
«Ponhâmu-DOS Iodos sob a égide da Justica eleitoral» dei:1:«f,8' o .
Presidente Dulra

'jRIO, 25 (V.A.) - O presidente no salão nobre do TSE, perante tribunal e pelos orgãos locais, dará depois do [lleiw de 3' de ou{upro, dos,' da imprensa e do povo e,�

nutr�, a.��ino� �ntem à tard�.ô n�. �.Has autorid�des e lideres poli, por sem
. �uvida desemp,enho �. que m�1l1l.(':a.,' f.t.e. c�.:a.�-hel�te a ol'd;�n'f;g.el'àl. E' para. todos cr_ue apelo em

vo Código Eleitor-al, A CeIU11011la ticos, o presidente Dutra prouun l'cspollsoa:!JllIdade que lhe e preci a conIIan�a.�e;,a<hljer:-dade de açao prol dessa demostraçâo da matu,

foi realizada' solenemente no 'I'ri ciou importante discurso, dizendo pua, de transformar em realidade na' campa6ha;,"'colJ1(JÍ. ;'tambéul no rídadc politica de nossa gene e do

bunal Superior Eleitoral. da significação elo novo diploma, esses dispositivos legais. pleito. I·i·elizmenle 'a serena ímpar- mutuo respeito entre os compe

RIO, 25 (V.A.) Durante 3 disciplinador- dos pleitos nado' Mais do que sua honesta função I' eialidade o t di d
tídores, No aue toca ao govêrno

cerímonra ele. assinatura do decre. l na
í •
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113lS 'e aSSIm errmnou : A [usti, normal, va�e ressaltar sua .Vlgl' a nossa. magistratura especialisa;

a Limao, -rsen o 'e írnparcra como

10 da. nová lei eleitoral, realizad'a ca eleitoral, pelo s'eu mais alto lante atll'açao ,antes,. duranJe 'e da, como o eminente presidente
� foi nas ultimas eleições e'stadu··

desta côrte, assegura a execução,
ais e, municipais, dele não' faltarão

cooperação e ex·emplo. Senhores �
com felicidade, das tarefas em

ponhamo.nos
. toõos ago ra sob li

curso. Por isso aqui venho em pes, égide da justiçá eleitoral, cujo bra,
sôa confiar ao seu patriotismo o

novo Código -Eleitoral. As eleições ço o govêrno assume o compro'

misso de continuar a armar e ror.,
talec·er quando necessario e na

medida em que o fôr para garan,
Lia ·das Instituições nelPublica.llas
e da tranquilidade da pátria bra-

sileira.,
.
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.
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O "IS ANTIGO DURIO DE SANTA CATARINA'
1Ye'Jl'letirlç e D. Genntea SIDNEI NO(JETI - Diretor Dr. RUBENS DE 'ARRUDA RAJlOS

��_-.-.-_...................ru""."' .-__.-_-.-_-.-_._-_-..._..._-_-.-_._...._-_---:_-_-_-.._-_..,

Em. Joaçaba: A' saudacãe do
.

'

Premeter Público· ao Více-Pre-

.

. sidente da República
DIscurso do dr. Alexandre de Não só do lado mater-ial cons-

Queiroz, Promotor Publico, sau, truindo escolas,' 'como também es.,

dando o dr. Nerêu Ramos, ínclito pírí.lualrpente, ou seja no 'que
Vice-Presidente da Hepublíca, quan toca á. sua leg'islação.

'

do da chegada. de S. expia. aque-
-

Essa, que geralmente é a pe
le municipio, na manhã do dia 19 dra de toque 'de todo governo;
do corrente, • que maior' glória deu a Napole-
Exmo. Sr. Dr. Nerêu de Oliveira 50 Bonaparte, com seu famoso

Ramos,' Dignissimo Vic-e Presíden- "Código Civil", 'do que tõdas as
te da Repuhlioa: retumbantes vitórias conquista.
Sr. Prefeito Municipal; das nos campos de batalha; 'que

"Autoridades: conferiu a Justiano, C0111 o seu

Nobre povo de Joaçaha : imortal "Corpus Juris Cíviles" -
É' tarefá' das mais gratas e, con- pedra angular de�uma cí vi

fortadoras, rendermos, aqui reu, lização e que ainda hoje --;'obrevL
nidos, nessa amponente" assembléia: ve às furias destruidoras dos tem.

popular, entrelaçados gover·no·e pos - a imortalidade qu� não COTI_

povo, as homenagens mui mereci, seguiram jamais os outros i1111)e·
das; a que se fez credor, pela sua radores romanos, por mais que

destacada atuação no .cenárto po; buscassem a faina e a' glória v--; ai.
Iitico social da Nação, êsse gran- cançou, no seu governo, o pináculo'
de .filho de Santa, Catarina, que de uma glória justa e merecida,
ora ngs honra com sua visita, o

Exmo. Snr. Dr. Nerêu de Oliveira
Tão sábia fôra essa de legislação

Ramos, precla,ro Vic-e'Presidente que. - cousa r",ra para um EsLado

da \Republica. '

geograficamente' pequeno como

Não lJastass8:m as qualidla.d�
S. Catarina, e que, pódc�se dizer,

ra.ras de earáter, -de cultura e de
ainda I'�tá no inicio de SUa pró�

_ -talento, que lhe ornam o espirita
pria, i0i'l11a�ã{) - alcançou fama

previlegiado e· de ·escoL e ai e_sta'
ultrapassou fronte.iras, r�mpc�

riam para jus,tifica,r as hómena' .com os limites de suas próprias

gens que lh,e são prestadas, cada
divisas e foi projetar�se, altanei_

um dos a.tos .de su<;t existencia acL
1'a e vitoriosa ,em terras estra

miravel e gloriosa.'
nhas, em outrbs Estados maior('�

Como admini'strador, é história
oa fedcl'aciio, ·entre eles apropria

aindla recente dQ-.. conhecimento
Bahia, berço da naeionaJidáâ,e, da

de ,todos,' pri�cipalmente de nós
cultura ,e do talento, e que ainda

caLarinenses, dê coração ou de nas' \l?je tem à frel1te da súa' Secreta�

cimento, que a.qU/i vivemos, ct,ue
rIa �a Educ�ção a fi.gura impar 9

a'qui rabutamos,
.

que l:!lqui co�s�' de l·enome mternaclOnal, como

truimos nossas familias, e que ex' educa,�or e,�ed.agogo conslJlmado.

perimenlamos mais d.e perto e di'
de Amslo Teu·eIra.

reLamente os influxos e efeitos de
sua ·eficaz· atuação :_. quanto de

benéfica, quanto d� proveitosa e

de excepcional, pela sua grande.
za, f'oi a passag;em de S. Exa. á
frente do ,governo do Estado, quer
na qualidade de Interventor F,e'

deral, ,escolhido e mantido pela in'
teligência ,e sabedoria de uma

Vontade un,ica, quer coomo Gover

nador, eleIto p,ela v'ouiade sob;
rana e livre do povo.
Ai esrtão as ,estradas d·e roda'

gem - veias que levam o sángue
às artérias e que dão vida ao co�

ração -, as primeiras, entre as

melhor,es. ,no seu tempo, de todo
_o Brasil; ai es,tão os hospitais,
penitenciarias, cenLros·e postos
de saude, reformatórios, patrona'
tos e estabelecimentos ;�utr�s de
educação 'e previdência social, t�·
dos de assinalada imponencia, e

ainda hoje objeto da admir'ação
obrig'atória, porque despreconce'
bida e insuspeita, d,e quantos n�s
honl'lam em visitar alienigenas Ou
não - a ates,taren{ de· maneira a

mais eloquente o valol', a capaci
dade" 'a sabedoria, a cultura, o

descorLinio e o gênio dêsse· gran'
de paladino da ade de bem go.

vernar,
. inclito e ex-celso sr. Dr.

Nel:êu 'de Oliveira Ramos.

I
ço,mlo educador e pedagogo' e'

mérito, que sua, Exa, o é, nin

g'Uel1�, em S. Catarina; e quiçá no

�rasIl, se distinguira tanto.

livres e ordeiras, isentas de VIU.

leneias -e demagogia· dependem
sobretudo a cons,:ie,rrC}ia Ipública
formada em torno' delas, dos' go
vernos e autor idades, dos parti.

Ano XXXVI ,
/ .
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'Os jUizes e o próxi·
mo pleito
RIO, 25 (V. A.) - O 'I'ribunal

, R/giona) Eleitoral reunido sob a

pres idencia do desembargador
Souza Santos, aprovou a sugestão
do juiz Oscar Tenorio no sentido

de que .0 Tribunal de Justiça não

marque férias -para seus JUIzes
nos meses de setembro e outubro

em --:face da aproximação da elei

ção de três de outubro. Foi então

decidido tambem que ·0 T,rJ1Junal

�'l.egiollal Eleitoral se dirigirá ao

�.rribllnàl de Justic.á sobre o' assun-'

to de vez que 0:5 juizes no refer-i,
(lo período -serão convocados pa
l'a os serviços de apuração do plei-
to.

.

"
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TINTAS PARA 1l'f1PRESSÁO
COTTOMAR

Novo Sistema de
-

-identificação
Entregue ao �raJ. Eurico �

Dutra a carteira n. 1

._ RTO, 25 (V. A.) - O presiden�
te da �R:epública, general Eurico

Ga-spar Dutra, r,ecebeu, onLem, a

carteira de identidade· nO um do
Ministério cla Guerra, do novo

proc·esso de indentii'icação "Whi'
teh·ead ", adotado peias nosslas

classes armadas e já em �igor nos

-Ministérios .ta Marinha, de Guel"

Ta e Aeronautica. TralJa'se de um

tipo de carteira inviolável à pro�
va dágua e que é lacrada por pro'
cesso mecânico, traze:ndo as armas

dia República..

I

,...
.
AUTOMÓVEIS

CAMINHó-ES
CAMI.Nf<WNETAS

FIUZJl LIMA & IRMÃOS
Cons. Mafra, 37
Florianópolis

faleceu o' joru. e eug.
Pires do Rio

!

RIO, 25 (V.A.) � Faleceu ontem,
iO ilusúe eng,e-nheiro I patricio .e

jornaJistta, dr. José Pires do lRio.
Persona]idade 'de relevo em suai
,classe e d·e.dicado ao estudo da
'economia e finanças, o ilustre ho'
mem publico, destacou'se em São

PauIo, seu Estado natal, cuja Pr-e�
feitura da Capitãl ocupou. NrIJ go'

vêrno Epilacio Pessôa 'desempe
nhou o cargo de ministro da Via�

ção e Obras Publi,ca�, f'azendo par'

ie iambem do Ministerio no govêr
!ll0 do ministro José Linhares co·

,

;mo ,tilular da pasta da Fazenda.

1\6 joinali'Smo, destacou'se co'

mo um do.s ditE1tOl'()S principais
do " Jornal do Br.asil",. onde cola�
borava 'diariamente.

, '.

As patranhas do
. v,es·pertino

"

Desfechando uma -campanha de intriga contra
a conduta rl.o nosso ilustre candidato, sr. engenheiro
Uiío Deeke, os escribas da UDN local o acusam de'

quando no exercício do cargo de Interventor Federal;
nada haver feito pelo funcionalismo público. Se não

conhecesservos, de sobêjo, os velhos pendores dos nos

sos adv�rsários de imprensa política pelo desvirtua
mento dOS fatos com que tentam intrujar a opinião
pública, levariamos à conta de profunda falta de me

mória dos jornalistas do udenismo catarinense

aquela acusação, que, entretanto, somente constitui
mais uma fla!$rante traição à verdade.

