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FESTADO APóS AS PALAVRAS DE AGRADECIMENTO, FOI UMA INDICAÇÃO NO SENTIDO
' �. "';��SI

EM JOINVILE, ,COMO HOMENAGEM Á·QUELE GRANDE CENTRO -INDUSl'R' '�,i;J�
lO,

o sr. Cristiarl) Machado, ora

distinglJido com o apoio unâni

me do Diretútio Nacional do

P.S.D. para seu candidato à su

cessão presidencial, integra no

momento a representação da sc

ção mineira do seu partido na

Câmara Fe)deral. INomei digno,
par todoe os titulas, o sr. Cris

tiano 'Machado é uma, figura
ilustre da vida publica brasílei-

.

ra e parttculamente do seu Es

tado, a que tem prestado os

mais relevantes serviços.
'Por sua. partiCipação direta

em varíoe acontecimentos de

significação na historia de Mi

nas e do Brasil, o candidato. do
P .S.D. à sucessão do general Du
tra congregou em torno de si a

admiração e a simpatia dos seus

-compatríotas. Em todos esses

acontecimentos, especificamen
te na campanha da Aliança Li

beral de que foi um <:tos mais emi
nentes lideres, muito contri
buindo para a vitoria dos ideais

/
por que se batia a geração de
homens públicos comprometida
naquele movimento, o ilustre
brasileiro manteve sempre alto
as gloriosas tradições de seu

Estado, . fiel às vibrações do seu

;espirito. democrático e do me

lhor espirita republicano.
No parlamento nacional e nos

postos da administração públi
ca dentro e fora de seu 'Estado
converteu o seu idealismo e a

sua vocação de ho�em público
em instrumentos eficazes coloca
dos ao .serviço do bem coletivo
e das aspirações populares. ROMA, 24 (V.A.) - Vittorio

Nascido em Sabará, tra-dicio- �'manuele Orlando advertiu
'

as

nal cidade de Minas Gera,is, a 5 Potencias OCidentais de que não
POdera-o d'sp r o fut 'd ....

de novembro de 1894, o sr. Cris- ,ln n :U1'O - as RIO de JANEIRO, 23 (V.A.) -

tiano Machado é filho de Virgi- forças italianas, se não atende- Notic-ias da Ilha da Trind-ade i_no P t d" I
'

lio Cdstiano Machado e de do- rem as reivindicações nacionais formam que estão em franco .ad.
.

re en ' 18 en rar no p�IS com
na Maria Helena Monteiro Ma- sobre Trieste., .Em diScurso pro- dáment,o os trabalhos da missão

chado. Fez seus estudos nos co-
nunciado por motivo da passa- chefiada pelQ min'Ílstro João Al um - p/assaporte de 1 918'

légios mineiros, conquistando ·;em do 35.0 aniv.ersario da de- berlo. Os grupos de p'esca inicia
claraçã d d I' l'

. RIO, 24 (V.A.) - Um engenhei· valer-se de um velho document�
sempre notas brilhantes, e ba-

o e guerT� a ,a la a ra111 sua· aliv"idade, ver,ific::\ndo-se I .

Austria, na primeira guer'ra q"le p d
'

b d t
ro iugoslavo, Konsta.ntin Bulga a tir·ar novo pas,saporte para si P.

Charelou-se em Direito pela L o esca o e a un an e e v:a I
h r I o I d kov, que foi deslocado d,e guerra, p:aJ"a sua· família, consLHuida- de

Faculdade Livre de Direito da
mu_ (la, o sr. r an o acen- riado, inclusive polvos e cações.
tuou: "Os nossos aliados de on- N'Ta pro' l' 'lh f' t d

em 1918, teve ontam o seu desem mulher e um filho menor quand�
Universidade do Rio de Janeiro, p.r a 1 a 01 encon ra a

tem não são nossos amigos ho� O"rande quantidadn d cab '10
barque obstado em nosso p.orto, se via na contâ.ngcncia de embar-

em março de 1918. J'e".
"', '.e, rI s e

em virtude de estar caduco o visto cal'.

Exe'rceu entre -outras as se- p\oreos selvagens. d t de ·en 1'0. a em territorio nacioIlal, Como, na eventualidade de SE!
guintes funções: chefe de Ga- EI �t" "d t d C 1000tido no Consu1ado brasileiro em tratar de um elemento nocivo à�
binete do Presidente .tÚul Soa- . ,elO Vlce-preSI en e a amara I Genova, num passaponte expedido inst.itui'ções, não haveria para a�

res, em 1922; oleputado estadual

F d I d I' pela antiga Liga d�as Nações. Esse nossas ·auitorm:ades meios de pro

em. 1,924; diretor d? Banco �e e era o eputado Damaso Rocha dOCU?lento é hoje tão raro, que se mover o recambiamento,'preferiu �
.credIto Real de Mlnas GeraIS, �.

consId'era quase uma preciosidade Policia Maritima de Imig,ra'ç.ão fa'
em 1925, Prefeito da Capital do RIp, �� (V.A.) - A malo,r par' ve dezessete votos e os os srs· Aga· muito embora Rinda tenha valor zer cUl11:prir, a lei em toda a su�

E t d d M·
.

te do penado da ordem do dia, da menOl1 M-agalhães e Deodoro de -

'd'
- .

d' ds a· o e �mas GeraIS em I
_ .

. lurl lCO. exteDlsao e IIl).:p,e 11' o e'semlhar�
1926 (G A t'·

' ,

.

sessao de hOJe da Camara Federal Mendonça uni. cada um. O candida que, n5Jo óbstante o interessad�
d t dov�r�o n amo Carlos) , I foi dedicada à eledção do substi· to. oficial indicado pelo sr. Vito A interdicão deveu:se não à -an' a.pelar até para O' Departumenftlepu a o e eral em 1930, até,

I tuto do sr. Gracho Cardoso, faleci I'
"'"

Setembro do mesmo ano; Secre- 1 rIU? �reire e apoiad? pelo li�er dfl liguidade dia do�umento, mas ao Nacional de Imigração.
'tario do Int r' d M' G

maIOna era -o sr. Ehzabeto Cle Cal' fato de estar perempto o prazo do Konstantin Bugakov deverá pr-os·
.

e lor e lnas e-o do recentemente no carD'o de se
.

11 d P S
/

1'alS t b d
' o va 10, o .. T., que não obtev,e visto e, _tambem, à estranha cir seguir viagem -aM Buenos Aires'"em se em ro e 1930 (Go.- gundo vice-presidente da C!lsa. roIt

'

v.e OI'
. Um v", o sequer, sendo seu nomE cunst-ancia de seu portador, iÍu· na esperança de que as autoriil.a;

t' r�o egano Ma�iel); Cons- A votação secreta durou, ap1'oxi retirado da, chapa à ultima hora. g'oslavo de nascimento, ter vivido des argentinas lhe concedam per-119tUl�te em 19�4 e deputado em madamente, uma hora e meia. Foi O no\'o ,segundo vice- presidente nestes últimos anos na própria ca m
,. .

t'.35, SecretarIO.de Educação de I eleito o sr. Damaso Rocha, por 1471 sr. DaI)]ia.so.Ro�clla é. do P. S. D.
anenCla no paIS, a e que possà

..M I PilaI de seu país como. apaírida, seO'UI'I' pal'a o Parag' a' o Ilnas em 1936. Por Gltimo foi votos. O sr. Coelho RodrfÍgues obte gaucho.' na-o
. '" , -' .' U J, ne e es.

preferindo, se :sabe porque, pera radicar-se com sua familia ..

;

Q 'MAIS ANTIGO DURIO DE SANTA CATARINA
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Traços biográficos do candidato do P.S.O·
Figura tradicional na política brasileira. -:- Sua atuação na Aliança Liberal. - Várias

vezes secretário de Estado - Vulto brilhante no Parlamento Nacional.

eleíto representante de seu ES-l tado tem exercido uma atívída-,
.

tado à Assembleia Constituinte de construtiva nos trabalhos da
de 1946 onde tomou parte ativa' Câmara dos Deputados, Ji,'is em

na elaboração do nova Consti- traços Iígeíros a biografia do
tuição. Desde então, como depu- ilustre mineiro.

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

Expedição '.

João Alberto

Fixação
.

do numero de' repres"otuntes
ddS unidades federativas na Camara
RIO, 24 (V.A.) - Em S112 reu-, 21 - =-Distritc Federal, 17; 22 -

nião de boje, a Comissão de Cons- 'I'errítordo do Acre, 2; 23 Ter

títnição e Justiçá da Camara dos ritorio do Guaporé, 1; 24 - Ter.
Deputados aprovou um substítutí- ritorio do Rio Branco, 1.

VO, de autoria do sr. Gustavo Capa' Art, 2° .z:' Esta lei entrará em

nema, referente ao projeto nO 610, vagor na data de sua publicação,
d-o sr. João Agripino, que fixa o revogadas as disposições ern con

numero. de representantes das trarío."
unidades da Federação naquela
casa do Congresso. É' o seguinte o

teor. do subsbilutivo aprovado : -Vall"oso pr.esent·e ao"Art. iO - Serão ''813 os repre-
sentantes do povo na Camara, as'

.
DI'�p� .

sim distríbuídos : li II
1 -=- Amazonas, 7; 2 - Fará; 9;

3 - Maranhão, 9; 4 - Piauí, 7; 5
- Ceará, 17; 6 - Rio Grande do
Norte, 7; 7 - Paraíba, 11; 8

Pernambuco, 20; 9 - Alagoas, 9;
ro - ,sergipe, 7; 11 - Bahia, 26;
12 - Espirita Santo, 7; 13 - Es
tado. do Rio, .17; H - São Paulo,
42; 15 - "Paraná, 9; 16 - Santa
Catarina, 9;_ 17 - Rio Grande do
Sul, 24;' 18 - Minas Gerais, 40; 19
- Goiás, ,7; 20,� Mato Grosso, 7;·

VATICANO,23 ('V.A.) - O Santo
Padre foi obsequiado com amai

61' esmeralda extraida das minas
colombianas e que lhe foi entre
gue, em audiêncía especial, pela
peregrinação colombiana que se

encontra 'aqui, chefiada pelo mi
nistro das Relações Exteriores, sr.

Evaristo Portes, o qual chegou a

Roma a 17 ele maio último. Cons-j
derada de "O:.leJoez-a maravilhosa"
It jóia foi ofertada ao Santo Padre,
com o pedido de conservá-Ia en

tre os tesouros e obras de arte de
São Pedro.Adverteacias as Po

. tencias Ocidentais

"
,

160 milhões de cruzeiros para a

campanha' �. do trigo
Importante declarações do ministro Morais Filho

.

RIO, 24 (V. A.) - O· Ministro, de maiores recurs-os para a assis
Novaes

_ F,ilJ}Q. concedeu hoje ás: tencia f'inanceéra às cooperativas
dez e meia a sua primeira entrevista I

através da Caixa de Credito Co
ecletivà à imprensa. Foi uma reu-

I
operativo.

