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TINIAS> PARA PINTURA
COTTOMAR

IUO, 30 (V. A.) - O presidente
da Republica assinou' ato exoneran

do, a pedido, o general de Exército
Salvador César Obino do cargo de
chefe 'do Estado Maior das Fôrças
Armadas.

A localizacão'da nova
Capital da�Rep:Qblicá

'.

�:
�

1

A e�mol:1 dada filas ruas agrav�
tl problema da mendicancia.

Ceusagradcre home�agem do Se·ITraD�ferldos. para o Delicada e expressiva bOmeDage� à
nado ao sr. Nereu Ramos Brasil 08 dOIS' exaa, sra.: Rute' Bvepecke da Silva

Em nossa ultima edição, com a Discurso d? senrld!)}' Ivo ]}'Aql:inn, I cruzailores
nol.icia da ccnsagradora hoména-Í pei? Partido Socl�l J),'m()c.rl��iI:o FILADELFIA, 30 (V,A,) - Fo'

gem que o Senado da'\Republica I .'
a Y- p'x'a: perce r�l, sr,' 1'0-

ram transferidos ontem para o Bra-
o ' "nclenl.e :.'\creLl Ramos, quP ,csla., ,

prestara ao eminente catarínense não é uma homenagem apenas pro- (II os dOIS C!'ll.z�dores cedidos pe-
'

dr. Nerêu Ramos, oferecendo-lhe I tocofar. Yai IIp'la, soiJreLll?C), � afe- J(\)S EstaLl,os �n�;lOs � ,que passai-ao

uma placa de ouro e inaugurando- to, e, a par déste ,
a admlraçâo de a s�cb·amal Almir an,be Taman

lhe o retrato no
-c,

Gabinete da que todos os espir i tos se (!errama,' daré" e '''_-\.11)1irante, Barroso".", . nesta hora como consagraçno alla- O" .evesti I I id dPresidencia publicamos os discur- t -di I 1 hlir-n :
ato leves in-se (e so em a e,

. " men e COI l� ao tornem pu IrO a sendo executados por uma banda
sos no alo profendo pelos, srs. qLlem o destino elevou a lima elas '. " . , .

senadores Ferreira de- Souza, lider n:ais altas posições dentro do 1'e- 111l:1tar, 01$ h1110s dos .. dfs palses

'da U,D,N, Marcondes Filho pelo grme.
, .,

anngcs. '

,. .'., ;-
,

' Poderiam parecer suspei tas 11U- ---

r.r.a AtIllo Vlvacqua, peol r.n. nhas palavras, 001'0 e ilustre Pre- E
,ç.

" .' . II d-de Olavo de Oliveira.vpelo l:\S.P. sidenle, pclo'-afí'!to que nos une 'se X,OUerilu_O',' a. pe I_O,
Damos -a seguir as dr-mais .ora, não ti\:�sse ,á' çerteza de' qUE' p:oil� t; ."" ,

8 �
ções proferirias incluse a de' agra- .por ponto na Slf;l·<,,,il)c�ridade. r!:)fJe- O 1I&1I1ral 'ésvr >-�' �

.

,
"

.

, tem, também o sentimento d-os
decímeuto do . preclaro barriga- Senadores que nesta Casa reprcsen- Obl-DOverde: tarn o Partido Social Democrático.

Declarei que o destino conduziu
Discurso do senador Vitorino', v. exa. 'a. um dos mais elevados pos-
Freire, pelo Poriido Social tos da Republica, mas não quer is-

�
-Trabalh.ista

,

Lo dizer que a sua vida não tenha
Quem quer que conheça, minha sido um continuo esfórço, o Jnais

vida com a seqüência de seus áspero labor em tôdas a&' batalhas
alos e tiver insenção para, julgar" pela causa democL'álica, Desde a

me, não poderá exigir de mim um mocidade, seu espirito' -sempre es-
.�discurso rtuma solenidad'e como' tev·e

_ empe.nhado em lutá.� que não
€sta. ,

"

� apenas o enobrecem mas. sobretu-
Falando ao ,'Presidente Nel't!fi do, proporcionaram benéficos re

Ramos, no momento em que o S.e� sultados à causa publica.
nado ·se despede de Sua Excia., Dianle dos seus passos nem se111..
sinto-me profundamente comovi. pre esLiv,eram abertas estradas fa
do, Sua Excia., como acenluou ceis que dependessem apenas da
cúm muita justiça 'O s�na'dor Mar" vonlade; na sua vida politica in
condes Filho,- não foi aqui o pre" gremes ladeir'as se altearam, c-m
sidente d.e ,tim Par lido. nem mes- vas alucinantes- o surpreenderam.
IDO apenas o presidente do Senado, M,as. sua tevacidade, a sua inteH
mas o presiclente de todos os g.e- .gência, ct�ltura, o espirito de luta,
nadores. Honra-me, sr, presidente o 'amor às càusas que s,empre soube
Nereu Ramos, a amizade de' Vossa defender e, acima de Ludo, o amor

Excelênci'a e a.dmiro, em V. Excia. 'ao Brasil, conduziram-no aos pos.,.
altas qualidades de homem públio, tos que no corl'er da sua vida pu
co, honradez, a altivez e energ'ia, blica desempenhou, com tão alta
das quais V. Excia. nãó se sepa" � dignidade,

'

ra. Pa-ra mim, eminente amigo. não
Não dig'o 'adeus a V. Excia. Já é snrj)reza a maneira

,
pela qual

declarou alguém que o adéus tem .desl:'�rnpen,hou o, seu mand� l?' na

o sentido da despedida etema, E" �resldencla do ,�e.nado, Auxdla�:. ele
� -os que se quer'em e, compreendem' \: exa, no gove� no de Sallt,� Cata
vivem sempre jüntos. Ainda nos nna, ch�rantJ} oIto anos,' LIVO a

encontraremos, sr. presidenLe Ne- 'opol'tLln!�ade, d,o conhecor o.s. r11-
reu Hamos e, enLão ,renovarei aO mos rehl!n�os .do seu pensamento;
político, ao homem em p'articular, a, 1\11p-arClaha�e que, 1201' vezes, fe
ao amigo, a� expressão .

do meu r�'a S·?U, l1�ÓP1'lO cora�ao e �llle" as

aprêço -. e da minha -solidariedade. sim Jamais, desl11entH� a fldel,Lda-
Receba V. Excia, estas pal'avras d� com que s0ub� serVIr ao �eglme,

que pronuncio em meu nome pes- -nao só dentro do nos.so quendo Es
-soaI o do mou Partido, (Muito t�510, CO!lIQ no, panorama da poli
bem; mnito bem. Palmas prolon- bca nacIOnal.

,gados), Continua na 2a. pagina

I gal Gouvéa, Ondina Sim�ne Ghe

'UI', Wanda Pereira Daura, Beatriz
Feno Pereira, Yolanda Ramos

Assis, Nena G. Ganzo, Flávia Si
mone ele Assis, Dalila Olotilde Bus'

íamante, Nadir Amaral Ferrari,
Elsa G. Bonassís, Elodia l\tIãTa. Bar'

bosa, Olga Voig_t Lima, Lia Hamos

Navarro, Itamar Souza Varella,
Yette Corrêa Nunes, Ofilia Garota

lis Fialho, Alcioné Oliveira Dias,
Myriam Cecilia .Pereíra, .

Ivone

..
-(l Aquino d'Avila, Inah Assis, Ma

da Luiza .Hoímann, Anila A. Úon
zaga, Carmem

-

Gonzaga UVOgI'o
od, Evony Queiroz Cherem, Eulda
V. Castro Faria, Virginia de Bor

ba, Sarita Pederneiras, Maria Ma"
dalena de Moura Ferro, Amelíta.
Richard' da Roch:a, Mary Linhares,

. Conforme foi noticiado, realí- Wladys1ava W Mussí, Nelly Fer-

sou-se, no sahado ultimo, à taro reíra Lima, Zélia Sayão Ferreira

Del'xou a Aer.OD 'o de, no Clube Doze de Agosto. Lima, Alayde JPedreira Noc'etti,
, '

� O· u'ma delicada hom�u.agem a ex' Ina- Tavares" Moelmann, AVl3.ny Nó"

fica o brigadeiro ma. Sl'a, ,Rute Hoepcke da Silva, br,ega Bardal, Cybelle Nóbrega
prestada por' damas e senhorio Caldas, Iracema Pedrosa, Miaria

Trompowsky nhas da nossa sociedade.- Lourdes Bastos, Gesseim da Costa
,

, Em lambiente festivo e cOl'dia- Ramos; De�n:a Spyrides Boabaid,
RIO, 30 (V, A.) - O presidente D' T' d C I U 11

I R
-, ll's�imo - d·ecorreu o coquetel pró- Jaura .av·ares a un la 1\'.e o,

( a epllblica aSSlllOU atos, conce- -.
'

d I
_

t t b' 'gramado, no declll'sO -"o qual a' Flávia da Cunha Vieira, Hyginaenc o ·exoneraçao ao enen e- rIga- ...

deiro 'do Ar Armando Figueira ilustre dama foi oferecwo artis' Neves, 'Florinda Ganzo, Mirza

1'rompowsky de Almeida, do c�rgo ticã corbeile e como recordação Gheur Riamos, Laura AbPaham,
,de ministro d� Aeronáuitca e no-

da slla' soll'darl'edade a todos os Oclel,e Rocha :\<feyer, Alice Gonza"
mea,ndo pái'a essa função, interina-
mente, o major-brigadeiro do Ar movimentos assistenciais, um aI, ga_ Petrelli, Terezinha Arrulfa Ra-<
,AJalmar Vieira d�lascal'enhas. bum com la assinatura das home' mos, Maria Arruda Ramos, Ita.. R__a-

nageaptes. Es_tiver,am 'presentes mos, Nézia Ev,angelista, AnlOnda

as .scguinte·s 'senhoras e senhorio Costa Pereira, Ib Vieira, Jacinta:

tas: Hem:iques .Jl, Oliveirf,., Doroté:--
Carmem Freyesleben- de Som�á, Carvalho Couto,- _

Eponllla Medel

Elsi� Spheidemànlel, ,

Eclwirges de ros,. Gua)bert1a' ?u.imar�es :.Born ..
Oliveira, Benta dos-S. �es, ,Car'- l\I�an� Ju]Ja M:d,e��'os Ra�os, Ma

Imélia Ramos Ribas,
-

Julieta 1'011' na Gonzaga PlraJa Martllls, Lau·

r'13S G-ünéalves, 'CaciÍcla d� Olivei' ra, Gonzaga-S. Corrêa, J_u�ia Mato.se

ra NÓbr;ga, Irene da. Silva Pel:ei- oRamos, !n,ês 'Campos, Hermogilia
mo; 30 (V, A,) ..:_ A Cómissào de reil�a, Nerina �I. Côrte" Lélia. Me', Lopes VIeIra.

Flntmças do Senado exaÍninol-Í, na .

sessão. de ontellt; o proj�to da Cã- deiros Causs, :Vlaria 'Olga Barbo'
mara :que autoriza o Poder Executi' sa, Elusa ,Costa, Ma,richa D�ux,
vo a reali1;a,r os estuclos definitivos Josefjna ;\Iassad· Janüle Guerrei'
para a'-]ocaliza.ção da nova capital '. "', -

da República no planalto central de ro da Fonseca, Rina cuneos, Ilsa

'Goiás, O prazo para ,o inicio destes Cunha X['preina, l\tL', Stella .Bastos
'. ,estudos será de 60 dias a contar da Abraham, Thereza _-\.ugusta Ramos,

Afastou se da UON amazonense
vigênci8, da lei. A Comissão apl-ovou Rizjo, Alice _Souza Damiani, Ro'

_
.'

-

o parecer favorávél ao proJ'eto, .

,

. milda Gl'isighelli, Ir�ne Elá Bar'
,

MANAUS, 30 (V,' A,) - O sr. Chaves Ribeiro, ex'prefeito de Ma' 4' . ROI-o'-ba d- e" Parl·s» bosa, Edith Gama I{amos, Wilma

naus, dirigiu urna _carta ao senador' Severia� Núnes" presidente dá
({ ,

,

'

Ramos, Matia Nilza $. Linháre.s,
lJDN amazonense, desligando"-se do partido, '

"

. chenou onte'm- Helena Spyricles, .. An!ta.. Damasce'

O sr. Haimundo Çhaves Hibeiro diz, a c-erta, altura" que sempre _

.

no da Silva, EcHa, vou. Wangenhe'
servira com dedicação a UDN, desde a sua fundação, nesta cidade, ao RI-o

'.

im, .Mary Molenda, Vera Hachr�dt,
dando-lhe o rúelhQr dos seus esforços E' dedicação, Infelizmente, o par- Beatrice Zaylis, Nazaré Costa, Hil·
tido, pela sila çrtreção regional, nunca, s·e houve, em relação à sua pes- RIO, 30 (V. A,) - Claude Borelly, ela SilVia SpogçlllÍz,

'

Olga Bí'asil
. a formosissirna jovem parisiense

soa, com os sentimentos correspondentes. Pelo contrário, excetuando eleita em disputado pleito entre '" Luz, OyaI'a Ortiga, Lapda S. Abreu,
um punhado de amigos, sempre foi hostilizado, como aconteceu recen- 1.200 concon-entes, escolhida em· :l1aria Isabel Carneiro. da Nóbre,

temente ao deixar o cargo de prefeito, quando não recebeu .do gover' eliminatoria final entre as 12 mais ga, Tqezinha _C. Nog-ueir.a, l\Iaria

nador o conforto de su<J, palavra,. ou pr.esença, Assinl, a,fast,ava-se da
belas parisienses, para representa,r Estella Amaral Moritz, Mary Vela
a Cidade -Luz no' CarJiaval ca'rioca

UDN, sem ódios e mantendo tôdas as boas amizades ali conquistadas, chegou ao Rio hoje.
' da Cunha, Dinal1 Pereira PQ�_tll'

(

faleceu o nrotelor"
de Mussolini,
BOLONHA, Itália, 30 (V- ,A,)

Coni 77' anos de idade, acaba de fa"
lecer na vizinha

.

localidade de
FORLI o ex-lider sociaJista Gugli·
elmo NIonti, ([ue foi um dos prote
tores e animadores do ditador ita
liano Benito 1Vlussolini. Quando
,Nlussolini era um simples mestere
e�cola, ::\fonti levou-o para sua ca

sa e forneceu-Ibe fundos para sus

tentar o primeiro periódico)' socia'
lista da '1áHia" o "Lotta di Classe"
do qual o futuro "Dllce" foi o di
retor.

