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Merêu Ramos será amanhã recebido pelo seu P.VO, com as mereci_a,s demons
trações de regozijo cívico! O eminente conterrâneo chegará às 11 horas a .�ta, CapUal
------------------------------------------------------------------------------------------------�---------------------------�------------------��--

�

De novo nos �raços �e. seu povo 'li
Neréu Ramos, o estadista (nte.1 mental, "agigantado pelas suas ati. insigne, é o estadista de nobre per'

merato em cicias atitudes de ele' I rudes destemerosos, padrão das I [il, cuja estatura moral infttnde,
sassombro e de austeridade politica manifestações 'cttlminantes dos à Nf].çcio o mais alto conceito sôo

a Nação 'inteira tem reconhecido bre o clima de dignidade poiitica,
e consagrado, l,eEa voz de seus de eepiritualidade democrático: e

mais insuspeitos e autorizados in de concretizaçtio da justiça em que

térpretes, ume grande personifi; plasmamos c:. nossa unidade esta.

cação dos mais nobres trodicões tal na Federação Brasileira, I
morais do país, estará em Fldrta. Betuiiudo, portanto, ii sua terra;
nápolis, de volta ao seio do seu

o altivo Catariuense, que soube,'
povo, amanhã, Vem pare concer; sem quebra ele suas convicções e

tal' com os seus companheiros de conciliando tJ má.timo de dignid'1.1_� -------...---- ••

memoráveis arrancadas partidá: de com o ntá:timo de renúncia pes_l,
rias a campanha eleitoral, em que soal: tOl'1WJ'-Se �ci� grande q:lC per-, C a ssados
reixetirá os feitos incsquectoeis miiiu. a adoersdrios e a amigos re:'

das u.T·nus de 1945 e 1946. Sob o seu
conhecer-ltie 110 V1ilto uma persa_I

comando sábio e nunca frustrado, nificação das fôrças do cinismo

'I'v povo de Santa Catarina marcha. que transcendam o homem de par' REClli'E, -16 (V. A.) - A écÍnwra Municipal acaba de cassaI' os

I'á para novos triunfos 1'0 prélio tido e nutram as esperanças de

I
'

c. - c . mandatos dos uereadores comunistas, eleitas pelo Partido Libertador.
de 3 de outubro do corrente ano,

wn potio !lOS destinos da 'Pá/J'ia.
A Ontem, a Delegacia Auxiliar reutizou. uma batida ao esccitorio

Auundantes razões não só de recepção que lhe [aremos,
confiança, mas de sadio e patrió

em, caráter nitidamente poplllar,! da bancada dos »ereadores C 011Y,1.111 is tas, apreendendo vasto material,

tico desvanecimento tem a gente
associando-nos à;; hoinetiaçens ofi.! inclusice uma lista de q'llinze médicos, que prestam serviços nas di.

barriça-uerde para acompanhar
ciais que lhe sereia prestadas lhe

I
[crentes celulas.

significará os aplausos de quantos, Ide' civismo da !
seus coestaduanos, sa orgulham de L·b d dVê_;lp exaltado-no cumpriment., da J era as as ven as

��':�'i;�lt�1i���:�b;��s��,ic;��ê1'll.�ll(�� serrada e compensada de pinho-República, quer como cidadõo e ! �_
politico. RIO, 16 (.V. A.) - A [unta deliberativa do Instituto Nacional do

seçura e airosamente, o chefe mm· rnaiorps exemplos
ca vencido e cujas virtudes de ca nossa tiistoria,'
râter e de homem público se Iuio Nerôu. Ramos esunâ, pois, de 110-
imposto à. adruiraçõo nocional, Ina; 1:0 com o seu. )Java em pessoa, om'

.

tacável na inieçridaâe de sua CO"' 1, d a J/'ass"
'

,

" o rcan o c ,. amiga corno
riu to politico-partidáJ1'ia, tendo 1W8 inesqueciueis horas de seu vaso

p:-oporcwnado ao �ais inteiro múl sado de reioindicação I'1m prol ela

ti�las
.

demonstrações de =r-: I inviolob'ilidade _ da consciência e
.....- .........- .....-•.-_-",..,...-.-.-...-.-....-••-.-.-.-_.

dim,ento pessoal � de ftdehdade em faval' da assisténcia M amargas
c�onsti1nte aos mais profundos sul. realidades ela existência humana, �ãoCOs d� sua =:» pública »incu: Neréu. Ramos é já uma bandeira
Cada as asptraçoes poinüores, Ne; popular, desfraldada ao vento de
rêll Ramos volta a Santa Catarina todos os anseios justos, campati
para [alar ao seu 1.)OVO, dando-lhe "ieis com os magnos postulados que
conta de' como, através das SéJ'ia51 [undasnentarn !! justiça social llO

a�reensões do instante uoliuco na país e reclamam solução a proble;
cional, a sua consciência, formada mas vitais para a economia luú'mô'
�o =: legitimo acatatnente aos nica e a ordem en're as classes,
Imperatl.vos da Democracia, encon Bandeira sem dobras e sem man° �eman

'

d 'r: d-tl:a motiVOS de. trUllqnilidade e de chas, nunca esteve au.sente nos mo l) ii e ii las
fU'n�eza, apanágio dos espÍ1'itos su mentos em que desfraldá-la se fe; ,../ na Ilrgentl·08pel'Wl'mente dotados de inabalá� imperat:ivo de dignidade numa vi. II., clviado por via maritima, aérea e terrestre,
iJel çrença nos destillos da Repú da l)úbliea com bas_e na lealdade BUENOS AIRES, 16 (U. P.) -

bliea,
-

às esperanças do povo.
reve inicio, hoje, novo horário da

Havemos de recebê'lo nos bra. POl'isso, os Catar'inenses, acom' L�'abalho nas repartições publicas
ços, como em tantas conjurotura.( panhando-lhe a tl'ajetó,l'ia esplên�

e bancos, que compreenderá sema

mais incertas de sua vida públ'icu diela e a dominadora pl'esenr.a em
na de cinco dias de 7,5 horas, com'

para testemlllllÍa1"lhe, ainda como horas hislá1'icas e graves da ;zacio- rlesq-anso total aos sábados e do
�t;mp7'e, c: nossa mais indeslI'llti naUdac{e, nllnca se sentiram decepo mingas. {.S 7 horas, na CATEDRAL METRDPOL\ITANA., sendo o ato oficiado

.... vel .fé, que ntlnca atraiçoou, ante.! cionados; ao contl'ário, l'Obus(ece-
Os estabelecimentos de ensind' pelo sr· re\'1no. d, JOAQUIIi'vI DOMINGUES DE OLIVEI-RA, ilustre Ar-

mUlto tem' dignificado, neste pe' l'am a legítima vaidade emersa de dep_ende�tes do Ministério �a Edu. I cebispo, qüe acolheu o convite que Hie foi feito, com a melhor genti-
riodo durante o qual, em funçcio cOllvicçeio de que, no concêrto das caça0, nao e;bstante, observ.arãn 'Q {eza e boa vontade.

'

de ,se,ll alto P,ôs,to ltQ.s quadros da mais emillentes 'Ylel'sonalidades,
llOrário habitual até que fique re-

I
�

I
�.

"1 'd
' Espera-se grande concorr·ência para o ex'cepeional banquete eu-

lJO It:ca b1'astleua, tem pôs to de l'esponsáveis pelos destinos da Pá_
:,u VI a a Implantação de novo hQ,.

mmutesto o seu porte lJ101'.al e. tria, Nerêu Ramos, /J. coestaduano
rário.

'

carístico, que congTegará ante o Slenhor J·esus -Cristo, todos os que,

Dãir,iêõ�tãCãtãriIiâ Ino1vilcões em.modê- :;�:�I�;��:i ::f:�:���::�;:,u�:�:::.�i�:::�"�:,����!" :�
A t' 'd -d d d

....
·

I
-

d' S ta'
,� . os meCBDICOS SIão de ler nos convites publicados nos periodicos dos interior.

s a �Vl a es e IVU gaçao a ecre rIa de VIação, Obras Públi- LO;\!DRES 16 B.N S ,_ ,,'_ ' . . ,

cas e Agncultura efetivadas at.ravés de um Informativ Coa 't··. . ,_' (,' ,) O pIl Neste ano notar-se-a tambem o compareCImento das fanuhas dos,
" _' "Ç..,.,'

c o per a IVl-S melro aVIa0 de dOIS motores ,,' . ,'_'

ta e de puo!Jcacoes avulsas, de dIversas senes têm merecido a melhor tI' 1 d I 'd' f'
con�

I f11nclOIl'árlOli lluMi.cos, que com eles oompartIlharao da grandIOsa festa.
t' 'd d

,. o a o pe o ra 10 J O'ura entre as

I
-

recep IVl' a e, no país e no estrangeiro. , i' " 'd -I'
'"

_

.

,

.

" . ,

\allas novI ales ql1c PQdr�l'ao se)' -" , _

AI)I!C!a agora e transmItIda ao sr. dr, Leoberro Leal, Secrelllrio da vistas nq EXposI'''a- d U I 1 I "f"
-

d.

,c �..:.I_ ';f c o e lVIO, e 03 t a n.Qvegaça-oAgncultura, pelo eminente publicisLa, eiJonomista e cooperativista ar- 1\1ecanicos que terá lugar na capital' n ensl (Ca C O a I..IWI

tm.o, dr. Domingo Bórea, a' seguinte carLa, datada de Buenos Aires: britânica 'em agosto próx1mo, B' '1 I I"D, Bórea, sah.{da muy alentamenl·e aI Sefíor Secretário da Via'
A Grã-Bretanha afirma situanf) entre raSl e tá ia

tão, Obras Públicas e Agricultura, de Florianópolis - Santa Catari" nda, vanguarda do estudo e prática
. ROJL4., ,16 (V. A.) _ Os representantes do Loide Bra-

na - el di,,'I':ingliiclo Dóctor Leoberto Leal, y l11ucho le aoO'I'adece Ia
O controle pelo ráelio elos movi-

" silei1'O abl'iI'((m negociações com emprêsas de navegação
public:J;ción que há recibido titulada: "Notas sôbre a cultura da ca

mentos de modelos de aV1ões, D:ll', italiana no sentido de séll.' lexpandido o' tráfego marítimo
I E ° A . ,

-

cos e veiculas esperandc 'oe qn'lW, por e i og, gro. Glauco OllllO'er y que leera con sumo interés . ,.' . ,�
, e entre o Brasil e (! Itál'ia, C()onfol'lne foi anunciado, hoje,

'))01' el mérito de esta obra, compara�d; asi los detalles deI cultivo de ]�

I
antes de lllauguratla a expo3iç50 O aCôl'c[o Icome'l'cial italo-bl'asileil'o conclllido em -13 de

_

. aeroplanos e bareos de ('(mlrole
-{'ana, que en Ia Argentina se cultiva em el Norte de la Re·publica, con remoto atravessem o Canal da Man-

abl'il ultimo, será assinado assim que seja conclnido o

los de esa regí6n brasilefía". cha. acônlo marítimo.
------�--------------.--------------------------------

LISBOA, 1G (U. P.) - O gover-

�;�far> ���lg���O�is��a,p:��:��o M:� Vem aí material para as eleições�1O de �a�le)rO, anulando sua pro I
[etada visita a essa cidade.