.

nião de grande cordialidade, a ! Á respeito ,do crédito agrícola
qual compar-eceram numerosos re I pôs em destaque a necessidade que. I .

presentantes dos jornais e agencias

I
o país tem de organizar esse setor

t.elegraficas. :bem como o st, Her- de. modo a que os agricultores pos
bert M05es, presidente da ABI: sam obter verdadeiro crédito espe-

O titular. da pasta da Agr icultu- eíalizado..
ra declarou que se sentia honrado Nesse sentido louvou os esfo.r'·
com a presença dos jornalistas no ços do Banco' do Brasil; mas disse
seu gabinete, salientando C' servi- que a Carteira 'especializada nãQ
Co que o presddente da AR] tem é ainda a instituição que se recla

prestado não só à sua classe, mas

I
ma.

.

,

I '

tambem à admínístcação publica. Depois de se ref'er ir aos. esfor-
Depois disse que, devido aos seus' (los do seu antecessor na pasta, de

afazeres, retardara um pOU00 o en putado Daniel de Oarvalho, em fIX
contra com os jornalistas, ao qual vor da pecuária e oulras atnvidades
não queria furt-ar-se, doe vez que, I

rurais, o ministro Novaes Filho

aproveípando o ensejo, des'ejav-a' abordou o problma da carne. E rea

expressar o seu reconhecimento firmou ser urge�te que sejam ins
pela maneir-a fidalga como a im talados nos centros de cr-iação ma.

prensa do país receberá 'o seu no- tadouros e aumentada a capacida
me para o-cupar a pasta da Agr i de dos frigor-íficos dos centros de

cultura. consumo, sem ',0 que não se poderá'
Referindo-se a importantes assun resolver em definitivo o problema

tos do seu Minâ"ltério, o sr. Novaes do abastecimento. A providencia
Filho af'írmou que toclos os esfor agora adotada beneficiara, de ccr•

vos continuarão a ser desenvolvidos I to modo, os produtores. dr gado,
em favor do trigo nacional c que, o que é sempre importante para o

nesse sentido, havia recebido ex- encorajarnent., de suas atividades.
pressas recomendações do presiden-
te da Republica. Informou qúe no

I'OS creditas serão empregados nes

sa campanha, que consider-a uma

imposição patriotica. Uma verba
de 60 milhões de cruzeiros será
posta. dmedtatamente em movímen-] BERLIM, 24 (V.A.) - Os bata..

Lo. lhõet; da [uvantude comunísta

;\-respeilo do café' o ministr-o de Berlim deram inícío hoje,'
adiantou que tudo fará em favor bombasticamente, ás suas con

rIo desenvolvimento da cultura e centraçõee de cinco dias. Mais
melhoria dá qualidade da nossa ru de dez mil jovens e moças leva.
biácea. Afirmou mesmo que seria ram a cfeito uma manifestação
erro gravíssimo do Ministéi-ío da- com bandeiras e outros simbo..
Agrfcultura deixar de levar .a sedo los, durante o qual foram en

um grande programa em beneficio: toados hinos ao primeiro minis.
do café, hoje sob a ameaça ele forte! tro Stalin e guerra ao oeste. 1'1}
concorrencia internacional. Sua

I
maioria dos manifestantes era

preocupação por este problema p da. idade de quatorze anos. Os
ti\J..- salientou - que acabara do jovens, que formam a chamada
escolher para a direção do Fomen ju�entude comunista, exibiram..

('o Agrícola Federal ° sr.: Rogerio se a� lado do Stadium, em seus
Oamarg-o, uma autoridade do Bra esquadrões, com a precisão de
sil nesse campo economíco nado uma companhia de ballet. O
nal. 1postolo do comunismo alemão,

O minis&ro Novaes Filho, aludin Wilhelm Pieck, com 70 anos.
do ao cooperativismo, declarou que presidente da República da Alc ..

i) mesmo está precisando reafir manha Oriental, e o embaixad·)r,
mar-se em outr,o sentido dr vida eoviético, GregoIY MaximovidJ.,
Por isso, não descuiclará do assem receberam calorosas ovações dos
to e, prinoi,palmente, da obten'ção manifestantes.

Vonc8ntraoão da Ju
ventude Comunista

-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Q ESTAD+Sexta-Ieíra. 26 de Maio de 1950

jJUiZO EElTORAL DA 12" ZONA (Floria-.
. nópolis)

ReJaçlio diária a que se refere o artigo
18, das Instruções para o Alistamento

Eleitoral
O escrivão eleitoral' da 12" Zona (FIo·

rianópolis), faz público que foram qua
Uflclldos e inscritos por despacho do M.
M. dr. J,uiz, os seguintes senhores:

Nome do eleitor - N. do titulo
Frederico Fidler _ 6.887. 'Heinz Mat

thies - 6.888. Zulmira Augusta da Rosa
- 6.889.

.

Processos em diligência
5.661 - CantaUcio Florêncio de Sousa

·

- Diga o requerente.
5.663 - Firmino Pires - Explique a

divergência entre a petição e o documen
to, no tocante ao seu nome.

·

Florianópolis, 6 de março de 1950.
Arno Schmitlt, escrivão eleitoral.

Nome do eleitor - N. do titulo
Maria Tolentina da Silva - 6.890. Adú

ela Maria da Costa _ 6.891. DUma Flo
rentina da Gama - 6.892. Dercídio Ma
noel Sagaz - 6.893. José Santos Silva -

6.894. Aldo Sousa - 6.895 . .Adir Maria da
Silva - 6.896. Dilsa Isaltina Porfírlo -

6.897. :l!:nio Péres - 6.898. Gení Zeferino
Péres - 6.899. Martinha Antônia Péres
- 6.900. Marinho Feliciano - 6.901. Os
waldo Pedro Vieira - 6.902. Sálattel Nu
nes _ 6.903. Walmor de Sousa - 6.904.
Marina· de Oliveira Raupp - 6.905. José
Cassiano Raupp _ 6.906. Pedro de Oli
veira - 6.907. João Machado - .6.908.
José Napoleão Filho - 6.909. Egídio João
Schmitz Neto - 6.910. Raul Andrett1 -

6.911. João Francisco de Oliveira _

..

6.912. Neli Lima - 6.9U. Leontina Pe
reira Machado _ 6.914. Marcelino Emí
lio Cardoso - 6.915. Blsmar Luiz _ 6.916.
Maria da Silva - 6,917. João Egidlo Sch·
mltz _ 6.918. Cândido Manoel Dias -

6.919. Maria Costa - 6.920. Maria Isabel
de Oliveira - 6.921. Antônio Trindade
Menezes - 6.922. José Antônio de Lima
- 6.923. Natal Quintino Régis _ 6.924.
AlUno Gustavo de Sousa _ 6.925. Daura
dos Santos _ 6.926. Atalibio Hipólito
das Chagas -- 6.927. EUs'eu Martiniano
Machado - 6.928. Isaltina Paula Cidade
- 6.929. Jutí do Nascimento - 6.930. Jo
sé Nicolau da Silva - 6.931. Raimundo
Antônio da Silva __:_ 6.932. Venicio Ma·
chado - 6.933. Diamantina dos Reis
Santos - 6.934. João José de Ávila -

6.935. Sílvia -Joa'qillna Napoleão - 6.936.
José Amaro Luiz �. 6.937. Maria Herme
negilda Ceverina - 6.938. Nivercínio Vi·
dal - 6.939. Élcio Queiroz _ 6.940. Leonor anos, mansa e :pacificamente semCordeiro Alves - 6.941. Antônio Andret-

. _

ti - 6.942. Ol1ndina Rodrigues - 6.?4�. Embaraço ou oposiçao de quem quer
�m�.�5�oÁi�io�:giho--;:;-ç:i;�:· ���:Ir�eg� que seja, duas glebas de terra, con-
6.946. Iplacides Ana da Silva - 6.947; I fin.antes entre si Com as carac-Valmor Marques - 6.948. Norma Ferrari

".
- .,

- 6.949. Carmen Sílvia Ferrari - 6.95.0. terísttcaj, que .se seguem: 1° _

Ac1l10 Secundino da Gosta - 6_951. Fellx ..
..

.

Schmiegelow - 6.952. Alfeu Mimoso -
a prnnetra com a superfície to

1!.9��dido de retificação de nome:
tal �e 12.196 metros quadrados

Odette Ramalho: - Faça-se a retifica" medindo 55,44 ms de frente por
ife�ÚdO de segunda via de título eleitoral 220 ditos de fundos, fazendo
Adell�a snveíra Jacinto - Expeça-se frente na estrada

.

denomínadaa 2a via requenda. .

Maria do Carmo Pacheco _ Idêntico. Morro Santana, fundos num ca-Amaro de Seixas Ribeiro - Idêntico.
mi h Ih d' _

Avelino Silveira - Idêntico. ln o ve o enomlnado Joao
Filomena da Silveira .- Idênti!!o. Lourenço confinando a IestJosé Maria dos Santos _ Identlco.' e e
Belarmino Sabino Machado - Idênti- oeste >com terras da suplicante:'

eO�OSé Manoel Dias _ -Idêntico. 20. a segunda superrícíe digo,Nair de Oliveira Arimatéa - Idêntico. com a superf'icig total de 4.820Zoê Ferreira - Idêntico.
Osmar Ferreira' _ Idêntico. metros quadrados, medindo, a-Gualberto Ferreira - Idêntico.

Processos em diligência proximadamente, 27,29 ms de
5.666 - Oscar Lucas Sagaz - Deve o fre t p 176 di drequerente esclarecer a grafia de seu so- n e or ItOS e fundos,

brenome, isto é, si Sagas ou Sagaz. fazendo frente na estrada de.5.675 _ Dilce da' Silva - Deve are·

querente, 'em petição, esclarecer o seu

sobrenome, isto é, si SilVa ou Silvo.
5.691 - Osmar Farias - Esclareça o

requerente a diferença de nomes entre
a inicial e o documento de fls. 3. O re

querente chama-se "Admar Farias" e a

certidão é de "Osmar Farias".
5.702 _ Hllda Goularte Régis - Irrtí

me-se a requerente a assinar novamente
a petição de fls. 2. A sua primeira as

sinatura foi alterada com letra diferen-
te.

.
.

.

5.728 - Analha J·úlia dos Anjos - Iri
time-se a requerente a juntar nova cer

tid!\Q, pols a elos autos toi alterada em

lu�ar a'.1b�tallçial.
,,' ·Rét'j_uerlrii.éntos indeferidos

5.688 - Sadio Vitorino Véras - Inde
firo uma vez que o requerente ainda
não' completou a idade necessária.
Pedida de seg ..mda via de titulo elei

toral - Manoel Marcos Fernandes Jú
nior - Em face da informação supra,
arquivem·se.
Florianópolis, 31 de março de 1950.
Arno Schmidt, escrivão eleitoral.

