
Acusada a Rússia de criar um exército secreto na
.Alemak.;;'

WASHINGTON, 23 (V.A.) - As, com o que a Russia viola uma se- guma. mais um impacto na guer- taurar a confianoa em suas mam., ooncluídos numa epoc��.qI q';1.� .0-* ,:,� '/_

potencias ocidentais acusaram a
I
rio de tratados e acôrdos bterna,-! Ia fria que se desenvolve rapida, festações de paz, deverá dissolver:1 quatro grandes acre ,.",��m""fu\;�';.,,::.:�,

Russia de estar construindo um: cionais sobre a desmohlllzaçã.r, mente entre os dois blocos. inrediatamente as .suas unidades: memente na colaiboraç' 'P��:;j-:'�: ·t"
exercito secreto na Alemanha, I da Alemanha. Mais adiante afir·1 A nota dos Estados Unidos assí- militarizadas, formadas na Alema-] tendas para solução d

_--.

�;

sob a denominação de força poli mam os signatarios que, se ereU'1 nala que a atitude da Russia, no nha Or-iental" muíúos. Assevera, ma' .�
!CÍaI. Eni notas em separado,. diri' vamente, a Russia tiver boas 111- oaso em tel:, representa mais um Segundo a nota do Departamento nota ianque, que seri ;,�
gidas ao Kremlin, os Estados Uni- tenções, como tem alegado em suas do dos .acontecímentos com que de Estado, o exercito assim forma' a formação de um e �;,

"""",J"
dos, a Inglaterra e a França de- manifestações publicas, deve ois' Moscou toem "destruido a conítan- do pelos russos abrange,__o. contin- natureza na Alemanha !:.:""..

cIararam que a chamada "força solver imediatamente o menciona- ça mundial" na sincerdade e na. gente de cinquenta mil homens, o consentimento rias

jPoJi.c:ial alemã" outra doisa niã!o, da exercito. O novo protesto nci- paz dias suas inten.çõ�s. E ac�ntua: ar�ados �om �etra�hadoras, ca-I russas, 'o que "essa sÍlL,,,, ,', :�
é sinão um verdadeiro exercito dental" representa, sem duvida ai·' "Se o governo soví ettco deseja res- nhões, artilhar-ia :mt�-aerea 'e ta�'1 tegoi-icamente em oposição [ctodos

ques. Os mesmos eslao sendo treI-1 os 'esforços que estão sendo desen-

n.ados re�ebendo, os :p�in.cipios �,a. i volvidos pelos Estados Unidos
-

e

SICOS ,�a inf'antaria, com lllstl'1.�çOes I outras nações em favor de uma
as mais r-ecentes sobre o manejo da par. estavel".
artilharia e dos carros hlindados.

•
.'

Essa força, segundo afirma ex- A nota brilanica, em termos

pressamente a nota norte-ameríca- mais ou menos semelhantés, acusa

na, não tem nenhuma função de' os russos de promoverem na Ale

policia aduzindo que tanto o acôr-
I manha Oriental o desenvolvímen-:

do ele'Potsdarn oomo' de Yalta I to "de um verdadeiro sistema milí-
, ' ..

tão invocados pelos russos, bem, tarlsta e agressivo", A nota do go-

como varios outros proíbem. textu- verno de Paris 'está vazada em ex

almente ia existência de forças mi- pressões mais cordatas, afirmando
lilares na Alemanha, formadas pe- que a policia militar alemã possui,
las autoridades rle ocupação. Es- definitivamente, os caracteristícos
ses acõrdos, naturalmente, foram de um exercito.
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A Instalação do Distrito de Nova�Não pretende enviar -

Oportuna campanha educativa
/

Petrópolis, em Joaçaba : màlsa, t�ouPr�,Spapara RIO, 24 (S.l.,L) _ As restri- vistas iluslradas nos dão exemplo,

,/'u, I) " ções impostas aos consumidores a cada instante, da infinidade de

. Magnificta feosta eSDcolaNr.-Churrascada't.ofereGCidadao Prefei- WASHINGTON, 23 (V,A.) de 'energia elétrica no Brasil, no-
1
aparelhos domésticos acionados

oscar a ova e sua COillllva'-- ran e , tadamente nesta capital, não cons- 'I elétricamente que o mnericano na-oI Alguns í'uncíonarios responsáveis
rigosijo da; população. (do governo norte-amerlcano de' tituem medida única na bístória

' dispensa 'em sua vida quotidiana,
Joaçaba, (O Estado) _ Realizon- vereador Domingos Floriani Bona·' claram que a administração de dos povos na era da eletricidade, I �ãO é apenas �a iluminação que

se sábado último, a solenidade de te, dr. Alexandre Muniz de Quei-] Truma,m não está cogitando de Idênticas restrições sofreram há

I
ele gasta energia: sií,o os rádios,

in�tal�çãO do distrito de. Nova· Pc·' roz, verea�o.r Guerino Dalcanale e I rEi:orçal' as d,�fes::ts de Cjuu!'quer tempos os Estados Unid.os. Nessa refr igerador-as fogões, máqninas
trópolis, recentemente criado pelo exma. f3111111a; senhor Oreste FIo, pais do Atlantíco Norte com tro- ocasião, os gastos de energia fo�; de lavar. roupa, cafeteiras, torra

Go_vêrno do �stado. , I r iani B�n�to e exma. senhora; s�', pas dos Estados Unidos.' Infor- ram sensivelmente reduzidos, ,su-I d�iras etc., etc. E n? entanto, .sem
AS dezesseis horas, sob a prest-; nhor Mano G,ewher ,e- exma. fanu· mam ess'es porla-\'ozes à impren- portando, enLretanto, as donas de,' dI,spensa!'

o uso destes prestllIw'
dência do eXI1}o. sr. dr. Lourenço' lia; cap. José Carlos Veloso e exma.1 sa que, exceto os B-29 qu'e permca.

casas norte·americanas as medidas sos auxiliares domé.slieos, a'lrayé-s

Rolando MaUucelli, cid. juiz d;) di,' senhora; senhor Aquiles Garcia e
I
necerão na Inglaterra, nenhum re-

de I'acionamenlo postas em VigOr.!
do contrôle constante 'do consu·

reito desta comarca, foi realizada! exma. sC!1hóra; senhor Francisca
I
foroo desta natureza foi solicita- Êste exemplo ele respeito aos inte- mo de energia eléldca, souberam

a sessão solene de instalação do' Santini; senhor Pedro Lara Ribas: do por qualquer uma das nações rêsses da coletividade foi ,tanto i
as "housewives" americ;anas en'

novo distrito joaça�,ense, presente:,,' e jon�a]ista Genésio Paz.
.

-,_o . I ocidentais. O vice·presidente Al- mais no�ável se. considerarmos que I
[rentar os rigores do racionamen·

os senhores: PrefeIt.o Oscar Rlldr:-II A vII� apresentava ,aspecto festI:: ben BarkJ.ey sug'eriu o,ntem u noi' a energJa elétnca encontra um &0.

gues da Nova, por SI e como rep!,'e· voo Apos a Santa MI�.sa, qu,e fOI I te em discurso em Nova Orleans sem numero de aplicações nos la· 1 Par,a isto, sem duvida muito con

senta�te do. deputado' �hI�es VareJ'j conc�r:'idiss!ma e animada flor I
que poderá cheg'a!' o momento d� res americanos, O cinema e as re': trubum a campanha educa,tiva que

la, dI��O hd�r �a m,uona. na A<;· i .magmf�c� coro dos aJuIlos e alll�as! s'erem .enviadas forças de ocnpa.
se fez através da imprensa, mos-

sembJeIR Leglslahva do Estado; ve·. do ColeglO local, o senhor Pref(:].ip I ção nOJ'te-americalla� pará oulros
lrando ao povo 13, melhor n:aneira

reador D'omingos Floriani Bonato,' Municipai e sua comitiva, visitaram' paises. l\:[;ús tarde; explicou ele Vaso curioso com d� utilizar -com parcimônia, po-
.dd. presidente da Câmara Munid·, o edifício da Escola, sendo, por! que tinha em mente, ao pronun.

t'em com resultados comp,easado_
pal; vereadores Guerino DalC'an�le' essa ocasião, s. s. recebido pelos I ciar o seu discurso,-ull1 possivel Gianella de Marco res, as �u�t,as d'e ele,tric.idade a

e. Roma�o Massignan; 'senhor Má· I alunos, professor�.s e povo, :om \'i- pedido de tropas de algumas das 11
' que faZIa JUS. O ponto alto da

no P�r�ll'a G.?mes, repres�nta:lle i,brante �.
clamaçao. A segmr, teve

Inações
do Pacto do Atlantico Nor! CU�ITIBA, 23 '(V:A.) -- l!m I campanha era a divulgação do há,

da RadIO SocIedade Catanneme; i lugar. a festa' escolar, que teve �s· te, poara consolidar 'e reforçar su-
matutmo d'esta capItal publIca

'I
bito da leituI1a, periódica elo me·

Plauto' Andrade, representante do. plendldo elesempenho, notando·se o as proprias defesas. hoje, uma interessante fot::grafia elidor d'e luz. Por meio dessa leitu·

"C.ruzeiro do Sul,"; autoridades lo·, gráu de �diantamento dos alunos Alguns outros funcionados in.
que causiou. grande. s,ensaçao em

I' ra,
o consumidor poderia eXereel1

calS e grande numero de peSS03S. e? ent�slasmo de todos. clinaram-se a considerar a suges-
todos os meIOS locaIs. o contrôle do seu gasto me!lsaI e-

��erta a .se�são pelo exUlO. sr. dJ', I fernllnado o programa esco)[11', tão de Barkley conio uma espe. ',Nela aparece a' jov,em m.aestrina; v'!lan?o dêste modo fôsse su�e,.
JUIZ. de dIreIto e procedida a ceri- em nome do senhor prefeito muni· c'lla(>.a-o 'obre o f t, n�·. G.Ia.nella de MaNo, a. memna pro'

'I
nor a quota a qL,le tinh.a direito.

.

d'
-

I
.

I
.. > L)' I; U lU o, a"�Lecl d b d C -

;mo�ta
.

e llls,talaçao, foi pOI' s, c�pa..e COIl1lÍlva falou o jornalista pada sob sua propria respürÍs!abi-
IglO que v.em. assomo ran o os 0ll1� nao ,podIa deixar de ser,

eXCla. concedIda a palavra a quem i GenesIO Paz� , lidade.
centros mUSIcaIs do paIS, em um os efeitos da campanha foram os

dela quisesse fazer uso. Falou nes. i Ao meio dia, foi servido o chur. de seus recitais aqui realizados, I
mais salutar,es 'e dentro de pouco

sa ocasião, o senhor Oscar Roc1ri·. rasco que transcorreu num anwi· l1ondeu'00 O ".Jontrole
aparecendo raios luminosos eml Lempo bem poucos eram os casos

gues da Nova, digno e operoso pre·1 ente de franca cordialidade. li 11.. suas mãos e na imnte. de consumo de energia 'elétrica suo
feito MunicipaL S. S. 'discorreu �Ô·I Foi assim, de maneira cativante, "O t I d

Os adeptos de Allian Kardec, perior à quota esLabelecida.
bre o ato que acabavam de assistir, que o 'povo de Nova Petrópolis, fes. y vernamen a o explicam o' curioso fato, como um Campanha s,emelha.nte a essa é
e sua alta significação para o' pro· i tejou a instalação de seu distrito, pa I d· fenomeno éspirita. a que se vem realizando nesta ca-

gresso do municipio, congratlllan'll fadad@semdúvida,agrandeIJro.·pe e Impreo,sa pital, difundindo
.

igualmente, en-
do·se com o povo de Nova Pet�'ó· gI'esso.

U d
tre as donas de (JIasa· brasileiras,

polis, pejo auspicioso acontecimen'l (O Correspondente) ROMA, 23 (V.A.) - O sr. James 80 e carros o costume de consultar f.r'equente-
t01 qUe vinha atend,er as justas as· ,Hale Siteillman, que (omou parte

f-
_ _ men,te os medidores de energia e

}Jiraç;ões de todos. Terminand(J, I �""'____...,-r--_. __._�,_'
. r'os (h:aba]I�Os }d1a. F/eder1lç,ã'o ln: O leIaiS que, estamos oertos, encontrará a

e�treg?u .ao senhor An�ônio Da, 1Solucionada e�n�CI?l,lal d�s diretores e pro_ RIO 22 (Agencia Nacional) melhor repe-rcussão no seio do pú-
nuan, o tItulo de nomeaçao par't o I pne arIOS de JornaiS, como obser I A' I t

-

dI'
I blico .

vador da imprensa nort'e'anler;
- regll amen açao a eI

que,"
.

c�rgo ele Inten�ente Di�trital, as·

I
!ll

. greve dI'
.ca.

instituiu o controle do uso doS Conquanto as auLol'ldades res-
SIIlado e111 atençao a ped d d Dr U ,na, ec arou, em entrevlsfa qlle 1 o

..

I d'
. .-

I o o l).
" .' • _

'
'. ,

I carros oficiais está praticamen p nsa.veIS pe a Istl'lbmçao de
vo do novel e futuroso distrito., LA PAZ, 22 (V.A.) - Infor- 0:5 Jtrr:a1s ��tao sendo destruidos

I te concIuida. A elabo,ração pelo! energia, prevendo a sua possível
Discursou ainda I: vereador Gu'e'lma'se que 'a, gre:,e, :los profess,ores e :n I aquecI' ,os pelo, eO�ltr?l,e go , DASP foi submetida á aprecia" escassez, já tenhay.l estabe:cido, de
rino Dalcanale, que teve palavras parec.e estar defuutlvamenLe resol· v'eI namental sobre a dlst1'lbuHlão d

I I ce t l t· ,

1 .
"

. , o ção pessoal do presid,ente da r o 'empo a es a parte, medld1as
de elogIo ao laboi' pe"everante do vida. Elen e-ntos da comissão exe_ p.apel de Impr�nsa . Ace�tuou ele Republica. !E'spera.se para bre'l de racionamento tanto quanto poso
povo de Nova Petrópolis e cOD"tril' 'cutiva da Federa'ção do.� Profes- que ao f.ailer taIS declaracoes tmha .

I à lt d
. ,

"
.

.
' ,

I'e sua aprovação para que a; SIv'e . a ura as neCiesslnacles do
tulou·se com todos os presentes pe· sares foram presos ontem} eIl' pa'ttlculamente em mente a Ar "

I 'd é
'

.
�

,

-

lei comece a ser executada. conSUl1U 01', mIster, NO mom811'
lo memoráv,el acontecimento. quanlo que, mais tarde, os P�'?' gentma e a Gra-BreLanha, Os JOl'

'

to, r,ecrudescer esla campanha que
Como ninguem mais quisesse f::l- fessores de La Paz, Onu'o, Tanja nais britanicos terão de reduzir só podera' ser alt t b éf'"

. . _

.,

Res"r.-co-es amen e ,en Ie�,
zer uso da palavra, o eXlllo. senhor e PotoS], em decIso�s separ,ad�s, Ill:Ias ediç�es. a seis p�ginas� a, �ar I

'"'
à coletividade.

dr. juiz de direito encerrou a ses· v,olla,ram a. �ondenarç,�o dos, obje· LIl' de pnmelro de .Junho. Disse

francesas
Tal mediclca d'e pr-ecaução permi'

.são. LIVO� pIolItrcos do i movnuento 1 e.le. que os motivos eram mais po' ti·rá o uso frequente dos apare..
A Festa Escolar - Outms noti:ls g.revIsta._ Ao mesmo tempo, con' lltICOS do que economÍ,Cos. Acen- BERLIM, 20 (V.A,) - Espera·se lhos doméstioos, os quais, na rea.
Domingo último, a populaçã(l ele CItaram a das&e a voltar ao traba. t�1011 que somen�e se cons,ervaQdó que Ülmbém os franceses impo- Iida�e, consümem uma quantida.

