
civismo, os calarinenses homenauearão,JHlfe;; �O

Sr. Dr. Merêu Ramos. Vice-Presidente
.

da . República, eminelitlL'�t,IDtefl,el
que tanto e tão alto tem elevado o nome da nossa ,Ierra> "

" ,

. ·�fi�';':;"'·· �,,�.- y ç' ,

Em 'empolgante demonstração de'

RIO, 17 (V. A.) - Telegrama da Bahia informa que

os deputados Manoel Novais, Gileno Amado e José Gui

marães, da ala udcnista que obedece à orientaçâoi .do co-

ronel Jurací l\btgalhiíl�s, ácaba.m de telegrafar ao deputa'

do Cristiano Machado, hipotencanido solidariedade à sua

candidatura à presidência da República. A atitude desses

elementos causou estranhesa desde que O' seu chefe, i O·

Ironel Jurací Magalhães, continua declarando que apoia a

_A_ft�O�X�X�X�V�I��,���f�lo�r�la�n�6P�O�I�IS�.�-�D�o�m�in�9�G�I�1�8�.�de�J�U�nh�O�d_e�19�S�)����·�I�M��'�O�.8�1�6�t���ca�n�d�id�a�tu�r�à�d�O�b�r�ig�ad�e�ir�0�E�d�U�a�rd�OeGeO�,mee�s.�������,
'�YnJrleUrlo • D.

o MAIS ANTIGO DJARIO DE SANTA CATARINA
Gere1lt�1 SIDNEI NOCETI - DIretorADr;,RUBENS DE ARRUDA RAJlOS

Diretor de Redação GUSTAVO NEVES
'
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.' DEPOIMENTOS

•8>ae..�., "E" aqui q''''a mui',. uma ho;
. , �Y C, menagem, Sr. Presidente 'Ne,1'êu

"\
.

"

_.

. Ramos, Saudo V. Excia., saudo um;

HOM.EM. Basta dizer um HOMEM.
porque nesta época-de debilidades
de atitude, de espinhas rectlI'VaS,

de 1'emíncia da pe1'sonalidade, di

zer que alanem é um HOMEM, cons.
titui o mais exaltado dos louvores.
Um llOJIE11;J que ainda que eslioes-

-Tra-em-�s-.'tc-he-_co-s sua.s. declaradas CaooDlzaOà.o de �IMais pessoas deslocadas
Inten"oes pacIIIC!1S Maria 8or�ttl, WASHINGTON, 17 (V.A.) - O presidente Truman assi-

.

I " .

I.!i CIDADE DO _VATICAN_O: 17 (V. I no,: ontem uma lei, autorizando a emigração para os, Es��dos
WASHINGTON, 17 (USIS) ......

\'
vocações e ataques feitos aos Es' A.) -

. AllunCI��s.e ofICIalmente I Umdos d� �41.000 pess�a� �eslocadas, da.s qmj.ls 153.000 Ja fo

O govêrno' tCHeco traiu sua.s tão Lado,s Unidos e seus represcrrtan- (jl1e.o Papa decldlll celebrar, ex:-, ram adJ?ItI�as em terrItor�o no!t�-ame!Ic:=tno.
declaradas intenções de paz en� tes naquele país, acusam, os ,Es_ cepC.�():la:m:nte, a :�no�iZaçã? da I Essa !eI p�ovr�ga as dlSposIçoes sImIlares a:provada� epl
ire as nações pelas repetidas pro laâos Unidos.

bem,. \ elleUI a�a Mana Goreltl, no 1948 e quv expIrarao a 30 .do corrente, mas autorIza admlssao
,. dia 24 do corrente no adrQ da Ba' aos Estados Unidos de mais 136.000 pessoas do que previa a

silica do Vaticano e não no interi� I lei de 1948.
ar da mesma, conforme a prjJ.x€,
tendo em vista o considerável nu-

-------------:-------------------

mero de pedid'os 'para assistir a S.U�0-EZ Icerimônia. �

Associandose -às maniiestações
Oficiais com que será hoje l'el:ebi·
do nesta Capital o preclaro Vice

Presidente da República, o lJOVO

catarinense, representado em' dele.

gações de fados os municípios de

Santa Catarina, prestará no emi;
-neute Chefe e insigne estadista no'

va demonstração de aprêço e sim'

patia. Pilais uma vez, pois, o al·on.
-de condutor de vitórias eleitorais
estará entre;'o seu povo, disposto
ainda, como sempre, a auscultar.
lhe as esperanças e necessidades,
reaiirnumdo-Jlie a mesma deste.
merasa lealdade com que traçou e

-vem seguindo a pauta honesta de
.sua vida pública. Tendo proporcio
nado ao país, em sucessivas oca.

siões, as mais eloquentes e vivas

provas de seu desassombro, quan;
40 é mister propuqruu: os princi-

, pios sôbre _os quais repottsam as

.e aspirações popplares e mercé dos

quais se tornará maior o prestígio
da Democracia lW Brasil, Nerêú
Ramos vem aqoro. à sua terra, para
ombrear -a sU'tr. nobre e altiva aen;
te na campanha cívico.eleitoral

que se aproxima e que lui.de cons

tituir, por fôrça da çctmdeza mo1'CU
e da educação política dos Catari;

.nenses, uma página a rnais de es.

plêruiida disciplina democrática na

\ historia do evolver republicano
em Santa Catarina.