Não há um só funcionário público que não se re

corde de que foi o govêrno do sr. Udo Deeke um dos,
benfeitores .dos servidores estaduais, aumentando-lhes
os vencimentos na base ger�l de 40%. Dizer que o hon
rado coestaduano nunca voltou suas vistas para a

situação dos funcionários implica requintada má fé.
Aliás, como iniludível modêlo da ética seguida pelos
nossos adversários na sua campanha eleitoral é bas
tante expressiva essa aleivosia levantada contra o

valoroso candidato do P. S. D.
'

As inverdades ressaltam a cada linha do comen

t5.l'io que o v€spertino OPOSif!lOnista lançou em sua

edíção de ante-ontem, c,om o qual pretendia alertar o
funcionário público. O certo, porêm, é que, eth geral,
.j funcionalismo catarinense não desconhece '(is direi- �,,

tos que as leis, de há cêrca de quinze anos para cá, lhe
garantem. Sabe, também, por experiência amarga ou

por ouvir dizer, como eram antes tratados pelos pode
res públicos os que se jungiam ao carro governamen
t�l, escravizados a chefetes politicos, perante os quais
tmham de dar o seu voto a descoberto no dita das elei
ções. Muitos deles sofreram duras co�sequências de
haverem acreditado no liberalismo de certos homens
de govêrno, que hoje estão a encabeçar campanhas a

prol das liberdades públicas. . .

.

'\ '!.'ôda gente sabe que o P. S. D. constitui a maioria

da.Assembl�i� �stadual, ,o qu� evidencia à mais super·
fiCI�1 perqumç.ao q�e o mento de tudo quanto, con-'
cretIzado' em leI, esta favorecendo o nosso honrado fun
cionali;smo não se deve senão ao voto da bancada

.l?es�edista, com ou sem o apôio da minoria. Mas o

orgaQ da U. D. N. local, zombando de tôdas as facul
dades de 'raciocínio dos funcionários públicos, quer
fazer ,constar que foi ,a U. D. N. a promotora dos be

nefí�ios' e garantias de, que gozam hoje os dedicados
serVIdores do Estado.·

•

.

Não seria necessário opor aos i�pagáveis misti

fI?adores q�alquer desmentÍl�o, tanto. é certo que. hão
ha quem nao. s� r�cor<!e da tenacidade

_

com' que a

bancada OpOSlClOl1lsta na Assembléia Legislativa se

bate";! c?n.tra o recente reajustamento do quadro de

funClOnan?S, a pretexto da falta de equidade; quando
o. que havIaAera apenas oposição sistemática à inicia
tIVa do Governo.

..
Sóbe cJ.� ponto, todavia, o descaram�nto dos es

cnbas udel1lstas �o ,dizerem que, no atual quadriênio
gove;,namental, na:o. se rf1aliiop: no Estado "uma só
obra ! Esses, pregoeIros da patranha não querem em-
,xergar �� pal�nó para a�ém da própria vistã, toldada
pela p�Ixao. Nao fora aSSIm e, mesmo sem sairem des
ta capItal, teriam verificadQ que cessou o motivo do
sovado "slogan" da "agua, luz e leite" ...

.

Se da�o nos fôsse esperar dêsses cronistas do des

�eIto um ms!ante de lucidez, lhes chamariamos a de

llcada. atençao para .a� ?umerosas obras· que estão
sendQ maugura(!as e mIcIadas por todo o território es

taduaI e de .cuja e�i�tência têm conhecimento as po
pulaçoes aSSIm aSSIstIdas convenientemente.

É v.erdade qu� o Estado nã? vive c�m o aesafôgo
que sena de desejar. A culpa dISSO, porem, não cabe
aos ,go�ernantes, especialmente quando sánta Catari

na: e, amda, entre as unidades da Federação, a que ca
mmha com equilíbrio orcamentário mantendo bem
assim, rigorosamente em dia o ser{ funcionahsmo,
que, todos os meses, pontualmente recebe os venci
mentos. Isso não aconteée' em dete�minados Estados
onde a U. D. N. governa ...

)

"

Tanto maior, pois, a gló,rÍa de
Nerêu Ramos, servindo de guia
a quem podia s,er guia.
E Js.so ,eu posso, afirmar por co�

nhecimento próprio, p'ois que era
en então o Oficial de Gabinete
do Secretário do Interior daqueI'B
gl/ande Estado ,e fui eu quem for'
neceu os ,elementos buscados
aqui.
Como' jurista parlamentar di

ploma.ta e poliÜ�o não meno; tenÍ
, -

sido a sua projeção, no ambito es'

tadual e nacional. t

Todos nns 'Sahemos dos ,exitos
de suas repr,esentações n:o 'exte
rior, mesmo quando e.s�udante e

ainda agnra eu! Boston ,e no Chi
le; de sua laboriosa produçã�
quandü r-epresentante do povo na

Camará estadual e poste,ri'Ürmente
na fed,eraI; de sua excepcional ati
vidade Iquando lideI' da majoria
na con�tituinte de 1946; da sua

sing1�I·ar dfsienviOiltu!I'a iComo Pre
sidente da grande comÍ::isão cons.
titucionalista; da sua atuação .!ia,;.

lienb�, .

pO,sto que rfioOderada., nQ
exerC'lClO transitório da Presidêll
cia da Republica; do seu ele�ad�
s·enso- de ,equilibrio e ponderaç'ão
c o 11} o Vice.Presidente da Ite

pnblica, c, consequentemente, 00:
mo Presidente nato do senado Fe
deral, por todos ,reconhecida co.

mo das mais brilhantes.
.

Continua n(1 8a. pago

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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,H E P I C H O L I N
o R EM E"D I O QUE

PARTIDO DEMOCRATICO

.

O PRICIITO DO DII
CONSEQUENCIAS DAS VEGETA'

ÇõES ADENóIDES

As adnóides quando aumentadas

de volume, na infancia, ou persís.

I tentes depois da adolescencla, tra,
zem uma série de transtornos. O ar

Encerrando-se no dia 2 de agos, Zenft da Silva, Nair Conceição, não é respirado pelo nariz, e sim
to p. vindouro, o serviço de alis, Osvaldo Lisbôa, Odilia Carreirão bela boca, o que pode acarretar

.

1amento e le.itor.al, este Diretório, Ortíga, Palmira Santos, Paulo da doenças de garganta e dos pulmões
solicita a comparecimento dos Rosa Luz, Regina Magda P. Simões, A pessoa adquire uma fisionomia
81'S, eor-religionarios abaixo dis, Valdo Rosa Silva, Virgílio José l peculiar caractertzada por narinas
criminados; á SMe do PSD, rua Luiz, Valdir Francisco Caetano, apertadas, bôca constantemente
Aircipreste Paiva n. 5 sobrado, Walter Ramos do Nascimento aberta e "ar" apalermado.'
á.fim.de satisfazerem o despacho Valcyr Borges' Werteh Gouvêa de •....•••• ' ..•...••......

, exarado pelo Juizo Eleitoral, em AT�Uj-; e Silv�, Valdir SHva, Ze,
seus re�erimentos':·' naide Tereza Areias, Zelita Laus
FLORIANóPOLIS: Artur Cor; da Silva, Yolanda Vieira Leal.

rêía de Melo, Altamirô Neves dos ,sACO DOS LIMõES: Felmto
Reis, .Antonio José do Nascimento, RmlPP.•
Cláudio Cabral Machado, Celso.
Marco .Lessa, Cleonice Maria da
nosa, Djalma Cunha� Dianê Cunha,
Domrémy .Ma,galhã,es de Freitas,
Dorvalína Gomes da Maia, Euclí,
des Costa; EvelYm Santana, FlIi.
sabeth Hanspurg Etelvina Ander-
8� 'Monzolli, :f;dio Santana, Gu
mercindo Xavi.., tsio Reis Silva,
Ivonete Fernandes, Ivonete Régis
João Bernades, João Olegário da
Silva, Júlio Coutinho de Azevedo,
Lauro Aleves, Lauro Ouírtno" do
Naseímento, Luiz Fernado Macha.
do, Maria Gossenferth, Maria Eu. vt

láMa de Andrade Marcos Lessa, Florianópolis, 19 de unho de 1950.
Maria José Reis Silva', Maria Her- Tte. Alhãno de Souza Lúcio
mes, Martha Hauspnrg , Neiva Delegado do D.M. do PSD.

SOCIAL

DIRETORIO MUNICIP,AL
AV I se

l�RTNDADE: Oscar
Silveira, Manoel ATi da Silva.
CACHOEIRA DO BOM JESUS:

Osvaldina
.

Dagoberto de Maga.
Ihães, Antonio Guilherme dos
Santos João Manoel dos Santos.

.

RTO
'

TAVARES: Senem Pedro

Cardoso, João Manoel Martins e

Hildo Martins.
ESTREITO: Bertoldo Martins,

Beltarrnínn Manoel da Silva, Ho

che Paulo Platt, João Boaventura
da Silva e Martínha Maria da Silo

VIVER! MORRER!
�Ingue. O sangue_ é a vida

Tonifique-se, cem SANGUE·
NOL que contém excelentes
elementos tônicos, tais como:

Fósíoro.- CAIcio, Vaaadato e
Arseniato de Sódio, etc.

Os pálidos, anêmicos, esgota
dos, depauperados; mães que
criam, magros e' crianças ra

quiticas tonííicar-se-ão com o
Jttiii�;;p;:;...

/

Escnla de Aprendizes Marinheiros
Inscrição de civis candidatos à matricula

Acham-se abertas, n� Escola de ,Aprendizes Maninheiros dêste
Estado, d'e 10 de julho a 10 de agõsto d� 1950, as inscrições dos civis
candidatos a matricula n�s E'scolas de Aprendizes Marinheiros, nasce
dos entre iO de março de 1932 a 29 de agõsto de i934 .

.o exame para ,os c�ndidatos inscritos S'srá no dia 15 de agôsto
próximo as 7,30 horas, na Escola d'e Aprendizes Marinheiros de San.;,
ta Catarina; em Barreiros.

Todas as informações qUé se fizerem necessárias poderão ser

obtidas na aludida Escol'a, no 5° Distrito Naval, na Çapi,tania dos.
l>ortos, nas suas Delegacias e Agências, e nas Prefeituras Municipais
f'c todo o' Estado.

V A L·V U L AS'

•hilipfJ
MAIOR ESTOQUE

Atlântida Rádio Cal. Lda.
,

Trajano, 3t

/

Tetuliano

Seu
organismo

.Iestá .e.mpre

perdendo'
FOSFATOS I

.

(J)
I!�����!: �

no elimina �cllàriamente
..
=

de duas a três
. gramas de fósforo.

