
de amanhã., às 11 horal(�,,�:C�pilal, o emí-
.•.. '.:".� >"""'I!��ij�'r:h' .

. ....

nente calarinense dr. Nerêu Ramas .. S .. Exa, terá' Iesllva recepção,
-

sendo saudado pelo dr. Armanefo Simone Pereira, em nome do I
p

Govêr.!o do Estado, dr .. Agrípa de Castro 'Faria, em nome do Par-
'

tido Social Democrático e

Chegará depois

(

dr .. Nunes Varela, em

na Assembléia ..da pessedísta

nome da banca-
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Nerêu Ramos homenageado
todos os partidos políticos

«Conduta dígníssíma em todos os episódios da sucessão» - declara o

senador udenista Bernardes Filho. .

.

Retornando "'à presidência do Senado, o ilustre catarinense recebe

demonstrações de estima de todos os partid�s.

por

Facilidade á emigração
portuguesa para o Brasil

LISBOA, 15 ,(V. A.) - O Deportamerüo de imigração
acaba de adotar 'uma serie de medidas destinadas a ate:

I

nuar as disposições em vigor, o respeito da entrada e sai;
da de Portugal dos emiqrtmtes portugueses.

Nessas condições, a "carta' de chamada", isto é, o do
cumento pelo qual o emigrante ç chamado no país de imi....
aração, poderá doravante ser emitida por qualquei imi

aranie que desfrute um "standinç" moral, em favor dos
membros dà sua família que permaneçam em Portugal,
ou pela Federação das Associações Portuquesas no Brasi!

.

ou 'qualquer otttm associação de.utilidade pública, funda
dó por portuqueses e cuja nwim'za de membros seja COlfS_

tituida pm' portuaueses.
Por outro lado fica suspensa (t obrigação do "visto"

... de entrada em Portugal para: todos, os emigrantes que quei
J'{!1n permanecer no seu pais natal por um periodo que

não ultrapasse quatro anos.

Novo plano comunista anunciado"pela po
licia pernambucana

RIO, 15 (V. A.) - o Correio da

Manhã publica a segui�te reporta
gem de sessão do Senado :

Começou a sessão de ontem, do

Senado, com um discurso.do sr. Lu'

cio Corrêa relativamente a uma re-

ferência constanle da oração pro- RfO, 15 (V, A.) - "A Manhã" pu.
ferida sexta-feira' última pelo sr . blicou na sua -edição de ontêm.:
Vitor ino Flreire. Disse .o orador A sessão de ontem do Senado
que se tivesse ouvido tal rere, foi aberta pelo sr. Nereu Ramos.
rência, não a teria deixado passar O primeiro orador foi o sr" Arthur
-em julgado. O sr. Vitorino Freire Santos, udenista do Paraná, que
dissera que "só serviria á nação o disse o seguinte: "Sr. Presidente,
candidato cujo nome saísse do mais do que meus próprias senti.
bolso do colete do embaixador Jo- meutos sinto que interpreto '�s do
ão Neves e do embaixador Luzar- Senado, manríestando nossa ale.
do". O orador acrescentou que to. geia por vêr V. Exa. reassumir, a
do o pais sabia que o candidato da presidência dos nossos trabalhos,
preferência pessoal, espiritual e depois do. acidente de que foi vi·
sentimental daqueles dóis poliLi- tima. Aproveito a oportunidade,
cos ganchos era, e talvez ainda sr. Presidente, para significar
hoje fosse, o sr. Nereu Ramos, mais uma vez a V. Exa. o alto

<, inegavelmente um homem, na ex- aprêço, estima e respeito que o

pressão do sr. José Americo, per' Senado Federal tributa á pessoa
feitamente á altura de ocupar a ilustre do seu presidente. E com
alta magistratura da Nação. Nes- grande alegria que todos nós as
sas nondíções, se tivesse ouvido a sistimos V. Exa. reassumir a di
declaração do sr, Vitorino Freire, reçã:o dos nossos trabalhos.. dire
imediatamente expressaria o seu

cão essa a que V. Exa imprimiu
protesto, um cunho da sua inteligencia, da
Foi á tribuna em seguida o sr.

sua cultura, do seu espirita púhli
Vitorino Freire pua dizer que' se co e do seu patriotismo. Queira as.
o senhor Lucío Corrêa não houves- sim, sr. Presidente, receber as ho,
se tratado do assunto, êle o teria

metragens de nossa estima e res
feito an�es, diante de reparos q�e peito ,e as : manifestações de ale
lhe haviam chegado ao conhecl-. gria pelo restabelecimento de V.
menta sôbre o seu discurso, precí-] Exa",
samente com rela'ção ,ao trecho ci-
tado pelo seu colega. Era incapaz .o sr. Ivo d'Aquino, líder pelo
de quaIquer demonstração inamis- PSD, falou a s'eguir. Foram estas

tosa á pessoa do, vice·presidente suas palavras: "§r, Presidente, ca
da República, a quem o ligavam I

mo V. Exa. sabe, se fosse apenas

laços de sincera amizade como vá,: por mim, não haveria. neceilsida�
rias vêzes tiv�ra ôport�l�dade .de', d� das pala;,r.as que .vou pro�un�
demonstrar. So a mahcIa de Ill- Clar, por varlOS motIvos: prImeI·

tençÕe6 ocultas poderia enxergar' ro, ,pela· nossa velha amizade; se.

nas !luas palavras hipolética� aIu- gundo, por ser eu ,representante
sões a que o sr. Nereu Ramos pu- de .san.ta Catarina; terc'eiro, por
desse ser candidato saldo do bol- ser V. Exa. o cheiCe do nosso parti·
·'80' do colete de alguém.

.

'I do €, portanto, o meu chefe. Per-
Ness,a altura o sr. Bernardes Fi· mita, entretanto, V. Exa. fale eu

lho pediu ao ora:dor, que não se es· em nome do P�D que, sentindo·se

queces�e de consignar a dignissi'l honr·ado, na ,sua bancada, com as

ma cOllduta do sr. Nereu Ramos expressões tão justas proferidas
em t;oclos os episódios da sucessão pelo nobre senador Arthur Santos,
presidencial. deseja expressar a V. Exa. a satisfa-
ü sr. Vitorino Freire concluiu ção pelo seu retorno ao convivio

referindo-se .á inteligência, digni-l do Senado e à presidência do mes·

mo, após o acidente que obrigou
V. Exa. a afastar-se dos nossos tra;
halhos os quais tão devotadamente e

com grande elevação tem presidi.. RIO, 15 (V.A.) _ Informam de
do", Recife que acaba de ser descaber-
O sr. Salgado Filho aparteou o. la uma séria trama urdida por di.

orador" p�ra dizer o. segui.nte.: "La" rigentes do extinto Partido Comu
mento haja y. Exa. restring ído ao nista, revelando um plano nacio
seu partido, o PSD, os conceitos nal para subverter a ordem publi ..
emitidos na sua oração quando, na ca e criar condições para o desen
verdade, V. Exa. está interpretan- cadeamento duma revolução ver�
do o sentimento. geral da Casa. To- melha no Brasil. O movimento
dos nos regozijamos com o retor- bolchevista, que seria deflagr-ado
no do ilustre více..presídente da por lidere� Ibr�sileiros em ohe
Republica e nosso presidente". diencia a ordens secretas do
Após agradecer ao senador gau- Kremlin interessado em brechar

cho o seu aparte, o sr. Ivo d'Aquí- a unidade dos países Iatino-amer i
no acrescentou: "Sr. Presidente, canos e abrir no rontinente uma
creio ,q\le as palavras do senador. frente vermelha, principiaria em
Arthur-Santos e o aparte do sena- Recife, estendendo-se posterior
dor Salgado Filho muito mais que mente aos Estados do sul e do
as minhas considerações exprimem norte, sob a supervisão de Luiz
o contentamento do ;Senado por Carlos Prestes.
vêr V: Exa., neste momento, mais, O telegroma em apreço, aqui
uma vez, na sua presidência". distribuido pela Agencia Meridio

O sr. Francisco GaIlotti prof'e- nal, adianta ainda que em fo'nte
riu, depois, estas palavras: "Sr. rigorosamente bem informada a.
Presidente, sou solicitado, 'neste reportagem dessa agência noticiosa
instante, pela bancada da impren- apurou que, em face de denunci'a:
sa, desta Casa, a transmitir a V. de agentes do serviço secreto do
Exa.: os seus votos mais sinceros Exército, provavelmente do co,
de ,congratulação pelo retorno de mando da Setima Região Miitar
V. Exa.: á direção dos nossos tra- realizou uma diligencia sigilosa

.-_·_·.f"_·_·_..·....•..-_·........M-_,_-_·_·......- ...._·_·�

balhos",
I

em focos do extinto PCB em Reci
O Sr. Vitorino Freire, em nome fe, que funcionam com relativa

de seu partido, tambem pediu a pa, liberdade favorecido pelo governo.
lavra para se congratular COm o que se orienta pela politica do sr
restabelecimento do sr. Nereu Ra- Agamenon Magalhães.
mos e com seu retorno � presi(len.

\ Positfv,ada a gravidade da. de
cia da Casa. nuncia isto é, descoberto 'o plano

O sr. Nereu Ramos

agradeCeu, comunista para deflag'far uma re

essas manifestações com as se-

guintes palavras: "Agradeço 80S -------""�------------------......----_

nobres senadores as palavras de

Iestima e afeto com que mais uma A SU��-EZvez me penhoraram. �Di:Z um ve- ��.
IRa ditado que há males que vêm

para bem. Q acidente que me re- Encontra-se em Florianópolis nos Jias de 21 até 23
teve no leito, durante varias dias, de Junho no Hotel La Porta a Dna. Eleonora, técnica
me serviu ,como cQl11provaçã'o de

i
da SONTONE Coporation em Elmsford N.y.U.S.A·xaraque não demereci no cOllceito e: fazer demonstrações dos majs aperfeiçoados AP RE

na estima dos componentes do se·l LHOS PARA SURDEZ fabricados nos, Estados Unidos.
nado do Bra'sil, cuja Presidência! Adaptação ·INVISIVEL. Demonstrações sem com-

é o posto de que mais se honra a promisso.
minha vida publica. Expresso.lhes, Aparelhos Sonotone e Instrumentos Medicos Ltda.