Nova );;'etrópolis, em regozijo a ins lho segunda feira. próxima. A' ]Jvr,e podia a imprensa cooperar nham restrições aos movimenlos da i d,e relativamente peq1,Iena de e-l1el'-
tal ação da nova unidade adminis· noite passada, o govêrno' aprovou para a solução ,.dos probJ.ema� Missão Militar Russa, na zona de

I
gia. O que se recomenda em suma

trativa, oferec-eu ao s'enhor PrefC'ib um aumento de quarenta por :nundiais, aereflitando que uma ocupa'ção, em represália a ig'uaI· é que o ,emprêgo dê;tes apare:
Municipal e autoridades, uma chur, cento nos salá/rios elos !pro fesso Im�r:ens� dessa natureza era a medid.a tomada pelos s.oviéticos. 'I lhos imp:-escindiveis à vida mo.
rascada Jl?,recedida d� magnifü:a res e l)edindo a todos que déi maIS. solIda gar'�n-tIa contra. o co· AcredIta'se que os russOs c.[uerem I d�erl1la seja feito de maneira ra-'
festa. xassem ,o movimento. Nos meios mUl1lSI o t d' b dI' c on I

.

•

11 , o naZI�mo e ou ros re� impe Ir ,os. o serva _ores. mI n:ares I �, a, o que, de forma al;UI1Hl..Cerca das dez horas, chegav:lm à autorizados acredita-se que a ces, gImes de opressao. O C�ngresso de colher lllfo�!11açoes (IIretas- SÓ-I �ao raro, mais compensadores:
'vila de Nova Petrópolis o s,enhor sação da greve dos professores 'encerrou .ontem os seus trabalh?s, bre .�s preparatIVOS para 'a �oncen', Impede a obtenção ele re,<;ullados,Prefeito Municipal, Oscar Bo,id· implicará em fato igual ql1anto alcançando o mais comple,to exILe traça0 da Juventude Comul1lsta. de do que os obtidos éom, desperdí '

.1$ues da Nova, e sua exma. familia; às demais 'classes. em seu programa. Berlim, no próximo dia 28. ! cio de energ'ia.
...
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Vão' buscar seus
eleitores

títulos Os figuinhos' estão
CON'ViT E

.

,
JUIZO DE DIREITO_ DA la VARA

amadurecendo I COMARCA DE FLORIANÓPOLIS'
" Edital de citação, com o 'prazo de 30

O doutor" Arno Pedro Hoeschl,
de direito da IR vara da comarca de
rianópolis, Estado de Santa Catarina,
'forma da lei etc.Silve.ira - 12,709. Deoplinio de Moraes

- 12.67l. Dolores Frei.tas Nunes ...:.. 13.079.
Delcir Iguatemi Clímaco da Silveira -

12.912. Eduardo Jorge Rutkosky - 12.793.
Evaldo Sebastião da Luz - 12.771. Édio
Adalberto Senna - 12.698. Eutália Viei
ra Dutra - 12.683. EH Rufina Vieira -

12.847. Edê Rosa - 13.03l. Enéa Rosa _

Em 1947 12.984. Ero_tides Krupel da. Stlva _ 13.011.Nome do' eleítór - N. do l.l'ítulo Euclides Carreirão _ 12.869. Elza CardosoAbelardo Idalino de Freitas - 11.716.
_ 12.82l. Eliziário Simas _ 12.972. EleuAdelina Ribeiro Rosário -+- 11.917. Alber- nei Sant'Ana _ 12.855. Edir .Gomes detina Feijó Kinceski - 11.683. Angelina Andrade _ 13.120. EH Maria Farias _

Licetti Bion - 11.985. Arcelinda Rosall· 13.102. Ermy Jannls - 13.100. Ellis Cas
na da Silva - '12.129. AuIea Cardoso da tro de Sousa - 13.088. Esther EmerichSilveira - 12.263. Augustinha Amaral de Bezerra da Trindade _ 13.075. Estevãocarvalho - 11.960. Carlos Zimmer -

.. Fernandes _ 13.064. Eduardo Isidoro AI-12.109. Dirma Xavier d a Rosa - 12.098. sênío _ 13.022. Elza Nunes _ 12.930. EmiDemerval Rodrigues· - 1.\.576. Dozolina Freitas _ 12.945. Edmar Maria Rosá _

Rizzieri - 12.193. Evilásio Manoel Viel- 12.851. Estevão Carminattl _ 12.833. Elie
ra - 12.267. Erotildes Nicc,;ina da Sllva te Barbosa da Silva _ 12.783. Edy Luz
- Ú.727. Ewaldo Chagas - 11.993. 1:nio

_ 12.676.' Ferena Gesser _ 12.983.-FelínwLuz 12.011. Gertrudes Henriqueta Pedro. Gonçalves _ 12.766. Fernando DaMomm Bayert - 12.2'i4. Hélio Alexandre mianl _ 13.062. Frederico SteinhauserCampos - .11.994
..
Helena Fiuza LIma -

de' Freitas _ 13.113. Francisca Gonzaga1�.008. Hélio MoreIra -� 12.212. Hedy Mi-
• Vieirá _ 12.856. Francisco Alfredo Coe

�lCh - 12.275. Heronrrína MIranda Mar

Ilho - 12.850. Flávio Bortoluzzl _ 12.729.ttns - 11.�27. H:ld.1 !ú,sa de SO}lsa -

Francisca de Sousa Pires _ 12.675. Ge-12.127. IraCI Cae�an') -- �11�8!l7. I�es cos., nésia Isidora de .Amorim _ 12.904. G1Ita - 11.9_89. Josmo .da '-'c;_ta Siha -. Cornélia dos Santos _ 12.837. Gonçalves12.136. Joao Pedr<>.. ue Anarade - 11.96� Lourenco Rosário _ 12.844. Germelita Cai
Joll!J Manoel da eIlv� - 11.873. José N!: .. té Lemos Nicolau _ 12.999. Gelma SchuCáClO Gonçalo da 6í}n - 11.609. Jo'e. mann Pereira _ 12.71l. Hllda Brittes doMachado - 12.081. .LIClO Brandão de Oa- : Livramento _ 12.848. Helena Santos _

margo - 12.236. L,mdomar El1�s de AI-
i 12.987. Herotildes Leandra Vicente _

..merda - 11.�71. Lucia Franzom, Horn -, 13.116. "Herondina Lopes _ 13.067. Helio12.209. Lorena Borges do
_,
Amai al

..

-
.•

. Solângio Silva _ 13.076, Hercilio Celso'U.977. Laura ElIas - 1l.o9�; ,Malma!ie Garcia _ 12.985. Ham!lton Espezim _

Sousa Machado - 12.079. M_r.uo da SI1- 12.902. Haroldo Rodolfo Vieira _ 12.916.velra· - 12.060. Manoel Wen.dhau�eD _..

Hercillo Campos - 12.884. Hilce Maria e.11.910. MaI';oel Gonçalves d_os S!,-ntos -

de Moraes _ 12.740. Herondino Macedo
_11.928. MarJa Isabel Men�dI.':·1 cos San- _. 12.756. Hercilio 1l:nio Trilha _ 12.799.tos Ca-r:valho - 12.143. M�rI'" .dOS Htmé- Hélio Olívio Cobenando de. La Vega ._

dlos VIeira. - 11.933. MaIl.'.). C:!rvalho -

12.903. Inaura Angela' de Moraes - 13.027. F t-·d d Id SS T· d d11.961. MarI.a Zard!J Wennhausen -
...• Inez Valdomira Livramento Gonçalves - es IVI a es a fiO a e11.9�3. MarIa Damel - 11.606. :.-iatal1na 12.994. Inês Maria Xavier _ 12.947. índio _

Marra de A,?-dr.ade - 11.964. Nellr Ma- José Vi'eira _ 13007. r"t!tte Vieira Bar-cnado de Oltveír'a - �2.072: NatálIa Ca- bosa _ 13.006. Ivonete Sc:usa _ 12.941.misão - 11.98�. Odaléa .Ellk -:- 11.9.03. Ivo José Coelho - 13.009. Irlneu Lessa OONV ITEJOlga Stuart Rels - 11.891. OSD! Pereira
_ 12.677 Iracema Lucila Gandolfi Du-do Nascimento - 12.043. Olga Maçarreí ro I tra-12.785. Iracema Maria Simas-13.111. . �

,r: 12.075. Olga' Caetano-- 11.889: Olm: Isabel Francisca de Oliveira _ 13.096. De ordem do Irmão Provedor, tenho a honra de convidar as Au-dll?-a Costa RIta - 12.266; �sm Alves Isausa Maria Vicente _ 13.097. Irerie. .,. • . . .
;

_PeIXOto - 12.048. Osmar- <"sam - 12.182. Santos Pontes _ 13.058. Ivete Adriano _ toridades Eolesiasticas, CIVIS e Milítares, Associações de classe, bem
Osvaldína Cardoso - 11.999. Paula Isabel 12870 í dí J Z I' 12673' . . , .

d SS T"Vieira - 12232 Raul Macedo - 11.824 =:>:
n 10 orge avar z� -

. . como o pOV.o em geral pan assistirem a tradicional festa a . rm-,"
_

. Jovmo Cotta - 13.109. Jocehna. de An- I .

'
: • . '..!alsdeU Jose ld2e 1�60usa 12.062. Zezuma

I
drade Pereira - 12.911. Janice Bl'incas dade a realIzar-s·e nos dIas 3 e 4 de Junho prOXImo no Sub-DIst.rIto de"e ousa -

. .

, _ 12.702. José Oaetano Júnior _ 13.052. '.' . , .

AI D
. EmM lh948d 12307 C José Jacinto de Melo - 13.049. Joel Nas- Tnndaae, constando do seguInte programa:cy omIngos ac a o -

. . ar- I' t 13 074 -. M d ,.

molino Adriano Nazário - 12.299. Eul� �mf�0�5
-

J
-' A �oa� �no�\ a Costa Dia 3 - Sabado. - Novena as 20 boras, baI"I"aqmnhas, kenuesses,Rosa Lobato - 12 302 Getúlio Rovere _ I " 011;0 n ra. e a 1 va -

.'

. _ .

" .' .'
,

12.306. Hélio Long';' ....:. 12.308. João An 113.10�.
Juventma da SIlva - }3.10�. Jalr leIlao etc. e qu.r:nma de fogos solto e Imdos f.agos de artIffmos.

.� .

J
.

to J' i 12352 J' P MoreIra Dias - 13.082. Joao Candldo ..

h- I' 7 30 I u'""mo acm un or -

. . org!, e- éardoso Neto _ 13.093. Jovita Benvinda Dia 4 - Dommgo. MIssa c·om comun ao- gera as, lo.ras. lUIS-dro do Nascimento - 12.301. Mana de

I
da Silva 12772 João .Bento d� Sousa '.

dL.0ur�e� da C�nha_Garcl,! - 12.333. Ma·
_ 12.865. JOão:c_arminatti _ 12.834� Joã? sa .Solene oom sermào. �o evangelho.'às 10 _horas, ,con�mu�n O barra-

na Julia Martm� 1;�:36. MaI';oel Concelçao -:- 12.69�.. Jocely .

PI- (IUmha� kermesses l-ella.o etc. 'a nOIte serao queuuauos Imdos fogos
. m. • . i nhelro - 12.670. J·oao OlegarIO da SIlva

. : .

'

"-AlIce Blttencourt. - 12',613.. Antonw;. _ 12.701. Joaquim da Silveira _ 12.681. de al'tIfICIOS.
Dut�a - 12.658. Amta.Pea.rim - 12;�34. ! Julieta Maria Pereira Teixeira - 13.005. '". . •

.

'É D
. ,Adhemar Ventura -:- 12.441. f'\lba �ao_sta; José M3.rcelino Neves _ 12.997. José da E festeIro d-o Sr. VIRGINIO TOM E BORJA, que salra com o

.Co�ta - �2.464. AlclC!-es Correa - ,2.50�. Silva - 12.964. João Clemente Matias -

pai' de "ES'PADINS" da casa pa.roqlll'alAdIr Mana Franzom - 12.513. BráulIa. .
,

•

Maria Novaes - 12.647. Célio Antônio I 12.963: José Valério -!únior .-:- Júlio
Abrilhantará 'as festividades li. Banda MUSIcal "AMOR A ARTE".Moreira - 12.548. Dilzo Baltazar da SI1- da SIlva - )2.894. J�ndIra F�llas ye-

. �!.'eira - 12.657. Dorval Joaquim da Sil- 10';0 - 12.81;). Juventmo RodrIgues RIt: Consi�tório, aos 29 de maIO de 1900.
veira - 12572 Décio José do Lago -

- 12.712. Joao Gomes Soares - 12.71t.
12.632. Dulc� Maria AviJa - 12.542. Dar- João Soares - 1�.788. João Machado Fi- Osmar Laurindo da Silva - Secretário
cy Vilela - 12.617. Dulcinéa Virgina Pe- lho - 13.020. Joao Alves - 13.2'1'0.· Jac!
reira '-. 12.481. Dorvalina Padoam MI- Santos Fortkcamp. - 1�.806. ,Jo.ao Mala·
randa - 12:.633. Erotides Simas MeII,<les .gol! -' 12.949 .. .Jo�e Valerio JUDIar -

..