. iE quanto mais agi- ..

tada e cheta de pre- ::
..
7ocupações é a vida

do individuo, tanto �
mais necessidade de •

fosfatos tem o or- o

ganísmo. ª
Para que o cê- ±
rebro possa ::
permanecer •

lúcido, a me- e
mória clara e todo o sistema. E
nervosO perfeitamente equílí- t
brado, é índíspensâvel a pre- :::
sença dêsse precioso elemento ::

. em nosso metabolismo. �
s
::
I
.,
e

� llJ F'b;:��.:'bSFATOS
II, -medicamento ri'

co em fosfatos na

turais, extraídos lia
cutícula de cereais. �

compensa tôda a perda �
e fósforo somda e
pelo orgamsmo. I
R.T.FOSFATOS �em a sua fórmu·

•

Ia enriquecida M

com amínados �

fU é�i.;:;
Ulft produto do f

lISIId f_C8IOlO8lCO i
_,.,..,"os .....,..,...UII • fO..'''tsfATOI

••••••••••••• o •••••._ ••• � •••

Mal f.Ucildad.. ,ele .........
ce ti flll.l 1

lia ec.. ,.. • ••IIl.

'r 1e '.ra "PIMPOLIIO�
., ••a e.deraela •• caoft't
IIUTUO P:aBDu.L.

FRAQUEZAS EM. GElAI.
VINHO CIEOSOTADo
"SILVEIIA"

Tralamento do cancer
PARIS, 24 (V:A.),� Um cientista alemão anunciou

que está sendo produzida mais uma nova droga para aliviar �
o câncer. Fala;ldo na Quinta Conferência Internacional

do Câncer o 'professor Hans ·Letre·, da Universidade Hei

delberg, disse que sé trata dum derivado da colchichina,
uma planta venenosa. Aplicada em cêrca de 50 casos, des.,

.

de 1942, a nova droga revelou-se mais poderosa que 'a col-

chichina, usada nos Estados Unidos, tendo conseguido al

gumas vezes reduzir o tamanho do câncer. Contudó, .Letre

insistiu que não se trata duma cura.

QUER VESTlR·SE (OM CONFORT' E ELEGAN<JA'
PROCURB &

alfaiataria Mello
Rue Felippe Scbmidt 48

LIRA TENIS CLUI·E
programa .,al'a O mê- de iul!... "

-

Dia 20 - Quinta feira - Boite da Colina ,- Apresentan.
do um notável pianista - Especializado em músicas de dan.-
ças para "BOITE" - Ex-pianista do, Cassino da Urca.

.

Dia 29 - Sábado - Grande soirée de aniversário da Or.·
questra Juvenil.

Notas: Reservas de mesas para as BOITES: Relojoaria,
Gomes.

.

_
.

A Diretoria avisa que não permitirá o ingresso de pessoas
estranhas ao quadro social. Brs. associados, cooperem para mi.
boa frequência do seu Clube!.

- ,

Rua M.,�ch.1 Deodoro, 34'., 1.a ."ier
...

--:,\, :> .....0'

CURITIBA rEl.E�AJlA; -PROSEBRAS
.
PARAN4 >-

MINISTERIO DA. MARINHA
Capitania dos Portos do Estado de Santa Catarina /

Exercicio de 1950 '

EDITAL
De acôrdo com ° oficio fie 0348 de' 9/6/1950 da DIRETORIA DG

ENSINO NAVAL, faço saber a quem interessar possa, que se ,:lCharii�
abertas as inscrições para .G concurso de admíssão à matricula na Esco__

.

. \. �
la Naval, .do dia 1° a 39 de' NOVEMBRO víndeuro,

.

Os interessados poderão comparecer na Secretaria desta CapiLani'a,..
para melhores es:clar8ci,mentos.

I
Capitania dos Portf)� da EstJado de Santa. Catarina, Flrianópolis,._

5 de julho de 1&50.

Nelson do Livramento CfJutinho, Eseritural'Ío da classe G Secretário•.

Transportes Aéreo Calarínease S/I
Séde: FLOR'NOPOLIS

Uma ervanização genuinamln·t8'
.

eatariD8DS8 para servir
Sanla Catarina..

Opera. c(!m aviões �Oug18S
HORARIOS:

As Segundas, Quartas e Sextas-Feiras �ar� Lajes e Port? Alegre.
Ás Terças Quintas e Sábados para JomvIlle, Paranagua, Curitiba,

Santos e- Rio de Janeiro.

Passagens e. encomendas com os Agen·tes:

FIUZA LIMA & IRMAOS
J Ruà Conselheiro Mafra, 35.-Tel. 1365

Agencia da «CRUZEIRO DO SUL» -- Machado & Cia. SIA
Rua João Pinto n. 12 -- Telefone 1500

A.
c.

�
.

!
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ANIVERSARIOS:

, A sra, Zil.marina da Silva Eckert

+espôsa do sr: José Edgar- Eckert ;
,

- o menino Pãuio Roberto, f'i
:1110' do sr. tte, f'armacêutico Fran;
<císco Gonçalves da Luz;
_" a, sra, Maria Emília Sóuz.<)

.
'

.

,

,s,espôsa do sr. Francisco Luiz de
, ',souza Almeida.

Cine-Diário Panelas de Pressão ARNO
a Cr$ 5tO,00

Grelhadores Elétricos
a Cr$ 300,00

na Eletrolandia
Rua Arcipreste - Paiva - Edl. Ipase - Terreo

RANULPHO J. DE SOUZA
SOBRINHO e SENHORA

participam aos seus parentl\s
e pessoas de sua' amizade o

Dr. Augusto de Paula nascimento de seu filho
Na Capital da Hepúblíca., onde'

'I '",reside, vê passar, nesta data. o seu I MARCO ANTONIO

1 .a.niversál'i? natalício .»
.

nosso' dis'! ocorrido dia' 21, na Casa de
" -tmto pa,tnclO dr. Augusto de pav·1 Saúde São Sebastião.

la, exd iretor do Hospital de. Ca, , .. .. . .. . . . . , '

·l'idade.
_ __..-;,;;

.•=-:::;:,;_"' _

O ilustre naLaliciante que sobre
,-ser proJissional competent� e de
',.extrema dedicação, é, ainda pelas
.maneinas cavalheirescas, um ver ,

,dade:ir;o gentlernan atributos
que, em nossos meios médicos e

;,,'sociais, lhe granjearam invejável
, conceito e' sólidas amizades motí

, ,�
'vo porque, nesta data, muitas f'e-
]!ilci ta�,]Ões 11ejcelbera de ISeus !inu'
meros' amigos e admiradores aqui
eesídeníes. I

O " O ESTADO" que ô admira
-zsobremodo, abraça-o cor'di.almente

, '

,-desejando-lhe felicidades v

Da. lIiari,(! Celestina da Silva
Oconre, hoje, o aniv,e'rsál'io na'

:(.ialicio da exma. sra. d. Maria Ce,
:Jestin.a da Silva, digna espôsa do
-sr .. João Silva propr ietár in da
',;,cGnfeitaria "1 o 'da dezembro" .

As .muttas f'clícitações que re-

1 eel]}er� a p:iS1inlf,a aniversariante,
juntamos as nossas.

FAZEM ANOS HOJE:

- , s'Ofa4CDpD�.
P • l.IMÃO

• ABA&AXI
• LARANJA

• MORANGO
,. FRAMBOESA

(arltilJ (Im fienve/fJpes
de5 frulDJ dlltrenfesl'� Idoo

- RI1'Z-
- A's 5,% hs,

Um delicioso romance que
enternece, inebria .e arrebata!
- A história de uma linda ga

rota num mundo tão diferente da,

,quele com que sonhava!
IIBM TUDO E' ILUS.iO

com

Betty HUTTON. R) .

t- íd 'd '
.

t t
·

(Em um papel diferente) eíaícía suas a IVI a es ea ralS
Mác, DONOLD CAREY, Patric

KNOWLES, Virgínia Fi·eld. a União'B. e R Operária'- Ela. imaginava todas as coí
' •.

,

sas boas que a, realidade insistia Depois de uma: reformá em sua

em não lhe conceder! sede social, sita á rua Pedro .sO'a·' social.' à razão de Cr$ 1,00 pela

dres, na gestão do seu "dinamíco entrada, onde subirão à 'cena as
- Um filme o qual o publico

PPresidente sr. Deodozio Ortisa a pecas "Ave Maria no Morro",
muito espera e que possue o mérL v

to incomum de, oferecer muito União' Beneficiente Recreativa Ope "Gaspar, o sers-alheiro" ,81 nume

rária, reabre os seus salões pa,
J

['OS de variedades, pelos amado,
mais do que prometeI'
Sublime! _ Ittesqueciuell ra uma seri e de espetacuíos tea- ros do seu grupo teatral, §ob a

No Programa trais cuio produto, como sem, direção do seu animador, sr. Deo-

1) - Qinelandia Jornal _ Nac. pre, reverte ,em beneficio dos dozio Ortíga, e na próxima, qua-
seus socios enfermos e invalidos . ta.feira dia 2 de Agosto, vindou

.2), - O Trunfo é Paus ;- De;
'senha .Popeye _

Assim 'que, hoje amanhã e de, ro, terá inicio a hora do calouro,
pois de, amanha, realízam.se para os filhos dos seus associa-

Preços : I ...•.••••••• • •••••••

C
. . -três espetáculos de seu programa dos.

R$ 5,00 e 3,20.
'

"LIVRE" - Crranças maiores de ----T-E-A-T-R-O----------------------

�a::::::::J:!!'�i:::::: ó Tealro Experimental do CAM 8DCIlDilrá
[ica,

'

,oma peça de Carona
- iRITZ - t b dCogita-se, nos meios ieatflais, do Iançamen o,' revemente, a pe- _

•
Amanhã

ca intitulada' "E' proibido suicidar.se na primanera"; de autoria de
DESFILE DE PASCOA
Tecchnicolor teatrólogo Alexandre Casona, que será apresentada ao público fIoriá·

Judy GALDAND, Peter 'LAWFORD, napolitano' pelo Teatro EXiper:jmental do Circulo de, Arte Moderna.

Fred A:STAIRE.

QfEMBOLSO POSTAL
PARA TODO PAIZ
Produtos 5UC-FRUTI

(AIXA POSTAL 1008
C/.iRlrIBI - PA,(UJ,N/J:

,-'"

Extrato 'db Frutas Vitamina ç
Hidratos de Carbono etc.
............ � . .. . .

Empossada a ,Mesa Administráti;';
"ida Ir�aDdade do ,Senhor Jesus dos Passos
,', �ubscrlta pelo - sr.' Prof. Luis Bezerra da Trindade; adjunto de
"I'ríndads, secretario da lrmanda· secretario _ José Tolentino '., de

e .de d� Si'enhor Jesus dos Passos e Souza; tesoureiro _ Rogério Gus
Hospital de Caridade, 'recebemos tavo da Costa Pereira; procurador
e agradecemos a circular seguinte: geral - CeI. JoãO' Cândido Alve5

Comu.ni.co a .V. Ex�ia: que ,a Me' Marinho; mordom-o dO' culto _ jú_
:sa .Admll1lstratIva: eleIta pana o be Iio Pereira Vieira; môrdomo dos
�mG de 1950 a 1952 e 'empossada órfãos - Alvaro SGareS de Olivei,
:no dia .primeiro do corrente, fi, l'a; mardomD dos expostos _ Arl
"CDU assIm con&tituida: 'Nicomedes Lentiz.