\
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COnsa�ra�ora �omena�eo1 '�O
-

Sena�o
As minhas palavras são a de natureza daquelas que se enqua- rníraçãos do nosso respeito e dos I pública a sadia e realizadora e-

monsíração de afeto do Partido dram na frieza das .fórrnulas pro- votos que raiemos de grandes, moção do meu dever.
de que v. exa. foi Presidente do toco lares e "se caracterizam pelo
S du ev uermit I muitas e perenes felicidades para Não tendo o Vice-Presidente daena o e, permi a-me que envo va, cumprimento de uma narina· ro-
também, de alguns modos, o pensa- tineira. A sua singeleza se trans- tôda a ilustre fami1ia. (Palmas República, inerentes-ao cargo, au-

mento do nosso querido Estado figura 'em esplendor. pela expr-es- prolongadas). tras atribuições efetivas que a de
que aqui se' encontra no meu cora: são de slncerídade que a envolve e. O discurso do sr. Nereu Ramos presidir ao Senado, e conseqüen-ção. para que, nesta hora, adira à pelo objetivo a que aspira. qual se- Por fim, falo.u o sr. Nereu ns-: temente C·· N' Ihomenagem que se presta a' v. exa. [a o de fixar aqui essa tela, para

ao ongresso aciona
,

A sua efigie ficará, nêste ga- que perpetue, através do tempo 3. mso, agradecendo em palavras e- nem por isso deixa de ser relevan
binete, porém, mais que ela. c nossa admiração e a das gerações mocionadas a significativa home- te ao seu papel ,-no mecanismo
seu ,espi.rito estlar'á, permanente' vi.ndoura� à figura excepcional do nagem., , institucional do pais, porque a sua

mente. diante ,de �os, e esperamos VICe-PreSId�}lLe da Republicá.. q\le'l Damos a seguir o seu discurso: presença permanente á frente des-
que nele nos msprremos para que, por quase CInCO anos, presidin os

<

no seu exemplo, possamos servir, destinos do Senado, resguardando- SENHORES SENADORES ta Casa, ao IUeSll10 tempo que é
não 'apenas ao Senado. em que so- lhe a autoridade soberana das de- Devo, por sem duvida, a vossa traço de união. entre _o Poder exe-

imos 'Uma grnmde lfammra. mas Ilberações com. o destemor da sua afetuosa generosidade os instantes cutivo e o Legislativo, índependen-
também ao regime

.

e ao BraSil., solidariedade.
.

": de emoção com que me estais mar- h'
.

it I
'(Palmas prolongadas)., ,,- Apar das homenagens das fór- tes mas nrmomcos, eVI a ne a a

.Discurso do sr, senador João Vil-4 ças partidárias que compõem e�la cando nesta hora a vida publica. desigualdade entre 'os Estados, a

lasboas, pela Comissã» Diretora do Casa e nas quais nós todos nos 111-
.

Esta homenagem excepcional é qual, se ocorresse, desfiguraria em

Senado teO'ramos receba Vossa Excelência, um alto e expressivo julgamento I· certa maneira o sentido federati-
Exoelenlissímo -Senhor Presiden- "'� particular. a. dos seus n.looestos h d...

b dé como no desempen o e suas, vo dêsse grande órgão de equili-te do Senado. companheiros de Mesa. (MUlto em;,
Certo parecerá estranho que eu m-u'ito bem. Palma§). funções se houve o cidadão que a brio,

use da .palavra após a manifesta- Discurso do sr, Gildo Lopes, pela Assembléia Nacional Constituinte Nota um grande escritor 'de di-
ção �ll1'a�ime Slos SeJ?adores da Re- ,meada da Imprensa elevou á eminência da cadeira' pre- reito constitucional que não foi
publica, através os Iideres das res- Q' o Seriado da Hepublica sidencial do Senado da Republica. sem deliberado propósito ou in-
pectrvas bancadas. lllS ,

Espero, entretanto, seja rele- prestar a ,v. exa, a hOl11enage�l A voz clara, altiva e autorizada, tenção que a Constituição amerí-
varia 'a minha atitude, de vez que da sua admiração e do seu respel- dedados os partidos nacionais nê- cana, ao estabelecer que o' Con
venho falar em nome da Comissão to com a inauguração dêste retra- le representados, da sua Comissão gresso se comporia <Ix duas Câma
Diretora desta Casa. cujos mem- to. Não quis a bancada da impren- Diretora e da bancada da impren- ras, mencionou em pr'imeiro lugarbras acompanharam mais de perto

sa desta Casa deixar de também .sa, deu-me a certeza, que é um o 'Senado.a ação de Vossa Excelência, im-
pondo a Mesa dirigente dos nossos de render a v. exa, II sua homena- premio dos homens e uma mercê Os homens que plasmaram a-

trabalhos diários. gem, que �iCOll cornpendiada num dos céus, de que não deslustrei a quêl� notavel diploma encararam
A usentes desta solenidade, por livro. prestigiosa cadeira de onde sérvi- o Senado como a espinha dorsal do

motivos imperiosos, os nossos (lig- .

b b (} e ram ao pais vultos dos maiores da' f 1 I "I b kb f'
nos cornnanhêiros o Vice-Presiden- Sabe muito em e111 v. e:yt,,-, U , " sistema ec era - te acs one o

te cio Senado (' o seu primeiro .e por bastas vezes, ao usar da pa- sua já gloriosa história politica. the whole federal system". Quise:
terr-eiro Secretários, nem por isso lavra, para �udá-lo. tive não Nã'O vos direi inverdade, antes rarn-no, não um simples ral�lo do
deixarão de estar nesí e instante sómente palavras do maior cari-l vos abrirei lealmente. o coração, se poder -Iegislativo, mas um corpo
com o pensamento voltaclo para 'fim t
aqui, comungando ,conosco cio l11es-

nho e respeito,. mas, tambem, ex- vos a I lar '(Iue mUI a vez me a- que desse aos Estados, como :E;sbr
...
mo l'egosi.io civico:'

-

pressei os sentimentos que sem- balou o animo o receio de que o dos, prevalente papel no Governo
Com Voss'a ExcelênGia iuntos par- pre me iam n'alma ao contemplar- choque das diversas correntes par- da Na,çã'O. Daí as importantes atri- '

timos a 20 de Setembró de 194.6 a figura de v. exa. tidárias, de o)'ganização pela pri- ouições que privativamente lhe
C juntos viemos· até ã· data de hoj.e; Poderia dizer que v. exa. foi meira vez ensaiada na Republica conferiram e que tão marcado re-
na mais perfeita unidade de pen- ,.

samento e de ação:
.

i' '
um Presidente modelo. Disse-fo; em maneira ampla, porque naclO- lêvo lhe deram na Améd'ca do �or-

Nilsse
.

convivia. áiuhlrno, no (fe- porém, por mim, a unanimidade do nal, tornasse insuper�eis, para te e nos paises que na sua Consti-
sempcnho das honrosas funçõ,es Senado,�s das, palavras el� uma serena e produtiva

. �ireção tuição se inspiram,
impo.s('as pela confíança cios 110S: quentes e brilhantes de seus repre- desta augusta Casa, as dlflculda- Tenho para comigo, e já o dis-
sos pares an�lIa1mente renovllndo, .

1
,.,

fizemos, melhor CJue )lin_guém, -o seJ1tantes. '. 'eles que a 11l1l11a prop1'1a ll1expe- se nesta Casa, (rUe os Constituintes
conhecimento· do acend.rado 'Pªtrio-; Poderia dizer que v. exa. fOl ri�da somava e acrescia.

� de 46. bem andaram no restabele-
tismo. da inflexibili,dade_d,c carátpr, Ull1 grande Presidente. Dirá, entre- E só não tomei do exemplo, que..\ cer o Senado tal como o configura-.
da gl'qncleza, l1l?-riaJ· .e. afetiva de tanto, por mim, êste livro que a me abronquelaria, dos austeros va- ra a Constituiç..ão de 91, em s·eu
Vossa Excelencta, .

.
_.

d t .

f
' .

'd IHomem de partido, tendo de- bancada da Imprensa do Senado roes que, por aqlll. passaR o, en en- tempo a maIS per eIta e 11l11pI 2,_ { e

IIsempenhado por largo tempo a fuz questão de ofertar a v. exa. , .. de�n dª, não pl�eSidir perma�ente- qU,antas vigoravam mesmo porque
suprema chefia' d�uele: qlÚ.! nesta .. Cumpre.-rne, sr. Nerêu Ra�os md'íte ao Senado, por se nao me nela trabalharam a penl!---incompa
-Oasa ,dispõe da mais "numerosa dizer que v. exa. foi o Presidente afigurar licito refugir ao meu de- ravel e a inteligência solar: de Rui.
representaçãD, leve Vossa Exce- .

1 I d
lência, par,a "dai' o'relevo que in;- amigo, amigo '·dos seus pares, a- ver constituclOna, so Jretu o na E', portanto, honra insigne e

primiu a essa' Presidênci?, que se m�go do funcionalismo e amigo da oportunidade daquele ensaio, cujas sem par receber de uma Casa as

manber nela cOm o 'espirito alhe'a- imprensa. diretrizes eu ajudal'a a traçar no sim augusta, prestigiosa e alta, a
do das injunções politico-partidá- Quanta vez, no

...desempenho do diploma de 46 e ainda porque, 'na hOmenagem com que me emoldu
l'ias e voltado integ'ralmente para meu. ofício, não me vi obri.gado. à minha consci'ência civica corri� rais a personalidade nestas horas
os altos illtel'êsses do Brasil. 1<:n- fundad

, 'Illlrnou, lassim, em Lodo êsse largo recorrer. a v. exa.; a fim de que vigorosa a seiva de uma derradeh'as do meu mandato.

R,el'iodo, c1Q jtemp� d,ecorrido. a se aplamassem dificuldades no confiança no.s. voss� .. patriotismo, Quem vo-la agradece, como o

Ílg'lI1'a constItucl�nal do Pr'M1den- �'�m,in_!:J.Q <l� impr�n�a livre que I
no vosso espIr�to p�bhco, m! com- prenno maior de sua agitada, vi

,t� slQ Sen,{l.do, aglJ1do sempre comi !iei11pi'ê procurou redistrar Os a- pree'nsão dos mteresses nacionais, da pública, é um· homem que a si
11 mais sereüa �imparcialidade ·J·a- .

d'
'"

C 'E o qlle tudo ll'ansltlcidamenle trans- IneSl110 J'a' se confessou record'andomiais cóI-hidci �el1l minimo de�,>lize conteclmentos esta asa
�

v. ,

no cumprimento da nossa Lei Mag- exa. sempre nos ac_olheu nao so- par.ecia das vossas atitudes, dos o conceitó de Carnevale de reCito
·na e na interpreláç.ão da nossa mente com a bondade que o carae vossos gestos, da vossa pa]avi'a e rência a Impalomeni,_ ter do poli
L�i Il1tern�. estivess·em em choque teriza, mas tambem com a mesma da vossa ação criadora e fecunda. tico apenas o lado exterior, por-

VJ�O os mais an�a?ônicos interesses enel'dia e com a mesma boa vo�ta- Exerci, por isso, a,s�idua e per- que a substancia era a do lutador
d�" seus adversanos com os defen- . "',' . .. t t P 'd'

.

t {' do dI·re·l·to.
'

.elIdas pelo partido que dirigia . ou
de de serVIr a Imprensa, e de ser- manen emen e a reSi enCIa, an o

exaltassem Os ânimos no f,crvedoi- vir, atra�s dela, ao Pais. mais que, como já aqui o disse cer- Ai quiçá, a causa determinante de
1'0 das discussões. Vendo-o no tumultuar das pai- ta vez, sempre me animDu na vida certa intnll1sigencia e certa vee-

A? �n.cerrar a sessão legislativa xões partidárias, quando o plenáordll1al'la de 48, respondendo 30S
Dradores que se sueederam na fri- rio lançava dificuldades sôbre a

,h�na.: ,e,�;�tnn,do .� no�re .

?liÜlde pessoa de v. exa., sempre me pal:e
fJvS s�mt)l'e nó étilil})nmento dos ceu que, melhor que eu, o definia,
seus árduos dever�s fêz Vossa Ex- dr. Nereu Ramos, o próprio Horácelência -estas cafegóricas declara
ções: _ "Não dir.ei inverdade,. s,e cio:. "Si fractus tllabatur orbs im-

�firmar que a, po,sicão que. ocupo pavidum ferient ruinae": Derreta
e 'a de que mais se envaiclece a mi- se o· mundo, tumultuem-se as pai
illha já n�o pequena éúreira politi- xões, gritem os inte.l:êsses politi-ca. Envald,ecendo-me dela assumi' ." .

1)ara _ cümigo mesmo o cO�lprol11is- cos, e v. exa f�l'lne, �e pe, en·

so de dar ao desempenho da minha quanto se derretIa o tll1lverso, per
missão constitucional o devota- maneceu sempre sereno, -sempre
mento e a en�ü'ção de· que são capa· calmo, semprê .. ativo, sempre so
zes as energIaS do meu ,espirita - e ·branceirô,. dominanrlo paIxoes edo meu coraç.ão".
Essa profissão de fé não sofrett dominando sentimentos. Não ttln-'

�!é ? momento em que Voss'a Ex- to ou t.áÍvez· por sua cultura e mais
lenCI� encerrou a ultima legisla- pelo sêu caráte\', v. exa. soube ser
tura ordinária a minima modifi' o Ft'esidente modêlo, soube ser oc�ç.ão, o que assegura não ia s(lfl'e-
1'a, quando daqui a quatro dias gránde Presidente, mas soube ser,
der Vossa Excelência por termina� tam·bem, muitas vêzes, o Pre_siden-

. da ,es'Úa ultima' reunião extraordi- te allllgo. (Palmas prolongadas).nária e deixar, definitivamente o Disc'úrsó d", encerramento, doconvivio dus amigos que Vossa v se-

�xcelência. c?nta np.sta Casa e que
nador Franci�co Gallotti

sao a ullmumldade dos Senadores da Ao ensejo de encenar esta so"
Republica, para levar à outra Casa lenidade, e antes dos abraços quedo Congresso Nacional o valor rea'l todos devemos dar no eminenteda sua cuHur�, Q,_vigor do sen t,a
I�nto e a exalta{"ão do -seu patrio- Pres,idente do Senado da Repúbii
tIsmo. ca, Os Senadores do Brasil têm ·a

" Esta homenagem, que {j Senado honra e o prazer de oferecer á,
ll1t�g�al vem presbar a Vossa Ex- ilüsti'e dama, dignissima e virtuosaee]enIa, nest'ora e neste lugar em

Ique o cérebro d ...Vossa Excelência espôsa ,-,de ·S. exa., gstas flores;
,formou, o� melhore,s- pensam'e·nlos pàra que elas digam ao éoração'
em benefIcio da Pátria, n'ão é da ·nlagnal1imo de s. exa. da nossa ad-

-ao sr.�·�Ner9u Ramos

De 1· a ,10· de Fevereiro
Sensacional ,dezena de vestidos...
Serão 10 dias' movimentadissimos e extráordíná
rios, durante os quais serão vendidos milhares

de �raciosos e modernos

'Vestidos: de Esfação
Modelos de alta elegancia! Padronagens de
?Tecidos de Fino Gosto e Atualidade! !

cuja :Vendlf� por preços abaixo do custo normal
tio feitio, cons.M.tuirá a mais agradavel e tentado:

ra oportunidade oferecida pela

A 'MODELAR
ao distinto mundo elegante de Florianó/polis!·
Vestidos 'de seda-Schantung-Linho-Imitação

de Linho-Anaruga--'-Catalina-Tobralcos
Piqués-etc. etc. _�

'Essa dezena d-e dias dê venda de vestidos será
mais uma conquista para a popularidade

d'A MODELAR que, com a próxima remodelação
e instalação dp seu prédio, passará a ser um dos
mais completos estabelecimentos do Estado !