- 12.508. 1:nio de Barros - 12.416. Ezau- 12.809. Joel MIlItmo Cardoso -. 12.881.
mar Jorge Câmara - 12.518. Ernande Jocy José de Borba - 12.917. JulIa da:
Manoel de Araújo - 12.624. Gentil João Rosa - 13:109. Laurlta C0elho - 12.919.
dos Santos - 12.575. Gentil Siqueira - La1,lra Delfma da Cupha - 13.098. Lauro.
12.511. Hélio Almeida - 12.438. José Mi. GesseI' - 12.�81. Leo Adams - 12',921..
randa - 12.585. Jaime Silva Pires -

_.
Leonor Marcelma Ramos - 12.948. LIdib

12.619. João José da Silva - 12.637. J)di de S?usa - 12.770. Lisette Luz � 12.724.
Olegário Machado - 12.660. Júlia Per�·ira L.ourIval d!, Sousa Fonseca - 12.87�. Lu
da Fonseca - 12.402. Lauro Soncini _ CI Conceiçaq d� Silva - 12.763. LUCI Pra-
12.602. Lauro Alexandre Rochadel -

.. zeres de O�IVell'a - 12.769. Luiz Lafaiet-
12.543. Lezy Teresinha de Castro _

....
te de AlmeIda Pinto - 13.077. Luiz .G�n-

12.459. Ligia de Oliveira Rosa - 12.a34. zaga Esp!ndola - 12.759. Luiz OllveIra
l.!al,lQ.1I florisJ;>ela da Silva - 12.661. Ma- - 1.2.957. Lourdes da Luz - 12.950. Lucy
ria de Lourdes Martins - 12.665, Moanjr. Maria, Lisboa - 12.94�. Luz�a ScheI�er
Santiago - 12.408. Mariâ· de Lourdes Ma- FerreIra - 13;081. Manf- Ferr,e·lf'Çl ScheIdt
chado - 12.635. Maura Silveira VllelCl -

- 12.787. �ana da Gl.oria DIg'Iácomo -

12.621. Maria FUomena Nicoleit - 12.030. 12.914. Mana José da :SIlva FIlha - 12.92�.
Nilgeo de Jesus Andrade - 12.342. Ni- Maria J?sé de OliveIra - 12.924. MarIa

colau Carros de Sousa -' 12.56l. Osvaldo Sa!1t� SIlva - 12.923
.. Maria. Natália de

'Braga - 12.625. Onésia de Oliveirll Fur- • Qllv�lra - 1�.9�5. Mana Correa -:- 12.808.
tado - �2.627. Od� de Ollveira Furtaclo Man,a de OlIveIra - �2.955. Ma·rla Paula
_ 12.623.' Osvaldlna Filomena Pereira _. �oel.Io - 1.3.021. ;MarIa .de Lourdes Fa-

12.531. Osmar Henrique Silvá - 12.538. ruos:- 12.9�1. Mana Deolmda Lostada -

Osvaldo Ferreira de Melo - 1l!.465. ·Oti. 12.9�7. MarIa das Neves Alves - 13.00.0.
11a Ouriques - - 12.565. PaiM;ra Guedes Mana de �ollrdes Casca'es - 12.989. Mana
Piazera - 12.595. Pedro Alcântara da Ana _Martms - 12.678. Maria Viana de
Costa - 12.596. Romeu Estevão Gonçal- Moraes - 12.913. Maria Amélia Ferreira
ves - 12591 Ricardo Goulart Júnior - - 13.104. Maria Siqueira de Carvalho -

12.643. Tlillo 'Cesar Gondln - 12.601. Ve- 13.072. Maria Francisca Lapa - 13.08.9.
nésio Manoel Martins - 12.433. Virgílio Maria Helena da Cunha - 13.09� .. Mana
Leocádi-o da Conceição - 12.389. Waldir Goular1; da Silva - 13.{)51. Mana F!'a!l
José Ramos - 12.641. Waldir Ouriques - cisca Lobato - 13 ..048. Maria ConceIçao
12.568. Zilma Medeiros - 12'.470. Zita Rita - 12.044. Manoel José Frutuoso -

.:Mlchels GesseI' - 12.629. Zaura' Vlrgilina 12.992. Manoel Antônio Lima - 13.091.
Silva - 12.640. Manoel Miguel Berta. - 13.092. Mano'el

Em 1950 Eugênio Vieira -, 13.107; Manoel Pedro
Anibal Dias Teixeira - 12.960. Anas- da Silva - 13.042. Maura Duarte Silva

tácio Batista Dutra - 13.053. Air Santos - '13.034. Maura Vilpert da Costa -

....

- 13.047. Ari de Sousa - 13.121. Agaplto 12.710. Macedônio João Vicente - 12.998.
Anastácio Katcipes - 13.069. Antônia Marcilio João Bittencourt - 12.990. Ma
Maria Vidal - 13.090. Alcides Nascimento rina Alves da SilVd - 12.812. Maurina
da 'Silveira - 13.180. Aldo Antônio Fer- Isabel da Silva - 12.800. Marina da Silva
relra - 13.066. Ademar Homero Ventura Pôrto - 13.015. Marina Ana Machado -

- 13.060. Airton Santos - 13.024. Ar- 12.713. Milton Garrido Portela - 13.073.
Doido da Silva Júnior - 12.993. Almira Macário, Ferreira de Almeida - -12.80l.
Büchele Rosa - 13035. Antônio Ricardo Niltol). Carlos - 12.846. Nadir de SOU6a
dos Santos - 12.973. Aristides Agostinho' Aguiar - 12.706. Nair Costa Aguiar �

Vieira - 13.059. Alberto Cardoso -
.... '12.731. Nadir Espindola - 12.909. Nair

13.114. Alexandre Bellizzi - 13.110. Ade- de Sousa Moritz - 12.721. Nilton Variné
laide da Rosa Gosta - 13.043. Amantino Lopes - 13.070. Neusa de Lins Neves _

Machado -;- 12.952. Aurora Maria Vlei- 13.065. Nestor Jacinto- - 13.061. Nilton
ra - 12.968. Anlônio de Almeida Alves Léo Gonçalves - 13.057. Nilsa Silva Li-
- 13.019. Alcebíades Caritidio da Silva nhares -' 13.054. N'atalino Estevão da
- 12.961.· Adaly de Assunção Serratine Silva - 13.050. Nllton Pedro' da Silva _

- 12.800. Aurea da Silva" Cardoso -

.. 13.018. Norberta 'Góes - 13.016. Nilton I12.907. Aroldo Calixto Zunino - 12.908. Satiro Vi'eira - 12.910. Nilta Olindina de.
Alber.tina Gonçalves da Rosa - 12.876. FreItas - 12.778. Nagib Elias Paulo _

Arl Wolf de Castro - 12.875. Aurora Zo- 12.978. Narair Rosa Cabrnl - 13.012. Na- .

mer Toledo - 13.928. Alcina Ouriques de clr Maria do Nascimento - 13.037. Nagib
Sousa - 12.802. Aristides Soares -

.... Jab9r - 13.039. Nilza Marta do Nasclmen-
12.995. Armando Primo Russi - 12.686. to - 13.032. Osvaldlno Manoel I,ourençoAnastácio Fortunato Machado - 12.682. - 12.900. Osmarina da, Silva Ramos _

Antonieta Guimarães de Almeida Rocha 13.014. Olga Gonçalves ROdi-igues' _

..

- 12.703. Avellno Hermenegildo Rocha 12.849. Otília Maria Gaasch - 12.871. Os-
- 12.704. Angelo Bonatelli - 12.714. Ar- mar Teske - 12.873. Otávio Meira _

..

mandino Urbano Soares - 12.761. AdeU- 12.775. Osni Pinheiro - 12.767. Osny Ri
na Catarina da Conceição - 12.760. ÁI- cardo Scheidt - 12.922. Orlando Silva _.

varo Vieira Gevaerd - 12.755. Anair 12.918. Osni Cardoso - 13.112.' OctacilJ.o
Amélia Felix - 12.750. Alice Silveira da Quintino da Rosa _:_ 13.045. Osvalcla Stei
SHva - 12.784. Antônio Camilo M'achada nhensen de Freitas - 13.063. Osmarina
- 12.781. Alice Lisboa Gandolf; - 12.780. Américo - 13.103. Osvaldo Melo _ 13.118.
Alaide Vieira Alves - 12.843.' Antônio -OI�a Nascimento - 13.026. Osni Ináci0
Cristiano Lopes - 12.838. AIcebiades Câlll- da Silva - 13.023. Osn1 Alves Peixoto
dido Pinheiro - 12.868. B�'uno Nicoleit - 12.965. Olindina Amorim da Silva _

- 12.723. Bento de Oliveira -_13.002, 12.e5<l.· Osvaldo Bittencourt _ 12.822.
Benjamim Gesser - 12:D8l!. Boaventura l"riscila da Rosa - 13.099. Pedro ROO'ri
Vie·ira· - 12.832. Cenoer Rosa - 12.679. gues Rita - 12.956. Pedro Dias Toledo _

Cecílio Raulino Lisboa - 12.786. Corlna 12.878. presalina. Eutálla Bento _ 12.752.Gôes Rabelo - 12.764. Cecília Schaefer !'!tulo de Sá Lucas - 13.036. Pacífica Eu-Corrê« � 13.106. Célia Maria da Veiga tália Silveira - 12.751. Raul Gonçalves�onteiro - 13.115. Clotilde Sbruzzi De - 13.025. RodOlfo Geraldo da Rosa _

ucas - 13.056. Cecília Alexandrina Ro� 12.794. Ruth dos Santos Góes Rabelo _

·sa - 12.840. Campolino Carlos Espindola 12.77:i. P.ito Góes Rabelo _ 12.765. Rosa12.953
.. Ca!lota Mercedes de Matos �-'- Carolina da ConceIção - 12.810. Rosilda12�695. qlaudI'; Alvim Barbosa - 13.003. Silva Jabor - 13.038. Rosa Olívia. dac.}.m"entin� d Acâ'!'-pora Sucupira -

.. Gonceição - 12.970. ROsa Vieira _ 12.966.1_.99 .. CaIoIma OlIveira Ramos - 12.796. Rudia Alexandre - 12.727. Sebastião PeDal�y Marla da Rocha - 12.926. Daury relra Carpes _ 13.078. Stavros AnastácioCollm da Luz - 12.915. 'Delvy Lobato _ Kotzias _ 12.976. Sílvio José Coelho _1?757 .. Dalva, So!,res Woll - 12.906. Dino- 12.728: Sinandir Paulo Schnorr _ 13.001.l'a Endon d Acampol'a - 13.030. Dinair, Sílvio Nilton Gomes _ 12.776. Teresinha

A frondosa figueira do Colégio Catarinense manda um es . rem, ou dele conhecimento tiverem

pecial convite a todos os antigos alunos para comparecerem ao

I
nos autos de ação de usoca�ião em

churrasco da saudade, dia 5 de lunho,-ao meio dia em ponto. :�: ;:o��:�::t: :�:�:�a��a�:r �:r1
Quem chegar tarde, perdera os churrascos. .. mas ainda te: Vistos, etc. Julgo por sentença a j

terá figuinhos para comer! -.. tificação constante de fls. e fls. em

Quem faltar, não saberá o que perdeu! Perguntem aos é justificante Maria Januária

,"fans" do churrasco da saudade, que são "legião"! afim�de que. a mesma surta os seus
vído , e legais efeitos. Expeça-se ma
do de citação, bem como ao diretor
Serviço do Patl1'!'mônio da União e do
1° Promotor Público, na qualidade
representante do Ministério Público e

Fazenda do' Estado, para contestarem
ação, no prazo legal. Citem-se, por ed!
com' o prazo de trinta (30) dias, os'

teressados incertos, citação essa qus
verá ser fei�a de conformidade com

artigo 455, parágrafo primeiro, do

digo de Processo Civil. Custas ati

Ftortanópolts, 17 de março
(Assinado) Arno Pedro Hoeschl, juiz
direito da la vara. Petição Inícíat: Ex
lentissimo sr. dr. doutor juiz de dlre
da comarca de Florianópolls,: Maria
nuária Pereira, brasileira, viúva, donr
tica, residente BO sub-distrito do Estr
to, dêsta muriícipio, por seu. advcg
que esta subscreve, inscrito sob num
341, no quadro da Ordem dós Advogad
elo Brasil, Secção dês te Estado, no

'dido de assistência judiciária que e,

acompanha, vem perante a v. ex'

com' fundamento no artigo 520, do CÓ
go Civil, respeitosamente expor e afi

requerer 'a v. excía., o seguinte: 10

Que a suplicantea há mais de. trinta an ,

ocupa terreno situado no segundo su

distrito elo Estreito, dêste muh.cipio,
rua 3 de Maio n. 351, onde se encont
a sua casa de residência, cujo terre
tem as dimensôes de 10 metros de fre
te por cinquenta de fundos, que se ach
devidamenfe demarcaado, com as se

guintes confrontações: frente com a r

3 de Maio, fundos com terras pertencen
tes a Paulo Posito, a leste com terras d
\'iúva José Donatilio da Luz e ao oes!
com ditas de Mariano Vieira. 20 "\ Que
(t posse da suplicante, e seus antecesso
res sóbre êsse trecho de terras, foi mal}

tida durante êsse tempo, Dlansa e ·paci.
ficamente, sem oposição ou contestaçã
de .quem quer que .seja, e como não :po�
sua o .respectivo titulo de propriedad
vem requerer a presente ação de usoca·

pião, para regularizar os seus direitos.
na form.a permitida pelo artigo 550, d�
Código Civil, e pela forma processua.
prescrita pelo artigo 454, do Código de
Processo Civil. 3 - Que pelo primeir
dispositivo legal, aquele que, por trinta
anos possuir como s�u, unl imóvel se

Interrupção nem contestação, aquirír
lhe-á o. dominio, indepen<;lentemente de
titulo de boa fé, que em tal caso se pres
;:;umem, .podendo requerer ao juiz qu�
assim o declare por sentença, a qual Ibe
servirá de titulo ,para tran�crição no' re
gistro de imóveis. Ao requerente, em

tal caso, compete apresentar prova satis
fatória de tempo de sua posse, satisfa
zendo as exigências legais para que lhe
seja concedida sentença declaratória
do dominio sôbre o pretendente imóvel
Nestas condições vem respeitosament6>
requerer a v. excia., e com ciência doS'

interessados, se digne ouvir os depoi
mentos das testemunhas abaixo arrola
das, que comparecerão em Juizo inde
pendente de intimação, processaando-se
dessa forma, e com ciência o dr. promo'
tor público, a justificação initio liti�
para em' seguIda mandar citar pessoal
mente os confrontantes do imóvel, bem
como o dr. promotor público, o Serviço
do Patrimônio da União, em Florianópo
lis, e os interessados incertos, por editaiS'
de trinta dias, que se contará do último
dia da .publicaçãO dos editais, na quar
se pede seja declarado o domínio da su

plicante sôbre o imóvel aC'ffia transcri
to, prosseguindo-se com observancia das
formalidaades legais. Nestes têrmos. Pede
deferim.ento. (Ass.) Rafael G. da CrUZ;
Lima, assistente judiciário. Teste.munbas�
la - Mariano Vieira, brasileiro, casado•.
conierciante; residente à rua Vidal Ra-'
mos, 76. 2a - Ezequiel Elias Pereira•.
brasileiro, casado, operário, residente' em·

I
Saco Grande. 3a - David Xavier, brasi
leiro, casado, residente à rua Três,de
Maio, no Estreito. As testemunhas acima.
comparecerão em Juizo independente de
intimação. Em a dita petição foi profe-

rido o ,seguinte despacho: "A. Designeoc
se o sr. escrivao, dia e hora para a jus-
tificação, notificado o dr. promotor pú-'
blico. Fpolis., 38-9-49. (Ass.) A. Hoesch1.
E, para chegue ao conhecimento dE?'
todos, mandou e1lpedir o presente editalí
ql� ·será afixado· no lugar de costu:rne e

publicado na forma da lei. Dado e passa
cIo nesta cidade de Florianópo.Jis, aos ,]2:
dias do mês de abril de 1950. Eu, Vini-
cius Gonzaga, escrevente jllramentado, C>

de Moura - 12.933. Urusséa Coutinho subscrevi. (Ass.) Arno Pedro HoescbL,.
de Azevedo - 12.943. Waldem�r A'lgclStO juiz de direito LIa la vara. Está confor
de Miranda - 12.986. Waldemar BeJl!zzl me O escrevente juramentado: Vinicius:
- 13.068. Wanda Roque - 12.979. Zllcta

I
.