_Q MAIS ANTIGO DLUnO DE SA..lIJTA CATARINA
G�rente. SnfNEI NOCETI - Diretor Dr. RUBENS DE ARRUDA RAMOS

Diretor de Redacâo GUSTAVO NEVES
.'

l- Horl"n6polis� - Sábad�,'-17 de Junho de 1950Ano XXXV I 10.87)
.
�-

vem mais
Rioao

/

\
,

PARTIDO SOCIAL DEMQCRATICO
Dev�ndo chegar a esta Capital, 'dOr

mingo próximo, às 11 horas, o eminen
te catarinenseDr. NerêuRamos,
preclaro Vice-Presidente da Republi·
<CH. o Partido So·cial Democrá
tico convida o PÓlO para, recebê--lo,
em frente ao Palácio do ,GovêrÍlo. '

S. Exe·ia., à ocasião, será saudado
pelos 8r8. drs., Armando Simone Perei- ,

. ra, em Dome do Oovêrno do Estado, I
,

·Agripa
.

'de Castro Faria� em uómé do
-Partido e Antonio NUDes Varela, em
nome, da Bancada Pessedista ·na As-
sembléia Legislativa.

�

dores
os mandatos dos vereá..

cemunístas no Recife

de
-

madeira

Pinho resolveu ontem Iibêrar
i

as vendas .da madeir-a serrada e com

pensada de pinho, para o meread., argentino, a partir do' dia 10 de [u;
\

lho, com a finalidade de atender ao novo convênio com aquele país, on-

de está prevista a troca de 500 milhões de cruzeiros ele pinho ror trí-

go,

RIO, 16 (O, E,) - Prosseguindo nas medidas preparatórias para

ns eleições de outubro, o S�E determinou a remessa, no corrente mês,
de 5.550 quilos de material para o referido pleito em São Paulo, Minas,
l'araíba, Santa Catarina e Rio Grahde do Sul. O referido material será

Páscoa dos Funcionarios
Realizar.se-á amanhã, domingo, a PASCOA DOS FUNCIONARWS,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Realidade
.

soviética - 11-
"-

ENTRAM OS COMUNISTAS,
SA'EM OS ESCOTEIROS

.

poa George Dexter

PARA OS MALES DO
I' FI'GADO
ESTÔMAGO e INTESTINOS

'",i

-- ...

10 ,sábado - Farmáoía Sto.
Antônio - Rua Jeão Pinto, 11 'Do·
mingo - Farmácia Sto. Antô'nio
,_ Rua João Pinto, 17 Sábado _
Farmácía Catarinense - Rua Tra
jano, 18 Domingo - Farmácia Ca·
tarinense - Rua Trajano, 24 Sába·
do - Flarmácia Noturna - Rua

.
' .

rraJano, 25 Domingo - Farmácia
Noturna - Rua Trajano.

Transportes· Aéreos Catarinense S/A
\

-

Séde: FLORINÓPOLIS
Uma crcranização genUinamente catarinense íiàra servir�,

, Santa Catarina.

Opera. com evíões Douglas
HORARIOS:

As Segundas, Quartas e Sextas-Feiras para Lajes e Porto Alegre.
Ás Terças, Quintas e Sábados para Joinville, .Paranaguâ, Curitiba

. Santos e Rio de Jan�tro. .
.

Passagens e encomendas c'o.rn... os" � gentes:
. "j-,' ,

FIUZA LIMA &�JÍiMÁOS ,,�
Rua Conselheiro Mafraf�35.-Tel. �365'"

'

Agencia da <�CRUZEIRO DO SUI;);j;f )vtachad_o
.

& Cia. SIA
/ Rua' João Pinto n. 12 -- 'l'�lefo'Qe:.1:5.9Q

c.

,

Em minha ultima viagem pela Federação Popular da Juventude
Europa -Ofrienval" tive ensejo de Hungara. Os novos guias, indica
estudar a: situação de sua [uven, dos pelos comunistas, isolaram,
'tude, comparando-a com a' do se do Movimento Internacional
mundo democratíco. Em menino, de Escoteiros por considera-lo "

a

fui escoteiro em 'meu país e nun- serviço do capitalismo ínternacio
ca mais perdi o interesse que o nal e das forças imverialista.s".
escotismo me despertou pelas 01'- 'I'ambem na 'I'checoslovaquía, dé-

ganizaç�es juvel(is, cujo objetivo "é pois do golpe de estado que levou
o melhoramento do individuo e a ao poder a horda vermelha. o es

harmonia das relações internacio- cotísmo foi abolido como associa
nais. ção . índepeqdente e seus .'Chef!:,

O que vi, então, foi realmente "expurgados", PbI' proclamaçãodo
de intristecer. Os govêrnos das vá- govêrno em fevereiro de ! 948, a

rios satellíit,e.s Iso'vié{ticos t€Í11 se- Federação da:·Juventude Tcheéa,

SI�D·dl·Ca' to- dos. Dmpre-g'ados'
-,

0m esta'be- Quall� f'l-cod'I

guido a 'mesma 'senda criminosa dirigida pelo comunistas, .tornou- D V
da URSS com relação ao modo de se a unica autorizada, com obje;

d deducar seus jovens. l.ivos politicos de influência na
'

lecimeotos Bancarios, DO Esht O e
�

de' estupendoQuando os bolchevistas toma, formação d-os jovens.,
S C

e

ram O poder, na Russia, a Associa- E assim tem sido com tudo que anta atarlDa BONN, 15 (U. P.) _ Foi qualifl-
ção dos Escoteiros Russos, funda- representava o patrímonío moral � cada de estupendo o exíto do acor
da em 1910, s�bre bases de moral e cívico dos países que se ríelxa- Edifal do comercial entre a AI�manha Oc!
e" patriotismo, foi declarada Ile- ram cair no totalitarismo soviéti- dental e o Brasil, assinado 11a dias
gal e substituida pelas Ligas de co. Semelhantes' a estes são todos i

no 'Rio de Janeiro, A- delegação ocí-
Juventude Comunista. Dentro de os quadr-os repulsivos que ;lepa', De ordem do sr. presidente, tícam os srs. associa-

dentalvalernã, chefiada pelo conde
panca tempo, as ligas Jorarn tam, ramos aojevanlar de qualquer pe- dos dêste Sindicato convidados, em primeira convocação, VolLrath Von Maltzan, voltou en,
hérn dissolvidas para dar Iugnr à quena ponta da "Cortina de f'er; ás 15 horas, e; se não houver nemero legal, em segunda,' tusiasmada de sua viagem ao Bra-
Organização dos-Jcvens Pioneiros, ra", uma .hora depois, do dia 17 dêste mês, sábado, na séde do

sil, afirmando que são excelentes-
cuja finalidade, segundo i na Enci; CUIDADO COM O FILTRO Sindicato, á rua Visconde de Ouro Preto, 13, sobrado, para as perspectivas comerciais da Amé-
clopedia Soviética, é exercer maior A vela do filtro não destrói os deliberarem sobre o seguinte:

'<,

dwc- '"
• • rica do Sul. O acôrdo eve ser ra-

influencia sôbre os jovens, dando germes da ág'ua; apenas o� retém. - Ratificação da tabela de aumento de salário ja tificado ainda por ambos 'o� gover-
mais amplitude à divulgação da! Quando não é levada constante- apresentada pela Diretoria no- dissídio coletívo instaurado

nos e seu valor é de 230 milhões
ideologia comunista e orientando. mente, os micróbios e impur-ezas na Justiça do Trabalho.

de dólares.
aos atívídades políticas d.as-- g·era-

.

vão.se acumulando em sua supor
ções que vão surgindo, f'ícíe, de sorte que, dentro .íe al-
Sôbre esse assunto disse Lenine gum tempo, se torna de todo irn

em 1920; "Camaradas, eu gosta� p�ssível a fiHração.
ria de discutir, hoje, as .taref'as --'----------------------------------------

fundamentais da Liga, isto é o

papel das organizações da juventu
de, numa, república socialista".
E acrescentou: ".0 objetivo final
da educação da juventude ele hoje
deve ser imbui-Ia da ética marxis-lta" .

Quanto ao que se deve entender
por ética marxista, Lenine explI
cou, em seguida;" Não cremos
em Deus. Nossa moralidade está
inteiramente subordinada aos in'
ter-esses da -Iuta da classe prole
tária" .

Pois; o que aconteceu na União
Soviética repetiu-se em seus sate.,
Iites. Comecemos pela Polonia.

O jornal "Zycie Warazawy, de
23 dê a'budo de 1948, anunciou
que a Ass0ciação de Escoteiros
Poloneses rejeitara inteiramente
os principias formulados por Lord
Baden Powell, () creador do esco

tísmo.. As razões âpresentadas pa:
principias de moral e de patriotis
mo refletiam o espirita capitalista.
E, em breve, os escoteiros polone
ses tiveram de 'ceder o lugar à As-

," socíação da Juventude Polonesa,
contr-olada. pelos comunistas.

Na Hungria encontrei, recente
mente, um antigo chefe de escotei
rós� que conheci, há muitos anos

num jamboree realizado na Ingla�
terra. Falamos de nosso entusias
mo" naquela ocasião. Meu antigo
companheiro só tinha, agora, coi
sas tristes á me contar. Os esco
teiros hungáros .perderam Slila in-
-dependência ao ser anexados à

Florianópolis, 13 de Junho de 195'0

NEREU VIEIRA DE ANDRADE - Secretário Geral

'DATI LOGRAFIA André Maurois vem
'ao Brasil�,

Confere
Diplome'

rr: (orrespon 1eIlCr'J
Comercial

DIRECAol
A'mélla M Pigozzi

PARTS, 15 (V.A.) - O escritor
André Mamais está de viagem mar

cada 'para o Brasil.
Êsse acadêmico pretende perrna-

,

oecer
.

em São Paulo no' minimo
um mês, a fim de coligir dados

para um livro que tem em pre
paro sôbre a América- do Sul.