<,

Nome do eleitor _ N, do titulo
Cecília da Silva Borges - 6.954. Napo

leão Moraes .- 6.955. Olielo Saturnino
- ·6.956. Leopoldo João dos Santos -

6.957. Colete dos Reis Santos - 6.958;
Valdenor Pereira - 6.959. Yvone Ferran
- 6.960. André Vilaim Paiva - 6.961. El·
za Batista Péres' -

.

6.962. Hélio AceUno
Sant'Ana - 6.963. Hermínio de Melo -

6.964. Maria Helena Gama Ramos -
..

6.965. Mário Vllaim Paiva. - 6.966. Nes
tor da Costa Gonçalves _ 6.967. Oswaldo
Rosa dos Santos � 6.968. Teresa Nurm·
berg _ 6.969. Zilda, Luiza da Silva -

..

6.970. Celina Rosa Jacques - 6.971. F�
IIcidade Nunes dos Santos _ 6.972. Lu·
cio'Qulrino Pires _ 6.973. Ma·noel Rafael
Inácio - 6.974. Bartolomeu Francisco
Hames - 6.975. Ademar Cardoso - 6.976.
Antônio de Pádua Andretti - 6.977. 'Ar
mando Costa _ 6.\J78. Ari Alexandre Ja·
cinto - 6.979. Argentina Plácida Clemen
te de Freitas _ 6.980. -Cecí Olga da Silo
veira _ 6.981. Euzébio Alexandre _

..

6.982. Honorina de Freitas _ 6.983. He
l1ete de Lima Jacinto _ 6:984. Herondino
Saturnino - 6.985. Raquel Maria Péres
- 6.986. SebastIão Feijó - 6.987. Tere'
sinha Costa - 6.988. Waldina Cordelr)
_ 6.989. Aldo Gonç.alves _ 6.990. Nair
Jovelina de Sousa _ 6.991. Iracema Cla
ra dos Santos _ 6.992. Dauta Emília de
Sousa _ 6.993. Jardina Duarte _ 6.994.
Luiza Martins de Medeirqs _ 6.(195. Ju·
lião Florentino _ 6.996. Alcino de Sousa
- 6.997. Ari Francisco Cardoso ._ 6.998.
Alberto Roberto Urban - 6.999. Etelvina
Zanchet - 7.000. José Francisco Ruwer
- 7.001. Nelson Cotinho _ 7.002. Haroldo
de· Freitas Noronha - 7.003. Benito Ro
mano Piccolo _ 7.004. Alfredo Marqutls
- 7.005. Antônio da Costa _ 7.006. Os·
mari Armando de Magalhães _ 7.007.
Dalcema Pires _ 7.008. Acácio Nazário _

7.009. VilSON Alves da Luz _ 7.010. Ni
·valclo Silva - 7.011.

Pedido <le segunda via de título eleitoral

Altevlna de Carvalho - Expeça-se a
2R via requerida .

Hé} i.o Duarte da Silva - IdêIitlco.OtIh.a Braz da Silva _ Idêntico.
·

Manoel Antônio de Barcelos - Idên
tlcQ.
Florianópolis, 21 de abril de 1950.Arno SChmidt, eserivão eleitoral.

o Dr. José Tavares da Cunha nominada )Morro Santana, fun
dos no córrego que divide terras

de Vitória Matins Duarte, con

finanda a leste e oeste _. com ter

ras da suplicante; lIa que ditos
imóveis foram pela suplicante
adquiridos por supra digo, por

com compra, conforme recibo
0úblico lavrado no Tabelião
distrital de Santo Amaro da Im

peratriz, a fls. 33'V-34v do livro

de notas nO 11 (doc.ã) , dos pro,

príetaríoe Jordão Aniceto da Ro

sa e s/rnulher Maria Laurearia
de Abreu, Nicolau Gaspar de A

breu e S/mulher Carlota Duarte
de Abreu, Caetano Gaspar de A

breu e S/muiher Carolina Jesui·
na de Abreu, Francelino David
Cla,udino de Avila . e S/mulher
Laurearia Cardoso de Ávila, Gas
par de Abreu Junior e S/mulher
Maria Jesuínc de Abreu � dona
Maria Ferreira de Abreu, todos
residentes à- época, no distrito
onde fôra efetuada a transação
IlIO Que, na posse dos ímovets
acima identificados, a suplicante
iniciou a pratíca de determina'
das obras. fazendo construções e
efetivando plantações; IVc Que
é principio corrente no direito
civil, que "adquire tambsm o

dominio do ímovel aquele que,
por dez anos entre presentes ou

vinte entre ausentes, o possuir
como seu, continua e incontes

tadamente, com justo título e
boa fé,.(Código Civil, A,rt.551); e,
VO Que tem a suplicante' justo
titulo e sempre possuiu dI' boa
fé OS Imóveis. com o "animus
domíní ", "Título, em materia
de usucapião, significa a causa
da posse, isto é, o fato jurld.ico
que serve de base para a posse,
e não o escrito, o instrumento
que certifica aquele fato jurid ico.
Boa fé é a crença em que está o

possuidor de ter adquirido a co;
sa de quem era seu legitimo do, artigo 455 e seus paragrafas do Palhoça, 28 tle F�vereiro
no "(Acordam Trib. S. Paulo, in ::::ód. Prac. Civil, a -citação, por 1950. J, Felíppe Boabaid,
Brasil Acordãos, na 41.155); VIa mandado, dos proprtetaríos Jor- Selada com estampilhas esta
que, apos 5 a 6 anos de realiza' dão Aniceto da Rosa e s/mulher duais no valor de Cr$ 7,00 e aIF
da a compra e venda, os vende- Maria Lauraana de Abreu, 'Nico· respectivas taxas de saúde. Em
dores Caetano Gaspar de Abreu lau Gaspar de Abreu e s/mulher dita petição foi exarado o se
de S/mulher Carolina Jesuina de Carlota Duarte de Abreu, - Gas· guínte despacho: A. C-omo re'"
Abreu, transferiram residência de Abreu Junior por si e na quer, Designe o Sr. Escr-ivã<J',
para a localidade de l'do Abaixo, qualidade de inventariante do es- dia e hora para a justificação.
municipio de comarca de Bom t:'olio de s/mulher Maria Jesuina intimados os interessados e o
Retiro, onde atualmente ainda de Abreu, Laureana CardoSO de Dr. Promotor Público, Palhoça, 3
residem, permanecendo todos os '\.vila por s,i e na qualidade de de março de 1950. (Ass.) João'
demais, � distrito de Santo inventariante d,b {seu

.

marido Haeming. Procediqa a justifica....

Amaro da Impe�àtriz; VlIo Que Francelino Dav,id' IClaudino de ção, foi esta jUlga-da por senten'só 'agora teve a suplicante conhe· Avila, oonfroll-tiante 'V�toria ça do teor seguinte: Vistos, etc.
cimento de não ter a proprie- Martins Duarte, todos residentes Julgo por sentença a presente:"da��ueles imoveis, dada- -

a .10 distrito de Santo Amaro da justicação para que produza
-

os-
precarIedade do documento firo seus juridicos e legais efeitos ..

d 1 Imperatriz, e, aind,u do PromotQjlma o evado a registro no caro ., . . Expeça'se mandado paria cita�
tório do Oficial do Regi-stro 'de �ubllCO da ?om�rca;. por precato'

ção dos confrontantes certos, �Vil��u���a��e��n��l� �el�.o�. 7(?r3;sct�: Imoveis da Comarca e conside', na,
os propnetanos NIcolau Gaspar editais para os interessados in�cio Francisco Mariano -. 7.035. Maria riado irihabil para la ;aquisi ....ão. de Abreu: e s/n�ulher Carlota Duarte certos, com prazo de trinta (30)1Lopes - 7.036. Maria Machado _ 7.037. "

I d Ab eu aI d o dr deI gadOAltair Zimmer - 7.038. Maria dos Passos p�la -trans'cr,ição Lia ti,tulo .. ele
-

e r. e fi a
, '.

e
'. dias, publicado três vezes em-- 7.039. Ivete de Oliveira _ 7.040. Cus-' . dO SerVIçO da-patnmonlO da UnItódia Bittencourt - 7.041. . transcrição do título de trans-'�. jornal da capital, e uma vez no-Pedido !le segunda via de título ell\itol'al ferência no registro do imovell ao, respelctlvamente, para as órgão oficial do Estado. Citem-se

a ���ti'��a N:i�Ol�oM�í1��go el;)to�;reça.se "(art, 530 na I do Cad. Civil); I comarc.as. de �om. Reti!o e FIo'
por precatória o dr. delegado d<>.Florianópolis, 2 de maio de 1950. VIIIO' Qu s· d

.

rianópolis e por editaIS, com ° SeI'vI'çO d·o Patrl'moll1'0 da lln'l'a-láArno Schmidt, escrivão eleitoral. e, a SIlll sen o, e, como, '
.. r

-

•Nome do eleitor - N. do título

'1 haja supl1cante, ora denomina. i prazo de 3.0 dl�SJ pul;>lIcados por eIn 'Florianópolis, e os interessadolf
Aracy �ousa Barbosa --;.7.042. Ar!icl da Autora, satisfeito o disposto

I 3 ve�es �o j?rnal "A Ga.zet�" de residentes na comarca de Bom Reli-Jaques Sllva - 7.04�. Adlll? Valdemlro
no a t 551 d· Cód' C"l ,Flonanopolrs e por :uma so vez. to ·t·d

.

cl'e'llcl'a do· ol'aa-""Sllva _ 7.044. Genésla da Sllva Schmidt

I'
r . algo IVI, re· ." '. _, I ' II o com

�
v'

- 7.045. Iraci LeoI?oldína de Oliveira _ quer lhe )seJ'a Ireconhec'd I no DlarlO OfiCIal do bs.tado, d.OS do Ministério público, C.nstas:7.046. Ivone Salame Jaques _ 7.047. Ju- I a a
h d' s d M

.. 'C1..
•

. d .(jith Martionha dos Santos - 7.048. Ju- I posse, afim de adquirir o. domínio
er elrO e ana.L· cTrelra e

I afinaL P..I:U.. Palhoça, 24 deallth Maria dos SJi.l,)tos - 7.049. José To- 'do"
. I..

l'f' d Abreu e dos interessados incer· b'l d 1950ll!ê - 7.050. Jayt1!'e Gevaerd _ 7.051. Ju· i '" ImovelS qua I ICa os, pela

I
a ri. e . (Ass.) José Tava'dite Lea�dra da Silva _ 7.052. Lahir' prescrição ordinar7la J'a' con

tos, todos parGl contestarem que- res da Cunha Melo, JUI'Z de Di':Garcez Sllvelra _ 7.053. Lourdes Lídia I ,SU·
d -'

Péres - 7.064. Luiz Carlos de Oliveira mada entre ausentes e median-
ren o, a presente açao de USU· reito. E para que chegue ao cO-- 7.055. MarIa de Lourdes dos Santos .