São Paulo.-Rua Conceicão: n. 134,-1° andar.
Sala 102.-Te.1. 4·8307.

por isso; 'mais uma vez, o lUeu pro'
fundo reconhecimento por estas rei·i'teradas demonstrações de estÍllla" .._- � L>-- , _

dade e equilíbrio do sr. Nereu Ra,
1110S, a quem dois Mas antes havia

visitado e em quem reconhecia as

mais nobres qualidades.
'.

volução nacional 110 Brasil, o co ...

mando da Sétima Região / Militar
solicitou medidas policiais no sen

tido de dar forma processu-al às a.

cusações que visam os chefes ver;
rnelhos incumbidos de, no Recife,
manobrar a revolução, encamí
nhando-a ao resto do país. A ,poli,
cia civil, de posse de indicações
fornecidas pelo Exercito, conse

guiu prender o dirigente comunís
ta Agilberto Vieira Azevedo, em

poder do qual foi encontrado. for
to material subversivo, que estava
sendo difundido entre as praças
da Setima Região e da Base da,
Segunda Zona Aerea, aquartelada
na capital pernarnbucana.

�

O material apreendido pela po,
Iicia - conclui o despacho da

Agencia Meridional - será envia
do para: o Rio, seguindo tambem

para a capital da Republíca o tí
tular do Policia Civil, que fará
sensacionais revelações sôbre ()

plano subversivo vermelho às au

toridades' federais.

Recebido ·por Stalin
MOS'COU, 15 (V.A.) - Stalin re...

cebeu ontem o primeiro ministr()

.finlandês Urhi Kekonen, em com�

panhia do vice-ministro dos Negó ..
cios Estrangeiros, Gromyko.

\Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Sindicato dos Empregados em estabe.- Para equilibrar o in-I
lecimentos Hancarios, �� Esbldo de t���a��t�.) cO���o���t! I

-, Santa Catarina . de noticias vindas de Londres, se-I
• '- gundo- as quais o Brasil havia re-I

entroduzído para a libra esterlina 1\um sistema de filas, adotado para
- o dólar, "O

.
Globo" ouviu ()

sr'lDe .ordem do sr. presidente, ficam os srs. associa- Alberto
.

Castro Meneses,
_ di!'etordos dêste Sindicato convidados, em primeira. convocação, de Cambio do Banco do Brasíl.:

ás 15 horas, e, se não houver, nemero legal, em segunda" Declarou s. s. que a medida não!
uma hora depois; do dia 17 dêste mês, sábado, na séde do f?i tomada somente e�l relaçã: a i[Sindicato, á rua Visconde de Ouro Preto, 13, sobrado, para libra, mas tambem a todas as moe-

'

deliberarem sobre o seguinte :
.

'das fracas. Com -isso - esclareceu
- Ratificacão da tabela de aumento de salário ja - visa o Banco do Brasil ter pela i

apresentada' pela Diretoria no dissídio coletívo instaurado F'iscalizaçâo Bancaria, conheci
na Justiça' do Trabalho. mento exato da posição ê do vulto

das transações, porquanto .hojf'
nossos saldos, mesmo em moedas
fracas, acha�-se bem Deduzidos I
lendo- em vista as grandes compras

. efetuadas pelo governo. j
C�mo' se' sabe, adquírímcs na

França a refinaria de 45 mil bar'
ris e 90 Iocomotívas; na Suécia,

Aviso aos meus amigos e clientes que reabri meuGa- Inglaterra e Holanda, grande parte
---------------------------"

binete Dentário a rua 'I'enente Silveira, n. 29, sala t: -
da' frota de petroleiros, cuja pvi-

CI b D d
-

A' ó
,.

)

O consnltõrío esta, aparelhado para atender todos �.s meira pre.stação foi _paga na I�gl�- 'U e -
. o·ze e 9 stO")casos da cliníca dentária, .

' terra, e ainda material ferrovlárlO " .' ,

,

Anexo, um bem montado Loboratórío de prótese' Den- e maquinas para a indústria. As +m- p
A

d J h,
tári!1� para confecção de dentaduras modernas e ponteeI portações d� Alemanha têm sid(l. rograma para o mes e unl"O
agrílícas. "

pagas com saldos belgas, holande- ��!'. __ .• _

AR! MAcHADO J ses e suecos. ela 18Y2 às 21 horas "Soirée Juvenil"·

Cirurgião Dintista
. í Por ult�mo, salientou' o diretor 1'4 '-;; Quanta Feira � "Soil:ée .I?ig· ,.Diri:'2�·� Domingo -:- "Soirée cora.

-. �..;"
-

I�d� �all1b.lO �ue a medida tornada nonv- das 19 às 22,horas. DIa 17 -- inrcro ,as 21 l��ra.s. ,DIa �8 -"Quar-'Fruías Refresco gelados I
nao implicará em demora, desde Sábado - "Soirée" com inicio às ta- FeIra - Soírée mignon com'

-nroc'ure PO'LLI S' 4 Comer'fI·.O e .ro'd'ustr·'8 ;u:t����m���_�r.�:: ;�!����teó p;:: :�o�:;:s��;:o�l�da�tl;�t:sF���:;; inici�b:�o�9t�a������ab��l:ed;u��:, :

P , .', .

.

_. •

"

TU' ! se espera �bter pelo .si�tema de. li.. ,ras. Dia 24 � Sábado � Baile In' Pedro, com. apresentação de graa
.

. PRAÇA 15 DE NOVEMBRO .

. cença previa, de maneira a que fi. rantil das 15 às 18 horas, e� das des novidades.
.

.ttUA CONSELHEIRO MAFRA --:- Edificio Montepio que estabelecido perfeito equllí-
RUA FELIPE SCHMIDT - Edificio São Jorge brio em nosso íntercambío cortar ..

_

-�-_ ,.....;.------' ------'
'

- ------...;.,.------

ciaI.

Vende-se te�reno los corações generosos
Vende-se um terreno medín- 1'\0'8 corações generosos ifi; quê nunea se cansam de fa!zer õ bem 11l'"do' 12x30 na Ponta do Leal SOCIEDADE DE AlMPARO AOS TÜBERCULOSOS POBRES pede u:Ua

.

(Estreito), sito á rua15 de NQ. prenda para, 'a festa "NOITES DE NEVE';, a te'r' lugar a 30 de [unho.;vembro. '

dias 1 e 2 )l,e julho, defront'81 do Departamento' de/Educação, em b�·
sa�;tar C�ll} O C�Pi' . �auIO nef'ício dos !enfermos que não têm recursos:'para:, se' tratarem..
'nesta Rnad _orça o reia ou Os donativos podem ser enviados à Rua" yírdal Ramos, 19; 'OU!'�

e açao. . , !\. 'd H To L 53

-TINTXSPÁRA-�PRESSAO-I· -ve�n�;8i�i;:�la�ent�Z'agr�deCe '

C O_,T TOM A R A DIREtORIA. \

2, Q
. ESTAD�Sexta-feira, 16 de Junho de 1950

I i- -

;

-q--

Elei�ão de Miss Aéro Clube
.�om·a oferta. 4e .um casaco· de peles à primeira colocada

,

.
.

-

Loçal de votação 'OINE ITZ
--._-_:. -

•

DIA - 2 DE JULHOI
,

��anae Festa Auiatóvia
Churrascada -- 8crobaci·as aéreas -- Passeios de avião

e 4 � 1*í' w... ti
'

Edítal

. Florianópolis, �3 de Junho de 1950

NEREU VIEIRA DE ANDRADE - Secretârio G eral

E ELECiANCIA'QUER VESTlR·SE �OM ,'CONFORTe
PROCURE

Alfaiataria
A

Mello�.------------------------------------------------

A V I S.-·O
"

, Rua Felippe S_cbmidt 48

Sociedade dos Atiradores
Florianópolis

CONVOCAÇÃO -'

De ordem do s'r. presidente e de acordo com a letra A· do artg. 10
dos Estatutos, convoco os srs. 'sacias para {l assembléia geral ex-

de

traordinária, que se realizará nq dia 18 de junho, às 9 horas da. ma'
�-.

nhã, em nossa- séde social -sítá 'á Avenida Mauro Ramos n. 218.
Ordem do dia : Assuntos de ínterêsse geral.
FlorianópOlis, 10 de junho de 1950.

1" Carlos Gassenferth Netto - secretário.
. \

c
u _

i· -

' ..
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CINE IMPE.RIO

roi aprovado.
3 ,segunda e ultima discussão e

votação do projeto de lei n? 8/50, de
Griciuma. Aprovado, sem díscus'
são.

4 Segunda e ultima discussão e

votação do projeto de lei nO 9/5g
de Orleães .

Em discussão, teve ° apoio una

nirne do plenário.
5 Primeira e unica discussão do.

projeto de lei nO 53/50.
Em discussão, pediu a palavra �

sr. Ramiro Emerenciano, quê regue
reu à Mesa ° adiamento da vota

ção por 24 horas.

Pela ordem, pediu a palavra o

sr. Cid Ribas, para esclarecer que
o proj-eto se achava em regime de

urgencia e que não poderia ser

aâiado, conforme o Regimento ln'
terno,
Em votação, foi o projeto apro..

vado,
Esgotada a matéria da Ordem do

Dia, foi declarada livre á palavra.
Usou'ao sr. Waldemar Itun;>p,

que se referiu ao discurso do sr.

Cid Ribas, atinente ás verbas. dís
ti�a.das aos municípios•

O sr, Cid Ribas, em aparte, mos
trou que, em seu discurso comen

tára o seguinte:
Que dentro ois verb'as úo pU1Íio

Salte, nenhuma fôra destinada ao

oeste catarlnense- e que, na dístcí
buição das verbas do D. E. R., ês,
te deveria aquinhoar melhor are'
sidência de -Chapecé,
Assim, demonstrou que existia

uma enorme distancia entre o a

, bordar .ê.ises dois assuntos e o de
criticar as administrações federal
e estadual.
Como' ninguem mais se manifc;(.

tasse, foi encerrada a sessão.

o ESTADO-Saxta-feira, 16 de Junho de 1950 -.' 3
__----..........------......----------------------------------------------......------........------------......------------......------------.....------�----�--------------.�'-�
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A LINDA FE�TA JOANINA QUE A ASSOCIAÇÃO DAS DAMAS DE ROTÀRY OFERECERÁ DIA ·17 DE JUNHO À. FIN{

OCIEDADE DE FLORIANóPOLIS NOS ARISTOCRÁTICOS SALÕES DO CLUBE 12 DE AGôSTO. MUSICA CANTO

BAILADOS CONCURSO DE TRAJES A ---CARÁTER
\

COM UNDOS PREMIOS AOS MAIS ORIGINAIS. MESA CR$ 50�OO
NA SECRETARIA DO CLUBE 12 DO DIA 10 EM DIANTE ..

os t.750.00 Cine-Diário V·d Q
..