·METODOI -

Moderno 8, Eficiente
- ��

-

Rua General BUtencourl, 48
(Esquina Albergue NC}turno)

----------------�---------

Departamento de Saúde
Mês de Junh-o - Plantões

.........� .

Públit8

O serviço noturno será etetuado

pelas Farmácias Sto. Antônio e

Noturna., situadas nas ruas João
Pinto e Trajano nO 17.
A presente tabela não poderá

alterar sem �Tévia autoTizaç.ão
d·este Depa,rtamento.
iDepartament� de.,Saúde ',Públio

ca, em 5 de maio de 1950. '

Luiz Osvaldó d'Acâmpora

Atrâ

..............
_

,
.

Atenção
VENDE-SE um lote de ter

ra à Avenida Mauro Ramos,
próximo ao Largo .Generat
Ozorio. Ver e tratar com o"

sr, Manoel Fiuza Lima, na.,
Firma Fiúza Lima Irmãos &
Cia. Ltda. à Rua Conselheiro
Mafra, 35. Florianópolis. /"

Perdeu-se/
A caderneta nO ,169-,Q., da Caixa;·

Econômica Federal, sotícítanco
quem a encontrou, entregar àl
rua Silva Jardim n? 192 fundos-

ASTHMA.ti
MODERNO TRIlTAMENÍp

Da BSMB' .:;)
.

.

. '- .��..-._.,.,_.,

TOSSES REBELDES, ';

• BRONQUITES>-"!;; ": �
aSManCnS E CRONICBS

I , ' ...

f' Desostre. -

j'! PARLS, 15 (U.P.) - Notícias

. I; oficiais dizem �l�e perecera� 45,-,
.

p'essoas, que VIajaVam no ·Sky-...
màster" da 'Air France, que caiU'
ao GôHo Persa, quando se pI·epa..

eava para aterrisar na ilha Bah'"

r·ein. Uma mensagem enviada a�9
escritórios da Air France nesta ca-,

pital diz qu�, 'seis pessoas foram

trazidas para a p.raia.
de Malaria, que declaroU' a 'repor-

,
r

Tele'fgne n. 1459·

ri't i d a
'o N D A, S � L ONG A S � E CU RTA,S

AUântida - o sucesso, da técnica electrônica_- Atlântida - Super construção para durar mais

Grande alcanée Otima seletividade VENDAS Á VISTA ,'E A

Rádios ....... Electro,a�

At�ântida Rádio
�iretor tecnico WALTER . LANGE Jr.

')
1

Atlântida - Som natural - Alta sensibilidade
',,-< ---- ".

LONGO PRAZO,

.'

:

Transmissores, Amplifícadóras'

Catarinense Li.mitada
'Rua T_.!'ajano, n.:31

"

: '/

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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tine-Diário
RITZ - ÁS 16lh e 19% horas

O "Big Show" da paramount!
Uma deslumbrante parada de

"astros" e estrelas"!
Um romance brejeiro e sincero!

MIRAGEM DOURADA
com

Beb Hope - Doroty Lamour _
Bing -Crosby - Alan Ladd .- [� _

todos os artistas da "Marca das
Estrelas".

,No Programa :

1) - A Marcha da Vida - Nac.
2) - Atualidades Warner Palhé

- Jornal.

TEATRO ALVARO DE CAItVALHO
Ás 20% horas

Temporada popular de
- MESQmT:INI�A

- E sua g-rande companhia de
Revista - com NATARA N�Y:
Apresentando a revista charge

em 2 atos e 24 quadros de H. Fer
nandes e O. Bastos:

GENERAL DA BANDA
com

Música de diversos autores.
Carlos Gil, o 'consagmdo imita"

dor do belo sexo.

LEKA ET SEVIL - famosos bai.,
Iarinos internac.ionais.
AUGUSTO A,NIBAL --:: JULI:\:IAR

e muitos outros.

Preços:
Camarotes . , ,. Cr$ 100,00
Cad Num. . , .. ,.. 20,00
Locls, Avuls. 10,00

"Improprio até 14 anos".
Ingressos á venda durante o dia

no hall do Cine Ritz.

Faz anos, hoje, o sr. Fernandino

DoençrasUdao ':ECrêUlhoLOresSpiEratõrio.

-de Caldeira Andrada, cateaor-izadn
t.Mfuncionário autárquico, com exer

cício na Agência do Ipase, em. Curí
lnta.

FAZEM A}\éOS HOJE
: �\ sra. Olga Setuhal Barcelos, es

-PÔ'5a dó �. Jose 'Baroelos ;
.::_ a graciosa menina Marilenc,

filhinha do sr. Mário Gevaerd;
- o menino Antônio, filho do sr.

Oampolino Alves e, da sra. Ar"thlia

Lago Alves.

Vida eocial
•

lo, cóm a Srita. Thelma Bozzo, fi-
lha rio sr. Guilherme Bozzo e de
D. Elvira Pretola Bozzo, residen
tes nesta Capital.
............................ !

VTAJA�'l'ES:
Sr. Alfredo Ribeiro

Procedente de Caçador, onde é
influente chefe pessedísta e fa'

zendeiro, está nesta capital o
�

nos,

so .prezado coestaduano sr, Alfre
do Ribeiro, pessoa que, tanto na-:

quela localidade como entre nós,
desfruta inumeras amizades.

-0-

Sr. Teobàldo da Costa Jamundá

É A ·UNDA FESTA JOANINA QUE A ASSOCIAÇÃO DAS DAMAS DE ROTARY OFEUECERÁ DIA 17 DE JUNHO. À FINl\.
\

SOCIEDADE DE FLORIANóPOLIS NOS ARISTOCRÁTICOS SALõES no CLUBE 12 DE AGÔSTO. MUSICA CANTO
BAILADOS CONCURSO DE TRAJES 'A 'CARÁTER COM UNDOS PREMIOS AOS MAIS ORIGINAIS.

São e�pecialmente convidados os socios deste clube e di} Lira.
MESA CR$ 50�00 NA SECRETARIA DO CLUBE 12 DO DIA· 10 EM D1ANTE ..

-

Dr.,...JI-risten Schiefler
Transcorre, nesta data, o ani;

-versárto natalic i., do nosso con

ilerrârreo sr. dr. Aristeu Schiefler,
Juiz de Direito da Comarca de

'Caçador.
I 'Âos cumpt-imcntos que i [á -re.�.�'

'bel' de seus inúmeros amigos [un-
1:amos os nossos, prazerosamente,
iSrta, Doris_Maria Mmnm Xzeuedo

A data de hoje é a. do aniversá
srio da distinta scnhoríta Doris-Mp.
.ria Momrn Azevedo, aluna do '10

-:ano do Ginásio "Dias Velho", des
la capital ,

No seu grande e seleto círcul., d e

-relações sociais e na jnt.írnidade de
"seu lar, a aniversariante receberá

.ínúmeros testemunhos da »mísaue

-que desfruta e do carinho Que Ih:
.-é devolado.·

Menina Tone

Passa, hoje, o 'tO aniversário da
"interessante menina Ione, filhinha
-do casal Rui de Castro Gandra »

::Mária de Loudes Machado Gandr a,
�., . . . .. ..

Sr. Fernandino de Caldeira
Andrada

_.. .

o ilustre visitante vem receben, Preços :

do cumprimentos de lodos os amí- "LIVRE" - Crianças maiores de
gos e correligionarios que, dessa l i? anos poderão entrar ás 16% ho,
forma, evidenciam a alta estima ras.

em que o têm. .
.

Vindo de Indainl, onde, na Pre

feitura, exerce o cargo de Diretor
do Expediente e. Pessoal, esta nes

te cidade o sr. 'I'eobaldo da Costa
Jamundá.

DR. I. LOBITO FILHO

Cirurgia do Torax
Formado pela Faculdade Nacio
nal de Medi,cina. Tisiologista e

Tisiocirurgião do Hospital Nerêú
Ramos. Cursa 'de Especialização
pelo S. N. T. Ex-interno e Ex
assistente de Cirurgia do Prof.
Ugo Pinheiro Guimarães. (Rio).
Cons.: Felipe Schmidt, i58
Consultas, diariamente,

das 15 às 18 horas.
Res.: Rua Durval Melquiades,
28 --� Chácara do Espanha
. •• : -��".!...�.".�'•• - -

...
__
--............-

Faz anos, hoje, a prendada se,

-nhorita Bernardina 'Guimarães, fi,
lha da exma. viúva Luiza Fran;
-císca Guimarães, residente em Hio
'Tavares .. Por esse motivo, muitas
serão as felicitações que a distin
ta onlversàriante receberá das pes.�

���a� . �I� . �l.'�� . ��l�����: ..
'

,

.. 1. Menino Paulo Roberto
/.

'

Esteve em festas, ontem, o lar

,do nosso prezado coestaduano dr.

:Paulo Lange, do alto comércio lo

cal, de sua digna es:pôsa d. Rosa'
,Maria Liri,s Lange, com o 1° ani

versário d,e seu primogênito, o

vivaz e inteligente Paulo RoIberto,
,

. ..enlevo e graça do distinto casal. I
ü menino aniversariante que

. já conta cüm um numeroso grupo I� de amiguinhos foi, ontem, alvo de i
múlUplas homenagens do mundo
infantil que acorreu à residência' Agentes: ('omercio & TraDS.
,de seus pais para abra'ça�lo e bei- I portes C. Ramos S. A.
ja-Io afetuosamente pela feliz

da-', Rua João Pinto, 9.-Caixa
ta natalícia_ Postal,220.-Florianópolis
NOIVADOS

, ristribuidores Carlos 80e-
Contra,taram casamenlo no dia' pcke S. A. Com. e Ind.

12 do coneilte o Sr. Domingos Caixa Postal, 1 2
,.Bra'faccino, residente em S. Pau_ Florianópolis

Cr$ 1.750.'00
o quanto
�

A
custa uma enceradeira

BNO
E L EC1'ROLA'NDIA

Corria o ano de 1831 ...

Com a ahdícação .

de D. 'Pedro I, a 7 de abril, e em virtude da.

mínoridade de D. Pedro II, o nosso Brasil passou a ser governado
por uma Regência Provisória, sendo eleita 'a. permane.nte a 17. de
junho, composta dos então Br-igadeiro FranCISCO de LIm_a e S!l�a
(pai de Caxias) e Deputados José da Costa Carvalho ,e_ Joao Br�uho
Muniz, sendo ainda reconhecido como Tutor da Famíl ia Imperial o

Patriarca da Independência, José Bonífácío Caldeira de Andrada. Es

ta Regência governou até 1835.
Por todo o país havia movimentos militares e civis.

.

Contrariando a vontade de seu,') dois companheiros de Itegêncía,
Lima e Silva chamou para Ministro da Justiça o Padre Diogo Antônio

Feijó (que era mais brasileiro do que sacerdote), dando-lhe todo o

apóio para o restalrelecírnento da ordem interna.'
.