Maria Esp!ndola - 12.722
.. Zellnda Dal- Gonzaga.

vina de Jesus - 12858. Zald<t Pere ra

-,12.777. ZIlá Mendonça_ - 12.938. Zuleide
'

Ruas Lucas - nOp8. Zil� RIbeiro da TINTAS PARA -IMPRESSÃOSilva - 12.969. ZIla Dorvalmo Machado

I'
.

- 13.017. Zoé Diamantara - 13.122. Ze- C O T TOM A Rnetilde Carvalho - 12.920. "

eleitoral da 13a zona

.@�Uça) acham-se

entrega os títulos

seguintes .pessoas :

No Cartório

(p-alácio da

prontos para
eleitorais das

-.

. ,

CHURRASCO-DA SAUDADE Faz saber aos que
'ciitação, com o prazo

.-

Irmandade do Dívíne E" Santo
Santissima Tríndade

IfJ�: k�� .�,),�
'/ k�' <siJ i
,I· / .jpi�

-'�t�/ y

i ( �

/)t/IIS/"PRjlfI/fIfS�17RE#1ES
�ídtlblSlllt?is�eretl�S

De acordo com os imperativos do
razõo, da ciência e do bom senso:

N. o 1: Regras obundor.fes, p'ro
longadas, repetidos, bemcrrogios
e suas consequências.
N.o 2: Falto de regras, regras
atrazadas suspensas, deminuidos
e suas cE>nsequênci.os.

VAUMART

de JesUi Novaes - 12.790. Teresa Fran
cisca Dutra - 12.959. Teresinha H1pólita
de Farias· - 12.882. TiagO' de Assis -

..

12.725.-Teresinha Abreu "Alves - 13.071.
Valdir Rodrigues - 1:1.117. vaor n"ares
- 13.119. VidolQ,tr Benjamim Our;ques
- 13.041. Valda Freita�, Natividade
12.814. Valdir Silva - 12.730. .- Vitório
Emanuel Nappi - 13.023. Vitor Reis -

12.842. Valdemar Gregá.-i') Alves J 12839.
Waldir Furtado - 12.962. Urãnia Garrido

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



1$'0�J�, ti8'�'.�
.

" ,.,.. � ,

" ííIJiil'

�------��------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.-��--�����
o ESTADO-Quinta-feira, 25' de Maio de 1950

DIA 3 DE JUNHO - LIRA TENIS CLUBE - ROMAN CE! DESLUMBRAMENTO! POESIA! SONHO DAS tE NDÁ;RIAS NOITES ORIENTAIS! O MISl1ÉRIO E O
�EXOTlSMO DOS PAGODES CHINESES SERÁ REVIVIDO NA GRANDIOSA SOIRÉE QUE O DEPARTAMENTO FEMININO DO CENTRO ACADÊMICO xl DE fEVEREIRO
DA FACULDADE DE DIREITO, OFERECERA À SQCIEDADE FLORiANOPOLlTANA NO INTUITO DE BENEFICIAR OS VELHINHOS DO ASILO DE MENDICiDADE "IR-

MÃO JOAQUIM", FINALIZANDO A'SSIM, BRILHANTEMENTE, SUAS ATIVIDADES NO ANO CORRENTE.

V·d Q .; �lTCine-Diário1 a �DOIa RITZ - Ás 17 e 190/1 horas.
Jeanne Crain, Dan Dailey, OS"

cal' Levant e Barbara Lawrence.

NASCESTES PARA MIM
ANIVERSARIOS competentissimo mestre das oJ'ici,

Tenente Hercflio Silva nas mecânicas da Imprensa Oficial

Passa hoje a data natalicia 'do sr, do Estado.

tenente Hercilio Silva, nosso esti- Per motivo desse jubiloso acon

mado . coestaduano, que exerceu, tecimento, será êle muito cumpri,
durante muito tempo, importantes mentado pelos seus numerosos No Programa:

. .

d t
-

d Marcha da Vida - Nacional
comissões no Serviço de Recruta amigos, a CUjas emons raçoes t'

menta nô Estado.
\

apreço "O Estado" se associa. Atualidades Warner - Jornal.
.

Gozando de vasto circulo de ré, CASAMENTO Preç-os: Cr$ 5,00 - 3,20
Iações e 'amizades, suá êle hoje Realiza-se hoje o enlace matrí- .. . .... ,.", ... "" .. "..... ••

muito cumprimentado, na cidade momal do sr. Cláudio Olínger ODEON - As 19% horas

de Palhoça, anele reside atualnien-: Vieira, filho do sr, Adauto Vleí- Dick Powell, Jane Greer e Agues

te.
,

ra·e de sua esposa dona Marga- Morehad
-"O Estaelo" associa-se a essas de rida Olinger Vieira, com a pren- NO CORACÃü DO OESTE

monstrações de aprêço. dada senhorinha Maria 'Teresa Censura: até 14 anos

Estelita Neves Vecchíetti, filha do sr Eugênio Preços: Cr$ 5,06 - 3,20
Faz anos hoje � sr. Estelita Ne Vecchietti e de sua senhora dona ., ., , " , ....•

ves, funcionário dós Correios c Te- Adalgisa Orige Vecchíettí. ROXY � ÁS 19% horas

légrafos nesta Capital e elemento O ato civil será efetuado ás 16 1° - Jornal da Tela

de justa projeção na sociedade 10- horas, na residência' dos pais da 2° - 'Sidney Toler o celebre

cal. noiva, á rua Tenente Silveira n? -Char lie Chan em mais uma de suas

"O Estado" cumprimenta-o, de, 49, servindo de testemunhas, por 'aventuras:

sejando-Ihe muitas felicidades. parte do noivo, o sr. Romeu Víei- OHÀRLIE GHAN NO BAIRRO

-Sra. Walkiria R. Moura ra e senhora, representados pelo CHINEZ
Passa hoje a data natalicia fia sr. Custódio Campos e senhora; o Misterios. .. Pavor, ..

exma. sra. d. Walkiría Ramos Mou sr, Hugo Fabene ·e senhora; e o 3° - Buster Cnabbe no-sensacio- .

ra, digníssima espôsa do sr. Ma- sr. Olirnpio Olinger e senhora: e nal western.

noel Moura. por parle da noiva o sr, Major JUSTIÇA IMPARCIAL

Nabuco Duarte Silva Alvaro Veiga Lima e senhora, o Lutas ... torcidas ...

A data que hoje transcorre é es sr, João Cupertíuo de Medeiros -e 4° - Final do espetacular seriado

pecialmente grata aos numerosos senhora, e o sr. Antônio Or-ige e BRICK BRA.DFORD

alJJgos do nosso distinto conterr a- senhora, Com Kane Richmond.

neo e c�rreligionário SI�. Nahnco l 'I'estemunharãq o ato religioso, Censura: até 11 anos

Duarte SIlva, a quem serao presta- . que será celehrado na Catedraã, Preços: Cr$ 4,20 '_ 3,20
das, com justiça, sinceras manites- � ás 17 horas, por parte. do noivo, ., .,., , .. "" '.

tações de aprêço e amizade. lo sr, Eugênio Vecchiettí e senho- IMPEHIO - Às 19,% horas.

O sr, Nabuco Duarte Silva, que! ra; o jovem Carlos Adauto Viei_ George Raft, Marilyn Maxwell e

exerce, 1)0 comércià., .-as ativida.les ra e a. senhorita Consuelo OJinger V/miam Bend.ix.
de representante comercial, com Vieira, e o sr. Lauro Vieira e se- T R A I ç Ã O
incontestável probidade e justifica. nhora; por parte da noiva, o sr. A historia d·e uma mulher cuja
do conceito, alia a essas qualida, dr. Celso Ramos Filho e senhora;

1
b,eleza ocultava Ullla 'alma oorrOID

des de caráter as de chefe de fa- o sr. Adauto Vieira 'e senhora, e pIda... :
mília ex·emplar ,e coração bondoso, o sr. Moadr Orige e senhora. Censura: até 14 anos

"O Est'ado" cumprimenta-o mui. A sra. Zélia Medeiros Mohtz, Nó Programa:
to prai,lerosamente. cantará .a "Ave-Maria" ,.de Schu- Cinelandia Jornal

Paulo silvà bert, a.cmpanhado ao OrgãQ pela M,etrb Jornal.

Faz anos lioje o sr. Paulo' Siln" Irmã Joana. Preços: Cr$ 4,20 -:; 3,20

Um linldJo ·nomanee mnsícal .. _

Alegr-ia ... Ris'o ... Musicas, ..

Censura: - LIVRE.

O, doutor José B. Salgado de rem o domínio pela prescrrçao
·()liveira, Juiz de direito 'da Comar· trintenaria já consumada, medían
.ca de Biguaçu, do Estado de San- te respeitavel sentença de V. Ex
ta Catarina, na forma da lei, etc. cia, para transcrição no Registro

Faz saber aos que o presente edi- de Imóveis. Nestas condições mui
tal virem Ou dele conhecimento respeitosamente requerem a V.
r.tiverem que, por parte de Luiz Exeia. que, na forma dos artigos
Vieira Martins e sua mulher Maria 454 e seguintes do Cod. de Proc,
.Luiza Mm-Uns, por seu assistente Civil, proceda em dia, hora e Ia'
judiciário, o advogado Paulo I"e- cal designados, a Inquir-ição das
il:ip<e, lhe foi dirigido a petlçã.o do testemunhas abaixo arroladas, que
teor seguinte: _ Exmo. srr. Dou' compar-ecerão I. Independenf.ementa
,tal' Juiz de Dire'uo dê Biguaçu , de mandato, para justificarem o

,Luiz Vicente Martins ·e sua mulher alegado, cientificando-se de tudo!
::Maria Luiza M'artins, brasileiros; previamente, o senhor Dr. Promo
ilavradores, naturais deste Estado, tal' P-úblico da Comarca; feito o

',>residentes e domiciliados em Três que, julgue V. Excia. a justifica"
'Riachos, l1�ste murâcí.pio e 'Co- ção, mandando citar pessoalmen
·;.':marca (le Biguaçu, por seu assis- te os mencionados confrontantes c

,,<lente judiciário, infrassinado, suas mulheres, se casado" forem,
; lldv.ogado, brasileiro, casado; ins- todos residentes em 'I'rês Riachos,
-crjto .provísomamenãe na OAB, o Dr. Promotor Publico; per pre-
-secção deste Estado, sob nO 435 catorias expedidas para 1 a Vara
"conforme a lei 690, de 30-4·4\), da Comarca de Florianópolis, pa-
residente e domiciliado em Flo- ra citação do Dr. Delegado do Ser

:�i'Íanópolis, ,v'em mui respeitosa- viço do Patrimonio da União e,
.mente, a presença je V. Excia. por editais de 30 dias, os inferes
,:expor a afinal requer o seguinte: sados incertos, para conlestnrem a

a) que por si e por intermedio presente ação, no prazo de 10 dias,
-de Doroteia Francisca de Sousa, que se seguirem ao termino do
,'-Casada com Camilo Joaquim de, prazo do Edital, a ser feito por
,'Bouza (irmã e euuhado) , l'espei-l três (3) vezes em um dos jornais
.aívamente de, do requerente Luiz da Capital e uma (1) vez no Diá
Vicente -Martins, já falecidos (a:que.! rio Oficial do Estado. Protesta-se
'Ia há uns 7 meses.e este a 9, pelo depoimento pessoal" de. qual-:
.:anos), sem deixar descendente I quer contestante, sob pel1a de con'
;.'uem ascendente vem possuindo ha fesso peJa prova testemunha! ,e ,pe
inais de 30 (,trinta)' anos, com recia. Da-se á pl'lõsnte o valor de
.1Inimo de donos, mansa e. pacin- Cr$ 1.000,00. N. °r. ·P. D. Biguaçu
-camlente, sem inlerT\l'Pcão nem 221 de fevereiro de 1950. (Ass.)
-oposiC,ão um terreno situad.o em PauJ.o Felipe, Assi,stente Judiciário
Três Riachos, neste' municipio de rol de Leslemunhns: Francisc'Ü Ju
l:Bigua'çu, com a area de 5.8.931,48 lia de Souza, lavrador, residen;,1;
metnos quadrados, onde plantam em Trê's Riaehos, Biguaçu. 2) Tl'i
->e ti�'am os meio� de sua subsis', ��u Doming.os Rodrigt�es, lavrador,,\tenCla; b) que nao possuem titu-' lOem, 3) Manoel Jose Duarte, la
tio de dominio e p,osse sJbre o vrador, idem, idem. Anexos: aLltos
-imovel; c) que o terreno em ques' de assistência judiciária. Em dit:l O bal'"xo consumo' do lei-te no Bra'sl�1 Pre�os de. ingressos,·tão tem atu'almenle as seguin,tes peticã,o foi, exarado o seguinte
",confrontações: limita-se (ao 1101'" despacho: A Designe-se dia e hora

'

DOS �I08maS
te) pela frente com a estrada ge' se .proceder à justificação cientes Interessantes declarações de um jornalista americano RIO, 22 (Agência Nacional)
'hl de Três Riachos, ond� mede os interessados e ü Dr. ProTn0kir A CCP estev·e reunida tendo
''74 braços (162,8 metros); p.elo Público. Biguaçu. NOVA YORK (S.LJ.) - D� re' mostrando-se entretanto, hesitantes
·�lado direito (leste) com tenas de 23/2;1.50 (lAss.) José B. Salgljl- gresso de sua recente viagém ao diante do baixo consumo per eupi·
Angelo Jacob de Souza, onde me- do de Oliveira. Procegida a justi. Brasil, onde teve oportuidade de ta,

'-:de 400 braças (880 m.); pelo lado ficaçãü, foi esta jUltgado por sen-
visitar demoradamente o Rio ele Compreende-se !perfeitamente

e;s'que,rd)o (üeste) ,com terras Id� tença do teor seguinte: vistos etc. Janeiro, São Paulo e Belo Rorizon, esta hesitaçã� quando se compara o

'herdeiros de 1\1>anoel Jacó,. onde Julgo por sentenca a justificacãú
te e de se avistar com o Preside'l- consumo de leite no Brasil com o ce

mede 370 braças (814 m.); Iun. para que produza. seus devidos e
tC' Dutra e o Governador Ad·euiar outros países sul americano,>. No

<li os (sul), com terras de 'João Pe- legais .efeitos. Façam-se por, man-
de Barros, o jornalista Alfred E. periodo 1936-1939,'· por exemplo,

'.o(jr.o ROdrigues numa ex,tehsão d� d1ado, as citações requeridas na
Lewis, redator- chefe da revIsta em média o consumo per eapita no

48 braças (105,6 mt.) ao termi. inicial, quanto aos intere�sadüs "Brazil", publicada nesta cidade Brasil foi de 70 quilos. Os .ultimos
sob os auspicias da "Brazilian Aml' dados estatístieos, relativos ainda··;narem as 370 ,bracas pelo lado es- incer,tos deverão �er o presente e-

d rican Association", pr'estou interes .. '1 1947, mostram que êste consumoquer o e com terras de João Cal" ditaI com prazo de 30 (trinta)
·doso, numa extensãd de 26 bra-ças dias, publicado 3 três vezes em

santes declarações à imprensa 10: naquele ano caiu para 66 quilos.
(572) f' 1 I 400 b �

cal.
.,

Em contraste, o consq,mo de leite
_

", no ,lUa [as raças pe- um jornal da Ca,[, '��l e uma (1) O principal .objetivo da v.iag�1)1 na Argentina em fins do dec,eniolo lado du'elto;. d) assim sendo I vez no Diário O icial 'do EsLado de Lewis foi colher farto material 1930,1940 era de 138 quilos para·querem regulari'lélir ,sua ;posse e (arL 455 § 1° dQ Cod. Proc. Civil)
·-domini,o sôbre o aludido terre�o, juntando-se laos autos uma via d� inf.ormativo sôbre o Brasil para ser cada pessoa, Embora êste COIlSU'

amplamente divulgado através da mo tenha passado a ser de 118 qui·�eJa àção de usocapião, com fun· cada publica'ção. Biguaçu, 14 de sua publicação. Desla forma, o jor- los em 1947, cada argentino bebeu
·damento no art.i,g.o 550 do Códi- Marco de 1950. (Ass.) José B. Sal' nalista americano não põdia dei- ,122 quilos em 1948.
·::g·o Civil e seguncto o processo es· gado' Oliveira, E, paI1a que Chegue xar de se interessar pelos multi, Por outro lado, o Uruguai está
tabelecid.o nos arts. 454 e seguin- oonhecimento de quem interessar pIos aspectos da vida brasilcirll, à frente das demais republicas sul-
'{es Cod, Proc. Civil; e) que a· possa manda passar o presente tendo-lhe merecido es·pecial aleno americanas e o seu consumo de lei-
União doe 1)05Se 'para usocaplao ediLal, com prazo de 30 (t.rinta) -

d dI'ça'o - segun o ec arou a repor· te pode ser comparudo eom o dos
{lode ser p,or sucessão úniversa,l, dias, que será publioado e afixado tagem - o problema da alimenb- Estados Unidos. A sua média de an°
''COmo no presente caso, na forma na forma da lei. Dado e passado ção no Brasil. Nêste pa'rtlcular, t'es da guerra era de 141 quilos por
''<io art. 496 do Cou. Civil; f) que, nesta cidade de Bjguacu, aos de' Alfred Lewis mostrou-se verdadci- pessoa; .em 1947, o consumo per ca.

