvão,
mingo estão despertando in- dando um premio em função
terêsse desusado não só nos da sua qualidade, do volume
meios esportivos de Jolnvile, produzido e do rendimento de

caíuva, como desta capital, que se ta- cada mina".
20 jogo - Avai x Figueirense. rá representar pelos seus três ALGUNS ASPECTOS
30 jogo - Vencedor do 10 jogo clubes de remo Riachuelo, "Eis ai, senhores, apenas al-

versus vencedor do 2° jogo. Martinelli e Aldo Luz, e da cí- guns aspectos desse empolgan-
Está assim organizada a tabe . dade de Blumenau, que envi-ará te problema da sobrevívencía

Ia do Campeonato Citadino de os seus "rowers", pertenceu- em sólidas bases técnico-eco-
Futebol: tes aos clubes América e Ipi- nomícas, da industria brasileí-

Primeiro turno ranga. Segundo nos informaram ra do carvão.
Junho 19 - Paula Ramos x o Martinelli participará de to- Certamente que ireis estu-

Bocaiuva. dos os cinco páreos, e o Ria- dá-lo com todo o empenho e

Junho 26 - Avaí x Figueí- chuelo e o Aldo Luz de dois. civismo, tendo em mira apenas
.rense, Pelo que se pode deduzir, os os altos interesses do país.

duvid na sob todos os pontos de vista' e
Julho 3 - Bocaíuva x Figucl- cinco páreos programados de- Excelentes, sem UVl a, se-

rense. verão ser disputados com mui- rão os elementos, que ireis ofe-
Julho 10 - Avaí x Paula Ra- ta ardorosidade, empregando os recer ao Govêrno, para o esta-

mos.
_ remadores todas as possíbílída- belecimento de uma politica

Julho 17 - Paula Ramos x des que adqutríram à custa segura neste setor de combus-
Fígueírense. de longos e árduos ensaios, tiveis solidas, de interesse vi-
Julho 24 - Bocaiuva x Avaí. I rompendo as águas quasí diá- tal para a econômia e a defesa

"_"'IIlI" BI!!III SIG!__lIIIsr _
Julho 31 - Vago. ríamente, cronometro na mão, do pais.

Seglundo turno em busca, talvez, de um recordo Iremos ter uma visão de con- pela usina de Volta Redonda

Agosto 7 - Bocaiuva x Paula O idealismo. dos que orga- junto de todos os aspectos de viesse a encarecer. Travaram-

Ramos. nízaram e levarão a efeito tão relevante problema. se alguns debates, com apartes
Agosto 14 - Figueirense x competição de tão grande im-I O magnifico temario ?rga- do eng-enheiro Ernani Cotrim

Avaí. portancia, merece os .aplausos l nizad�o pelo Conselho.NaclOna} e outros.
'

Agosto 21 - Figueirense x mais calorosos. Estão eles

tra-j
de Minas e Metalurgía nos da COMISSÕES

Bocaiuva. balhan_do em pról do progres- uma idéia do qu_� s� pode espe- O ministro, então voltou a

Agosto 28 - Paula Ramos x 80 do salutar esporte do mu- rar como contribuição para o fazer nova proposta: a nomea-

Avaí." que, enquanto a Federação. planejamento'geral de uma ção de 2 comissões para estu-

I d tívid d
.

ímportan darem em conjunto o proble-Setembro 4 - Figueirense x Náutica de Santa Catarina as a IVI a es mais
. .

�

Paula Ramos. continua de braços cruzados tes para o futuro da nacíonalí- ma. Aceita essa indicação, fo-
"d ram nomeados -os S1'S. coronel

Setembro 11 - Avaí x Bocaiu- entregando a própria sorte os da e.
.

va. seus filiados. Formulando sinceros votos Bt"ernard��o?-e MEatos, �:rceStid�n-
Setembro 18 _ Vago. Sugerimcs que, após as pro- pelo mais comI;leto êxit? ?este e; engenneiro rnam I o rim;

Terceiro turno vas de amanhã, seja realizada, conclave, agradeço a Sollcltu�e coronel Oswaldo Pinto da Vei-

Setembro 25 - Paula Ramos x lá mesmo em Joínvíle uma com que produtores, consumi- ga; engenheiro José Borges de
,

d .. id des federais e Leão e engenheiro Aimoré
Bocaiuva. reunião de todos os clubes' náu- ores, autorr a /VoD

.

'

Outubro 2 - Avaí x Fígueí- tícos do Estado, para tratar do estaduais, e entidades de cl�s- Drumond, componentes da Co-

CINEMASrense. caso da inatividade 'da F.N.S.C. se atenderam ao nosso c:onvlte missão de �obre-!axa, e, ��o- ,

.

Outubro 9 _ Boeaíuva x Fl'- lícít d
' para debater um dos mais gra- tessor Jose" Batista Pereira,

-

so lCI an o, uma vez mas, cs- ,. - '"a t . d Ad d F
'

gueírense. ]
.

. t- d- "ri ti> ves problemas naCIOnaIS. preSlu"n e, r. emar e a:- r e

_

-

C_ areclmen OS O sr. pre<>uen V

b " d ria' pTofessor Rui de Lima e �, ...