Nessa época os partidos Republicano, Moderado, LIberal e o Res
taurador (ou Caraniürú) , se degladiavam encarrúçadamente.

As tropas, 'agitadas pelo canto de sereia dos políticos se �ncon_
travam em adiantado estado de indisciplina e só havia um único re

médio: a sua dissolução.
<Bem compreendendo esta situação de.sesperador� foi que a Re

gência, d8!Jois de vencer o primeiro batalhão rebelado dissolveu-o ,

Assim também procedeu com os demais batalhões revoltosos .

Ouandoji último a se revoltar, o Batalhão de_Artilharia da Ma,

vinha, parecia tudo vencer, Feijó procurou o Chefe da Regência e lhe

expôs a situâçã., angustiosa:
- "General, a Artilharia da Marinha está revoltada. Era 'o últí

';';"0 Batalhão que tinhamos ... Estamos sem soldados".

Mas o Brigadeiro Lima 'e Silva, acostumado às situações melín
drosas, não se perturbou e retrucou:

- "Urganize 'em batalhões a Guarda Nacional. Repr-ima a revol

[a e dissolva o Batalhão da Marinha. Cada patriota é um Soldado da
"

.

./ c i ,_J

A Regência Provisoria
André Nilo Todasco

..

Panelas de Pressão ARNO
a Cr$ 5tO,00

Grelhadores Etétrícos
(

a Cr$ 300,00
na

. Elefrolandia
Edt Ipase - 'l'erreo

ROXY - Ás .16 e 19% horas.
1°

Cine Jornal - Nacional.
2°

.•

'Lei" .

. Com rapidez quase incrível foram organizados os batalhões da
Guarda Nacional e ràpidamente foi li Lei respeitada ...

E no Rio de Janeiro terminaram os levantes e agitações popu

lares, sendo restabelecida, a ordem pública ...
São capitulos, magníficos da História do Brasil!!!

:.j,Ir.tI�1�IBIHB
(O REGULADOR VIEIRA)

A mullter evitará dores.

ALIVlA AS CóLICAS UTERINAS
�mprega-se com vantagem para

combater as Flores Brancas, Cóli

cas Uterinas, Menstruaes e ap�s o

parto, e Dores nos ovário!':.
É poderoso calmante e Regula

dor por excelência.
"'LUXO SEDATINA, pela stJa com- "

l)rovada eficacia é

l'.e_c_e_it_a_d_a__p_O_I__ 1médicos ilustres.
FLUXO SEDATINA encontr,,-se em

tona -parte.
----------------------------------

O mistério mais maluco até hoje
'apresentado na histor:ia das gar
galhadas!

noS AoNJOS"

MACUMBA
COm

Leo Gorcey - Huntz Hall
Só mesmo hipnotizado ele pode_

ria enfrentar gigante do ringI
ao

Bill Elliott no sensacional "Far'
west" :

CO..\FLITO NA FHONTEIRA

em -

Lutas Estarrece.dorasI
Perigos Mortais!

4°
FINALMEN'I'E. .. inicio do mais

espetacular e movimentado de tO"
dos os seriados:

O CHICOTE,DO ZORRO
1° e 2°-Episódios (5 longas par�

tes) .

Cr$ 4,20 e 3,20
"Impróprio até 10 (DEZ) anos"

! •••••••••••••••••••••••••

CINE IMPERIO

(Estreito)
Hoje ás 19% horas
PIEDADE HOMICIDA

Predric March e Geraldine
Brooks.

Se ricos quereis ficar

I
De modo tacil:elegal
Fazei hoje u�ma: inscrição
Cre iitJ Mutuo Ptedíe

---,-
••••••••••••••••••••••••••• "" •• 4

....................... e e g lO .

Rua Alcipeste Paiva

i'
I

I

Edificío Ipase - Terreo

Rua Arcípreste Paiva

A perseguição aos íugeslaves
, na / Tcheco-Eslovaquia

LONDRES, 16 (V. A) -.A Iugoslavia acus-ou, ontem

a Tcheco�EslouÓ!quia de Iprendel" centenas de. iugoslavos
nos ultimas 18.meses e de torturá.los à maneira de "Adolf
Hitler e seus gangsters". Em declaração feita pela embai'

xada dá Iugoslávia, a Tcheco-Eslováqui'a é acusada de

tel' sido designada pelo "Con�inform, para "fazer a.[lluma
<ias mais cnzeis ofensM 'contra a Iugoslávia e cidadãos

iugoslavos", que residem na Tcheco.Eslováqttia.

--------------�----�----------�

I
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I---__'_�------------------

DIA 2 DE JULHO'
�,t1anae

- Churrascada _. Acrobacias
r

lIéreas' _. Passeios de avião
.

.

, '\

Eleivão de liss' Aéro Clube
com a oferta de um casaco de peles \ à primeira colocada

r- ,

Local de voícçâoC INE ITZ
I

�-----·�----------�------�------�--·I:.*.*i!I!fPl".-._

________ \0

•••••••••••••••••••••••••••••••�••M........e•••••IiI··I·1 .
o Vende-se

-
.

DR. --
o Uma casa com bom terreno,.

Club. Doze d. Agosto A. D!JmsCENO DA SILVA
>

•

11�!�ae��o�a Itua B de Maio ne

Programa para o meA"'s d/e Iunho
"

ô,;, AÇôES ;'::I::::':RClA18 ,. ·II.,��;: ::::�::.:�s::;;�.
-r-: '-"'; , ; te cI� .seu filhfabo J L

Pr;ça 15 de Novembro, 22 - 2. anL
'i>' > ;,

Ma,ç, liiG eaque�a, q•• " ...11I8t

)\.; '_.}'�" pre8fJiltce ,ara o ..a "'PIl\IPOLR04i
t ulIla caderneta .8 CUDI'I1J
MUTUO PKEDUL.

"

Compaohia Ttlefonica Catarinense I
Aviso

AÓS SENHORES ASSINANTES DOS TELEFONES
AUTOMATICOS

Em virtude do crescente tráfego das comunicações nos

centros telefônicos automáticos do Estado e principalmente
desta Capital, recomendamos muito' especialmente aos senho-,res assinantes para os seguintes dois pontos essenciais:

1°) Não tirar o fone do lugar, antes de ter a vista ou na

memória, o númerp do aparelho que vai discar.
2°) Não bater no gancho, quando esteja a espera do

zumbido, porque isso lhe fará demorar muito mais a Y

sua ligação.
,A DIRETORIA

Aulas Particulares .

Preíessores: Pedro J. Bosco e Osvaldo F. de Melo (Filho)
Lecionam-se PORTUGUÊS E MATEMÁTICA

- Preparam-se _candidatos a concursos
Tratar às 2as., 4as. - e sas. feiras das 17 ás 18 hs. à

Rua Trajano,. 36 (Séde da Sociedade XX de Setembro).

..
,

AoiatóviaFesta

Aceita-ss r ep re .. ,mtnnte no interior do Estado ..

Caixa Postal 139 - Flol'ian6polis
Cartas para

(.

€!(T , ,8;..'2 às 21 horas "Soirée Juvenil"
,44 - Quanta Feira - "Soirée migo Dfà 25 - Domingo - "Soirée com
non" das 19 às 22 horas. Dia 17 -- início às 21 horas. Dia 28 - Quar
Sábado - "Soirée" com inicio às ta Feira - "Soirée mignon" com
21 horas. Dia 21 - Quarta Feira -- inicio às 19 horas. Dia 1° de Julho
"Soirée mignou" das 19 às 22!lo - Sábado, tradicional baile de SãO!

F'
. ,1 -1' S C t • s;

Do 2J. Sábndo B 'I I -

1 '1I:1rISnOpO IS - �nt;ll 8 &r.ul& j§raso la 1 - u - ai e n- Pedro, com apresentação de graa .

'. iT.wlil das 15 às 18 horas, e das
..
des id d ';I:novi a es.

,

••••••••e••••••••••••••••e_•••••••••••�8€

'..

._�(.. -�'ri�
......r:

(Edifício Pérola)

r

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

CASA MISCELANEA':,�d!ltd
buidera d08 �Rádioe'�� R,,!C� A

ktoll'.'!'Vâlvulo.1il e' D:liCO!.
�t!fj Conselheiro.. MctH�

"unes: 1.324 e 1.388

/
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Grã-Bretanha só a.:ha possível a unidade
Ocidental quando lôdos os governos forem

LONJJRES, 15 (V. A.) --:- O'Partid., Trabalhista, em stta
'

bléia do Conselho da EU1'op,a e iJ'epele todas as proposi.

,primeira declaração completa sobre a politica exterior, 1'a unificar a pl:.9du-ção carbonifera e siderurçica euroz: ções que estipulem renuncia de poqei'es constüucionats
,desde o fim da guerra, disse, hoje, que a unidade poliU- péia ,não é pratico, a menos que as industrias de ferro e qne passariam â a,ntoridade' executiva su.per-ruiciotuü.
"ca.e· economia completa da Europa ocidental é impossi' aço de cada país .participasüe sejam nacionalizadas. / 'Isto constitui a primeiro admissão fl�wa, por parte

1!el, a menos que todos os governos esteiam. em, mr.:os dos O documento, que foi dado á publicidade pelo Conse- do movimento trabalhista, de que a Grõ-Bretanli« reture

$ociaUstas. lho Executivo Nacional declara que o partido se opõe, a lentamente das proposições sobre a unidade européia;

A declaração acrescenta que o "plano Scluutum" pu' qualquer tentativa de,daJ' poderes legislativos á A.ssem- po.rque preferiria que seus sacias fossem socialistas.

da Europa
socia'istas,

res;idênçia da República los coraçües generosos
.

'

Aos 'corações generosos le que nunca se cansam de fazer o bem, a

SOCIEDADE DE AMPARO AOS TUBERCULOSOS POBRES pede uma

prenda para a festa "NOITES DE NEVE", a ter lugar a 30 de junho,
dias 1 e 2 de julho, defronte do Departamento de Educação, em be
uefície dos enfermos que não têm recursos para se tratarem.

Os donativos 'podem ser enviados à Rua Vida} Ramos, 19; Ou

wenída ,Hercilio Luz, 53.

Antecípadamente agradece
:A. DIRETORIA

.

T. B; G. E. - Conselho Nacional de Estatístlca

SERVIÇO NACIONAL DE RECENSEAMENTO
"-

Inspetoria Regional de Estatíattca Municipal
em Santa Catarina

--_._--�-_.....