Pr�:vedor.- Des:. João da' Silva Apr,esent.o a V. Exc'i':r. ,os pro'
.MedeIros FIlho; vle'e'provedor - testos de alta estima ,e distinta CO'D
Des.� José Rocha 'Ferreiral' Bastos; sidera.ção ".

-

':.Secretário - Prof. Luis Sanches I Secretário

Concêrlo da Sinfônica
Sob a regência do maeslro Emanoel Paulo Peluso. a Orq�lstra Bin'

''iônica da Sociedade de Cultura Musical realizará hOlj,e, às 2{),30 horas.
'-:o seu 260 concêr:to no Teatro A'lvaro de Carvalho.

O numerGSO público que vem 'acompanhando -os cO'llcêrtos da Si.n
',fonia ·verá a,portunidade, d'e aplaudi'la na execucão' do seguinte pro.
,grama:

I - SCHUBE�T - "Marcha i\!ilHar"; TSGHAIKOWSK _ "Can
, \to sem pal'avra" ; KIRUEGER - "Berceuse" (para cordas) ; ELGAR _

-

"'Salut D'Amour,.
, II - RIOHAHD ADDINSE�L � "Concerto de Va:rsóvia", s�lista,

, �srta. Suely Veiga. ,\ ,

. III - MASCA:GNI - "[ntermiezzo, (Cavalaria �lUsticana); RINSKY
. ],:ORSAKOFF - "Canção Indu"; TSCHAIKOWSKY - "Coflação Soli-

Escritórios: Rua Tiradentes, 5
Oficinas:, Padre Roma, 53

Curso de 'aperfeivo8- fLORI4NOPOLIS
,

' A 'T T S"O Im��t2� (��) Le!�!tI'lam�se -,
,

O estabelecimento gráfico "Brasil", avisa a sua distinta �freguesi,a abertas n�sta capital tPara o curso •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••�•••••••••••
. ;e amIgos que está em condIções de a,tender a qllal'quer pedido â d: aperfeIÇOamento e especializa' DR.

.

,

çao em lepra. Os requerilllen tos, de,Avenida, MauTo -EJaITIOS, m. 16, , Illlsüricão devem .ser di:rigidos ao

diretGr dos CU1,'So,s do Departa.
mento Nacional' de Saude,. O curo

so que terá quatro melSes de dura�
Cão, de;;tina'se esp,ecialmente aos

médicos para, preenchimento das'
vagas no quadro d'e contratados 'no I
Serviço Nacional da L'epra.

; ilário"; BALF - "A Zingara (Ouverture". --

)
\ :
; t
"

' Cr$ t.750.00
o quanto' cust& uma enceradei,ra

ARNO
ELECTROLANDIA·.1·',,.

Rua Arcipres�e Paiva
-

Edificio Ipase -Terreo I,---,1

Gr'êmio R. C. «Brinca Quem Pode»
O Conselho Deliberativo do Grêmio R. C, "Brinca Quem Pode"

-,
convoca os seus diretores pana, na forma do artigo 47 dos Estatutos.

elegerem os membros da diretoria do grêmio no dia 27 do corrente

mês, na sua sede provisória, à rua LaJes-;- 65 às 19,30 horas.
, ,

ORLANDO JOSE' DE SOU�A
Presidente

6a feira - RITZ _

A's 5, 7%, 8% hs.

PECADORA
com

Ramon AiRMENGOD
- EÍnilia GUIÚ

e

Anjos do Inferna
Sábado - RITZ -

A's 4% e 7 e 8%, horas.
- Ouêro grande fiLme Nacional!

TERRA VIOLENTA
\.'- .....

com

Anselmo Duarte, CelstJ Guíma
rães, Heloisa. Helena, Graça MellO',

e

GRANDE OT'HiELO.

-: flOXY -

- A's 714 horas �

- Espetacular Programa-
i) - Jornal de Tél� - Nac. _
- Em busca de uma jovem e

de um te�our�.
OS ANJOS DE CARA SUJA

fazem "mIsérias, no OESTE!
O TESOURO �fALDITO

com

Leo GbRCEY, Huntz HALL.
Lutas, TirDs,I,Torcidas!
O RASTO DA BRUXA VERMELHA

com

John WAYNE, Gail RUSSELL, Gig
JGhn' WAYNE, Gail RUSSELL; Gig
YOUNG, Adele MAJ1A.

\

P.n�os: '............ • ..••• , •

CR$ 5,00 e 3,20,
"IMP. 14 a,nos".
IMPE'RIO (Estreito)
Ars '7lh horas _

•

A PROCURA DE SENSAÇõES

A CASA MALDLTA

"._. - - _. - ..... -_- - - -

.."_-":---_-.."'-..!"J"'_-..'_'__
.'0 •••••••• L .•••••••••••••••

CASA �MISCELANEA diltri
buidota do. ;Rádio. � R. :0. A·

ktof. Válvula'! e'Diacoa.
Rua Conadheiro', Matrlli

Florianópolis, 26-7'950.

• - • , ••••• � _ M _ • _ ••• � � ..

Oficina . JEEP
., Serviço Especializado

AMPLO ESTOQUE DE PE�'AS OENOIN lS
"CoDsêrfos em geral

FIGUERAS & HOMS, �LTDA�
"

Distribuidores ,81Closivos oeste Estado
"

dos afamados· veicillos

JEEP,DAWILLYS�OVERLAND

A. DAMASCENO DA SILVA
ADVOGADO

AÇêES ClVEIS E COMERCI4IS

Pr"ca 15 de Novembro, 22 - ZOO allL

�.
.

I 10.)
, 101 • ,,�.
.,..

-

, (Edificio Pérola)

"�nes: 1.324 ti 1.388

Florianópolis - Santa Catarina

I '

••••••••••••D e � ...

•

"
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,RADIOTERAPIA
RAIOS 'x

DR. ANTôNIO MODESTO,
'

Ate.de. diàriamente. no Hospita) de Cuida••

'Dr. Lin� Neves
.

Dr. Polydoro E. S. Thiago,
1MnM," da MaternIdade e.méli�eo li.

'

Médico e ,arte1l'.
Hospital ,de Cari�ad. .. Batpital.de c4ui.dade de PIo-

GJNICA DE SENHORAS - CI- rianópolil. A-ssistente da
RURGIA PARTOS Maternidade

Diapóatieo, controle-e tratamento I)oen�u dOI Órgãos 'internat, .ue.
Mped.Uudo da gravid� mltor- clalmente do coração e vuoa
•• da adole!Cência e da menopau- t)oençaa da tíroíde e demaia ato.
ta. Pertubações menatruàia, h!1,,· dulas interna. �
� e tumores do aparelho ."ui- �ea e cirurgia de aenhor.. _
tal feminino. Partos
O)leftÇllea do otero, ovâriat. trom- fISIOTERAPIA - ELECTROCAR.
..., apeDdice, �émiu, varina, etC. DIOGRAFIA - METABOLIS'alO
t::trvIia plútica do perinec:» <ru- BA!AL
tu:u) IORARlO DE CONSULTAS: -
IJJSISTEi'TCIA AO PARTO'.B Oí'B-- Diàr1amente das 15 às ui ho-

RAÇõES OBSTETRICAS
.

,

. ruo
....çu gIancba1area, tíroíde, 0"'-
Il0l. hlpopise, ete.) ,

ltteturbiOl 'nervolOl � EsteriUdad.
-- Regimes.

". ,.�..

molUwtÓriO R. ,,Joio· Pinto, '., - TsL
I..dt.

=r: ,

1lesW. R. 7 de Setembro - Edif.
t:ru e SOUia - Tel. 8411.

.

Dr. ,Newton d'Avila
Dnqja',eral- Doênç.. de s.....

,

n. - Proctologia
Fletricidade -Médic.

t:oualtório: Rua Vitor Meireles a,

• - Telefone 1.307
Consultas: ÁS 11,30 horas e 1 tar
.. da ,t5 horas em diante
Residência: Roa Vidal Ramoa ...

• - Telefone t.m.

Dr. Guerreiro da Fonseca
. Especialista.

.'dlco - Efetivo do H_pltal d.
Caridade '

O'UYIOO8 - NARIZ e GAR-
,

GANTA,
Tratamento e Operações

Residência: ,Fel,pe Schmidt. II
Telefone: 1.560

(:ousuItas: Pela ,manhã no HOIDttal
� tarde: Rua. Visconde de Ooro
Preto n. 2.
Horário: Das 14 ú 17 hor...

Dr.Milton Simone Peleire
Clinica' Cirurgica

Moleniu de Senhor••

CIRURGIA GERAL
•oe Serviços dOI!l Professores Bene4
lUeto Montenegro e Piragibe No

gueira (São Paulo)
Oouultss: Das U is t7 hor..
,B.. Fernando Machado, 10

Dr. M. S. C�valcantl
CIlalca acluillftJlleDte' de Iriaatu

Rua- Saldanha llari.... II
Telefose K, 7.1

CONSULTóRIO:
Roa Vilor: Meireleí D. 'tI

Fone manual 1.70J

, RESmtNCIA:
..ATenldl1 Trompowsld,:n

. I

Fone manual 7&1
'

��Dr. Roldão Consoni
'CIRURGIA GERAL - AI,TA. CI·
aURGA - MOLltSTIAS n:l $"

NHORAS - PARTOS
ror.ado pela J'aeuldada ele KedI·

.... ta UaI'ftnidade de 810 Palll.,
O1lde foi a••istente por ..ri... &IlOl de
Seniço Cirúrgico do Prof. 411,1.

c.rrtIi K...
Cl�. do estóma!io • 'riu 1Ift1IIa.
_. lateatiaOl deIpcIo • �, 1InI·
de.' rina, pró.tata. beii... atca.

mrioe e trompa.. ·Varfcoce1e. lIIdft.
ceie, ftriz.. e berau,

c-.uJtaa.: C.. I i. S hora. I ....
reli,. Sehmidt, 21 (altoa da cu.

Paraiao). Telef. 1.S9I
t.ldàtcia: Rua E.teyetl JIIIIÜiI'. 171;

.

Telef. 11, 764

Dr. A. Santael.
O'ol"IlUldo pela paculdade Bacio
� de Medicina da p'n1vers1dade

.do BrasIl)
II6d1co ,,ºr' concurso da .&IIld8t6n·
ela a Psicopatas do DIstr1to

pedoral
Ib:-tnterno de· Bospltal Pslqu1i
trtco e IlantcOm1o Judtc1i.r1o

da
. Oapltal Pederal '

Ib:-intemo da Santa Oasa de 111·
Mr1córdta do Bto d. Janeiro
OLmIÓA IaDIOA - no_ou

NDV08A.8
OonsulttJr!o: ·lId1flcl0

.

Am6Ua
..to - 8a1a lo

'

&esldenc1a :
Avenida Rio Branco, 144

Das 'u .. 18 hora
Telefone:

Oonsultórlo - l.it...
Bea1dtnc1a - LlGI.

ORA. WLADYSLAWA WOLOWSKA MUSSI -

e

. DR. ANTôNIO DIB MUSSI
Médicos

Cirurgia-Clínica Geral-Partos

I .. i'
. -�

... ,..,...tJrtio:hl.

I", 'Dr. CLARNO G.
GALLETTI

ADVOGADO
Crlm•• oi••1

I
Oooatltu!.ção li. Sooledad..