Não foi Neréur Ramos uma figura
.

vulgar, confundível nos quadros
partidá1'ios durante o passo da re'

cllpe1'ação constitucional do país,
de 1945 para cá. A sua personalf.
·.dade de estadista, que se impôs à

admiração nacional sob;1'�tudo pelo
incomum das suas atitudes e des.
temor 1a sug conduta, se agigantou
iJ., frente também do Conselho Na
cional do P. S. D., onde assinalou

inapoaõxelmente, com os sulcos

in.,
menle corresponde à conttança .

minosidiule e

=
e a fibra ae

confundíveis da ma indioiduali; de Santa Catarina, imenso na re I lutador afeito a defrontar obstá.

dode, a sinceridade enérgica das nlÍncia, em que se vê mais elevad' ,cttlos para vencê.los com a alma

suas convicções e o despretuiimen pala admiração' da opinião nacio�; reniqorada na consciência do P1'Ó'
prio méJ'ito.
Santa Catarina, que já tanto lhe

devia em realizações adminisirati

vas, a cuio mérito da grandeza ma.

teridl se v.incula nma profunda
significação iuunana fiel aos impe
ratioos da Justiça social, passos» a

credfiàrJhe tanto rnais em expres

são airosa de mperioridade politi·
ca, em consequência da ação de. I

senoolouia por êle no panorama O er. Nerêu. Ramos arJ'iscou, 1'e.

federal, onde vem dignificando a nunciou., marcou a sue personalida»
terra em aue nasceu e o povo de de, não foi alçuma coisa de [acil;
cujo meio-emergiu pora as

m,aisl
uma palh.a no mal' como Os outros.'

altas [unções da República.
. nis�lnyni�.se como �,m penhasco de

Nerêú Ramos, que regressa ho., t�slsll:'ncl?- "" corrt�a, na fttga ele

[e ao seu Estado, é bem merecedor.lt,odas as COlsas. p.1'C!ttcou um gesto;

portanto, das consaqradoras moni
e u.m homem politiCO. que l�vantou

[estações de estima com, qúe o re;
a cabeça e olhou o seu destino nos

ceberemos, numa saudação una olho�, e que m�r��e respeito. Creio

em que se fundem .iôdas as classes que e esta a oplnLao de todo o mun.

e que acrescenta ao intuito prato. i

do.

(Augusto Frederico Schmidt)
colar da' recepção feita ao

Vice',
.,

'

Presidente ela República pelo Go • •

vêmo do Estado, a explosão sadia , .

.

bi! d lh
.

I di
Aquela renuncIa. ou aquele gesto,

e JU t asa o orqu. o popu ar, I. . -.

t d /. ibli I i vem de oruiem lonqinquas, Tem ttm
ati e o wmem ,pu tCO tmpo uio , .. .

'It lt luit
sentido maiS amplo, exprIme um

que vo a a allscu' ar as pa pI a . . '

,),_ d
-

d b
• »erdcdeiro ato poiitico, é, na reali

çoes o c01'açao e sua no re -aen 1 d
-

I
. -

te,
.

c a e; nma proc amaçao.

Que proclamaria, neste'momento •.

Saudemos, pois, a Nerêu. Ramos, o sr, Neréú Ramos? Podemos admi;
- ao estadista e ao homem inca. tir, sem hipérbole, que éle procla.."
mum, ao Vice_'P1'esidente da Re mau de novo a República. Buscava
pública e ao guieÍJ:o seguro das de ,resto, p1'oclamá-la ern tôdas .0iS
vitoriosas w'1'ancadas eleitorais enl circllllstancias de sua'ativ'idade po

litica nestes ultimas anos.

,(Costa Rego).
Santa Catarina, - .enfim, ao. Che.

, te que nos comandou em tantos e

to pessoal concretiz�do, �m gestos
I
nal, exaltada de civismo, Nerêt. "1!1>agníficos triunfos, e ao· Amigo

verdadeiramente htsloI"tcos po" b'
,

' r

I �lamos so repall'a ('0' desespêro, que não nos. faltou em nenhuma
mm'carem bem lummosamente o I1npote_llte de quantos, debatendo. hora, clara ou sombria, oI}de a Consigne.se a dignissima condU'
ca1'álel' invulgar que lhes deu

rea.,
se em convulsões de ódio mesqui sua palavra ou o seu gesto decidi' 'a do sr. Nerêu Ramos em todos' os'

lidade.
.

Ilho ou de 'incurável deslJeito, em riam lia sorte de Slla terra Otl. da episódios da suceSsão presidellcial
Grande na ação, em que digna. vão procurem empanar.lhe a lu g1'andeza de sua Pátrial (Senador Bernardes Filho).

MENSALIDADE - Cr$

Vurso de PortuguêS por Correspondencia
. Com o novo método de ensino por correspondenaia do Prof.

Brandão Machado, desapareceram todas as dificuldades do apren·
dizado da lingua portuguêsa. O novo método, que é fruto de lon

gos an06 de experiencia, eliminou tudo o que' é superfluo de teo
'ria gramatical, tornando o seu estudo suave e realmente provei
toso. O Curse, que se compõe de' 52 lições escritas em linguagem
simples e acessível, tem a dUTação de um ano e abrange todas
as questões da língua. As lições são enviadas semanalmente.

l
1Udenístas baianos apoiam

Cristiano Machado

se .só, teria a solidão qrandiosa das \

estátuas abandonadas, que perpe«
'tuam muitas vezes, num unico ges-·

to, um titulo de imortalidade" .