EDITAL

'Convoco o comparecimento nesta Inspetoria, até o dia 20 do cor

ente, dos candidatos classificados do 10 ao 90 lugar nas provas de Se-,
eção para �. .função de Agente Recenseador no Município de Ftoríanó
olís.

Os candidatos devem apresentar os seguintes documentos:
Prova de quitação com o serviço militar

.

Ibova de idade
-

Título de eleitor

Florianópolis, 15 de junho de 1950.
. Aroldo Caldeira, Inspetor Regional.

QUEI VEnIR�SE COM (.OHFORTI E ELEúAH(IA)
PROCURE

Alfaiataria
A

Mello Magnési'a 'Bisurada'
--,. __----------------------------------------------

A V I S oRuoJ Felippe Scbmidt 48

I

� vida moderna �
esgota o seu I
r d�EBRO I

!
t

d ':
- �Si�;��Z����, ,_�;.<:reconhece bem

�

as pessoas, sente dificuldade
em se concentrar sôbre certos :

- assuntos, não, sabe onde dei- ,

xou as coisas e acha sempre ::
a vida enjoada. i

O Em verdade, v. precisa :i;
é de fosfatos. Quando :
os fosfatos que são con- ,

sumidos pelo organts- �

mo não são compensa- �
dos, sobrevêm í)erturbaçõ'el :li

aparentemente sem impor. !�.tãncía, mas que podem ser o

prenúncio de males muito'
sérícs•.

I
,

�Convém, portanto, nes- �

ses casos, tomar um e
m e d íc am e n t o CC.!".fiO t
FOR - T· F·OSFATOS. e
Em todos os estados de ,

d�res�ão neuro-muscular, ::
FuR-T-FOSFATOS é o re- E
mádío indicado. w

FOR-T·FOSFATOS encerra �
fosfatos naturais tàdlmente �assímítâveís, além de amína- _

dos cerebrais. :.
t!
s-

!
-e

,

Aviso aos meus amigos e clientes que reabri meu Ga
binete Dentário a rua Tenente Silveira, n. 29, sala l' .

O consultório esta aparelhado para atender tod os os
casos da clíníca dentária. '�;. .

,

' I

Anexo, um bem montado Loboratório de prôtese Den-]
tária, para confecção de dentaduras. modernas e pontes i

ag�il����.. . __��_. ��J��cJI_.l...A.n.'._t�.. s9.a _
I fl�s�;l í���:�!!S I
, fOR-r-fOSFATOS • fll·T·ftSUTOS • fO&·r-f8$fAr....

de! -T-IN-T-;""""�..,;
.....

A

.....

RA-IM-=;-i�ss-Ã-o
COTTOMAR

Snciedade dos Atiradores
Fleríanépolls

CONvoCAçÃO
De ordem do sr. presidente e de acordo' com a letra A do artg, 10

dos Estatutos, convoco os srs. socios púa.a assembléia geral ex-

tra_ordinária, qu� se re�Iizar.á n� dia 18 de junho, às 9 horas da'

ma., WASHING:rON, 15 (V.A.� -

�

.

nha, em nossa sede social sita a Avenida Mauro Ramos n. 218. Novos temor es de uma inf'laçãã
, .: � ,,<,·��:��f�,ullllf: Ordem do dia: Assuntos' de interêsse geral. deram causa a propostas bi-parti.

l ta�1� e. ira �e An� ra�a M,Fec�on��aosn�rP:sl,soi:�!o�t:r�Nç�a��.:"_d:'�;:�';ve.,ENDE-SE �f: i:������;I��f::�;�
elusívísto RENNER

-- I !)l�:��� á�e i:;�aç���s��=;ap�:::�et
�_".6'''

'

« » mento sovietico r;a�::: �:�:Ó:�6Ll;;?, :e���s'a:!tafa� mente não muito perigosa. O

_�
_ MOSCOU, 15 (V. A.) _ A União I orícação 1920 com bomba, condensador

senador Taft., de Ohio; «ue é (

..tni(J/t PRIN"IP 'IS 4RTI80S Soviética anunciou hoje um orça- �apor su�er.aqUecldo. Estado de nove' presidente do Comité Po�Jtico do

� ..ft, ""ô
ti li menta militar para 1 950-51 de...

tdem dOIS. geradores, alternado 231M Partido Republicano, declarou
()I�,

' volts, 50 CIclos, marca "SIMENS", 2l!Of numa entrevista, que vai ser feit&
,

O .Nd... •

R C
79.400.000.000 de, rublos - ou se' volts próprio corrents longa distância

..(1t7w

Dupas alçado jam oito Ibiliões, 850 milhões de em erf It t d Q I
urna vigorosa ofensiva no Senado

-
'

S dóI
.

I t Tra!ssae 2� deesaMaoi'o lUSa �ueIrtaIJnaflo�aS�� visando reduzir verbas, com o fim
ares - equrva en e a 18,5 por �

. 'a Catarina. de equilibr-ar o orçamento.cento do orçamento total de ....

Feltros-Maqul·o'as
427.900.000_000 de rublos, que é o

, mais alto até hoje verificado na

Rússia.

d t
MENOR QUE O DO ANO PASSADO

e CDS ura p o orçamento militar de 1949-50
.

t1 foi de 79 biliões de rublos, em

Lula .

RENHEI
Tenente Silveira, 29
Florianópolis

mandade do Senhor Jesus .des
Passos e Hospital de, Caridade

Edital de Fornecimento'
e ordem <la..Mesa Administrativa da .Irmandaâe dê) Se

ar Jesus dos �s � Hospital de Caridade, desta Capital,
mo aos Interessados que, até o dia 27 deste mês, às 12 ho

I reéeberá esta Irmandade e Hospital, na sua secretária,
opostas, em cartas fe-chadas, para o fornecimento de todos os

ígos necessários ao seu consumo, durante o semestre de [u
a dezembro do corrente ano.

Oonsístórío em Floriànópolis, :5 de junho de 1950.
'Luiz S. B. Trindade - Secretário.

um orçamento total de _ .

4.15.445.000.00 de rublos, o que
equivale a 19 por cento.

O ministro da Fazenda da Rús,
sia, A. C.' Zverev, declarou perante I

a sessão conjunta do Soviet Supre \
.mo ou Parlamento 'russo, que o I
'orçamento milíttar dêste ano é \

mais baixo que o do ano passado. \

Tome

Energicas me
didas

\

y -,

llU#..()mtinental 1
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\

TORNEIO !YfUNICIPAL UNI�-RSl'rÁRIO pOMINGI), NO LIRA TÊNIS. CLUBE: ÀS 8,30 HORAS .....:. TÊNI�ENTRE AS FACULDADES DE DIREITO E FM{-
-

MÁCIA·ODONTOLOGIA E ÀS 9. HORAS - VOLEI E BASQUETE ENTRE AS FACULDADES DE ÓIREITO E CIÊNCIAS ECONôMICAS.

JfiVenS 'fazendeiros brastlelros Devem comparecer.!Nos ba,tidores do mundo
visítarao' os ER nu ao 14-. B. 'C.

, " ,. o Comando do 14° B, C, solicita
A bordo do "Del Sud" partiram (1, [itn. de obseruar o [uncionamen; iment

.

S tart d-d' ,

l' d ' , .

, " ,- ", , ,o compal'eClmen o a ' ecre ana a
no la 3 o corrente, de Santosj to dessa repartição e uisitai o Cen.

I' U 'd d d S 1 LUIZ no IE t d [7' i â 't d P ',A' l J B l
III a e os en rores .

-

para os s a ,os nu o�. ,.OIS ]0' i TO, e esqtusas (J1'tCO as ue,
. e .

j MINGOS ROQUE e OTACJLlO GO,
I

.

vens [azendeiros brosileiros que I' tSV1l1r, no Estado de Mal'yland. Em 'l\IE'" J ARDI�'r f' d t t
I �

f' I
' ';:) "" 'lV a rm e ra arem' A maioria dos autores do novo I azer os demais representantesresidirão durante, alguns meses em! seguida, partirõo para uma fazen d

-,

, d' interes ': o' '. , "'"
f d" ,',' e assuntos e seu III eresse, ,COdlgO de ]<"hea dos jornalistas compreender êste ponto de vista.

uma azen. II norte-americana exa; da norte.amertcona, onde pennane',,1
'

i -' " Carroll Binder delegadaminando. os.modernos processos ele cerão durante uorios rneses, 1'1'N°l' A 10:. PARA PINTURA I' na�, aCl'edIla, em
. G.oethe. .' •/'W Goeth tex norte.americano - resume a si.

, açricultura e. pecuaria adotados na A viagem dos dois jovens com C O T TOM A R !
e uma vez escreveu

d R bli d t S'-
"

dPJ'
. tualmente : / tuação nas seguintes palavras :

gran e epu. tca. o nol' e. ao titui parte o 1'0gl'a1na tüernacio
__ o

'

., .. _'... -._-' 'I" '

"

'

d id
o -

eles os S1'S, JO,ã,o Sousa Meii'elles Fi. I nal de Intercambio Jiwenil, que es-

O PB'CEITO DR DI 1 '

Muitas vezes
_ a.conte,

ce Cl,ne, "Nos Esta os Um os nos recei;

lho, de ·:tO-ano!> de idade, filho do te ano pl'oporcionw'á a 74.4 roposes , Il 'U_jJ li para obter um pequeno proveito, amos crear um organismo destí-

Si', João Sousa Meirelles, residente de J5 vaísesJa oportuniâode de vi
. nós nos arriscamos estouvada. nado a julgar si uma, pessoa: tem

lia Fazenda Guilherrnina, em Pira ver e t�'abalhal' durante algu.ns me. A parte "l�pel'ior .da garganta
mente a um grande perigo". os predicados adequados -para es-

"\., A C idi d E' tíci crever-uu falar, porque receiamos
'juí, no Estado de São Paulo, e seu ses a(j lado de [amilics de lavrado. comunica.se com o ouvido por

o aprovar o ' o igo e· .ica

primo Se,rgio Junqueira Meirelles, res e. pecilal'isias norte.umericonos meio de um conduto especial" de- dos jornalistas, Os representantes que assim a nossa liberdade t�

de 19 anos, filho do S1'. João Jun; O mencionado 2JI'ograma é palroci nominado "trompa de Eustáquío", das Nações Unidas em Monteví- nha o mesrn., destino que a Iíher,

queira ��leirelleS', residetite na lt:z� nado .pelo Serviço de Divulgação do Quando não se tratam convenie- déo criaram 'uma arma de dois gu- dade dos jornalistas nos países

I totalitár-Ios".
senda Santa lI�aria. e1n, SãO' Gonça,' DepaJ'tamen,to da Afll'iCttlt,U1'a, dos temente as infecç"ões, do nari,z (>

mes.

vanta-o Binder afirma que aslo de Sapucai, no Estado de M.l Estados. Unidos, com o objetwo de' da garganta (Iaringítes, corrzas, Nas piãos de_um governo tota
gens a serem ganhas mediante à

nas. ,,- 'djesenvolvier entre os [ooev:s das amidalites), os germes podem fà- litario, o Código de Ética pode .