"

IMPORTANTE � Tambem o belo sortimento de
-vestidin'l'lO's para meninas será incluido nessa ven
da extrao:rdinaria e por· preços arraz::woramente
baratos.

mência de que se me aculma no de�
Iender principios e convicções•.
.Compenso-nie, todavia, da acusa, c

ção, que não direi injusta, cuidan-·
do que elas rêvelem a vocação do..

profissiona I que as clrcunstancias ,

do meio em queviveu e os aconte-·

cimentos desviaram de sua verda-·
deh-a destinação. Não lamento. o.•

desvio, antes a .Deus agradeço a

mercê, porque, me propiciou a fe�'
licidade neste instante inolvidavelj
e me permitiu melhor e mais de-·
sinteressadamente servir á coleti-'

vidade, ao meu Estado e ao meus

pais.

"IJ"Wky.
./'

, I.

�,

" .

... ' são baratos e formigas qU&
invadem o cozinho poro estra

gar e contaminar os alimentos.

Proteja armários e prateleiras..
com I)lEOCID em pó, que não>

transmite cheiro à comido e-

é inofensivo.
t

Prefiro o loto grande - o, em

balagem mais econômico do

NEOCIDti#(.,?
"

, :

NEOCID

Elimine a tortura da
tosse

Porque' sofrer ta�to? Sato-
sin é o seu remédio de confi
ança. Contem poderosos in
gr:edientes anticatarrais e an
tisséticos. Desde as primeiras.
colh�res tira a opressão do pei·'
to, solta o catarro e acalma a.
tosse mais rebeld-e. Os médicos.
r:ecomendam Satosin para ao
tosse e bronquite, das crianças.
e adúl�os. Em tôdas as farmá
cias e drogarias "Satosin" -
o dominador das gripes, tosses.
e bronquites.

/

PREOCUPADA? ••�

.-

use KOLYNOS!

Não se preocupe! ... O Creme Dental;
Kolynos combate as cáries mais ell
cazmente que os demais dentllrl
elos. Kolyn08 destrol as bacter:as
que produ7,em os \�cid08 bucais, cau-·
sadores das cárIes. Kolynos clareIa
08 dentes e embeleza o sorriso. Com
pre Kolynos hoje mesmo e ..• use-o
todos os dias'

KOLYNqS
Combate as cáries

Agrada mais
Rende mais

K,420,P

A esmola dada nias ruas agravàl>
@) problema da mendica.�cia.
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os t�750.00
o .quanto custa uma enceradeira

ARNO
ELECTROLANDIA

J:{ua Arclpreste Paiva

A;\,lVERSARIOS
81'. 11inssi tu» Mussi

Faz anos, hoje, o ST. Mussi Díb

Il\1ussi, vereador em Laguna, onde"

,'há anos, eslá estabelecido com ca-

"Ea comercial. ,

O aniversariante, que é um ardo
iroso defensor de Laguna, será, por
-certo, muito cumprhnenlado pe

los 'admiradores de sua inteligên
cia e de suas atividades;

SHTA,\ GERCY GOMES- DA
SILVA

'Transcórre, hoje, o aniversarto
natalicio da gentil senhorita Ger-

cy Gomes da Silva, filha do .sr,

ttenente-farmacêutico Ildefonso Ju-
-venal oficial reformado da Policia

-Militai: do Estado.

:JSR. PERCIVAL G.o\LLADO FLORES

-có.
: NASCIMENTOS .

IIienino Heraldo
Está em festa o lar 'do sr. Acacío

,'Garibaldi S, Thiago, alto funcioná
:--rio do IPASE e da sra, d. Edi

.. .Blum 8. 'I'híago com o nascimen
i to, 'ocorrido na Maternidade "Dr;
=Carlos Corrêa ", no dia 28 do. cor'
-rente mês, de um robusto pimpo'
'lho que, na pia batismal, se cha

. marâ Heraldo.
Ao' interessante garoto, bem co

nossos votos 4,e, niô a seus pais. os
'l'elicidades.

RIO. 30 (V.A.) - Em cúta di,

'-rígida ao general Dutra, presiden·
'te da ,Republica, o engenheiro
Alim P,edro, presidente. do InsLi'
'duto dos In<;lustriários, . s.olicitou
,demissão do ca�go.

F.dificío Ipase:-Terreo

� RITZ -

Ás 5 e �8 horas

Ultimas Exibições
OS PIRATAS DE MONTEREY

Technicó'lor
Macia MO�TEZ - Rod CAME

RON
No Prngrama-;

.1) - O Esporte em Marcha
N�c.

I 2) - Noticiariõ Universal
Alualidades.

Preços : ,Cr$ 6,20 e 3,20
"Irnp, "10 (DEZ) - anos"

- ODEON -

Ás 5 e�lOras
Sessões das Moças

"QUE REI SOU EU?"
,

Nac.

ÁS 8 horas

No Programa:
Jornal da Téla � Nac..

Preços: Cr$ 5,00 e 3,20
"Imp, 14 anos".

U:fi>ERIÚ - (Estreito)
Ás 8 horas

Douglas Fairhanks Jr.

A CONQUISTA DO ATLANTICO
Margaret Lockwood.

IMPERIAL
Ás 8 horas

TRAGICA PERSEGUIÇÃO
Gino CEIWI

'. No -r�ograma:
1)

-

-::- Noticiâs=da Semana
Nac.

.

, 2) - Ocupacões Inusitadas
Short Colorido.

Preços: Cr$ 5,00 e 3,20
"Rigorosamente Proibido aLé

anos".

�H
EVITE O �
"

' � -'-

DESGDlE I IVEl" ,

,

�i�·�/. .

,r,:;,;,\,�:<_,_ ,_I,/V/I ��: ��:::::� ':":':::� ::e:.
..

em frações ínfimas de milímetro, mas
suficiente para provocar o seu desa

justamento total. Ajudado pela oxidação,
corrosão e pela ·formação de "bôrra",
o "Desgaste Invisível" resulta de lu

brificação imperfeita e produz queima
excessiva de óleo, redução ele quilo
metragem por litro de gaso.ína, ('0[1-

,s;rt�s dispendiosos e, f.n,�lITt"mte, di
minuição da vidj. útil dt' seu carro,

Até os pistões e anéis de segmento re

cebem tal limpeza para mant-r boa 'com
pressão. O Atlantic Motor Oi! de "Ação
Dupla" assegura, por isso, maior rendi
mento ao seu motor.

I
--------------�---------------------------

-Vida Social Cine-Diário

com

Ocorre, nesta doa ta, o aniversã- , Bob Hope - Signe Hasso - Wil
-rio nataltcío do sr. Percival Oal- liam Bendix
;lado Flores, funcionário do "I'esou No Programa:
:1'0 do Estado. A Marcha -da Vida
',FAZEM ANOS HOJE Preços:
.;() sr. Lourival Bastos; -

Sras. e Srtas. - Cr$ 1,50.
- a sra. Clotilde Prates Faraco Estudan.tes - 2,00

.

'sspôsa do se. João R. Faraco;
_:>.

Cavalheiro.s - 3,20
_ o sr. capitão Honório de' "LTVRE" - Creancas maiores

I=Castro, do comél:�io local;'
. J I de 5 anos poderão entnar na ses'

.

- a srta. Maria de Lourdes Nas- são de 5 horas �

.eímento, filha do sr. Alvim do Nas-!
o c

_ ROXY-:::_
.

-cimento:
- a sra. Noêmia Goulart; Suspeita em cada cênal.
- a srta. Solange Probst, resi-

Misterio em cada momento!
,rlente em Palhoça: Tr-aição em cada beijo!

- o sr. Vandeelau Antônio da

I
SEM SOMBRA DE SUSPEl'fA

::Silva,' benquisto 'funcionário pu-
;:iJlico estadu�l; .

.:
, Claude RAINS _ C�:n CAUFIELD

"

- o melll.no Amauri, filho .do
_

' dr r 'rOT'I'ER _ Conslance
·l\1f

•

h F
.

- _"'u I e)
=sr. l\1qnoel _

tarm o 'elTeIra; � BENNETT ...... Hurd HATFIELD
• -..;- .Q sr.i.Ernani l�f!lk.n!i!10 e"

Sensacional ... Eletrizante.,.
'.sousa, eSlim1adQ /cBometrciári�;_ d

�-Iais dois episódios do espetacular
- 'a sra, rma rust, 'esposa o, seriado: _ "

-sr. Selmo Brust comerciante em' 'fEX .GRANGER 60e 70 Eps.
'Mondai. no municlplo' de Chape-

o MOTO! É DOTADO DE "(ANAIS",
'. pelos quais o óleo circula atra-

vés 1e suas partes vitais. Cir
culando pelo motor, o Atlantic
Motor Oi! de "Ação Dupla" limpa, lubrl->?"
fica, remove os resíduos. Um' notável
Iagrediente químico de "ação dispersante"
mantém êstes resíduos em suspensão,
para serem eliminados na troca do, óleo,

OUTlrAS NOTÁVEIS VANTÁGENS DO ATlANTI(
MOTOR 011 QUE 1I.\\PA E Li,;BRIFI(A:

• Contém um Detergente para limpar
as partes vitais do motor.

• Contém uma película lubrificante de

excepcional resistência .

• �vita' Q, oxidoç'Sp, corrosão e for_ma
ção de "bôrro",

• Mon�ém livres os anéis de segmento.
. -

• Isenta de entupimento os canais -do
sistema de circulação do lubrificante,

ATLANTtc R E F I N I-N G
GASOLINA - MOTOR Oll - LUBRIFICAÇÃO ,- PNEUS - BATERIAS

c O M"PAN Y OF

3

A vançam em toda Carnaval Maravilhoso no Lira
a frente as tropas Como vem acontecendo todos os ,�A ornamentação, deste- "Oarna-

da ' ONU' anos, o Clube da "CoIÍna" .dá umi val Maravllhoso", -

.. terá um tOqU8
denominação para cada carnaval. diferente. Compl-etando os Blocos

TOQUIO, 30 (V. A.) _ A infanta- No ano passado' foi o 'estrondoso de garotas e rapazes que estão
ria, e os tanques da ONU avançaram Carnaval- "ATOMICO-" que .alcan- sendo organizados. Poderemos cí
até cerca de 14 qullornetros de Seul, çou o maior sucesso. Cada baile tar : A Marinha Vem Ai - Sereias
apoiado� por f?�ll?idável ataque c<?m se reali:IJava éra- uma maravi' de Copacabana, - Amigos da On'
bombas mCendlarIaS da aVlaçao aha- que

.

'

da.. ' As tropas aliadas avançaram lha. AS.sIm este ano, a denomi' ça - r
,qu'asi. 5 quiloqletros" ao, longo da I nacão será: "CARNAVAL MARA' A orquestra do "MAIS QUERI-

18 f�ente dt;,145. qullome!ros de

exten-I, CLUBE"" DO". sob a direcão d,e Abelardo
sao, porem: I�forlllaçoes <!o campo Consta do progr,ama alem- d_os Souza já tem ensaiado ,as' maisde batalha mdlcam que estao encon-

., . .

.

< ,
• ,

________------_ 'trando uma crescente resistência; baIles dIas 3, 5 e 6, o, baIle lllfan- conheCIdas muSIcaS, para este ca.r·

IO�DgD"ado O a�.lOlrO por parte das forças comunistas chí-! til com inicio 'as 16 berras até as naval: - Papai, Adão - Sereia

EDITALU" Ue nesas e norte-coreana's. O tenente', 20 horas e das 20,30 as 22,-00 ho' d,e qppacabana, -;- Caracól - To'
- .'

-

-

d 0aode' de -It' ]-81" g;ner�,l roidg__way, com�ndante d� ras, baile juvenil. Durante o bai' maTa Que Chova - e outras tau-
De ordcm do. Sr. Engenhei'ro e..,. . 11 8 &Xerclto norle-amerIcano, decla

le infantil haverá o já conhecido t
.

.: _ .

rou que "uma boa parte de nosso, , '.
as.

:'Presiden,té tórno publico que a te' Reallz�u�se, as 17
, h,oras .

d,e sá
exé[cito, encontra-se na, ofensiva, e__ desfile' de fantaSIas, com pl'CmlOS

;':::;ouraria do Conselho Regional de bado Ultll110, em HaJal, a lllaugu- esta dando boa conta de sua mls·. aos venc,edores. --

Engenhária e Arquitetura es,tá re' ração oficial do edificio do Centro são".
"

,I P,ara Os banes de: sabado - Se-
_ -colhendo, até o .d,i,a 3rde marco

de Saude, a cujo ;ato compal'e' Entr.ementes, o quartel general na- gmida e Terça·Feira será reali'
, . , '. C-etl I'epresentando o Sr. Gover-I va� al�ado reyelou que o cruzador ,', •

:proxn1lJo, as anUIdades proflssw' d' 'd- b 1 R I S'l
. ,bntameo "Cellan" e o cruzador pe' zado o concur"o ,da Ramha do Car-

na ar :� er a . e a I va Impos d "S'
.