'
. - ... I

.

'. .'� 7.056. Maria de Medeiros Silva _ 7.057. I te resPeItavel sentença de V. caplao ordlnarlO, no prazo de n leClmento de quem lllteres�ar.Osee.r Valdemiro da Silva _ 7 058 Pos I ...1 d' C
.

d P
.

d tsidênio Benta da Silva _ 7.059.' .'
.

Excia., para ser transcrIta rio uez las. omo melO e prova, ossa, man a passar O presen 8

Pedid" d' -
. ! competente registro imobilário protesta-se desde já, pelo rlel1oi· edital, ,Icom o prazo de trintao ue segun a VIa de tItulo eleItoral I

..

d". .

. Com' fundamento nos artigos manto pessoal de qual.quer con· las, que sera pUblIcado e afIxa'•._Hatclda dos Santos - Expeça-se e. 2a t t· b d· f d f' d
.

dvia :requerida.
"

454 a 456 do Cod. de Processo es ante, so pena e con eSSQ, o na Ol"ma a leI. Da o e paso
iZa�o:re%�h�rroC�aldên�?cêontico. Civil, requer a V. Excia. s'e digne por vistoria e de:poimento de sado. nesta cidade e Comarca de
Veri�no_ Ga�cez - Idêntico.

.

de designar tempo e local para testemunhas. Dá'se à presente, o Palhoça, aos 19 dias do mês de'FlonanopOhs, (5 de maio de 195n. .

'

$
.

d .. .Arno Schmidt, escrivão eleitoral. serem OUVIdas as testemunhas do valor de Cr, 2.200.00, D. e A. es· maIo e 1950. Eu, HélIo de Olrvel"
Nome do eleitor _ N. do título rol abaix� que comparerão in' ta com OS documentos inclusos, ra, Escrivão, o datilografei e

-dependent�niente de intimação em número de quatro, espera slÍbscrevi. (Ass.) José Tã"varei:\ d� .Adílio Silva _ 7.060. Zulma da Silva _

C7.061. Beatrlz Bernardina dos Santos'- 'para h�stieicarem o a�egado, deferimento, Rol das testemun· ,unha Melo, Juiz de Direito. !�'so7.062.
cientificando.se de tudo ° orgão has: Ernesto Pedro Rosar, Jo- ta.Conforme ao original, que afio.

. Pedido de retificaçãa de nome do Ministério Público. Requer-se sé Gerente, Manuel Matias da xel no. local do costllme, ao Q'l1al
.

Alda Irene Beirão - Expeça·se novo ainda, que julgada Por sentença Cunha, todos residentes e domi· me reporto e dou fé. Data supra....tltulo.com a retificação requerida. .

'd d H'l' dOI'
.MarIa Salomé de Oliveira _ Idêntico a Justificação prévia, se digne V. ciliados em a se e o distrito e 10 e IVClra

FlorÁ���Jft��tm�dt�ees�ri�oãod�lei����l.
.

i Excia., de orcfenar, na forma do de Santo Amarp da Imperatrjz.
�

Escrivão do ClVel

J
�

BBET4L
Melo, Juiz de Direito da Comarca de

Palhoça, do Estado de Santa Ca

tarina, na fórma da lei. etc. .

Faz saber aos que o presente
edital virem ou dele conheci
mento tiverem que, por parte
de "A Províncía Franciscana
da Imaculada Conceição do Bra

sil", com séde na Capital do Es
tado de São Paulo, por seu advo
gado, o Dr. José F'elipe Boabaid
lhe foi dirigida a petição do t�
01' seguinte: P,ETIÇÁO - Exrno.
Sr. Dr. Juiz de Direito da Comar
ca lÍe Palhoça. A PROVINCIA
FRANCISCANA DA lMACULA'
DA CONCEIÇÃO DO BRASIL,
com séde na Capital do Estado
de são Paulo, por seu bastante
procurador (doc. 1), 00 advogado
que esta subscreve, com Escrl
tório em Florianópolis, à rua'
São Francíseo na. 12, vem, com
o devido acatamento, expor e
.afínal requerer a V. Excia., o

seguínte : 10 - Que a suphcan
te, por seu representante legal, 1'0

distrito de Sto. Amaro da Impera.
Ir ia, Município e Comarca do Pn
lboça vem possuindo a mais 'de 20

Partido Social Democrátic

Nome do eleitor - N. do títuto
Ancelmo Manoel de Sousa - 7.012. An

tônio Francisco Bento - 7.013. Acácio
José Sardá - 7.014. Aroldo Faustino _

7.015. Celso Egídio dos Santos - 7.016.
Graciana Maria da Conceição - 7.017.
Herondina Maria Teófilo _ 7.018. Ida
lina Alves Péres - 7.019. João Vieira _

7.020. Laudelina Bento - 7.021. Maria
Alves Machado _ 7.022. Miguel Antônio
Alves - 7.023. Maria Anastácia Faustino
_; 7.024. Martinho Silva - 7.025: Nanci
Domaria - 7.026. Ondina Martins de Oli
veira - 7.027. Onésía Cardoso - 7.028
Onildc Qliv-dra _ 7.029. Zenita Duart�
- 7.030.
Florianópolis, 24 de abrll de 1950.

Arno Schmidt, escrivão eleitoral.

Nome do eleitor - N. do título

Silvio Belarmino Alves - 7.031. Jaciná
Jacques _ 7.032.
FlorianópOlis; 25 de abril de 1950,.

Arno Schmidt, escrivão eleitoral.

Nome do eleito;-- N. do título"

(Secção de Santa Vatariua)
EstadualConvenção

Devendo realizar-se n� dia 3 de outubro do corrente ano

a eleição para o cargo de Gove7'rI!ador do Estado, convoco, na
forma do artigo 2·/ dos Estatntos,' os representantes [ederois
e estaduais pertencentes ao Partido e os diretôrios mUnIct

\pais para, em conoençõo, nesta Capital, nos dias ·/7 e 18 de

junho próximo, escolherem. o candidato do Partido õquele
cargo e deliberarem sôbre assuntos outros de alta l'elevânci(t
partidária.

Florianópolis, 20 de maio de 1950.
Celso Ramos - Presidente da ÇomissJ.o Executiva.

•

C'ompanhia Telefonica Catarinense
Aviso

AOS SENHORES ASSINANTES DOS TELEFONES
AUTOMATICOS

./

Em virtude do crescente tráfego das comunicações nos,
centros telejônícos automáticos do Estado e principalmente
desta Capital, recomendamos muito especialmente aos senho
res assinantes para os seguintes dois pontos essenciais:

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

memória, 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 ao

sua ligação.
A DIRETORIA

Os figuinhos estão amadurecendo!
CONViTE

·CHURRASCO DA SAUDADE
A frondosa figueira do Colégio Catarinense manda um es

pecial convite a todos os antigos alunos para comparecerem ao<',
churrasco da saudade, dia 5 de junho, ao meio dia em ponto.

Quem chegar tarde, perderá os churrascos. .. mas ainda.
terá figuinhos para comer!

Quem faltar, não saberá o que perdeu! Perguntem aos,
"fans" do churrasco da saudade, que são "legião"!

I

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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DIA 4 -, DOMINGO '-I "C�CKTAIL D�NSANTE" ,DAS 9 ÀS 13 HORAS. DIA 7 - QUARTA-FEIRA - "SOI,RÉE MIGNON" DAS 17 ÀS 20 HORAS. DIA ·.14 -

�UAR�A-FEIRA -: SOIREE, MIGNON .

DAS 17 AS _ 20 H�RAS. DIA 17 - SÁBADO - "SOIRÉE" COM INICIO ÀS 21 HORAS. DIA 21 - QUARTA FEIRA -
SOlREE MIGNON DAS I,! AS �O ,�ORAS. DIA 2� - SABADO - BAILE INFANTIL DAS 15 ÀS 18 HORAS, E DAS 181/2 ÀS 21 HORAS "SOIRÉE JUVENIL".

DIA 25 - DOMINGO - SOIREE COM INICIO ÀS 21 HORAS. DIA 28 - QUARTA.FEIRA -. "SOIRÉ E MIGNON" COM INICIO ÀS 17 HORAS DIA IoDE
JULHO -. SÁBADO, TRADICIONAL BAILE DE SÃO PEDRO, COM A APRESENTAÇÃO DE GRANDES NOVIDADES.

. .

\

Plágio de Joana' de Ibarbourou ilustresViajantes
Em trânsito para a Argentina e Chile, estiveram ontem

nesta capital os srs. drs. cel. Maurino Cezimbra Tavares, chefe
A�IVERSARIOS. da �asa Militar de Governador Otávio Mangabeira, e enge-

Tínhamos nas mãos o "dossier" de Marita Pinheiro Machado: no.
'I'ranscorre hoje o 1° auiversa- nheíro Orlando Téixeira, técnico do Instituto de Tecnologia

',ve páginas mimiografadas e mais um poema, outra página. rio do galante menino M,ado Fer- daquele Estado, os quais se fazem acompanhar das respectí-
Sucumbe a cr-ença do provinciano, já habituado a certos "carta- nando, filho do 1° Sargen.to Musi- vas espôsas. '.

.zes" feitos a favores da imprensa,' e vamos percorrendo as páginas; pro- co, Paulo Cordeiro, Dutra e de sua Acompanhados pelo sr. coronel Antonio de Lara Ribas,

..curando saber as razões de "Romance de Marita Pinheiro Machado" exma. espôsa d, Leonina dos San- Comandante Geral da Polícia Militar do nosso Estado e exma.

["poema de Juana de Ibarbourou, a maior poetisa uruguaia; das
. nota�. tos Dutra. espôsa, visitaram ontem vários departamentos e obras assis-

.da imprensa argentina e dos jornais do Uruguai. Pensamos em políti.l
� o - tenciais, inclusive o Hospital "Nerêu Ramos", manifestando-se

.ea de boa vizinhança! Faz anos hoje o sr. Mário Péres, excelentemente impressionados com 0 que viram.

N ,Quando o poeta uruguaio Carlos Sabat Ercasty diz: "Si hubíera
I comerciár'io. Hoje pela manhã, os ilustres visitantes seguiram viagem

,flue definir-la con um símbolo, yo diria, que su arte es un triângulo
- o - para o Sul, via aérea,

.euyas tres lfneas son la música, la luz y el poder.", nada nos ocorre r
Menino Roberto

F
--....--------------------------

..além de uma a�eitação .passiva, sem grandes entusiasmos p-elo sucesso
A d�ta de .hoj� assinaloa. o aní- undada ontem a Federação das

.de nossa patrfcia, Conhnu�mos. a ler e vamos encontrar, novamente, I versáno. d� mtehgente mernno

RO'I,
.