(Senador José Américo)

1 lO. CONGRES�O Encontra-se em Florianópolis nos Jias de 21 até 23
RIO, 17 (V. A.) - A fim de rc I de Junho no Hotel La Porta a Dna. Eleonora, técnica

presentar o Estado da Bahia' no Se! da SONTON'E Coporation em Elmsford N.Y.U.S.A. para
gund6- Congresso- Internacional de' fazer demonstrações dos ,mais aperfeiçoados APARE
Criminologia, a realizar·se em Pi! I LHOS PARA SURDEZ fabricados nos Éstados Unidos.
ris, no JIlês de dezembro próximo, Adaptação INVISIVEL. Demonstrações sem com-

seguirá breve para a França o .sr. ! promisso.
.

Antônio de Matos, delegado auxiliar! Aparelhos Sonotone e Instrumentos Medicos Ltda.
da Secretaria de Segurança PúbH-! �ão Paulo.-Rua' Conceicão: n. 134,_:_1° andar.
ca ,do Estado e membro do Institu· Sala 102.-Tel. 4-8307.
to Internacional de Criminologia.

I
_-------

Peça prospecto gratuito, ou matricule-se enviando a p1'i
meira mensalidade com o nor.te e endereço completo para:--Pro
e ssor Brandão Machado.--Caixa Postal, 5048.--São Paulo.

\
,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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de18 de Junho/
-

URA tiNIS CLUBE - DIA 24 - SABADO - TRADICIONAL FESTA JOANINA - INICIO 20 HORAS - CASAMENTO - DANÇA DA QUADRILHA - RA.
TOEIRA - DANÇA DO BAIÃO EM CONJUNTO - DANÇA DO CHAPÉO - PINHõES - AMENDOIM _ QUEIMADA _ PÉS DE MOLEQUE - A GRAND
ATRAÇÃO SERA A APRESENTAÇÃO DO AFAMADO GAITEIRO WILSON BUENO - ESPECIALMENTE CONTRATADO - IREPERTóRIO iCOMPUETAMENTE,
CARACTERISTICO - SAUO ORIGINALMENTE ORNAMENTADO - PRÊMIOS AOS PRESENTES MAIS "Pi] ATUTAMENTE" VESTIDO E O MAIS ALEGRE PAR _
INICIO DOS ENSAIOS PARA A QUADRILHA E OUTRAS DANÇAS DIAS 19, 21 e 23. RESERVAS DE MESAS RELOJOARIA MORITZ, À CR$ 30,00. À PARTI

,

DO>DlA 19. - A PESSOAS '1410 SóCIAS �ÃO SERA PERMITIDO O INGRESSO, 'MESMO ACOMPANHADAS DE ASSOCIADOS. PEDE-SE NÃO LEVAR ME•.
i�"_-"'- � j/_"-"'-" "

NORES DE 16 ANOS.----------------------�

Nem sempre é recomendavel
SANTIAGO, 16 (V. A.) - Os caprichos de certos .pais ao põ)' os

nomes .em seus filhos accarretam, às vezes, consequências desag.rad'â'
veis, embora cômicas. Ontem ,à noite foi detido o jovem de 16 unos de
idade, Lenin Fortes, estudante da Bscola Industrial.

Lenin jogava p'l:ngu�-pon(Jue no Centro Cultura; do suburbio de
t'onctuüe e estava vencendo um renhido "maicli" . O publico, eniusias;
mado com espetacular ,jôgo do jovem, gritava:

Viva, Lenin! Lenin »encet Viva Lenint..
AlgunS' carabineiros que se encontravam nas proximidades fico-

1'a7n desconfiados ao ouvir essas exclamações e 'acreditando de que se

tratava tie uma reunião de comunistas, penetraram no Centro Culturol,
. onde detiveram várias pessoas, inclusive Lenin Fortes.

Mais tarde, porém, todos foram postos em Iiberdede, com exce

ção de Lenin..

A Associação de Estudantes disse que Lenin Fortes não perten.
(e a nenhum partido politico e a culpa de possuir tal nome cabe a seus

i,ais•
A policia, cética, mantem, entretanto, Lenin detido enquanto rea

lizl't averiguações.

I
, ,

ESTRELA IA.
......._,,;,��::J

CAI XA 4414 SÃO PAU'-:-O

_
MANDAMOS A PEDIDO A· CASAS DO RAMO

Representante: CURT METZGER Rua Conselheiro Mafra,. 15.

Crédito Mutúo Predial N� Mundo do; Rádio,

I Dr. (LAANO G. IGALLETTI
ADVOGA,DOi Crhn•• eh-.I

,
OCD,tltuiçõ.o d.. Soci.dCld••

NATURALIZACÕES
Titulai D.olarat6rl0lt

E$orit61'lo • R.lid:tncla,

1 Rua Tttad.nt.1 41.
FONE •• 1458

Por AI Neto
um dos programas de televisão

que mais sucesso vêm alcançande
nos Estados > Unidos, destas u.lti
mas semanas, é TBIS IS SHOW
BUSI�ESS. Truta-se de um pro

grama de vari edades, com muita
musica e muita comédia, que. vai

para o ar aos domingos, das 19,3e
ás 20 horas, pela televisão da Co
lumbia . Broadcastíug Slstem.
Um dos astros dêste programa.