,

NATURALIZAÇÕES
-

,
Titulo. D.cdarat6rlo.

I

I

I

j\ '\i
'

Dr. ,Mário Wendhlusen
aIaIea .Ate. de adlllto. • im.....
OoIIn1tór1o - Rua Joio PInto, 1.

Telef. K. 769
ÇauaIta daa 4 i. '6 ...r..

�.... : J'eU.. SelaalCt-à. aa. \
X.,. 111. \

Serviço completo
'

e especialisado das, DOENÇAS DE
SENRORAS, com modernos métodos de diagnóstico e tra-

tamento.
'

,

COLPOSCOPIA - HISTERO - SALPINGOGRAFIA - M·E

TABOLI§)MO BASAL

Radioterapia' por ondas eurtes-Etetroeoaguleção
Raios Ultra Violeta e Infra Vermelbo.

,

Oonsultõrto : R�a Trajano, no' 1. 10 andar - Edificio
do

'

Montepio. .'

. / _

Horário: Das 9 ás 12 horas - .Dr, Mum.·
Das 15 ás iS boras � Dra, Mussi .

.

'Residência - Rua santos Dumont, 'S. Apto.,,2.

Eaorit61'io • R••idlnola
Rua Tb:,ad.nt.a 47.

FONE •• k468

Agora, SIm!

., ......".,

... """." """- - - - - --. "';;'_ -.--_ - - - - - - ...... - - -- -- •• � - _;. - - - - -..:.. 'P"'---
�

.' CoMPANHll-?"AqIN(A&jjf�8AOfi,;�7
Uh

Fundada em 1870 - Séde: BAHIA
IN�NDiOS E TRANSPOR'l'Es

.

- Cifra. do B.ala_ç. de '1'« .

CAPITAL ti RESERVAS Cr,
Reaponsahildadea ...•.• .. • .. • . Cr'
Receita • � : • •• • • • • •• . ..••••••••• ,. • • • •

.

Crf
Ativo ••:..... ..•••• ..•.... •••• . • • •. 'Crf
S,iniatrOl pagos nos ,óltimo. 10 anoa •.•• el'O
ltesponaabilldades ...... . . .• .•.•...• • Cri

Diretores:
Dr. PampbUo, d'Utra Freire, de Carnllto. Dr. Fra_clHo •• 86,
A_leio Muserra. Dr. Jo�qalm Barreto de Aratjo '. los' Ahre•.

. ...-

I
PoIaue V. 8. CUú ou wnuoa ...

·'lU8o'Cl,,·a �er� 'pár� Slo. Catarina v:�:=o,�: co::::�. Rua Fellpe SChmldf, 22-Sob. Lo Lo Alves.
.

Caixa Postal, 69 • Te' "Pi'otectora- FLORIAHOPOLlS' �ua DeodoN .. -,

t,___";__

ESPECIALI A EU
CIA,WEfZEL I �!) d� rarlL·JOIN" V[LL 41

Dr. Paulo Fontes
C1lnleo e operador

c...ault6rio: Rua Vitor MÓd"'-. Iii.
,

._.
TelefODe: 1.40S

Càn1tiii, iIu 10 ii 12 • tiã U U
I' lIIn. ItaIdhcla: Raa BI__

U. - Telefone: 1.62f

o Sabão

·"VIR<if

80.'00 8041,50
, 1.978.401:755.97

,

".053,246.30
142.176.603.80
IS.S8'i St8,10

71.7SII.40Úbll,20
Pedidos com Representante
Para Santa Catarina'

'DORIVAL S. LINO ,

I
Edifício IPASE - 2. andar

ICaixa
I

Postal 260 '

Florianópolis -8. Catarina,
L '

'

da �

,TOR�A A ROUPA BRANQUISSlMA

""'...--i-..-.-_-_-...-.-_-_._-.._-_••-_-_-_._-.-.-_-_-_-_..,_·&"!_-_-_T_"&-,...-_-":-�T_"'..... �..... 'iii &ii ......

lo,
:...

J

RUA VOLON(ÂRIOS DA PÁTRIA N.o 6;:. 1.- ANDAR

C'AIXA "O$TM..1IlI3 • T�ONe 6840 � ta.f;GRAMAS:.•PROTECTORAo

, . •.. .
� ,. . ...•.

,
.•• ···cC

TINTAS PARA PIN11lRA
'COTTOMAR

..... ,. ... ........ ....... . .. .,. ..

CASAS • TJIIBBmfOll

, ,

TralJ. .. p,;Ft�!II· regular .. e de carga t d', J,.éJto dà.

8'40 'FRA-NVISCO DO ,SUL 'para NOVI lORI
[nformagõ•• OlmOI A�ent8.

.
,

F'lorien6polil - Carlos HbepckeSI t\ - C t -: Teletone 1.'212 ( En,cI. t e lei �
São Fr8ncilCO do 8.ul- Car!ol H.1epcke StA -CI - Telelolle 6 MOOR�MAClt

-=

\
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Ic() Conselbo
da Europa
Por Al; Neto '

No próximo mês de 'agosto, o
I

«lécimo..quinto membro -senLar-sc'á
I

.á mesa

C.le COlll.'el'enCiaS do CU1l3C'I,lho da Europã .

.
O décimo.quinto membro r> a

republica da Alemanha Ocidental.:
Até agora, o Conselho da Eur-opa

I

era formado por 14 delegações. IDestas 14, a, mais recente -- a

-decirna-quarta - era a delegação I
-do Sarre. I" Foi precisamente

.

a admissão I'.do Sarre o que determinou a de_,
.mora da parte da, Alemanha oci·1"dental.

'IO governo, de Bonn não, queria
.conformar-ss com a idéia de ter
-urna representação igual á do Sarre.

1'ü1 opinião de Bonn, o Sane
.pertencía a Alemanha e não podia
,fel' uma 'l'epl'esenta('ão at�tolloma'S' .

,

.igua I á alemã.

Naturalmente', nos BAsrl'IDO_
'RES desta atitude estava a questão
-do trayado entre <} França e o

.Sarre,

ECONOMISE DINHEIRU COMPRaNDO O SEU RELÓGIO
DIRETaMENTE DO IMPOllTaDOR,PELO REEMBOLSO POSTaL

1ft5 • IUTOMAnco (dá corda com,

o movimento dó pulso). INTlMAG·
HETlCO. íNTICHOQUf, PROVA o'AGUA

1212 • CALENDOGRAF. Folheado a

Ouro, superior má Qui n a âncora
• com 17 Rubis. ANTlCHOQUf e AN·

IIMAGNUICO. Marca com absolulo
preCisão a HORA, DIA. SEMANa e

. MfS........... .. CrS 980.00

mo . folheado a Ouro. fundo de
aGO inoxidável, máquina âncora de
1.- 'Qualidade. com 15 Rubis. AN·
TlMAGN!lICO, com pulseira eiás·
lica CHAMPION "ROm", folheada
o Ouro de 18 Quilates CrS 540.00

1513- folheado a Ouro, máquina
êncora com 15 rubis, de 1.' Qua·

lidade. elegante pulseira elástica
'

CHAMPION. legitima, folheada o

Ouro de 18 quilates. Excelente mo·

dela para Senhora.. CrS 620.00

1816 - folheado 8 Ouro. máquina
ancora com 15 Rubis de alta pre·
'cisão., yaliosa pulseira lambém
folheada a Ouro de 18 Quilates
...... : CrS 580.00
1704 • O mesmo relógio e pUlseira
em Ouro de 18Quilates CrS 1.800.00

Remessa rápida. V I A A I R E A r
FAÇA HOJE O SEU PEDIDÓ E PAGUE
AO CORREIO SÓMENTE QUANDO
RECEBER A SUA ENCOMENDA • METROPOLE VEMD·A·S• .em despesas' para o comprador

1314· Relógio CRONOGRAFO, folhea·
do a Ouro, fundo de aço inoxf·
dhel. superior máquina âncora
com 11 Rubis, aNTiMAGNtTlCO. Re·
gistra com absolula precisão o

!EMPO. DiSTANCIA e VELOCIDADE
................. CrS 790.00

•
Por esse tratado, â França ado

-quír-iu o direito 'de explorar as

N' 'd',:::,�s do carvão do Sai" por 50 oilas e Neve·A Alemanha Ocidental fez'
.

'varias protestos contra esta ordem A Sociedade de Amparo aos Tuberculosos, fará realizar nas noites

-de coisas.
-,

de 5, 6 e 7 de agôsto, seus festivais de benefício, cont�ndo com o apoio
Entretanto, os Poderes Ocupan, dos corações generosos de nossa gente •.

-r-
'tes indicaram aos alemães que a, Haverá barraqutnhas, fogos, jogos, cantos, imúsica, ornamentação e

:forma de. obter. COncessões é fazer iluminação profusa. ,,' .,

.conoessõas. O iocal escolhido será a Praça Pereira e Oliveira, lado da Assem,

Em vista disso" o chano I bléia, sendo que a Sociedade espera que todos os conterrâneos auxi-
, 'rve er ,

r
.

ha.ren.:aIemã� Adenauer acabou por con-
rem esta camp�n. a, enviando prendas para a rua .CeI. Vidal Ramos n.

-cordar com a inclusão da Alerna-
19: ou Av. Hercíllo Luz.n, 53.

mha no Conselho da Europa em ---�--"""'----I�'M-""'-O--V---E-------------,llé de iguald-ade com o Sar·re.
'

. 18.

Esta decisão foi, confirmada, no

.di� 16 do passado mês de junho
'Pelo Bundestag, que' é aCamara
<los Deputados da Alemanha Ocí,
«Iental.

A votacão na: Camara 'fài de 220
votos a favor e· 152 votos contra:

Ql1a�i..;.t���,"-vo� �(IUlIfí'arrõ's
-partiram do partruõ' Social Demo
crata, que ',0 o maior parjído da
�QI')Osi(ção Íla Alemanha Ocidental
"e tem tenc1encias esquerdistas.

Ao tornar-se o decímo.quínto
membro do Conselho. da Europa

, .a Alemanha volta a participar' d�
'.nmá organização politica' inter'
'nacional pela primeira vez desde
'1933.
'Em 1933 a Alemanha Nacional
'Soci�ta, de' Hitler 'abandonou a

Liga das Nações.
.

O Conselho da Europa 'é forma'
-do por dois organjsmos basidos.

,

O primeiro organismo chama.se
�) Comité 'de' Ministros e repreecnta

, ,

-os governos .das nações partící,
:pant'és. "

O outro organismo é a' Assem
:b1éia Consultiva e representa os

<povos dos países membros.
A Assembléia só pode 'discutir as

-questões que o Comité de Min istr-os
-deterrnínar.

Sôbre qualquer dessas questões
.a Assembléia tem o dir(lito de fa:
.zer suges�ões ou recomend'a,ções.

O Comité -de' Min!stros póde acei.
tar ou rejeitar as' rec(}mendações
'-<W Assembléia.' , .. , ' ... " .