.

. .Juana dei Iharbourou; depois, ainda do Uruguai, os poetas Ernesto Pin- berto, fIlhInho do nosso prezado I du trí d S· t C t
'

. rtg, Dora Isella Russell _ "En sus reeítadores, lOs PlOtet8� desean eneon- I
amigo sr.; Sólon Vieira, SeyI'etárío . n s ria� e an a . a arina e

.erar
'

a sus exêgetas: forma' moderna de divulgar-los oráCulos." : todos'
do Tribunal Regional Eleitoral. I ii

' · d· til'vencídos diante de "su voz privil·egiada donde cantam los mensajes de'l
Ao peq\le?O _

aniversariante as e e a. a sua primeira Ire orla
elos poetas." nossas felicitações,

As notas da imprensa, sempre elogiosas, levam-nos a conhecer os
- o - Com a presença de delegações dos Sindicatos de Indústrias

.. sucessos de Marita Pinheiro Machado em São Paulo, Rio de Janeiro I Antonio Sbissa de todo o Estado, reunidas nesta capital, foi ontem organízada
Belo Horizonte, Curitiba, Montevidéu e Buenos Aires. Desfilam aos A data de hoje marca o aníver- a Federação das Indústrias de Santa Catarina .

. nossos olhos extratos de crítica de "A GAZETA", "CORREIO PAULIS- sário do nosso distinto conterraneo Presidiu a sessão inicialmente, na qualidade de delegado
"':FANO", "PLATEIA" _ "Conseguiu do pcvo bandeirante "aplausos co-

e .confrade sr. j�l'nali.sta. Antonio do Ministério do Trabalho, o dr. Raul Caldas, que, depois de

mo nenhuma outra at- agora:" _ "DIÁRIO POPULAR", "CORREIO Sb�,ssa, alto funcionárlo dos Cor- expor os objetivos da reunião, propôs fôsse eleita a primeira
:PAULISTANO", "FANFULLA", de São Paulo; "CORREIO DA NoITE" reIOS e Telegrafos nesta capital. Diretoria, que ficou assim constituída: Presidente, Celso Ra

".'0 GLOBO", _". :.foi o "Erfkoeníng", de GOethe, ondle' mais
ÁO talentoso amigo o abraço dos mos; 1° vice-presidente, dr. Guilherme Renaux; 2° více-presí

imp�cáve.I de suas pronúncias se unira� lOS mais dra�át.ieos ,:ovimell' que trabalham em "O Eslado". I de?te, A�em�r Garcia; sec�etár�o, Alberto" Gonçalves; tosou-

.fos mtenores de arte ou poder de compenetração de alma." _.

- o - reIro, Jose Ellas. Conselho FIscal. srs. Otto SChaefer, otto Jor-

,A" NOITE", "CARIOCA", "A MANH.{" _ "Recitando poetas francê-
Doriual da Silva Lino dan e Charles Edgar Moritz .

.

.ses, italianos, alemães, inglêses e espanhóis nas Iínguas originais, a a Passa. hoje a �ata n�talicia do Assumindo a presidê?cia, o s�. Celso Ra,l!lOS, depois �e ex..
,lllaudida declamadora enfeitiça com a graça acentuadamente feminina I sr. Dcríval da SIlva Líno, telegra- pressar os seus agradecimentos a assembleia pela-confiança
.e a sinfonia de sua voz musical, com inflexões profundas e suaves.'! fista, servind� nesta capital: onde 9ue nele depositpu,.lembr�u que, como :nomen�gem a JOi:�lVí�e,
_ do Rio de Janeiro; "DIÁRIO DA TARDE", de Curitiba; "ESTADO conta va�to_ cll'cu.lo de. amigos que Importante centro m��st.nal do Estado, se pleIteas_:;e a <;.ru�,çao
DE MINAS'.', de Belo Horízonte s "EL PAIS", de Montevldéu; "EL CLA-

lhe desejarão feliz aniversár-io. do SESI naquele mumcipio, o que mereceu aprovaçao unamme.

,RIN" - La senhorita de Pinheiro Machado reveló, asimismo, su, extra
-ordinár ío talento interpretativo, recitando poesias en italiano y fran

eês, de MiguleI. Zamacois y Gabr iele D'Annunzio. Con idéntico arte di!;
relieve a poemas de u,uestra, tierra." - "BRASIL DE HOY" de Buenos
...Aires.

'

Por Sálvio de Oliveira

A Marita Pinheiro Machado

"! Ay, gracias por tu visita!
! Ay, gracias do fino amor,

Para Mari(a Pinheiro

Que, en americano san,
EI alma deI continente
Conduce én el corazón."

Florianópolis, 26 de maio de 1950

VIAJANTES

Já, agora, não podemos disfarçar a pontinha de admiração por Ma

-rita Pinheiro Machado e o nosso desejo de conhecê-la. Nós, da proviu-
-cia, não temos culpa de não adquirir o bom hábito de ouvir: os grandes
intérpretes da arte de dizer e de ainda estarmos a pensar que depois
-de Margarida Lopes de Almeida não há mais declamadoras no Brasil;
.razão de nossa maior curiosidade.

O "dossier" de Maríta Pinheiro Machado, com suas nove páginas
.mimicgrafadas e mais um poema, outra página, venceu-nos e conven'

,ceu-nos ... e fomos visitar a insigne declamadora patrícia, que se fara
-fluvir, hoJe, no Clube Doz-e de Agosto.

Marita Pinheiro Machado não desmente a exaltaçã:OI .<1 os� poetas um·

...guaios, da crítica brasileira ou portenha.
Tem de tudo que êles disseram: espírito singular, cultura sensibi

lidade, amor à poesia, graça e talento..
'

Nossa maior homenagem à ilustre visitante, após a rendição· incon
-dicional à sua personalidade, é um plágio ... plágio de Juana de Ibar
}lourou:

Yereador José da 'Costa Miranda
Encontra-se nesta capital o nosso

prezado correligionário e amigo sr.

veread-or José da Gosta Miranda
lideI' da bancada do P. S. D. n�
Câmara Municipal de Brusque,
Ao distinto coestaduaco e preso

tígioso político pessedista os nos

sos cumprimentos e votos de feliz
estada entre nós.

Se ucos quereis ficar
De. modo tacil:elegal
Fazei hoje uma; inscrição
Credito Mutuo Predia

HOje nO passado

,

26 DE MAIO
Em 1640, ficou' eslabelecida a

Segunda Companhia do Cabo do
Norte', p.or ,paI1te 'dos fI'anceses de
Ja,cob Bo�temps,' doIS quais 300

chega,ram a Oadena;
- em 1818, no arroio de Sã.o

Juán, na Banda Orient3JI, travou' .

se um combate elE que o General
Sebastião Pinto de Araújo Correia
derro�ou o Coronel Encarnación,
um dos partidários de Artigas;
- 'em 1824, a Independencia do'

Império do Brasil foi reconhecid·a

pelü-s Estad,os Unidos da América
do No·rte;

- em 18/13, o General Bento
Manuel Ribeiro .repeliu o Exército
Hepublicano do Rio Grand·e do Sul,
comand'ado pelo Presidente Bento

Gon:çaives 'e pelo General' David
Canalbarro, nCí combale de Ponche·
Verde;
- em 1867, a coluna ex,pedicio'

nári'a do Coronel Camisão, em

r()ltirada do Apa, teve neste dia d·e
abandonar diver·sos doentes de có·

lera-morbus, os quais não podiam
ser transpü-rtados;
- em 1869, em Paraquari, deu,

se pequeno choque entre a Cava·la·
ria. do Coronel Vasco Alves Pereira
e os paraguaiíos. ,

Andre Nilo Tadasco

RECITAL DE POESIAS
de

MARIT1\ PINHEIRO MACHADO
HOJE, NO CLUBE DOZE DE AGOSTO, ÁS 20 HORAS

PROGRAMA
I PARTE

Oliveira Ribeiro Neto. . . . . . . . Batuque
Raul Machado. . . . . . . . . . . . .. Vendedora de bilhetes de lo-

teria /-

Miguel Zamacols Robes et manteaux
Sylvio Moreaux Bacurau
Gabriel D'Armunzio Um grito na noite
Martins Fontes '.. Os araçás
Henry W. Longfellow . . . . . The Slave's Dream
Luiz Peixoto :.. Mulata da minhá terra

II PARTE
Murillo Araújo Canto do engenho colonial
Goethe ..... ,. . . . . . . . .. Erlkbnig
Cruz e Souza Caminho da Glória
Bastos Tigre .,.............. Velha história
Gabriel D'Annunzio La sirenetta
ErnanÍ de Cunto . . . . . . . .. . .. Zambi
Bruno Seabra Moreninha
Chayo Uriarte Despedida

.. IVI8.ria Sabit1", ,. Canto de 8.mor

MI S S A

Hyponina Brazínha Martinelli
Esposo, filhos, genros, noras e netos, convidam a todos os
seus parentes e pessôas amigos para assistirem a Missa
que mandam rezar pelo 1°. aníversário de falecimento, no

proximo domingo dia 28 do corrente. as 7 horas na Igreja
São Francisco

Desde ja se confessam gratos a todos que compare�
cerem ,a .este ato" de fé cristã.

Irmandade do' Divino E. Santo e
"

'Asilo de O .. S. Vicente de Paulo

Festividades do' Divino Espirito Santo
'Edi'al.

De- ol'dem do sr. Irmão Provedor torno público que, nos proxirnos
dias 28, 29 e 30 do corrent� (domingo, segunda e terça) terão lugar na
Capela do Divino Espirita Santo, as tradicionais festividades do seu

Orago, que constarão do seguinte:
.

a) novenário às 19 horas, que precederá às festividades daque�
les dias, dos dias 19 a 27.

b) dia 28, domingo, às 6,30 horas, missa com comurihão geral,
em que tomarão parte os Irmãos, suas exmas. famílias e de

mais fiéis.
Às 8 horas, missa solene, com a assistência de Sua Excia.

Revdma., dom .Joaquim Domingues doe Oliveira, eminente

Arcebispo Metropolitano, que pregará ao Evangelho. ,

.

À noite, defront-e ao edificio do Asilo de Orfãs, barraquinhas,
leilões de prendas, massas, étc., com o concurso de uma bau
da militar.

c) dias 29 e 30: missa às 6 horas. A noit� continuação dos festr.

jos, sendo que na noite de 30 serão queimados lindos fogo!;
. de artificio.

d) O Juiz-Festeiro do corrente ano, é sua Excia.' o sr. deputac!o
dr. lImar de Almeida Corrêa.

Ficam, pois, por êste meio, convidadas todas as exmas. autorii!:t
des e o povo em gera! ;para assistirem e tomar parte nas tradicionnis
e solenes festividades do Divino Espirita Santo.

