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,«O sr. Nerêu Ramos é um homem extraordinário, uma fiour.lftik
de primeira ordem. Merece o nosso respeito e a nossa admi ação»" '.,.

declara o «O Globo�) o senador José Américo

r
--�

"

.

'

adversáriosNo juizo dos
RIO, 14 (V,A,) - o "Correio piração para -todos os que têm'

da Manhã", de ontem, publicou J .suas preocupações e atívidades
seguinte comentário sôbre o des- voltadas para a vida púhlica, pu
curso do sr .. Nereu Ramos no Se' ra uma po.bre vida, publica onde

nado: são cada vez mais frágeis os Iía
"Discursando ontem, em agrn- mes das convicções, da coerência.

decírnento à homenagem que lhe da firmeza e da capacidade asso

preslJaram os senadores, o vice-pré- ciativa- que ligam os indíviduos

sidente da República, sr. Nerêu à sociedade politica. A fragilidade
Ramos, 'afirmou ser, realmente e ínconstáncía, mais ou menos ge'
corno dissera um dos oradores, ho

'

ueralízadas, dos seus responsáveis
mem de partído. pois, não COlIl' e representantes, acabam por gra

preende e nem acredita no regi- vernente afetar os partidos. pri.
me democrático sem a vida polt•. rneíro no desequiJibrio e falta do
tíca organizada em partidos. autoridade das deliberações e.

Ãt�ue.ja referência. là iPers'OUiali'- em seguida, na irrefragável repui
dade do sr , Nereu Ramos já se sa da opinião publica. Neste co'

vai tornando costumeira, Em rotário de males, o regime é Ie-,

RIO, 14 (V.A.) - Na sessão de da oposição, batalhando galharda, Falou. ainda, em nome do P. qualquer circunstância que dêle rído de frente, nesta ausência de
I

se venha a falar o homem de"'par "homens' de partido" conscientesante-ontem, do Senaqo,. foi presta",
mente em íiavor dos seus ideais. R. o 'sr, Atílio Vívacqua. Disse

tido é. de seus muitos atributos da SLW missão, que, ainda mesmo{Ia expressiva \ homenagem ao sr. que a polífíoa. como a definira Na'
N-erêu Ramos. poleão, era o destino das Nações' publicos, o que mais direta e es ao serviço das vinculações polítl-

•

f
.

D' pontaneamente acode aos seus ad cas. se devotam, com capacidadesO 'Primeiro a fialar .

01 o sr. a- Mais do que nunca .nesta hora di"
rio Cardoso. Começou dizendo que ficil os líderes politdcos represen- jniradores . No caso da manifesta e autoridade, à obra de estrutura:

.o dia de ontem era. de inteiro [úbí- tavam fôrças diretoras e propulso- Cão de ontem no Senado, a refe- ção ,e aplrcaçãc dos /prinCípios da.

lt C•
.

L' 1 ti d
.

di rência tinha um sentido muito es, moerátícos",1,0 na ,a· a amara egrs a. rva o ras dos ideais e dos empreen 1"

pais pelo retórno à sua direção mentes em que se concretizavam pecial: é que o ex-presidente dof
I

40 sr. Nereu Ramos. as aspirações dos 'povos 'e da na- P. S,D. estava sendo homenagea

S
·

d
.

tAO sr. José .Américo aparteou pa- cionalidade. O nosso pais acabava do pelos representantes de tôdas ervl�o e assls tiO'"
Tia declarar que todos ali tinham de sair de uma batalha eleitoral e as correntes partidárias. O ohef s •

I
..

d·e reconhecer e proclamar a com- O.S cidadãos Ilustres em cuja sa- que se mostrara sempre íntransí Cla' para co eOI.BIS
pustura, o zêlo e a extraordinária bedóriJa e experiência a nação de- genternente devotado aos ínterês RIO, 14 V.A. - Por iniciativa do

segurança com queo sr, Nereu Ra- posítava c-onfiança. Nereu Ramo.s ses de sua corporação recebia o prefeito do Distrito Federal foi ínau-
"

I'
_ .

d
'

preito de reconhecimento da gurade esta manhã '0 Serviço de As..

mos presic lia .as sessoes- ai o mo- estava precisamente entre aoue-
, ','

.

....
� '1"

d dversá
' sístencía para os colegias da Prefei-

tívo do regosijo geral. las figuras exponenciais. que, cer-, maJor,W os seus a versarros .

L

id tura. VárrIas ambulaiâõlas percorre-
Prosseguindo, o sr, Dário Car- cadas pela aureola de respeito dia

. FOI, com efeito, êste o sentI. o
rão as escolas e suburbíos onde não

doso declarou que o sr. Nereu Ra- opinião nacional, apareciam como da recepção que os senadores dis- há dentistas, Esse serviço de grande
I��S' homem de partido, tem sido guias c)� nacínalidade. Fez alusões' pensaram ao sr, Nereu Ramos, na utilidade social está a cargo do -ne'
',.tia. presidência, do Senado, entre'

laos

servo
iças prestados pelo lHI,er

I
S:l.·� VOI.t.

a da recente

(lampa�h.
a po partamento de Saude Escolar da Se-

d d
.

ist -d I t de m ec nhecimento cretaría de Educa.ção e Cultura,tanto um ver a elro magls l�a o, catarinense aQ Brasil, nos diver- 1 wa:' O . u r o, _

..

conduzindo os .trabalho.s com sa- iVIas tarde, vencedora a revolu" sot: postos que tem ocupado, e ter:- dO" tes't:munho dc gratId,ao. ao h� •

l�edoria, ,enci'gia, "im.par.cialidRde ção )1e 30, -a qlle emprestara tôdas minotl lá.fianando estar ce1·to de me1'n ql}e. da AssembléIa COllsÍl 'OS com,Dutslas se'
a serenidade dig'na de nO[la, sen- as suas energias e o seu ide:Uis-

que o Brasil, através das suas mais tui�té ao término dêst_e primeiro

d n.<lo-lhe por isso devidos assina]a- mo fôna eleito gov,ernador de seu expressivas corr.en[es de opinião, peflod-o d,e r�cuperaQ�o da� for apossaram a DI ...
-cIos serviços. Em seguida, referiu- Estado, fazendo urna administra- E'laberia interpretar a ma.nifesta'

mas democráhcas, ma�s senam�n •

d df,C .à passage'm do homenageado ção da qual convinha ressaltar ção com que o Se)1ado e.stava exal', te .s,e esf-orçou por PI eservar, .\ a I versl a e
pelo ,g'ov,erno de Slanta Catarinla, dois serviços de ordem nacional: tando.e consagrando oU v-ocação d.e· lorlzar e desenvolver a orgamza

I
KONGKONG 14 (UP) - A radid

pela Câmana dos' Deputados e fi" a nacionalização do ensino e la in" um homem público a serviço do Cão funcional dos partidos em re, de Pequim (China comunista), anUll

nalmenl@·pela Assembléia Consti� tegração dos descendentes germâ, ,
'

.e ,e da pa'trl'a tação ás responsabilidades que ciou hoje qUe o Ministério de Educa-
I eglm c.

,- , .. t d U'tuinle, em C1.l'jos Anais havia dei' nicas na comunhão brasileira.
.

Em nome do P. S. D., falou o sr. lhes cabem no encamll1hamento çao ,cdomunclsta'l�omo: c�n a, a Ml�l'xad t ço 'nco f IldI've's da Slla C t' d
.

'0 a at a ' '.' ' dos problemas do re"ime. verSl ade ato lca e equllll, IS·
- o :'-3 s 1 nu. 1

_

011 llluan �.' mencI nou c U"l Euclides Vieira, assoCI/ando-se as .
'"

sionários norte-americanos dos Padres
°l� rosldade e 'ca·pacldade. çao do sr. Nel eu Ramos na Assem- homenagens. (j que 'os seus correlig'i-onários do Verbo Divino fundaram essa Uni-

nterv,eio o'· sr. Hamilton Noguei-, bléia CoIlstituinte. O sr, Ivo de Aquino disse tam- do P. S ,l? não souberam pr,ezar. vel;sdade em 1942. De agora errl dian·
l'a para acrescentar que o sr, Nc-I Nesta laltura, o �. Fernand,es. bém palavras de louvor em rela- e considerar, nem sequer por um te não terãó mais nenhuma participa-
reu R.amos tem sabido honrar to-I Távor,a deu um aparte para. enal- ção ao seu com'Panheirô d.e lutas élemeritar sentinlento p.e justi!)3 ção em seu funcionamento.

i:los os posLos 'por ,ele ocupados e

I
tecer a figura do sr. Nereu Ramos, .em Santa Catarillla, chefe a que e de autodefesa - é h-oje unân!

'A PI· ànest,es :úl�imO! anos havi,a crescido' aludi,ndo ·a sua
_

pa�sagem P�IO" obedecia desde 1935, quando, dei- memente proc,lamado por, qua.n
\ UII 10 ianque -

.

na admll'açao de todo,s pela sua Geara, na pregaçao d·emocrátlca xando a oposição, �ngressara no tos, ,seus admIradores pessoaIS

I I t�mposLura, correç�o ao� p:'incí" em companhia de AS.sis Brasil. Partido Liberal. Fez várias consi- p.orfiam e continuarão e porfiar no CP erra •
compostura, coreçao e fl.delldade Retornando o, fi.o do s,ou discur, deraçõe&, pondo- s,empre em eles-! em campo politico ,opôsto ao sr WASHINGTON, 14 V,A. � O secre-
aos principios. so, o sr. Arthur Santos referiu'se taque Ias. qualidades de comando Nerêu Ramos. tário de Estado, sr, Dean Achesoll,
Terminando, o sr. Dario Cilrdo• à dignid!1de com ,que o sr Nereu d homenageado e exclamou: � Será, talvez, n:o 'antagonismo declarou aos 'jornalistas que, indubi-

'd 'd d t bé li'o R t·, 'd S d tavelmente, os Estados Unidos terão50 'epols ,e ren e1' Iam m '

amos em preSIdI o o ena o, "V. ,excia. poderá contar sempre das posições partidárias que mEl
.

,

L f' d de enviar alimentos para a Iugoesla-menag·ens ao mmistro a alete e ocupando um cargo pelo qual ha.- .com os velhos amigos e cmpanhei- lhor p-Odere1Uos distinO'1lÍr, e louo'
, via. Acrescentou que os países do leg.