-segundo _t.êm decidido os juizes e zoito dias do mês de março de ramente alarmado com o elevadis" pita .aumentou vara 159 quilós e em'
'trÍibllnais do País, 'fliO usocapiente 1950. E, Ararai Romã,o de Faria, simo índice de mort�lidade infan· 1948 foi de 158 quilos. Durante 08
só ca��, a pr.ov� d� posse contintHl i esc.rivão int�rino, o ,�atilografei e: til, consequência do estado de suh

.

'.e .paCIfIca no Imovel, com ânimo I
subscl'evI. Blguaçu, 8 março de nutrição da criança lilrasileir.l.

de dono, por trinta (30) anos, 1950. Falando sôbre o consumo de
'Dispensados os requisitos de jus· (Ass.) José B. Salgado de Olivei- -1'N..te, alimento básico na alimenta'
to tilulo de boa fé (Clovis Bevi- ra, juiz de Dir,eito. Confere com O ção não só das criançlls como déls
"lacqua, Cod. Com. VaI. 30); E co- original afixado no lugar d costu· adultos, o jprnalista americanu de·
i,z110 os autores hajam' satisfeito o me. Eu, Ararai Romão de Faria, darou que por diversas vezes iro
'<iis.posto no artig,o 550 do Codigo escl'ivão interino, o ,da,tilografei, portantes organizações norte ame,
Civil, querem lhes seja reconhe' subscrevi, conf'eri ·e as·sino: O 'es-. ricanas da indústJ;ia têm procura'
·cicla dita posse, afim-de adquiri- crivào AI'arai Romão de Faria. do estabelecer fábricas' 110 Brasil

.\

resolvido manter a redução de

.50% nos preÇlos dos ingressos
'):ie cinema, p'ara estudantes -e me

nores. Tambem negou o aum.eI1!to
pleiteado pelos exibidor,es no que
se refere aos filmes de longa metra

gem. Na próxima sessão, extraodi�

nária, na terca-feira, será debati

do o caso dos sanduiches;

mesmos períodos, o consumo per ca

pita nos Estados Unidos foi de 153,
181 e 176 quilos respectivamente.
_ Em face destes algarismos, as

atuais restrições que pesam sôlJre
o leite em pó não parecem reco

mendáveis, acrescentou o jornal; s·
ta norte americano. "Pelo men()�. é
muito difícil 11le o consumo per

capita Vossa aumentar material'

ExtiDoio do P. c.
,na A,ostralia

CANBERRA, 23 (V. A.) - O

projeto gov·ernamental, de extinção
do Partido Comunista, passou já
por todos os esLagi-os na Camara�
dos R�pres·entantes. Agora, ser<J
enviado ao Senado, controlado

pelos trabalhistas. Os trabalhistas
c'oncol'daram eilr- priuCÍIpio com o

p.roleto, mas afirnlam que ele de

ve ser lalterado.

CASA MISCELANEA:ldletri
buidor. dOI :RãdicI 'IRd:lC. A

írtor.ftV6Ivul.1 e�-'Diico'f
Rue Coollelh!!iro. MalTe

)-
-----------------------------.
mente enquanto for racionado o

suprimento -do leite e.m pó", sali'
entou ainda Alfred Lew�s. Em 1947,
os Estados Unidos embarcaram
2.000 toneladas métricas de leite
em pó para o Brasil; em 1948 !:'s

tes carr·egamentos cairam para 10{)fJ
toneladas métricas.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Truma" e o empréstimo-a Argentina P-arlidl" Sitiai Demotrático
consórcio de Bancos argentinos,

.

WASHINGTON, 212 (USIS) _. íisse que "fOi um 'bom empree- sobre si foi concedido um créríí

O presidente T,ruman, falando tímo ". Um correspondente, ra- do ou um emprestímo, O presí

em uma conferencia de ímpren lando ao presidente Truman de dente respondeu que não via'.
sa sobre o emorestímn de 125 mi que parecia haver alguma con nenhuma diferença entre crédí

�hõe's de dólares concedido ao. fusão. na, -imprensa argentina to e empreetímo,

(�ecção do Santa Catarina)
Cônvenção Estadual

Devendo realizar-se no dia 3 de outubro do corrente ano

a JZeição para o cargo de Gove1'rvadÓr do Estado, convoco, na

forma do artigo 21 dos Estatutos, os representarües feder�i�
e estaduais pertencentes ao Puriido e os diretôrios

,
lllUnlCt·

.pais para, em conoençõo nesta Capital, nos dias .f7 e 18 de

lnnho p1'óximo, escolhe1'�m o candidato do Partido à�ue�e
. cargo e deliberarem. sôbre assuntos outros de alta relevancla

partiddria.
Flôl'ianópol'is, 20 de maio de 1950.

Celso Ramos - Presidente da COmissão Executiva.

Sindicato dos EslivadoreslOsde Florianopoli.s
«astros mais

pepalares '

HOLLYwOOD, 19 -<V.A.) - O

ínqusrtto anualmente realizado
,

,

•

. .

.

pela revista "WQmen's Home
.

.Fat>Yo
saber aos. que o

presenteI
entidade,

cons.elhO
Fiscal e respee-

C
." t seus le.itor@s'(

,.
. ' ompanlOn en re· ,

virem ou dele' tiverem conhecimen- I:IVOS Suplentes e outra para os re-
d t Ing l'd Berg-. . . emons TOU que r

to que no dia 30 de junho de 1950 presentantes no Conselho da Fede-
tu muíto n conceito do

. .' - .

d di t t 4 man caru mUI o
serão realizadas' neste Slndicãto raçao, eX'VI o ISpOS o nos ar s. I

t _

'

a o Ingrl'd
, _

. '.
,

" -" povo nor, e amerIC n , ,

as eleições para a sua Dl:etor1a, e 39 das Ip.struçoes. . que durante três anos cansecu-
. membros do Conselho, FIscal P, Os requerimentos _para os regrs-

tívos víueee classificada em prt-
Representantes da entidade no tro das chapas deverão ser apresen- :

1 g cato par o deci
-

'N' 1 t d S t
. .

t·· melro u Sir, I a
,Conselho da Federação aciona .ta os, na ecre arra em res VIas

I
.

.,
' '. mo ugar. ,

dos Estivadores, ficando aberto- o assinados por todos os candidatos, O "w n C mpaníon " publí", . I'
-

d 't'd'
ome o

prazo de 30 dias, que correra 3, pessoa mence, nao seu o permi 1 a,
. a t qual declara

' ...

bli
-

dê t I f' tora d
ca um no a na

partIr da prrmerra pu rcaçao este para a rm, a ou orga e procura- "
.

f t d In'g'rid Berzman
. , di 19 d

.

h d
-

de d t isit que o a o e <:>

e terrnínará no �a, e jun o e Cao,. even o. con er os r,e,?UISI os e Robert Roesellíní terem vindo
1950, para o registro das chapas previstos no art. 6 das Instru-

blíc "días tes de
. ícíado

.

'd' d -". .

t
.

d .

a pu I o las an m
na .SecretarIa, e acor o CO�l � coes. � �der ms rUlt· Os codm Cas prl�' O inquerito, pode tes tido grano
disposto no art. 4 das "Instruções vas eXIgI as no ar . 530 a ouso I'

d cí esulta
P t

.

M" t
.

I d
-

d L' d T' b Ih
es consequen ias no r '"

aprovadas na ar arra I�IS ena
.

açao 'as, eIS .Q ra a o.
, do".

n. 29, de 29·'de març? de 1950.
, Flori�n6po�is, 2J(). �e maio d�11950. Olaudetto Col,bert encabeça a

As chapas deverão ser regrs- (as) Gasparíno oao da SI Va -
I' t d t' s

,
' IS' a as a rtze ; no ano passa'

fradas em separado, sendo uma Presldenâe, I d' CI d tt 'd
'

, .; 'o au e e conseguira mo e15
para os candidatos à Diretor-ia da

to 'nto IqUI ugar.
Bing Orosby, pela quinta

vez consecutiva, foi considerado
"'I:> melhon" entre os astros de
Hollywood.
Foram 'os seguintes, na ordem

os atores e atrizes classificados
como "os melhores" pelos leito
res da revista: atrizes - Olau
dette Oolbert. June Allyson, Lo'
reta F'oung, alivia TIe Havilland,
Gr.eer Garson, Irens Dune, Bet·
te Davis, Barbara Stanwyck e

Jane Wyman: ��ros - Bíng
Crosby, Spencer Tracy, Gary
Grant, Clark Gable. James Ste

Roupas:-Calcados ��:?���rypio�e�n�'n;o�
.:

.

Feltros-Maquinas Yende�seo °ierreiiu
de costuras

.

LOja REMNEI

··Edital·

Companhia Telefonic-a Catarinense
Aviso

AOS SENHORES ASSINANTES DOS TELEFONES
- AUTOMATICOS

Em virtude do crescente tráfego das comunicações nos

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

.

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

memôría, o número do aparelho que vai discar.

2°) Não bater no gancho, quando esteja a espera . do

'zumbido, porque isso lhe fará demorar muito mais a
sua ligação.

G. B. Cal�eira �e An�fa�a
,

Exclusivisla «RENNER»
PRINVIPJ IS ARTI60S

A DIRETORIA

Aulas Particulares
Prefessores: Pedro J� Bosco e Osvaldo F.. de ,Melo (Filho)

Lecionam-se PORTUGUES E MATEMATICA
Preparam-se candidato!,; a concursos

Tratar às 2as" 4as. e 6as. feiras das 17 ás 18 hs. à.
Rua Trajano, 36 (Séde da Sociedade XX de Setembro).

Vende-se um terreno medin
do }2x30 na Ponta do Lea)
(Estreito), sito á rua 15 de No
vembro.
Tratar com o cap. Paulo

Samy. na Fôrça Policial ou
nesta Redação.

DOZE' DE AGOS,TOCLUBE............ • •• • • •• • • • • • • • •• • •• oo

Rua Tenente S'ilveira, 29
florianópoJis

Dia 27 Sábado - Solrée de encerramento do mês com.

início às 22 horas..
Dia 31 Quarta-feira - "Soirée" mignon.

Frul.as', Refresco,gelados
Chegaram a procure POLLI'S•.A. Comercio e industria

Napoles 'PRAÇA, 15 DE NOVEMBRO
.

..
RUA CONSELHEIR<9 MAFRA - Edifício MontepioNapoles, 19 (V.A.) - Chegou RUA FELIPE SCHMIDT Edifício São Jorge

a este Porto o naVio-transporte
.'

da Armad'a brasileira ' "Duque
de Caxias", que conduz p�regri'
nos brasileiros para O Ano San
to. Os passageiros do n'avio em
barcarão amanhã por via fer
rea, para Roma.

PROCURE

Alfaiataria
• a .. "' .. '" ",oo. "''' •• "' "' .

Rua Felippe Schmidt 48

,DA TI L-OGRA FIA A V I'S O
(orrespondand I

(omerel...

DIREQAO.
Amélia M Pigozzl

Confere
Diploma

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

O consnltório esta aparelhado para atender todos os

casos da clinica dentária.
Anexo um bem montado Loboratório de prõtese �Den':"

tária, par�' confecção de dentaduras modernas e pontes:
agrilicas.

(,
'i
I "'

,

- "'oo "' ••

1I.lta. felicidades' .ei. ....ebfl"'�
ta de MR filhinho J
M... alo esqueça. qu.a • ".U.e

,
.. 'J:'_nt41 para o ... "PlMPOJ..BO·
! uma caderlleta •• CJlaDI'rf"
IIW'i'fTO PRBDIAL.

METano,
, Moderno 8 Efícl8Dte

Rua General BUtencourt, 48
(EsÇluina Albergue Noturno)

ARI MACHADO
Cirurgião Dintista

-�-"\--- ,.-..-_._._.._,,--_ .. _------._--�.. _---._-
ti

I "
1 ..·lb01l'@1 Idblf!oc.� Ao Celta

.

'i'lcU:ca cntas da

I

"
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.

f'''.
�

,

-

.,

'.
_.

�..
I :
� T�. Y� T� , T� T' A C T
t

•• • �t
t T

Transportes çDéreos Calarinenses S.I. i��

��. '

1

�I· Casoo-se �om om 3

�i:- plebeu a filba do
:t: imperador Diroito
��·l

.

��. TOQUIO, 22 (V.A.) - Cerca

: de vinte mil pessoas aglomera
�:� I ram-se hoje sob a ch,uva reinan

�:.. , te, para aclamar a _princes� Ta:
�:.. ca- de vinte anos, fIlha do impe

�:� rador H;iroito, que se c.as�U esta

�:.. manhã com .0 sr._ Tocl�lmlch Ta:
...� catsucasa, funclOnárL� do Mu

�... seu Ferroviario do Japao.

AI Esse consorcio veio pôr termo
'.!; a uma tradição de 26 seculos,

.. segundo a qual nenlll;lm me�
i�... 1 bro da dinasti� [mpartal POdl�
'.:. I contrª,i!' nupcla� c<;>m, �m,_p;�;
I-,T �•.

'.

'- .'
li.

-

, : : ,,'.' �
�... beu. .,. ,'_. ,'.- ..