Outubro 16 - Avaí x Paula clarecimentos do. sr: presidente Aos s,enhor�.s mem IO� o
Sil�a sr. Heriberto Ruls'e e I HlfZ, hOJe .as 4,30 e 7,30 horas,

Ramos da entidade remlstlca do Es- Conselho NaClOnal de Mmas e

I
.).
te'

- O melhor fIlme no genero..

M tI'
.

t f .- Mano Fin o para a .omlSsao
Outubro 23 - Paula l{amos X 'tacto, sôbre esse estado"'àe eoi- e a urgia cumprrmen o � USl

de Mercado' Mais tarde, foi I MARUJOS. DO. AMOR
Figueirense Isa,s que está fazen,do periclitar vamente por esta oportumdade

,.
.

.

dA· .

I (TeCnIcolor)
.,. d '. t .� m relevan- mclmdo O nome o sr. rgeml- "r

Outubro 30 �BocalUVa x Avai a marcha cjo remo catarfnense. e pIes. arem mal"',';, no Dornelles como represen-,
COM: Frank Smatra - Katht'yn

te serVIço ao BraSIl.
t t d S.' d' t d M'-! Grayson - Gene KelIy - José

O PRESIDENTE DA REPUBLl- O BRITANIA QUER ENFREN- PROPOSTAS a� e os .m lCa os_ os 1,

·,Iturbi
_ Dean Stockwell

CA ASSISTIU AO JOGO TAR O AVAí NESTA CAPITAL Dopois dos presentes terem nelros do RIO Grande do Sul.
U d' t' t D· G---

AS RAZõES
' lU !Vcr llnen o com , l'IUte

'RIO, 27 (V,A.) - Ao campo se manifestado sôbre a -co�- . _ de
.

do Vasco da Gama C(impare.�.�-
O BIi!ânia: de Curitiba, cujo plexidade do problema o ml-' A Comlssao da Sobre-Taxa,

U '1 A B .'

l·an·', ante-onte·m, a.::l a1tas p.e!'- esquadrao ha. _ P,ouco eu:patou .

t d V·
-

d' se'que l'a ou seJ'a o órO'ão .que vai ,estudar
Dl espetacu o para , e c.

• "..
- _

ms ro a laça0 IS . '"
_

.

- No pro"rama' 1) Noticias da Se.-
. :SJtiaJiood�s do ga\Tê:mo brasi� com o FerrovlarlO, ca�l1'peao pa- colocar em votação duas pro- o--aumentou� p}'eço no carva.o,

.

"T. •• .

••

Líro..
.

ranaense de 1948, dil'lgiu um nt. p··t d \:! _ reune-se hOJe as 9 horas da

I
mana - NaCiOnal. 2) AtualIdades

po::; as. uma, a resp�I o a �o
_

�
. . .

� Warner Pathé _ Jornal
Até O vi.ce-presid�llfp. da !'Ze- ,OfiCiO ao �vaí, co�u�:li.caÍldo que b1'e-tnxa pedida pelos produto- manha, dando mlCIO aos tlaba:-

. 32
:publica, no exercicio da F,-c- está deseJOSo de VlSltar a nossa r;s d� carvão e· outra a pro- lhos. Apurou a nossa reporta- Preços: C::$ 5,00 e '.� d....
Slúêi c'ia, senador Nereu Ea- capital jogando com o grêmio pósito dos m;rc�dos. O repre- gem que a majoração, so.Ucita- LI�R� �rean��s.malOres,_ e iI3:
n"'.).·� a8S1'StI'U ao s�n_sacI'onal '-·0- alvi-azul amanhã ou no dia 5 t t d C· S'd

,.

'ca dn pelos produtores Sji) dl� res- anos po erao en 1 ar na ses"aQ . e
- -, - sen aTI. e a, la.. l! ,ernrgl 0.. . _

-. 4 30 1 ra
:tt'.�'é" ao lado do embaixador da de junho proximo. Duas propos- Nacional teceu várias conside- pelt?:=t0 produ�o e?tre.�ue ?br:- , 10 S

Irf� aterra na Brasil e cercado tas enviou.o grêmio curitibano, rações sôbre este último ponto gatoTl�mente a Cla. SlderurgI- ,.�

por ministros de Estado, gene� p�ra .

uma exi�ição _

em Floria- afinnando que o aumento de ca NaCl!Oh�l. _ I
ODEON, hO,je ás 7,30 horas

J'a • .:. almirantes � brl<rndell:os. llopolIs, as quaIS estao em estu-
preç'p. solicitado p,elos minera-

. .RESTRIÇ.OES CHISPA DE FOGO
,..,
dI" F d til d d (Tecnicolor"----------- os pe os dIrigentes avaianos. dores de carvão fariam com 01, am a, ven a a,

_

uran-
'TOMBOU O FLUMINENSE EM Ei-las: 8.000 cruzeiros líquidos que o preco do aço fabricado � os de�ates, a qu�stao da COM: BeUy Hutton -:- Arture (e

MONTEVIDÉU despesas de Viagem por via ter� '

.. _ lmportaçao do carvao estran- Cordova
.