1-1 a �OCla

Rua Alcipeste Paiva Edificío Ipase - Terreo

RITZ - Ás 17 e 19%, horas.
Virginia Mayo Zachary Scoot e ANIVERSARIOS

Dorothy Malone Sr. João de Assis Major Demeroal Cordeiro
A MASCARA DA TRAIÇÃO Transcorre, hoje, o aniversário Natalícia-se, hoje, o sr. Major De"'

Drama intenso de emoções -tor; natalício do nosso distinto conter- merval Cordeiro, óficial da nossa

tes e cheio de suspense... raneo sr. João Aureliano de Assis, Policia Militar.
'Censura: alto funcionário dos Correios e - � -

Impróprio até 18 anos 'I'elegrafos e pessoa Iargamêãte Men'inp. Gilda Soma

No Programa: / relacionada nesta capital, onde des- Comemora, nesta data, o seu 4°

Noticias da semana fruta de geral aimpatia e aWêço. aniversár-io a inteligente -rnenína
Voz do mundo - Jornal Dada a proverbial solicitude com Gilda, dileta filhinha do sr. Arnoldo

.Preços : que acolhe aqueles que o procuram, Sousa, operoso prefeito de São Jo,
Cr$ 5,00 e 3,20 possuidor de um coração género- sé e da sra. Gicela D. Sousa.

� . .,. • • . • • . . • • • • • • • • . . • • • • •
. 50 e sempre solicito a fazer o bem, - o -

TEATRO ALVARO DE CARVALHO dotes que lhe grangearam a estima FAZEM ANOS HOJE
Ás 20,% horas I e a consideração de que goza entre O sr. Japurá da Costa Fernandes,

MESQUITlNHA g sua grande Cia.l· nós, receberá, hoje, expressivas.
ma sargento radio-telegrafista;

"

de Revista com NATARA NEY - nifestações e cumprimentos de seus - a menina Irene Cardoso, filha

CARL� GI.L - LENA ÉT S:EVIL í amigos e admiradores, entre' os: do sr. Manoel de Freitas Cardoso.
- COPACABANA GIRLS - e todo r quais nos contamos.. 1 - ú -

-Assembléia Legislativa
Presidência: 81'. José Boabaíd. de Urússanga. Pôsto em discussão,

o elenco da Cia.

o quanto custa uma enceradeira

ARNO
ELECTROLANDIA

T E A TR O

por Sálvio de Oliveira

Chegamos à quinta e última récita de assinatura dos espetáculos mu

.sícados que MESQUITINHA e sua Companhia de Revistas estão apresen
ando a 'Florianópolis, numa temporada feliz do ponto de vista artístico.

Como as demais peças já montadas, onde quase sempre aparece a

.rubrlca de Lui1J Peixoto, dos maiores autores teatrais no gênero "Disso
"é que eu gosto", revista em-2 atos e 20 quadros, subiu à' cena CO�l tôdas
.as caractertsticas para agradar, e ultrapassou à expectativa.

Nosso público, desta vez muito mais entusi_asmado, aplaudiu de ma

.neira franca. e riu a bom rir com os "sketchs" e cortinas cômicas a car

.go de Mesquitinha, Telmo Faria, Augusto Aníbal, Perpétuo Silva e João
.Martins.

Um dos motivos do sucesso da noite de ontem foi a boa qualidade
<dêsses "sketchs" e cortinas, todos muito engraçados destacando-se
"Rapsódia Familiar", "Os 'filhos do Bonifácio" e "Les'Enfants Terri
.bles". MESQUITINHA, como sempre, é a figura máxima em todos mo::'-
.menlos em que aparece, não deixando, porém, de brilhar, mesmo ao seu

lado, as figuras de TELMO FARIA, que em "Disso é que eu gosto" este-

-ye magnífico e NATARA NEY, a grandiosa estrêla da Companhia, repre
"sentando com muita elegância.

Nos quadros .em que esteve ausente o notável cômico, tivemos opor
�
·lúnidade de aplaudir as atrizes Julimar e Odete Marques e os atores Per
pétuo Silva, João Martins e Augusto .Aníbal, todos muito bem nas partes
,.cômicas.' 'í

..

.

"Disso é que eu gosto", por apresentar grande e variado número de
""sketclls" e cortinas cômicas, ressente-se de maior movimento de "bovs"
...e "girls", fªlhando, pois, em. parte, como técnica teatral. Contudo, há �x
-celentes alegorias, bons números de canto e dansa.

A paródia apresentada por MESQUITINHA é notável.
Notáveis são também, e sempre, os números apresentados por Car

los Gil e pelos bailarinos Lena et Sevil.
,NATARA NEY, muito bonita, tem em "Sempre Libera", da ópera

.. "La Traviata", uma belissima apresentação, talvez a maior de quantas nos
'tenha proporcionado até agora. Brilha, nesse número, com os fulgores
-de verdadeira estrêla, provocando entusiásticos aplausos do público.

. JULIMAR, em "Fantasia Francêsa" está encantadora, o mesmo suo

-eedendo no "Prólogo" e "Garotas de 1950". Esta atriz sabe valorizar
Suas apresentações usando, além do talento e graça que lhe são pecu
.Ilares, guarda-roupa luxuoso e de muito bom gôsto.

ODETE MARQUES, sempre impressionante como belez� exótica e

"graça· interpretativa, dá-nos uma "Bumba" que dificilmente será es-.

quecida.
Finalmente, "Disso é que eu gosto" apresenta o magnífico quadro

"No Reino do Carnaval", com grandes oportunidades para todo o con

junto, opontunidades que Carlos Gil, Mesquitínha, Julimar, Lena et Se
vil

sab�!
aproveitar c que os põem em grande realce, roubando-as

dos cem is.
Gra .d� �oi li imitaçã.o de Dulcina de Mora�s �CH�VA) feita 1)01' êsse

extraor mario Carlos GIl, a quem o nosso público ja se acostumou a

receber 'debaixo de aplausos.
•

Fpo!is, 15 de junho de 1950.

•• 1' ..

Secretaria: Srs. Protógenes Viei
ra e Pinto de Arrudá.
Á hora regimental, teve inicio a

Censura: sessão, com a presença de numero

Impróprio até 14 anos. legal.
Preços: . O sr. secretário leu a ata da reu,

Camarotes Cr$ 100,00 níã., anterior, tendo sido aprovada
Cad. Num. . '; . . . . 20,00 sem retificações.
Balcões r-... . . . . . . . 10,00' Procedeu-se a seguir, à leitura
.. do expediente.
itOXY - Ás 19,45 horas Não havendo 'orador inscrito, foi

1° considerada livre a palavra.
Cinelandia Jornal Solicitou-a o sr. Osvaldo Cabral,

2°
que requereu à Mesa fôsse tirada

James Stewart, Jane Wymann f
uma cópia das notas taquigráficas,

�allace Ford quando da sua declaração de voto,
CIDADE ENCANTADA após ter sido aprovado, por maio'

Um enredo humano e real! ria, o projeto de lei de Joaçaba .

3° 'Continuando livre a palavra, pe-
Frederich March :fi Geraldine diu.a o sr. Lopes Vieira, que reque

8rooks
reu inclusão na Ordem do Dia do

PIEDADE HOMICIDA

Apresentando a "BIG". revísta
em 2 atos e 24 quadros de Marques
Porto, Luiz Peixoto e O. Bastos.

DISSO Ê QUE EU GOSTO (
Musica. . . alegria . .-. dívertí-

mento ....

!

'Tres milhões de casas vãolser dedetizadas
RIO, 15 (O E) - Conforme as re·giões infetadas, as atividades do

·

previsões elaboradas ,para () cor- Servi�o Nacional de Malaria fo
'rente exercicio, serão dedelizados [Iam igualmente expressivas.
êste ano em todas as a-r,eas mala· As 17 rpil Unidades Distribui
rigenas do país cerca de três mi doras de Anti_malaricos distri-

·

Ihões de predios com os quais s; buiam 21 milhões de comprimidos e .

DoençTaSUdSo�;UlhoLOressPiEratórioconsumirão aproximadall<,ente . ... foram assistidos mais de dois mi t-K\.40.000.000.000 de litros de inseti- !hões de doentes.
cid as. Cirurgia do Torax
As previsões se basearam nos

Formado pela Faculdade Nacio-
"hsultados alcançados durant,e o O PRECEITO DO 014 nal de Medj.cina. Tisiologista e

auo passado, quando sob a direção AFAGOS EXAGERADOS ,_Tisiocirurgião do Hospitl_ll !Ver�u
do ·t· t l\f

.

P' "- \ ,
.

Ramos. Curso de especuiLllzaçao.

sal1J arlS a 'ano multi o Ser As opmlOes dos avos, comadres, l S N TE' t Eviço Nacional de Malaria co se" ... l' t 'b pe o . . . X-ln erno e x-
fi, - e \"lZll11US c�n rI uem sempre pa- I assistente de Cirurgia do Prof.guiu dedelizar de norte a sul e de ra que se iaçam afagos exagera- Ugo Pinhe' G'

-

(R')este a oéste do pais, 2.364.279 pre- cios ás _ crianças. Pensam, com
lro Ulmaraes. tO •

dios consumindO 31.268.030.929 li isso, torná-las amáveis e bem hu- Cons.: Felipe SChmidt, i:l8
tros de inseticidas, realizand� as' morad-as. Puro e fatal êrro, pois, Consultas, �diariamente,· s'im a campanha san.iLária de maior, ao conlrário, a criança se tornará das 15 às 18 horas.

·
. ..envergalhlra do mundo moderno. I impertinente quandO lhe faltarem Res.: Rua Durval Melquiades,No tocante {Is populações das tais carinhos. 28 Chácara do Esp�nha I R_u_a__A._r_c_ip_re_e_t_e_P_a_i_'\_'a E_._d_L_I_p_a_s_e_-_T_e_rr_e_o _

projeto de lei nO 53/50, em regime
de urgência, que visa o Estado 3

contrair o emprestimo de 10 mi'
lhões de cruzeiros' com a Caixa
Econômica Federal para a constru

ção da linha de transmissão de ele
tricídade Capivari .