P 1'" I I L' 'r
'

CI bnais relativas ao exercicio ele 1951
'b'l' I I

' ,

d
sa o amt au , assim C01110 o nava co Ira em u e, com

, , s' IJltac o ce comparecer, o sr.

r'l d t·" "H -", t d' lt' .

coniórme de.temlinam os artiO'os'
-

.', ,

'

,

CS 100er
.

ancl , es e� OIS u Imos premios às Rainha- e Prmcezas.
,

. .

'"

I Bt'J10111 Lall!'mdo RIbas, Direto!' norte-aUlencanos, contll111aram seu
"21 e 22 do decreto-lcl nO 8G20 de do Depart,amenlo de Saude Publf bpfi1Qardeio contra Inchon, porto de OSrvotos, em numero de quatr.o,
10 de j.aneiro de 1946, de Cr$ 50,00 ca do Estado.' Seu�, dm-ante tôda a, noite de sába- foram entregues aos Associados

(.ci�qUe:lta cruzeiros) para os- pr-o' Ao ato falou o dr. Ben,oni Ribas, �l� � durante? dia �c domingo. In- na ocasião da reserva das mesas.

-"fIssronms que· ll'abalham por conta (1\1[> I.ol'>11,1''l'OU faloo ela atI'\'I'dade Cd oS' a 29 �rlIll?l.nehps ao sudoeste
, , ,-

c, U
.

� e euJ, fOI utIlIzado pelo general-de terceIros e téclllcos _;e de Cr$ sanitária e da- rep1arLiçito que s,e Mac Arthur para o desembarque qIle,
200,00 (dLlzent_os, cru�eiros) para

I'
ínflugTlroLl; tenúinando

por. im.'o- destroço�l a, resistência do exército
fIrmas e pro tlsslOnals que traba- cal' a colaboração da populacão ita'

norte COI eano. , I

lbam ]101' conLa l)rópria. ,.

jaiense- ii obr,,, governamental.
O pagamento da anuidade fóra Lembrou que o Poslo ' ele Saude ,AVISO AOS IX'l'ERESSADOS

do prazo regul,amenta está sujei!, ['oi criado pelo (+ovôrno Nerêu
- t.o a móra ele 20% (vinte por cen'l Ramos ,e inaugurado no govêrno
to), I Atlcrbal TI, da Siha, feito o que

Porl o Alegl�e, 3 clé janeiro de

II cow;idoll o }'rcfeito Arno Bauer a
1951. rOl11pe-r a fita, verde e amarela,

(ass,) Eng'. Flávio Rondelli -I inaugmando-se, então, o prédio do
-

I'e-�onreiro. Centro de Saude.

",

l .. ;'

...
.

.

,.

'"

,

-- r�

Do concurso-: "POR UM
-

CAR'
NAVAL MELHOR" � teremos
PRINCEZINHA DA ILHA - SE·
REIA DO BOM ABRIGO - SIN·
FONIA DO CONDUTOR - que es'

tamos certos alcançarão grande
sucessO entre os foliões que irão
encher os salões do "CLUBE DA
COLINA". -

Panelas de Pressão ARNO
fi Cr$ 5tO,00

Grelhadores Etétricos
cão da Igreja Matriz ele Siío Joa-
quim, só corr.erá depois do rlespa- Ô Cr$ 300,00-,cho do minislro da Fazenda. p.or
ter sido ,proibida a venda dos bi-I'I na EJefrolandiarhetes, e não hoje, conform{! esta-.

\

. I Rua At'cipreste - Paiva - EM. InHse -l'erreo
\"a ::tnLlllcwda. -,

p.o ...._�--O::;""

A rifa em bene rido da conslru-
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LIRA TÊNIS CLUBE CARNAVAL MARAVILHOSO --ESPETACULARES BAILES CARNAVALESCOS NOS mAS 3; SAB:ADa, -5 -DOMINGO E 6 TERÇA-FEiltl.. '�--"

ELEI!ÇÃO DA RAINHA DO 'CARNAVAl. DOMINGO, DIA 4, GRANmOSAS MATINÉES INFANTIL E JUVENIL, COM DESFILE DE FANTASIA. APRESENTAÇÃO DAS;'
-

'

,

. _' NOVIDADES MUSICAIS DO CONCURSO CARNAVALES CO DESTA, CAPITAL E DO RIO. "
\

·,COO·g'·. ,da 'I'maculada" Co'ncel·ça-o'�.� ,� � • � • � • • .) � • � • � � � • � � +TT.�. +TT.�.TT.T�.�. � � � � � � � • '� • �

.... -
-

..-

�, .

"fi

A declmem ·i·' Machado &� Cia. SIA··Colnércio e, Agênc,\as �gra eClmen.o
-

, ••+ distribuidores das aramadas balancas FILIZOLA, comunicoam -que estão aptos .!':,'As Irmãzinhas da . .congr\egaçao da Imaculada Conceição, agradecem, ••• v
�

imensamente, a todosos que colaboraram na realização do Festival de:' a garantir assistencia permanente às balanças adquiridas em suas lojas, con- . �(
24 de janeiro p. passado, no Teatro Álvaro de Carvalho e a distinta. as- +t tando para isto com os serviços de mecânico especializado na Fábriza Fílizo- �t
sístência que acorreu ao velho casarão da Praça Pereira e Oliveira. +:+ la, de São Paulo, onde o mesmo vem de realizar completo curso de especía- �.

Em especial agradece ao' exmo. sr. Juiz de Menores, ao exmo. sr. +t lízação em consertos, ajustamento e reformas de 'balanças. ..:.:
Prefeito-Municipal, à Casa Modelar de Móveis, à Firma Irmãos Mendes .:+ Rúa João Pinto, 12-Florianópolis.-San,ta Catarina --- Telefones: 1658-1500-1362

..��
& Cia., aos Estabeleciment.os�Cinematográficos Daux S. A., à Emissora ._� ! I

G
. . 1.+ + ...:.....

; uaruiá c à Imprensa local, pelo auxílio que prestaram com a propa- '+ • � � • � � � ,+, • � � � '+ � � � � • '+ '! � �,� � '+ j � � • � .. • � -� � 'ó' � '+ +� -,

.ganda, E ainda às exmas.: familias que tão gentilmente se prontificá-

.ram desprendendo gastos, para. melhor ornamentar a peça' daquela nci- .•.O"*A.::n2::o,�' b�,ÇãO' de D"" fortifiquem para sempre, seus corações

'

.' • I.. ','" '.._.
" ,

Florianópolis, ,29 de janeiro de 1951. , ,

Alrmã Elmentrudes _ Superiora O CJDADÃO JUL�O TEODORO i V. Excia. se servir nomear. Re-
,

. MARTINS, JUIZ DE, DIREfTO EM -quer. outrossim, que -feita a jus-

S d A
.

T b I
\ --

EXERCICTO DA COMARCA DE BI-I tif'icação e julgada a mesma por

De e· mparo a'os u 'ercu usos GlJ.'ACU. DO'ESTADO DE' SANTA
I
sentença, ?esig.ne-se V. Excia. de

, • . CATARINA, NA FóRMA DA LEI. mandar citar, .po r mandado, os
-

ii' ,

"
'

ETC,. .contruntaníes Franeisca Amélia

t ' AG RA D EC I M E NTO' FAZ saber aos que o presenLe :Prazeres,. herdeiros de Anibal ,AJ-
, ,edital virem ou dele conhecimeu- ves da jíIlva, Vva de Geraldmo de

A diretoria da sociedade de Amparo a� Tuberculosos muito agra- to tiverem, que, por parte de EU- Azevedo, o Dr. Promotor- Público
dece a todos que, tão generosamente, cooperaram para O 'maior êxito TIQUIO PRAZERES, por seu ad- da Comarca e o Sr. Curador de

do concêrto realizado a io do corrente" no Teatro Álvaro ,(le Carvalho, vogado, Dr. Lauro Luiz Linhares, Ausentes; por precatória, o Servi

em beneficio dos tuberculosos pobres- socorridos pela mesma sociedade.
lhe foi dirigida a pel ição do teõr ço da Patrimonio 'da União, na

_
. seguinte,: - EXl11o

.. Sr. Dr
..
Juiz Ilpessôa el? seu representante' legal:-

.. Agradece, ainda, às senhoras e senhorinhas que, gentilmente, a dê Direito ela Comarca ele Bigua- ..,� Dor edital, com o pr-aso de trin-

�auxi_liou na, passagem de entradas para a referida festa,' çu, !3.UTlQUI0 PRAZERES, bra5i-jla dias aos ínteressarlos .incertos
Florianópolis, 30 de janeiro de 1951. leiro, casado. operário, residente e. >? os ausentes, todos para contes-

_- doruici li-ado nesta Comarca, por ,tarem o pedido no prazo legal, fi-
seu

.

procurador infra 'assinado cando citados para todos os de
"em como fundamenlo no art,ig� .ma is termos da ação, até final
550 do Código Civil e 454' e seguiu- ;pena de revelia. Dando a .causa,
tes do C. Processo 'Civil, propor, para ,QS �efeitos �iscais. o valo_r de
a presente ação de usucapião. no; Cr$. 8.000,00' (OILO mil cr�lzeIros)
decurso da qual e sendo necessá-! e D. e A. esta, pede defE'l'lmento.
rio provará: 10 - Que ha mais' Biguaçu, 24 ele outubro de 1950.
de ci�quenta anos vem 'possuinilo: (Ass.) pp, Lauro Luiz 17inhare;5,
por SI e sua antecessora D. Fran- I Rol de testernundas : 1 -:-- Altamiro

r cisc.a.. Florzinha, continua, 9:an�a e Machado, ma.ritimo,' :es�dente a Formado pela �F.acu!dade Naclonaã,
, pacificamente, o seguinte imóvel, rua CeI. 'I'exeíra e Oliveira, 2 - lIe Medicina, da Universidade cm

sito a rua CeI. Texeira e Oliveira, João. Carolino 'Zimme-q-nann" co- Brasü.: _1�x-as!!listente dos Servi�o.
neste Municíplo ·e Comarca, um merciante, casado; 3 - Jorge Adal-l lIe OftalmQlogii, do Professor 'paldaa
terreno Iazendo: frente na ex len- ,berto Rosa escrevente aposenta- Brito, dà Policlínica Geral do' 'Ri®c
são (!�' 1.4 metros. q�le faz. a rua �?, casado, todos residentes nesta de Janeiro; e,_d� oto-Nn" laring-QlOgia.
CeI. ,IexeIra e OlIveIra; _:fundos CIdade de �lguaçL1. Estaya .sela?� do Profé_ssor Leão Vello-ro, HOllpU:aB
medmdo 14. metros que f.az em com estampllhas es.t�dl1Uls no. va Moncorvo Filho. "

uma- (lachaen�a e con�ronta com .1?� de Cr$. 3.50: devId.al!'ente, lllU- Consultório: Rua' Trajano nO SI
terrenos de Vv� Geraldlllo d� Aze- ,llhzadas. �m, dIta peLI<;:ao fOI �a- 10 anéiár'

..' ,
.

vedo; laqo Sul na extensao de dO o segumte despacho: A. deslg- At d á di' I t ti ifa
112 metros, confinando cOm pro-, ne-se dia e hora para se proceder e� er., ar amen �, a par r

priedade de Francisca AIl!élia Pr,a- i a jl1s,tificação cientes. os. intes�ados �!a,1 1:eliNovembro, no horário ela

zeres e lado N.orte, também na e {)f Dr. Promotor PublIco. BIg'ua- S· oras,
'd

extensão de 112' metros, -confron-' Cll,' 16/40/950. ·(Ass.) Jllli-o 1\{ar- ,.

,{

'ta'ndo 'cO/ll 'lerren:os ,u'e T>rópI;ie-j tins" Juiz de Direita, ·em Exercicio. ---....,....---------
'dade de -I;lerdeiros de Aníbal Alves PrOcedida a justificàção foi esta
da Silva·; 20 - Que, no terreno julgada por sentença do' teôr se- �
jlcima descrito foi edificado uma! guinte: - ,Julgo p<;>1' sentença a

easa, de moradia, de nümero 10', I justificação de fls .. para quç 1)1'0"

I
em regular estagº� (l� &,?!l.se1.'.Y<lyã,Q-I' il�za §eus :Qptd�,5. e�_!t'g-�Ls '�féitos.
a qual sempf',e fOI habitada pelo I

Facam-sê por m;md�110 &s cIlaç-õés
supl.icante .e por sua antecessora requeridas na iniçial; quanto aos

d, Francisca Flor'zinha, cOm quem I Jntel'essados incertos, deverão ser

sem'pre viveu; 30 - Que a posse: citados p_or edilal com o praw de
do - sllplic-á'nte nasceq com ,.a morte I, trinta' dias, publicado três v,ez·es
de sua antecessora: com quem re-. em" Jornal da Capjtà;l e uma vez

sidia, como se fosse filho; 40 - no Diário .oficial. do
...
Estado (Ar-

-, -Qu:e, -o' terreno em apreço foi ad- 'ligo 455 .§. 10 do Cóéfigo de Proces
quirido ha mais de einquenla anos so Civil), juntando-se aos anlos
por sua antecessora, .por escr'itll- uma via de cada publicae,ão. Bi.-
1'a parlicular, sendo, pof'tanto, o guaçu, 21/11/950., (AslS.) José B.
imóv'el do dominio particular;, i Salg�do de Oliveira. E,' para ([Ue
50 - Que, nos ternõs do artigo chegue ao conhecimento de que'm
550 do C. C. essa posse, por direi- interessar possa manda passar o

to de prescrição aquisitiva, inr 1 p�esenle. edital, con� o pl:azq. de
porta em dominio que pode ser tnnt'a., dIas, que S,eril publ1caào e

declarado por sentença, a qual fixado, na fó1'ma da. ;Lei. Dado e

'servinl de titulo par'a transcrição! passado. nesta Cidade de Biguaç.,u,
no Regislro de Imóveis; 60 - As-, aos trinta di·as do m�s de nó,'em
sim; � a presente em conformida- (bro do ano de mil novec�elltos e

de com o
- citado' al'tigo '550' de C. ,cinquenta. Eu. Ararai Romão de

C.. combinados ,com os artigos Faria, Escrivão intel'ino, a datilo-
454 .(J segtlintes do C. P. C" para o' grafei e subscrevÍ. Biguaçu, 30 de

.

fim de ser declarada por senten- Novembro de ,195'0. Julio 1'eod01'o

ça, desse Juizo 'a aqu'isição de do-
I Martins, Juiz de Direito em exer-'

minio, ao slípiicante sO,bre o re- cicio, 'Conféte com o' original afi
ferido imóvel e. feita a tianscri-I xa.d� -'no lllga.r d,e �ostume. q Es

vão da mesma sentença no

Regis-i
crIva0, Ara.raz Romao de ./i'arlfl•..

tro de Imóveis desta Comarca. .... _

P:>OI;�st� o suplic,ant� fazer ? su� , '-Não de esmola 'nas ruas, Auxílif
PH)\ a com testemunhas, depounen as associacões beneficienles,
to pessoal dos confrontantes e (le- ,

mais' inter-éssados que por "entll-
----------------------------

ra contestaram o pedido, pena de
COnfesso, bem eomo por vistoria
se necessario. Bequer ,a V. Excia.
na tórma do disposlo do àrtigo

.