A' fOl'mação do Conselho da Eu'
ropa teve lugar em Londres no

. dia 28 de janeiro de '194 9.
As nações funda.doras fo,ram a

Grã_Breta,nha, a França, a Belg'i�
ca, a Holanda e o Luxemburgo.
"O Conselho da Europa - qiz o

(lmperme6vel). máquina ancora com

11 Rubis. INTEIRAMENTE Df AeO
INOIIDAVEL..... ,

.... CrS 750.00

Rua do Rosário, '159 Rio de Janeiro

V. S. construiu um prédio? Não o legalizou no Registro de imóveis'}
Os documentos de seu imóvel estão de acôrdo com as leis em vigor?
Si existe alguma irregula.ridade, procure hoje mesmo o 'Escritório- Imo
biIi4rio A.L.Alves, rua Deodoro 35, que está habilitado a regulartza.Jos
criterlosamente.

DJREQIOI
Amélia M Pigozzi

ME'l'ODOI
ModerDo e EltcleDle

Crédito, Mulíío Predial
Avisamos aos nossos prestamistas que em virtude de es-,

tal' parada a Loteria Federal, DOSSOs sorteios que são basea
dos nos resultados da extração da referida loteria não estão
sendo realizados.

'
'

,

Entretanto� logo que volte a mesma loteria a funcionar,
realizaremos cada semana um 'sorteio até que os mesmos fi

quem em dia.
r

•

J., MOREIRA & ClA.
CO'NCESSIONÁRIOS

Ru. Gen'eral Blttencourl. 48
t (Esquina Albergue Noturno) ,

,
.:,$1:1-',:,:::: NOVA A"REse{VTAçA�O EM CAIJfAS_ESTAMPA,�.i"$

,DA T, I��t o.G RA �F'71A (iC.O.N.S.",!�b4 LABS. PRIMÁ Cx.R 1344-RIO
.

Correspondenel.
_'.'

(onl,re Club,e Doze d·e· Agosto
(omerclll Dlplom. pl"()g"arna nar» o mês de julho

Dia 26 - Quarta Feira - Soírée mignon.
Dia 30 -'Domingo - Cocktail dansante com início fl.li 9 horas,

As "soírées rnígnon" serão das. i 9 'ás f2 horas.

o Mucus da
Asma Dissolvido'
Rapidamente

ID'R.�I. �OB4TO fiLHO
,

.

Doenças do aparêlho respiratório

TUBERCULOSE
Cirurgia do Torax

Formado pela Faculdade Nacio
nal de Medicina. Tisiologista e

Tieiocirurçiõo do Hospital Nerêú
Ramos. Curso de especialização
pelo S. N. T. Ex-interno e Ex
assistent� de Cirurgia do Prof.
Ugo Pinheiro Guimarães; (Rio).
Cons.: Felipe Schmidt, a8
Consultas, diariamente,

das 15 às 18 horas.
Res�: Rua Durval Melquíades,
28 --- Chácara do Espanha

Os ataques desesperadores e violen
tos "da asma e bronquite envenenain
o organismo, minam a Emergia, arruí
nam a saúde e debilitam o coração. Em

•

3 • minutos. Mendaco. novü fórmula
. médica, começa a. circular no sangue,
dominando rapidamente os ataques.
Dêsde o primeiro rua começa. a desapa-

, reoer a. dificuldade em respirar e volta. .

o Bano reparador. Tudo o que�e faz ne-

cessário ê tomar 2 pastilhas deMendaco
ás refeições e ficará completamente livre
da asma ou

�

bronquite. A .ação é muito

rápida. mesmo que se trate de casos

rebeldes e antigos. Mêndaco tem Itidó
Wtnto êxito ,que se oferece com a garantia
de dar ao paciente r�piração livre e fáci!
ra'piditmente e completo alIvio do sofri·'
mento da asma erp poucos dias, Peça

,

Mendaco. hoje m�smo. em, qualq'uer
farmácia. A nOBsa garantia é '8. sua maior

proteÇão,

Mendaco A�a::m��m
TINTAS PARA IMPRESSÃO

.e O T T'O M A R

A V I S O

-IIIIM 'fOl.\,INTARtOS.,OA·PÁTRIA N.'"-••��
c.wtAI>05'.u.... ·1ElU'Q1rai'Ma·.r��

Agencia Geral para S. CatatiDa
Rua Felipe Schmidt. 22-,Sob.
C. Postai, 69 - Tel. «Protetora»

FL;ORIANOPOLIS

CamllllO, (,iravata., Pitamo.
Mein d., melhore.; pelol tme
DareI!. '4',eçOI IÓ Da CASA<1MU
CELANEA - RUGO. Mafra

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

O consnltório esta aparelhado para atender todos os

casos da clinica dentária. .

� .

Anexo, um bem montado Loboratório de prôtese Den

tária. para confecção de dentaduras modernas e pontes
agrílícas.

'

AR!, MACHADO
Círurgíão Dintista

.... . . . . . .. . . .. .... . ... � . . . . .. ..

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

chanceler italiano, onde CarIo
Sfo-rza - é uma das principais
forças a serviço da paz no mundo

�e ricos quereis fica r

Oe modo tacit-elegal
Fazer bo e uma, inscrição
Credito' Mutuo Prediaatual" .

Homens ReJuvenesddos
porTratamentoGlandular
Freqüentes levantl!das 011 micc� no

tumas, ardência, reatdu08 ee�anqUlçadoe
na urina, dôr na base da espmba do"""! •
na. ingus. nas pernas, nerVOSismo, debl

lidade perda de vigor. podem ser cau-,
.ad08 'por uma enfermidade ,_.S próstata.
Esta glândula é um dos mais Importantes'
órgãos m...ctJinoB. para con,trolar êstea

traustôrnOB e rest�urar rapidamente a.

8Qúde e o vigor, siga. o novO tratat;nento
cient!fico chamaàoRoge.na. Mesmo. que
eeu .sofrimento séJá antlg?, �arantlmo8 I

Que Rogana o aliviará, revlgonzando sua

,glândula prostática e fa.e,n�o com ,que

V. se sinta. muitos anos ma18 .Jovem. Peça.
Rogana em qUAlquer farmác:a. No."", ga
ra.ntia é fi, sua. melhor proteçao.

R-indicado no tra-

ogen� tamento de nro.t...-,
titee, uretrites e CIstItes.

-

,.,

.,

..

/

TO NICARDIUH
1'oolco do, coracão

Rins, Asma, Fraqueza geral, Molestias ag�das perturbações
na circulação do sangue, AIjteriosclernse,' Disturbios na

pressão arterial, Cansaço, Falta, de" ar, Inchaçõeo, Edemas;
Molestias dos Rins, Reumatismo. Nefrites.

��).....o�()����l��

,-
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'.. Direção de PEDRO PAULO MACHADO

Santa Calarina . em 51; lugar

Walter Le rrge, -o -novo
tesoureiro da F.C.D.

,

Causou enorme satisfação

nOSI
Velho batalhador do nosso, es

meios esportivos do -Estado a esco, porte, honrado e benquisto por to,
lha, pelo presidente, Flavio Fer, ,dos desport.istas saberá, certos esta.
I'ari, do nome do .sr. Walter Lan- mos, prestar com abnegação e ze
ge para exercer o cargo de tesou l� mais um grande serviço á en·

retro da F. C. D. tidade efecedeana.

o Botalogo estuda a volta
de Teixeirinha

,

Do Rio informam- que, além dos famoso dianteiro catarinense' Tei.
gauchos Nena e Adãozinho, o Bo' "eirinha, presentemente defenden'
t.afogo estuda a possibilida.de de do ar côres do Palmei'ras, de Blu:,
!azer retornar ás suas fileiras I) menau.·

:i'lrjl�1�1J!l'liB
.

.

jJ' «() REGULADOR 'VIEIRA)
, A mulher e.vitará dóres
ALIVlA AS CéLICAS UTERJNAS
Emprega-se com vantagem para
combater as Flores 'Brancas, Cóli�
�as Uterinas, Menstruaes e ap!,s o

parto, e Dores nos ovário�.
� poderoso cãImante e Regl!la

dor por excelência.
"'LUXO SEDATINA, pela sua c0JI,l
lJrovada eficacia é receitada por

médicos ilustres.
FLUXO SEDATINA encontr!l.-se em

toda parte.

-

IPalmeiras .

I

.

' x Nacional
De Curitiba informam que os' JU. No campo doa Penitenoiár ia do

venis catarinenses obtiveram o 5° pontos. Os mineiros foram os .ven. Estado, cotejaram domingo pela
lugar, no Campeonato Brasileiro de cederes, seguidos pelos flum�nen" manhã as equipes juvenis do PaI.
Lance Livre, com o total de 90 ses. I meiras e do Nac�,onal, vencendo o.

--_ -_ .. -

pr ime iro por 5 'a 0, tentos consig-
\ Mendes de Morallls quer trazer nados ])or Mauribi- (3), Mauri e

:" .'
.

Lili. ,A equipe, venced·ora formou
,

uma equl·pe lusa ��� ;�::h�;il�:U�i�d��t:,e���l�:�'
ti e Pensa.

Divulga-se no Rio que o prefei- para jogar no Maracanã o selecirr
to Angelo Mendes de Morais de' nado ou uma grande equipe de

clarou, por ocasião do. banquete Portugal, esclarecendo que o está'
oferecido pelo Clube Ginástico Por, dio da Taça do Mundo não poderia
tuguês, que envidaria todos os es, prescidir da exibição de uma equ\'
forC}oo para trazer ao nosso pais pe lusitana.

Taça (Cidade de
São Paulo»

São Paulo, 25 (V. A.) - Terá
inicio domingo próximo o. torneio
futebolistieo 'I'aça Cidade de. São;
Paulo", instituida pela P�efeitura /.
e disputada, anualmente Pels três
prlmeiros colocados no Campeona
to Paulista, A ordem dos Jogos é a

seguinte:
,

Dia 30 - Palmeiras x Portugue,
sa de Desportos.
Dia 2 - São Paulo F. C, X' Per. Uma fábrica _nova é próspera no vale do Rhondda no Gales da;

dedor do primeiro jogo. Sul está produzindo gravatas tecidas a mão para exportação em m�i:o.r-.
Dia iô - São Paulo F. C.'x Ven, ,qyantidade que qualquer' outra firma na Grã-Bretanha. Mais de 9.0% dos:

cedor do primeiro jogo. tecelões empregados' nesta fábrica são ex-mineiros . atingidos de sílí-
.

-

cose e pneurnoconiose. Eles ocupam.se agora no feitio de fazenqks em,

UI brl·lh�n"te te-Ilo dos tenl·stas Goleado o tear.es manuais tradicionais fabrloados num Centro ,�isinho de Reabi-
U "

. .

.

mação do, Govêrno. Os ex.mineiros estão agora produzindo cada semana,

de ,lla)-81-, o'esta Capl- tal S.a-o pafuII'0,u2�(Vi.n�.e)D.SEem mais de 300 dúzias de gravatas para exportação, além de camisas e

_;:. agasalhos, Esta fotografia mostra o armazem de estoque onde, ªs gra.,

vatas são separadas e verificadas, antes de encaixotadas. As gr1tvfitaS'
ITAJAI, 25 (�Oi iCOiI1I'fe�onde1Y· tacão marcilista soube se empe I

amistoso l�v�do a ,efeIto anfe-��., Iabricadas pelos mineiros são, exportadas para países do mundo Inteiro;
te) - A turma da

'

raquete do nhar com entusiasmo nas parti·' tem no estádio do Pacaembu o Sao
e estão tambem a venda nos transatlantlcos "Queen- Mary, e "Queell!.