é Abe Burrows. Abo é esse gordi
[lho 'calvo, que vocês vêm na loto",

grafia que hoj-e lhes ofereço. �lfr
êle está Roslyn Glass, que tambes
atua, em TBIS I:-5 SHOW BUSl
NESS. Em realidade, esta fOtOgl:�.
fia reproduz um opísõdio do pr .;

I prio progro.U\ôl-. ,..., .,.r"

Como Abe é calvo, Roslyn lhe

sugere que use uma peruca. Mar

não uma peruca qualquer, dessas

que qualquer mortal pode usar-

Roslyn diz a Abe que êle, cida

dão famoso, deve usar um peruca
fora do comum. Uma peruca de pe

les, das mais' caras e raras peles
que existem... E lhe traz numa

bandeja urna coleção de tais peru,
.cas. Valem mais d'; três mil dola
res cada uma· ....

Mas Abe, cujo bom gosto ti ates"

.tado pela magnifica blusa que ves

.te, deita-se no safa, enquanto su"

.' ga pensativamente o dedo indica
,dor, reflete' sóbre qual daquelas
i perucas será a mais bonita. . . 'J'
,

No fim da história, Abe- não
decide por nenhuma delas.

Avisamos aos nossos prestamistas que em virtude de es

tar parada a Loteria Federal, nossos sorteios que são basea
dos nos resultados da extração da referida loteria não estão
sendo realiza.dos.

Entretanto, logo que volte a mesma loteria a funcional',
realizaremos cada semana um sorteio até que os mesmos f'í

quem em dia .

J. MOREIRA &- CIA.

'CONCESSION,w:WS

Proteste . dus pai-
•

ses amencaaos
;.·0 •••••••••••••••••••••••••

CASA
Vende-se uma confortavel eaq

resideneial, situada em ponto ..
bano ce.ntral, com 4 quartos, sala
de visitas, sala de jantar, eopa, ...
zinha,' além de mais um pequeno

quarto ,para e.m·pregada e ampla!
instalações sanitárias com canali
zação de agua quente e. fria. - In'

formações Da Gerência desta folha.

WASH·INGTON, 16 (V. A.)
Fontes chegadas ao Escritório Pan
Americano do Café disseram que
os embaixadores de todos os prin·.
cípaís países latino-americanos

produtores de café reuniram-se na

Embaixada do Brasil, hoje, para

redigir uma nota a ser enviada ac

governo dos Estados Unidos, pro,
testando contra as acusações da

senador Guy Gillette, de que '01'

atuais preços elevados do café--sj�
devidos á especulação e henef'icios
exorbitantes.
Os funcionários da Embaixada

brasileira não quiseram fazer co

rnentários solbre a reunião, ado ..
tando a atitude de "não estamos
em condições para fazer declara

COMBATE A TUBERCULOSE eões",
tonificando 'as vias respí; Todavia, fontes do Escrttórío

ratórias Pan.Arnericano do Café disseram
A Bronquite é uma porta

ah'\rtUI
que a impressão que têm é qUB

ii. graves enfermidades. Corte r mal 14 nações produtoras de café su

pela raiz tomando "Satosin" - 1'0- .bscreverão uma nota conjunta a
deroso antissético e descongestío- ser dirigida aõ governo norte-ame,
nante 'da traqueia, bronquios f' pu1- •.•_.: .

mões. "Satosin" tem efeito rapirio.
Fluidifica o catarro, diminue a tos

se e torna a respiração livre e fa·
cil. Nas Bronquites asmáticas, cro
nicas ou agudas "Satosin" é o seu

remédio de confiança. Peça ao seu

farmacêutico "Satosin" - o domi
nador das gripes, tosses e bronqui
teso

............... " .

Perdeu-se Por que será que ela não o quer?
É natural... Pois êle se esque
ceu de que uma barba mal feita
ou por fazer, desagrada I

A caderneta na 5809, -da

Caíxa Econômica Federal. Pe,
de-'se a quem achou entre

ga-la ao sr. Aldo Paulo Pe
reira. à Rua Cr íspím Mira,
Dr. 31 (fundos)."

";0 ..

USG GfLLE,r,-(;.
SIM I eiaETTE AZV.L-!

Veja como é bom andar sempre
bem barbeado. Faça a barba dià
riamente. Mas com um aparêlho
Gillette de precisão e lâminas
Gillette Azul. Ê mais fácil, rápido
i! econômico.

� '�VendE..se terrenOI

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Para o _'ioadtl e Priâ'o de Ve-otre
PRISÃO DE VENTRE

PIJ::.ULÁS DU ABBADE MOSS
As vertigens, rosto quente, .falta de ar. vômitos,
mteíras e dores de cabeça, a maior parte das
vezes são devidas ao mau funcionamento do
aparelho digestivo e consequente Prísâr. de
Ventre. As Pílulas do Abbade Moss são Indica
das no tratamento da Prisão' de Ventre l' suas

manifcstaeções e as Angiocolites Licenciadas
pela Saude Publica, as Pilulas do Abbade Moss

são usadas por milhares de pessoas. Faça. o seu tratamento
.

com o uso das pílulas do Abbade Moss.I

paRI DRMIZEIIS,
c a F't s, B I R E S •

TORREFAÇÕES, ETC.

o café moido na hora .•.
\

com os MOINHOS
.

LILLI
o eafê moido à vista do

freguês é sempre preferido, pela vantagem de

proporcionar um produto fresco, puro, higiê
nico, aromático - e uma bebida mais saborosa.