45,5 do C. P. C. seja admitido a '

jl1stific51I' a sua posse, em dia e

110ra que V. Excia. hOU\f'8r-po,r da
bem de desigll,ar com os dej}oi
mento das te,stemunhas abaixo ar

roladas que comparecerão indepen
denlemente de ci1ação, ciente o

'Dr, ,Promotor Público da Coma.r
. ca e o Curador de 'ausentes que

Ji8gem com sfgnran�a e rapidez
, \

NOS CONFORTAVEIS I\liCRO-ON'lBUS DO

8A�IDO «SUL·BRASILEIRO»
,. f"_" • • ••

,-Fl�riap.ópolis - Itajaí - Joinville - Curitiba-
,

,

",Agência:
�

-

Rua Deodoro esquina da
Ru� Tenente Silveira'

" -.

prOY�M d.· distúr. \
bios estOMacais e

lItã digestão/recorra I
imediataMente ao

...... -k,__'
__ • __ ,_,_

"SAL DE FRUCTA"

,
'

,Dr• .'JQsé'�BQabaid
"

A·DVOGADO' :'
Rua' Ge·neral 'Bitt'encourt� tt2'

(orrespondencll
(omerelel

(onrere
-'Dlplom.r

DIREÇAol
Amélia M PiíiOZ�1

IiETODOI
Moderno e Eficiente
'> .

.

Au.; General Blllenc,ourt, 4·8
(Esquina Albergue Noturno)

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

-A AGONIA DA
AS,M'A
Aliviada em Poucos Minutos
Em poucos .mínutos a nova receí-

'.

ta M/endaco - com e ç
a a eír

eular no sangue, aliviando os aces

sos e os ataques da asma ou bron
quite, ,Em pouco tempo-é possivel
dormir bem respirando livre ,e fa
cilmente. Mendaco alivia-o, mes
mo que o mal seja antigo, porque
dissolve e remove o m u e u s que
obstrúe as vias resp'iratór'ías. minan
do a. sua energia, arruinando sua

saúde, fazendo-o sentir-se prematu
ramente velho. Me n d a c o tem tído
tanto êxito que se' oferece com a

garantia de dar ao paciente respira
ção livre e fácil rapidamente e com

pleto alivio do sofrimento da asma.

em poucos dias. Peça Mendaco, hoje'
mesmo. em qualquer farmacia. Ao.
1l0ssa garantia � a sua proteção,

·CLINICA E CIRURGIA DOS Q
LHOS - OUVIDO �NARIZ E GAR:
GANTA DO

DR. ' J.- J. 'BARRETO

c /

A,eRcaGtral para S,Catari_ ,

Ru� Felipe Schmídt. 22-Sob.<
C. Po.tel. 69", TeL .Protetor... ·

FJ.,OlUANOPOLIS -

�,

Para 'coliicar �SOL,1
�m ' se,u ,Sapato

PROCURE

I'D'SWlldO. telefon es 1536 e 1324' .

P-15 de Nov, D.22- 2'_ andar ·

CASA MISCBLANBA dllt"
bui' o • dOI Rádio. R. C. A ..

"Vetor, V6í"ul••• Diacola
Rue Conlelbeiro M.".

"

Precisa-se de vendedores pa_ra se ocuparem na ven-
de maquinas de costura.

\

, Exige-se _referencias, dando preferencia a quem co

Wleça o ramo.

Informações com G. da -Costa Pereira & Cia. S.IA.
rua Felipe Schmidt D. 36.

Fab.laanb e dl,t.lh1lldol'••. da••famada. GOD- ,I·fs"gõs. ·DISTU'TA- • RIVET:. Po••u� 11m ""aD, I.•.d. lO.tlmlato d. aa••mlra.. ..l••ado." bl'lDI
-

I
dlr.tam.at. do.

I',••U,or•• ,ltlbrloa.2 A Cala -" CAPITIU:'· .hcuna e ·at.Dg8.o do. BIRN�' Com.rol••t.. do lat.do. ao :i.ntl4io d.:lh. f�•• I'IJII, .18.
,,1.lt. GDt d� .f.tuor.m IU�. aompl'a.1 MATRIZ .m Florlaa6poU•• ai FIlIIAIS.m alamenau • Laje••

/·......--..----..-- --....--....--..--._--....--------------.....--....--..----�..�..--..I-------- __

!

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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As últimas novidades em Malllots, Shorts, C,alções . e Calçá!'
para Praia, pelos menores preços, I na N MODELAR!!! \

o E�TADO-Quarta-felra, de31 1951

,.

fj)� ,. :��l
'""'�r..lti '

---��\ ,.

�IO mtntn de AluminiQ_do,.Brd�'7---:=:,Rochedo:_
-I monhcodo nil "iJn\1cstlgaçeo t'opular" prarno\llda pela �ctedadc

:1 flnforrnati\1a rla iJrnprrnsa iJntcr-Slrnrrirana 1[cda r .folha do Rio,
. arr.atíts do Piario da Roite r 'Rádio t:upi, qULO rlassificnu cm

primeiro lugar na p-fl'gtlnra n�,6, da categoria_L qúr dIz: ,�_,_.

__Qual aiodúslria_de__orrkfaf,Qs_de.aluminio '.'

...J ,- 7
I" ._. ,-----L __ .. , u,e.JDOlor .. renome ... _

..

outorgue o gresentr i9iplorna 11 Alumlnio do_:_6rasiLS.A...____.

,
,

Janeiro de

- .�.�
'1

.

, , )
'.

Recebendo êste D�ptoma: �J.tlminio. do
Brasil S. A. - fabricante dos utensílios para

cozinha e da Panela de Pressão

/

Roehedo-s-deseja externar seus a:$radecimenro5
, ar público que vem prestigiando

......
sua marca, com uma. preferência

• ". � continuada, por mais de 30 ános.
....... ,,""'..� "'...,.

Aluminio do Brasil S.

,

. ....;.

"

:l

.." ';l
"

"

'.

101.$51
, ....-,-'\. �- .-

-Oonvtncente atua'?ão elo «Furacão Negro».-6 x í a 'conta
,

gem-'_-Nede (2), Gil (2), Brsulío, Urubu e Cará, os marca-

dores.c-enguíca. o" melhor homem' em campo.-
.

Quaaros.�Juiz.-Renda.
'

Como eslava anunciado,' as equí- impressionõu vivamente pela calma,
"ves do Figueirense, e da Associa- rnarqação peQfeita e dtstr-ibutçâo
,.�ção. Desportiva Duque de Caxia .s, impecável. sendo a nosso ver á
campeãs da Capital e de Rio do' figura dominante da porfia. Néi:le;
"Sul, respecl ivamente, voltaram a Brahlio e Gil foram outros que se

,pelejar domingo, pelo Campeona- 'conduziram de acôrdo com às.
to Estadual de Futebol de 1950, suas possibi lidades reais. Dolãy

. jogandô' desta vez no estádio da firme, f'a-lhando apenas no lance
rua Bocaiuva. Tendo havido em- que redundou na queda da sua
pate na .prhnelr-a partida rlisputa" cidadela. Chinês, Romeu. Geraldo
-da nos domínios do gremio colo- e Morací satisfatórlos sendo Uru

.

pado, a vítória sórneute devia in- bu' regular e Garcia 'fóra de for
teressar aos dois quadros Iitigan- ma. A equipe visitante, sem ter
tes que, logo de inicio lutaram co.- realizado uma exibicão cnnvincen
"mo leões, impressionando melhor [e, islo devido ao re"cuo profunrlo
,nos primeiros cinco .minutos u dos médio�, pelo mellosjmostrou-
'bando caxiense. Mas foi ai que o nos que muito de bom pode realizar

. :alvi-negro se agiganlon passando em matéria de futebol. se melhor ' --,- _

"-<- 'l'apiamente vara a ofensiva, as- "rientada fécnica e fisir:.amente, j)'f'la ordem seguintes: Nrdc. aos- -das: FTGUEIRENSE - Dolly. Chi-
'Sim permanecendo ah\ o ,apito fi' pois pudemos apreciar valores in' 1.2 minutôs; Néde, aos 24 minulos: nês e Gal'cia; Roinell (Moraci).
nal. Dizel'-se que a peleja agl"adou dividl1ais como Zé Antunes,' c�n- Urllbú a'os 44 minulos da pri- Enguiça e Bl'l'lulio;-,.. Moraci,' .(Ro
em cheio '�eria menlil', já que, tro al-acante s.[�m düvi<}a o melhor meira f'asp; Cará, aos 15 - mÍ11lltos meu), l'\êde, Ul'l1bú, Gil e Ger:1l-
,da parte dos_visitantes. fallou o homem do '''team''; Cará, Borini, da 2a fase; Gil, aos 18 minulos do. DUQUE DE CAXIAS - Licw,
,

q�le ,sobrou no "�l�racfio Neg.:o":. I Ang�!o e ]�ustálio, que CjuRsi na- (oU-side); Bráulio aos 24 minu- Konder e Geisler; Abelardo, JOI'
teclllca c combatIvldade.. O Flg'UCl- d'a Ílcam a dever aos nossos me- tos e Gil, aos 311 Íllinutos. Aps 25 g\C e Angelo; Chico, Eustálio. Z?
,t'ense foi grande na cancha, reali-. lhol'es dianteiros. 6,..x 1 foi o re- minutos do 20 tempo Abelardo e Antunes, Cará e Borini. O dirigen
zando taheíl a SliU melhor partid<l 'sultado do encontro que elimin.ou ,Torge foram ,expulsos do gramado te do embate foi o sr. Sérgio .To
dente.s ullim�s _

6 meses. �nguiça,' os riosulenses do c,crlame. máxi- por desrespeito (10 arbitro.. As e- mazini, com regular ,atuação.
'

.1l.. nova aqmslçao do ,al\rnegro, ,mo, Os tento.s foram conqUlslados, quipes jogaram assim constHui- Rendai: Cr$. 7.615,OD.

Sem, muito esforço
-

gOleou ,1)9 Duque
e Figu�_jreDse
lIe Caxias' ·

I

DàA. �DYSLAWA WOLOWSKA IIUSSI
•

DR. ANTONIO DIB IIUMI
.

(MédiOOl' _.
Cirurgla-CUDioa Geral-Part.ot.

Serviço completo' e' e8peeialisado da. DOENÇAS b.
SENHORAS. com ,mod�rno8 mêtodol de diagnó.t.lco • trA-
tamento. _

COLPOSC:OPIA. - HISTERO - BALPINGOGRAFIA - 1111:
TABOLISMO BASAL

Radioterapia' por ondas eurtaa-Eletrocoqul_aOlo
Rai08 Ultra Violeta e Infra Vertnelh9 •

,. Consultório: Rua Tr&,iano, nO I, t o andar - Ediflc10
do Montepio.

Horário: Das g A� t2 horas - Dr. 110111 .

Da!" t5 áll 18 horas - Dra. Musai.
Resldênela - Kua Santos 'Dumont, 8. Apto. I.

Palmeiras, cam

peãe paulista
São Paulo, 29 (E.) - Ontem,

no lIlca,embú, defrontaram-se de,
cidlndo o Campeonato paulista de

Futebol de 1950, as "equipes do

i Palmeiras e do São Paulo.-Um ten-

-Lo para cada bando acusou o mar-

l'cactor, resultado esse que procla-:
ca campeão o Palmeiras. com ape
nas um ponto de vantagem, sobre

, o bi�campeão de 1949.

: V-a�CO, b l ..cam.peãO
RIO, 29 (K) - O Vasco da Ga

nia, derrotando ontem o América

pelo escore de 2 x 1, sagtou.se bi-

campeão carioca de Futebol de
. /1950. ,:"

' , ""�:.� i
,

1
�._ • _,

• I

-�

I
(M\JUí:.i.A5, EM GEUl.
VINHO : CIEOSOlADO'
"S I-L V E I I A"

LIVRE-SE DA TOSSE
E DEFENDA OS

SEUS BRÔNQUIOS COM

B·ENZOM·E[�

.

G81e�' O Fllmi
...••Aose;"pelo,IjogíRIO, 29 (E,) - Sábado, no :Ma

racanã, jogaram pelo eeft�rne ca;
ri:oc:l as equipes

. do Ban-gu e do',
Pluminense, triunfando o.::'primei-. -.�. - .

ro. pela elevada contagem de 5 xO.
-

fraquezae exg.o,,:
'. lamento »Ó,

•

FRAQUEZA, E ESGOTA- ':____
M�NT<.? no vel�o é moço, .per- .

'

turbaçoes funcíonaís mascu

linas e femininas, medo íntun-
'dado vista e memoria fracas.
mania de suícídío. tiques' ner- ._-/
vasos (cacoetes), fiiez�;, desa.
parecem com um só vídro das
Gotas Mendelinas. Adotadas
nos hospitais 'e receitadas dia
riamente ,P9� centenas .de mê
.dícos ilustres, Mendelínas fir
mou-se cerno o' mais completo
e categol'izádo revigorante do

"
sistema nervoso e das energias
vítaís. Sem

.

contra-indicação.
.

Nas drogarias e farmácias.'

nNTAS PARA IIPRESSlO ;;;<
C O ,r 'I O ti A R '�:

• ,_- -f;

Comba.a a
:: :

.

I Bronquite-------"'/__ -".-
:t-onific�'ndo-a& vias respi.