Consistório da Irmandade, em 19 de maio de 1950
José Simeão de S'ouza

Secretário

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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DIA 3 DE JUNHO - LIRA TENIS CLUBE - ROMANCE! DESLUMBRAMENTO! POESIA! SONHO DAS LENDÁ,RIAS NOITES ORIENTAIS! O MISTÉRIO E O
EXOTISMO DOS PAGODES CHINESES SERA REVIVIDO NA GRANDIOSA SOIRÉE QUE O DEPARTAMENTO FEMININO DO CENTRO ACADÊMICO XI DE FEVEREIRO
DA FACULDADE DE DIREITO, OFERECERA À SOCIEDADE FLORIANOPOLlTANA NO INTUITO DE BENEFICIAR OS VELHINHOS DO ASILO DE MENDICIDADE "IRw

MÃO JOAQUIM", FINALIZANDO ASSIM, BRILHANTEMENTE, SUAS ATIVIDADES NO ANO .CORRENTE.

,

o doutor José B. Salgado de rem o domínio pela prescrrçao
Oliveira, Juiz de direito da Comar- trin.tenaria já consumada, median-.
-ea de Biguaçu, do Estado de san- te reepeitavel sentença de V. Ex
ta Catarina, na forma da lei, etc. cia, para transcrição no Registro

F'az' saber aos que o presente edí- de Imóveis. Nestas condições mui
tal virem ou dele conhecimento respeftosarnente requerem a V.
tiverem que, por parte de Luiz Excia. que, na forma dos àrtígos
;Vieira Martins e sua mulher Maria 454 e seguintes do Cod. de Proc,
Luiza Martins, por seu assistente Civil, proceda em dia, hora e lo

jndiciário, o advogado Paulo Fe- cal designados, a ínquirrção das
Iipe, lhe. foi dirigido a petição do testemunhas abaixo arroladas, que
teor seguinte: - Exmo. srr, Dou- comparecerão \ Independentemente
tor Juiz de Direito de Biguaçu , de mandato, para justificarem 'O

J,uiz Vicente Martins ,e sua mulher alegado, científ'ícnndo-se de tudo,
Maria Luiza M'artins, hrasrleiros, previamente, o senhor Dr. Promo
Iavradores, naturais deste Estado, tor Publico da Comarca;' feito o I

residentes e domiciliados em Três que, julgue V. EXoCÍa. a [ustíüca- I

Bãachoa, ��te mnrãcípío e 'Co- Cão, mandando citar pessoalmsn- -----------

marca de Bigtraçu, por seu assis- te os mencionados conrrontantes B

tente judiciârio infrassinado, suas mulheres, se casados forem,
advogado, brasileiro, casado, ins- todos residentes em Três Riachos,
cr�to rprovísoniamenfe na OAB, o Dr. Promotor Publico; per pre
secção 'deste Estado.. sob nO. 435 catortas expedidas para ia Var-a
conforme a lei 690, de 30-4-49, da Comarca de Ploríanópolis, pa
residente e domiciliado em Flo- ra citação do Dr. Delegado do Ser"

rÍ.anópolis, vem mui respeitosa- viço do Patrimonio da. União e,
mente, a presença ae V. Excia. por 'editais de '30 dias, os interes
expor a afinal requer 'o seguinte: sados incertos, pára conleserrem a

a) que por si e por intermedio presente ação, no prazo de· 10 dias,
de Doroteía Francisca de Sousa, que 'se seguirem ao termino do
casada com Carnil., Joaquim de prazo do Edital, a ser feito por

SOllz.a (irmã e cunhado), respei- três (3) vezes em um dos jornais
tivamente de, do requerente Luiz da Capital e uma (f) vez no Diá
,VioenLe Martins, já _f�lecid'Üs (a:que'l

rio Oficial do Estado. Protesta-se
la há uns 7 meses e este a 9 pelo depoimento pessoal de qual
anos), sem deixar descendente i quer contestante) sob pena de con

nem ascendente vem possuindo ha fesso pela .prova testemunhal ,e pe
mais' de 30 (itrtnta) anos, com recia, Da-se á presnte o valor de
animo de donos, mansa e pacif i- Cr$ 1.000,00. N·. r: P. D. Bíguaçu
caments, sem interrupção nem 22/ de- fevereiro de 1950. (Ass.)
oposição um' terreno situado em Paulo Felipe, Assistente Judiciário
�'rês Riachos, neste municipio de rol de testemunhas: Francisco Ju
Bíguaçu, com a arca de 58.931,48 lia de Souza, lavrador, resíden.e
metros quadrados, onde plantam em 'I'rês Riachos, Biguaçu.: 2) lá
e tiram os meios de .sua subsís- neu Domingos Hcdrigues lavrador,
tencia: b) que não possuem titu- idem, 3) Manoel José Duarte, la
lo de dominio e posse sobre o vrador, idem, idem. Anexos: autos
imovel; c) que o terreno em qt;es- de assistência judiciária. Em dila
tão tem atualmente as seguintes petição foi exarado o seguinte
confrontações: limita-se (ao nor- despacho: A Designe-se dia e hora
te) pela frente com a estrada ge- se proceder 'à [ustífícaçã-, cientes
ral de Três Riachos, onde mede os interessados e o Dr. Promoí otr
74 braços (162,8 metros); pelo P·úblico. Biguaçu ,

{ado direito (leste) com terras de 23/21,50, (lAss'.) José B. Salg\'l
Angelo Jacob de Souza, onde me- do de Oliveira. Procedida a justi·
de 400 braças (880 m.) : pelo lado ficação, foi esta jultgado por sen

t\squ.e.r�o: (oeste) com t.erras. Idle tença do teor, seguinte: vistos etc.
herdeiros de M'anoel Jacó, onde Julgo por sentença a Iustificação
mede 370 brasas (814 m.) : fun- para que produza seus devidos e

.

dos (sul), com terras de João Pe· legais deitos. Façam-se' por, man° MI·DI·stAr·lo da A'U· ri·'dl',o Rodrigues muna e:ldensão d.e d'ado, as 'citações requeridas na li.
-

48 braças (105,6 mt.) ao fermi- inicial, quanto' aos interessados coito".B, Servip.o denar,em as 370 !braças pelo ladq es- incel1tos deverão ser o presente e- Y
querdo 6 com}erras de João Caro ditaI com prazõ de 30 (trintai EcoDom,·a Rural

.

d,oso, numa ext�nsão de 26 bra'ças dias, publicado 3 três vezes em
(57.2), no .fiu.aI da.s _400 br,áças pec !r,m jornal da Car:{ital e rima (1)
lo lado dIreIto; d) assim sendü vez. no Diário Oficial do Estado
que,rem regulal'iza;l' !sua ;posse' e (art. -455 § 1° d,o Cod. ·Proc. Civil)
do�üniü sóbre o aJ.u:dido térrerÍo, juntando-se.1aos autos uma via d� O Chefe dá Agência dQ_ Serviçopela ação de usocapião, com fun- cada publilla'ção. Biguaçú, 14 de de Economia Rural, neste Estarlo,damentü no arti'g.o 550 do Códi· Março de 1950. (Ass.) José B. Sal- comunica ·que, de conformidade
go Civil e segundo o procellso es- gado Oliveira. E, paI'a que cheguo com a podaria nO 625/47, do sr.
tab,elecid.o nos arts. 454 e seguin· c.onhecimento de quem interessar Mini&tTo da Agricultura e Instru
tell. Cod. Proc. Civil; e) que I) possa. manda passar o presente -

E
..

d DI·re'·orI··' do S
d'L I

. çoes specIals a �,� .

União
.

de posse pa_:3. us�cap!�() ,e. I a, com �razo .de 30 (t�inta) E. R., a'Cha-se aberta na sede desta
po�e ier 'P,or sucessao ulllver_sal, dIas, que sera p�bh(')ado e afIxado

. Agência, á rua Conselheiro,Mafra n.

c'omo no presente caso, na fQr:�a na for�a da leI .. Dado e passado 37, em.Florianópülis até 31 do cor-
do art. 496 do Cod. Civil; f) que, ne.sta c.Idade de Biguacu, aos de' rente, as inscricões' para o prova

se�und� têm de?idido os juiz.es e zoIto dIaS do r_nês d� março?e (je habilitacão de clas.sificadores
;trllpunals do Palo,' ,ao nsocapIente 195�. _E, .Arar.aI noma,o. de Fana, de produtos de origem animal e
só cabe a pr,ova da po.sse continua escrlVao .lllt�nno, o da tllograf-ei e veg.etal com títulos ainda não re-
e pacifica no imóvel Com ânimo sub.sCl'evI. Blguaçu, "8 março de ., d t nv'ço

.

« d ,.'" 1950 glscra os nes e &d 1 . Aviso aos meus amigos e clientes que reabri meu Gà-� ono, por umt'a
. (.:>0) anos, .

As instruções que 'l'egulam are- binete Dentário a rua Tenente Silveira, n. 29, sala. i'.dlsp:nsados 'os rcquisi.tos _de jus· (Ass.) .José B. Salgado �e Olivei- ferida 'pr,ova bem como 03 progra- O consnltório esta aparelhado para àtender todos osto. tItulo de boa fé (Clovis Bevi·, ra, jujz de Diroeito. Confere com o mas das iii�ersas espeda.Jidades, casos da clínica dentária.
-

laeqna, Cad. Com
.. Voi. 3°); E co· orig"inal afixado no lugar d costu· foram publicadas no Diário Oficial Anexo, um bem montado Loboratório de prôtese �Den�o o.s autores, haJnm satisfeito:. o' me".E.?1 �rar�i Romão �e Fari�, do Estado, de 25 de julho d'e 1948. tária, pàra confecção de dentadurai modernas e pontesd�s,�osto n� artigo. 550. do COdIgO escrIvao mtermo, o da.tIlografel, Florianópolis, 12 de maio de 1950 a.grilicas.CIVIl, querem lhes seJa reconhe' subscrevi 00nferi e assino' O es- J p. B" c1 f.. .' , . acques zel"re loca - 1e e�lda dIta posse, afim-de adquiri- crivão Ararai Romão de Faria d A ê

. I.

• a g nma.

Transportes Aéreos Catarínense S/A
Séde: FLOAINÓPOLIS

Uma crcranização genuinamente catarinense para servir
Santa Catarina.

Opera com aviões Douglas
H O IL4 R lOS:

As Segundas, Quartas e Sextas-Feíras para Lajes e Porto Alegre.
Às Terças, Quintas e Sábados para Joinville, Paranaguá, Curitiba

Santos e Rio de Janeiro.
Passagens e encomendas com os /l gentes:

FIUZA LIMA & IRMAOSc� .