",

'% O imperadOr Hiroito e a imo

,f't: peratríz Nacago também quebra

'lj ram por sua vez, '.outra velha,
I�:"+ tradição compare?endo à cer!
�:"+ I monta. que. se real�z;o,� na- a�tl/

I�:" ga residência do ]rmao go ím

,f'."+ perador, o princip.e Tacama�sl1,
�... em um suburbío desta capital.
,��. Até agora, os Imperadores nipO'
��. nicas sempre ignoraram os con

'�:.I sorcios de seus filhos.
, :. O casamento apresentou uma

�:"+ I curiosa mistura de habitos e rí

�·t tos medievais e mocemos-
.

f':"+ I Ao deíxa- o Palacio rmoeríal

+:_"+ I para se dirigir à residência do

f't"+ i príncipe Tacamats� a
_ J')rll1.c�sa

�t"l: Ta:ca ostentava o traje o!ICl;al
�� da corte [apcnesa- Mas nao se

�:. tratava do tradícíonal 'traj e ní

��. poníco das noívas, comoosto de

..�. doze quimonos superpostos. A-

'�: �:. presentou-se a- pr�?cesa com um

1%. _,' ': I único quimono. tendo. estampa.
i:+ .'

, . �{ do dois pombos. símbolízando
�"+ '

,

' . ...
o amor O imperad�r Híroíto eI � � + ,.. ,., ,.. ,.. ,.. ,.. � ,.. ,.. ,.. ,..' � ,.. � � � ,.. ,.. ,.. ,.. ,.. ,.. ,.. ,.. � ,.. �..��'" , .....;\.. ,.. � ,.. ,.. ,.. ,.. � � � .� .

... � w ".".�.".".".w.w.w.".".w.w.".w.w.w.w.".".".w.w."� "f' � '..,..� ".".".w.w.".w." ..,...,. ...,...,.�f'."+ o noivo apresentaranyse em tra-
,

jes ocidentais de gala e cartola.
Em cerimonia privada de

magnifico colorido e da qual a

U "os imprensa'foÍ excluida, o serviçO
Cr

.

zelr religioso foi celebrado por t.rês
RIO 22 (V.A.) - O diretor ge-I dinheiro há tempos furtado por padres, segundo 'os ritos "chin·

ral <;ie investigaçôes" de BueI).os um descuidista dos guichets da (taoístas'''. O noivo depois de ia
Aires, em/.radiograma ao delega' Pagadoria do Tesouro Naciona� I ��r a tradicional � �ecular t�o'
d6- de �Ubos e Falsi�icações des A �utóridade brasileira reque:eu I

ca dos vinhOS .nu�:)ClaIS: �çu, I:) �u,:ta capItal, !comunlCOU haveI maIOres detalhes da apreensao ramento, pedindO f�llcldade' e

a:preendido n� capit�l portenha para ori�nta: as inv:estigações I terna e. pr?speridade e bi:pote.
70 not� de.mll �ruzelros corres que aquI' serao realizadas em

II
cando fldelldade -eter�a.. ��,;�

.

'

pondentes a sene e estampa do torno do fato. _

.
. Durante toda a I<er:lm()_ll�, �

..

. imperador e a im'peratriz e z;nalS
-----------.".----------------- 'déz membros dá familia impeo

PREGUI(:A � FRAQUEZA rial permaneceram sentados dO

V A· N A"O I O L lado direito do aposento fican-

do do lado esquerdo Qe�el:!SeiS"
membros d3: família Tacatsuca-

sa.
'.

Quando os imperadores nl-

P<lnicos se retiraram, a cerimo·

nia terminou tornando'se a

princesa Taca jllPenas a sra. Ta'

catS'l1casa. Seu marido, emb!JnL.
seja agora um plebeu, é contu·

I do membro de uÚla das cinc()

m�is importantes familias ?O �a·
,pão. Era considerado prlficlpe

I antes do decreto de' democrati
I zação, baixado pelo g e n e r a 1

__________________--:-__-=_-:--:--- : Douglas Mac Arthur. em 1947.

D:rr,pa'.tamen.to de Sau'de' Pu'bl,·ca Segundo ésse, decreto, 1;Q,do o

� .. cidadão é plebeu, a nãQ ser que

Mês de Maio-Plantões pertença_à_fa_n�-l\a-.í_mperiaL
27 Sábado - Farmác�a.da Fé -:- Rua Felipe. schmidt:, I �e riC09 quert:lI",fi,car
28 Domingo _ yarmacIa da Fe - Rua Fellp'e.Schmldt. !

.)e �o,d 0. t,�C!l :,e: egal. _

O serviço not�rno ser:t efetuado_ pel�s Far�ac�as sto. An-l F;!Zel ,n�je ;,��.�� m.-tl.Cr_t�a0
tônio.e Noturna sItuadas as ruas .Joao Pmto e 'Ira]ano. , "re 1 .t." 1I....u ....;. P. edi..,

ESCALAS:

Agora, sob i! orientação técnica da Cruzeiro do Sol

ÀS SEGUNDAS, QUARTAS E SEXTAS-FEIRAS:
.

Rio de Janeiro-.santos-Paranaguá-CtlrItba
Floríanópolíe - Lajes e Porto Alegre:

,

QUINTAS E SABADOS:
.

Porto AleO're-Lajes-Florianópolis-Curitiba
Paranaguâ-santos e Rio de Janeiro.

As TERÇAS,

(.� Tarifas reduzidas
.... Modernos e possantes aviões Douglas &-41

A escala, em Joinville, Itajaí e Joaçaba está dependendo da
conclusão das obras do aeroporto local.

[
,

TRAFEGO MUTUO COM:
Crazeiro do Sul-Rio
S jvag'�Porto Alegre
Pluna-Montevidéo

PAS�AGEN8 E'CARGA �

Flórianó,polis : Fiuza Lima &: Irmãos
Rua Conselheiro Mafra, 35-Tele1one 1.565

Agência
Rua João Pinto 12 - Telefone 1.500

(RUlEIRO DO SUL
17AjAÍ:

KNOT S. A.--Rua Drcilio Luz. 69
Outras cidades com os sub-agentes da Cruzeiro. do Sul

Violento, ataque a
TromBo

Apreendidas 7Q' nota�
de mil'

, Crime • oi••l

OODlltltulç&o II. áooladad..
HATURALIZAÇOES
Titulo. Devlarat6.ioe

,

fraque"ido. É de gosto delicioso e pode ser usado em to(he;

as idades

Dr. (LAANO G.
GALLETTI.

ADVOGADO

i
.W,AiSHINGTON, 22 (V.A.) - o

�ador republicano' Robert Taft
irigiu, esta noite, tremendo

�taque contra o ,presidente Tru
:mano O chefe 'do governo foi acu

sado de imoralidade politica e de
'>estar' procurando c-onseguir a elei
ão de um 'Congresso submisso. pa·
ra esbanjar () dinheiro do povo,
,levandQ o pais a· urna falsa pros
�eridade e em seguida' á dépres
:são. 'raft "falou, respondendo, (em
']]OllJe do" seu partido,'.ao discltl'sO

I A Inspetoria Regional do

l1e 'l'ru111an em Úhicago. Em seu IBGE avisa que, segundo de

,-discurso de resposta' ao presiden terminação superior, foi torna·
do sem efeito o' limite máxi·te, 'l'ruman, o senador r·epublicano -

ltobert Taft referiu-se tambem á
mo de idade para a inscriçao
de candidatos á Prova de -Re

1Jolitica externa' dos EE. UU., di· censeador, a que se refere (}
;:leodo que está cheia de contra item b dQ edital-publicado em-dições. Textualmente, Taft acr·es 15 do corrente.

.

-centou: "Emprestamos dinheiro a
.......• __ .

·1'ito e r·ecusamos emprês.tá-l0 <l

J<'ranco. Defendemos a Indo-Chi
'ma e recusamos defender Formosa.
1'1

.

Dois locomóveis. 150 cavalos, alta e
OSSOS contribuintes alimentam os baixa. Marca "WOLFF", Alemã, ano fa-

,:alemães, énquanto, desma_p.tela- brlcação' 1920 com bomba, condensador,
ltlos as fabricas na Alemanlra e vapor super-aquecido. Estado ae nove,

'Criamos o desemprego naqu'ele Idem dois geradores. alternado 230t

Dais. volts, 50 ciclos, marca "SIMENS", 2300

! volts próprio corrente longa' distância,
• • . . . . . . .• .•..•..• �m perfeito estado. Qualquer tnformaçâo

CASAS II TERRJIlNOIJ Travessa 24 de Maio 18 - Itajal - San-
Possua V. S. casall ou t>!rrenOll l!IlI"I ta Catarina.

\>ender7 . -----�----....._--

Não encontra comprado::,?
�Ut!'egu.;;� ao Eacritórie

.. 4. L, A! '·es.
" .
:'t".1' D""doro Sll,

"

fAol'lt6rio .'. R..ld.nofo
Rua Thaci.DtM 47.

FONE •• lt68

Aviso do-I.B.G.E.

VENDE-SE. aumenta os glóbulos sanguíneos e VITALIZA o sangue cn-

MOÇAS DESANIMAHASl
HÓMENS SEM ENERGIA,

.. _Não é sua culpa!
É a fraqueza que o deixa cansado, pálido,
®m moleza no corpo e olhos sem brilho.

A fraqueza atrasa a vida porque rouba

·as fôrças para o trabalho.
.

VANADIOL

Ii::l®ll.\trt., t
.

,'TiNIÀS'
.

P,\RÁ·
-

iM·PItEs·SÃO
.

.

COTTOMAR

.-' '�
: 1

i
1
I
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figuBirense e Olimpico· 08 '"pfotogonistas �o sensacional
amistoso �o �omingo proximo, no está�io da f I C. O.

Domingó proximo o festival do
Fluminense

6

Direção de PEDRO PAUW MACHADO

Inglaterra - Espanha (3), Es

tados Unidos (4) e Chile (2).
3° GRUPO

Itália - Suécia (10), Paraguai
(9) e índia (6).

40 GRUPO Falando à reportagem, aquele
Uruguai - Portugal (12) Fran- mentor peninsular adiantou que o

ça (5) e Bulívia (1). titulo de campeão mundial 'será

.• .. ••••••••
decidido pelas seleções do Brasil

,; I· d
....

I
e da Inglaterra. "Assim afirmo -

vOU Irma a a aosen- acrescentou - porque conheço

C·la dos portuoue'es.
perfeitamente o alto valor do fu-

i!. tebol que aqui se pratica".
LISBOA, 23 (U. P.) - Os dir i- ,'........ . , ,.

gentes da Federação Portuguesa DR. I. LOB ITO FILHOde Futebol, depois de conferencia- II

1° GRUPO
Brasil - Iugoslávia (7), Méxí

co (8) e Suíça (11).
2° GRUPO

rem com o sr. Jules Rimet, pre
sidente da Federação Internacio
nal de Fu tebol Associa tion, contír
muram a decisão anterior de de

clinar do convite de 'enviar 'Um

selecionado ao Brasil, para dispu
tar a Copa do Mundo.

Durante a conferencia, o sr.

Rimet insistiu para que os men

tores portugueses abandonassem a

decisão antertor, porem, eles se

mantiveram firmes, alegando que
estavam cumprindo 'O regulamen·
to internaciona( do torneio, lUnu

vez que Portugal foi derro'tado nos

jogos 'eliminatorÍ'os. Acrescentaram

que a seleção lusitana só ida .ao

Rio. de Janciro sé vencesse .os

j,ogos eliminatorios com a Espa
nha.
. . . . . . . . .. . .. . (:
TINTAS PARA' PINTURA
COTTOMAR

Comunica-nos a Secretaria do

�I��be dos Oficiais da' Policia Mili- PreP iiram-se
. "Florianópolis, 6 de maio de ,

19;�.. diretor do jornal "O Estatlo".1 .para nova. guerra _

Nesta. .

'

DUESSELDORF, 23 (V.A.), - vo a necessidade de destruir a
Tenho a satisfação de trazer no' Urn antigo- coronel do exercito Amerira do Norte. Trata-se da

conhecimento de v.S. que em data alemão, que acába de retornar coronel Foldmann, que foi cap
de 5 do corrente, foram empossa- da Russia, declarou que'o gover-

.

pturado na Rumania em 1944�
dos .os membros da diretoria e con- no sovieticb prepara o ·.seu povo Disse ele, e'm lentrev'ista, que
selho fiscal que orientarão os �les- para a guerra com Os Eetados 'os Estados, Unidos são res'pon
tinos dêste Clube ,durl:!_nte o biêní) Unidos. Acrescentou que tais sabilizados pelo governo II"USs<l
1950/19á2, ficando assim constitui· preparativos abrangem desde O' por todos ';os males de que está
dos: exercito até a escola, pro'curan· padecendo o povo.
Presidente, CfJ!"Onel Antônio rl(> do as autoridades incutir no po_

Larã Ribas. (reeleito); Vice·dito,
Ten.-cel. Joao Eloi Mendes (reelei'
to); 1° secretário, 1° ten. Gelino

�::1�;�u:��es�e2�::!�� �:::l:it��; Para o Fig���o �E !�tq2 de Ventre Il° tesoureiro; 1° ten. Gi.lberto dn '

Silva; 20 dito, 20 ten. João Cardol'o PIALUL� DO ABBADE MOSS
_

.

s vertIgens, rosto quente, falta de ar, vômitos,de Sousa.' )llÍciras e dores de cabeça, a maior parte das
Conselho fiscal: Major Américo

vezes são devidas ao mau funcionamentu do
Silveira d'Ávila, capitão Mário Fer- aparelho digestivo e consequente Prisá() de
nandes Guedes ,e capitão Hui Sto- Ventre. As Pílulas do Abbade Moss são 111dica
ckler de Sousa. das no tratamento da Prisão de Ventre (" suás
rSirvo-me do ensejo para apreseu'
i' manifestaeções e as Angiocolites Licendádastal' a v. s. os protestos de nossa

elevada estima e aprêço. Ten. PMro
pela Saude .Publica, as Pilnlas do Abbade Moss

são usadas por milhares de pessoas. 'Faça o seu tratamento
Nogueira de Castro, secretário" .

com o uso das pilulas do AJ)bade Moss.
"Não vejo nenhuma razão p�r(l � ;.._ � _;,,_

RI!O, 20 (V.A.) - Procedente
de Roma, chegou hoje a 'esta capi
·ta( o sr. Ottorino Barassi, presi
dente da Federação Italiana de
Futebol ,e memlbro de uma das

Exlréia do Brasil cootr"a a Iugoslávia
I o América ell!patou

RIO, 24 (V.A.) - Conforme es- 11 quinta a cair da esfera. Proce· em Belo' DorJzouta
lava .ànuneiado, realizou-se ante deu-se o sorteio então Ia essa dís- Belo .noriscnte, 23 (V.A.) -

ontem no Itamaraty o esperado tribuição.
. ,

tnaugurando o seu estádio; o Si

sorteio que viria a indicar à ca- Apesar de conhecido a que pais derúrgica, local; empatou ante

da pais "cabeça de chave" os seus sorteado-equívalía :0. nume�o d.e ontem com a. equipe do Amérí
três respectivos ,adversários no cada bola, o sr. Mano Pollo ofl· .ca, do Rio de Janeiro, pelo es,

turno antefinal do Campeonato do cialmente fez a conversão. E as- core de 1 xl. .