, ratórias
A Bronquite é uma porta ahsrta

li graves eníermídades. Corte (' mal
'

.,
pelatraiz'lomando "Satosin" ...:... 1'0.
deroso antíssético e desco.ngestio
nànte da traqueia, bronquios f> p,:íl•
mões. "Satosin" tem efeito 'r!'.pido..
Fluidifica o catarro; diminue a tos-

se e to.rna a respiração. livre e fa-
eH. Nas Bronquites asmáticas, cro.·

.nicas ou agudas "Satosin" 6 o. seu

remédio de co.nfiança,. Peça 'ao seu

farmacêutico "Satosin" - G domi
'nador das gripes, to.sses e bronqui--

-, 'teso

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Cheãam ae :Rio 'as representações Campeona10 carinca Diário ·da- Metropole
ó - -

"
mo, 30 (E.) - Encei-rado ante-

.

. e,strangeir-as à posse' do �1�����1 °de��?�Oe_�I�l�ftca?l���o.c�b�i� Os �umen-tos em' série.

'. I'
•

xo a classificaçâo �os conoorren . U .

• • •

, presidente e e1to teiQ,.pi�l�a�O_I�IO�ii����I����'G'; (ALVARUS DE OLIVEIRA)
RIO, 30 (V i\) _ C11egaram a REPRESENTANTE DO GOVERNO 2° lugar.....,. América.. com 9;

. .'
.. .

.'" , ,; I L'EMAI\'HA 3° lugar - Bangú, com 10;
t osesta capital o cruzador" Sperb , ,DA A L'l'. ,4.0 lugar _ Botarogo, com 12; Os responsáveis pelo governo ticulares terão que aumen ar .

a fragata "Bigburg Bay ", -unidad s I RIO, 3.0 (V.A.) _ A fIfl1 de. ,�::U' 50 lugar .,,- Olaria, com 21;, juram por todas as coisas, C�1110 seus empregados. E vêm dissidios,
da Marinha de Guerra Br itarrica, I Licipar das solenida�es de' pósse 6° lugar - Fluminense, com 2�; não, há mais inflação: que o, nível luas de classe, má vontade e ainda

que trazem as delegaçõ�s' inglesas I
do, sr. Getulio Vargas n.0,-. gover-no, 7° lugar - l\�lladmen.go" com �f.: de vida não vai subir, mesmo, ten- mais 'queda .de produção!

. i
" _

. . i 8° lugar - �a UI'elra, com ",t>, nãed-esignadas j)ar� ,representarem o, i enco,nlra'se nesta ',capIta,
. com�) 90 lugar -= Bonsucesso com :?8; do, dado os maiores aumentos ao, E pobres das Classes que

govêrno . britânico. Nó
, cruzador, ernba ixador ,especlal do governo 100 lugar. '_ C. do Rio com 30 i funcio,nalismo civil e militar. Iorem aumentadas!

"'Sperb" vi:aio,l.l.' o, a.�.nlir�nte Ri' Ii .alelllão d.e., 'Bonn, o barão,. Volra;�� 11° lugar - São, Cristo,yão, rc�m, Analizemos, porém as ,c,oisas... Se os impostos são acrescidos.
chard Sigrnous . ,'J'caylJ,or, "cpman vou HalL�an, q�le chegou p�lo �\ I L3oJ.) Têm havido emissões sobre; e- se os empregados são, aumentados.
dante em ch�fe' d� Base nas

Indiast,
ão de carr�ira ,?a, "Sc.a!l.dl!1av�an

J' . d T:r'b Ih
.

míssões., fato, "êse plenamente COIlS- o govêrno poderá evitar que ali

Ocidentais. ,
Airlenes System . Aqui Já tendo UI-tlça:. O 'ti a o' tatado l

"

.." uti lidades subam de preço? Não,.
Recebendo os jornalistas a bar' estado como repre�enta_l\te do seu

PROCES.SOS EM 'PAU'fA �ARA. .y não pderá e não haverá nenhuma

do, .aquele ilustre oficial forneceu: governo nas couversaçoes para.o INSTRUÇÃ0 'E JULGAMEN'fO Os correios e telégrafos aumen- C.C.P. que tenha força 1l10�'al pára.
estas declaracões.' (,'stabelecimenl.o dum. convem·).J MÊS DE JANEIRO taram muito as suas tarifas. 'E po- exigi-lo!
"Desejo aproveitar esta 'ôportu- entre o, Br�sil e seu pais, o, del�: Dia 29, às 13,30 horas � demos cifar só os telegraruas r de Esta história de subida de nivel ,

nidade paar enviar ao povo brasi- gado especial da Ale�anha. Oci Processos nOs. 165-é 166/50 Natal de l,oo para 2,50. Mais de de vida nos faz lembrar um hotel',
leíro uma, mensagem de profunda dental à ?oss�' do . p��sld�nte yar· Heelamantes ; José Domingos de 15%: O Imposto de Consumo será que conhecemos no, interior:
simpatia e para diz-er o quanto gas ,referlll'se de inicio a sal isf'a

Melo e José Domingos Martins. Re- alterado e aumentado! ° iniposto De um só andar ve pequeno e os

nos encanta acharmo-nos nesta be- ção que sentia em rever-nos de'
clamada: Carlos Hoepcke . S/A. de vendas e. consignações, no Bio, quartos eram numerados de 1.000

Ia cidade por ocasião da posse' di) clarando :
..

" O�jeto:', Horas extraordinárias, passou ,de 1,80 para ,2,70, (Mãis 5%). para cima. Em vez de 1, 2, 3, 1001,
seu novo presidente, sr .. .Getulié - "Embora por causa ,J,� conhc-

descansos .sernanais e gratiflcação. O .selo .de Educação" que começou 1002, 1003 ... Dizia o, hoteleiro que

Vargas. Faz justamente 2 anos cidas, as relações e.nt:'� .� &>verno Dia ,3ú' às 1.4 horas: -com o 0,20 passou agora para 1,50! era para dar maior importancia ao,

que um navio, da Marinha Real, de de Bonn e o bra.sIleI�'er: n'Ml ollst_e' Proces�o ,11.0' leI _ 194/50 Vergonhosamente o, aumento dos seu cstabélecimeno.
base nas Indias Ocidentais visi- jam re�tadas, n� forma que serra

Reclamante: Orlosvaldo José de subsidias íol- apressado, e houve Estamos, financeiramente, na,

tou e Rio, e a gentílesa e a tradí- de' desejar, cousíderamos um gra� Souza, Reclamado: Loide Brasí. �ssemblé!a de Estado que rAececbe� mesma' situação daquele estranho

cíonal hospitalidade brasileira de de passo para o seu re.st�.belecl: sileiro. Objeto: Salários. ,

ram os seus aumentos. . • a hotel que conhecemos. Colocamos
.

. . e[110 em toda a sua maznltude o mara dos Vereadores do Dístrito mais alguns zeros à direta, ma!!-que foram o,bjeto o.s ofiCIaIS e ma' l1l . ,

<>, Dia 31, às 13,30 horas: "
, �

rinheiro,s do "Glasgow" durante fato de aqui nos encontrarmos pa'
Processo nO leI _ 199/5jJ Fed�ral tem sido a mais êscanda- as coisas com o mes-mo valor re-

3 sua estada aqui,' serão sempre l'a saudar e felici,tar, o presidente Reclamante:' Manoel José, de losa porque as' suas despesas são lativo, .. :, Tudo sobe, tudo chega a

l.embrados..
._

ele�t� do B.rasil, com os �ossos Araújo. Re�lamado:' Carlos Bere' -maiores que as !,lo Senado Fe�e- um' nivel; agora mais um degrau,
.sob um aspeto somos mai'\) feli' maIs ardentes votos pelo, eXIto du

nhauser . .objeto,: Diferença de sa.
raU E as nomeações em massa depois ,mais outro, após outrG

:zes do que eles, pois ter,em,o,s � seu governo e
T

o !u,�uro �_ Pov0!lários, descansos s'emanai's e ano' aCJlbaram por desmo,ralizá-la! mais. E 1 fico,u sendo 1.000.

()portunidade 'de ver lalgo maraVl' desta grande Naça.o .

tação de Carteira Pro,fisional. Como 0l! governo,s municipais,

I
Só \há uma coisa, rela, concreta.

lhoso: o carnaval carioca, ares'
, Indagad.? So,bre 0" problem

..a. do. Dia 31, à,s 13,3.5 horas: estaduais e federal farão frente li e'm tudo" isso, com lodas as exque-
.

t b o, oillerclal brasileIro estes allll1entos? Certamente o(l11e sitices dos nossos financistas, com.peito, do qual· tanto temos ouvido, 1il erca� I c

Cf "', 'o' 'Processo_ nO leJ _ 198/50 ,,'
.

falar. Não esquecemos que oBra' germamco o .dele"ado !lo .go,vern,
Reclamante: Davino José Souza. lanrando novos . impostos ou au- licenças prevlas, com absurdas

:sil lutou Co,rajo,samente ao nosso de Bonn gentIlmente recusou abor'
Reclamad,a: P. L. Castelo, Bran.co

mentando as qUo,tas dos' que já �����. ;:�i�e�fo,aL��svalo,rização, do

lado, dl!rante a última guerra e os d�r �al assunto ?eclarando que �� & Gia. Ltda. Objeto: Salário, avi,
existem...

'

laço,s tradicionais e�is,tentes entre f�nah�ades precIp�a� de, sua mI: $0 'prévio, horas extraordinárias e
Não, há olltra saida. (Lida ao, mícrofon� ,tia Rádio

os nossos dois povo,s, que forJlm suo n;o lhe pernlltIam tratar d� anotação de carteira, profissional.
Por outro lado as atividades par- Guaruj,á). �; :;' .,

(orta.lecidos pelo co,nipanheirismo negoclOs no D?oment�. ° represen. MÊS DE �'FEVEREIR°
€m armas e 'pelos sacrificio,s feito, tante germalllco adlanto,u, C�t�l- Dia '1; às 13,30 horas: ,.

do, que ,suá estada se prolo,ngar13
., PI',OCesso, n? ,lçl. ._ '1/51

"

por mais ,d.e-�uma semana, o .,que
Reclamante: Jorg'e Francisco, de

lhe daria ensejo paar tomar conhe'
SoUza. Reclamado: Serviço de Luz

cImento do" a,ndamento do t.ratadu '

,

,

I b e Fôrça de Flo,r�anópolis (D.O.P.).JH1asil�i�Q'alemão, 18m cuja ,e a o· ,

, Objeto:
. A,notJlÇão de Carteira Avisa a todos os associados e interessados em geral desta,l'ação tomara parte".

DELEGAÇÃO DA ESPAl\'HA Profissional.
)

lO

capital.e praças circunvizinhas, qUe a partir de 1° de julho p.
Dià 2, às 13,aO horas: passado em diante, não deverão efetuar mais pagamento de

, RIO, 30 (V.A.) - Chefiada pelo
Processo liO" leI _ 2/51 suas mensalidades ao agente snr. Ataide J;amos q�,<$j;].va, egenQl'al DarIas Ca�anHlas direto;,'
Reclamante: "Olavo Antônio Ja' nem a seus ,intermediários.. "

"

. .

da Escola Superior de Guerr,a fie
ques. Reclamado: Frederico Veras.1

-

A partir do corrente mês foi nom�ado :'Agente, Cobradorseu pais, cbego,u ontem a Delega' t·t I
.

AI 'd Gl
- -

t·
,,[tO de Espanha à po,sse do' presi' descanso.s 'semanais, �érias e dife."nes a Capl alo snr. Ne son ,mel �.� a, �uern pp erao con muar
" -I 'rença de· salários. efetua_ndo pagamento de suas men.s�lldades 8 tratar de qual'denle -Getuliõ Vargas. Integram "

. ,.

f t t c·
.

d
A

t
,.

t'
a mesma delegação 6 diplomata Dia 3, .às 9,,15. horas: 'quer n-egoclo re eren e a ,es a la.; sen o es e o umco au on-

Processo nO leI -;- 8/5" zado para tal fim.
don -José -Sebastian Erisse e o es·.

Relamante: Senadir P,auló Shnor Levamos ao conhecimento de todos, que a companhia não
crilpr dou Eugenio Montez.

Reclaníada: Auto'comércino LLd:a.. se responsabiliza por qualquer pagamento éfetuaçlo, a outra,
AS DIVERSAS DELEGA'ÇõES ES'

I
- "

·t d h N I AI
.

_Objeto: Aviso'prévio, salários auxi' qua quer pessoa, se nao ser para o CI a o sen 01' e son mel�
TRANGEIBáS

lio,sj'enfernIiclade e horas exLrao1" da, residente a Rua Conselheiro Mafra 77.' '.
RIO, 30 (V.A.) - Para assistiL'

dinárias.·
à posse do presidente Getulio VaI"

gas, já se acham no, Rio delegações
chefi.adas pelos ministros das Re'

lações Exteriores·
_ dos. s1e.guinles

paises: ministro Jósé C8.ieiro da
Mata, íembfciixador eXltl'aordinv,rio
e plenipotenciá'rió de Portugal,
chancelér Horacio

walker.J.aTrain'.1ministro do exterior do .Chile, mt
nistro Bernardo' O:· Can'ipo, di:> Pa"

Nestaraguai; ministro, N,eftali' Ponce' de
----------

Miranda, _ do Equador; ií.'iinis-lro,
Manoel C. Gallaches, do Pero::
ministro Cezál' Mayo Gutierrez,
do Uruguai; ministro Pedro Silve' ªIO, 30 (V.A.),�. ° pr�esidc,n.te
le Aerce da Bolivia' lriinisfro' Êr· 'da Republiêa sancionou o decreto

nesto Diógo; d'e Cub�; e estão sen° do Congresso Nacional fixando.
..

os

do esperado.s hoje o chanceler da premio,s concedidos pelo Governo

Argentina Hi,polito 'Teda 'P,az e o Federal a particulares e elltidacles
almirante sir Richardl Symond.s de direito publico piara a cons'lru'

Tay},er, da' Inglaterr�. J
.

cão, de açulles em eooperac,ão.
-

Unidos, no' que se relaciOna com·

.� emprego da bomba atómica.
.

A, DELEGAÇÃO DA FRANÇA
RIO, 30 (V.A.) _- Chefiando a

delegação francesa à posse do sr.

Getulio V,argas, chegou ontem ao .' '

'?3-ale50 o sr. p!,rre Lap_ire, minb' Curso de Hu:manidades;tro da Edllcacao da França que

I
' . , ,

'Conoede'ra e111 Paris uma e�trevis' MADUREZA DO ART. 91 -

ta ao "O Globo" desta oa�üal so° i' CURSO EM FUNCIONAMENTO DESDE 1940
...