Andr,acla, que ontem deix-ou a pre- viam passa.do gnandes ·estadistas ros, não importante cbm-o nos con- vaI'. nesse homem de partido, Uma te estão impondo a esse país severo
...idincia do Tribunal Superior da RepÚblica, ,entre os quai.s ,en' duza o destino nem tampouco as das mais legitimas fontes de ins bloqueio. economic0,
Ele%toral, disse que queria ressaI- fileirava O. sr. Nereu Ramos como colrJ.ti�n,i.as � .enfre:.n,tar".tal' "igualmente a presteza e sa:tJ.e- um dos mais notáveis desde o Im- Interprellanto o. pensamento da _, ....dorita com que -o sr, Nerem Ramos pério: E assim terminou: bancada de imprepsa, usou da. pa' O juiz nao e um au.oma.o a
sabia decidir tôdas as questões "Os episódios da vida democrá- lavra o sr. Evandro Viana, dando -

di.que lhe eram pr'Ü'postas na presi' Lica, derrotas e êxitos são normais
a integral solidariedlade dos jorna- serviço a el

<lência dá Casa.
"

, IlIa existêncü; de todo 'pólttico,� listas acredit3idos no Monroe ,às Rio, 14 (V,A.) _ Sob o fundamen, decorrido ainda 24 horas do praz!)
.seguiu'se eom a palavra,ü sr: Ar- Não pode, portanto, sejam quais manif,estações. to de qUe o jujz não é automato para Uxado, "

.

tbur Santos. Afirmou que, se ou-· forem os vesultados das urnas de aplioar a lei com a impassibilidade O Juiz aceitou o depósito, acentuan'
iras fossem as circunstâncias po. / Santa Catarina, haver dúvida de Continua na aa. pagina dum agiota 'friô e calculador, o jui2 do não ter coração empedernido Pl!!

l"t· Martinho Garcez-.vem 'de proferir um ra não sentir as dores e afli".ões hu',1 Icas, s·e limitaria a aderir às ho' i que a tragetói'ia eJe V. EXla·. é um '\

pespacho humano, num processo da Ill'ctnas, "A justiça - disse - é so-

men,ag?ns ao sr. Ner:u Ra�os'l.ascend.ente; O Brasil 'espera e to-

d
.

bretudo humana que se não esquecs
Senha"s·e, porque nao haVIam dos temüs a certeza de vêlo ainda PrOlDo"'ão . e' despejO. O r�u, provando que houve dêsse principios, que são a base ds

sido ,favoravel ao chef.e políti�o I
guindado a llosições' ·eminentés, Y motivo de fôrça maior para não pa to'do julgamento. Não é o juiz um au·

catarmense no dever' de prof.erlr a que tem V. Exa. direito, pelas generais gar a mora no dia designado, pediu tõmato a· serviço da lei, no que ela

p 1 nI-' T d'
_

I 1 11.0 magistrado' que lhe permitisse fa' aparentemente dita em sua mera eX!'a a-vr,as que "1a� slgI).1 I·c�s.sem I tra �ç�es, pe Q seu passado, cu tu- -o---
zer o pagamento,' poiS não-naviam terioridade verbal".

apf>J'.l.as uma adesao às mamfesta-j 1'a CIVIsmo ·e honradez, RIO, 14 V,A, -- Divulga-se que o �( _

.

ções que lhe estavam s��do tribu- �ssas sr. presidente,· as p:ala- presidente da República promoverá a \j • • O Co:nsalbo Na"lonal do' pvO·
-

1.adas, Filho de um Estado vizinho vras ,que desejava proferir_ Ho- gimerais.. de Exercito os generais de. vat reDOlr"'�8 O 'U ti ".' .).
�onh[1cia de longa' data a brÜhan' I m.em emotivo, não .sei calar . os Divisão Oanrobert Pereira' da Costa

I t t
'

ó' l'
I' Ministro da. Guerra, Milton' Fréitas RIO; 14 (V.A.). - O deputadO "O Globo" informa que todos 0&

-

e rnJet rIa po üica do sr. Ner·eu sentimentos que transbordam do
Almeida, embaixador do Brasil em Amaral Peixoto continua ouvindo lideres do PSD, já ouvidos pelo sr.

Ramos, herd,eiro de_um nome au': meu cojação. Buenos Aires Angelo Mendes de Mo' seus' COlegas de partido sobre a ori Amaral (Peixoto, sãp ,favorav�is a:
reolallo ,pela conSla'gração unâni-l T,end6 'por V. Exa. grande. e an- rais, prefeito do Distrito Federal AI-' entação politica. do PEiD, Ante-ontem que o partido apoie o governo do sr.
Dto de Santa Catarina. Outra' coisa tiga administração e ,estima, senti varo Fiuza de Castro, chefe do Esta" palestrou demoradamente com o st' Getulio Vargas. Não houve até agora:
não hlavia feito o sr. Nereu Ramos necessidade de trazer a público, do Maior do Exercito e Euclides Ze· Nereu Ramos, que 'concordou, ser ne uma u,nica voz discordante, Assim

• senão acrescer novos laureis &0 mais uma vez meu depoimento nobio da Costa, cmte_ ,da Primeira cessário' reunir'se o Conselho

NaCiO'j
é de eilperar'se que o PSD, cujo elei'

Região Militar, Os tres primeiros uma nal pessedita. torado em sua maiar parte . votO\}nomE' paterno, florindo-o com no sôbr,e o J'uizo que' formo de V. ... -

I 't "1' ávez promÇlvidos continuarão agrega" A reunião desse orgao (evera er 110 so lt rio de Itú'\, passe a apoiat
'''�s Htu,los de benemerência pá Exa. -como ci�adão e como lho- dos enquanto os outl'OS fical'ão eie'

.

lugar na semana segu'inte
-

a que se o novo governo CQillO um bloco m�bhc a; Conhecera"o nas planíccis mem público.
.

.. .

' .tivOS) nas yagas existentes. R.pro-xima: Ciço." . J
'

._

•

.' ,\

o tiI8 .ANTIGO DURIO DE SANTA CATARINA

:JIQdetúI� • D. a.re.Má SIDNEI NOCETI - Diretor Dr. RUBENS DE ARRUDA BAlI08

" fforl.nOpolls-�Domingo, 15 de Outubro de,19S0
'\

'Ano XXXVI

etornou à presidênCia do Senado o sr. Nerêu Ramos
Homenagens ao eminenfe homem público

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Amplame'nte I

garantida
.

pela

.
.
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Machado & ela. Com. • Agencias· R. Jaão �inlo. 12
Soco Dislriblidora de Rádios • Refrigeradoras Ltdl.

R. Arci,reSll Paiva.S/R, Edif: "ARISI"
- FlorianópOus

so NOS CONFORTAVEIS Iv!ICRO-ONIBUS -no
. I

.

·EXPRESSO «SUL-BRASILEIRO»
Florianépolís - Itajaí - Join.ville - Curitiba .

I Viagem com segnrançae rapi�ez

...

Agência: Rua Deodoro esquina da
Rua Tenente Silveira

DATI'LOGRA FIA

ME'l'ODOI
Modarno a Ellela

DIREQIOI
Amélia M Pigozll

(onfere
DlplolD.'

..J
,

• Super-resistente! Inteiriça, ��m partes
rebitadas!

• M:anêjo simples: Abre-se e fecha-se com

a máxima facilidade!

i" 1

éiõÃõÊs

Correspondenel.
Comerciai

Ru. General Blttencourl,
(Esq uina Alber�ue Noturno)

.

"

A praça,
Temos o prazer de comunicar aos nossos prezados' client�s qui

a SERVIÇOS AÉREOS "CRUZJ<JIROS DO SUL, Ltda; acaba de inau�
a nova Iínlra.

' , .

FLORIANóPOLIS, SÃO FRANCIS'CO, JOINVILE, MAFRA
UNIÃO DA VITORIA, I"AJES.

ás SEGUNDAS, QUARTAS .e SEXTAS
Os aviões farão as viagens de regresso 'pelas mesmas .escalas, nof

mesmos dias, pernoitando em Florianópolis. O 'pouso em' São FràJr
I cisco está dependendo da homologação, pelo DAC, do campo loeaL

Congratulamo-nos com os nossos prezados clientes pelo aUl'

picioso fáto. que revela o interêsse da grande emprêsa hrasíleíra
em- 'bem servir ao Estado e corresponder li animadora prefer��ia< 0lJIlIl

'que a tem distinguido q..;;om-�rcIlh !lnhd�stria e o público, catartnens
Florianópolis, 'M (l(;l setêinbro de 1950.

_�i""��:, MÀCHADO &; .CIA. SA. Comércio é� Agê)l'Oi$;.

,_/

I

I

í

r
l'

I ÉCONOMICOS �
e

EFICAZES

MOTORES • ",DIE"SEL
MERCEDES'· 8ENZ:::;
.......

, Estacionários e Maritimoa, '�
GRUPOS ELETROGENEOS

< t Diesel Marit�o - 50 a �O' H P

'-j r 550 - 1.000 rotações por minuto .. ,

\ Inversões:.
!

-

Sem redução
Redução 2: 1.
Redução 3 :.1.

\
>

�-

j

,

Do Comando do 14· B. G.
: Declaração ,de insubmissos !

I De acôrdo com o n. 9 la letra L das Instruções Complementares para

a Incorporação do 2° Turno de Contingente de 1950,' são' declarados

INSUBMISSOS, �or não se terem apresentados 'até ás '24,00 horas do

di, 25 do corrente, os seguintes conscritos:
.

a) - Destinados ao 13° B.C. -. MU�ICIPIO DE TIJUCAS: João

Angelo de Sousa, certo n. 410.666; Geraldo Furtado, cer,t. n. 408.471; .

Luiz Bertoldi Filho eert, n. 410.576; MUNICIPIO DE CAl\1BURIú: Do

mingos Medeiros, cert, n. 75.359; Cícero Felícío, certo n. 75.347; MUN��
CIPIO DE BIGUAÇ.U: José João Jorge, cert. n. 124.659.

h) --;- Destinados a Guarnição de Curitiba: MUNICIPIO' DE FLü· I

RIANóPOLIS: Manoel Ari da Silva, cert, n. 415.767; Vald,ir Dias, cert.]
n, 125.642; Vilson Silva, certo n. 411.032; Hildebrando Francisco Ferrei;
ra certo D. 410.890; MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ: Flávio Lopes da Oos-l
ta: eert. n,' 117.887; MUNICIPIO DE PALHOÇA: Antônio Francisco 'Oai
sas. cert. R. 408.515; MUNICIPIO DE CUBATÃO: José Boeing, certo "'n"

, I

356.033; Thadeu Antônio Peron, cert, n..356.277.
. f

o Tabelião e Oficial do Registro de Imóvel da ia. Cil'clfD:SÚiCão
avisa, que devidamente autorizado pelo M.M. Juiz de Direito·l'da ia I.

, , t;"1
Vara desta Comarca, transferiu o seu Cartório da rua Trai!ftto' nO ;J5.
para a rua Arcipreste Paíva nO 17A, onde passará a atender.

.FIlorianópolis, 23 de setembro de 1950.
João Machado Pacheco Junior

'I'abelião 'e. Oficia� do.R,egistro-

.--

Pronta Entrega
-

Peças' e Acessorios
,

1 Assistencia Técnica

L� t
I �----------------------�

..1'
.; Diesel - Estaci�nario 25 a 800 H P

�
'550 • 1.000 ro.taç.ões por minuto

Refrigeração por agua fresca, por

tanto sem radiador, ventilador e

JI bomba centrífuga,

I v
\.