, creação de tal organismo de con-Os dois jovens permanecerão em zonas rUJ'a.is uma melhor compre cilmente penetrar através dêsse servil' para coartar a liberdade
- trote são menores do que os ris,lVastünçtoa durante duas semanas, ensão das relações internacionais canal e determinar sérias compli- de imprensa. .-

como lw,spedes do De,partamente ,I e dos pl'oblemas da paz mundial, cações para o lado _ do aparelho 'los Estados Unido.s, 41 Grã�Bre"
cos que o mesmo representa,
"1: preferível - diz Bini:1er -da Agl'icllltura dos Estados Unidos, - (US1S).

. auditivo, tanha e as Filipinas trataram de
Lermos de vez em quando uma

�� � A..A."""'.""""'."""'.""""''' � � � � � � � � �'� � � � � � �� � � � � � � � � � �.� � � � .. � � � .. � � ��.J� ["eportagem ou artigo simples'
� � , �,�_� _ � � ..'7 "':" �."+!..".".".'+!.."..".".".".".�.�.".�.� '+!••�."."+!.."••�." "." " \ "."."." "•..-r

,.

��. _ +.�
menle estupido ou até indigno a

'

..�. .

'

...�. arriscar-nos ao contro].e, direta

,% i : ou· indireto, do governo": -

I�.·I ..... B' d l'� �
m; er sa lenta que a imprensa

�t� �t", iS precisamente o alyo número;

tI'*. �t" um dos ditadores,

rt"! ,�t" Mal sobem ao poder,' os ditada-

r·� T A C �t" res tratam de "organizar", de

�:� •• • ,._.. "disciplinaI', a imprensa",

�i� �i· Vma forma de "organizar" a

� Transporles Déreos Calarinenses S.I. .; �;�:�:�:�1:c:��::;::::��i:;,�:
�t� �t" }1inder rcafirma_ o ponto de

�i� Agora, sob ê! ori,entaoão técnica da Cruzeiro do Sol
�,,_

�i:
� y
�t, ESCALAS : �t"�� As

. Y
t� SEGUNDAS, QUARTâS E SEXTAS-FEIRAS: , �

�t" Rio de Janeiro-santos-Paranaguá-Curitba! , ":."
�.� Florianópolie - Lajes e Porto Alegre. •.."

� �
� �
�:� As TERÇAS, QUINTAS E SÁBADOS:

..�.
� � Porto Alegre-Lajes-Florianópolis- Curitiba ,..
..�� Paranaguá-SaIltos e Rio de Janeiro, ......
� �
� Tarifas redu�idâs :t
� Modernos e possantes aviões Douglas i
� &
��. A escala em Joinville,ltajaí e Joaçaba está dependendo da .!+
��. conclusão das obras do aeroporto local. ....
�, �
��. TRAFEGO MUTUO COM: ..�.
� Crazeiro do Sul-Rio ..�.
�� 5,avag_:_Por'lo Alegre· �i�
�� �f :;í um artigo é faclual, verdad'eiro,

�!� P"una' -MonteVl·d.e'o �:� ')bjetivo'?
��4,. I ..... '" Enquanto isso suéede em Moa

��..
'

..�. levidéu, na Europa outro repre_

��� pAS�AGENS E CARGA ..�. sentante norte.americano luta pela

�i� Florianópolis: Fiuza Lima &:. Irmãos �I· (ib��:a��n�:' ����;:n�: Canham _

t::i.. Rua Conselheiro Mafra, 35-Tele10ne 1.565 ::: editor do jornal The ChristiaIl

I�' .
, .., Science Monitor, de Boston - exar "

��: "ge-,DIIf"t-.8, I'RU-ZEIRO DO SUL :�: ta os jornalistas a rechaçassarehl
�.., J4. "'," % ejualquel' tentativa do govêrno nO
��.' Rua João Pinto 12 - Telefone 1.50Q +.it sentirio de diminuir 'a liberdade��. J1AJAÍ: .;. de imprensa.

t�= KNOT s. A.-�Roa Hrcilio Luz. 69 \ :i: Entre outras, as palavras JUllda-

��.._ Outras cidades 'sub·acrentes da Cruzelro do Sul ..'t. mentais de' Canham - pronuncia'
I:' I

"
com os b'

..t das perante a reunião da Federa,

tt� :' ção Internacional de Editores de

rt", �t·1 JOl'nais - são as seguintes:
,

�t� ,.
\

. .:... "Qualqu,er for;lll� de ,controle.é�1)
r.� .:+ I' governo sobre os Jornals, pGr l<DaJ$

. �i. •
I suave c indil'eta que pareça, é seIll"

, �!t!" ,..' -

o

'

pre o inicio d,e um lrágico desastre

�.�,.��� para a llberdade de infurmaDões�'1"'..... .., 'O' .., .., .., .., .., .., .., _.., .., .., .., .., .., .., .., .., ,.. • .., .., ., .., .., � .., .1" .., .., .. .. .. .. .. ., ," .. ,. ,.. .. .. .. ., <ii .. .. � "" '-",..
'

de I�prensa
\,

'

E'tica ,

I

Por AI Neto

vista norte.americano, tradicio'
nàlmellLe oposto á regulamenta'
ção da imprensa.

Mas a maioria dos delegado!t
rennidos em MonLevidéo não estã
de aco,rdo com o ponlo de vista \.
norte-americano,

"

. .,ç
E é assim que se 'acha aprova:

do um Código de ÉtiCa palia os.

jornalistas,
O primeiro artigo deste código

diz lextualmente:

'-_---- .._--

"Todos aqueles empenhados em

consegnir, transmitir· ou dissemL
nar ·noticias ou ,em fazer comentá"
rios sôbre as noticias, devem fazer
os maiores esforços para que a in·

formação que o público recebe se

ja factual, verdadeira e objetiva".
Binder nada tem cont,ra estas pa_

;auas, Eaas retwes'enlam at� as

mesmos principios em qlfe creem

os norte'amcricanos,
Mas - que acontec,erá, si o go'

vê�o liver autoridades p'ara deci
dit,' ,

URA TÊNIS CLUBE - DIA 24 - SABADO - TRADICIONAL FESTA JOANINA - INíCIO 20 HORAS -- CASAMENTO DANÇA DA QUADR�LHA - RA·
TOEIRA -, ·DANÇA DO BAIÃO EM CONJUNTO,- DANÇA DO CHAPÉO - PINHÕES - AMEN'DOIM-- QUEIMADA - PÉS 'DE MOLEQUE -::- A GRANDE
ATRA:ÇÃO . SERÁ A APRESENTAÇÃO DO AFAMADO GAITEIRO WILSON BUENO - ESPECIAU�ENTE' CONTRAl'ADO - REPERTóRIO iCOMPUETAMENTE
CARACTERISTlCO - SAUO ORIGINALMENTÊ 'ORNAMENTADO - P,RÊMIOS AOS PRESENTES MAIS "MATUTAMENTE9I VESTIDO E O MAIS ALEGRE PAR
INíCIO DOS ENSAIOS PARA A QUADRiLHA E OUTRAS DANÇAS DIAS'19, 2i e 23. RESERVAS DE MESAS RELOJOARIA MORlTZ, À CR$ 30,00. À PART!R
DO DIA 19. - A PESSOAS NÃO SÓCIAS Ni�O SERÁ PERMITIDO O INGRESSO, MESMO ACOMPANH.4.DAS DE ASSOCIADOS. PEDE-SE NÃO LEVAR l\IIE·

NORES DE 16 ANOS.
.

/
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/..

RADIOTERAPIA
RAIOS X

DR. ANTôNIO MODESTO,
Atellde. diàrialDente. 110 HOIpital ii. CarNai.

Dr. Lins Neves'
i....tor da Maternidade e médice .0

Hospital ele Caridade
CLINlCA DE SENHORAS - CIo

RURGIA PARTOS

lDlapóstico, controle. -e tratamento
.-peclalizado da gravídês, Distur
,)los da adolescência e da menopau·'
.. Pertubações menatruala. i '��:.

,
'maCCea e tumores do aparelho gem
iU feminino.

'Operações do atera, ovários, trom
..... apendice, h�rniu, -varlae., ete.

Qnh-gia plástica do perineo (rn
,.... )
_ISTENCIA AO PARTO B OPE-

RAÇõES OBST�TRICAS
«;oençaa glandulares, tíroíde, ová
"liJoJ, hípopise, ete.)
;!)ütnrbio8 nervosoa - Esterilidade
- Regimes.
f.on!lult6riQ R. Joio Pinto, 7 - Tel,
t.4fl
R0I!iM. R. 7 de Setembro -' EdU.

1'd'1I! �'SOt1�B - Tel, 84lt

Dr. Newton d'Avila
1:1ruaia geral - Doenças de Sealao

ràs - ProdoJogia
E:letricid.de Médic.

Con�tiltório: Rua Vitor Meirelel n.

• - Telefone 1.307
Consultas: ÁS 11,30 horas � à tar

lê das 15 horas em diante
Residência: Rua Vidal, RamOI D.

• - Telefone 1.4:2.

Dr. Guerreiro da Fonseca
Especialista

.'dito - Efetivo do Hospital d.
Caridade

OUVIDOS - NARIZ e GAR·
, GANTA

Tratamento e Operaçõea
esidência: Felipe Schmidt, 119

Telefone: 1.560
Consultas: Pela manhã no HosDUal
A tarde: Rua Visconde de Ouro
Preto n. 2. '>

Horário: Das 14 is 17 horas.

Dr.Milton Simone Pereira
Glinica Cirurgica

lIolemias de Senhor••

CIRURGIA GERAL
80a Serviços· dos Professores Bene-
4teto Montenegro e Piragibe No

gueira (São Paulo)
Oonlult&8: Das U ás i 7 horl.ll
Rua Fernando Machado, 10

Dr. M. S. Cavalcanti
.:HDic:> excluai"ameDte d. m......

Itua Saldanha Karilllla, 1.
'l>o>l�fCD' li, , 13

Dr. Polydo',o E. S. Thiago
Médico • '.rt....

.. BOIpital de Carldade de Jl'l()o
rlaDópolis. Aesistente d.