�uarta-feira última, o Flu- restre e estádia para 20 pessoas Informou-nos o dr. João Ba- geiro. Segundo o que se disse, No programa: 1) A Marcha d�

mmense, do Rio, realizou sua ou 18.000 cruzeiros e estádia tista Bonassis, maioral do Avaí, a Carteira de Importação ,e Vida - Nacional. 2) A 'Voz do:

estré�a em Montevidéu, caindo para 18 pessoas, ficando
.

por que a proposta será estudada E'xportaçã,o do Banco do Bra- Mundo - Atua1idades
,vencIdo diante do Nacional, conta do Britâr.Ja as despesas na reunião de hoje dos mento- sil já estabeleceu as r�strições I Preços: Cr$ 5,00 e 3,20
por 3 x 1. de viagem por via-aérea. res azurras. necessánas a essa medida. Censura até 14 anos.

SÁBAJJO, CRÁNIffOSO FESTIVAL NO CLUBE '''12 DE AGôSTO'\ PATROCINADO PELAS DAMAS ROTARIANAS. COM ES
TUPENDO "SHOW" ARTíSTICO E MUITAS SURPRESAS. MESAS E INGRESSOS À VENDA NO BAR DO CLUBÉ. INíCJO DO

FESTIVAL1 ' ÀS 21 HORAS. A SEGUIR, SOIRÉE.

Florianópolis, 27 de maio de 1949.
_Saulo Ramos, presidente.
Braz Joaquim Alves, secretário-geral

1 'ímpios debates •. � Partido
$pO'

Direção de PEDRO PAULO MACHADO •

ORGANIZADA A TABELA DO
CAMPEONATO CITADINO DE

PROFISSIONAIS

ENQUANTO A F.N.S.C.
DORME ...

Vende

Na' reunião de quarta-feira,
o Conselho Arbitral da F.C.D.,
entre vários assuntos, organi
zou, mediante sorteio, a tabela
do Campeonato Citadino da Ca
tegoria de Profissionais, deci
dindo iniciá-lo a 19 de junho.
Dia 12 do mesmo mês será rea

lizado o "Inítíum ", cujos jogos
estão assim programados:

10 jogo-Paulo Ramos x Bo- -8.
Vende-se' por motivo de viagem, uma mobilia completa de.

quarto para casal, emestado de nova, em imbuia compensada,
por preço de ocasião, facilitando-se o pagamento em 2 (duas)
prestações.

Ver e tratar à Rua Antônio Matos Arêas 511 - Canto -

Estreito, a qualquer hora do dia

..._·.-.·.- · w._...,.�J".,.�

Os motores JOl:JNSON: Sea Horse
mente são utilizadas máquinas mo

dernas em precisão e rapidez. O�
são construídos em fábrica moder-

·tJS 'sopez!{tlpadsa sO!J�uado aod

engenheiros da
-

Johnson são reputa-
dos como os melhores do ramo. Dis
tribuidores: Comércio & Transpor
tes C. Ramos S. A. - João Pinto,

A famosa estrela norte-ame
ricana t mbem é Kolynos
ista, porque sabe que, ao

cantar, tem que mostrar lin
dos dentes à luz ofuscante
dos refletores. Dinah Shore
é conhecidíssima a t r-a v é s
dos discos da Columb.a Re
cords, Inc. Seja v..cê tam
bem Kolynos-ista, usando
Kolynos.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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"'1 RADIOTERAPIA
'---� - RAIOS X

DR. ANTôNIO MODESTO
Atende, diàriamente, no Hospital de Caridade

Dr. Alva"o de Carvalho
Doenças de Crianças

Consultorio: RUa Tenente

8Uveira, 29
Horário de consultas: 9 ás 11

lls.
Sábados: 14 ás 17 hs.

Dr. Milton ;Simone
Pereira

Clínica Cirurgica
Molestias de Senhoras

CIRURGIA GERAL
OOS Serviços dos Professores Bene

dicto Montenegro e Piragibe No

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

Rua Fernando Machado, 10

DR. LINS NEVES

.Diretor da Maternidade e médico do

Hospital de Caridade

CLINICA DE SENHORAS - CI-
RURGIA PARTOS

Dlagnóstíco., controle- e tratamento

Npecializado da gravidês. Distur
!tios da adolescência e da menopau
sa. Pertubações menstruais, Í'l�',\.

mações e tumores do aparelho geni
tal feminino. I

Operações do utero, ovários, trem
j)8.8, apendice, hérnías, varizes, etc.
Cirurgia pláslica do períneo (ru
turas)
ASSISTENCIA AO PARTO E Oi-'E-

"ItAÇ'ÔES- tlBSTÊ'I'R10kS
Doenças glandulares, tiroide, ová

nos, hipopísa, etc.)
Vblturbios nervosos - Esterilidade
,- Regimes.
Consultório R. João Pinto, 7 - Tel,
t.461
Resld. R. 7 de Setembro -- EdU.

Cruz é Souza - TeI. 846.

DR. POLYDORO ERNANI DE S·
THIAGO

Médico e parteiJ'o
00 Hospital de Caridade de Flo

rianópolis. Assistente da
Maternidade

Doenças dos órgãos internos, es)e.,'eialmente do coração e vasos

Doenças da tiroide e demais

gian-I'
dulas internas

, CJiDlea e cirurgia de senhora'!