.

Mundo. sim ficaram constituídas as qua- ' . - . . . . . . , '

Brasil e Inglaterra,
osmais credenciados

Presentes o ministro das Re- tro séries:

bçJies Exteriores, �. R(aul Fíer

nandes, o :prefeito do Distr-ião

Federal, representante do titular

da pasta de Educação e Saúde,
embaixadores Herschel V. Jonhsou,
dos Estados Unidos, Gilbert Ar·

vengas, de Foança, Antônio Vil

Ialohos, do México, Giordano B.

Eceher, do Uruguai, Mário Au

gusto Martíni, da Itália, Sir Nevile

Monagu Butller, da Grã-Bretanha,
José RoJas.y Moreno, da Espanha.
José Antonio Moreno Gonzales,. do
Paraguai] mínâstros. R:ejkb Djer
manovíc, da Iugoslávia, Knut Ri'
char Tyberg, da Suécia, srs. Fer
nand Bernoulli e Jorge Escobart,
respectivamente encarregados de

negócios da Suiça e Bolívia, pre
sídente do CND, além de inumeros

despor-tistas inclusive o' represen.•
tante da FIFA, sr. Ottoríno Baras

si, prõceres cebedenses e de clu
bes - não se falando em cinema

tõgrafistas, radialistas, fotógrafos
e repor-teres, tiveram inicio os tra
balhos.
Colocado !à mesa ,em plano su

perior, acha-se presidindo aso,

Ienidade o sr. Raul Fernancles. li.

sua direita, o general Mendes de
Morais .e o sr. Lira Filho; à es

querda, os srs. Eduardo Rios e Má·
rio PoUo.

Pr'eliminarmente, 'o 'ministl"O
d'as Relações

-

Exteriores assomou

ao microfone, justificando que-,
proceder-se ao sorteio no, Itama
raLy, representava atribuir-se aO
certa.rrie 'o caráter' d'e uma festa
internacional.
Em nível inferior a Inesa pre

flidida pelo sr. Ottorin.o Bar,assi e

que s,e completava com os srs.

Roberto Peixoto, Hugo Fracarolli,

(
Manoel FurtadÇ), José Lins do Re-
go, Joaquim 'Pizarro Filho, capi
,WlO' Andrade Leão. José Maria
Castelo Branco e Célio' d'e 'B,ar-

',-:os deveria ef.etivamente compe
tir a realiza'ção do sortei'O.
Enlrata.nto, a fim d e revestir o

ato de maior solenidade, o repre:
Ilentante da F,fFA, -após 'adrede

explicação ,ao 'sr. Raul Fernandes,
de como funcionava a esfera,
confiou ao, ministro a iricumbên,

pia.
, Então, êste titular fêz girar O

mecanismo, assistido de pertd
pelo sr. Ottorino Bar,assi. Como
por ôrdem alfabética ao número
de cada bola em escala crescente,
,correspondia a determinada re

presentação estrangeira, a de nú
mero 7 - a primeir,a a sair - in.
dicava que a Iug�sl:ívia seria nm

dos três adversários do Brasil.
Depois vieram a de n. 3 para a

Jnglaterra, a de n. 10 pal'a a Itá
lia e a de n. 12 para o Uruguai. B
lVo}tou-.se ao Brasil a pedra 8 ......,

Agentes :' Comercio & Trans'·
;; portes C. Ramos S. A.
Rua João Pinto, 9.-Caixa
Postal,220.-Florianópolis

comissões da FIFA.

Doenças do aparêlho re,spiratório

TU8ERCULOSE
Cirurgia do Torax

Formado pela Faculdade Nacio
nal de Medicina. Tisiologista e

Tisiocirurouio' do Hospital Nerêu
Ramos. Curso de €special1zação
pelo S. N. T. Ex-interno e Ex
assistente de Cirurgia do Prof.
Ugo Pinheiro Guimarães. (Rio).

Cons. e res.:
. Rua Tenente

Silveira, 29.
Consultas, ídiariamente,
das 16 às i8,30 horas.,

No distrito da Trindade será

efetuado, no próximo domingo, o
I

ÁS 14,40 horas - Taça "DF'�
anunciado festival do Ftumínen- í Saulo Ramos" - Cruz e Sousa lC

se, cujo programa está assim ela [nclependente.
borado : ÁS 15,30 horas Taça "Dr "

Ás 8 horas,.- Taça "Tte. - CeI. Marcilio Mota�- - Guarani x Avan»

Vieira da Rosa" - Botafogo:x L te,

Estrela do Oriente.

I
Ás 16,20 horas - Partida de'

Ás 8,50 hor:as - Ta:ça "�a.iro Cal- Honra - Bronze "Osni Or!tiga.'"
lado" - Naoional x Hercilío Luz. - Esperança x Flamengo.

ÁS 9,40 horas -: Taça "Dr. Wal- (Serão ainda disputados os se-

'demar Rupp" - Estiva' x Conti- eulnles troféus;
nental", "Simpatia", oferecida pelo pro-
Ás 10,30 horas Taça "Dr. '{essor Flá�io F�rrarr'il, no clube

Bulcão Viana" - Caramurú x que passar maior número de

Floresta. tombolas.
Ás 11,20 horas - Taça "Dr. "Amizade", oferecida pelo pre-

Joao José Cabral" - Atlântico x feito Tolentino Carvalho, ao 20:
Cruzeiro. colocado na venda de tombolas,
Ás 13 horas ..,.- Taça "Jornalis- Taça "Édio O, Fedrígo", ao 3(1

La Batista Pereira"· - Imprensa colocado na venda de, tombolas-
Oficial x Postal Telegráfico. I Taça "Eficiência Posto Inter-

Ás 13,50 horas - Taça "Dr. Bo- nacional:', ao clube que compare

ber,to Lacerda" - Regente x Ban- cer melhor uniformizado '? ma�
deírantes. i disciplinado em campo.

Distribuidores
.
Carlos Hoe

IIcke S. A. Com. e Ind
Caixa Postal,.1 2
Floriaaõpolis'

Clube dOs Oficiais da
?olicia Militar

o Camp�ão inglê�· nas cogitações
da C. B_ D.

Notícias vindas do Rio dizem
que a C. B. D. cogita trazer ao

nosso país o esquadrão do Por

tsmouth, campeão da Inglater
ra, para a proya de fogo do sele'
clonado brasileiro. A enrídade

máxima j á telegrafou para Lon
dres, tendo solícítado as dataS'

de 28 do corrente elo, 4 e 6 de:
junho próximo, 'Para, as exibi
ções dos bretões em nosso pais,

Botaiógo e Fluminense viteríeses
Df) exterior

Havana, 22 (V.A.) .....:. Na sua

tempar.ada em canchas de Cuba, Valparaíso, 22 (V.A.) - SeiS'
o Botatogo, do Rio de Janeiro tentos a um, favorável ao Flumf
obteve ontem um dos- seus fel· nsnse, foi o resultado do préliu
tos mais significativos ao derro', internacíonal ontem disputado'
tar o Juventud Asturíana, pelo I entre o qnaãro brasileiro e a

elevado escore de 5 a 1. Wanderers, local.

Participação
Oscar R. Pereira e Irene S. Pereira participam aO's

seus parentes e amigO's o nascimento de sua filha Liene,
ocorrido no dia 19 dO' corrente.

de nascimento

------------------_ ...._------
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o ESTADO':_Quinta-feira, 25' de �laio de 1950. 7

RADIOTERAPIA
RAIOS X

DR. ANTôNIO MODESTO
Atende. diàriamente. no Hospital de Carid.d•.

ti 'Dr. Lins Neves 'Dr. PolydofO E. S. Thiago
..tor da Maternidade e mélllieo 110 MMleo •

-

.arteb.
Hospital de Caridado .. Hoepita! de' Caridade eM .PIo-

CLlNICA DE SENHORAS - CI· riaDópolis; Assistente d.
RURGIA PARTOS Maternidade

Dr. Mário Wendhausen
'1liiaIea, m6dica de adulto. • crI_,
VoJuru.1tór1o - Rua Joio Pinto, 1.

.Telef. M. 169
Couulta de. 4 Ai , lIIorii

4saidiDcla: J'eU,. 8eIual41 .. ...
:re1d. II.

'

ViagnÓatico, controle-e tratamento

.aapeclalizado da gravídês, Dlsmr
Jrioe da adolescência e da men�pau·
MI.. Pertubações menstruais, 1 'l�'"

"'It1af;tJes e tumores do aparelho gení
'fiai feminino.
�Operações do ntero, ovirias, trem

j,"jIIU, apendíee, hérnias, varbea, etc.
!'Clrurgia plâstioa do períneo (rn-
...... )
't-SSISTENCIA AO P,A.RTO oE OPE--

RAÇõES OBST�TR1CAS
'f)oenÇa.8 glandulares, tíroíde, ová

-doe, hípopíse,' etc.)
''iOtatQ.rbioa nerV08011 - Esteriliáade
- Regimes.
Conault6rio R. Joio Pinto, 7 - TtlL '

tAl1

,RuM. R. 7 de.Setembro - Edif.

;)oeocu dos órgãos Internos, -Ja'
claImente do coração e valOI

'"

Doeaçu da tiroide e demail Ilu·
dulas .ínternas

;ünica e·�a de aenhol'li' .

Partos

'1.SIOTERAPIA - ELECTROCAR
DIOGRAFIA .; METABOLISMO

BASAL
1ORARIO DE CONSULTAS: -

Diàriamente das 15 às 19 no-
ru.

CONSULTóRIO:
Rua Vitor Meireles n, Iii

Fone manual 1.702
RESID:!NCIA:

Annida 'I'rompowskí II
Fone manual 7111

JOr. Roldão Con,oni
CiRURGI .... GERAL - ALTA CI·
IlURGA - MOL:t8TIA8 DX 8..

NHORA8 .:.... PARTOS
J'onaado pe1a Faculdade d. .edI·

lIla de UDiyenidade de 810 Paulo.
onde foi a••iatente por yiriol 001 do
sernço Cirúrgico do Prof. AllJ'!.

Cerralli Nni
Orurgja do estômago e 'rial etreula'

rei, Intestinal delgado e 11'''''0, ti...... •

de. rio., próstata. bexiga, utero•

.....riOl e trompu. Varieocele, �
ceie, nrizC!II e bernal.

Con."lta.: Dal 3 i. ! hora.. a ,""
J'dipe Schmídt, 21 (alte. da CUa

.

ParaillO). Telef, 1,59!
I.••idéncla : Rna EsteyC!ll J1IIÜOf, 170 ;

TeVof, M, 764

1.:nu e Soma � Tei. 846_

I
Dr. Newton d'Avila

l':Ira�a geral - DoeBças de 8..11-0-
raa - ProdoJogia
Eletricidade Médica

ÇonsuIt6rio: Rua Vitor Meirelea n.

• - Telefone 1.307
Consultas: ÁS 11,30 horas e l taro

de das 15 horas em diante
Residência: Rua Vidal Hamos D.

.. - Telefone 1.422.
-

Dr. A. Santaela
(l'armado pela l"aculdade l'Ia,"!1O

Iial de Medicina da Universidade
do BrasU)

II(6(11co Mr concurso da Ãsslst6n,
eia a Psicopatas do DisUito

Federal
n-lnterno de Hospital Psiquiá.
tríco e ManicOmlo Judic1ár1o

da oapttal l"ederal
h-lnterno da Santa Oasa de W
smc6rdla do Rio de Janeiro
OL1NIOA w:nrOA - DOIlNQAS

NERVOSAS
oonsutterto: Edifício Am6U.

!feto - Sala J.
Resid6ncta :

Avenida Rio Branco, 144
Das l� u UI nora.,

Telefone:
OODBultór10 - l.lili...
&esidênc1a - 1.:03.

Dr. Guerreiro da Fonseca
Especialista

l1'dico - Efetivo do Hospital III•.
Caridade

OUVIDOS - NARIZ e GAR
GANTA

Tratamento e Operações
Residência: Felipe Schmidt, tu

Telefone: 1.560
_

Consultas: Pela manhã no HospUa}
li tarde: Rua Visconde' de Ouro
Preto n. 2.

\
Horário: Das 14 ás 17 horas.

.
--,-

Dr.Milton Simone Peleira
Clínica Ciru.rgica

Molestias de Senhoras

CIRURGIA GERAL
"M Serviços dos Professores Bene
'I1do

-

Montenegro e Piragíbe No
gueira (São Paulo)'

Oontultas: Das U ás 17 horas
'Rua Fernando Machado, 10 Dr. Paufo Fentes

Clinico e operador
cu.a,,!t6rio: Rua Vitor Me!rel... IL

Telefone: 1.40!
eu.."ltu das 10 .. 12 e dee 14 ii
iJ 1In. Re.idência: Rua BI�

2:l, - Te'''''""", 1,1170

Dr. M. S. Càvalcânti'
CIiJlica excln.iyamente d. eriaatu

Rua Saldanha Marinha, II!
Telef01le li. 7 l.

" O Bahit}

DRA. WLADYSLAWA WOLOWSKA MUSSI
e

DR. ANTONIO nm MUSSI

Médicos

Cirurgia-Clínica Geral-Partos

Serviço completo e especíalisado das DOENÇAS DE

SENHORAS, com modernos métodos-de diagnóstico e tra

tamento.
COLPOSCOPlA - HISTERO - SALPINGOGRAFIA - ME

_TABOLISMO BASAL

Radioterapia por ondas ourtas-Eletrocoagulação
Raios Ultra Viole'ta e Infra Vermelho.

Consultório: Rua Trajano, na 1, 10 andar - Edificio
do Montepio.

Horário: Das 9 ás 12 horas - Dr. Mussi.
Das 15 ás 18 horas - Dra. Mussi.

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

--------�-------------

Agora, Sim·!

RUA VOLUNTÂRIOS DA PÃTRIA N.O 68 • 1.° ANDAR
...

CAIXA �osrAL. 683 - TELI;FON'e 664Q - TELf:GRAMAS: .PROTECTORA- FERIDAS. REtlMATISMO E

Agencia �Ger.al para 8t8. Catarina I EIiíirCAdeBINruoeiraRua ,Fellpe Schmidf, 22 - Sob. - - .

Caixa Postal, 69 -' Te' ° "Pi'olectou" _ FLOIlIANOPOLIS
M"dic:oQao °d':�:ruiIDO tratam.Dl

:
... _

�CÕMPAMiíl"'''''raANÇA·DA''''''BAHír';-'''··-

�! Fundada em 1870 - Séde: BAHIA
INcaNDIOS E TRANSPOR'lES .

,

.: Cifras do Balanço de' 194.4

I
CAPITAL E RESERVAS '

.. ,........... Crf 86_900.flo6,�o
Hesponsabíldades •..... ..•.•• .••.•.. Cr8 6.978.401.755,97
Receita ....•• .....• Cr8 fl7.053,?45,80
Ativo 00 •••••• , •• _. ••••••••• Cr8 142.176.605,80

l���{��__

roMlPAN�� �1E��õ-' aos CONTAA
� ACCIDEN�ES 0·0 TRABALHd A

g e o e SOCIA&.�

, po�ro ALEGRE

I
I
!