I '

iG rupo Eletroge.,eo - ,Diesel
, ,

60 KVA - 1.000 rotaçõas por minuto

120/220 -:- 500 "
- .Trifasicos/1

DISTRIBUIDORES PARA OS ESTADOS

DO RIO GR�NbE '00 SUL E. SANTA.

CATARINA

Dr'.
.J ,

JOSE' RACHE·\:

I
'

-",'.'

Socíedade de MOTO-,REPRESENTACOES l!.O�

Av.; Farrapos. t6�5 - ex. Postal 2280 .'. ;"

.•... ": [nd. Ielegrafico,,' CIJ.10Ã ,l"'i�:"?:';f'

/

Tendo falecido na Capital Federal o sr. José Rache, sua espôsa
Yolanda Nappí Rache, Josefina Nappi, Umberto Nappi e espôsa, Mário e

Gema Nappi, ausentes; 'Carlos Orilia e espôsa, Alécio Nappi e espôsa, VC
tório Nappí e espôsa, Silvio Benito e Nazareno Nappi convidam os

, ,

parentes, amigos e pessoas de suas relações, para assistirem a mis

sa de' sétimo
.

dia que será rezadas em sufrágio de sua alma no altar

de São José na Catedral Metropolitana dia 16 do corrente ás 7,30 horas.

Desde já agradecem aos que comparecerem a êste piedoso ato cris

.tão.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ESTADO-Domingo, 15 de Outubro de 1950

Vida·8ocial
ANIVERSÁRIOS ontem ás 8 horas da manhã, o sr,
SRTA. NÀZARÉ COSTA Ildefonso Iísboa, com a avançada

Ocorre, hoje, a data aniversária idade de 80 anos.

da gentl] senhorinha Nazaré Oosta, O extínto era pae:" do Sr. Marçal
elemento de destaque na nossa socíe Lisboa e de Da. Cota Lisboa Doma-
dade e alta funcionária da . Assem- rau.

-

bléia Legislativa do Estado. Seu enterro realísou-se ás 17 horas,
A distinta natalícíante que alia no cemitério de Coqueiros.

cativante afabilidade à finíssima A' familia enlutada apresentamos

R'eterneu ,a presidência/do Senado .q:�u�ePI?�e��!�'s:ie:a�;���::I:;:ad�Zi:��
sinceros pesames.

)
/

�
��.._().-..o.....a..

.

.

. NA'R'
tro de múltiplas amizades, é admi

O sr ereu amos rada pelas qualidades que a fazem
, querida de todos os que privam eon-

ücupou a tribuna depois o sr.t vice-presidente, na América do sigo.
.

�-3Ernesto Dornelles. Principiou de- Norte onde nos . inspiramos- foi 'As home�agen� que-;lhe serão trio

-cíarando 'que,' :e'm face da atitule colocar na direção do Senado al.. butadas,
. �oJe, pelo telíz evento, nós

. . . .' _. . aos aSSOCIamos, com prazer.
que ·hlaVIa SIdo levado a assumir guem que dêle nao fizesse pa.rte, Sra ALFREDO TROMPOwSKY
-de dissidente do P. S. D" se [ul se esta' função não fôsse efetiva- DefIue nesta data; o aniversário'
1::;gava. na obrlgação de hipotecar ao mente exercida pelo vioe-presíden- natalício' da exma, sra. d. Cecília
-sr, Nereu 'Ramos sua solidarteda- te da Republíca ter-se-ia anulado l_rrompo_wsky, digna espõsa do. sr,

• .de, Rtêonheci'a que n sr, Nereu Ra- a razão de ser. dessa medida. Os' dr. Alfredo Trompo�sky, � integr?
h

.'

d f did di
-

E d d'
.

ld d . desembargadol" em gozo de mereci
mos avia e en I o DIa n-eçao i sna os per erram a rgua 'a e

ii' t d
.

."

.
.

.
. ,

.

. . . a aposen a ona.
<do Partido a que ambos pertenci- que a presídência do více-presi- Dama de excelsas vírtudes cristãs,
<:am OS ideias partidários e, como dente da Bepubltca estabelece. muito rélacióiiàda' e' admirada'" lia

-presid·ente do Senado, nunca deí: Eis o motivo porque procurei," socíedade catartnense, terá, .natural.
.xara de prestigiar as direções dós ínvaríavelmente cumprir meu de- mente, hoje, a oportunidade, de ate

-demaís partidos. Frizou que num ver, constitucional. O vice-presi- ('h' o gra�, de estim�, em que
..

é tida

país que adotou o voto direto, com 'dente da Republica, no meu con-
a
Us det .0 Etstado se prevalecem

....
. _. o acon eeimen o para, por sua vez,

'um povo da cultura do nosso, era ceíto, nao faz parte do Poder E- render-lhe expressivas e honrosas ho
:n.ecessário, fazia:�e, mesmo indis- xecutívo, <8, sim; do Legislativo. menagens.

.

,.

"]}ensável a disciplina dentro das No exercício do cargo que. a cons- rte. NARBAL BARBOSA DE SOUZA

-agrerrsíações JloJíiticaSi. O .1'. Na- Lituição me conferiu, envideí to· . Faz anos, hoje. q sr. tw. Narbal

-reu Ramos havia defendido, tan- dos os esforços no sentido de Barbosa de Souza, competente con

'lo 'quanto estivena ao seu alcance, prestigiar esta Oasa e honrar o
tador da nossa Polícia Militar.
Sua eperosídade, seu- espfr lto da

.$ disciplina partidária. Se houve' . mandato recebido, colaborando classe, seu desempenho nas arduas.

ra quebra dêsses principios e os para que o" Senado preenchesse {unções o credenciam á admíração
'wartidos não haviam tido índe- suas altas final,idades como

real-I'
ne seus inúmeros colegas. '.

'

..
. 'Wendência absoluta, devia-se f'a- mente o fez. /' CUt;n�I!_�entamo-lo pela ausprcíosa

:z-eY-'jt[.§tiça ao sr. Nere� RIamos, Esta home�agem significa,-pa- efem;�:�M ANOS HOJE .

.:que nunca pactuou com es�e pro ra mim, o Julgamento daqueles A sra Luci Nunes Glavan espõsa
,'cedimento, antes pelo contrário; que mais d·e perto acompanha- do sr. J6.sé Soares Glavan, represen.,
'?Sempre se manifestara pela. auto' ram a minha atividade parlamen' tante comercial;

,

�·nomia de tais agremiações. Fôra tar e, .por isso mesmo, melhor a - o sr. Antonio Ribeiro de Lemos

��dissidente - acrescentou .o ora-. podem julgar. do alto cúmércio local;
,

I
- a in.terresante Jeanete Teresi·",dor - por discordlar da linha po· Declar.ou u1\\ dos VOssos i uso

aha Rita, filha do sr. João Rita;lítica adotada pela maioria do ires inLérprftes que, apesar de �. �1- o menino Ari Laerle :::Q_unha,:'Seu partidp. Não obstante, dese' homem de partido, ·eu me soube netinho do sr. Espiridião Graeilia,
Java prestar, naquele moment.o. nidad·e e.a elevação exigidas pelo. no da Silva;,
';sUlas homenagens ao sr. Ner.eu Rit· conduzir, no Senado; com a dig- - a sra. Maria Teresa Leal, pro

mos, reeonhendo'lhe o lalto espiri· eargo desempenhado. Sou r·eal- (essora esta�ual em Porto Escalva
do;Iti) partidario e a.s e.levadas quali· mente, homem de partido no regi-
- o sr. Emílio Gazaniga, sócio

I daes de ·estadistas, com que, tem me demcrático sem la vida p(}Iiti· da Garage Rele.
'sabido se haver na pl'esidência do ca organizada em partidos. GETúLIO LABES
::Senado.

'

Desejo, igualmente, agra�eoer Natalicia-se, .amanhã, o interessan· Conforme fôra anunciado,
O sr. Santos Neves saudou o sr, aos jornalistas credencia;do.s jun' te garoto GetúJio, filho do benquistü vem se realizando, no Institu

"Nereu Ramos em nome dIa secçrro to ao Senado não apenas iS genero- casal Anita e Otávio Labes, residen· to de Educação "Dias Velho".tes nesta capital.
,.do P ..S.D. do Espirita Santo, que sidade da homenagem que me a·

Comemorando a passagem do seu
interessantes e originais festi-

,acrescentou, sempre se mantive 'cabam de render, senã·o também �Oo aniversáho, o menino aniversa. vidades.
:Lra HeI ao seu lado.

�
a eficiente colabora(,lão empresta- i fiante recepcion!tra na residência de Nos pátios externo e interno,

Jf) último a falar foi o sr. ·Alfre· da laos nossos trabalhos, na aná'lseus p.a�s, seus inúmeros amiguinho> re&pec1ll'famente, funcionam
<"do Neves, que com lágrimas nos rtse na critica s·erena - e por e familIares. tendas com atraentes jogos e

•

,olhos, expressou ·a sua solidaric- iss� mesmo
�

construtiva - das
A f sr�a'dZILdDA CID";DE . leilão de prendas e uma bem

. .
e emerr e \e amanh.. regista o

. <dade e a dos funcionários do Se atIVIdades parlame�ta'res., .
aniversário r natalicio da. gl'acipsa montada "boite", onde há ex-

nado tàs nllanifesta'ç.ões. Acerrln.rou Agrad·eoo, outrosSIm, ·ao funmo- senhorinha Zilda Cidade, dileta fi. celente serviço de restaurante,
,que, trabalhando no Senado há nalismo desta ,Casja, ond·e .encon.- lha do sr. João Cidade. animado "shaw" e dancas.
·{mai.s de quarenta anos, l,endo co- tréi desvelados servidores, cola' I GETúLIO JOSÉ FERNANDES Ante-ontem � 13, data� de ini
,nhecido os presidentes que por boradores anônimos da obra que: Ocorre, amanhã. o aniversário do cio das fest?s; a "boite", que

1· 1 d 'nsti Jovem estudante Getúlio José Fer· t t'
.

;"ali haviam passado durante tão re,� �zamos, p�ra lOnra as 1 -

� nandes, filho do nosso prezado C011
em o suges IVO nome de "Ca·

�-longo período, podia dizer que o tmçoes. rep,l1bhca?,as� I tel'âneo sr. José Israel Fernandes sablanca'��ou-se pequena
':.sr. Nereu Ramos ena um dos maio T·enho a convlcçao �de que os e da sra. Elvira Fernandes. para conter O grande numero

�,res, dos que fuais souberam hon anos d�corridos demonstraram o SR. ARI JOÃO ARCARI de frequentadores e as suas

.,-rat,e dignificar o cargo. acôrto dos Gonstituint,es de 4.6 ao A data de amanhã assinala o ani mesas foram vendidas com

Agradecendo, o sr. Nereu Ra· manterem o .senado da Republi- versário natalício do sr.' Ari João muitas horas de antecedência.
.

ti' d f -o
Arcari atualmeJ,lte residindo na Ca' As dl'll'nças correram- anI'madI's-'lUOS diss� que não era sem JUs o ca, porque a em a sua unça

I
pital Federal. -r-

<orgulho que se assentava na ca- pl'ec;�pua .do ·órgruo de iequilibrio SR. JOSÉ GARCIA simas e o "shaw" foi uma ver·

1eira de presidente do Senado, federatht(), realizou obra de revi- Assinala a data fie amanhã o ani dadeira surpresa.
<i'inha como la· maior honra de suá são dos tra.balhos da Gamara Po-, )i'ersário natalício do nosso prezado O programa da "Boite Casa
''Vida pública, i) hav·er sido ali co- pular que o futuro

.
há d,e julgar, cúes�ad?ano sr. José G�rcia, do alto .blanca", para hoje, é o seguin-

'·.locado. Por uma questão de con com justiça, util e benéfica aó,' ��:::�:1O c����ll:i:eo��os eS�:ceb:�ti�� te:
,

2 h- "Vieção e de principios, ,era assíduo pais.
..

seu vasto circulos de relações de
.