- Florianõpo,
lis, cujos serviços estão em trance
andamento-
E mseguida, ocupou a tribuna o

sr. Rui Feuerschuette; que se refe.
Bob ,ste.ele em

, riu ao telegrama emitido pelo sr.
CONF�I'l10 NA FRONTEIRA .

Sàülo Ramos em que focalizava a
uni western de lutas e emoções l] atual situação do Rio SêcQ.'.

3°
\ Ninguém mais se manifestando,

Continuação do seriado: â

Ordem d
.

passou-se a Ordem o DIa.
�MISTERIOSO MR. "M" i Segunda e ultima <lj'scl1ssfio (

Mistério •.. ação... votação do projeto de lei n? 2/50
4°

que isenta do pagamento de trans :

Inicio do sensacional seriado: missão de propriedade a Federa.
O CHICOTE DO ZORRO Cão das Associações Rurais e as

Suspense. .. emoção... Associações Rurais.
Censura: ,Pôsto em discussão pediu a paI r.:

Impróprio até 14 anos. vra o sr. Joãü Rilhas Ramos, que'
Preços: se referiu ao projeto acima, de
Cr$ 3,20 (Unico). sua autoria, tec,endo vários, e judi

0-8-.-'1.'" L-O'BATO'--FILHO ciosos comentários.
A votos, foi aprovado, por lmani·

mid,ade.
2 ,segunda e ultima discussão e

votação do projeto de lei nO 7/50,

Censura:

Impróprio até 14 anos .

Preços :

Cr$ 5,00 e 3,20

Hoje ás 19,30 horas.
. 1°

Marcha da Vida - Nacional.

...

-

..

Se ricos querei, ficar
De modo tacit�eleg91
Fazei hoje umll: inscrição
Credito M utuo �redia
• � _ II: �

Panelas de Pressão ARNO
a Cr$ 5tO,00

Grelhadores Etétricos
a Cr$ 500,00

na fiefrolandia

..
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o ESTADO-Sexta-feira, 16 de Junho de 1J5J

:L.I•• "••1$ ex.ti••
24 - SÁBADO -' TRADICIONAL BAILE JOANINO - CASAMENTO SINHô ZÉ ROSA COM SINHA JOANA- DANÇA DA GOSTOSA QUADRILHA - DANÇA DA
RATOEIRA - APRESENTAÇÃO DE UM GRANDE SANFONISIA. BOITE DA COLINA - DEVERÁ FUNCIONAR EM DUAS NOITES, PREVIAMENTE ANUNCIAD

AS E SEMPRE APRESENTANDO GRANDES ATRA- ÇÕES. BREVEMENTE O CANTOR QUE EMPOLGOU FLORIANóPOLIS - JOAQUIM PEREIRA. - NOTA:
--,_ FOI SUSPENSO O COCKTAIL DE DOMINGO -DIA 28. - PARA AS FESTAS ACIMA RESERVAS DE MESAS NA REl.OJOARIA MORI'fZ.

..

G. 8. Cal�eira de An�rada
Exclusivista «RENNER»

PRINCIPA IS 4RTI808

Roupas- Calçados ,

, No

Feltros-Maquinas'
de costuras

'

Loja RENNER
Rua Tenente Silveira', 29

Flori �rÓDO Iís

,iii
I

(O REGULADOR VIEIRA)
A mulher evitará dores

ALIVIA AS CóLICAS UTERJNAS
Emprega-se "cem vantagem para
combater as Flores" Brancas, Cóli
cas Uterinas, Menstruaes e ap �s o

parto, e/Dores nos ovários,
E poderoso calmante e 'ReglJla

dor por excelência.
t:.LUXO SEDATINA, pela sua com

vrovada eficácia é receitada por
médicos ilustres.

'FLUXO SEDATINA encontra-se em

toda parte.

CURITIBA TlUe'MII": PROSE8RAS

hoi';ndade-'d'�""--Senhot""""J�-stis--d;'s
l..Passos e' Hospital de Caridade

Edital- :,'de Fornecime'nto""
'De ordem da Mesa Administrativa da Irmandade do Se-,

1lhor Jesus dos 'Passos e:Hosp�tal de Caridade, desta Capital,
previno aos interessados que, até o dia 27 deste mês, às 1? ho
ras, receberá esta Irmandade e Hospital, na sua secretaria,
propostas, em' cartas fechad�s, para o fornecimento de todos os
rtigos n�cessár�os �o seu consumo, durante ó semestre de ju-
o a dezembro do corrente ano.

'

,Con�istório e� ,Florianópolis, 5 de junho de 1950�
Luiz S. B. Trindade - Secretario.

,DArl L,OG,RA FIA
(orrespol1'Ja�d J

Comerciai
Confere
Dlploml

DIREQAol
BléUa M Pluozzi)

�ua General BUleru:ourl, 48
,

(Esguina Albergue_ Noturno)

METODO.
Moderno e Eficiente

A verdade sôbre as intoxi,cações e o 'seu fígado!

IA função de nutrição é exercida

3
Hepatina N. S. da pe�ha, que contém extrato

de maneira complexa pelo orga- de fígado Integral concentrado e extratos de
nísmo.Nela o fígado desempenha vegetais, cientificamente dosados, age de ma-

papel importante. É por intermé-, neira segura, normalizando as funções do fígado. �
dio do fígado que vae para o san- Basta' tomar uma colher das de chá de Egue os elementos de que o orga- Hepatina S. N. da" Penha em pequena � ;:nismo necessita. É ête, .também, porção d'agua, 3 vezes ao dia.

quem promove a eliminação de tudo
aquilo que é prejudicial- as toxinas.

G... � 2 Quando o fígado não funciona

r (

bem, o que acontece e a perma-
nência de tóxicos no sangue utí

lizável pelas células, gerando mal-estar e indispo
sições constantes. Boca amarga. tonteiras, respiração
difícil, intolerância para certos alimentos, etc., são um produto do �
sintomas comuns de mau funcionamento do figado. IHSTIlUJO f.lBIIACOBIOlOOICll iii

, x

·

..EPAlINA, H. S. D.II 'ENHA • ftl1;PATlNA H.5. DA ,[NHA • "EPATlNA N. s, DA PENHA .. "EPATIMA N. s, DA P,"HA • HEPAT'IIA H. s. OA P[N..... HEPATUtA ti. S. DA PENHA
" /

� , .

� i...

ia
..;

'"
t-:"

.:

Mundo do I RádiO

poriAl Neto
1. Duke Ellington acha.se na

Europa. Com ele, está toda a bano

da que dirige. Pretende fazer uma

gira de três meses. Esta será a

maior gira de uma banda comple
ta, desde Q tempo de antes da

guerra.
Durante o ano passado, Duke

esteve também uma temporada na

Europa, mas não estava acompa
nhado de toda a banda. Naquela
época tinha consíg., apenas qua·
tro músicos.'
Desta vez, o umco elemento

da banda 'de Duke que ficou nos

IEstados Unidos foi O' cantor AI

Híbbler- AI está tentando abrir

Icaminho por si. Neste momento,
canta 'em· um clube noturno do
Harlem em New York.

.....•...••.•• ..............

2. Louis Armstrong, que cum,

prirá 50 anos de idade no próxi
mO' dia 4 de julho, está começan
do uma carreira corno escritor. O

número de junho da revista RO'
LYDAY traz um artigo assinado

I' por ele, referindo as experíencías
que teve rsoentemente, durante a

gira que fez na Europa.

,I A histor ía ocupa 13 paginas da

I revista. ,Segundo Down Beat, é
--___,--�-----�---------------- possível que O'S incidentes descritos

em Roliday sejam usados para uma

peça teatral. Tudo depende de
certas providencias, atualmente
em progresso em. Londres. A peça
seria estrelada em Londres, tendo
ao própr-io Louis com., ator,

,

Há 17 anos que Louis não 1 vai
11 Londres, Em 1933 ele e' 12 de
seus rnusicos tocaram para a fll"
niilia real.

/

Os Germes
da-Coceira
Comba�dos em 7 Minutes"'
A sua pele tem cêrca de 50 milhões{lie mim1ooulo. lulco8 e poros, onde oe

e.condem 08 larmea cauaadore. da ""'"_
'

vel coceira, "rach&ndo". erupQÕea,· udes-_
e,ailcando''', ardência, acne, imp,ipD8
P80d�" cravos, espinhas, frieiras, 00:
c�ira do. p�. e out,ros QUlles. O. triota
meDta. comune e6 fornecem um'alivio
temporllrio, porque não combatem o
germe causador. A nova deoooberta.
Nbotlerm. faz parar a coceit'a em 7 mi-
nut.. e oferece a larantia de dar-lhe
uma pele li.a, limpa, atraente e macia
- em uma semana. Peça hoje m....
mo ao ",\U farmacêutico Nll"".
e elimine as verdadeira. causa. das

mões cutãneaa. A, nQl!8& garantia

."oder.. II a eua
"

.... maior pro-'I'" � Allcçl" cutta... .teção.

fRAQUEZAS (EM GERAL
VINHO CREOSOTADO
u-S I L V E I R A ..

Dr. (LARNO G.
G'ALLETTI

ADVOGADO
Crlm•• oive)

Ooaetltulgão li. Socladad..
NATURALIZAÇÕES
Titulol DelJlarat61'lo.

EICIl'it61'Io • R.,leI.nala
Rua Tbadant.. el.

FONE •• 14Sa

LIVRE-SE,
de uma vez,

DeSSA TOSSE
que o atormenta! :::

,
�

:l::.���ap��! �
...

Uvos não bas- �tam. E preciso .,
co ni oat e r as ;;:

causas da tosse, com -um me,
dicamento adequado. Só as

sim, você se livrará realmen-: �
te .dela, i:
Quand,o v. e s'ttt
tossindo, obriga

, seu organismo a',.
" um grande díspên-
..

'dio de, energias, w

que enfraquece ' � �,

suas fôrças e pode abrtr ca- :=
minho a males muito Sél'Í.OS. �
No combate às causas da �

tosse, que é provocada' p;_or w

irritações nas mUCQSáS do o

aparelho respiratório, faz-se <

'; '; necessãrto, também, tonificar il
'�; o organismo, , ..,;.