_IPartos -

. PISIOTERAPIA - ELECTROCAR
DIOGRAFIA - METABOLISMO

BASAL
BORARIO DE CONSULTAS: _
Diariamente das 15 às 19 ho

ras.

CONSULTóRIO:
Rua Vitor Meireles a. 18

�one manual 1..702
RESIDENCIA:

Avenida TrompowskJ 82
Fone manual 766

Dr. Mário Welldha....
atalca médica de adultol e criança
Consultório - Rua João Plnto,. 16

Telef. M. 769
Conlulta daa 4 t. 6 bO!'U

lleaidéncia: Pelipe Schmidt .. ...
:relei. 811

• • •

Dr. Guerreiro da
Fonseca

Carros para o i-nterio-r do Estado I BOIII-
O horário dos carros de que é agente, nesta capital, a conceituada

firma Fiuza Lima & Irmãos, é o seguinte:
EXPRESSO BRUSQUENSE Diariamente - Brusque

cf excessão de sábado'
EXPRESSO BRUSQUENSE - 28., 48• e 68• feiras

Nova-Trento

E. A. VIAÇÃO ANITAPOLIS - 38• e 68• feira-s

16 horas
14 horas

16,30 horas

12,10 horas

QUER VESTlR·SE COM CONfORTO E ELECiANCIA J
PROCURE

ftlfaialaria
A

Mello

binóculo
6ruode vi sã&,

Especialista
Médico - Efetivo do Hospital de

Caridade
O-UVIDOS - NARIZ e GAR·

GANTA
Tratamento e Operações

Residência: Felipe Schmidt, 99
-

Telefone: 1'.560
Consultas: Pela manhã no Hospital
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
Eletriéidade Médica

Consultório: Rua Vitor Meireles n.

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

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

65 - Telefone 1.422.

Rue Felippe Schmidt 48

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
Pràça Pereira e Oliveira (atráz do

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

__ Fone 841. FLORlANtf>POLIS

Dr. Roldão ConseJd
CIRURGIA GERAL -- ALTA CIo
RURGA - MOLltSTIAS DF; S:';'

NHORAS - PARTOS
Formado pela Faculdade de Mecn.·

eína da Universidade de Slo Paulo,
onde foi assistente por vário. anal do

Serviço Cirúrgico do Prof. Allpio
Correia Neto

Cirurgia do estômago e via. circ:ula·
reI intestinos delgado e grOSIO, tirai·
de, rins, próstata, bexiga, utero,

.,várioo e trompas, Vancocele, hidra

ceie, varize! e berna••
ConsultaI: Dae 3 is 5 hora., l rua

Felipe Schmidt, 21 (alto! da Cau
Paraíso). Telef. 1.598

Re.idéncia: Rua Esuvel Junior, 170;
Telef. M. 164

•

Produtos Veterinarios Visão maior e mais' perfeita
que a de um bom binóculo

alcança quem tem .:,!ida
, iOltrução.
Bon. livros, sobre todo. OI

assuntos:

LIVRARIA ROSA
Rua Deodoro, 33 - Florianôpclta
.............. ............. ,.

Dr. r••1o 'o.t..
Clinico e operador

Cn.ult6rio: Rua Vitor Me:irelel, I"
Telefone: 1.405

Con.ultas das 10 áa 12 e da. 14 li

15 brl. Residência: Rua Blam-.
22. - Telefone: 1.620

Dr. M. S. Cualcull
C1inica exclueivamenu de criallÇla

Rua Saldanha Marinho, 10
Telefone M. 133

O INSTITUTO PINHEIROS - (Caixa Postal, 163 - Florianópolis).
tem o prazer de comunicar aos senhores Veterinários, Fazendeiros
e Parmacêutieos, -que está iniciando o lançamento de uma grande série
dêsses produtos.

Os primeiros já a venda, são:
SULFAGUANIDINA: Tubos de lU e ,vidros de 100 comprimidos de

11,60 e.
VACINA CONTRA MANQUEIRA: Ampolas de 10 cm3 e frascos de

lOú cm3.
SÓRO ANTI-TETANICO: ampolas de 20 cmã,
VACINA CONTRA BRUCELOSE: Ampolas de 20 cm3 e frascos

de 100 cm3.
VACINA ANTI-RABICA: Ampolas de 5 cmS e de 10 em3 e frascos

de 100 cm3.
Dos dois últimos, por serem os seus prazos de validez relativameu,

te curtos, o Instituto Pinheiros não manterá grandes estoques, atenden
do, entretanto, a qualquer pedido dentro do prazo mínimo necessário
ao preparo dos mesmos que, assim, serão sempre fornecidos com ahso
'uta garantia de atividade máxima.

Brevemente o Instituto Pinheiros apresentará outros produtos ve

terinários de grande eficácia, como: Ternerína (Buco-Vacina contra
diarréia infecciosa dos bezerros), Stilbestrol, e ainda, Vacina Contra a

Souba Aviária, Vacina Contra 'a Peste Suína, etc•..............•...