'I
í
�
i

Pedidos com Representante
Para Santa Catarina

DORIVAL S. LINO
Edifício IPASE - 2. andar

"Caixa Postal 260
Florianópolis - S. Catarina

Vende-se
Uma casa

:

com bom terreno,
situada na Rua 3 de Maio no

Estreito,
A tratar na mesma

DR. FRANCISCO CAMARJI
�'ETO .,':' ,,-1

Advogado °

Escritório: Rua Felipe Schimia'&
21 (sobrado) (Alto da casa "Q
paraiso")
Residentia: Rua Alvaro de Car..
valho, 36

.

Florian6poU.

._--

..

GARAPE-RIA
Commotor eletrico de 1HP

'VENDE-SE
Tratar desta redação com

o Sr. Domingos ou em Itajai
com o Sr:' Luiz Ne eeti.

Tronap':.Ifteif regulores de carg o. depôrto de

SÃO FRANCISCO DO SOL para NOVA fORI
Infol'magõ•• como. Acrent.. '

FlorlsnóPoli' - Carloa Hoepcke·S/A - CI- Telefoae 1.212 ( Ead. t e leg ,

São Fraociaco do Sul- Carlos Hoepcke S/A -CI - Teleloile 6 MOClR 9: MACK

"VIRGEM ESPECIALI ADE"
C1A,WETZEL INDUSTRIAL-JOINV!LLE (�1arJti

TOR\N A ROUPA BRANQUISS�:JA·

..

I
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Revisão do orçamento da R_�t?_��_H_�.§l
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<laRIg;�!si.�·.d!·)Fin.a�ç:s�c�:ta��:. ;�%et�� ��:��:;d�I��en�Oas.p�n;:�� I A Belgica acerta o IAssemble' I-a Leglaslall·vamara dos Deputados está prece- sarnento do sr. Horacio Lafer, I

<lendo a uma revisão das cifras do presidente da Comissão de

Fina�'I' consórcio d.O ferro Sessão do dia 23.5-1950. da lei n. 61, de 19-�2-�5, que fo.
projeto do orçamento geral d,a Re- ças, acelerar a marcha do proje- .

. . aprovado por unanimidade.
publica para 1951, elaborado P:' . '. . ,BR,UXELAS, 23 (V. A.) _ O Presidência: Sr. Jose Boabaíd ,,4°) - S�gunda e .última disws.
lo Executivo e que na ímnressão to pOIS mais tarde receia-se que,' .. R 1 õe ["xterio- Secretaria � Srs. Pinto de Arruda são- do projeto de lei n. 32/50, que-

míntstro das e aç s '"

Alf d C . '.saiu com alguns erros. Logo que

I
venha a faltar quorum para que

_ 1 Zeeland
e re o ampos, visa retificar limites inter-distrj.

t I· d
.

f - res belga sr Pau van ,,. 14 h TI a presença de . ..

d R dei ,.,essa revisão esteja concluida, a a casa vo e a er e meios em a- ,.

I' "o U. IAS oras, COI tais, no murncipio e o eio. �.ru.

I
. -

d t b de-clarou que a Be groa pr c
30 d t d presidente de-: f

.
.

comissão tomará conhecimento do ce das e eiçoes e ou u 1'0.
I t" na

epu a OS, o sr. c ,
•

votação o. projeto, OI o mesmr,
rara colaborar lea men e clarou aberta a sessão. Lida a ata, aprovado sem, nenhum voto em

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• execução do nlano francê� de foi a mesma aprovada sem re'If'i- contrário.
fundação de um consorcio inter- cações. 50) _ Segunda e última discus,
nacional para o ferro e o carvão

Como único orador inscrito, usou sâo do projeto de -Iei n. 22/50, el!)t
desde que sejam assentes, de da palavra o deputado Saulo Ra regime de urgência, que visa dis,
antemão, determjnados príncí- mos, que abordou assunto reteren- pensar a Sociedade Ginástica de
pios. te ao .matadouro do Estreito, envi- São Bento do Sul do pagamento dI}

FALA SCHUMAN' ando, no final da sua oração, lima impôsto de propriedade "Inter-vi,
PARIS 23 (V.A.) - O minis- indicação à Mesa.; vos". O projeto em aprêço, em frtc;t

tro do 'Exterior, Robert Schu- CID RIBAS - Enviou à Mesa da 'emenda Biase Faraco, voltou a.
man, declarou que pro.vavelmen- um requerimento solicitando ur- consideração da Comissão de Fi
te seriam iniç_iadJas, dentro de gência para a votaçãô da redação nanças, Orçamento e Contas do Es

final dos projetos de lei ns. 3D/fiO tado.
e 31/50, que, pôsto em votação, me- 6°) - Discussão da ;proposição.
receu a aprovação unânime do ple- que arguiu a inconstitucionalidads
nário. elo artigo 23 da Lei Orgânica jos:
PINTO DE ARRUDA - Solicltou Municípios. Para pedir a remessa

e obteve a palavra, versando a sua desta proposição à Comissão' de

oração sôhre o municipalismo e au- Constituição, Legislação e Justiça,
tonornia municipal, dizendo que, l1S0U da palavra o deputado Raul
sôbre o mesmo assunto, ainda re- Schaef'er, solicitando que a citada
tornaria a ocupar a tribuna. comissão apresente, em decorrên
Como não houvesse mais orado- i cia, o devido projeto de lei, para

res na hora do expediente, o sr. I posterior apreciação do plenário d:t
presidente passou à Ordem do .Iia. i Casa. '

1°) - Projeto de lei n. 30/50, que Como não houvesse mais matéria
visa aprovar a lei municipal de a ser discutida riem votada, J sr

Chapecó, que cria o distrito de São presidente declarou livre a palavra,
Miguel do Oeste. Em votação, foi o Solicitou-a o deputado Waldemar
mesmo aprovado por unanimidade.

I'
Rupp, que deu. conhecimell�o à -Ca�

2°) - Projeto� Iei 11. 31/50, que sa dos entendimentos havidos eu'

visa aprovar a lei municipal (l,e tre a Comissão especial da Assem

Chapecó que cria o distrito de Des I bléia e a Comissão Estadual de
indus- canço, Em votação, o projeto foi! Preços, sôbre o barateamento do

aprovado por todos os presentes, - pão.
3°) - Segunda. e última discus- Como não houvesse mais orado-

são e votação do projeto de lei n.
I res, o sr. Presidente encerrou ru

12/50, que visa alterar �isposições sessão.

FLORIAltOPOUS -iS de" Maio de 1950

No bi-cenlenario da
Enseada de Brito

algumas semanas, as negocia
ções sôbre sua proposta para
reunir as índustrías do càrvão
e do aço da Europa Oríentaí. In
dicou ele, -perante o comité de

Relações Exteriores da Assem
bleia Nacional, que e-stas nego

ciações provavelmente incluirão

outros piúses além da Alema
nha. Schu:inan levou a maior

parte de seu tempo perante a

sessão secreta do Comité: asse,

gurando aos deputados que não
'há nenhum complq, .da parte
do governo, visando realizar es

ta j unção de reservas à revelia
do Parlamento. O Parlamento,
declarou ele será chamado ara·
tificar todos os acordos que ve

nham a ser feitos com outras

Discursos proferidos
Quando dos resteíoe do. bi"' plo das suas virtudes peregr i

centenário de Enseada de Brito nas.

o sr, Osvaldo Câmdido de Souza, Tenho dito.

saudando 5. Exa. Revma. . o sr. Ainda nas mesmas solenidades

Arcebispo Metropolitano, pro" a menina Maria Martins disse com

feriu a seguinte oração:
_,

aplauso dos presenles a seguiu

EXcelentissimo e Reverend1s' te oração:
EXUlO. Sr. Representante elo Sr.

símo snr. Arcebispo Metropo'
Gcvernador do Estado.

Iítano.
. Exmo e Revmo. Arcebispo Me"

Na data de hoje; 13 �e maio

I tropolit�no; dignissirnas autor-ida
de 1950, jubilam os c?raçoes de

des.
-

.

e alegria ao Ver" .

.'entusIaS�O .

. .�_I No dia em que a nossa modesta
mos a Vos, nosso querl�o ant�" I vila comemora os-eu hí-centenánío
tite novamente no nosso �nelo, arantle '" suprema honra é, para

b ilh tar a solenidade e

para a 1'1 an, '

nós, receber as altas autoridades
do bicentenário com a vossa do Estado e do Municipio.
presença. Anuistes ao humilde O povo de Enseada de Brito,
convite deste povo que entu- querendo manifestar ao seu Gove.r
siasticamente recl:ünou a vossa nadar o EXlllO. Sr. Dr. Aderbal
presença, Ramos da Silva, o testemunho da

Não viestes apenas para ale- sua admiracão, do seu l'econhe

grar-nos com a vossa presença, cimento, -e, sobreludo, da sua

mas tambem para administrar simples e sineera amizade, desta

o santo sacramento da c,risma cou uma crianç'a das -escolas 10'

e dest'arte trazer'nos o orvalho cais para desempenhar ,o encaro

da graça divina, robustecer as go de seu interprete.
.

d É que, Exmo. Sr. Dr. Gov-erna-
nossas almrus no .meLo um mun-

dO sem fé e por isso sem concF dor, toda a gratidã'Ü e toda a es

ência, s·em paz e sem a'legr�a. tima que o 1108S0 IJOVO devota a

V. Exci'a. é. esrpon,tane:}.. e pura,
É hoje pela sexta v.ez que nos

como o é Ia alma da &lança.
'honrais com uma visita demo-

Alegria do nosso. povo, neste, dia,
rnda Es4_vestes no nosso me;.o;

marco dos. 200 anos de nossa exis
Excelência Reverendissima em

maio de 1916, em abril de 1921, em
outubro de. 1928 em janeiro de 1933

e em outubro -de 1947.
.

Consultando a história nos é

grato constatar que nestes duzer:

tos anos Vós sois o prelado
que mais nOs honrou com as

suas visitas pastorais: estan'oo em

2° lugar Dom Jos- de Camargo
Barros com duas visitas apenas

em julho de 1895 e maio de 1902.

Pois bem, Excelentíssimo e

Reverendissimo Senhor Arcepis-
.

po Metropolitano, faço votos, lIue

nesta sexta visita cOmO nos an°

teriores, vos sintais bem' no

meio do vosso rebanho, no meio
dos vossos filhos, que não veem

Reverendissima o supremo chefe
da Igreja neste predileto Esta"
do de Sa�ta Catarina, mas an°

tes de tudo o. Pai Espiritual que
vem trazer ao�f filhos o conforto
da santa religião, o con'Solo da
sua palavra eloquente e o exem·

nações, sôbre a fusão de
trías pesadas.

Assinalou Schuman que o pla
nejador elo governo, Jea-n Mon"

net, se encontra presentemen
te na Alemanha, para conferen

ciar sõbre o plano, mas assina
Leu que não estão se desenvol
vendo quaisquer demarches con·

cretas 'com as demais nações.
"No entanto, se tudo marchar

bem, as negociações tornar-se
ão ativas dentro de algumas Se"

manas",

TINTAS PARA IMPRESSÃO
COTTOMAR

Grande' Companhia
de Revistas «Mes
qUitinba»

tencia, nãü ,se pode avaliar pela
modesta f,esta que ora.' apres'enta
mos, mas s'e afirma pelo muito

obrigado que manifest'amos aos Deverá estreiar no dia 7 de ju
muitJos benefióos reoebid.os dos Ilho próximo, nesta Capital, a Gralt·
pod-er.es publicos para a nossa ,exis- de Comlpanhia ide Revistas Mesq1!i
tencia moral e ma·terial. tinha. Ó consagrado ator nacional
V. Excia., "Dr. Governador, alem é nosso conhecido e aqui tem mui-,'

dos muitos favores a nós Já con· tos fans. Desta vez, no entanto.,
cedidos, vem de fazer-nos uma Mesquitinha não se apresentará
grande dádiva, financi1ando a re- como das vezes anteriores, quandl)
modela:ção da nOssa igreja, taro" aqui trouxe companhias de comé·
bem duas veZles centenaria. dias. Vindo de Pôrto Alegre, onde
Ao DepeUr os agradecimentos do por vários meses conseguiu ruidoso

povo de Enseada de Brito, todoüs nós sucesso, a Grande Compnahia rle

que ,aqui vivemos, e aqui trabalha- Revistas nos trará grandes atra
mos para ° engrand-ecilllcnto do

I
ções, como o casal de bailarinos

Estado e da nos,sa gr ande Pátria, er- franceses Sena et Sevil, de renome

guem_os os ·corações ao Alto, pedin·. mundial, e o maior imitador do bc·
do muitas bencãos, nos muitos a;os i lo sexo, Carlos Gil. Compõem a

de vida que -lhe dese�amos. para I Companhia, ainda, 20 CopacalJal,as
que V. Excia. lJoss1a continuar a girls -e os artistas Natara Nei, .loão
distribuir sempre; como s-empre Martins, Julemar, Augusto Anibal.
tem foeito, as benemer�ncias com A direção lllusical estará o cargo
que Deus dotou o seu grande cora- do Maestro K:r'k'ila. A revista de ps"

Cão.
.

tl'éia será a fantasia ESTOU Aí
NESSA BOCA?

CONTRA CASPA,
.QtJEDA lOS CA�

BElOS E OrNAIS
f,
(

AFECCOES DO

COURO CABELUDO.

Brasil OrganiztJuão Aérta S. 4.-B04
AerJtaxi - Permanente

CURlTIBA-JOAÇABA-FLORIANOPOLIS (Vice·versa)
Com escalas facultativas em Cacador e Videira

HORARIOS:
'

Partidas de Curitiba 2as -e 5as feiras ás 9,30
Partidas de Fpolis. 3as e 6as feiras às. 9,::50
Partidas de Joaçába nos dias acima às 13,30

Passagens Cr$ 342,00
Condução ao Aeroporto por conta do passageiro

Encomendas: para Joaçaba a Cr$ 3,00 por
kilo ou fração, taxa minima, Cr$ 10,00.

NOTA: iPoderá fazer escalas onde houver aerodromo.
Agentes: PEREIRA OLIVEIRA & ClA
Rua Arcipreste Paiva, 5--Fone 13B�
Endereç o Telegráfico: AEROTAXIS

horas
horas
horas

Fracasso de invasão comunista
HON0-KONG, 23 (V.A.) -Noti- foram r'emetidas para o diario in�

cias aqui divulgadas adiantam dependente "Wah Kiu Yat", di

que os comunisbas chineses frallUs-

saram" em sua primeira tentativa zendo que -os nacionalistas c:onse

de invadir .a ilha de 'Vashan, mas guil'am repelir os vermelhos ew

predizem que haverá uma segun-II sua tentatl va de invasão doming<l'
da tentativa. Tais informacões úl\timo.

Verba valent escreveu o Tam-Tam. Palavra ,valente?
Será? Conhecioarnos volant! E que a sCl'ipta rnanent é cer�o.

Mas dizem também que certos hi.stori1adores, discursa-·
dores e ·conferenciador-e-s ficariam gratis�mos se a palavra!
escrita voasse, como as pombas do Raimundo 1

E por falar em pombas, será que foguete espotlca? Ou'
será a gramática que alem doe ex é pOuca? Tam-tam-tam

nele!

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