�

fi
�

"

'F1GÂ'rOSSE, que S'

, contém" e.mSUólfór,-
;;:

mula 'cxtrã'to de
:::. óleo de figado de

W

-

bacalháu, xólrope o

.
. de glicose' e ele· E

mentos de gl'ande pOder ex- ;:

pectorante, cicatrizante e re· �
generljdor das mucôsas do

.,

-aparelho resp!rató::-io, é o rlé- �

'médio. indicado em todo5 os �
casos de tosses, bronquites e

suas manüestações.

Se v. está tossindo,
tome logo

um proçJuto do

INsnTUlo

FARMAtOBIOlOGICO

F'GATOSSE· f1G�TOS5E. F1GATG'5E

Miller solicita
..... -

urgenClft
WASiRINGTON, 14 (USIS) -

Edward G. l\oIi1ler Jr., Assistente de,
Secretário ele Estado para O'S

AssuntO's Inter-Americanos, soltei
tou aO' Congresso a autorização de
verba para a construção da estra,
da inter-americana, na América

Central e Panamá.'
Justificando em' favor das me'

didas pendentes, as quais autorí
zariam a verbi 40 ª milhões ,p:

o ano fiscal de 1951, Miller decla
rou à Comissão de Obras Púhli-

I
cas do Senado que a terminação da
rodovia era necessária por ser um

assunto de capital importância pa
ra cada paí s nela interessado.

HEMORROIDES
1NTERNAS OU �XTERNAS

Alivio

I •

Deixará S. Paulo
;SÃO PAUr.O, 14 (v .. A,) - Em

vista de haver sido proinnvido �

Iransfertdo para a Embaixada dos
Estados Unidos da America do

Norte em Quito, Equador, deixa
rá. em pr incipios de julho esta Ca.
'pital, acompanhado de sua Exma,
Sra. e filhos, O Dr. Joseph FvPriv!..
lera, Adido Cuitural 'junto ao Con
sulado Geral Americano.
. �'. � " '"': ; "'.

..

'

'.Atençã'o "

, ,

,VÉNDE-SE um lote de ter
ra 'à .Aveníde Mauro Ramos,
próxínío ao', Largo General
Ozorio. Ver e' tratar com o

sr, Manoel Fiuza Lima, na
, Firma Fiúza Lima Irmãos, &:
Cia. Lida. à Rua Conselheiro
Mafra, 35. Florjanópolis. ,

'.Peídeu�se
A caderneta'no 1609-da Caixa"

Econômica I Federal, solicitand_9
quem ao encontrou, entregar 'à,
rua Silva Jardim nO 192 f.undps·

Perdeu-se
A caderneta nO 5809, da

-Caixa EcO'nômica Fed�ràl.' Pe.,
de-se a quem achou ent:re

gá-Ia ao' sr; �Ido' PaulO' Pe
reira à Rua' ,Crispim ]\Iira,
nr. 31 (lfundos).

..

FabrlGant. a di.tzolbuldores da. cifamadà. oon';
,

f.Ggõ•• -DISTINTA-,. RIVET.\Po.,ue um gfan�
d. .odlmanto ' d.t .8CU.mira.. IleGado.,' brbu
bon. • barato.; al':godé5•• , haodn. e a"lamG:ntoll
pala alfaiate••

'

QU.� reoebe db.tament. da.
S:nfll� Come..oI_tGl. do lntel'lol'" AO ••ntido �d.:lh" fGtleI!'fUI!. luall
Flo!!'IClm6polllll ii 'FILIAIS .m 'Bhlmenau�. La!QIt; �

MbaalcQfl;, Ia Ca.a .� CAPITAL" .homa f5 ··lIitcnl�a(j €1011
'\.Tlillta Q:i.\t4811l dll tlfetucu'em rluall aompJ"a!\!� M.A..TRIZ em
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o Brasil protesta nos (I. UU. contra as restrições ao café
RIO, 15 (O. E.) - Comunica o Itamarati:

"Em discursos proferidos na sessão da Câmara dos

·.Deputados, anteontem, os S1'S, Plínio Barreto e Gabriel
Passos se fizeram eco da�preoct�pações que em lodos os

meios nacionais está causando a campanha movida pelo
$1', Gillette, senador norte.americano, contra justos interes

ses dos poises que exportam. café para os Estados Unidos

. da AmÚíca, especialmente Q Brasil e Colômbia. A «ôsse

propósito, e correspondendo aos apelos dos dois ilustres

deputados para que alguma afirmação seja [eita pelo mi

nistro das Relações Exteriores, de que_!!!:..ão ficou inditeren
te a essa campanha, cabe declaror que, como já anterior'

mente foi informado á Camara dos Deputados, o Itamara;

ti, por motivos óbvios, absteve-se de qualquer diligências
oficial contra as atitudes pessoais do senador Gillette.

Desde, porem, que elas desfecharam um p,rojeto de

lei"e indicação de aloitres execuiiuos contrários aos in:

teresses do nosso comércio com aquele-otüs, este Ministé-:

1'io- fez perante Q qouerno norte-americano as necessâ

rias representações. O govêrno brasileiro não está isolado.

nessa atitude. Em ocas tão oportuna o Itamarati fará 'mais:

explicitas e circunstanciadas declarações a êsse respeite.:

Pretenções dum Prefeito Comunista
ROMA, 15 (U. P.) -,Noticias de Ordeto, onde «e en·

contra um dos santuários mais venerados da Itália, dizem
que o 'prefeito comunista Carla Greaori entrou em confli.
to'com 'o bispo D. Francesco (Pipo. E anunciou que ou sai

.

o. bispo OU sairá .êle. Tudo par çausa da procissão com que o

bispo transladou para Roma, no di(/. do Corpus C1'isl'i, um
corporal manchado de, sa'n(Jue que tf. venerado em

Orvieto, há 7 seculos. Foi a primeira 'vez q'Ue a relíquia
deixou à cidade e o. pl'ojeto sustenta que o' bis'Po não po·
dia fazê.lo, p,OI' se tratar de um bem pertencente à cida'.

. �'

de e portanto sujeito á autoridade mZLnicipal. Durante a

procissão, o' 1/refei�o'�n(lndoft fechar � prefeitttra, mas es.

ta foi arrombada �. ilumilli1fla fi ioj.'ça pela �ttltidão.I

o primeiro
. /

dio:e de p'l'Cl)os \das importaç,ões mês completo depois da' desvalo·
britânicas no mês de abril acusou rização do esterlino.
um aumento ae três pontos sôbre Por outro lado, os preços das
o mês de março',"que havia aumen. exportações britânica's permanc'

tado três ponto.s sôbre fevereiro. ceran1 ,ein 118, a,cus;wdo cjnco.
O lndice situa-se agora em

1311
pontos �ô'b,re o . nivel ,de. o.utubro

(to.m�ndo-se a base de, 100 para e seis ponto� sôbre o de abril

d611947), con1ra 118 em outubro do 1.949.
. ,,--,

'

Ageptes :
_
Comerçio & TriDa-

Teria· sido
. descoberlo um cemite· f�!?�:���;.:2=

I rio. de indios, em Tubarão L��ir�b��A�,ê8��rl:S ,���
Caixa Postal, 1 2

TUBARÃO, 1·5 (R.) - Divulga' cheiro asfixian1e. As autoridades Florianópolis
se 'aqui que foram encontrnrlos no não conseguiram explicaçãõ con,�
interior de úma caverna no Morro vincente para o fato, admitindo.
dos Conventos, deste municipio,.vin entre' outros, a bipót{lse de que se

te crnneos e consideravel quantida. trate de antigo cemitério dos ín

de ue ossos humanos, exalando dios.

alegria - que era tamb-m-a do Se

nado - pelo retorno do sr. Nereu

Ramos à presidência da Casa, após
breve enfermidade.

Ião cootrihir pa�a O pr�grama de assis:'IMovimento subversivo em Recif.
. ,têncI8 técnica .

.

Seria o mesmo chefiado pelo ex-capitão Agilberto .Azevedo.
LAKE SUüGESS, 15 (V.A.) - assim como a' Conferência de As- Fói descorberta em tempo a marhorca.

Os delegados de seis países dá A. sistência Técnica cêdo aplique O
-

mérlca Latina ofereceram, hoje, principio da uníversalídade, acei- RECIFE 151(V. A.) - O coman. lamente com 10 membros do ex- comunismo o sr. Honorio Montei....

as contribuições de seus gover- tando em seu seio tôdas as nações dante da Base Aérea, Brigadeiro tinto partido comunista. ro, ministro da Justiça interin,o-�
nos ao Programa das Nações Uni. Anunciou, por outro lado que Alv{l1'o Hercksher, confirmou o .. !lIO, 15 (V. A.) - Sobre a no. declarou oà reportagem ignorar ter-

<Ias.
.

a contribuição de seu govêrno se. âescoberta de um movimento sub- ticia que o governo pretendia di. talmente qualquer iniciativa em

;São êles o Chile, Cuba, Equa, rá de 94.500 suores, ou seja de 7 mil versivo, sendo apontado como rigil"we ao Congresso solicitando tal sentido, a não ser a noticia dí-

-dor, Honduras, San Sàlvador e dolares logo. que o orçamento Chefe do mesmo o ex.capitão Agn· medidas da exceção t)ara combtr '!Ju.lgada ontem 2)01' um vespe'i·tí_
Costa Rica. do Equador para 1951 seja aprova- berto Azevedo. Este foi preso jun-. ter as atividades slJ,:bvel'sf'IJas do no.

O representante do Chile, sr. do. '--�-----------

Carlos Valenzuela, anunciou que O sr, Gustavo Gutierez, delega' Atravessou os AnGes libl"errelra '18.'1 n.seu govêrno estaria pronto a con- do de Cuba, anunciou que a eon- �
{ribuir com 5 milhões e 400 mil tríbuíção de seu pais será de . num teco-teco cesso "m, S. Paolopêsos, ou seja 'O equívallente a .. 50.000 pesos ou seja 50 mil dõla-

S. ,PAJULO, 15 (OE) - Regressou1)0.000 dólares, para a realização res, sendo que a metade desta
a esta capital a aviadora brasüeída primeira parte do programa, soma seria imediatamente entre•

.

ra Ada Rogato, que acaba de _readurante o per-iodo que terminará gue e a 'outra metade seria doada
lizar um feito extraordinár-Io para a

-em 31 de dezeinbr., de 1951, au- em prestações. aviação civil brasileira, atravessan-'mentando em seguida as oferlas O delegado das Honduras, sr
. ...l

• do com o seu teco-teco "Brasileiri-
'Ue bôlsas, prlucípalments de téc- Tibúrcio Carias notou com satís .