Quaisquer consultas sôbre os mesmos, bem como sôbre as doenças
dos animais domésticos, serão prontamente respondidas pelo Departa
nento de Veterinária.

Pelo sistema de reembôlso postal, o INSTITUTO PINHEIROS aten,

derá
-

diretamente a todos os pedidos de seus produtos, quando não en

centrados na localidade de residência do solicitante.

LOJA DAS CASEMIRftS-
fspeci�Jizad� em artigos para

.

homens
RECEBEU VARIADO SORTIMENTO DE CASEMIRAS NA
CIONAIS E INGLESAS PARA HOMENS E SENHORAS.
MANTEM PERMANENTE ESTOQUE DE ROUPAS FEITAS

PARA HOMENS
ARMARINHO EM GERAL - CAPAS, CAMISAS, GRAVA

TAS, PIJAMAS, CHAPEUS, ETC.

Tudo pelo menor preço da praça
Faça uma visita à nossa Casa e verifique

. nossos preços e artigos

SÊO� SOCIAL'!

PORTO ALEGRE.
RUA VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA N.O 68 • 1.° ANDAR

CAIXA POSTAL, 683 • TELEFONE 6640 • TELEGRAMAS: ,PROTECTORA.

AgeD�ia 88ral- para Sto. Catarina
Sua Felipe SchmicU. 22 - Sob.

Caixà Postal, 69 - Tel. "Protectora" - FLORJANOPOLIS

Plaina
VENDE-SE uma, de 4 faces, com.

pletamente nova, marca RAIMANN,
com transmissões. Ve� e tratar na

Cia, Florestal de Santa Catarina. no

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

Florianópolis
. ,. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .

SENHORITA!
A ultima creação em reiri
�erante é o Guaraná KNOT
EM GARRAFAS GRANDES

Prelerindo-o
acompanhando

está
a moda.

DR. A. SANTAELA
(JI'ormado pela Faculdade Nacio
nal de Medicina da UnIversIdade

do Brasil)
U:6dlco por concurso da Asslsten,
eía a PsIcopatas do Distrito

pederal
Bx,-Interno dr Hospital Pslqulã
trlco e ManicômIo Judiciãrio

da Oapltal Federal
Bx-lntemo da San ta oasa de MI
serIcórdia do Rio de Janeiro

·OLlNICA M:S:DICA - DOENQAS
, NERVOSAS

Oonsult'l5rlo: EdifíCio Am6Ua
Reto - Sala 3.
Residência: Rua ·AJvaro de oar

�alho, 70.
'" Das 15 à.s lI! horas

Telefone:
Consultório - L208.
Residência - 1.a05.

•...........................••.. �

Combal, Gravatu, Piilunc.
Meia!! da. �melhores, pelol me

cores preço! .6 na CASAdMIS
CELANEA - RuaO. MaCra1
. .. .. .. . . . .. .. .. .

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

DR. FRANCISCO CÂMARA
NETO

Advogado
Escritório: Rua Felipe Schimidt
21 (sobrado) (Alto da casa "O
Paraíso")
Residencia: Rua Alvaro de Car
valho, 36

Flórianópolis

Dr. L.iodolfo A.O.
Pereira

Advogado-Contabilista.
Cível -- Comercial

Con.titui,õel d. 10ei.dad.1
•••rvigo. eoreltltoe, Im ;.ro].
. �Orgo.nizaçõ.. oontob.i•.
Regiltrol. mercal. di.pondo,
n. Rio. d. oorl'..pond.nt••
Eaorit6rio: Rua Alvaro de

Carvolho n. 43.
Dal 8 Õl 12 hora.,

Tel.Eone 1494

ESCRITóRIO IMOBlLIARJO A. L.
ALVES

Encarrega-se, mediante comissão, de

compra e venda de imóveis.

Rua Deodoro 35.

I "A S',-rAhZ_f.t6riJà,
Fabricant. e distribuidora. dali atomedCiIt con- I

'LIli f.cçõ•• -DISTINTA- • RIVET. Po.lt.ue um Gli'on.

',.d. IOl'tlm.nto d. oaliemira.. tl.cad".;· �rb,,,

I
bonl • bGI'C:�tOI, algodõ•• , mOI'·inlil • a ... ia:m ..ntt>t

pal'c alfaiat••, que recebe diretamenb doa

I..enae... tdbll'loaii; A ,,(UO • .1\ CAPITJU,,· aho.ma o -ot.Ballo doa 8nnh Com.rol.Dt•• do lnt••iol' no ..ntide d. ,Ih. fazerem 'uve

virilit,a arn.blll d••fotuop.m euCl. oompl'o.! MATRIZ .m FlorlaD6pcUlIIi -! FILIAIS.m Blum.nau e Laj.llI.
----��..�------------------------,----------------------------------------..---------------
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A data de hoje recorda-nos que,;'
- em 1.503, viajando para a.