Coquetel das 10 as 1 oras.

,�a presidência, ,porque o Sena,do Desta cadeIra, que tlanto me e-. amizade Matinée das 15 ás 18 horas.
, ;era órgão do 'equilibrio fed·eratlvo. naltece, ao agradecer aos nObres,', FAZEM ANOS AMANHÃ . Soirée das 20 ás 23.horas.

p,or ,ser órgão de equilíbrio fe· senadores a. hQmenagem com que, A sr�. Cata�in.a dos �an�os, viuva O programa para as barra-
'. ,derativo é que se confiou ao vi- mais uma vez, me elevam levan' do maJor Antolllo MartIns dos San quinhas ,e jogos obedece i ao

tos' , . -;;;;-r
; -ie'presid'ente da RepúbliCO, que do meu pensamento la Deus pe- 'o SI' Selnlo B t 't d

mesmo horano. ...._

. ..

d'"
-�-. rUfI:, concel ua o 1

.'.

'.não é senador, a sua presidência. dmdo-lhe .<;1ue lllsplre nossos lrl- comerCiário; É de notar-se a e egancla e
.

tE ajuntou: . gJentes, para que o Brasil, dentro - a srta. Hortêm:ia Melo funcio distinção do ambiente da

"Sempre ·entendi. respelt;nâ""o -a 'da.,. paz e da ord.em, possa cami-,'nária
do D. !-". S., d� .Itajaí.'

.

"Bo.ite Casablanca" e diversão
. :opinião adversária, que, se' o fun- nllar para 3;' frente ,e para o al- - a menma CeCIlIa Reinert, f.i" sadIa que a mesma oferece, fa-
,çlamento da .criação do cargo de to." lha do sr. Francisco' Reinert, : zendo com que todos se sintam

•
- o garoto Emanoel José, filho

a. vontade e se confraternizemdo sr. Otto Appel; .

rf ·t d' l"d d
- Maria Izabel, filhinha do ·sr.·

na m�Is pe eI a cor la I � e.

Lino B. Âllcher, comerciante 'em Esta de parabens o InstItu-
Brilhante, neste Estado; to de Educação "Dias Velho" e
- a sxa. Maria Lucinda da Silva, mais uma vitória vem colher a

espõsa do sr. Adolfo Lucindo d� campanha pró Casa do Pro-
Silva, alto 'funcionário do Banco fessor
Inco, em Urusanga; .

- 0'-;;1'. Florencio Sena, comerciante
em Porto Belo. ••••••••••••••••••••••• • •••••••••.••••••••

Cami.a., Gravata., Pilamll
Meiu dal-melhore., pelo. J'me
nore, oreCOI a6 na CASA"MI8
CELANEA - RuaC."':Mllfraj-

-,

Panelas de Pressão ARNO
a os 5tO,00

Grelhadores Elétricos
a os 300,00

na Elejrolandía
Rua Arcipreste - Paiva - .Edr. Ipase - Terreo

FALECIMENTO:
IDELFONSO LISBÓA

Na residencia de seu genro Sr. Er·

nesta, Domerau, no Estreito, faleceu

Cr$ '1-.750.00
o quanto custa uma, enceradeira

.
A R' N O

E L· E C TRO.LAND IA
Rua Arcipreste Paiva - :: Edificío Ipase:-Terreo

\

Proteja armarias e prateleiras
com NEOCID em pó, que não

transmite'cheiro à comido e-
é inofensivo.

Prefiro o lato grande - o em

balaQ.em �is econômica do

NEOCID�i�
- � � • c •

_:"'(Z.., 4. �. ) ",. _- �... .'
�

....

�J llIIIII)

Campanha Pró
Casado Professor

Cine-Diário
- RI'rZ __ - ODEON -

As 2, 4, 6,30 e 8,30 - ás 7,30 hs.
Matineés e soirées elegantes

MYRNA LOY, ROBERT l\1.rrCHUN
Louis Calhern, .. Shepperd Stru
dwick e Peter MHIs.

em

O VALE DA TERNURA

Lindo como um sonho de orian:

ç:a .••
Um drama verossímil e huma-

no ..•

nulU magnifico tecnicolor•••

Censura: :-_LIVRE.
No programa: -

Marcha da Vida _ nacional.

Metro Jornal - Atualidades
mundiaes
PREÇOS: -
Ritz ás 2 e 4

e 3,20 .

horas - Cr$ 6.2&

6,30 horas Cr$ 6.20 uníeo ,

8,30 horas Cr$ 6,2Q.�. ,

ª,�g .._,
";W'".....'·

Odeon ás 7,30 horas Cr$ 6.2r
unico .

- IMPERIO (Estreito)
A's 2 horas.

,

10) - Esporte na 'I'éla

za) - Final do seriado
TERROR DOS ESPIõES
Lutas e torcídas ...
30) - Dale Ewans e

Douglas
em

FALSIFI:CADORES
Um drama de ação
40) - Elíaabeth Taylor

e

Ton Drake
e a maroavilha canina Lassie:

A CORAGEM, DE LASSIE
Um beliss

....

lmo filme em maJl'
- vilhoso tecnic610r ..•
CENSURA até 10 anos

Preços: - Cr$ 3,20 e 4,20.
-...... IMPERIO
7,30 horas.
- Espor,te em marcha
- Fax Movi,etene.
- Alan Ladd, r:)orothy La-
Robert PT.es!on � Lloyd NIi,mour,

lall em

COLHEITA SELVAGEM
Seu'amôr era algo ex,plosiv9 CG

mo dinamite ..•
Censura: Proibido até 14 ano$�
Preços: - Cr$ 5,00 (unicoí .

ODEON
As 10 horas.

GI1andiosa Matinada

10) - Esporte em marcha

nacional.

20) -- ElizabeLh Taylor, Tom

Drake, Frank Morgen
e a maravilha canína Lassi,e em_;.

A CORAGEM DE LASSIE
Um filme he.Jissimo em manar

vilhoso' tecnicolM..·.
Censura: LIVRE.

Preços: Cr$ 2,00 e 3,20.
- -ODEON e ROXY

As 2 horas e 7,30 horas.
VESPERAL DÀS �AS

1°) - Esporte em marcha.

ODEON

.r-

f
" I

ás 10 h.oI'las
1 ° - Esporte em marcha - Na."
cional.

2° - Elizabeth Taylor - Tom
Drak.e - Frank Morgan e a. ma·

ravilhla canina L!tssie - em:

A CORAGEM DE LASSIE
Um filme lbelissiIi1o._. e marayi-

-""''-f''''"-' �

lho,so - em tecnicolor .••
Qensura: LIVRE.

Preços: Cr$ 2,00 - 3,20 •

ODEON
ás 2 hor.as .

Vesperal das Moças
ROXY

ás '7,30 'horas:
Esporte �m marcha.
Tom Drake _ Elizaheth Taylor

- Frank ,Morgan e a maravilha
canina Lassie ......: em:

A CORAGEM DE LASSIE
Um belíssimo. drama todo fo-

tografado em maravilhas - tec

nicolor.
Alan Ladd - Dorothy Lamour

Robert Preston _ Lloyd NoJan

COLHEITA SELVAGEM

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------,--------------------
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ESTADO-Domingo, 15 de Outubro de 19504

OUTUBRO _. DOMINGO DIA 15 - TARDE DANÇANTE COM INICIO AS 15 HORAS ATÉ AS 20 HORAS.
DIAS 21 E -l8 SABADOS - SOIRU DA:NÇANTE COM INICIO AS 21,00 HORAS.
NOTA:· PAiRA AS' FESTAS ACIMA NÃO ·SE- IÃO FORNECIDO CONVITES ESPECIAIS; ;.

;:: .

PROGRAMA PARA O MiS DE
1 .' . __

Instituto de . Aposentadorías
.:" .

dos Industriários

AI V T -S- O

Pensõese< J

rA •

_'_E_s_te_.s_:_e_ra_b_O_m_0.)
.

Financiamentos a associados

M"." aS o -Instítuto de Aposentador-ia e De 25 a menos de 30 anos

Pensões dos Industrtáríoss" avisa 4 pontos ..
a. seus associad:os 'que iniciará o Mimos de 25 anos .. •• .•

l reêebímento de pedidos de inseri- 2 pontos
ção para obtenção . de financia: 143.1

.

- A classificação resul-
•

. I
- "

#". '. �!

mentes pelo plano "B" a que se tará doa média 'ponderada dos pon-

refere o decreto nO 1:749, de 28- tos obtidos l{-essas qualidades ;pre-
6-1937, com as modificações que ferenciais, observados :

os pesos.

lh�l toram introduzidas pello de- 6 e 4, respectivamente, para os

ereto n? 25.175'A, de 3-.7-1948, -a -encargos da família e a idade, pre
partir do dia 16 'd-e outub�o cor- reríndo-se. em caso de ,cI!lpate,
rente, obedecidas as, seguintes

-

o assoclado mais velho até o Iímí-
'

t ", ,: 0- t -i '

.' ":<-,...
-.