• nho" os Andes, nos dois sentidos.ruca industrial. O _govêi'nó dó Chi- fação "a nova. tendência da cons-
Realizando uma viagem de boa

Te, disse Valenzuela, acredita no ciência internacional", anuncian-
vontade e aproximação ao' Chile,-êxito do Programa de Assistência do que seu &,ov�rno contr-ibuirá Argentina, Uruguai e Poraguai,Técnica, que se desenvolverá com CÓJU 14 mil lempíras, ou seja 7 Ada Rogato voou 11.591 quilorneuma grande cooperação interna- mil dólares.

-cional. Valenzuela I Itev ....ou sua O "1 T' tros, permanecendo no ar 118 ho-
.... m sr. Agui ar rrgueros em no-

ras e 4,5 minutos, Em todas' os
satisfação. ,p.aI:tic�llar' por ver que me de San Salvador, anunciou

.\ pontos em que pousou Ada reali-
agora, 'quando a falta de divisas a contribuição simbólica de 5

- zou Lambem exibições públicas de
:>ao a fonte de quase todos os pro. mil dólares, seja em dólares seja
blemas, "as nações estão prontas I d I d d C paraquedismo, fazendo vários sal-

em co ons e o . e ega o a osta
tos 'retardados.

a trocar sua pobreza" pam o pro. Rica, de ai Guariia, prometeu 5 Ada Rogato levou àqueles paísesgl'CSSO comum. mil dólares também, após a rati-
. I mensagens. de contraternizaçãoO dr. José Antônio Correia, re- f'ieação nelo Parlamento cosíaríW

•

das mulheres brasileiras, dos Aé;
presentante do Equador, expres; quenh., desta decisão governamen •

ros Clubes de São Paulo e do Bra;
sou sua esperança de que a ONU, tal. sil e da Associação Brasileira. de
'-.

Aviadores Civis.

RIO, 15 (R) - No expediente do

�enado 'ontem o primeiro orador

foi o sr. Artur Santos, representan·
te paranaense, que manifestou sua

Onze' postos b'rasHeiros contra,
s malária. _in�taIados no Para'guaiRIO, 15 (V.A.) �. Acaba de re· Atendendo a apêlos das autori-
'gréssar de uma via"gero de inspe' dades, sanitárias d'o Paraguai o

,çã� á Foz do Iguaç\1 00 'sr,' MálIio "Servico Nacional de Malária tem
Pinoti, diretor do Serviço .Nac�<ma.l hoje em funcionamento 11 Unida.
-de Malaria, que de.cIarou., à repo;r. des Distrilbuidoras < de Anti· mala
tagem q�e as atiy.j�ades do Servi' ricos na margem parag'uaia d'O Pa
ço Nacional ue Malária vêm alcan· raná, alem da ded·etização proc'e
,\lando no Paraná os mesmos re. dida na cidade paraguaia de Por.
sultados positivos observados nos to Franco e seus arredores. Os �"NI4"""NI4"""NI4"""NI4""""""._"NI4"""NI4"�1
demais Estados. serviços anti-maláricos brasilei
- "Terminamos agora - disse ros assumem, assim, caráter conti�

...... o segundo ciclo de dedelizaç'ão nental.
e assistencia medicamentosa em .Qom.o nos demais mUlllClplOS
todas as areas malarigenas parana paranaenses, incluidos na área
enses. Foram dedetizados' 106.870 malarigena em Foz do 'Iguaçu, já
prédios em 3.091 'localidades de não existe a malária como proble:
58 municipios ·e instalaram·se .. ma de saude e o aumento do movi-
1.339 Unidades Dist'fibuidoras de mento de turista, nos seus hotéis
Antbmalát'i,cos, q'ue medicaram, agora desprovidos de telas e mos-

I
"

.

nas áreas endêmica e epidêmica qlliteiros, para as quédas famo- I

eêrca de 6.000 doentes. A popula- sas do rio, é ,S8m duvida 11I:Jl dos
ção total protegida no Estado pelo sinais el'oquentes senão bastasse o

conjunto das medidas profiláticas decr,escimento realmente i'mpres
do. S. N. M. foi seguramente es- siol1ante, hoje comprovado, dos
limada em 550.000 habitantes, índices de transmissão,.

Associaram-se à manifestação de

regozijo pelo retorno do sr. Nerêu
Ramos à presidencia dà Casa, os

senadores Ivo D'Aquin, Francisco
Galloti, Vitorino Freire e Salgado
Filho. O sr, Nereu Ramos, ao agra-

decer, assim se expressou ." Agra.
deço aos nobres senadores as pala.
vras ,de afeto com que mais uma

vez me penhoraram. Diz um velho

ditado que há males que vêm pa

ra bem. O acidente que me reteve

ao leito, durante varios dias, me

serviu como comprovação de que

não desmereci do conceito, amiza

de e estima dos componentes do

Senado do Brasil, cuja presíden
cia é o posto de que mais se honra
a minha vida publica.
Expresso-lhes, por isso, mais

uma vez, 'O meu profundo reco

nhecimento 'por estas reiter-adas
demons trações de estima".

I

Voltam subir dasos preços
importações britânicas

LONDRES, .15 (B.N.S.) - O in. ano passado, que foi

a

DR.

: �.i{
"

<

�

I

A., DAMASCENO DA SILVA
ADVOGADO

t 1,

o _

"i:.�f: ... t: AÇõES CIVEIS E, COMERCIAIR

Praça ]5 de Novembro, 22 - z- all"
< '

.,

(Edifício Pérola)

"..,nes: 1.324 e 1.388
l

Florian6polis - Santa Catarina

......�� �

SÃO PAULO, 15 (V.A.) - Itaras

vêzes vimos o público de .saa
Paulo prestigiar uma atriz come

vem fazendo com Bibi Ferreira, que
está' ,dando desempenho à revista:

"Escâ,\dalos 1950", no Teatro San:
tana, Esse espetáculo tem levad$
uma multidão ao teatro da rua. 24

de Maio, e todos que dali saem

dizem bem da peça que consagree
Bibi como estrêla de revista. :r�,

dos os recordes de hilheterías do:

Santana estão sendo batidos COIr

o espetáculo apresentado pelo jo
vem empresário Hélio Ribeiro com,

montagem e direção de Chíancse
de Garcia.

-------_.�-- --.........

TINTAS PARA IMPRESSI0
COTTOMAR

A Bélgica deseja- DDI
acOrdo comercial
com o Brasil.
8. PAULO, 15 (V.A.),c O Sl"e

Kervyn Meerendre, embaixador da

:Bélgica no Bra�il, d�larou q�
o seu pais quer concluir um ácôr
do comerciul com o nosso pa.í,s'J
tendo pôslo para isso. à nossa dis

posição um crédito de 630 milhõe&

d,e francos.
O diplomata belga anunciou que.

o rei Leopoldo voltará ao Brasil
em julho.

'

CASA MISCEI.ANEA:�dl.tri.
buidor. dOI :Rãdiol�'Rj:C, A·

idor,�V,lvu18' e:'OiscoI.
Rua Con8ell:�irG . M.dra

I
'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ESTADO-Sexta-feira, ·16 de Junho de 1950 5

RADIOTERAPIA
RAIOS X

DR. ANTôNIO MODESTO
Atende, cliàriameDte. no Hospital tle Culd.tli

A.-_",,_-,&�-_�-__&-,,-_""'.'-&-_-_""_-_'....-_-_•.-_-...- ..-_-_-_-_-_-a'A__ ...._.-.r�................... _..........

tMn&o"r da Maternidade e .éàleo Ito

Hospital de Caridade
. CLINICA DE SENHORA� - CI

RURG� PARTOS
· :I)lqnólltico, controle. ,e tratamento

.

,.peclalizado da gravídês, Dlstnr
.àio.s da adolescêneía e da menopau
... Pertubações menstruals, 1 '1�,\.

,maçlJea e tumores do aparelho geuí
'JIal feminino.
Operações. do utero, ovários, trem-

·

fU, apendice, hérnias, varisea, etc.

CIrurgia plástica do perineo (ru
tIrU)
J,!SISTENCIA AO PAR'rO E OPE-
-

RAÇOES OBST:BTRICAS 1'U" _..;
.•�nçu glandnlar�s, tiroide, ovA- CONSULTORIO:

,rios, hípopise, etc.) Rua Vitor .Meireles ·n. UI
',*tm.'bi§i ��rvo�� - ���rilidade Fone "manual 1.702 .

� l!é.� ,,;,i�l�tJ·�L;;,..kj�Jit,jJ!>·- l :�l__ , ..!\li�.ro,W�; �Er,;:;-_
Ccu.ultóno .� J�llo Pinto, 7 - 'h!. henida Trompowsld n
.".dl ',./ Fone manual 76t .

, ReQd. R. 7." de .Setembro _- EdU.
;t:rus' e Sousa - Tel. -8415.

Dr. Lins Neve,

Dr. Newton d'Avila
·

ar.�ia geral - Doenças de Senho
ras - Prodologia
Eletricidade' Médici

Consultório: Rua Vitor Meirelel n.
• - TelefO'Qe 1.307
Consultas; ÁS 11,30 horas e 1 lar·

te das 15 horas em diante
Residência: Rua Vidal RamOI Jl.

• - Telefone 1.422.

Dr� Guerreiro da Fenseca
Especialista

Médico - Efetivo do Hospital ...
Caridade. .

. OUVIDOS - NARIZ é GAR·
.. GANTA

.

Tratamento e Operações
Residência: Felipe Schmidt, V9

Telefone: 1.560
.Çonsultas: Pela manhã no HosoUal
A tarde: Rua Yisconde de Ouro
Preto n. 2.
Horario: Das 14 ás 17 horas.

Dr. Milton Simone Peleira
.Clíníca Cirurgíca

1I0lestias de Senhoras

CIRURGIA GERAL
101 Serviços dos PrO'fessores Bene
:tido Montenegro e Piragibe No

gueir-a (São Paulo)
Consultas: Ou 1., ás 1. 7 horas

'

_'Rua Fernando Machado, 19

Dr. M. S. Cavalcanti
.;um.a exclu.i:nmente de irwatu

Rua Saldanha lIariJlha.. 1.
1'.def01l" V· 113

Dr. Pofydofo E. S. Thiago
Médico e parteu.