Maternidade
Ooen� dos órgãos ínternos, ""
clalmente do coração e vasol

)1l>6Ilçu da tiroide e demail atu·
dulas internas

Jiniea e ,�irurgia de lenhor.. -

Partos
'ÍSIOTERAPIA - ELECTROCAR·
DIOGRAFlA - METABOUS'.1(O

BASAL
!tORARIO DE CONSULTAS: -

Õtà,riamente das 15 às 19 no
ruo

DRA. WLADYSLAWA WOLOWSKA MUSSI
e

DR.. ANTONIO DIB MUSSI

Médicos '\

Cirurgia-CUnioa Geral-Partos

..

. Serviço completo e especialisado das DOEN�S DE

SENHORAS, com modernos métodos de diagnóstico e tra

tamento.
CÓLPOSCOPIA - HISTERO - SALPINGOGRAFIA - ME-

,

TABOLISMO BASAL

Radioterapia por ondas curtas-EletrocoagulaoAo
Raios Ultra Violeta e Infra -V-ermelho.

Consultório: Rua Trajano, nO t, i o andar - Edificio
do Montepio. '. ".2 .. , f

Horário: Das 9 á� 12 horas - Dr. MusS'l.
Das 15 á's 18 horas - Dra. Mussi.

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

CONSULTÓRIO:
Roa VitQr Meireles D. 1.

Fone manual 1.702
RESID�NCIA:

Annida Trompowski n
Fone manual 711.

,:0,. Roldão' Consoni
CIRURGIA G!;RAL - ALTA CI·
.URGA - MOLltSTIAS n. 8..

NHORAS - PARTOS
:'õnDado pela 7aeuldade � MedI·
... � UDlnnldade de SIo Paul.,
onde foi •••Iatente por riricI &DOe do
Serriço Cirúrgico do Prof. Alltf.

CerrIIa K..
Cirurli. do est6map:o e Y!aii ei�.·

rol, iDte.tino. deleado e ermo, tIIiI·
de. rina. prÓ.tatll. bel"'" ntero,

,ririOl e trIbpa.. Varicoeekl, 1Ilcar.
eele, ..arizeI e henaa••

Ctm.nlll,. : Da. � ,� � hora.. • ria
"elipe Schmidt. 21 (altOl da Cala

P....ilO). Telef. 1.5",
ltulMucla: Rua !;ste"eI ]umer, 170,

Telef. M. 164

Dr. A. Santael,
(I'ormado pela Faculdade Na,'l1O
naJ de Medicina da Universidade

do Brull)
M6dlco PQI' concurso da .l8slst6n·
c18 • Psicopatas do Dlstrtto

lI'ederaJ
h.lnterno de Hospital Psiqw..
trico e Iianlcômlo Judlciárlo

da Oapltal Pederal
h·lnterno da &anta Oasa de 1iIl·
serlcórdia do Rio de Janeiro
OLmIOA IUDIOA - DOIlNQA15

NERV08AS
Consult6rto: lkilllclo Amélia

"eto - Sala a.
Resld6ncia :

Avenida Rio Branco, 144
Das 15 U II hora.

Telefone:
Oonsultório - UIIkI.
Besld6ncia _ I.SOS.

, I
- --."""" - - - - -. � - - - .. - .. - -. - -_ -

---íA-
--- - -,- :' __-"''"'L' ICOMPÂNiüA

A

"AOANçlAD
.....

8AffiA"
- --,., -

I

Fuudada em 1870 - Séde: BAHIA
INC:aNDIOS E TRANSPOR'l'ES
Cifr.. do Balaaço de '194.&

CAPITAL B RESERVAS Crf
Responaabildades' .. . • .• •.• • . . . . . . . Crf

Reçeita •••.•• •.•.•• . .•••... � .......• - Crt
Ativo t.::r'
Sinistros pagos nos últímos 10 ano. CÍ'�
Besnonsabílídadea Crf

Diretores:

80.900. flOfl,llo
6.978.401.755,97

67.053,245,30
142.176.60�.80
98.687.816,50

78.738.4OU08,20

BASE' . AEREA
Vompare�i!DeDto

de CIVIS
Estão chamados a compare

cer á Base Aérea de FlorianÓ-
polís, para tratar de assunte;'
de seu ínterêsse- os cidadãos
abaixo: Walmor Gomes Soares.
Osvaldo João Silveíra.

. Wilson;
_. da Silva. Newton Innocencío

ro�ANHlIA IDlE��,,�
� �O§, CÇ>!NIliRA Chaves de Souza, Luiz Manóel

k_ �CCIDENTES DO TRABALHO 4 Cardoso; todos da clas.!ê d�
5 E oe 50e'AL: 1932· Claudio Gomes Jardim �

POlR.fO ALEGRE Jordelíno Vicente. ambos da
I'

_ I classe de 1933. IRU." VOLON.,·ÃRIOS DA PATRIA N.O 68 . 1.° ANDAR -

_

•

CAIXA POSTAL. 58S • TELI;FONE 6640· TELEGRAMAS: .PROTECTORA.
"

fERIDAS. REUM'ATISMO E

4
3

G
•

'
" PLACAS SIFILIT�CAS

.

geDtlI�ua �e��! S��!�,. '2taSOh�atarlDa M�l!!!� .!�..N!�!!!!
CaIxa Poslal. 69 - Tel "Plotectora" - FLORIANOPOLIS da llfllia

� Dr. PamphUo d'Utra Freire de C.rvalho, Dr. Fr.nel.eo de 8i,

� Anisio Manorra, Dr. Joaquim B.rreto de Ar.6jo e Jos' Abre••
�-_"""_,,_-_-,,""'.'__ "I/.a-..-_.._-.-_._._.._.-....._••-_._._-_-.-&.•._-_......._- ._.•• W ...._....-_ W _ ...

Pedidos comRepresentante f

Para Santa Catarina
� DORIVAL S. LINO

'

Edifieio IPASE - 2. andar

ICaixa Postal 260
Florianópolis .- S. Catarina

-, �
.

NEGOCIO URGENTE
Vende-se um Nash, modêlo

49, com 9.500 kilometros, com
pletamente equipado, por ..•j
Cr$ 90.000,00.
Tratar com Delambert, prin..

cipio da reta dos Barreiros .

---'

TlIanaportits regularas de Carga ti êe ftrto de

sIo FRANCISCO DO SUL para NOV4 1081
lnfol'maoõ•• como. AGeat••.

- Carloa HoepckeS/A - CI- Telefone 1;212 ( Ead. telcg,
do Sul-Carlos Hoepcke S/A-CI- Telelone 6 MOORd:MACIt

,

FlorillDóPolÍl
São Pr.ncilCO

"VIRGEM �ESPECIALlDADEn
C1Á,WETZEL INDUSTRIA.L-JOINVfLL lU

TOR.\N A ROUPA \BRANQUISSfMA

_. Dr. MárioWendhl:uen
,,.w;!ea m� de adulto. • on......
OoJUuItór:lo - Rua João Pinto, II

Telef. M. 76'
CoU1llta du 4 " I lIIeriI

lINid'IICia: 7eli,. sn.Nt .. II.
'l'.,. III

Dr. Paulo Fontes
O1Dico i operad(ll'

Cntsultório: Rua Vltot MelnIIII, li.
TelefODe: 1.405

t:.aultU dai 10 " li • dü 14 II
UI lIU'a. :Retld4!DCia,: Rua ma.-.

U. - TelefOlle: 1.111

o Sabá€;

���Ã��!RCtAf
Esp EC!.â.UOADE

.'
'. � ......-;." ...�::::::::�.-

..
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"

FUNCIONARIO PúBLICO DE FLORIANÓPOLIS! O SENHOR DO CÉU E DA TERRA TE CONVIDA! BEM COMO TEUS PAIS, IRMÃOS, ESP.OSA, E:
FILHOS, PARA O "GRANDE BANQUETE", NODOMINGO, 18 DO CORRENTE. NÃO FALTES! O DIA 18 DO CORRENTE É O TEU GRANDE
DIA! JESÚS, QUE TAMBEM· PENSOU !EM TI QUANDO AGONIZAVA NA tRUZ, TE CONVIDA E TE ESPERA, CHEIO DE BONDADE E AMOR., PO

DERIAS TU RESISTIR AO. DIVINO CONVITE? ELE FEZ TANTO POR TI E PÉDE TÃO POUCO: QUE TE ARREPENDAS DAS TUAS INFtDEUDAD'
ES E QUE O AMES ! FAlE TUA PASCOA E_ ',l'R AlE· TAMBEM TUA FAMíLIA. O DIA 18 SERÁ UM DIA DE DOCE ,PAZ E GRANDE FELlCIDÀDE'

NO .TEU LAR.
/

-Partido ,Socia" Democrático
Dire'orio Municipal de
, Florianópolis
De ordem do Senhor Presidente, ',Coronel Pedro Lo.

pes Vieira, lenho o prazer de convidar iodos os tampo'
nenies do Diretório Municipal ele Florianópolis, dos Di
retôrios Distritais e os correligionários em geral, para a

recepção que será feita domingo, dia 18 do corrente mês,
ás 11 horas, em [rente ao Palácio do Govêrno, ao, Exrno.
SI' Dr. Neréu Ramos, Presidente do Partido Social Demo.
crâüco, por ocasião de sua chegada a esta Capital,

Leoberto Leal, 2° Secretário

�evantamento ,de segredos da
energia nuclear

WAi::lHINGTON, 16 (V. A.) - Confirma-se nos círculos bem ínfor,
mados que a Grã-Bretanha, os EsLadós Unidos e o Canadá farão dentro

�
-

,

em pouco, uma declaração tripartite quê sei-ia acompanhada do levan

Iamento do segredo sobre numerosos dados que interessam a energia
atômica.

'I'ratar-secá da mais importante publicação de segredos atômicos,
desde Q "relatório Smyth", de 1945. I

Todavia, deve-se observar que nenhuma das informações, que

assim serão tornadas públicas, se relacionará com as armas atômicas.

Elas serão relativas apenas, aos dados que podem interessar o mundo
,/

médico e indusLrial; assim como aos técnicos em energia nuclear.

Os círculos bem informados s,alientam que não há nenhuma relação
entre essa decisão e o recente pedido da Comissão de Energia Atômica

l\orte-Americalla, feito ao presidente Truman, para Lornar publicas

certas informações r�lativas à bomba de hidrogênio.

Com efeito, sôbre êsse ponto, O presidente ainda não tomou nenhu

ma decisão.