.\, t

C-47

",. Rua Conselheiro Mafra, 35._;_Tel. 1365
Agencia da «CRUZEIRO DO SUL» -- Machado & Cia. SIA

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

1 r . IrmandaSde d-o DiVirDO, Edil dSanto<� e' antissíma nn a e

festividades da SS. Trindade

O()NVITE
De ordem do Irmão Provedor, tenho a honra de convidar as Au

toritlades Eclesiásticas, Civis e Militares, Associações de classe, bem
como o povo em geral, para assistirem a tradicíonal festa da SS. Trin

dade, a realizar-se nos dias 3 e 4 de junho proximo DO Sub-Distrito dé

Tr-indade,
-

constando do seguinte programa:

. _

Dia 3' - sa�ad9' - Novena ás 20. horas, baJ'lr,aquin�a,s,. kerrnesses,
leilão etc. e quenna de fogos solto e lindos fogos de artifícios.

Dia 4 - Domingo. Missa com comunhão geral á>; 7,30 horas. Mis
sa Solene com sermão ao evangelho às 10 horas, continuando barra

quinhas, kerrnesses, leilão etc. oU noite serão queimados lindos fogos
de artifícios.

.

. ,
'

É fesy,eiro d-o Sr. VIRGINIO TOMÉ DE BORJA, que satra com o

par de "BSPADINS" da casa Paroquial.
Abrflhantará as 'festividaàes a Banda Musical "AMOR À ARTE".

�onsistório, aos 29 de maio de 1950.
Osmar Lourinâo da Silva - Secretário

G. 8. Cal�eira �e An�r8�a
Exclusivisla «RENNERn

PBINGlpJ IS 4RTI801
,

Roupas- Calçados
Feltros-Maquinas

de costu-ras

lOja RENNER

Dr. (LAANO G.
·GALLETTI
ADVOGADO

Crime e 0(.11.
Ooostlt�lçao di áoohdaci..

NATURALIZAÇÕES
TitulOl D.alarat6rlol

fÃoritório I R••id.ncla
Rue: Thadlnt.. '1,
rONE •• H6B

Rua Tenente Silveira, 29
fl'orianópolis
A V I S O

Edital

ARI MACHADO
Cirurg-ião Dintista
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" .3UIZ{) DE DIltEITO DA la VARA. DA
COMARCA' DE FLORIANóPOUS.·

Editl!l de cltação, ..
com o p,razp, de .30 .dias

O' doutor Arno Pedro Hoeschl, juiz
.de direito da la vara da comarca de FIo·

,;rianápolis, Estado de Santa Catarina, na

forma da lei etc.

Faz saber aos que o presente edital de

". ,ciitação, com: o prazo. de .30 dias v,

rem, ou dele conhecimento tiverem que,

.. nos autos de ação de usocapião em que
foi requerente Maria Januária Pereira,

·
foi proferida: a sentença do teor seguín
.te: Vistos, etc. Julgo por sentença a

JUS-Itificação constante de fls. e fls. em q
..é justificante Maria ,}anuária Pereira,
•afim de que a mesma surta os seus de

vído , e legais efeitos. Expeça-ss manda

.do de citação, bem como ao diretor 'do
· Serviço do Patremõnío da União e do dr.

I l0 Promotor PÚblico, na qualidade de

,representante do Ministério Público e da

.Fazenda do Estado, para contestarem a

.,ação, no prazo legal. Citem-se, por edital,
,eom o prazo de trinta (30) dias, os In

teressados incertos, citação esse que de
verá ser feita de conformidade com O'

.. artigo 4'55, parágrafo primeiro, do Có-
· digo de Processo Civil. Custas afinal

,FlorianópoÍis, 17 de março de 1950.

,{Assinado) Arno Pedro Hoeschl, juiz de

,direito da lavara. Petição inicial: Exce·
.1entissimo sr. dr. doutor juiz de direito

da comarca de Florianópolis,: Maria Ja·

· nuárra Pereira, brastleíra, viúva, domés
,·tica, residente no sub-distrito do Estrei

to, dêste municipio, por .seu advogado
·"que esta

'

subscreve, inscrito sob número
.:341, no quadro da Ordem dos Advogados
.do Brasil, Secção dêste Estado, no pe-
'dldo de assístêncía judiciãria que esta

"acompanha, vem perante a v. excía

,�m fundamento .no artigo 520, do Códí

.go Civil, respeitosamente expor e afinal.

.requerer a v. ·'excia., o seguinte: 10 -

,Que a suplicantea hã mais de trinta anos,
ocupa terreno situado no segundo sub
.dístríto do Estreito,' dêste muncípto, à

.aua 3 de Maio n. 351, onde se encontra

.a sua. 'casa de residência, cujo terre

·,tem as pimensões de 10 metros de fren

te por cinquenta de fundos, que se acha
_ .. devidamente dernarcaado, com as se·

,guintes confrontações: frente com a rua

. .3 de Maio, fundos com terras .. pertencen
.tes a Paulo Pcsíto, a leste com terras da

víúva José Donatilio da Luz e ao oeste
-com ditas de Mariano Vieira. 20 - Que.
.-9.. posse da suplicante, e seus antecesso
,;res sôbre êsse trecho de terras, foi mano

-tida durante êsse tempo, mansa e pací
-rícamente, sem oposição .ou contestação
-de quem-quer que seja, e como não poso
.sua o respectivo titulo de propriedade
vem requerer a presente ação de usoca

. pião, para regularizar os seus direitos.
.na fórma permitida'pelo artigo 550, do

. "Código CIvil, e pela forma' processual.
"prescrita pelo artígo 454, do Código de
.. Processo Civil. 3 - Que pelo primeiro
.disposítívo legar: aquele que, por trinta

· .anos possuir como seu, um imóvel sem

.mterrupção nem contestação, aqumr
Ihe-á o domínio, independentemente de
titulo de boa fé, que em tal caso se pres

"ollumem, .poderido requerer ao juiz que
assim o declare -por sentença, a qual lhe
·�ervirá de titulo Para transcrição no re

.,gistro de imóveis. Ao requerente, em

ial caso, compete apresentar prova satis
fatória de tempo de sua posse, sattsra- "Vende-se um terreno medín.zendo as .exigêrrcías legais para que lhe

do 12x30 na Ponta do Lealseja concedida sentença declaratória
·'-(jo domínío

.

sôbre o pretendente Imóvel. (Estreito), sito á.rua �5 de No
Nestas condições vem respeitosamente vembro.
:requerer' a' v. excía., e com cíêncía dos Tratar com o cap. Paulo
interessados, se digne ouvir os depoí- ,

-mentos das testemunhas abaixo arrola. Samy na Fôrça Policial ou

-das, que comparecerão em Juizo inde- nesta Redaç��:
.pendente de Intimação, processaando-se Saco Grande. 3a _;_ D-av-i-d-X-a-v�l-'e-r-:-b"'r-a-s-i
,dessa forma,' e com ciência' o dr. prorno- Ieiro, casado, residente à .. rua Três de-\or público, a justificação tnítto litis Mala, no Estreito. As testemunhas acima
.-,para em seguida mandar citar .pessoal- comparecerão em Juizo independente de
tnente os coafrontantes

-

do imóvel, bem intimação. Em' a dita petição foi' prose
·como·'o dr. promotor público, o Serviço rido o seguinte despacho: ,iA. Designe.
'<do Patrimônio da União, em Elqrlanópo· se o sr. escrivão, dia e hora para a jus-
lis, e- os interessados incertos, por editais 'Uficação, notificado o dr. promotor 'pú
�e trinta dias, que se contará do último blico. Fpdlis., 30-9-49. (Ass.) A. Hoeschl.
.dia da. publicação dos'editais, na 'qual E, para chegue aó conhecimento de
--'le péde seja declaradd � dominio da sU', todos, mandou expedir o .presente edital
Plicante 'sôbre '0 l1nóvel acima' tTanscri· que -será afixado no lugar de costume e'

�, ·to, prosseguindo-se com observancia das pUblicado na fOl'ma da lei..Dado e passa
I formaliclaades legais. 'Nes.tes têrmos. Pede do nesta cidade de Florianópolis, aos 12

-deferimento. .(Ass<)-' Rafael G. da Cruz dias do mês de ábril de 1950 .. Eu, Vini-
--Lima, assistente judiciár·io. Testemunhas: cius Gonzaga, escrevente juramentado, o
.1" - Mariano Vieira, brasileiro, casado, subscrevi. (Ass.) Arno Pedro Hoeschl,
-<comerciante, residente à rua Vidal Rs· juiz de direito da la vara. Está confor.
lllQS, 76. 2a - Ezequiel Elias P-el'eira, me. O escrevente juramentado: Vinicius

. .braslleiro, casado, operário, residente em Gonzaga. ..

t·

-------�------------------------�----------_,

PA_rl,sCOS",�/-,_ OUIIANTETODOOlA

/ I '" n05 VAPeJQS

�A.�,�.,-,,'""- '1"-n - �� �
� . él

CLUBE� DOZE DE AGOSTO
Dia 27 Sábado :,.. Boírée de encerramento do" mês

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

VESTiR-SE COM CONFORTe
A

, QUER E ELEGAMCIA 7
PROCURE

Alfaiataria Mello
Rua Feli"ppe Schmidt 48

Preserve sempre a alegria

de seu filho, não permitindo

que os desarranjos intesti-

nais (diarréas) o atormentem.

Vende-se terreno VE'NDE-SE
. ,

Dois iocomõveís, 150 cavalos, alta e

baixa. Marca "WOLFF", Alemã, ano fa

bricação '1920 com bomba, condensador,
vapor super-aquecído. Estado de novo.

Idem dois geradores, alternado 2301

volts, 50. ciclos, marca' "SIMENS", 2300
volts próprio corrente longa.

dfstAnCla'1em p_erfelto estado..Qhlllquer ínfOrniaç!l.�
Travessa 24 de Maio 18,� ItaJal - San·
ta CatarllÍá.'

'.

.

.

(O REGULADOR VIEIRA)
A mulher evitará dores

ALIVIA AS CéLICAS UTERINAS
Emprega-se com' vantagem' para
combater as Flores Brancas, Cóli
cas Uterinas, Menstruaes � após o

parto, e Dores nos ovários.
.

É poderoso calmante e 'Regula
-

dor por excelência •

G'LUXO SEDATINA, pela sua com

tJrovada eficacia é receitada pOI

.
médicos ilustres.

FLUXO SEDATINA encontra-se em

toda parte,

j

<,

com

. . . . .. . ...

Aviso do 1.8.G.E.
A Inspetoria Regional do IIBGE avisa que, segundo de

terminação superior, foi torna
do sem efeito o limite máxi
mo de idade para a inscrição
de candidatos á Prova de Re
censeador, a que se refere o
ítemh do edital publicado em

15 do corrente.