....

condições:
-

r: _

'

te de 24 horas. I. "

143.2 - Os associados que, não

�I - O limite máximo dos. em- tendo filhos, estiverem , enquadra- ,

préstímos por unidade, será de dos na hipótese 'Prevista no item
Cr$ 150.00"0,00 (cento e cinquen- nO 141, terão a seu _favor, na con

ta mil cruzeiros). tagem de pontos, o acréscimo de
IiI - Para os imóveis que pos'. 10 -pontos.

suírem três (3) dormitórios po- 15 - Logo '?PÓS, (JS associados
'derá ser concedido, porém, o fi- inscritos serão chamados, dentro.
nancíamento máximo. de .. " .. da ordem de classíf'icação; pan
Cr$ 180�000,00 (cento +e oitenta comprovarem as declarações fei
mil cruzeiros). tas nos pedidos de inscrição e, fei-

12 -- Não 'sedio admitidos a novo ta a comprovação, terão prazO'

.

empréstimo os associados que de 60 (sessenta) dias para a a

já tiverem obtido financiamento presentação de suas -propostas de
-no Instituto, .excetuados os casos financiamento, acompanhadas dos
de .pedidos de rerórço de rínan- documentos 'exigidos,
ciamento já concedidos. . 151 - Na chamada de que tra-

13 - As inscrições estarão aber- ta êste item será dada absoluta
tas durante o período de 15 dias prioridade ao Grupo "A", já ca-

úteis. racter izado.
, H - Encerradas, as inscrições,

I
16 -e-e- Atingido o limite da dota

o Instituto dividirá os pedidos em ção orçamentária, serão
"

automâ
dois grupos:' __

. ticamente cancelados todos os pe
c 141 - Grupo "A-'� - ao qual didos que não tiverem logrado a

pertencerão todos os associados tendimento.

com filhos, quê possam compro- 17 - Os associados desistentes

var. €fetivamente, encontrarem- serão �,br..gatóriamenpe subsfllut
se na situação de terem que de- dos por outros inscritos, na ordem

socupar suas residências em vir da lista de classificação.
tude de procedimento judicial ou 18 - O Instituto, quando se tra

de determinação da Administra- tar de Imóvel construído e locado
ção Pública anteriores à data dês- a. ,terceiros, só ultimará a opera,
te aviso. ção de financiamento mediante

142·:'" Grupo "B" - em _que prévia entrega das respectivas
serão incluídos os demais associa- chaves.

dos- inscritos. 2 � O recebimento dos pedidos,
143 - Dentro de cada grupo, de inscrição será feito no horá

será feita, em seguida, a classifi tio de 12.às 16 horas de segunda
cação provlsóría. consideradas as a sexta-feira, e das 9 às 12 horas

seguintes qualidades pref'eren- aos sábados, na Delegacia do LA"

ciais: PJ. - Praça Pereira e Oliveira.

a) encargos de [amilia; cujos e' Edifício 'kIP_A,SE" - 20 andar.

lementos para contagem de pon- 3 - O INSTITUTO LEMBRA AI·
tos serão, até o máximo de 10, a- S�l)S ASSOCIADOS QUE NÃO HA·

mulher _ e os filhos menores. de yEllA" NECESSmAD� DA FOR-

18 anos; MAÇÃO DE FILAS, POIS AS INS-

h) idade, de acôrdo com a tabe- CRIÇõES ESTÁRÃO ABERTAS

la ':1 seguir: DURANTE 15 DIAS, NÃO lMPOR-

De 40 anos para cima •..•
,

., TANDO, PARA A CLASSIFICA'

10 pontos çÃO, A DATA DE ENTRADA DO
De 35 a menos de 40 anos PEDIDO E SIM AS QUALIDADES

8 pontos PREFERENCIAIS JA' CITADAS.

De 30 a menos de 35 anos João Ricardo Mayr -

6 pontos Delegado.

(APERFEIÇ()/lMENTOS
tREYOL I/c/oN,iRIOS

agora:

K()YA:FA�iL//)ADE!
II()YI/SATlSFAÇÃ()/

Em virtude de sua �xtraor
dínáría durabilidade exis

tem ainda mílhares de apa
rêlhos Gillette de modêlo

antigo, com mais de 20 anos

de uso. Entretanto, as lâmi
nas atuais exigem um aparê
lho adequado, corno o novo

Gillette Tech, Adquira um

Gillette Tech e experimente
nova satisfação. no . barbear

díárío, - A vendá em estojos
para todos os

preçcse gostos ..

I
Suporte firrr.e, que evita
a trep!dáção da lâmina
proporcíonanno um bar
bcar mais suave f

, SEGURANCÁ {
, T

.� �." • 7f" .'

Frfzos anti-deslizantes -

'

rnaíor proteção contra

r cOÍ�es _'

me1sIno no caso

de um' ges o brusco I
1

,
. ",

'.' (

Aberturas amplas, d i

desenho especial, para
fác-l escoamento _ da es

puma - limpeza rápida I

,

Barra distensora, que
facilita adis tensão da
pele, essencial para o

conrôrto no barbear I

_; j,i'

I :y'c�v�p'q�-��com
5 gavetas à Rua Anita Garíbaldí,

Se rico quereis ficar-
De modo tacil e elegal
Fazei hoje uma inscrição
Credito Mutuo Predia

"'V-A L V U L A S

._,Jli'$
��J MAIOR.�ESTOQUE

-Atlânlida . Radio Cal. Lda.
• I

Rua Trajano, 31

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

Casas
Dispomos de duas; para alugar,

no Estreito. Banco Agrlcola - RU3 I
Trajano, 16.

QUER

J
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{NO. ��UGR. "ARGENOTEl"
-TEL. 25·7233

RUA CRUZ LIMA, 30
nAJA 00 fLAMENGO

Para colocar SOLA
.em ·seu 'Sapato

PROCURE

Ip.:�����!-�g�M
• CASA MISCELANEA :' dlDtri
,

buidor. dOI Ridio.. 'IJ
.... R.j�C, A

: ictor. V6•..,ul.. �! Dlleol.
Rua CODlelbeiro'� Mafra

..•........•.�.� •..•.......
� .. �

,

(

J \.

....--

\
V

j
j

f{ e:h!lrdmílnto� das n�Yas sérili31950

'* "COOPERÁR COM A ASSOCIAÇÃO PRÓ BOAS ESTRADAS É OBRA DE PATRIOTISMO". '*

Vfaj-ante .

Preeísa-se de um que conheça too
. do o Estado. "

Tratar com ° Snr. Waldyr, no Bano

, co do Distrit61 Federal S. A .

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

J

II
I
j

Um ,.rodute do
tABORATORJO. BERGAMO
Av.' PIras !lo. Rio, 29 - Jtoquaro ; E.f.C.a.

8.8. P<Ú1liç,'�
. . . . . . . . . .. . -. . . . . .. . :.

, 'Terrenos
Vendem-se, em lõtes, à. vista e

com facilidade- de .pagamento
.

no Estreito. Tratar no BANCO
AGRICOLA - Rua Trajano, 16·
Florianópolis.

SIS;EM" HÉTR1CO - inteiramen
te novo, para maior economia de
combustível, incluindo: Novas
velas - Nova bobina de ignição -

Maior capccidade doa geradores
- Perfeita proteção contra poeira
e umidade,

NOV �5 TRAN5",ISSÕ-:S-Sincro·
nízadas, extra-reforçadas, tanto nas

de 4 como nas de 5 velocidades.

RODAGENS MAIS RfF_ORÇA!US
- Rodas de maior resistência aos

cho [uee de estrada.

° MAIOR NÚMERO DE MODElOS

-r até hoje racionalmente construí
dos. para perfeita adaptação a

qualquer exigência de transporte.

....

Peça por peça. parafuso por' parafuso, pino por pin,!) - fudo no

eaminhão De Sofe:; oferece, como elemento das novas séries 1950, a

;olidez homogênea do\produtos Chryslers.foi construído para trabalhar

econômicamente 'nas árduas tarefas de quaisquer estradas e terrenos.

Motor possante, de virabrequi� resistente, ágora com mancais de
camadas múltiplas, Sistema especial de arrefecimento. Marchas de

mudança sincronizada. Extrema facilidade de operação e' máximo
eoofôrto para o motorista. De Soto não falha:

trabalha mais e dura mais.
-

,

.�

� " .. . .

A TOSSE NA IDADE DÓ CRESCI
MENTO.

Cuidado! :Comba'la a tosse' e

fortifique os pulmões da criauça
com "SATOSIN" � poderoso :ln,.
tissético e' descongestíonaate das
vias respieatórías, Bastam' algu
mas colheres de "SATOSIN" �Ij,ra

que a tosse-logo se acalme, até ces- I
s�r de uma "": É

.. exc:le�te rmu.ó- 1.dío
.

para' combater' Gripes e lle.!l..:_�
Iríados, Peça ao

'

seu f�i1ico
ou droguista "SATOSIN'! - o 'io- I
minador" ,ciás Gripes, Tosses e' Broa
quites.

-'
CarCOÍh� (3�
IBrasmolor

-VENCE-SE
-.

,

1 SQRVETERIA DE 8 FU_ROS MARCA .

crrm ".an"l'jrlnnp. nar« 1fiO lHros rlp. snrvete. p.qniDfln'l ;.om com

pressor "COPELAND" orlginal. motor de 3 H. P. e batedeira COm moo .

tor de 1 H. B. em perfeito estado de funcionamento e conservação.
TRATAR NO "EMPóRH) ROSA". ,-

"URGANIZA'ç.�O ESPECIALIZADA DE SEGUROS,
RESP. LTDA."

Sede: Edificio IPASE, 41> andar - Florianópolis
AGENTES GERAIS DA

COMPA'NHIA DE SEGUROS RlACHUELO
Incêndio, Transportes e Acidentes Pessoais

CORRETORES OFICIAIS DO
Inst. ode Prev. e Assist. dos Servo do Estado. (IPA:SE)

Seguros de Vida, sem exame médico até Cr$ 500.000,00
Seguros de 'G-arantia Hipotecária, com prêmios mensais
reduzidos sem exame médico, até' Cr$ 500.000,00.
ACEITAMOS SUB_AGENTES NO INTERIOR DO ESTADO'

..

((B A C C E L I')

/,;
.

VENDAS ATRAVÉS DOS C9NCESSIONARIOS E REVENDEDORES
A CONCE.PÇÃO CHRYSLER

tem seu fundomento

L_ na técnica
,

"',--'

SÃo BERNARDO 00 CAMPO· s, � PAULO

"ORESGO",-
l

Av,isamoli 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 1 ealiza.dos.

'Entretanto, logo que volte a mesma loteria a funcionar,
.j-ealizaremes cada semana um sorteio até que os mesmos fi

quem em dia.

'Colégio Estadual «Dias Velho»
Exames art. 91

--0-

Inscrição : de tO a 10 de outubro.
Exames: a partir do' dia 11.

Documentos necessârios : 1 -Certidão de registro _ civil
comprovando ter itlade mínima de 17 anos completos ou por com

. ,pletar até 30 de junhb seguinte;
2 - prova de quitação com o serviço militar e

3 - prova de identidade feita pela carteira de identidade ou

�or documento que legalmente 'a substitua.

Crédito Mutúo Predial

1. M08,EIRA &; CIA.
CONCESSIONÁRIOS ..._

.�� :--"�"i1'J:' �

!---�. '1 �.�., �T r��?-:.
.

'Y

(

\_
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Figue'irense \«Fur�cão Negro))
do' futebol' catariaense"

Curitiba - Desfruta o Figuei- E o caso do Olympico que, aín-
I"ense, sem duvida, de íncontesta- da no domingo passado tez uma

vel projeção no futebol catari- força extraordinária para vencer

nense. E isso em atenção excluo o rubro-negro, campeã-o paranaen.
siva aos seus méritos de grande se de 1949. Em suma, pois, esse

_

agremiação e partícularmente de um outro detalhe que mais desta'
excelente equipe. Há, alias, des- cará essa partida que o Figuei
tacando-o ainda mais, o apelido rense disputará no domingo con-

- - de Furacão Negro, que se deve tra o Coritiba, até aqui o vice-li-
a notável campanha que vem em- -der do'campeonato de 195'0.
preendendo nesta temporada de

,1950, em que depois de totalísar
vinte partidas, somou a satisfá
ção de haver sido derrotado por
duas vezes.