No entanto, os meios especializados"admitem que o levanbmenLo
/

,do segredo cobrirá, ao menos, importantes aspectos da energia atômica
,

e que constitui uma decisão da maior importância. _/'

/

Florianópolis revê seus. escoteiros
o movimento escoteiro em nossa para iniciar. "Sim, senhor, retru

'cida;de, fundado em tão boa hora cou res·peitosat.nente o mais velho.

pelo saudoso Padre Itamar, infeliz- 'Escoteiros da Tropa Almirante

mente decaira. Com tristeza, Fllo- Saldanha do Chefe Damasceno",
rianóp'olis perdeu seus alegres e completou um garotinho sàrdento

simpaticos es'coteirinhos. Agora, en- que me impressionara pelo desem

tretant-o, para gáudio de Lodos, no- bara'ço.
vamente êles aparecem, com suas Neste instante chegava o ônibus

carinhas risonhas e seu proverbial e depois de deixarem embarcar em

bom-humor. ma frenLe todos os demais passa

Ao VELHO LOBO, conhecido e gei.ros tformidavel milagr,e) entra_
estimado de todos .os Escoteiros do ram tambem os meus quatro escoo

Brasil, devemos êsse ressurg'imen' teirinhos. Dentro do veículo pro'

to. E ,com êle, umas dez·enas de jo· curei acercar-mê dos meus jov-ens
vens Catarinenses, cheios de moci- camaradinhas e ouvi dêles umq

dade, luta.m com entusiasmo em porção de coisas. inter·essantes. En"
prol do �esell.volvimento desta uU] lusiasmou-me sobretudo, a institui,

instituição. <i,,�( Gão de bôa-ação. Um ponto antes

Sábado à tarde, enqua.nto 'espera de minha casa, prepararam-se para
va o Circular que me leval'1á para descer os meus companheiros e eu

casa, ouvi a animada conversa de decidi desembarcar com êles. Pro'

quatro 'pequenos que ali estavam pus�me a pagar suas passagens mas

para o mesmo fim. Deduzi ser'em fui delicadamente contrariado em

escoteiros pelos assuntos que trata meu intento. Desajeitadamente ex

vamo Procurei acercar-me e dentro pliquei-lhes que me -era simpático
de nleio minuto esLavamos todos o escetisl110 e despedi-me. Ao afas'

perfeitamente acamaraclaclos. tar-me, ouvi do garoLo ,sardento es

"São escoteiros?'l, perguntei-lhes La tirada qu� me desarmou: "Ei

Não existe ameaça
- para a industria lexti

RIO, 1G (V. A,) - Novos deba- Guimarães indispensável a expor- bião aprovou os pontos de' vis
Les em Lorno da produção e da ex- tacão do algodão em pluma. Sem defendidos pelo :>1'. Prado

portação do algodão em pluma se exnortação, muitos deixarão d.; marães.

verif icara'm, ontem, numa reunião I plantar o "ouro branco" por falta Por último, o sr. João Dau<lt
do Conselho Diretor da Assoc iação l de estímulo. Urge plantar ca- Oliveira agradeceu os escla-,

COl1lerci�l, _pr�sidida pelo se. JOãOI da vez _mais_ e melhor para .que 3 mentes trazidqs á Associação
Daudt cl Oliveira. Compareceram I produção nao decresça mais, an mercial, louvando a cordialím
elementos representativos da la- tcs se intensifique. em qu� se processaram os de
voara algodcira,

de.stacando-se, OSI
Co1n a palavra, o sr. José Ru- tes.

srs, José Rubião, ex.presideute du -'-----------�

Sociedade Rural Brasilm'ra, e AI- C' re'di-to M tu'O Pr'ed:l Iberto Prado Guimarães, presiden- '. _ U
.

'

I
' I �

te da Sociedade de Usineiros de i ai
Algodão do Estado de São Paulo.

.

-0- /
]<']ste último falou em nome d e seus Avisamos aos nossos prestamistas quel'

virtude de es-

companheiros da lavoura handei- tal' parada a Loteria Federal, nossos sorteie s que são basca-

rante, contestando opiniões recen· dos nos resultados da extração da referid loteria não estão

temente defendidas pelo sr. .Raul
' sendo realizados.

de Góis, vice.;presidente· da Asso-:, Entretanto, logo que volte a mesma loteria a funcionar,
ciação Comercial e segundo as realizaremos cada semana um sorteio até que os mesmos Ji-

quais nossa indústria têxtil está quem em dia. I

na iminência de graviss.ima c:':se: J. MOREIRA cf; ClA.

provocada pela falta de sua maté. CONCESSIONÁRIOS

�iea �)�:Sm:�lg�r�g����v�r��' a �I���, C"onvl"dados' ob-serva d"'��;�:lã�r��iç:I�1I1�:. exportaçã., do I
'

, '� ,

N"lO EXISTE AMEAÇA PARA A res 2merlCanOSINDÚiSTRIA T.ftX1'IL U
Só no dia em que de ixarmss

A t "
,-

rtrai d E
_

. Ouos os orguos cen I'HfS e < s'
de plantar algodão saberemos to' " _ '

d
" ;..' d t I tatisl.icas das naçoes americanas,

os nos que esse pIO li o ocupa O I I t'L' t B ·1
-

d GI o ns I u o rasi eIra e, eogra-
segundo lugar dentre os nossos

I
i" E t l' I' b 1 '1

_ ia..e s a isuca aca a (e enc ere·
produtos de exportação. Trata-se

it ti I d" _ çar um convi e no seU!C o a
de matér-ia prima que sustenta a

desí
- d' 'b d

-,
d

'd 'L
,-

d
osiguaçao e o serva ores a_

economia e mUI as regroes

o,.
,

'

.

C fé I d-'
. quelas entidades para acornp::mha-

pais. a e a go ,ao e que garan,
rern os trabalhos do VI Rcoensea-

tem nossos negócios com a exte,
t· �o· I I 10 d

'
. II

rior e nossa sobrevivência econó
men o ,."cIOna •

(e e JU 10,

.

declarou o SI'. Alb t
sem quaisquer onus, entretanto,

mwa- certo
" Brasil �" dI d

P d G'
- .

t lt
par a o I aSL. msscs c ega os es,

ra o uuuaraes a ceI' a aura' . _ ,

d id
'- trangeíros terão acesso a qualquer

e suas consi eraçoes. L d t
.

t" b 'I·
Em seguida, disse o plantador' pon o o err i Orla rasr erro,

comprometendo-se o r. B. G. E. a

paulista: rOTnec.er-Ihe:s 0,$ meios de loco.
- Sempre falei sôbre o algodão _ " , .

,

. , lUoçao para ISSO neceSSClnos.
e nunca fm desmenlldo. Essa a v' 'L t'e e q as 92 llano-es

• • .. L'O ln::; an m ue ,� '.I
autondade com que me çlIrIJo a

II' do I-Iemistério se 'elTIlpênhal11 na
esta casa. Temos uma safra dcl

I·
-

d
.

ampla opera
. _ . rea Izaçao a maIS .

210 n11lhoes de qllllO� . pa_:.(l um I ção censitária realizada no mundo
consumo total de 180 l1ulhoes de

tI' C d \ e' ·cas de
" .

a seJa o enso as Am.rI ,

qUJlos. Ha uma sobra de 30 mI
1950 L'L d

'

IBGE reveste
lh- r ' .

f A·
, a a! u \í uo -

_oes � 'e\ a pro::lma sa' ra.
.

ssup se de maior sig'nificação e merito,
nao velO as razoes pelas qua!S/de traduzindo o. espirita de coopera

vtlmo'� estancar a ex;po:'taçao. do
ção e reciproca confiança que de'

algodao para o estrangeIro, amd'!
ve animar os povos do Novo Mun_

neste ano de 1950. Asseguro que do na exec'ução do g'igantesco ba'
não -existe nenhuma ameaça ron� lanço continental.
dando a industria têxtil do pais. A COOPE-RAÇÃO pOS ESTRAN'
Não lhe faltará matéria prima. GEIROS
Consider,a O sr. Alberto Prado

Original
t

cura da
tuberculose
LONDRES, 16 (O.R) -:\ Rússia

assegurou ontem hayer criarjo) um

original e radical metodo de curar

a tuberclllos,e por meio da cir.urgia. -

A estação de rádio de Moscou info�
mau que foram obtidos "bo).l;; re�

sullados"e que "7'0. por cento dos

pacientes r'estabeleceram-se, [) que
supera,' em muitas ,vêzes, os resul'

tados dos tratamentos usuais".

moço, s� você gOsta do Escotismo,
com êsse dinheiro, torne-se sócic,
da Associação dos' Esc'oteiros de

Florianópolis, ajudan.do o Brasil,
enquanto no-s aJuda".

Gamal'l'a

NUNOR EXISTIU IGURl

PA R A-.. f E R I. O A S,
ECZEMAS,
Ir\JFLAMAÇOES,
C O C, E I R AS,
F R I li I R A 5,
ESPINHAS, ETC,

em ''favlpr elo VI Recenseam
Nacional de 10 çlc julho. A

Luando que a próxima oper

censítária "não beneficiará.
nas aos lilhos dêstc país Ill'

quantos aqui vivem e lrabalha
o pres iden'te cio l./B,G .;f;. e

receu a validade tio apoio
representantes di'plomáticos
que se refere à colaboração
colónias ,estrangeiras radicadas'

país. "A palavra da VOSS2 ejj

Iéncia - acrescentou - à\\\��
aos patrícios aqui domící líade

endereçada aos cl�bes' e v. sO

ções em que êles se congre"
li colabvraç-i'\o ele elementos

orgão diplomático, como int'

te, quando n.ecessário, mais ai

acentuaria a importância d

apoio, que tenho, aliás, como

guro, para uma coo'peração
íntima com os brasileiros. nos

balhos do Recenseamento de:
\'indouro" .

SERVIÇO DE ME
ROLOGIA

,Previsão do Tempo, até fi

ras do dia 17:

Tempo Bom, com nebulo'
Temperatura - Estavel
Ventos: De Sueste a �
Temperaturas extremas de
Maxima. 20,0 - Minima 1

O presidente do Instituto Bra_
sileiro de Geografia e Estatistica

vem de dirigir um apêlo a todos '

os embaixadores e ministros es

trangeiros acreditados juntp ao

g'ovêrllo brasileiro, solicitando a

cooperação daquelas autoridade�
)

Bastião

Acabo de ler o seu artiguete. Pífio, como os anteriol'e>

chega o intimar_me a cobrar do Ministro Canrobert os ai

de Lajes!!l E logo a mim, que sou mtlu lajeanol' CI;eio q

bilhetinho seu, naquele seu e.stilo sui se(/eneris, ao Mini..stri

Fernandes' ou ao Brigadeiro resolveria a parada!'

Um :pobre Jogador de bolfilo, bi-derrotado terá

que a' sua pena rutilante?

E por falar em ibolão, lá no Coqueiros Praia Clube bá

vaga de levantador de garrafas!
Se lhe servir, conte com o meu prestigio :flflra a nOD1C�

f

�
-
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Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