. 4,00 Cc"�ac_a\§� !Jre a qefesa da cult.u�'�, latlIlJl qu: I
O único que venceu as' crises por sua qualidade '

t' t I t RIO, 30 (V.A.) Srgundo�s a en regue �mnClpa meu e !1 MATRICULA: dias 10 e 2 de Fevereiro, das 18,30 às20·ho· �

:Franca e ao Bl'oasll, falando sobrz
raso

'
. I.. ••

'

uma ,reporJagem de '''0 ,Globo", a

'-0 ensino' d? português nas escolas LOCAL: Faculdade de Direito _ Salá dos fundos. lradicional Casa Rulla, que aluga
l�l'ancesas. I Início das aulas: aos 8 de Fev-ereiro. ' trajes de 'rigor pára homens, até

Pierr.e Lapil'e é uma -elas mai�, PAGAMENTO INICIAL: Cr$ 15000 correspondendo a, o,ntem já h'avia alugaelo qualro'jo,vens e mais blilhante figur,as da
'

uma lnensall'd'ade e a' taxa.
.. "

I
I contIas caS:lcas ]Jara dh crsas I1('S' casa alllO'a l�n11)ell1 ""'osc"as cra-,;atual política francesa e senr'lo IMPORTt\.NTE' É d

.

fI
A'

-. t '

' ( oe u , . , 'L v

, '. _
. � . e sua ln uencla aplesen areln se os I �oas qur' lJl'('tpnclem tomar parte chás, ele _modo Ia CJue mllitas das-aIlllg'O e conhecedor das COISIl:S do candidatos desde o início para pagarem as bases necessárias II J' I 1 I

'

('c', '. L ,
,

'

na so ellll eH e c e posse (10 sr. x reduzidas .condecoraçõe's de fei'�rasll sua escoHla p,ara chefiar, a ao aproveitamento integral. _

L
- ,,'. "f 't ,�

delegação especial, foi uma, ho,m_e l, O fracasso de muitos é motivado pela"entráda tardia. tulio Vargas 11 goycrno.' os, serrlO apenas eu el o .

t d t f
-

. ' ,
, , R I a' I Entretanto, mesmo falsas, as11ag:em e uu: mo IVO e sa IS açao I Informações anticipadas: Alm. Lamego 67-. Segundo 1n101 mou o SI. o a

condecorações dão brilhantismo a
lI)ara o Brasll.

,

....

r O Dir?tor: José '''Tarken' reportagcm, caela cas,aca é aluga' I uma festa 3ssim .,.

po,r uma causa 'comum, se acen°

tuaram depois cl'a" giHll'r,a por, il}u'
meros atos de codeZi\a. e ami.zade
pesso.al.·

.

No estado aluaI da .insegurança
do, mundo, a amizade de duas na.

cões 'pacificas, lamantes da liberdlÍ'
de ,como as nossas, r,epresenta fa'
tor importante ria 'preservação d:l

paz.' Sentimo'nos, 'por co,nseguin'
te, 'Qrgulhoso de nos poder reuni�'

aos nossos amigos brasileiros na

�olenidade da. po,sse do seu novo

primeiro ma:gistrádo, • ap}esentan'
do os mais sinc,el'os votas por sua

f.utUra felicidade' e pro,sperida-
de."

I Como um jornalista lhe pergun'
tasse a sua opinião sobre a possi'
bilidade de um novo, conflit'o mU!1'

dial, o almirante l',ayllor, ressaI,
vando que ia dar seu parecer de

ord.em pessoal, declarou: "Acho

que haverá pequenos conflitos" duo
rante algum tempo, Dl,as poste'rior
mente, se encontnará ,uma '!lolu'
�ão para a paz. As Nações Unidas
estarão sempre c'oliga1fãs para
conter qualquer agr,essóf. Fiaço
preces a Deus para que não ha�a
:guel:ra". Quanto ao emprêgo da
bomba a.tômicIH, o almirante Tayl'
lar disse: nA bomba, aiômi_ca é
uma arma estrategica de gr-andc
yalor. Nós estamos com os E(tados

Aulas 'de radio-'
te,18D,rafia 't

Aceita-se alunos
Rua Conselheiro Mafra; 33,

1° ';,indar"
Das 19 ás '21 horas

COBstrUÇao

� . l.

.,-)

Departamento de Saude 'Pública
. Mês de Fevereiro"-lO";

, PLANTõES
3 Sábado _ Farmácia Noturna _ Rua Trajano.

,
'4 Qo.mingo - Farmácia Noturna - Rua Trajano.

". 6 ,!,et::ça�feira """":' Farmácia sto. Agostinqp (Carnaval)
Rua·Conselheiro Mafra. fi, '

10 Sábado ::__ FaJ,'mácia Esperança - Rua . Conselheiro '

Mafia. '

, ,'_ .

, 11 Domingo:c,"7'" .Far�,�-C;ia Esp�ança. - Rua Conselheiro
Mafra. ' �,' .",

' "-

17 Sábado>-Farmácfa da'Fé _ Rua Felipe Schmidt. -

18 Domil!go - Farmácia da Fé - Rua Felipe Schmidt.
24 Sápado _:_ Farmácia Moderna - Rua' João Pinto.
25 Domingo _ Farmácia Moderna - Rua João Pinto.
O serviço not!1rno será efetuado pelas Farmácias sto. An'

tôrlio' e ,Noturna situadas .às n}as João.Pinto e Trajano n. 17_'
h pr.esenté tabela não poderá ser aItetada sem pr:évia au-

torização dêste Departamento.' ,

.

Departamento de Saúde Pública__, em 29 de janeiro de 195L
Luiz Osvaldo, d'Acâmpora '_ Inspetor de Farmácia

.
.

• • •

da por 350 .cruzeiros, E como O<

Itamarati falàr'�"" em "ca,sacas e

cond,ocorações" e 11en). todos po-
dem ostonlar o peilo' cheio de me·

da lhas, dando oC1asião a um po.ssi
\'el c(nnploxo, dc h1feriol'idadc; a

i
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t Dr. (LARNO G.
GALLETTI

ADVOGAD:_O
Crim... af"el

o...tltulglio d. Soct.e!lo�
HATURALIZAçOE3
'l'itulott DulOl'Gt61'iott

'Eeerlt6rio • a•• lll.DOlo
Ruo ThocleDtee .2.

FORE •• 1488

... .. ..

DB.I. LOBITO:FILHO'
Doenças do aparêlho respiratório

TUBERCULOSE
, Cirurgia do "I'orax I

FOT'TTUl.CW pela ,Faculdade Nacio-. :,...J,
1'Iia1 de Atedtciliâ. TiSio,logista e

'

Tisiocirurgião do Hospital N&êu
Ramos., Curro de especialização
pelo S. N. T. Ex-interno e Ex-
1l&�i8tente .1e Cirurgia do' Prof.
Vgo Pinheiro Guimarães. (Rio).
Cons.: Felipe Schmidt, 38
Consultas, 'diariamente,

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

.\lt. .. ..

.. ,t'eune som.,. acabamento ..

sulídea.,; no piano perfeito!
Além de vár+os modelos para
pronta entrega. .. êste maravi

Ihoso piano pode ser seu hoj-e
mesmo, através do plano de
pagamento fi I,'ngo prazo!

..

Sl�hwilrtzmanD
RE'PRfSENTANtE'

Catarina

S/A
CX. 134 - Tel; KNOT

Praça 15 de, Novembro n.2Ú"
2°. andar

Florian6polis

para Santa

KNOJ

..--�� ----

TlNÍAS PARA PINruRA
C O T T O'. A I

AULAS PELO TELEFONE

I'.

"
.

,

RADIOTERAR'IA
RAIOS X

'DI. ANTôNIO 110DESTO
.' ,At••de.�...e.te. '.0 Bo.'" �. CarNa�.

II
I'

Dr. Polydoro E. S. Thilgo
ttr."r da Maternidade e .'lIlee II. . .....dleo • .artein

Ho.pUal tle Carlda.. ,. Boapital de Caridade de 1'1a.

CLINICA' DE SENHORAS - CI- riUÓpoUI; Auiatel!_te da

RURGIA PARTOS Maternidade

liaPÕIUCO, conb-ole· 'e tratamento ,JoenÇ<u dOI órgãos internoa••�...

apecl.alizado da gravídêa, Dletur- ctalmente do coraç,io e vas�g

,ioe da �olesc�nc!a e da menopaa- JC)-ftnça. da tíroíde e demall ik:&-
L Pértubaçõel meJUltruala, l ..��, dulas internas

aaç.õ�. e tumores do aparelho .eni· .:JiD1ea e cirurgia de lenhor,"1 -,

'Il feminino. Partos

l-,el'açõea do utero, OVU108, trem- J'lSIOTERAPIA - ELECTROCAlI
u, apendíce, hé,rni4ll, urbes, etc, DIOGRAFIA - METABuLlSlIiO
;inlrgia plutica do períneo (ru- "BA!AI1
vu) IORARIO DE' CONSULTAS: -
\SSISTENCIA AO PARTO BOiS- Dlàriamente das 15" 19 b�

RAÇõES OBSTRTRICAS . ruo

Joençu glandularea, Uroide, od·

tOJ, hípopíse, e�)
'''turbioa nervo.oa - ....terilldad.
, Regimes.
;ouoltório R. Joio Pinto, , - bL

m
RuM. R. 7 de Setembro - 1Idif.

,l'1II , SOUIi. _.:. Tel. 848.
:

lo,.Milton. Simone Perei,.
, CliDiea Cirurlicà

••leRi..., Senhor..

CIRURGIA GERAL I
:!.!:r.�� ::.

... Serviços dOI Professor� Beue- Pi'oINlNt
Wato Montenegro e Piragibe No- LIVB.:6.RI:A .,, :t..IYU.1Im

lUeira (Sio Paulo) ,I :aoaA'
Oo..ultu: Das U ia i7 hora 0'

.CAU8 • UBBJIlIfOllau Fernando Machado, 10 PCJI8U. Y • _•••

"
' • • - 011 aerru.. .....

- ---- yender' '

,O,. M. S. Cavalcanti Nlo encontra eo�prador' :
Entregue ao DIcr1t.6rle ....,,'••

Lo L. AIy.. �••,:

8111 DeocIoiIe.. ,�,_ ..
�" _._..

,

k

Dr . Lins Neves

.·.rrr;;,", f;l��1.('·rd. �..,-
- ..

&10 FRANCISCO DO SDL parã N�ÓV4 YORí
Infol'magõe. oomo.• Agente. "

,

-

P'lç enôpolil .- C.rlol HoepckeS/A - CI- Telefone 1.212 ( Rod, tele.;
S o 17r.ncilCO do Sul -CariaI' Hoepcke SIA -Cl- Teldooe {;

.

Mf)OREMACK
-----------�----------------------------

I

Présa a uma cadeira de rodas em sua casa, a pequena Ann Odior
ne, de dez auos de idade, residente em Euclul. Estado de Ohio. no me'

dia oeste dos Estados Unidos, está pela primei1'a vez em sua vida
participando de atividades escolares com o ouxitio de um ciI'�litO te

teionico ligado 'entre sua resiâencia e uma escola vizinha, A combi:
nação de microfone e alto falante em ambos as extremidades do ci,rr'
cuito t01'IUl possivel a conversação entre a menina e sua 'profess01'a.

As �ernas da pequena Ann ficarani quase conrpleuuneni e porali:
zadas e suas mãos parcialmente paralizodas em consequencia de um

ataque de artrilismo reu1natico que teve aos três anos de idade, AnIl!

que, é all�iliad(l nos sestudos por sua mãe, foi escolhida para ser a pl'il�
rr:ezI'([ cnança � beneiicior-se desse seJrviço educacional especial. man
tido pelo Botari Clube de Eucliâ e pela Junta de Educocão da cidade.
IU818/.

- '

o,. Newton' d·Avil.
'

Clnqla I,nl - Doea4ial d. s..Ia..
ru - Proetololia
FJetrlcl!l�.. Médica

eo..oltório: Rua Vitor lIelreI.. a.

• - Telefone 1.807
Consultas: AI 11,30 boraa , • taro

a. du 15 boru em dI.nte
'

R idência.: Rua Vidal Ramo. ..

• -,Telefonel.me I'
_.....--

O,� Mi,ioWendhlusen
.....6dJea Ce l41Ihoe e ......
õaRlt:4l1o - Bua Joio 1PIIl� 1.

.

TeIeI. II.. 2ft '

QuaIta du • .. , ,

.........: )'eII ..
..... II'{'>

.......

� tIiMrAN"ííiA""-;":AIíAN1i"""õr"''jiAiiiA;,,,&''&,,&,,&-'
,

Fadada. em ! 870 - Séde: IAHlA
INCODI08 E TRANSPOK'l'E8
CIfru •• Bala.c••• 'U"

CAPlTAL II RESERVAS ,..... CrI
Reeponaablldadea ,

••••••

'

•••••• • •••• '.. Cr'
- Receita ••••• • ••• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Cr't
Ativo �....... •••••• ••••••• ••••••• • • ere
Siniltroe -P8goa DOI tal.timoa 10 aJlOI. .... Çtt
R..ponaabilldadM •••••• ••• • • • • • • • • • • Crt

t, �,

Dr. Paulo 'F�ntes
a&feo' ........

c-nlt6r1o: )tua Vitor KtIriIII, ..
Tel'_ 1••e.

CnnItu du 10 ii 11'. cu .. u
•• ... 1telf4hc!1a: 8� :81.......

. .

n.· - T...,...: I....

•

1Ó:1Ôo.eotI,lo
1.878.401.761,17

17.05S,2ü,Bo
142.178.801,10
18.61:' '1',10

'11.711.40':'01,30

"VIRGEM . ESPECIALIDADE" dã
CJ,A,WETZEL1INDUSTRIA.L-JOINV[�L�· (Maroa ue:.!

TORNA A ROUPA 'BRANQUISSIMA, ,

Diretor_:
Dr. Paa..lill. .'Utn ""ln 'fI Car....... Dr. I'n..... .. 11"

,

A 1'1'ao Dr• .l_.ala Berreto •• AratJe • .r....'r•••
�-_-:.:-.J:..-_T....-_� _"..-.-_-.--.&-_-..ItI"_-ç_-_-...-_-...- ....T�%..._ • &T_T.. _ ..

-

..................._T•••• u • u uW

/

o Salti.