Expressivo cartel. E o será
ainda mais se levarmos em conta
que ainda há pouco abateu de
maneira cateiórica e insofisma
vel o quadro do Olympíco. uma

das grandes :express'ões
-

do fute
boI barríga-verde.
E há outro detelhe ainda. 'I'ra

ra o Figueirense a, vontade de con

seguir uma r-evanche parcial dos

jogos disputados entre 'os selecio
nados do Paraná e de Santa Ca-
tartna. ocasião em que, os nossos,
mais afortunados, desbarataram
toda a sua força e -todo o .seu cal'

tel,

A Itália não
participará

tROMA, 13 - IConfi,rma,1>e �Hl
a Itália não tomará parte no

Campeonato Mundial de Basket
balI que se desenrolará 'em Bue
nos Aires. Essa decisão é atribuí
da a questões de ordem econômi
ca. Perde, assim, o Campenato
Mundial de Basquete uma das
maiores atrações: a Itália.

••••••••••••••••••••••••••

IPOjUC80 pretendido
pelo 80aradJ

Convém lernhrar que esse es- Noticia um jornal carioca que

pírrto de reabilitação vem assis- a equipe do Guarany de Oampí
tindo os clubes de -lá quando em nas, .....está vivamente interessada no

jogo conrta os daqui. O caso por concurso do atacante Ipojucan,
exemplo do AtIetico de São Fran- pertencente ao Vasco da Gama.

cisco, que colhendo -em suas de- Por outro
_
lado, a direção "bugrí-

� pendências um Britania desorga- na" deverá consultar o Vasco 80-

nizado e enerícíente. devolveu-o bre o preço do atestado líberatõ-
com um rotundo 5 x f.

•
rio do famoso "foward".

Figueirense· e 'Coritiba .

um duelo·
que assum"e pr,oporçõeS-Ulganlescas

: �_--"JIr.
Jogam. hoje, em Curitiba, em pa-r produção ,nOs levará, -estejam- 'cer

tida !amistosa, 'as equipé,s do Fi- to. ao degrau máximo: a vitória.
gueirense, lideI' absoluto' do oer· O momento nãfl é para pensar ém

tame citadino e a do Goritiba. vi- complexos. O momento' exige co'

ce-lideI' do campeonato paranaen' rag,em, animo forte, 'espirito com'

�e-de lu�bol. bativo. Ô Figueirense conta com

O prélio entre
_ alv,i-negros e uma equipe apta a realiza,r gran

curItibanos vem gendo aguarda' de façanha., O nosso trio final é
do com grande 'ansiedade por dos melhores. T,emos Ia firmeza é

parte do público araucariano, a tranquilidade de um DOIly nos

que tem no Figueirense a maior três- pau-s. Temos a bravura e o

expres.são do fu;tebol barriga-vêr' d-euodo de um Chinez. Temos um

de. Portanto. cresce ainda mais zagueiro do porte de Marcos. A
a r,esponsabilidade �os lalvi,pr,e- nossa linha média é .notavel pela
tos na tarde de hOje, no Alto da colaborlaçã,o que ,empresta ao ata·
Glória, campo do seu adv-ersário. que.
_Além de ter qüe corr,esponder a,s Uma das melhores d,e Estado.

<expectativas 'e as exigtências dos Romen é uma barrei'ra inexpug
observadores, º alvi'IlJegro t,erá nável. 'Braulio é um ,cerebro a

·que, lutar niuli,to, �\fimNe conse- servioo. hoje. mais do que nunca,
guir um resultado honroso não do fnielboI catarinense. Geraldo·

,",,SÓ para as su�s cores, como tam- é uma maquina. É o homem que

1 Ibém para as cores de Santa Cata· entrosa d,efesa. e ataque. E' o ho'
rina. Não ,está em jogã sómente mem que vai ,e vem. Portanto uma

'() nome do Furacão. Está também l'etagllarda bastante ,eficiente,
entregue á liÇla o pr,estigio do fu' bastante lápta a impedir as tra'
fiebol catarinense..Como já friza- mas :perigos-a;s da 'avançada do
mos ôntem, o Figueir,ense tem' pe' Coritiba. O ataque alvi-,pr,eto com

la lfirrente mna 'jornada dificil e Bentevi. Nede, Gil, Beti e Saul,
um obstáculo grande. -

pode render Q máximo. Um atJ&
-

- '!'odos nós, ca'arinens-es, eslla- que com essa constituição não é
í:rmo-S-ne"l'\(O$Os na expectativa do de se querer mais nada. Tudo is'·
goal de Gil. eIe Nede, de Braulio, 80- englobado. num bolo só, h'aba'
doe Bentevi e de S/auI. A vitoria lhando para--um só objetivo, é imo
mora em cada coração calarinen· p�sivel que s,e não obtenha. um

soe Faltanl, apenas, algumas hoi'as resultado .consagrador pla.ra as

para o gnande ,e sensacional em' nossas oor,es. Assim cremos e as'

bate. Está na hora do Figueiren- sim esperau1:o.s que aoonteça. Po
�e vevidar com bravura gigantes' rém se adversidade for implaca'
ca e com arrojo impar aquela go- vel, se o sorriso macabro da flata'
leada fenomenal que reoebemos lidade p,end,er para o nosso lado,
d,eutl'O dos nossos prop4:'i-os domi' nada pOde,remos fazer sinão aoa-

·nios. O pensamento de tooos os tar o seu veridictum. Esperamos,
cracks barriga:verdes deve estar todavila, que a sorte -j;,eja camara

voltado, nestJà hora, para SanLa da para com o FJguekense na tal"
Cat.arina. " de de hoj-e. Vamos ,esperar pela
Devem imaginár a nOssa inquie· nossa rapaziada que todo fará, es·

tação drante dum compromisso Uamos certos', pela -reabilitação do
tão rijo,. O que d,evemos fazer é futebol catarinense. V'amos espe
criar animo, é lutar, é ter confi- rar, calmos, tranquilOS e esperan
ança, é ter espirito de luta, é ter (iOSOS pelo rlesultado do duelo
vontade de venoer. Tudo isto a· sensacional e ,eletrizante entre
liado a um singular arrojo, Ia uma Paraná e -Santa Clatal'ina.
9xtraordinária ca,pacidade de T. p_. ALVES

Não h·á jogos ,em FJ,ori-anópolis
lConfórme v ínharqos noticiando E' erro,' e erro" intolerável. Essa:

o Paula Ral{los deveria, na tarde maneira infesta da. entidade "mar
de hoje, enfrentar k equipe "az' ter " agir com as cousas esportí
'Zurra" pelo campeonato' mumci vas de nossa terna nos traz enor

paI de futebol. Todavia, á ultima mes prejuizos . Não se infira dai
hora de ôntem fomos informados que queremos entrar "em litígiO!
que o -prélio entre trícolores .e al com os paredros etecedeanos ,'
vi-celestes foi transferido para o Não! .. , Queremos unica e excln-.
dia 22 do corrente. Portanto, -Fio- sivamente que os nossos amigoS:
rianvpqUs esportivo, hoje; passa- coloquem \[�e ',lado e§S'a mania,
'rã em brancas nuvens. aliás•. bastante lamentável, de re-

,se no decorrer desta semana moinhar com a tabela do certame
houve alguma cousa errada... citadino de futebol. As cousas deJ
Emendo: Se - no decorrer desta nos-so esporte devem ser coloca-

.• • • • • • •• • • • • • • • • • • ••• •• •••••••.
selllana a F. C . D. fez alguma CDU· das acima dos. nossbs próprios in-

flAQUEZA3 EM GERAL sa ruim, esta foi, sem duvida. teresses para que haja progresso,
YlNHO CREOSOTADO adiar. mais uma vez, a rodada do aumento, desenvolvimlento e evo·
� S I L V E I I A " certame' citadino de futebol. Esta' lução de tudo que ai está morto

• •••••••••••••••••••••••••••••••

•
va marcado para hoje, à tarde, o

e estarreoido , .Parec-e morbidez;
encontro entre Paula Ramos e profecticia essa de ficar apenas;
Avai. Não sabemos como nem por- no oomeçar . Devemos mostrar 00
que não será realizada a pugna Brasil, princípalmente, que somos
entre trícolores e "azurras". Cre- capazes de fazer algo mais do que"
mos que não há nenhum motivo unícamente. começar. Comer e:

que impeça Jl. concretização de coçar. meus amigos, estão em "co
mais uma rodada. A' últnna hora, ""meçar". Comer, -coçar, diga-se, "

todavia, fo-mos colocados ao par dormir, são �'quaIidades"
-

exímíaa
de que o embate foi adiado para do brasileiro. A hora de trabalhar'
o dia 22 fluente. Soubemos. tam-

«Placard»
SABADO

Olaria x Bangú.
, DOMINGO

Botafogo x Flamengo:
Vasco x Madureira.
C. .do Rio x América.'

CURITIBA
Coríüba x Flgueírense.

PORTO ALEGRE
Sábado

s . José x Grêmio
DOMINGO

Internacional x Renner,

é ínsuportavel , Vamos abrir um

parentesis em todas essas consí
derações para concluir que o tem

po é ouro -B ouro é dinheiro, Va
ms, jportanto, trabalhar para soer

guer e guindar Santa Catarina na

quele ponto que ela merecia e de

ve estar. O principal é acabar
com esta manha de interverter as

cousas. Terça-f�lira estaremos, no

vamente, no nosso pôsto de obser

vações, la, si Deus quízer. com u·

Pedro Paulo no comando das.

QfEMBOLSO POSTAL
PAPA TOf)O PAIZ
Prodotos $1)C -fRUTI

(AIXA P?STAL 1008
CURITIBJ - PARAN/)"

bém. que o Avai cedeu ao Figuei
rense dois elerrrentos : Saul e Ben
tevi. O Avai não iria debilitar a

sua ofensiva só para ser útil ao

alvi-negro. Logo, paviJa "areia"
no "sapato". Mas, vamos falar da
atitude estranha e surpreendente
da entidade da Rua João Pinto.

Ora; só porque há um jÔgo amisto
so em Curitiba, e porque o Fí

gu,l:.irenf;e -foi reíorçado com' di
versos Craques da cidade, a F.C.D.
entendeu que o melhor seria
adiar pa:ra'o domingo próximo. ações.