De fácil manejo e ocupando espaço mínimo, os
Moinhos LILLA, onde se instalam, atraem fre

gueses ••• e mais lucros! Solicite-nos catálogos.
Preços acessíveís cJ facilidades de pagamento.
Temos também: Torradores e moinhos industriais para
café. Elevadores para café e outros grãos. Motores

elétricos. Discos para moinhos. Engenhos para cana,'
Cilindros para padarias e pastelarias. Carrinhos para
transporte e rodas de borracha. Bombas para água.
Bombas rotativas manuais para óleo, gasolina, etc.
Cortadores de frios e outras máquinas para fins co

merciais, industriais e agrícolas.

..,,-;'

I
I -

IM � ,A !tI?)!!tM!' f1.'. INDÚSTRIA e COMÉRCIO
I .

Fundada em 1918 II RUA PIRATININGA, 1037 - CX. P. 230 - S. PAULO

OFICINAS E FUNDiÇÃO EM GUARULHOS (5. PAU�) I
1784 Arco-A rtust

�

:'AS" mulheres nervosas e

seu drama intimo,
COJJí1Cl o homem, a mulher, nos diás de hoje, agitados e

febris, com as atribuições e responsabilidades de donas de casa
ou na árdua luta pela existência, sofre emoções violentas, des
controlando seus nervos e funções vitais. A tristeza, irritabili
dade, inconstancia,' falta de memória, e frieza intima, são sin
tomas alarmantes que exigem imediato e enérgico tratamento.
Inicie hoje mesmo, com GOTAS MENDELINAS, medicação
altamente concentrada, feita de plantas raras e sais organí
cos, sem contra-índícação. GOTAS MENDELINAS é o tônico
indicado para restaurar os nervos combalidos, restituindo a

tranquilidade, confiança e energias' perdidas. Distribuidor
Araújo 'Freitas. Não encontradas no local, enviem antecipado
Cr$ 25,00 para o endereço telegráfico "Mendelinas", Rio, que
remeteremos. Não atendemos pelo reebolso postal.

/ Departamento de Saúde Pública I
Mês de Junho- - Plantões

o

Vende-se
. J.

Uma casa com bom terreno,
situada na Rua 3 de Maio no

Estreito,
.

,

A tratar na ��sma -

• • • •• • •• � �,. • •••• ,. ••J.

w .

II Sua beleza e sua moddade· dependem de sua saúde
(' sua saúde depende do remédio (onsagrado:

REGULADOR· XAVIER
N: 1 - EXCESSO N: 2 - FALTA OU ESCASSEZ

REGULADOR XAVIER o remédio de confiança da mulher

/

FILMS 16 MMS
Ve�do coleção delfilms franccses, novos, mu
dos' de projeção particular.,,,W. Sayão. Rua Me
'xic� �31-13° andar., sj1.303-A-Rio de Janeiro.

, .

·Atenção
VENDE-SE um lote de ter

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

sr" Manoel Fiuza Limá, na

Firma Fiúza Lima Irmãos &
Cia. Ltda. à Rua Conselheiro
Mafra, 35. Florianópolis.

O serviço noturno será efetuado

pelas. Farmácias Sto. Antônio e

Noturna, situadas nas ruas João
Pinto e Trajano n017.
A presente tabela não poderá

alterar sem prévia --áu�orizaQão
deste Departamento.

'-., .

Departamento' de Saúde Públio

ca, em 5 de maio de 1950.
Luiz Osvaldo d'Acâmpora

10' Sábado - Farmácia Sto.
Antônio - Rua João Pinto, 11 Do

mingo - Farmácia Sto. Antônio
- Rua João Pinto,' {7 Sábado -

Farmácia Catarinense - Rua Tra

jano, 18 Domingo - Farmácia Ca
tarinense - Rua Trajano, �4 Sába-:
do - Farmácia Noturna -

.

Rua
I'rajano, 25 Domingo - Farmácia
Noturna - Rua Trajano.

TINTAS PARA IMPRESSÃO
COTTOMAR

Perdeu-se
A caderneta nO 1609 da Caixa

Eco:!1ômica Federal, solícítando
quem a encontrou, entregar à
rua Silva Jardim n? 192 fundos-

I

QUER VESTlR·SE COM CONFORTe E�ELEGAH(IA 1
A

Mello ."' �� .

Rue Felippe Schmidt 48

PROCURE

Alfaiataria··

FRAQUEZAS [i.' GERAL
ViNHO CREOSOTADO
"SILVEIIA"

Transport�s lérell$ Calarínense S/I
" .

� � .
.

Séde: FLO'R1NÓPOLI'-)'
Uma crcranização genuinamente, catsrínense para servir

Santa Catarina.

Opera com aviões Douglas
110RARIOS:

�s Segundas, quartas e Sextas-Feiras para Lajes e Porto. Alegre.
As Terças, Qulntas e Sábados para Joinville, Paranaguá, Curitiba

Santos e Rio de Janeiro.
Passagens

_

e encomendas. co-m- os /J gentes:
FIUZA LIMA & .IRMAOS

.

Rua Conselheiro Mafra, 35.-Tel. 1365
Agencia da «CRUZEIRO DO SUL» -- Machado & Cia. S/A

" Rua João Pinto n. 12 -- Telefone 1500
c.

x; '-VENOE�SE
Dois tocomôveís, 150

/

cavalos, alta e

baixa. Marça .,"WOLFF"., Alemã, ano fa
bricação 1920 com bomba, condensador,'
vapor

- super-aquecido. Estado de novo.

Idem pois, geradores.. alternado 2301
volts; 50 ciclos, marca "SIMENS", 2300
volts próprio corrente longa distâncta,
em perfeito estado. Qualquer '1!1f'ormaçllo
Travessa 24 de Maio 18 - ItaJal - San
ta Catarina.