India, a esquadra de Afonso de

Albuquerque
-

tocou em porto'
brasileiro;
- em 1.638, deixou o porto da,

Bahia e esquadra. holandesa,
conduzindo para o Recife o

Princípe João Mauricio Nas-'
sáu;
- em 1.664, Luiz XIV, Rei de

França, criou a Companhia das
Indias Ocidentais, incluindo em

gramas: . A casa apreciou a seguinte maté-
seu domínio toda a Guiana,lUo., 27 (;A. N.) - De regresso Nação individualmente, dirigindo- DIA DO. ES1'ATISTICo. ria: "desde o rio das Amazonas até

COS Estados Unidos, chegará, ama- se, em seguida, para a calçada à A Casa deferiu voto de cougra- PRo.JETo. DE. LEI N. 1/,[9, (1(;
o do Orinoco ";

nhã,·a esta capital, o presidente da esquerda de quem sai e, depois da tulações, requerido pelo sr. Biase procedência governamental, (11Je _ em 1.827, no Rio de Janei-.
Ilepublica, tendo sido organizado .partida do Presidente, para o local Faraco, do P. S. D., aos estatísticos cria a função de Inspetor de Edu-

1'0, faleceu o General Patrício-
o seguinte programa de recepção: em que se encontram seus carros, I pela passagem, hoje, do "Dia ·10 cação Fisica. - Aprovado. José Correia da Câmara, Vís->
- 10,3D horas - Aterrissagem do do mesmo modo que as Altas Aulo- Estatístico", fala nela, sôbre o pc- PRo.JETo. DE LEI ,N. 25/'l9, conde de Pelotas;
avião "Indcpendence" no Galeão. rielades antes mencionadas. d�o ãquele pesscdista e, ainda. o também cio Govêrno do Estado, _ em 1.842, junto ao Ribei-
Salvas pelos caça-submarinos da Ma- . 12,00 horas - Da marquise, o sr. Bulcão Viana, da U. D. N.

"

cri a ndo 8 cargos de sub-fiscal da rão Jaguaraé, travaram-se ti-"
r'inha Honras prestadas por um des- presidente retirar-se-à, passando a REGIMENTO. DE Co.NTAS Fazenda. roteíos entre as tropas do Ge-
tacamento de Aeronáutica, Agur- pé por entre alas de Fuzileiros X1.I- o. sr. Fernando Melo, udenista Em discussão esse projeto, após neral Luiz Alves de Lima e Sil-
darão s. excia. o vice-presidente da vais. Os automóveis elo corteio reclamou a demora da publicação o ponto-de-vista da bancada ude- va, mais tarde Duque de Ca
Republica, o ministro da Aeronau- avançarão do ponto cm que se cu- do Novo Regimento de Custas, au- nista, que contrariou a medida o xías, e as dbs insurgentes de
fica, membros da f'amilia e das centravam, em frente ao Edifício torizado pela Lei n. 101 de 10·8·'19. SI'. Raul Schaefcr, sub-líder da São Paulo, havendo estes se re- .

Casas Militares e Civil da Presidên, do Ministério. Finalmente, pediu se dirigisse a
I
maioria, disse das necessidades que tirado para Sorocaba;

da. o. presidente e sua comitiva, de- Assembléia ao SI'. Chefe do 'pn('er levaram o Govêrno a propor a - em 1.858, no Rio de Janei-.
As 10,50 horas - Embarque, nos pois de vê-lo."; tomarem assento, sai" Executivo, sôbre a matcría. criação desses nOVOs cargos, que 1'0, faleceu o Tenente-general

Caças, dos srs. presidente e vice- rão pelo portão principal do Arse- o. REAJUSTA�lENTo. DO. F'CNCIO· se resumem na melhoria do SeI" Antonio Correia Seara, que
presidente, ministros e chefes' das nal, rumo à avenida Rio Branco NALIS:\1o. ESTADUAL viço da Fiscalização da-Fazenda, muito se dístínguíra na cam-
Casas Militares e Civil. A familia pela rua Visconde de Inhanmn. O sr. Cardoso da Veiga, popu- ele cuja organização depende a me- panha da guerra da Jndeperi-
e demais membros da Comitiva se- Comporão o cortejo: lista, ocupou a tribuna Ioca lizando lho!' receita publica, Em votaçiío,. dencia, nas de 1824 em Alagoas-
guirão diretamente de automóvel 10 carro - Presidente 'da Pepn- o reajustamento do funcionallsmo foi o projeto aprovado, por maio- e Pernambuco, de 1833 na Ba-·
para suas residências. blica, vice-presidente da Repr.bli- publico estadual, expendcndo, a I ria. hia, de 1839 a 1852 no Rio Gran- .

11,30 horas - Desernbarqu= ('1\1 ca, chefe do gabinete Militar e che- respeito, o seu ponto de vista. De A seguir foi a sessão encerr-ada c I de do Sul e fôra o pacificador
frente ao embarcadouro central (:0 íc do gabinete Civil. inicio, o sr, Ylmar Corrêa, do P. outra convocada para a proxuua de Alagôas em 1844. Nascera em.
Arsenal de Marinha. A banda dos 20 carro - Demais membros dos S. D., informou ter em mãos, já segunda-feira, à mesma hora. Pernambuco a 2 de Janeiro de
Fuzileiros Navais executará o Hino referidos gabinetes. relatado, o projeto ref'crentcmente 1.802;
Nacional. Junto aos degraus, aguar- ao adicional, o que satisfez o ora- - em 1.866, os paraguaios'
darão a chegada do sr. Presidente dor.