'''Marcilio Dias" obteve uma ex' das que tomou 'parte vencendo 3 Paulo ,F. C. derrotou Q Fluminen, Elízabeth". (BNS)
pi4es'Siva viil1ória na Caipital do

\

simples' e 4 duplas, 'Sangraram-se s-e, do Rio, pelo escore de 5 a 1. __:__:__._:_....!. -: .--..

Estad� ronlde' disputou 13 parti vencedores 'nas simples WaÍt:liT, lO
'

,

R ·

t d d
-

d' lu CI'Odas com o Lira Tenis Clube, ,no Bosco e Alvaro e naJ duplas wa-, -errotado O .BauDá eaJus e . e pa roe� o n -'

u)ltimo domíngp, das qu�s: ven- ,dir-Bosco, Alvaro-Bosco, MarçaL!
d- t d Flamengo nalísmo federaleeu sete, conquistando uma bela FC0. Reinert e Wãiãir·Osni. "1 lau e o

',tacEa':'hl1l d
.

ti ..li f' " t FdOi, sc;m dutvida, udm gtra�dte fel,
.

RIO, 25 (V, A.) - Bangu é }!'la' RIO, 25 (O E.) _ Noticiamos, mentar o deficit orçamentarfo...

�"Ira aqui p-air sse '-II6IS at o' a nossa, urma
. e terus as, a rnengo realizaram um amistoso an há dias, que havia sido :elabora dentro dos respectivos ínterstícos.

.cada de alguns bons tclemen/tos, cujos integrantes enviamos as nos' te.ontem no estádio do Maracanã, do um ante projeto de reajusta- dentro dos respectivos interstícoa,
-como LHa e Má.8inho, a, represen' sas f.elicitações. saind-o vencedor o rubro-negro, pe, mento dos padrões das varias caro Por outro lado, a proporção que

lo escore de 3 a 1. reiras do serviço publico federal. movidos extínguir.ise-ão os cargos
- tendo em vista o reajustamento padrões Interiores. Para que o pro- ;

Cam,peon 3 to, dos oficiais admirristrativos, es, jeto tenha rapido andamento ele>;

criturarios 'e almoxarifes da mu tomará a forma de uma simples, ,

D,a r 1"aen c;e nic1palidade:. 0 pr{)jeto visa res-' emenda a ser ,íncluid,a na propo- ,

t b I ·l·b
'

d p I si,..ão eI�, curso na 'Camara, em be,-Curit1ba, 25 (V. A.) ..:.... A oita'Va w e. ecer ° eqUl 1 1'10 crea o e a 'I

I
.

284 d d f' ·on neJicio dos almoxarifes. No mor
rodada do certoame paranaense de, eI

.

nos qua ros . o unCI a

I·
.

'1 mcnto está sendD ·esLudado o as,'"
fut,ebol, realizada na tarde de do' Ismo CIVI.

,

. .

mingo, acusou os seguintes resul. I
En tod�s as :arre�ras consIde�a� pecto constitl1Íci9nal da iniçiati:,

tados: Coritiba 4 'x Britânia O .'e
das supel'lores, IStO e aquelas cUJos va .

,
,

Juventus 2 x Agua Verde- 2. quadros só �oderão ser providos:.. ...........•.......•..•.•• • ..
'

, por portad�res de titulos' ou por, ,fIl\Jrl;E, I<n:"ATIEMO I:

Eliminados os jdVéDl& :i�::tod����S�traP:e���e�.de �en I EII·xP�JArCASdeSIFNIpTgIOeira"8t8rt"o o
No �a>so :porem, de cargos ISO,.'

u· 8 ses lados, .hav'eria .a.cesso de uma le

I
M-dieacao CluJtilf<tU' De tJ_oQtam.at;

N t'· I d d' C
.

"b ' da .tfllt.O ICIas c lega as e untI a r·e. 'tra. O trabtl.lho �oi ·ela- borado
velam que a seleção- juv·enil'c,a.tari.' com a preocupaç�o de . não an � .......•• '.. .0;

nense de basquetebol concorrendo
'

..,._. _

pela primeira vez ao Campeonato C
'

d·t' ·

I
�

Brasileíro Juvenil' de Basquetebol re 1 O eSpeCla .par,a' aIf.oi eliminada sexta-feira ultima pe'

�s"r�d,a d'e· Ferro Sta. lT'a'arl-D�Ia forte representação de São Pau' L • u "'. U.
[0, ;pe}o escore de 44 x 20.

,-

Vendedores - Inferior'
I

Pre'Cisam-se em todas as cidades para vender Bijouterias
a 'base de otima comissão, exclusivamente pelo Reembols'O
postal: preferem-se vendedores' e viajantes bem relaciona
dos nas lojas de armarinhos, tecidos, miudezas, joalherias,
etc. Escrever a «Atacadista)} aixa postal 130 Agencia da
Lapa-Rio de Janeiro D. F,

.

FORAM INIG]ADAS AS NFJGOCIAÇõES PARA ASSINA'l'U_
RA DO CONVE::\'JO, QlJE SERA' IDEN'rICO AO" JA ASSINADO COM li.

ARGEN'rINA

CA:VIBEP(L\., 25 (�.A,) -;". � ,milliSil:ro do. C�l11érCiO, sr,. �acb Me.

Dewan, anunciou que foram iniciadas negocraçoes comerciais contra:

a Australia e o Brasil visando um tratado de comércio semelhante ac

que ja existe entre a Australia e a Argentina.

t ,

"

i.

RIO, 25 (V.A.) - O presidente da República enviou uma mensa-'

gem ao 'Congresso Nacional acompanhada de ante"projeto de lei auto�
�izal1do a aber'Luta l2_elo Ministerio dia Viação e Obras Publicas de um

, '. �

crédito especial para oCOrI�eil' Coom as despesas para o _acabamento dat

construção do lr'echo da linllla ferrea Blumena.u-Itajai.. ,

---- ----- --_---_.---.-.

, Obras de "sáofom'entR no f!stàdo
Um dos mais interessantes empreendimentos" do Deparmento Na- ,

r,ional de 'Obras de Saneamento, de maior p/percussão na economiaf ca�,

larinense é ° sune,ament_o das baixadas de Tijuquinhas e �Lonesll
neste Es'lado, Os. result'ados até agora conseguidos são animadores.

apesar de· iestarem os serviços em comê'ço. Corpo' parte das obras, vai..·

construir�se mais uma p-onte de toncreto' armado, sô])re o canal Papa:-. , .

(juara, em Roa.Lones na ':estrada de Canasvieiras a esta cidade.
,

" !
'
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EM JOAÇABA: A saudação do
, ..

ao V�ce-Pr.eside.nte da República ,

Como Presidente da Hepublica, ma do JUrista, acnna do pailamen, quia e oferta de um grande filho ,

ainda que por poucos dias ·e em tar, acima do diplomata, ,e do l!�les se Incrustarão nas folhas de'
carater provlsório; o suficiente próprio V,ice-Presidente da Repú- ouro de sua história politica.

o teu tra
para �eixar gravado em ouro blica é e tem sido, antes de tudo, Servirão de exemplos para
o rasto de urna cultura . es- um grande politico, mas um poli; porviridouros e acalentarão
clarecída e um coração magnaní- [ico C0l110 já dito, na acepção me' contemporaneos a doce e, f'agueír

das mo, de ntnguem jamais poderão lho[� da palavra, ou seja, aquele esperança. de que o Brasil aind
=er esquecidos aqueles seus dois que 'sabe governar com ciência e não morreu,

decretos, o de comutação ela pe- arte, contribuindo com os seus Povo 'de Joaçalia :

na de Margarida Hirschrnann e pendores naturais para o bem e a Este - o )lOme111 J .

especialmente o que, ,em def'esa l'alicidade de um povo inteiro, Rendamos-lhes pois, com as ga
rins pobres e dos pequenos, apli; Não ,5 possivel separar de todo las 'B o entusiasmo próprios
cou pela ia vez o inciso 10,' art. o grande politico, que ele o é do grandes dias, as homenâgens
14.1 da Constituição Federal em allo cargo que 'exerce, de Více-Pre, que êle se fez cfêÜor.
vigor, desapr-opriando, sob a in' sidente r'da Repuhlica. Um está em E S D

- .

. 'Xl1lO. ,nr. r. Nereu:

vocação lIa "illiLerêssle social", o função. do outro. Sem que êle Ios
boje afamado mõrro do Jacaré- se um político de rnéríto, não te,
ztnho, evitando, com isso, que ria sido evidentemente o Vice
um mandado judicial, posto que Presidente da Hepúhlica, e vice'
estribado no direito e na lei" versa, o atual Vice_Presidcnte da

jogasse na rua, sem píedade nem. República não teria ° mérito. que
compaixão fria e deshumanamen tem si antes não fosse o

-

grande.
te, como ;'ão raro soe acontecer politíeo que é.
nas cousas da justiça, uma deze- .' E que' é da -essência dos regi,
nas de milhares de pessoas, in' mes democráticos a existência dos
clusive velhos, mulheres e crian- partidos. Sem êsses .aqueles não
cas.' podem subsistir. E sem os pol íti
Corno politico - e que se me .cos nã� existiriam os partidos ...

permita falar, aqui um pouco de Portanto, consequentemente, consi;
politica - poucos, raros, ou qua derando que a, polifica é a ciên-

Por ocasiao doa recente visita Dai -porque se concretizam' na si nenhum o tem excedido em no' cia e arte' de bem governar um

do sr, dr. Nerêu Ramos, insigne person-alidade de V ,Excia., ra, breza de oarater e relidão na, pais, não se' deve e não se póde
Vice-Presidente da República, ao zoes ·cle valia para a estima que o conduta. '. olhal' com tanto desprezo não só

Oeste Catarinense, saudou S, Exia, Estado inteiro lhe vota. Ainda agora, os seus dois ges' para ela como para os que a exer

.em nome da mulher de Concórdia, Acompanhar vossa marcha rapi- Los excépcionaís o 1° renunoian- citam. Os que a temem, é porque RIO, 25 (V,A.) -:-

a senhorita Judith Sántos que, sob d.a no caminho do p:o�esso, apr�'
do à Presídenoia do partido a sóínente a encaram pêlo seu lado uma solicitação do

vibrantes palmas das pessoas pre- ciar a vossa atuação no cenario que deu corpo e vitalidade, n�ma mau, ou, como ainda diria Rui Guerra, a Caixa Econômioa Fede

sentes à. sessão do Centro de Estu, nacional é um espetaculo cqntot- hora solene e' cruciante da vida como a malária dos povos de ral resolveu ü'ansigir com (JS saro

dos Jurídicos '8; Sociais 'de Concór- tador para todo o catarínense pa- nacion�l: ,.e O 20 abdicando do di; moral estagnada". gentes do Exército, dentro das

dia, pr-Oferiu o seguinte discurso: tríota. reito que lhe 'ussÍ'stia, :- vez que Os dois gestos, que acabei de normas regulamentares da Cartei-

Exmo. Sr. Dr. Nerêu (Ramos: E' pois, ao nome de V. Excia. contava com a maioria, e esta citar, são exemplos também do ra de Consignações, daquele esta... ,

digníssimo Vice'Presidente da Re_ dr. Nerêu Ramos, ilustre juriscon' sempre foi ,'Ü de�nomi,nador �omum que acabei de afirr�ar. O d�sfIle helecimento. Dessa resolução /aca'

púhlica sulto,' familiar aos cabarinenses, em todas as assemJbléiias genuina_ de opiniões favoraveis a amhos, ba d·e s·er inteirado o ministro da-

Deliberou a digna diretoria do que se associa o da mulhev CaD mente democl'aticas, de ser o fu� partidos de polílicos d·e todos Oi! quela pasta, ge·neral Callrobert Pe_

Centro de Estudos Juridicos e So' cor�iense Com muita simpatia, � tUI'O presidente da Republica, pa' credos, é a prova, exubera'llte, de l'ei-ra da Costa.
"-

ciais, promotoTa desta solenidad e, esta justa bomenagem por ínicia� 1'a que não se quebrasse a harmo' que aqueles seus g'estos não per· .