DR. FRANCISCO CAMAR.l
NETO

Advogado
Escritório: Rua Felipe Sehimidl
21 (sobrado) (Alto da casa "O
Paraíso")
Resídencía: Rua Alvaro de Car
valho, 36 � !'\iIllII

Florianõpollil

\

-

�

...". t.

�. �;JaYSER\
f"�.'.'

' ",abZlcaplIo GRIIJ'ZNER-K4YS6R Alo j
1"''-1;

"'-'---
Dur�açb (Baden)

-- _, .

.
'

_ '.l,���
�
KAYSER ê uma eficiente emodema'

i 'ííl!quina de costura, que vem merecendo

ePrererênciá
das senhoras. dOD81 de

casa do mundo inteire.���
. On.<le quer que.haia neceSsidadl di

4UDa máquina de costurar e bordar. mo-

I'dema,
durável e de fácil manejo, ai se'

toma indicado o uso de uma ;KAYSER.I
Examine-a hoje mesmo, e certifique-se de
que vale a pena possuir uma KAYSER.

TINTAS PARA IMPRESSÃO
COTTOMAR

l GARAPERIA
Commotor elétrico de lHP

VENDE-SE
Tratar desta redação com,
o Sr.-Domingos ou em Itajaí
com o Si. Luiz Ne cetí,

,

!

" exélusivos '

I no Braai/, i,;

j

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



.?

-

enc�rnaçao
)

�peGQanlão
De Nerêu Ramos escreveu um udenista, num jornal

udenista: "É um homem politico que levantou a cabeç3-
e olhou o seu destino, nos olhos, e que merece respeito".

E Costa Rego, também udenista e redator de um '9r-
gão udenista, assinalou, no elogio de Nerêu, que é um ho-'
mem que perde no transitório para ganpar no fuiidamen
tal.

.

De adversários dI) porte do Brigade�ro Eduardo ..Go-·
mes, de José Americo, de Prado Kelly, de Ferreira/de Sou"

za, de Flôres da Cunha, de Café Filho, de Atilio Vivacqu31
e tantos outros, o eminente ca:tarinense, por vezes reite,..'

radas, recebeu conceitos consagradores.
.

Se o jlllgarmos, -pois, pelo juízo dQs adversários poli�'
ticos de maior expressão - mister é que o consagremos:
também como uma das maiores figuras da nacionalidade.,

Sabemos, por outro lado, que, se baixarmos das alta1>'
camadas dos que não o acompanham, toparemos com:

juízos e criticas até desprimorosos. \

Mas, evidentemente, não poderemos, sem grave in

justiça aos adversários de <escol, equipará-los, no sensor

de justiça, aos Barretos Pintos que andam pelo Brasil ..•
Guilherme Tal

De todos' os rincões catarlaeases afluíram representantes e valorosos correligiouãri�
.para a festiva recepção ao preclaro conterrâneo, Dr.�NeJêu Ram.os. Unlnd:o,
nossos sentimentos civlces aos dêsses denedades cempanheires, saudamos o íD,sig�

barriga-verde que, no - cenário nacional, tem sido a própria
das'

.

virtudes da nossa gente!

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

"

"

Excursão Cultur@l- patrocinada por S. Exeja: o Secretario d
Interior e Justiva. Educa�ão e' Sande, dr. Armando S. P-ereira

levada a, efeito pela «Turma Professo,r Mário Boft»,
.

da 4,cademia de Com�rcio de 8tu. Catarina
-

Nascidos
.

e vivendo de ha mui I morarmo-nos na visita aquele es- tronou esta excursão e a quem

!o nesta Capital, não nos fora d: I' Lfl):Jelecimcntó correoíonal e fomo' somos muitissimo gralos;' a Ílos
do cenhecer a lodos os estabelel nos, destinado á "Golonia de Sant", sa gratitão" é extensiva também
cimentos ípúhl'icos de assistência I Ana" onde a recepção ficou a car- � ao Dr. Elpidio Barbosa, direto

s?cial, �riados por lUl� govêrno fe� g_o do corpo médico,. cuja simpa,' do Depa�·tamento, de Educaç:ã?, a

M
·

t" h'
liz, ASSIm é (lUe, movidos pelo in. tia desde logo nos cativou. E como Dr. Agr-ipa de Castro Fana,'

esquilo a terê�se de conhee�re julgar da uma l'ecDlnendaçã?- medic�nal não l nossa professcra Rita Malhci�'?!l
, _ .•

plenitude dessas Lao faladas e elo i pode ser denegada, aceitamos o

I
a todos que concorreram, mret

por Sálvío de OlIv�Ira giadas entidades, pusemo.nos a' convite para enfrentarmos os ta. ou indiretamentc á realizaç] JApós uma brilhante temporada de revistas, despede-se de campo, afim de ser ' conseguida lheres >-- respectivos recipientes desta excurssão cultural.
. .

.