Perdeu-se
foram repelidas em Laguna-

da Republica o cardeal, os presi- I�" nll2.(J'L- o. sr. Cardoso da Veiga, mais uma Tranquera, pelo General Vito-
dentes do Senado, da Camara .� cio 111AJ.JM wu:J.1{ vez, disse da urgência com que o

U
-

d d trino Monteiro:
Snpremo Tribunal, os ministros' de I' (" �711� I

.

d 1 L
m coracao oura o no ra- -em 1.800, foi nomeado pelo"

r . J
assunto neve ser aprecia o pe f} e- .

t d
.

t d õníb d CEstado e o chefe do Cerimonlal. _Lfue �eenur{/(,,-juPO<J/iil gislativo, trio logo o projeto de lei 'IJé �
..

o ponta °d Or:_l us. ec 0= Instituto Hístqrico e Geográfi-
11,35 horas - Recebidos os cum, seja remetido à Assembléia '�('lo queIl?S a es a re açao -via on co Brasí'leiro uma comissão pa-·
.

t d lt torid d
'

•

�

I
selheiro Mafra na tarde de on- f

..

R'prnnen os essas a as au ar! a es, Governo do Estado,. o qual _. se-
t Obí t d lt I' estí

ra azer erigir no 10 uma esta-
s. excia. delas acompanhado, aíra- I'

,.

f' d
..

1
em. je o e a o va ar es 1- tua equestre ao Duque de Ca--gUl1C o esta 111 orma o - 1ft se ac la
t" G t'f' b T tevessará :a rua em direção à mar-

.

ma IVO- ra 1 tca-se em e -

xias, a maior g-lo'rl'a militar do .

em vias de conclusão na Comissão
tone n.ouise em face da qual se encon R

.

L b
'-' 1021, ou neste jornal. Brasfl ;-, ..;," .

-

de eajustaruento. em rou, ainda,
trum, de um lado, o corpo diplo- a providêucia que deverá ser rea.

- em 1.889, no .t{io de Janei-
mMico estrangeiro; do outro, os lizada 'pelo Mon'tepio dos Funciou'á- COMPRADORES PARA CA,SAS JIl Iro, onde nascera a 26 de Junho
oficiais generais c, ao centro, as .

P II' C'" dE' 'l'ERRENOS

I
de 1825 faleceu o Senador"nos LI) lCOS ,1VIS o �stado. cous, O Escritório Imobi�lário A. L. Alves, .('. .re\Jresenlações dos Poderes Legis- truindo c.asas para os seus contri· sempre tem compradores para casas �
FranCISCO OtavIano de AlmeIda...

lativo e .ludiciário. o. sr. presiden· buintes. terrenos. Rosa, jornalista e poéta.
te receberá as saudações do sr. pre· A GnEVE Do.S o.PERÁRIo.S, EM Rua DeoJoro 35.

I
André Nilo Tadasco

feito do Distrito Federal que se BRUSQUE
encontrará à entrada. As demais

Florl.n6polls, 28 ele Maio de '949

Regressará ao Rio, hoje, o ..sr.

Presidente da Republica
Como está organizado o .programiJ. de recepção li S. Excui:

pessoas cumprimentarão o ehefe da

Festa de N. S�Dbora
do Sagrado Coração I

Será; comemorado, amanhã
na capela do ASILO DE ORFAS,
a festa patronal da Arquiconfra
ria de
NOSSA SENHORA: DO SAGRA-

DO CORAÇAO
Haverá:
Missa -As 8 horas missa de

A-Ição de graças.
,

Guarda de honra- Durante o dia Q'ERTA ESPECIAL DA

()s devotos de' Nossa Senhora �
farãO-GUar��n��ohonra. -

I 8�iuDITV
-As 18,30 horas encerramento

I V -\:._ "J
da novena e bênção com o San- F 'on.nÓpol,� - ru.lIRAOEN1ES,19
tissimo Sacramento.

Fino cromo PRETO. MARRON
SOLADO DE BORRACHA
Oe37a44 - Cr-ll J45,-

Campanha do Agasalho
A Congregação Mariana Imaculada Conceição está pro

movendo a meritória campanha do agasalho. para as crian
ças pobres dos morros. A todas as familias da Capital ape
lam as Filhas de Maria para concorrerem com agasalhos usados
de seus filhinhos,

-

esperando, igualmente que o comércio e
indÚiStria pr.ontifiquem-se a acolher a comissão que para o

fim, está sendo 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

'seUlS sentimentos humanitários e de piedade cristã.

I
NUNOr=l EXISTIU IGU�L

\

da .Assembléia Hoje no passada
28 DE MAIO

Crônica
Regosijo pela passagem, hoje, do Dia do Estatistico.-Regimento
de cuôtas.---'O reajustamento do funcionalismo estadual.s-A greve

dos operarias, em Brusque.--Um aparte esclarecido.