.. Boapital de- Caridade' de .FIo

riaDópoli!; Assistente da
Maternidade

ORA. WLADYSLAW4 WOLOWSK.A MUSSI
e

DR. ANTóNIO DIB MUSSI
Médicos

Cirurgia-Clínica Geral-Partes

Serviço completo e' especíalísado das DOENÇAS DE

SENHORAS, com modernos método-s de diagnóstico e tra

tamento.
COLPOSCOPlA -:- HISTERO - SALPINGOGRAFIA - ME

TABOLISMO BASAL

Radioterapia por ondas eurtas-Eletrocoagulação
Raios Ultra Violeta e Infra Vermelho.

Consultório: Rua Trajano, nO i, 10 andar - Edificio
. Ido Montep!o. :wLL..t

Horário: Das 9 ás 12 horas - Dr. Muss'i.
Das 15 ás 18 horas - Dra. Mussi.

Resídência - Rua Santos Dumont, 8, Apto. 2.

Joençu dos órgãos internes, e1I PfJ'
eialmente do coração e vasol

i}c>ençaa da tíroide e demaís ilu·
duãae internas

:lln1ca e cirurgia de aenhorae -

Partos
nSIOTERAPIA - ELECTROCAR·
DIOGRAFIA - METABOLIS'610

BASAL
mR.{RIO DE CONSULTAS: -

Diàriamente das 15 às 19 no-

)0,. Roldão Consoni
.:
CIRURGIA GERAI. - ALTA CI·
ItURGA - MOI.,�STIAS D:a SJII.

NHORAS - PARTOS
J'ormado pe1a l'aculdad. de Medi·

� ela .UlIlnnidade de 510 Paul••
onde foi asoistente por ..iria. 1Ul0ll dll
Seniço Cirúrgica do Prof. AlI,J.

Cerrlii 1....
Citurei_ do estômal!o e 'riu 1ireuG·
lU, luteltinol delpdo e lt'IIiIõ, 6l1li.

de. rlna, pró.tata, bexira. utera.
....rio. e trompa.. VaricoceJa. lIldr.

ceie, ...atizea e hernu.
Conanlta.: Du 3 ·b ! horal, I tU
J'elipe Schmidt, 21 (alto. da Caaa

ParailO). Telef. 1.S98,
a..ld�nc1a: Rua Estne8 ]1DIior. 170:

Telef, M. 764

Dr. A. Santaela
(Pormado pela Paculdade l'Ia\lloo
Dal de lIedlclna da Un1 ...e�dade

.do Brasfi)
l16d1co PQr concurso da Asslat6n·
da a Psicopatas do D1strtto

, Pedara!
h-interno de Hospital Pslqu1f..
tríco e Manicômio JudlclAtlo

da Oapltal Pedera!
h.interno da Santa Oasa de 111-
ser!córdia do Bto de Janeiro
OLtNlOA M!lDIOA - DOENQA!

NERVOSAS
OonsulUlr1o: Edifício' Am6!.ta

.eto - saIa I.
Restd6ncla:

Avenida Rio Branco, 144
Das 1:i U 115 nor..

Telefone:
Oonsultório - l.li(l.s:
Res1d6ncia - 1.304.

@êêê@êêêêêêêêêêêÊ

Dr. MárioWendhlusen
,,;:alaI.. lIlédica de adulto. • vi.....
OO:uultórlo - Rua Jo&o PInto. l'

Telef. 111. 169
Couulta daa « A. II lIIeI:iiI

blld:bcla: J'e1i,. 8elDdtt ....
r:l'üf. lU

• • - - - • - • ; - •••• - - - - - - - •• - - • - - "-l1li - - - - ..�- - - - - - "%. - - �- - ....

�- COMPANiOA-"AUANÇÃ,-ÔA -liAiliA,;-----
Fundada em 1870 - Séde; BAHIA

INC:8NDIOS E TRANSPOR'i'ES
Cifras do Balanço de' 1944

CAPITAL E RESERVAS ••• � • • • • • . . . . . Crt 80.900. fI06,30
Responsabildades •...•• ..•..• ••..•.• Cr' 6.978.4nl.755,97
Receita ..'.... . .. ". "'"''''.''''''' Cr' 37.053,245,30
Ativo ..•.•••• .•.•.. ..•.••• •.•...... Cr' 142.176.603,80
Sinistros pagos nos últimos 10 ano. ...• Cc� 98.687.81fS,50
Responsabilidades . '......... Cr$ 73.7S6.401.!03,20

Diretores: ,

Dr. Pamphilo d'Utra Freire de Carvalho, Dr. Francisco de Si,
Anisio Ma88Grra, Dr. Joaquim Bar;eto de Araijo ti José Abre�.

�_._.'."._._".'•.•_._""'.._._.
_

_"'_-.'.-.,,!,_-.-.-_-_-.-.-_-.".-..,..iJ"lt.".-•..r_...,...-.-.._'..........._-."."...._ • wIf

'"'l"�'� � � ,.' '. - _.

f'
"ly�f;I"'7' ,,"'1:/1' td1l:\f:}:

,?,�.$>
"<":1:,

Dr. Paulo Fontes
. Clinico e �

C-Iultório: Rua Vita� !l_reJei. li.
TelefolUl: 1.405

Caaultu 4u 10 Ai la e .... 14 II
II ln. Realdêncla·: R1Ia BI�

12. - T.faú:. 1.611

o 'Sabão
( .;

SEDE SOCIAL.�

POl1<lO Alri:GRE

RUA VOLON ..ÁRIOS DA PÁtRIA N." 68 • 1.° ANDAR

CAIXA POSTAL, 5113 • T�liFOt:lE 6640 • T�GRAMAS: .PROTECTORA>

Agencia Geral para Sta. Catarina
Rua Felipe Schmidl. 22-Sob.

Caixa Postal. 69 - Te) "Plotectora" � FLORIANOPOLIS

, j

BASE AERE'A
Comparecimento

de civis
Estão chamados a compare

cer á Base Aérea de Florianó
polis,. para tratar de assunto
de seu ínterêsse- os cidadãos
abaixo: Walmor Gomes Soares,
Osvaldo João Silveira', Wilson:
da Silva. Newton tnnocencío
Chaves de Souza, Luiz Manoel
Cardoso; . ;todos da elas -\ê ide;
1932· Claudio Gomes Jarqim e

'

I
Jordelino Vicente. amb0s da
classe de 1933 .

Agora, Sim!

Pedidos com Representante
Para Santa Catarina
r DORIVAL S. LINO

I
Edifício IPASE - 2. andar

II Caixa Postal 260
.

Florianópolis - S. Catarina

1 _' _

NEGOCIO URGENTE
Vende-se um Nash, modêlo

49, com 9.500 kilometros, com"
pletamente pquipado, por .. 01

Cr$ 90.000,00.
Tratar com Delambert, prín..

cipio da reta do� Barreiros.

FEIUDAB, REUMATISMO E
_. PLACAS SIFILITICAS

EUli,r de Npgoeira
Ml&dlaaQêo aWl:Uicsr no tratam.nt

da .UlIi.

Transportes I'egulàras de carga 8
.

SÃO fRANCISÇO no SUL para NOVA 1081
Infol'magõ.. comol Agente. _

Florilln6poUI - 011..,1011 HoepckeS/A - CI- .Teletone 1.212 ( End. teleg •

São PrancilCO do Sul-Carlos Hoepcke S/A -CI- Tel�lone fi MOOR�MACK

�'.

"VIRGEM iESPECIALlDADEu
elA,WETZEL INDUSTRIAL-JOINVrLLE: {MlIrC� rel!tr

TORAN A ROUPA BRANQULSSLMA

..".

I
,

I

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



,

Aumento das pensões e aposentadoria
o projeta, aprl�vado pelo Senado. vai S��!L� �ªn��_�.JfÇ�!�_ç��i_ªt::����J��'

RIO, 15 (v. A.) - Tendo sido de 300 cruzeiros. Ac'ima de 700 ........•••••••••• _�__400� .,.._400400�.�__,._._:.oo;"ov_ •• __ oor__,._

:���v:::raa�t:-:::;:;d�e:e�t:e��lcruzeiros, o aumento será de 400

115 milhêes \de dolcres O volume 'das
da República D. projeto ,aumentan- ; =r=: Isso p;Lra '". aposenta-

'

-.. ,&...... I

do as pensões e aposentadorias pa_1 donas. Quanto as pensoes, o au-

I B -I A1 huas pelas varias caixas e institutos. 1T!_ento suá de 50 pOI" cento, corn rocas ras] - elllan a
Até 700 cruzeiros, o aumento; s.erá I

um =»: de 151 e o máximo de RIO, 15_ (V.A.)�.as recen naturalmente aos interesses de Yil-: centrada em
, grande parte, ellll,

de 50 por cento, com um mmzmo 200 cruzetros.
; tes negociaçôas comerciais entre o rios, Estados.· Do 5:11 sairão fo: I bens �a prod:r�ão de maL�rias pri

Brasil e a Alemanha, chegou-se E necímentos de madeiras fumo, las' mas, industriais ou semt-mannía,

fixação do volume total de trocas e outros produtos. A imvortaçã<{ turadas que atinge a 83% do va.,

no valor de .115 milhões de dolaret brasileira, na Alemanha, será con_' lor total.

·:.�:r�'p;::'�::::�� ;:::�:��E�� Chu'"r;(i;êõd�--�sdUêi�de
são extremamente minuciosas

compreendendo 174 produtos de

exportação da Alemanha e 50 pro,
dutos de exportação brasileira. A

preparação da lista de exportaçãr

IOI-I'I-a".-1l'a da ZVJ-7, Ra'dl-O brasileira, llievela o interesse do

" • 'T encontrar escoadouro para varíoa

G
- , produtos nacionais de mais difícil

UarU)ft
. , colocação. Em geral .a exp�rt.a:ção

A exemplo do que vem sendo

I
dentro em breve é Daniel Pinhel- do produto bruto fOI condiciona

feito por todas as grandes emisso, ro, que atuará às quartas-feiras, da à observação paralela de uma

ras do país, a ZYJ-7, Rádio Guaru- às 21 horas. Tambern a Orquestra quota do produto processado. Pro
já, acaba de iniciar parte de sua de 'salão Guarujá, sob a direção do curou-se ainda no. que toca às li

grande programação, noturna. maestro 'Carmelo Prisco, voltará nhas de exportação do Brasil ateu

Assim é que, às terças-f'eiras, a se, apresentar em duas audições der na medida do possivel ao Inte ,

por exemplo, "A Mais Popular" es- semanais, às quartas e sábados, resse de vários setores e regiões rla

tá irradiando do palco-audi tório, no horário de 20,30 horas. economia nacional. Dos produtos
"Gentilezas Stein" e às quintas. -Alérn dêstes programas musí. do nordeste procurou-se assegu

feiras, no horário de 20 às 21 ho- cais, estão sendo elaborados: rar colocação para o fumo que se-

ras, vai para o ar "Calouros ao "Lendas de todo o Mundo", "scri; rá com cinco milhões de clolares O' Departamento Hegional do SESC e SENAC patrocinará
Microfone" programa que atrai nu- pts" de Almiro Caldeira e Teatro sisa], coquílhos de babaçú, oféo tival de MESQUITINHA e sua Companhia, que se realizará, sába-do,

.