Florianopolis O notável cômico MESQUITINHA., 11m11 visita a elas. Não fo-i.,. encon,
.. ahEJ·entÍcios, no refeitório. E de A todos, mais urna vez, o noss ��)

Do ponto de vista artístico só há que louvar a permanên- trada uma dificuldade, por menor bom grado, pois era já hora pas- muítisshno OIbrigado, pois - nã
cia do harmonioso conjunto de artistas que, em 'cinco récitas possível, 'dada a distinta I atenção sada de refeição (13 horas) .Após, temos mais palavras para agrade
de assinatura e mais alguns espetáculos avulsos, fez com que do sr. Secretário da Educação quo,fol11o-nos a visitar. Fábríca de Li. cer a bondade a atenção com qu

sentíssímos de. perto o ve�dadeiro teatro de revista que atual- nos ,facilitou em o máximo. i [olos
e de ,�Lelas, as Pl�n[ações_.e\ fon.lOs ·disLing'uicIos.

mente se p�a�lca no Brasil.
• .

DIa marcado: Sexta.feira últí L�do o mais . E sempre a al)i]aBI-1
-

A "Turma"
Repe:to.no, montagem

._

e guarda-roupa sem�re mUlt.o ma; 8 horas; Lodos a postos, larga, hdade dos srs. médicos que não Ibons, os últimos lutando contra a falta de bons efeitos lumí- 'mos rumo ao Quartel da Polícia nos regatearam esclarecimentos a ----------'----_..

nosos, ,n�esmo as�im, conseguira:n �mpression.ar. �ilil.ar, em viatura fornecida gen, respeit,o às ,�l1inimas �co�sa,s que .a êenedor IvoMuslCas adequadas e cenas comicas escolhidas, foram ou- tilmente pela Secretária acima di .

nossa insaciável curiosidade teí- U"

tros fatores d� agrado geral, -

.
_

. .,.
ta. Ali Chegamos, recebeu.nos dis..' mavam em saber. Ftndámos a vi- ..I·'A"UilllONa parte mterpretatIva, como VImos apreclando--?Ia!la- tinto. oficial, que nos levou à pre ,'sita. E vencida mais essa et-rpa U ':I lU

mente, apareceram com sucesso absoluto os astros e estrêlas
í

sença do sr, Coronel Comandante
.

da excursão, dirigimo llv�: ao 01J
MESQUITINHA, NATARA NEY, CARLOS GIL, JULIMA�, sr, Antônio de Lara Ribas, com [eto scguinte : COlônia de Santa
ODETE MARQUES, LENA et SEVIL, TELMO FARI-li, P�RPE� quem travamos agradável palestra I Teresa.TUO SILVA, JOAO MARTINS e AUGUSTO ANIBAL, alem de Fon10S então P' Q I I Ali acompãnhados do Dr Ivan

d- . -' a el correr o uarte ' ., . . u.
'I

bons coa Juvantes como RODOLFO, ERNE,STO, OTACILIO xuíados p lo f" I
. simpático e maneiroso corremos

I

t
e '. e o ICIa que se soubo, .

,�. ;e ou ros,�." " " _ . _. . gentil e atencioso cicerone. Den: e devassamos tôda a Casa, Dadu
'

As gírls e os boys emprestaram colaboraçao eíícíen- tro o todov
í i a sua situacão e princípios ele ad ,'t t' I d d ' t do rnuít

o, 1I11preSSlOnante pela StH\ 'S c ,

. e aos espe acu os, ansan o com graça e can an o mui ama0' it d ' I ministração obedecendo ás neces I
, dá 1 t F' tá I dá I

gru u e, o que mais nos pren
c , ,::;

,

. agra ave men e. oram sempre um espe acu o agra ave aos deu a t .:- f' S �

•. sidades e imposições dos Jatos díu I
olhos e aos ouvidos.

a errçao .01 a . ala da" Ar r, � ,',
•

I

D d
.

t
.

f t t mas, cremos que pela atração
I tU1l10S, ocorreu-nos cognom íuá.Ia.

. OeTÂuC��I00= vez, e lss�'bac�� eceu maIS" r�ql�en emten1. e mór.bida talvez, que exeroe um me-I' à Colônia, de "Cidade I30, Inda". I'com , vramos um oy ou uma gIr a es re ar.
d d

'-' É uma obra monumental
um número de canto ou dansa numa demonstração de que o I? e estnuçao nos nossos sen, I

\
"

,.c<.

. , .',' tIdos tal t'd d t· RelLornancIo da VISIta rumo a,

"estreIIsmo", tambem na re:VISta, esta perdendo terreno; Dan-
'

'.
' .a, quan.1 a e e IpOS, o�

I
" " '. . Ido oportunidade ao coadJ'uvante ao público também é dada

maIS varrados, dos instrumentoh I
esta noss� .bela Ilha, ass(>clJamos o

. .' ali existel1te's t'
" I "PreventOl'lO" e aDesar da hora

oportumdade de admIrar elementos talentosos. '

,

'
,

en re r:-a�lOnaI.s (\
.' o'

•

,-

, ,.,. .1A OTACíLIO MESQUITINHA t t· t estrangeIrOS FInda a VIsIta a essa I tal dIa, conSCoUl!l10S, graças à "cn
, en regou par es rmpor an- ,

.

,,'.. _ , ,

'

I n d I :- d' t ,"
tes e muito aO'radáveis como a "DANSA RUSSA" "FREVO" ;l1ocIelal lllstl'lmçao mIlItar, aba Ilesa .

a r111,l Irc ora
.

do

"DANSA OR""IENTAL'; 1 b' t t
'

. letamo-nos no ónibus e largamo I
eslabeleClll1ento, o prU7Cl' da V�SI'

e , e que e e sou e m erpre ar com mUI-
. S

t E 'd dI" .
.

,

t t d I d 'br ' rumo ao "Abrigo de Menores a. pu emos, ao e ev., fazer
a arNe, protvoc�n .0 aPMaEuSsoQsUIToIPNHuAICO. .