_

que lhe não devia, faltar a pala� .ti.�a do Centro de Estudüs ...Jnri-
I

nia ne?essa�ia ao, seu pa,rtidQ -) t:ncen1 a um partid�, mas á Na A populaçaovra da mulher concordiense. dICaS e -8:oci,a1s. I bem diz, afmal, da, sua grandeza 1 çao, que, os guardara, como reli. '

\ TaG�n:�:��a����' aU7:c��:�'�i: h::� pe�:'�o�;a I���s'l11ea���d���::;i�: ��r:�m: f��1:Ze�1 �:'S�6���1��eÍ1�� .p' d .D-----.-.-I.�·--·--- decresce'u
.

I. a mim foi conferida para rep1'e" em me e'scolhendo para represen�
icLeal traçado.

-

1 a re r" tamar RIO, 25 (V.A.), - Noticias prcr-

'. sentaJ.a, e, cong·ratulo·me com ess� t&- e saudar V. Ex'cia. em nÜille Si _pedi vema para falar um cedente-s de Salvador Ba,hia, in.,
i 'Üpnrtunidade que 'S,e me o.ferece da .mulher concordi'ense, nesta so·. pouco que fosse de polHica nes_ Costa [armam que segundo' o Recensea-

\ para ,saudar V. Exda. sr, Dr. Ne' lemdade trago'vos e&ta oferta 8in- sa, reunião de homenagem ao mento aplll'_OU. duas populições;

jreu Ramos. gel,a, de uma "corbelha" de flôres, l!.0litico senador Nerêu Ramos 1!:_nos gr'ato l'egistrar hoje - interior do Estada,- {Jecresceralll.
\ .A!qui tendes 'a minha palavra, a solidariedade das concordiens.e5 não terá sido porque ·eu reconhe� com involuntário at,raso,·é nestes d'ez últimos anos decorri-'

jPois - modesta, despreteusiosl. e que querem sempre estar entre os ça me tenha afas�ado do p,el'mi_ verdade - o. aniversário nata' dos desd,e o ultimo Censo. A tPri'
simples, em contraste com a per' maiores interessados no dever de tido, :0 que não só seria uma

U-cio do Revmo. Dr'. Itamw> meira é na zona de La.vras óndfl'"
fei.ção e sublimidade da atividade hOlnra justiça e dignidade, em prol imprudência, mas uma grave Costa, vigário de Imaruí, ocor" já foi concluida a coleta do Genso.

cu'lturu;l, que, é a do 'Centro de Es� da grarrdesa do municipio e da falta minha, mas justamente pa'
l'ido no dia 2�, domingo izlti' comprendendo Andal'ai, Len_

tu\dos Juridi®s e Sociais de Co.n' Pátria comum. ra deixar bem -claro que distin' mo. cois, Palmeiras, Seabra e Piatá, 6':-

c9Jrdia. Aqui d.eixamos .também os "Mos go a rpollítka 'c,iêlliciiar, "ar'te dt O ilttstre prelado que está a segunda é zona d.e· Castro Alves •._

;' Dr. Nerêu Ramo� !' mais sinceros pela vossa felicid9� g1eJI'ir o E�tad<i, s'�gu'lld)o princ.i_ ligado a esta capital 'por tel'

I'
Por .curta 'que seja a vossa esta- de p.essoal, de vo.ssa exma. esposa

pios definidos, regra's morais leis aqui lea:el'cido funções idênti·

da em. nossa cidade, não se·ria IL I d. Beatriz Pederneiras Ramos, ceI" escritas, aLI tradições respeit�veis, cas, gnde se destacou por suas

cito a es,te, cent�o� s�l��ciar o con'l tos d,e que não poupareis vossa,>
como diria Rui, e política no seu'

notáveis reaUzações SOCWIS,

/ ;tentamento e a dlstm:çao com qUt! If1>rças no. 'engTadecin�CiIl,to naciio' tido vulgar da palavra, a política dentro as quais, principal'
regista 'a vossa honrosa visita. nal e que tudo 'empenhareis' co. partidária, militante, que pel'turba, .

mente, focal'izamQs a, funda'

,

É uma alta distinção para o mo sempre ,tendes f'eitos na defe que agita e que sepa'ra os provas ção e inc71ernento do escotis_

nosso municipio, e mormente pa' .sa da ,terra catarinens.e � da flran" nas suas relações' internas e in' mo que graças ,à sua tenaz

ra este Centroo, como rima prova de de ·Pátria brasileir,a.
�

'ternacio'nais, como ainda diria o operàsidade, a.lr(fJStrou·se em

amis'ade que -os s'e'l1s ,componen_ Disse. grande Mestre, na sua magistral todo o Estado.

tes compreendem ,e i'llterpre·tam rép,II'ca ao
.

t t

.

Justas, sem qizvida, as .ho'. repr·esen an e russo,
no seu elevado s,entido de c�nfra- Marten8, na Conferência de Haia, menagens dos católicos de lma_

ternização jurídica, em 1907, discurso que haveria d.e
I'UI' a expressiva figura do

Cr,eio que lIiO perCGrrer n:osso TJNTAS PARA PINTURA consagrá_lo como a figura oe11tral
Revmo. Padre Itamar Costa,

.

Estado, as manifestações de sim' - C O T TOM A R da oonferência. vigário mui querido dos fiéis

patia 'que rece'peu V. Excia por � d'{jJquele município.e dJe alta
dm, é indispensavel a distinção,

onde [lassou .a., nesta cidade, exte_' projeção no clero nacional.
_

r porque, com efeito, si o homena'
rioriza.m sobejamente ,o. refl\)xo geado d,e hoje, S. Excia. o sr. dr.

COl1�partilhando da satisfa_
dos sentimentos de nobreza e as Bicicleias Nerêu Ramos, . emérito Vice_Pre' ção de seus paroquianos pela

disposições amist.osas e hospità_ sidente da Re'pública, é tudo quan'
auspiCIOsa efemérü1,e natali-

l,eira,s do povo Cla-tarinense para Inglez2s to acima deixamos ass:ina.Iado da
cia que tão brilh�ntemente

com Q ilus�re' ,conterraneo que
U

maneira que nos foi permitido fa' 'comf}moraram, nós enviamos,
sois. zê'lo o que é de se' lamentar não

os nossos cumpl'imlmtàs respei'
Honra�se o p.ovo concordiense em Acabam de receber

o tem sido por louirem mais ca_
"tosos ao vü'tuoso sace1'dote, de'

�húspeda.r V. Excia. porque de par paz _ S. Ex�ia., acima de tudo,
- s.ejando·lhe perenes felicidades.

�m ,essa posição que ór·a ocupaIS, OSNY 84M4' & elA. tem sido, para bem do Paiz, e d,e

F----,,·------------------------......,---astes sempre transparecer, em seu querido Estado, um grande .

t

.

Q a. 1;8 circunstancias de VOssa
Rua Jeronimo Coelho, 24 A politico, na acep'ção exata S\lpe' ,"'.'0". .'a ,n . r...

".lica, em ,re18lvo, as quali' rior do' têrmo.
• I. fé � �

'ls'sa brilhante intelig'ên' Florianópolis .8. Excia., portanto, acima do
d'e .ca,rater. d d

.

d
"

e uca ar,. aCIma, o pedagogo,' ad'

. I

HOMEM· DO CAMPO
Escolas, boas escolas e mais escolas para teus filhos ;

Semenles, boas sem�l1te� e mais sementes para as tuas

Vacinas, Iboas. vacinas 'a mais vacinas para,'o teu gado;
Sande, boa sande, mais saude para :ti e para 'os teus;
Eletricidades, mais eletricidade para o veu Conforto e

lavouras:

balho;, •
"

Estradas, boas estradas,-...e mais estradas, para' a circulação
riquezas que arrancas ela terna com o teu esforço;

Eis quanto te assegura O· passado do administrador capaz, que é
. o candidato do Partido Social Democrático à Governarrça do Estado.

Vota no Engenheiro Udo Deeke e .crédencia a Lua terra a um Go_
vêrno probo, dinâmico, à altura dos teus anseios � das. tuas necessida-

des .

--------�-------------'---- ._--

,

.�---------------.------------------

FLORIAKOPOLlS -26 de Julho de 1950
\

No Centro de Estudos Jurídicos
'e Sociais de Concórdia

No momento que V. Excia,
digna de nos honrar com a

presença, visitando.mos, I queira a

ceitar as homenagens mais sinee
ras e profundas, de reconhecírnent

e gratidão, admiração e. respeito
dêste grande povo de Joaçaba, <In

de longa data se acostumou a ve

em V. Exa. uma .das figuras mal
lidimas e exponencial da nossa cul

tura, orgulho legítimo do Brasil

especialmente de Santa Catarina,

Os Sargentos e 68

e·mpresUmos da
V. Econômica

I

o c�up'l��!�!!en- m
tar por excelencia: Ex-· �.':trato de frutas,vitamina C f

"Hidratos de carbono.

Em favor do folclor�
brasileiro

RIO, 25 (V.A.) - A senhora Ce""
cilia Meireles falou á impre11s!l! ..
sobre a fillalidad·e da Comissão Na

cional de F,olclor·e, pertencente aq.
IBECC e sediada, provisoriamente�

I no Itamarati.
.
Inicialmente disse'

que' a comissão, bem como as sub_
comissões 'espalhadas em t0do �,

Brasil, propoe.m1se a i['ecolher" ..

-conservar e, s,e 1).ossiv·e1, r,estabe--'

Ilec.er tudo o que con'sti-tui o nosso- o

folclore.
.

.

O sr. Udo Deeke, diz o órgão da U. D. N., nunca se

preocupou com o funcionalismo público.
" Quem aumentou em 40% o funcionalismo, quan

do este se debatia em grave crise? O jornal jldenista.
dirá que foi a bancada da oposição, emborà ainda não
houvesse Assembléia! Nós diremos que fói Udo Deeke!.

O atual govêrno nada fez, diz lá o Diário. Bemf
Muito bem:

Mas, l'�os prim�iros com,icios, os oradores da
U: D. N. tentaram falar em água, luz e leite!

E tiveram que mudar de chapa!
Logo ...

cc

deixo
todas <

vída-pu·.lJ
idades de v'

leia e· retidão

PARA FERIDAS,
ECZEMAS,
INflAMACOES,
COCEIRAS,
FRIEIRAS,
ESPINHAS, ETC.

I
I .. \

�

.. -,.e","

Guillierme Tal.
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