'mer.oSo público ao� seu auditório. Romantico peças que serão in" oiticica, cera de carnauba e bagas 15 horas, no Teatro Álvaro de Carvalho, gratuitamente palra os comer-

Às sextas-feiras, "Pitucadas" - terpretadas pelo novo "cast" rá- de mamonas. A exportação do ca- ciários desta Capital. '

é um outro pr;ograma de auditó-' dio teatral da Guarujá. fé e do algodão em ramo atende Os ingressos para êsse festival deverão ser procurados no SESC ir
rio que reune 12 secções bem

di_,
Outros artistas estão sendo visa- Avenida Hercílio Luz, n. 57 afim de que todos os comerciários possa

vertidas. dos pela direção artística da po- O 8r8••·1 deseJ·a O
assisti-lo.

.'
Onôr 'Campos é outro cartaz da pular emissora e entre êles pode- G -----------------..:.--w
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na-o tOlera' as ml'n··h.�'t o conspícuo diretor da Região Serrana ..,.

general Anápio Gomes, declarou
cordialissimas restrições' ao seu machucado estilo literário. Se, por

perante a Conferência Econômica
fina camaradagem, registro que no seu artigo de anJ_e-ontem �,.�Latino-Americana que o Brasil de:' -

va, de início, a la pessoa do singular - ("� para mim penoso ... "

seja e necessita da colaboração do "N- f- e, em seguida, a do plural - ("Não vimos ... "; ao amos
capital estrangeiro, salientando

nós ... " etc.) _ o cultivado jornalista berra como bacorim ss»

que nos últimos tempos não hou-
grado. Se êle, no seu jornal de 7 do corrente, escreve que "o w,\)'

ve importante corrente de inver-
não vale mais nada mas faz RIREM as crianças e os adultos tam�

sões diretas, a despeito (lo apoio
.

-

ib dê id t
.

h !!!'aObém" tenho que varar de, vereda por fi a esse aCI en ezm o"
jurídico e ambiente de segurança matical, sob pena de passar por mau 'lajeano! Pois a Região .não

'

na politica social. Acentuou Anã-
de Lajes? Pois o seu diretor não é lajeano? Schocking , ..

pio Gomes que o Brasil é favor-á; Se lhe, nego autorídadd para acusar-me. de descaso e desamo
vel à entrada de capitais estran- pelo berço natal, responde-me que a êle !L.-ªO seu órgão impres
geiros, desde que êsses capitais se sobra autoridade para combater o sr. Nerêu Ramos! Aí fica' um
destinem a colaborar na solução pequenina amostra do poder de contestação do futuro advogads
dos problemas fundamentais bra, Diga-lhe eu que, no meu fraco entender, não é com gritantes err
sileiros . de português que se serve à cultura lajeana, e responder-me-á

.

que melado com batata doce é tão bom quanto sapecada de pinho
E, o que é muito pior, sem perceber ai dura orfandade de auto-c'
tica, terá o revide por gcnial!

Refugando aos artigos das increpações iniciais, com uma c.oI

dura de pax"vobis, cQndicionou, ante-ontem, o meu lajeanism
obrigação de lembrar ao honrado Governador catarinense a d
de tirar dos que têm muito para dar aos que têm pouco.

O menos esperto dos estudantes de direito saberá que, para
governos, o meio legal de tirar mais dos que. têm mais para
mais aos que têm menos, é a tributa'Ção.

Leia o autor do MetralhandO, nos anais da Assembléia e

discursos que andam por aí em folhetos, o barulhão que a bane

do seu partido fez em tôrno do último aumento de um impôsto.
nha depois, a c'lllragem de condenar formalmente a atitude da

pre�entação udenista. Traga-me dela, por último, a anuência

novos aumentos. Subirei. então, ao Palácio. Ter,ei, entretanto,
prazer de levar comigo o diretor da, Região Serrana, repetin
aliás, gesto que já tomei, para uma! solícita atitude que nem c

ceu do hist<}rico vagão dos bosques de Compiégne!
Enquanto espero por isso, continui o Balsini laj-eano a de

grir o sr. Ner€u Hamos, até à pasm:idai estultice de negar parI!

jes as vantageris de vê-lo nos :tltos postos. Se ao jornalista inda.

das obras com que o ilustre lajeano assÍnalou na terra natal a

clarividente operosidade administrativa, retrucará o sr. Sebas
. Neves. .. que eu gosto de jogar bolão!

,

E, pondo de novo em funcionamento a sua notável auto-cri!
considerm--se-á bi-gênio!

Se o intimo a aponfa,r um aro, um gesto, uma palavra, u!11

ceito, lima atitude, uma demonstração, enfim, do meu desc�$O
do meu desamor ao berço natal;.Nsponde que não foi êle, 11185

meus conterrâneos, que me cassara,ll1 a naturalidaqe .. Porq
Quando? Não diz! Mas, com a auto-crítica em lugar iúcerto e,
sabida, sustentará que a sua tirada é ai de um arqui-super-gênI

Em todo o caso, não Ure nego 'lIma confis1São: invejo-o! Sei
es muy triste el en,vidiar, mas não posso deixar de invejá-lo. Inyej[
como-,a todos os qiw, por' hUl1hugem, têm pa!/ise livre nu porteir8
reino dos céus:. , ..

'
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FLORIAMOPOLlS -16 de Junho de 1950
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!MADRID, 15 (V. A.) - A Espa.

a rodovía Matos Costa - Caçador
Ja chegou a Porto União a máquina destinada ao serviço'

I de construção
PORTO UNIÃü, 15 (R) - Em no' da nossa comuna, desde fogo foi oh,

tas �nterior,es já mencionamos a tida a promessa de' construção da

importancia de que se reveste a estrada e em seguida a segurança

construção darodovia Matos Costa- de que o governo do Estado concor

Caçador, velha aspiração das popu- reria decisivamente para a realiza

Iações de uma grande região do ção da obra enviando de inicio uma

oeste catarínense e que afinal vai moderna máquina para os traba
ser agora concretizada graças ao lhos. Hoje podemos anunciar com

empenho do' Prefeito dr. Lauro satisfação que já há dias chegou
Müller Soares e á boa vontade do a máquina.
g'overnador Aderbal Ramos da Sil, A populaçã., das zonas que vão
va e do Secretário da Viação, Obras ser beneficiadas pela nova rodo;
Publicas e Agricultura, dr. Leober- via, que é de grande importancia
,to Leal. Exposta àquelas ilustr,es au- economic'3, tem man��e,stad'o seu

toridades, ,em Florianópolis, essa regozijo pelo fato, assim dando

aspiração do Municipio por demar- um testemunho de que o governo
che de autorizados repr,esentantes I do sr. Aderbal Ramos da Silva cum-

pre o que pr{)Inete.' .

TINTAS PARA 'piNTURA
COTTOMAR

Frota espanhOla
nha, pelo,numero de -unidades que
conta atualmenLe, ocupa o quar
to lugar na estatistica do desenvol_
vimento da frota mercante mun

dial. Em 1949 a Grã"Bl'etanha e a
'Fundada a Sociedade Médico-Odon
tologia e Farmacia em Rio- do Sul

Na cidade de Rio do Sul foi re-

Irlanda tinham em construção 368
navios num total de 1.994,191 to

neladas; os Estados Unido,s 41 na·

dente, farm. Emílio Odebrecht; vias, com 512.406 toneladas; a

secretário. Cirg.•dentista Jaime Holanda IH navios, com '301.5"'06
Dorigatti; 2° secretário, farm. Gui- toneladas; a Suecia 6 navios, com

Viriato Alves Garcia; 2° lesou' 297.325 toneladas; a Itália 45 na.
Guilherme GembaBa; tesou_ I vios, com 214.210 toneladas; a

Dinamarca 32 navios, com 132.129

tonelada; o Japão 41 navios, com

120.416-toneladas e a Espanha 85
navios, com 109.347 toneladas de
r'egistro.

CI�I�temente fundada a "s'oóeda
de Médico.Odontológica e Farma-

cêutica"" a - primeira associação
congênere que, se funda em Santa

reiro, cirg-dentista Afonso Marcos
Feu�er; orador, dr. Nélson Comi
nese da Rocha; e bibliotecário, dr.
Hernani Senra de Oliveira.

Catarina
_

e a segunda, no país, len'
do sido eleita a sua primeira di·
retoria para o biênio de 1950 a

1952, as"sim constituida: presiden
te, dr. Alfredo Cinielo; vice-presi_

,
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CONTRA CASPA, ,"
j

QUEDA IO,S CA· !

BELOS f DEMAIS
F.
t

AFECCOU DO

COURO CABELUDO.

contribuição dos inscritos, aos pobres
do padre Clemente.

debrand, dr. Ruibells P. Ramos, dr..
Nerêu Ramos Filho, dr., Mári
Wendhausen e um Ex.aluno, c61W
20,00.

'

Nelson Nunes, Abílio Mafra, dr,
Nunes Varela, João Eduardo 'Sou.
za Varela, dr, Biase Faraco, dr.
Joãõ José de -Souza Cabral, dr,
Antonio Dib Mussi, dr. Pinto Ar.

ruda, dr. Ruy Feuerchuette.

Miguel Daux, Herminio Daux,
José Daux, dr. Aderhal Ramos da

Silva, dr. Wilrnar Dias, dr. Rubens
de A. Ramos, Edio Tonolli, Haro l,
do Vilela: Batista Pereira, dr. Leo
Iberto Leal, Zenon Bonassis, Celso

Ramos, Antonio de Padua Pereira,
dr. José Boabaíd, dr. Celso Ramos

Filho, César Gomes, dr. Armando

Simone Pereira, dr. Hamilton Hil-

Festival do Mesquitinha dedicad
aos comerciários
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