.t I ·Cordial recepção pelo seu Re' e
um juizo da abnes'ação c do zélo

a par e comlCa, r . SerVIU-Se, e com mUl a ' v.
d'

.

propriedade de outro "boy" _ ERNESTO _ (nas imitacões cendo Diretor e ·eis-nos a visitaI' a,s vIrtuo.s�s fr�Jnls, V.al' acom as

do "Brigadeiro", de "Barreto Pintá"), que sempre logrou
�

su-
as d�pendencias dó estabele-cimen crIan�as ah sedIa�as. ,i

cesso. to; tIvemos e ensejo de perto a
E, com, o ql�e VImos e oU'i.m�s

E não ,só a êsses foram dadas oportunidades de brilhar! preciar, e aquilalar do grau de ��ravado mdele�elm�nte no, :!,gPI_, ,. . �
_

.

'

Por tudo isso, MESQUITINHA, _

ao despedir-se de nossa aproveItamento 11 'que chegam 03
I1to, :,oltamos, destIno ao al". I Devera chegar hOJe a esta capl�

cidade, levará o nosso aplauso, que é -dirigido ao ator que não capazes ali congregado� na fainv Porel11� nem tudo o que deaDte! tal o nOSlsà prea,zdo ,coesta�uan()l
SÓ vive do téatro como v!ye para o teatro. do educar'se, apoiados à energia e! dos .olho::; se nos, passamJ ,que ca�ta' se. :enador Ivo D AqUlllO, ennnen-

Florianopolis, 18 de junho -de 1950. dedicação . dos Irmãos Maristas. �a_m nossos OUVIdOS: �qUl vaI dI! o. te IIder da banc�da elo PSD no Se-

____

-

É um nunca pà'hir. Todos t-raba�
rao sómente um raplelo e despl''-'_ nado da RepublIca.

Prelel-tura M'unl'"cipal de Florl-an'o'po' II'"s
lliam a todos ganham, pois apren len�ioso r�lato, que, _e5per�mos ,0, preclaro hOll1�m público, que'

.

I '

.

demo Ressaltamos a visita às de
dara ao leItor uma fus'az yISL::l da: VIaJa em companhIa do exmo. sr.

_ , A'. jTISO·
pendencias o Tealro, pela ótima I nossa ex�urssão e, d<! finalidade de-I!

dr. Ner�u,Ramos, Vice ...Pr�sicle_nte-
V instal,ação que possui.' Terminada la, ou melhor dIto, do CJue dela da Repubhca, vem a esta; capItaf,

a visita ao Abrigo de Menores aproveitámos. para a Cünvenção do Partido So-
A PREFEITURA MUNICIPAL, no sentido de e.scla- çumamo-nus direção á Penitenciá. Se tudo isto nos foi possí:v�I, I cia-l J?emocrático que se realiz�rác

recer o comércio em gera), senão também de ape,lar pal'a l'Ía do Eslado. Acolhido cava devemoJo ao exmo. sr. Secretarro i nos dws.24 e 25 do corrente mest

que contribuam para o embele2.tamento' da Capital, publica IheirescamenLe -Pelo diretor da do -Interior e Justiça, Educação e

li
Ao digno representante dr San-

. . Sec'('·ão Industrial, sr'. An'O'TII'O Pe,. Sa,úde, Dr: Armando. Simone Pe- -La, Catarina� "0, Estado" �eseja fe�
o segumte artIgo, do Código de Posturas: 'S c

� .

reira, em cordial palestra nos relra, que, prazenteIramente, pa. hz permanencla entre nos.

ativemos, enquant,o saboreavamos
um delicioso cafézinho. E, sãirrio�
11 �onhecer: Galbinete médICO o

dentário, alfaiataria, carpitaria,
lavandaria, fábrica de vassoura�

enfim, uma infinidade de coisas
que por longa seria fasticliosa a

enumeração. Ah! - as celas, na

turalmente. - Desnecessário se
torna dizer ela fraternidade entra
vigias e vigiados. A disciplina rei
na e o traibaho é trabalho, vigias

I e viS'iados._ -

'I
Dado o avançado da hora, sus

tamo-nos de por mai.s tempo de�

FLORIAMOPOLlS � t8 de Junh,o de 1950

TEA TRO

Despede-se

"Art. 285 - Os anúncios luminosos licenciados

pela Prefeitura estão isentos de impôsto de publiC'd.�
ção, uma ve1.l que contribuam para a ilumÍnaç-ão e

embelezamento urbanos.
:§, 10 - Tratando'se de anúncio luminoso,

didos de licença deverão ainda indicar:
os pe'

)

a) - sistema de iluminação adotado;
b) - tipo de ilumina'ção, se fixa, intermitente ou

movimentada; •

... .

c) - discriminação das faixas luminbsas e nãá
luminosas do anúncio e das cÔres empregadas.

_-- I§ 20 - Os anúncios huninosos serão colocados :1
�

úma altura minima de 2,50 rus. acima do passeio-".

'111:':";,:,:::::::::::::, 1:::::::::::::::::;::::::'1:::::::::":'::':"':'RI .11:' III'

f. ,I:::, r·"liL�' i�ifI
111111[OIR
...

CONTRA CASPA,
QUEDA lOS CA-,

BELOS E DEMAIS
1

AFECCOU 0'0

COURO CA8�lUDO.

".

J.,���,�Q c,�P!4�
!"aR Exql:tM.CI\II.

/
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