Presidiu a sessão ele ontem, que minoria. o. aparte do represen tan
contou com o comparecimento de te pessedista referia-se à taxa ro-

26 SI'S. deputados e foi secretariada dovíáría, qUe fôra extinta pelo 'ii"

pelos srs, -Pinto de Arruda e Alfre· Prefeito de Araranguá, índagandc,
do Campos, o sr. Saulo Ramos, 2° daquele udenista, a sua opinião a

Vice-Presidente. respeito. Prosseguindo o represcn-
Aprovada a ata teve a Casa cio tantc udenista ocupou-se, lougan.cn

ência ele matéria do expedicn- te" sóbre essa matéria.

te, que constou de oficios e tele- I ORDEM DO. DIA

o.utro orador foi o sr. Braz Al-

Abandonamm os nacionalistas a maior cidade da China s:!m·

cumpri?" a p?"omessa de defenàê-la até o ultimo homem.

DR. ZULMAR DE LINS NEVES
Comunica aos seus clientes que transferiu o consultório"

paTa a Rua Fernando Machado n. 22 (térreo), onde atenderá,
diariamente no horf!,rio de 15 às 19 horas.

"es, 'do P. T. R que leu, discurso
focalizando a tleve - que iá e"tá
soluc.ionada - dos operários, em

Bl'usque, protestando o orador con·

tra a suposta prisão de três ope.ra·

rios, no decorrer das providêllf'ias.
Para a solução da "parêàe", o sub
lideI' da maioria, sr, Raul Sc,haefer.
aparteando-o, esclareceu não se ter

verificad� prisão alguma.. Tam· CHANGAI, 27 (U. P.) - C.';rca, o.s estrangeiros residentes em Chan-
bém o sr. ',L .I. CabraJ, lideI' ela mi· de 15.000 soldados comunistas l'hi- gai ainda não sofreram conseqllên-·
nOl'ia, falou sôbre o assunto. neses conseguiram OCllpal' t0da a cia alguma da ocupação ou da luta ...
Ainda sôbre o fato, largamente metade merielional da cidade, sem 1'OQos permanecem em suas n�si··

falou o sr. Raul Schaefer, sub-lider luta, mas, em troca, não puderam dências, com exceção dos . cOITes- .

da maioria, declarando "não com· penetrar na populosa parte norte, pondentes, que se vêm na obr'igiÍ
preender que, em torno do assnnto, onde segundo noticias sem confir- ção de andar pelas ruas, P('ter"
se queira fazer exploração del�,.a·1 mação, a guarnição nacionalista Avoremgerb, alemão naturalizado
gógica, não podendo impedir, como iniciou a evacuação, através de britanico, foi ferido gravemente por -

democrata, que a imprensa, falada \Voosung, mais ao norte, na ·cou· balas perdidas de pistola numa rua-·

ou escrita, o comente", Ao final do fluência do Whangpoo com o Yang· da zona do "Bund". Conseguiu ar··

seu comentário afirmou que as au' tsê. raslar-se até perto do consulado,
toridades souberam agir dentro da o. exército nacionalista, que ha· norte·americano, onde foi atendi.,lo, .

lei, o que facilitou fosse a questão v,ia Jurado defender até o fin! a .las duvida·se que sobreviva a0S' .

solucionada, satisfatóriamente, pc,r maior cidade da China, destncoll ferimentos recebidos.
parte de empregados e empregado· fanáticos grupos de retaguarda que NO AR A PHOPAGANDA VER-
re.s ,cuja harmonia elogiou de amo I-continuavam defendendo a margem MELHA
bas as partes. norte do ribeirão Suchow, .'nas a CHANGAI, 27 (U. P.) - o.s (_O·

UM APARTE ESCLARECIDO grande avenida do "Bund" e o rps· mnnistas ocuparam todas as esta-·
O sr. Waldemar. Rupp, da U. D. to de Changai, com exceçã'o do 311- ções de rádio e a propaganda ver

N., referindo·se a um aparte que gula norte, encontravám-se em pc- melha já está no ar. o.s jornais ain- ..

lhe déra, na ultima sessão, o sr. Ri- der dos comunistas. da não foram notificados pela�; an·
bas Ramos, do P. S. D., quando RÁPIDA OCUPAÇÃO. toridacles de ocupação da mndan-·

aquele falav.a, encaminhando a vo- A rápida ocupação da cidade c,'i- ça de politiC.a e cireulàram pela
tação de um projeto de lei, eujas ton desmandos sangrentos, C"lllO Iiíanhã. como de costume. o.s j0r
emendas foram rejeitadas pda os ocorl'idos em Nanquim. -Tudo in- nais ingleses e chineses aparece-

dic.a que a ocupação foi negoc'ada ram hofe, mas os vermelhos aindll"
entre naoion'alistas e comunistas .. nfro tiveram tempo- de ocupá·los.

A queda de Xangai

GUILHERME TAL

PARA fERIDAS.
E C Z E MAS,
I N f LAM AÇOE«S,
COCEIRAS,

A greve, em Brusque, terminou bem, graças a Deus. A pres-·
são da Polícia, denunciada pelo Diário, mereceu retificação.
Pois bem: hoje estamos em grevef Nãb escrevefll!!'� iiada! Só"
isso! A !nossa greve é grave: falta de assunto! Amanhã talvez,,;
quem sabe, se Deus quiser ...

FRECHANDO..•-
f R I E I R A 5,
ESPINHAS, ETC.

i
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