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

..-.-...-.!'....._...._-...,.
dia 22, a pugna entre Paula Ba- .• ••.••.....•••.•.•••••••••• _.

mos e Avai. Essa ídéa de inter- ••ltu fel1elda' '

romper o campeonato tem carac- f�Utlflt.1 ,

ter de uma psicose. Não opinam, alo ..,.�.. ,U e "'lIet
assim, os leitores ? ,r.eau ,ara e ..a -PIIIPOLII'"
A excursão do Figueirense à, ••a eader.eta de �

Curitiba não [ustifioa, em absolu· -.uxuO PDDIAL.
to, a suspensão do campeonato. .. . .. ,...................... ••

-�. -_II -2 cu:
"

\ o

Extrato de Frutas Vítamína ç
Hidratos de Carbono etc·

----------------------,----------------------------�-------------------------------------

Fords91\, MAJOR
IIl11liwfól,1»166/11;e fÇMO",,ç�l

i_

:o.
,

Para á maior variedade
de trabalhos agrícolas
na

_
maior variedade

de terrenos , .)

-�

:(�t��
TRATOR
FORDSON MAJOR

equipado com

Inxada Rotativa

'.

I

Fbrdson Major tem grande fôrça de tração e é de
manejo extremamente simples, executando qualquer
tarefa, da mais leve à mais pesada.

-

f: o trator de JaiS baixo preço em sua cate"ria.
DO mundo inteiro. Trabalha com impressionante .eco
nomia de combustível, seja qual fôr o motor de sua

escolha, O Levantador Hidráulico dos implementos
torna facílimo o seu.manejo. Outra vantagem do
Fordson Majopl' é- a possibilidade da escolha dos im
plementos especiáfs para cada um dos trabalhos
agrícolas: arado Ide 3 aivecas, arado reversív_el, en
xada rmativa, grade, plaina, escavador, etc.
A opção entre três motores diferentes e a varia.

díssiriiã quantidade de acessórios e implementas
tornam o FordsonMajor adequado a tôda e qualquer
operação agrícola em todo e qualquer terreno.

PERKINS DIESEL
A QUEROZENE
A GASOLINA

�--

"

I;

- Produto (Ly Ford Motor Company Ltd., D"genham, Ing/atm.
,

-

FORD MOTOR CO,MPANY-
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Ar fresco,exercício. boa alimentação e vida
,. moderada contribuem para evitl1/' a Tu

berculose.

Não ;ermita O propogo�O da
Tuberculose I A Tuberculose é mais
freqüente entre os 15 e os 45 anost
Não é heredítâria, mais é muito con

tagiosa! E se propaga com mais fa
cilidade entre pessoas de saúde aba
lada. Mantenham-se fortes e sadios
- vo'êê e sua familia - com uma

dieta sã e nutritiva, exercícios ao

ar livre e bastante horas de sono.

Não deixe de procurar seu médico,
anualmente, para um exame ,físico
completo. Esta é a sua mais poderosa
arma .para vencer a 'Tuber,ulose.

_lf!l �

-��....- '�-_.-

Evite o pó e a suleira' podem I Não beba leite que pio se

conter germes da .ubercu:ose' ja pasteurizado ou fervido

I f {{ n � � f

_\��
Esterilize as louças. roupas ele.• usadas por

um fuberculoso

Ao Tuberculose é uma doença contagiosa
evite contato com os tuberculosos.

A Tuberculose produz Tubercu
lose! Conheça as principais fontes
de infecção (ilustração acima) e

afaste-se delas, Cuidado com êsies
sintomas,' constante perda dê' pêso
-falta de apetite e indigestões fre
qüentes -cansaço ou fraqueza, escar
ros sanguíneos ou sanguinolentos -
tosse persistente, rouquidão, dores
no peito. Qualquer áêsses sintomas
pode ser sinal de Tuberculose ,"pro
r,ure logo StU médico. Lembre-se:
A Tl,lberculose pode ser curada se'
trotada a tempo pelo seu médico.

/

• li:Úa publicação faz parte de uma série dedicada aos proble
mas de higiene e saúde pública. Lendo esta séTie, vc1cê verá como
uma estreita colaboração com seu médico não' só PROTEGE
como também MELHORA o seu bem-estar físico e mental,
permitindo-lhe desfrutar. uma vida mais longa e saudável.

\

Os Raios-X revelam a Tuberculose no seu

comêço - quando a cura e mais fácil.

Faço, todos os anos, uma Radio.
grafia dos Pulmões! Uma radio
grafia dos pulmões descobre 'a
Tuberculose muito antes quê se de
clarem outros sintomas. A Tuber
culose, em estado. incipiente,

.

quase

sempre é curável As novas drogas
estão dando muito bons resultados;
mas o diagnóstico precoce e o tra
tamento médiclJ em tempo são as

afinas mais 'importantes. Se o seu

médíco constatar' tuberculose, siga
seus conselhos. Proteja-se - fazendo
você e seus.ãíhos-c-uma radíograría
dos ,pulmões, hoje mesmo.

, I

_l. .

.SQUIBB
PRODUTOS FARMAaUTICOS

DESDE 1858

s. quiser receber, durante êste mlls, seu exemplar grátis do folheto "Como Prot'eger �ua, Saúde".
.,creva pà·ra E. R. Squibb�& Sons do Brasil, Secção de Publicidode, J-S, Caixa Postal 225.A _ S. Paul", ',

•

F Iça em case o tratamen

to do seu busto

Se a plástica do seu busto não ..

satisfaz, é tão simples corrigi-Id
Quando 'Os seios são atrofiados fa.

eil é desenvolvê-los com a Pasta
Russa. Quando aos seios falta fi!')

meza; a Pasta Russa restabelece à
linha justa da plástica temínína
Distribuidores: Araujo Freitas �
Cia. Não encontrada no local, en
viem antecipados Cr$ 35,GB para
a Caixa Postal 1:.724, lRio, que re

meteremos, Não atendemos pel�
reembolso.:

-I

·IOVO!·

PARA
MAIG."
CONFOR-T"
AO R.'E"�P.I·Il-A-R
Tão fácil! Simplesmente aplicar o
lnhalador Vick ao nariz entupido e

aspirar uma ou duas vezes.

Tão rápido! Em poucos segundos,
seus vapores penetrantese suaves
lhe desentupirãoo nariz •.. tornando
mais fácil a respiração. Dá gosto
.respírar então!
Tã.o cômodo! Leve com V. o pe
queno e prático Inhalador Vick,
cada vez que tiver o nariz obstru
ido por um resfriado, pela poeira
ou o ar viciado. Use-o a qualquer
hora, em qualquer lugar, e todas as
vezes que necessite alívio. Experi
mente-o hoje mesmo!
•

PIIODUTO DOS lABORATORIOS DE
VI.CK VAPORUB

Para o Figado e Prisão, de Ventre
PRISÃO DE VENTRE

PILULAS DO ABBADE .MOSS
As vertigens, rosto quente, falta de ar, vêmitos,
mteíras e' dores de cabeça, a maior parte das
vezes" são devidas ao mau' funcionamento' do
aparelho digestivo e consequente Prisâo . de
Ventre. As Pílulas do Abbade Moss são indica
-das no tratamento da Prisão de Ventre e suas
manifestaeções .e ali Angiocolites Licenciadas
pela Saude Publica. as Pilulas do Abbade Moss

são usadas por milhares _e pessoas. Faça. o seu tratamento
com o uso das pílulas do Ahbade Moss.

.

Ad No.,H102

"NÃO SEJA' NA ,VIDA UM FOSF�
RO QUEIMADO" !

"VIRILASE" - Expoente m�
mo da virilidade. combinação ci�
tifica de vitamina "E", hormôni.
totais e sais fosforados, R>egene�
dor racional dias glandulas' em alBOl
'bos os sexos. Esgotamento, nervoso.
fia,ua de memória. Moderno rev.ig..
rador do sistema nervoso· e tõnícd
gerai. VImLÁSE, um 'p.roduto d�
"Laboratorío JESA é vendido e11l
tod� as F1armácias· e' Drogarías,
Pedidos 'pelo Reembôlso Caixa
Postal, 3383 - Rlfi}•

Muitas vezes nos admiramos ao ver certas pessoas' idosas que, no entanto,
conservam todo o vigor e a bôa disposição da mocidade. Elas prolongam
todos os prazeres da vida, que encaram com o otimismo e a bõa dIspo
síção que lhes proporciona o seu fisico sadio. Quer saber a razão deIas
demonstrarem menos idade do que- realmente- tem? Pois" bem, preste
atenção a isto: a DEBILIDADE NERVOSA e o ENFRAQUECIMENTO
NEURO-MUSCULAR provocam a FALTA DE MEMORIA; A PALIDEZ,O EMAGRECIMENTO, que geram o DESANIMO e a indisposição moral
e fisica (FRAQUEZA SEXUAL, MENTAL e ORGANICA). Esses jóvens
aos 50 anos, cheios de vitalidade e disposl&ão conservam o seu organismo
usando FOSFOSOL, considerado peIa classe médica como um ótimo tônico
nervino, dada a sua fórmula cientifica ser bastante concentrada em
fosfatos, de assimilação imediata pelo corpo humano. Os que'não se'
sentem jovens e animados, devem-no à falta de fosfato em seu organismo.
Usem, então, FOSFOSOL em elixlr ou injeções intra'musculares e logodepois das primeiras COlheradas ou injeções se sentírão outros: 'Animados I
Fortes J Dispostos I Não encontrando FOSFOSOL nas farmácIas e drogarias,
escrevam aoDepositário.V • SANDOVAL �R•• C�a Postal_1874 - São Paulo

Dese;a um, empreg�
Pessoas atívàs que morem ou: desejem moral? no ínterícr

do Estado. de prefereneia nas ipraças de Jó'aOab!a, Porto União
'e Rio do· Sul devem escrever, telegratar para caixa postal 270
Florianópolis dando os seguintes .'daqos: nome, idade',. grau de

instrução 'B ocupações anteriores e' se possível fotografia..
.'

I

Alzira Andrade Coelho
1°. aniversário de falecimento

A ramílla da Alzira Andrade Coelho convida os parentes e pessó
'as de sua relação para assistirem à missa, de. 10 ano de falecimento, no
�lia 1:8, às 'J hores, na Catedral no Altar do Sagrado Coração de Jesus.