CONSULTÓRIO: A

�
. ... ')

Rua Vitor Meireles a. II
,Fone manual 1.7ttJ

RESID&NCIJ.:
&nnida 'Trompowltl ..

Fone manual fi•

lOr. Roldão Consoni
ItbJlURGIA GItRAL - ALTA a.,
au)tGA - KOI.:aSTIAS D'- ....

NHORAS - PAllTO.
WeraacJo tela ),anlct.cle te ....
.... Ulliftnldade ele 8Ia Pule.
IIJlde foi ...i.tente por driDtl __ ..
.entço Cir6raiéo . do Prof. AUIIt

.

. ,

CIiitII...... '

0naqIa do, eat6l1iUo e YIai �
... mte.tiJlDtl deIpU-' e lNiIi. ....
dei ri...

'

�6�ta. 1Iai ....
Mrioe e tnapú. V ......
o - _,

éeIe. _

'farta. •
'

,

Ceaftltu: :1)&. I li S ....
)'eII,. Sehmldl, 21 (aliai .. CUt.

ParaI..). TeW. 1.S,.
aeel4hda-:)tua "teY.. 1....� .,...

.

TeIaf. II. 1M
_

�Dr. A. Sentlel.
(l'ormadO pela Pacul4ade .aeIoo
ui de II�� da UIIl'fenddade

,

.dO BrUJl) ,

II6CIlco Jl!!r, CO�CJll'1O da &ulata
.

ela a htcopãtu do DWtr1..
,

'PeI1er� •

_·lDtenlo
.

de lIollPttal�
trfeo e IIaDIcODl1o JudlcSAno
_., da Oapital PeI1�a1., -- i
IIZ·lDtemo da &anta Ou. d. •
Ml'tC6rcl1a do B10 de JmeIro
OLúUO.l IatDIOA - DODO..

, If.ImVoeAa,
OoUU1Ulrio:. IId1ffcfo .m.u..

.eto - -.la 1.'
BH14l1lcJa :

Avenida Rio Bra'fl,co, 144l:
Da 11 " �, _ora .-'1 i

Telefone: .!'IiI1'J ;'jt,.. '

aoa.uIt6P1o - 1..... �T"iii.a�" i
IIee1dlllcla - 1.... �

"

•
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Nest� .
Capital �os�'; mei8s . trãbal�is;as e I

IIperarlOS .. festeJarao a v81ta do· emmeqte I
brasil�ir" com fou)s. de artific�o e rojões I

-durante o dlt_ de hOJe.· I. �

O [SlftOO saúda o -preclaro Chefe da Nação II
. '. ,/' -

. ��
�""""'t ....._.-

-

Getulio Vargas ass�lIÍirá. �oie
'Rr�esidencia dâ·1 .He�u�liéà;; 'j .!

'\ (

'GOV�RNO DO ESTAD

Florianópolis, 31 de Janeiro de 1951

Hoje a posse de -Getú·lio Vargas
RíO, 30' (V.A.) - ° sr. Getulio. dárias. Sabe-se ainda que ficou'

Vargas, presidente eleito, prosse-, definitivamente assentada a: ida
gue em seus contatos com os diri- do sr. Ricardo Jaffet para a pre

gentes pofítícos. e com os represen- sldêneia do Banco do Brasil.
tantes das diversas associações de f ° PROVAVEL MI:\'ISTERIO
classe, no sentido de aparelhar-se Amanha, às 9 horas da manhã,
convenienernénte para a sua ação na residência do senador Epíta-
governamental. cio Pessoa--.Cavalcanti, o sr. Getu-

\ .

• ,"<"1;-' lio Vargas receberá os re1)res,en-
Ontem, ao que se infoma com tantes da imprensa, quando anun-

segurança, houve uma alteração ciará, oficialmente, a constituição Eleito Governador do Estado, as-
fundamental na constituição do do seu Ministério. Ao que se asse- sumirá hoje fosse alto pôsto o sr.
Ministério com a escolha do sr. gura o Ministério, salvo modif'i- Irineu Bornhausen.
Horácio Láfer para a pasta da Fa- cações, será o seguinte: Fazenda S. Exa. tomará posse as 15,30 ho;
zenda, em 'substituição ao sr, Ri' _ Horácio Láfer; Agr-icultura _

ras no Palácio da Justiça, perante
o Egrégio Tribunal de Justiça.cardo ."taffet, que se considerava João Cleofas; Justiça - 'Francis- .

As 16 hOI'àS, 110 Palácio do Govêr-
assentado. ° nome do presidente co Negrão de Lima: Trabalho - no; haverá a solenidade da trans
da Comissão de Finanças da Cãma- Danton Coelho; � Viação e Obras missão do Poder, quando f�la,rão os

ra surgiu precisamente depois que Públicas' Anhaia de Melo ou Sou' srs. Aderbal Hamos da Silva e o

Pc.D
.

I I 'f L" Ed
-

S'
- . novo Governador. ...

o " naciona reso veu mam es- za ima ; ucaçao - • IIThOes

FI'I
" Para assistir' a posse do sr. Irineu

tal' solidariedade ao novo govêr- lho; Guerra - Estillac Leal; Ma' Bornhausen recebeu êste jornal o

no. Apurou a reportagem que o sr. rínha - Lemos Bastos' Aeronáu- seguinte e honroso convite:
.

J.affe,t, em conversa-ontem com o tica - Alves 'Seco' Presidente do "Tenho .h?l1I·a convidar vossê ncia
.

. '. para assistir- ato poss·e GovernadOl'
sr. Getulio Vargas, d,eclinou <la Banco d.o BrasIl - RIChard Jaffel; Estado senhOl' Irineu Bornhausen vg
sua investidura, tida como certa Chefia de Pblici,a .:::::.. Ciro de Re- eleito"'lJeríodo 1951 a 1956 vg que
na pasta da_ Fazenda,' desde que o zendw Chefia do Gabinete Militar se realizará no dia trinta e um do

posto pudesse servir no curso das da P;esidência _ Ciro do E .p' i.
corrente mês às quinze_ e_Jrinta .ho-

. . sIr. ras.vg na sala das sessoes do TrIbu-l1:egociaçõ�s 'Politicas para atrair to Santo; ChefIa do GabIllef� CI' na] de Justiça pt Cprdiais saudações
o ,apoio de outras correntes parti· vil Lourival Fontes. URBANO SALLES, presidente do

Triounal de .rustiça�

Cambôriúo presidente GeloUo Vargas /cctocederã Em
boje entrevista coletiva à ,impreDs·a

'"

RIO, 30 (V.A.)
-

( Durante a almoço, o sr. Getul_io Vargas foi

manhã. de ontem, o futuro pres·i· a Clas� do .sr. Epitacio Pessoa e à
dente fiéou descansando no Hotel tarde recebeu diversas visitas.
das Paineiras, onde, com o sr. Lou' Ontem, a impr,ensa desta. capÍ'
;rival Fontes, 'lfá �coJhido cpefe tal e os representantes de todos os

do ga.binete civil, conc�i-tou v!rias orgãos do inlerior do pais e do
;proyidencias para o ,-di,a da posse, exterior foram convidados para a

inclusive o preparo do discur.so que entrevi.sta coletiva qu·e o sr. Ge'
pronunciará na escadari,a- do Pala' tulio Vargas conced,ei'á amanhã,
cio Tiradentes, depois do jura' g:uarta'feira, na residencia elo sr.

mento constitucional. À hora do Epi!Jacio Pessoa.�

No sabado uHimo, em Cambor:iu
foi festejado a inolação da,"Juz na:
quela apj'azivel pI;aia.).·;":·"�·�\�
Às 21 horas, na Pra�de' a,úibo'

riu, aos diretores da' Énib}ésul
foi oferecido laúto jantar em re·

go"?ijo da inauguração da rede
-

d,e
luz naquele looal de veraneio, sen°

do homenag�a� o governador do

E.�i.l!do, dr. Aderbal Ramos da SiI'
va, .falando Os s1's. Heitor Santos,

dr: Rudy _Bau�', Haroldo Pedernei'
ras e Heitor Libe�:ato.

,.

CONTRA CASPA,
v

QUEDA lOS CA·

!tELOS f DEMAIS
I

AFECCOES DO
"

�

COURO CABELUDO.
·r6NI.(0:' (Af'j.LA�
f."õ'R'i�_çJl,tNC;;�

a .

!

j .

Parecer -do Procurador Gerai nu ('enurso1J
contra ii diplomação dó sr, Nerêu, Ramos,

.
'

aruuida nela H.ecorrcnte, razão' não»
hH�endo "1j_ar2. ser alterada nesta"

oportunidade, depois que o resulta
do das 'urnas foi. favorável ao ilustre'

HECUHSO DE DIPLO}L-\Çt\O N. 4 candidato já mencionado.
::-':0 que se refere ao recurso par-:

cial apensado a fostes autos de re-·

curso contra a diplomação, trata-se
de unia que não foi apurada peja
Junta nor haver indicios de viola-v
ção e apurada pelo Colendo Tr ibu-:
nal Hegional. por haver o perito no->

meado concluído pela ínexistência.
de via lação.

A União Democrática Nacional, Entende o recorrente que o Trí-'
seção do Estado de Santa Catarina bunal não podia ter ordenado a apu-:
interpôs o presente. recurso com J ração, por .inexistir recurso do ato
fundamento no art. 121, n. 'In dai da Junta que lhe possibilitasse o co ..

Constituiçãu .Federal e no a.rt. 170, I nhecilll,ento. d.a ma!éria. ,

letra a do Código Eleitoral "contra Este Egrégio Tribunal Suueriorr
a expedição do diploma de 'Deputa' julgando o recurso n. 1.503, rio Ma->
do Federal ao DI'.-NEI�U DE OLI-' ranhão, do qual foi Relator o Exmo ..

VElRA RAMOS, candidato do Parti' Sr. Ministro Sampaio Costa, não to'

d? .S.0cial Democrático, cuja inele- mou conhecimento. rio mesmo" j)0l-.
gibílídade, segundo a Recorrente entender Que o 'Tribunal Hegional/
decorre' de não ter êle se afasta.d;, daquele Estado não violou a lei,:
definitivamente fie.' suas funções de I quando ordenou que as urnas não'

Vice-Presidente da .Repúblíca, per' �l)ura{�as 'pe]a� .Juntas o. f<?ssem .por
manecenuo no exe rcicio do carao ele proprio, 1 ribunal Regional.
nOS três meses anteriores ao pJ,eito Ora. não tendo o De_rito nomeado-:
de 3 de outubro último. pelo Presidente do Tr-ibunal encon->
Renova, assim, a Hecorrentea dis- trado indicios de violação, -bem an-:

cussãc da 1�lalél'Ía que foi objeto da dou o '�r�bunal Regional apurando
consulta feita a êste Ezréaío Tribu- a urna, eIS que lhe cabe na, formai"
nal, pelo P. S. D. e con�tit�iu o pro' do inciso I do art,. 106 do Códice,
cesso n. 2.023. r�solver as dúvidas não decididas:
No parecer que então emitimos pelas Juntas-- .

manifestamo-nos 1?el�. necessidad� S.�n�o\ a.ssim, de parecer :que' 'CJ--'
do afastamento definitivo das fun- EgI egro I'ribunal negue provimento
ções que exercessem o Presidente e a� recurso contra' 8, diplomação e'
o yic�-PI'esidente da Repú�lica até nao .tome conhecimento do recurs@'
tres meses antes do pleito para que parCIal.
se pudessem ca-ndidata,�' a'Deputado' �istrito Federal, 23 de ia.neiro de'�
ou Senador. .'

.

119;>1;
.....

F.:�t� Egl'égio Tribunal, el1trctanto. Plínio
..

de Freitas Travassos --
decIdmdo tal consulta não acolheu Procurador Geral. I

o no�so paI'eeel', tendo reSOlVidO,·' '. '

..

unammemente, que

T-"Não e:,iste i�êol11patibili4ad.e rOeOU-'H pp,ló role' tà.4para o VIce-PresIdente da Repu' I O U'
blica candidatar'se, no exercício

.

\.

do ca,rgo, a deputado ou senador HOLLYWOOD, 30 (INS)' Oi
desde que não te'nha exercido ; famoso "casal do ano" de 1950,..
Pl'esidên"cía da Hepública nos três I con.l]Josto _por Elizabeth Taylor, a

meses anteriores ao pleito". (He- a,tnz .de cmema, e Conrad Hylton.
solução n. 3.445, de 20-6-1950). filho do· famoso hoteleiro, tenninolJl'
Não vemos, pois como aO'ora de- hOje quando um tribunal concedeu

pois de eleito i";'sofisI;la�ellll'ente. o divórcio )l.�atriz. A linda atriz-,
Deputado Federal o Dr. Nerêu de rel;jtou chorando ao tribunal os,
Oliveira Ramos, possa. êste Colendo I se.us sofi-imen1:os, enquanto esteve.''"
Trihunal amparar o pedido da, Re' casada com Bylton e CÓIl10 ês{e "foi
corrente. .• indiferente" preferindo a roleta a

A decisão unânime· deste EOTéó"io sua COHlpp"nhia. O advogado de
Tribunal, já referida, deixou fÓra,od� Hylton, Bentely Hyan, negoll as

dúvida o seu entendimento sôbre a acusações de "cruelda:de" contra 0.<'

inexistência da incompatibilidade seu cliente.

PROCURADORIA GERAL

PAHECEH N. 311/P

Do Estado de S ...Catarina
.

Contra a expedição rio dip.l,2ma de
Deputado Federal ao Sr. Dr. Nc
réu de Oliveira Ramos,

Hecte.: e. D. N. ..

. Hecdos. P. S. D. e T. H. E.

-PROFECIA/
.
Fizemos, há dias, uma profecia.: a de que o D.iário da Tarde,

que esta.va publicando os recursos da' U. D. N. ca.tar1nense, não pu-'
blicaria nada a respeito do julgamenfo desses recursos.

° primeiro deles- - a bela peça jurídica do sr. Wan'derley Jú-
nior contra a diplomação do Sr. Nerêu _Ramos - já foi decididci,

pelo Superior Tribunal Eleiforal.
A bela peça teve parecer conlrário do 'Procuradór Plínio Tra-·

vassos e foi rep_eltda por unanimidade de votos.

° Delegado do P. S. D. deixou de fazer a contestação ora.l por
entender que a �lipótese era ridicula.

_

E o Diário não publi.cou -n<lcla do julgamento. Valeu a prof!'!cia�.
Com os outros recursos vai acontecer. a mesma coisa.

·1 '

,_
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