Sua beleza é sua mocidade \ dependem de sua saúde

R �se;�di. ;�C;°Re:��ÃVidER
,'N� 1 - EXCESSO N'� 2 - FALTA OU ESCASSEZ

REGULADOR XAV'IER - o remédio de -confiança da mulher
I I
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:(cO Brasil esp.era e Iodos têm cçrlçza de ver o. �r. ,Nerêlf. Ramos guindado
posições emlnentes)a que tem direito,. pelas Iradlçoes do seu pas.sado, pela SUi

'cultura civismo e honradez» manifestou o representante udenlsta Arlhur
'Santos, na sessão de quinta-feira, ultima,! do Senado

FLORIAHOPOLlS - 15 de Outubro de 1950
/

Ainda as homenagens ao

sr .. -Netêu Ramos no
RIO, 14 (V. A.) - "Diário

Popular", desta capital, órgão
do Partido' do sr. Getulio Var

gas, assim se refere, em seu nu

mero de ontem, sôbre as home

nagens prestadas ao sr. Nerêu
Ramos no Sep.ado, ante-on
tem:
"A sessão do Senado de on

tem, resumiu-se numa grande
homenagem ao sr. Nerêu Ra
mos, pela sua volta à Presidên
cia da Casa Afirma-se pelos
corredores do Monroe, que o

politico catarínense, com o re

sultado das eleições no seu Es
tado, não voltaria para o Se
nado, durante esta sessão le
gislativa. A imprensa mesmo,
por alguns de seus órgãos fêz-se
éco desta noticia. Contrarian
do a tudo e a todos, o sr. Ne
rêu Ramos, no dia se�uinte ao
de sua chegada ao.RIO, foi ao
Senado, e precisamente na ho
ra regimental, como é de seu

costume, fêz soar a campai
nha, convocando os. senadores
para o trabalho.
E ouviu uma série de quase

interminável de discursos. Fa
lou o sr. Dário Cardoso que
não esqueceu de prestar curta
homenagem também ao Presi
dente do' Superior Tribunal
Eleitoral que acaba de deixar
o cargo. Falaram além dele os

srs. Santos Neves, pelo P. S. D.,
secção do Espirito Santo, Ivo\
D'Aquino, secção de Santa Ca
tarina e Ernesto Dorneles, sec
ção do Rio Grande do Sul.

O senador Ernesto Dorneles,
no seu discurso, breve mas ele
gante, procurou salientar o fa
to de ter sido o Presidente do
Senado um homem por éxce
lência partidário. Procurando
integrar as massas na estrutu
ra dos partidos, chegou êle a

prestigiar, com sua atitude, a

direção de outras agremiações.
O funcionalismo da.Casa e

os jornalistas credenciados no
Monroe participaram também RlO,.14 V.A. - Noticias procedeu
das homenagens que se presta.. tes �o consulado do ,Brasil. em Lívor-

,� vam Em nome do pessoal do no, .mforma qu.e o emba�xador da

t
.

Quadro da Secretaria do se- ��:�i;'o e:as��m�n�:n�aA�!��i�' SERVIÇO DE METE0-• nado falou o sr. Alfredo Ne- xatriz visitou o cemiterio militar OL·OGIA� ves, aliás também funcionário brasileiro em Pistola, onde fez cele-
' R .

� da Casa, há mais de 40 anos. brar missa pelos mortos da FEB.

I Servi o de Meteorologia- ç
, ,

Emprego para pessoas ativas que ho��vá�ã�i�o�;�mpo ate as 14

.
,

. Tempo mstavel, com chu-

queiram,. progredir 'na vIda. va�em;!������:_ Estável.Importante organização muito antiga e conceituada ])re� Ventos de norte a leste, fres-eisa de- vários inspetores viajantes. - Despesas pagas Para COSo ,

pequenas viagens. - 'Possibilidade para ganhar de inicio Temperaturas extremas de
Cr$ 1.506,00 à 'Cr$ 5.006,00; - Informações à Rua Felipe hoje: Máxima 21,4 _ Minima
Schmidt, 17 - Sobrado, '

_; \
..

1 '(,6.
.

, f

prensa.
Os jornalistas não se con

tentaram com esta homena
gem. No fim dos trabalhos di
rigiram-se ao gabinete da Pre
sidência, onde saudaram com

abraços e discursos o sr. Nerêu
Ramos.
Conforme foi ontem frisado

desta seção, fugia a tôda ló-
gica a versão veiculada por aí- Dólares para aquisi-guns jornais de que o sr. Ne-

_

rêu Ramos, em virtude. dos re- çao de café .

O N A R os é um homem emopuos 01nS� atn anb 'SOp'Bnns WASHINGTON, 14 V.A. - A Ad· sr.. "rlio am
�

V �
de�f�voravels, da apuraçao das ministração de Cooperação Econômica

crdaln·âr·lo afirma o sanador Josn Amor,eleições para senador, em San- anunciou ter destinado 532.000 dola- U li li
.

ç V
ta Catarina, não voltaria a res para a Grécia, para a aquisição RIO, 14 (V,A.) - O senador José todos temps de reconhecer e pi

presidir as, sessões da Alta Câ- de café brasileiro e 173.000 para a Americo man.ífestou-se ontem a "O' mar a compostura, p zelo e a l

mara compra de carnes enlatadas na Amé· Globo" à homenagem prestada no ordinaria segurança com que I.
.

rica Latina em geral. Acrescenta que Senado ao sr. Nereu Ramos
, por to' Nereu Ramos preside as sesaõeA última reunião do Senado

a autorização para a compra de café Senado E' um homem extra
já foi feita sob a sua direção, e se limita a� café verde, excluindo os dos os partidos. Foi um.b. homenagem nario, t'tma figura política de pi
nela recebeu o ex-presidente conhecidos como Santos 4, 3, 2 e 1. muito justa, _ frisou o senador pa- ra ordem. Merece o nosso resi)e
do diretório nacional do PSD raíbano. Conforme disse em aparte a nossa admiração.
as homenagens, dos senadores, São Paolo a sede dodos jornalistas e dos funcioná-
rios do Monroe, pela criteriosa próximo Congressoconduta que tem mantido na

presidência daquela casa do RIO 14 V.A. _ O diretor do Ins
Parlamento. O seu retorno ao tituto'de Cultura Híspaníca sr. San

posto do qual se afastara, co- chez Bella organizador do Congres
mo homem de partido, para so de COÇlPeração Intelectual que aca-

ba de ser realizar em Madrid, íntoratender aos deveres politicas mou á 'imprensa daquela Cã1i':'l:al que
que a campanha eleitoral índí-

a cidade de São Pal1lo, Brasil, foi es

cou, foi pretexto de uma justa colhida para sede do próximo Con

exaltação de suas qualidades gresso.

de homem público, exercendo .----------'---

como verdadeiro magistrado a A' Ordem Nacionai defunção constitucional de pre-
sidente do mais )alto órgão le- Mérito para a.' (151'gis1ativo da Republica".

cola de Minas e

Metalurgia
RIO, 14 V.A. - O presidente

da República, na qualidade de, grão'
mestre da Ordem Nacional do Méri

to, condecorou com a comenda dessa
Ordem á Escola de Minas' e Metarlur

gãa de Ouro Preto, no] Estado de
Minas Gerais, por ocasião do 74° aní
versário de sua criação.

-

o complemente alimen
tar por excelencia. Ex
trato de frutas,vitamina C
Hidratos de carbono.

Senado

Conselho inter ..
americano ode Juris ..

cnnsoltos
RIO, 14 (V.A.) - O Conselho

In ter-americano de Jurisconsultos,
em sua prtmeíra reundão" nesta capl
tal, votou uma resolução ·pela qual
seria oferecida ,à Casa de Rui Bar

bosa uma placa de bronze, como ho

menagem dos juristas da :Â111erica
ao grande brasileiro. O Mínístro- das

Relações Exteriores, dando cumprt
mento a resolução fez fundir a placa
com os dizeres aprovados em vota

ção unanírne pelo referido Conselho.
Essa placa' será Inaugurada hoje

pelo sr. Francisco Campos, presídente
do Conselho Inter-americano de Ju

risconsultos, com a presença dos de

legados do Brasil à primeira reunião
desse orgão.

Em nome dos jornalistas fa
lou o sr. Evandro Viana, que
não. esqueceu de salientar a
cordialidade com que o home
nageado trata sempre os que
trabalham na bancada da imo

_-,
,

-

Soc-frufi

O embaixador ità
Uano homenageia
em Pistola

PARA fERIDÀS, oi

ECZEMAS,
INfl:AMAÇÚES,
C o C E I R A S,

l

F � t E I -R A ,5 I

ES'PINHAS, ETC..... NUNCR EXISTIU IGURL

I

Para Vice-Presidente
Café Filho 1.8ÓO.358
Odelon Braga 1656.824
Altino Arantes 1.214.671
Vitorino Freire 357.381

Resultado conhecido .dn pleito
em Iodo, o

'

pais
De acôrdo com as informações das agências telegra.

ficas a posição dos candidatos é a seguinte:

Para Presidente
Getúlio- Vargas
Brigadeiro Eduardo
Cristiano Machado
João Mangabeira

2.881'149
1,732.702
1.2'11.880

7.972

Gomes

VIAJANTE - COMISSAO: Precisa-se elemento
rio e relacionado no ramo de perfumarias visitando com

. .

gularidade todo o Es�ad? .

.. , ..
Cartas com referências e ítíneráríos em detalhes p:

Caixa Postaí '1.244 - Rio.

Parece incrivel mas é verdade: eu concorri com

mangos para o f�guetório de �nte-ontem. Não .foi
fraqueza. Foi, sem querer. Indiretamente, Expllco.-.
Há um mês mais ou menos, atendendo a uma solicil

ção do Rev�o. Pe. Roberto' Machado, de Bi�ua;
mandei-lhe cincoentão para as obras da sua paroqui
E ante-ontem,' aqui na esquina da Soberana, o ilust
e'piedoso pároco, sacando da guaiáca, -peleguejava grô
so na lista aquisitiva .dos morteiros d'estouro e d'as
vio!

E eu, vendo a contribuição, tive quase a certeza
que justamente o meu galinho, cedido com intençõ
tão santas, dentro em pouco seria transformado em 1,
minosos

.
riscos de váia, em explosões, 'em varetas in

teís e em papel queimado, fedendo pólvora! .

Quando, lá no céu nevoento, subia um Caramu
eu, cá em baixo, aureolado de ironia caipira, pragu �
va: - Pode estourar, porquêra, tá pago!

• •

•

Moral: Quem tem para obras profanas não deve
dir para motivos sagrados! Nem misturar...

• •

•

I

'1

Quando do registro da candidatura do sr. Carl
Gomes, o delegado do P.S�D., usando de um direito, i
terpôs recurso para o Superior Tribunal Eleitoral. Dess
mesmo direito usou o delegado do P.T.B., dr. Telmo ,

beiro, interpondo recurso do registro da candidatm
do sr. Nerêu Ramos. Como o prímeíro, êsse também
ser julgado.

.

Interessante observar-se que ao recurso do P.S,:r;
deram o nome de sujeira! E, por coerência, devemos � I
ao outro, o nome de Limpesa! E' claro! Nós somos
derrotados!

..

No distrito Fede.ral ocorreu caso sem61hant<f. COD
a impossibilidade de registro da candidatura do sr. Ade
mar de Barros, foi registrada a do sr. Mozart Lago, 1
passadas as eleições, estão eleitos senadores pelo Dístn
to Federal, os srs. Alencastro Guimarães, do P.T.B. e M
zart Lago do P S.P. O registro deste último, entretanto, e
ve ainda -ser examinado pelo Superior Tribunal Eleitoral
Como se vê, caso idêntico ao daqui! Sujeira? Não! E nã
por duas razões: 10 - porque o recurso é um direito leg20 - porque o recurso foi interpôsto �o sr. Venânci
Igrejas Lopes, delegado da U.D.N.!

Se êle sesse do P.S.D. sim! Era sujeira E sujeira d
suja!!!

Guilherme Tal
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