:-", Elimine as

Esp.inhasA causa

Combatida no 1.0 Dia
Logo à primeira aplicação. NilOcler�

começa a eliminar as espinhas como. SI
fosse por mágica. Use Niloderm á noite
e V. verá BUR- pele tornar-se lisa, macia e

limpa. Nixoderm é uma nova descoberta
que combate 08 germes e parasi tas da.

pele causadores das espinhas, frieiras,
manchas vermelhas. acne. implgens e

erupções. V. não poderá libertar-se de
suas afecções cutâneas a menos Que
elimine os germes que se escondem.. nos

minúsculos poros de' sua pele. Por

)tanto. peça Nixoderm' ao seu farma
cêutico, hoje mesmo. A nossa ga-

�;-oderlft rantia é. a
�..... sua maior

'Par. as Ifetçi!es Cutânlas proteção.

FRAQUEZAS EM GERAL
Y:INBO CREOSOTADO
f!SILVEIIA"

-------------------------�

lIallU feUeldadetl ,01. ........
.... Ma fillalllh. I

.1Ia.. aio _f1aeçae ,.. • ••1It�"
,nAllte 'ara. M. "PiMPOLHO·
j- a••

�e.derlletll •• CUDl'l1l
IIU'l'UO PDDUL.

Dr. PERCY BORBA
E SENHORA

participam o nascimento
de seu filho PERCY
ocorrido na Maternidade
Dr. Carlos Corrêa

Fpolis., 22-5-950

intoxicasões e o seu fígad-ol

3
Hepatina N. S. da Penha, que contém extrato &

de fígado integral concentrado e extratos de ...

vegetais, cientificamente dosados. age de ma- oi'
nelra segura, nor,nallzando as fll9ções dQ fígado� � :,'Basta tomar uma colher das de chá de -

Hepatina S. N. da Penha .em pequena :... &
porção d'agua, :I vezes aodia., '"

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

Bem alimentados,
mal nutridos

A chamada "boa". alímenta
ção diária pode proporcionar
nos uma Ingrata surprêsa, se
a analisarmos com estrito es

pirlto cientifico. Veja o que
foi provado por uma inves

tigação, objeto de um artigo
publicado em' SELEÇOES de
Maio. que acaba de sair. 60%
das mulheres tinham pêso
abaixo do normal e muitas,
em idade de ser mães, mal
póderiam resistir à gravidez
e à amamentação... Que é
necessário, para se ter uma

dieta nutritiva e satlsfâtór!a?

.Ésse' mesmo número publica
outros 24 artigos interessan
tes e ricos/ de Informações ,

úteis, e o resumo completo
de um livro de êxito sensa

cional. Não deixe de ler êstes
trabalhos!

--------------------------- .

A, verdade sôbre as
/'

IA 'função,de nutrição é exercida
de maneira complexa pelO orga
nismo.Nela o figado desempenha

.

papel' importan·te. e por intermé-
dio do figado que vae para o san
gue os elementos de que o orga-

< nismo necessita. É êle, . também.
'=:? quem promove a eliminação de tudo

794
aquilo que é prejudicial - as toxinas. Io...

.

2 Quando o fígado nã? funciona
. bem, o que acontece e a perma- :&

nência de tóxicos no sangue uti.. �

·lizável. pelas células; gerando mal·esta,· e indispo- %.
sições constantes. Boca amarga. tonteiras. respiração �",.dlflcil, intolerância para certos alimentos, etc .• são um produto do

�

.intomas comuns de mau funcionamento do figado. '-- INSllnIlD fl81&COUIUIGltI �
'tIEPAnNA N. S. DA ,[NHA � MEPAllNA N. $. DA PENHA. HEPATIN" ft. S. DA .EN1f" ... IIEPAnllA M. S. O' 'EftAA • "E,ATlU H. S. DA PEH�" .. 'l'I�nNA ti. S. OA �

___-<0-

Caderneta
Extraviada

Perdeu"se a caderneta
n: 5882 da 'Caixa Economica
Federal,' Pede-se entrega-la
na Caixa Eco.nomica caso for
encontrada.

, ...

Fpolis, 16/5/950
Aracy Souza Ba.r.b.�s� ..

Rádios
Atlâôfida o sucesso da técnica electrônica - Atlâlitida - Super construção para durar mais

,Grande alcance Otima seletividade VENDAS Á VISTA E A

AtlânUda - Eom raturtl - Al� sensibilidade

LONGO PRAZOI
Atlântida

I
I

------------------------------------_

o N DA, S LONGAS E 'CURTAS

Rádios Electrolas'

Rádió
Transmissores Amplifícadores

Catarinense LimitadaAtlântida
Diretor tecn1-co WALTER

\
Rua Trajano, n. 31LAl'\GE Jr. TeIEf )ne n. 1459

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Fi�ueirense· O- Ot'impico O� proto�onistas - - do:-. -sunsacional"
amistoso �e �omin�o proximo, no estádio �a f, C, D.
tine-Diário Participação de nascimento 14!�!d�!N��36�!�DC�!IO m�do da gUl\rr� __

,

Oscar R. Pereira e Irene S. Pereira, participam aos I tícías das ilhas Wanshan, ao

SUl,' desvIrtua
os obJetr-� RITZ - Ás 17 e 192,4 horas

seus parentes e amigos o nascimento de sua filha Liene, de Hong Kong, dizem que os

VO. da edu"a�'a-oDennis IMorgan, JackCarson, Do-
ocorrido no dia 19 do corrente. comunâstas chííneses sofrerlaa � : ' lJ"ro,thy Malone e Penny Edwards teemen\:J.a derrota ao tentarem ocu I FLORENÇA, 24 (V. A.) -. O sr;

DOIS AVENTUREIROS NO TEXAS Aulas Pa'rl."cuia'res par o arquipélago .. Anteriormente, l Torres Bodet, delegado do México
(Tecnicolor)

os vermelhos tinham proclamado 1 e diretor-geral da UNESCO, Ian-
I Censura: - LIVRE Pr�fessores : Pedro J. Bosco e Osvaldo F. de Melo (Filho) sua 'vitória; mas agora, notícias

I

çou hoje um "apelo a todos os go-
No Prograana : Lecionam-se PORTUGUÊS E MATEMÁTICA das próprias ilhas dizem que teês' vernos, a fim de que lutem contra

Esporte na tela n? 2
,

� Preparam-se candidatos a concursos ll/a,vi,os de guerra nacíonalístas � a "�b.s�ssãO da, gl!erra." "Voz do Mundo - Jornal Tratar às 2as., 4as. e 6as. feiras das 17 ás 18 hs. à afundaram cerca de ,60 juncos dos; Dir-igindo-se a "a Conferêncía
Preços: C:_$ 5,00 e 3,20 Rua. Trajano, 36 (Séde da Sociedade XX de Setembro). Invasores, os quais perderam mil' Geral da UNESCO, que foi ínaugu-

•. 'hõrnens." -- 0' ". �.. ,- �. -

�j , ',�-T,a-cta -orrtem nesta -cídsde, 'O --sr. '""Boo

��:��Gra:,s �:�,;:i�:;, Bar- DA T I L-OG R A F IA ' ,. ·····:!:·:lde�,��!;�U�um mundo livre da
bara �������Ee ���� !'�I��nt DR.I. LOBATO fiLHO: �l�;:,i�u:iea:��:çea a1:d��:���' p:dCe!

Censura: 14 anos. (orresp{)n\� and I Confere
•. ,. I dar seus melhores frutos. '0 'medo.

No Programa: (omerclal Diploma Doenças do aparelho respirctórão pod� desvirtuar o proprío objeti-
\ Cinelandia Jornal

S vo e a propria essencia da educa,-
" Ii'.ox Movíetone DIREÇlol METODO. TUSERCULO E ção e da pesquisa. É nosso devei"

P�eçüs: Cr$ 5,00 e 3,20 Amália M Pigozzi Moderno e Eficiente Cirurgia do Torax fazer da UNESCO a conscíeneía
•. ,............. ... . . . . . ...• • Formado pela Faculdade Nacio-

I

das Nações Unidas e a consciencia
ROXY - ÁS 19%' horas Au·. General Blttencourt, 48 nal de Med�cina. Tisiologista e

I

nunca .pode ficar à margem da:
Dick Powell, Jane Greer e Big (Esquina Albergue Noturno) .

"

'Tisiociríl'rgião do Hospital Nerêú principal corrente da H'istoria;"
Boy Williams. Ramos. Curso de especialização i' O diretor-geral fez essas declar

NO CORAÇÃO DO OESTE',,> Frulas Refresco gelados pelo S. N. T. Ex-interno e Ex- rações em seu relatorio sobre aS!
Oensura : 14 anos. , , assiste�te �e Cir1!rgia_ do P�of. atividades da dnsütuição, tendo:
No Progr-ama:

pro"uro POLLI S.' 4. "omercl·o e IFodostr·'8 I Ugo Pimheiro Guimarães. (Rw). a?resentad,O tambem à Confereu,Cínelandia Jornal. li U U ela 'a proposta de orçamento para
Preços : Cr$ 5,00 'e 3,20 PRAÇA 15 DE NOVEMBRO Cons. e res.: Rua Tenente

o ano de 1951. Esse projeto orça;
'

••••••••••••••••••••• o-o •• �.... RUA CONSELliEIRO MAFRA - Edificio Montepio ' Silveira, 29.
em oito milhões de dólares.

CINE IMPERIO - As 19% horas RUA FELIPE SCHMIDT Edifício São Jorge Consultas, [diariamente, _

1° Mancha da Vida - Nacional. ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• das 16 às 18,30 horas. FaDn"eu Wawell2° Don Red Barry no eletrizante:
,-

."."' ,. .,........... ....•..••.. luu
t;;ves{ern 'I'

DR.
CONCURSO DA UNIVEHSTDADE LONDttES, 24 (V.A.) O

" DEMóNIO NBGRO I RURAL
Visconde de Wawell, um dos

: 3° Continuação do êmpolg.a-nte' A. DAMASCEN,O DA, SIL_.VA . principais marechais britâni-
-

- Acha-se aberta de 8 de mato a
seriado :

- ,

,
, 'cos e que .derrotou OS exércitos

v,INGADORES DO CRIME
A D V O G A D O 7 'de novembro do corrente ano, a

It l' Af· há d,",-
. . _

• 1 a lanOS na rICa, a ez anos:.-.
mscriçao ao concurso para, o pro- 'f 1 hoí O t ld:

.

.

a eceu 0Je. ve erano so a-vimento do cargo de professor cate-
d -' t b d., . .. 'loque am em exerceu as 1-drátioo, da pnmewa cadeira - .'.' _ .,

Q
..

O" B· I' d flcels funções de vice-rei nas
Ulnuca rgaIlIca e ' 10 'ogIa a. .

-

E I N· ai d Vetertnária Jndías, num dos mais turbulen-
soo ,a j amou' e "

d D' id d R I
' tos períodos da sua história, nãoa nIverSI a e ura·

. /.. .'
'

poude resIstlr aos ereitos de
, /

uma _.,oPeração ahdominal vindo,
assj.rií a falecee após o seu 67_a
aníversárío. que OCOrreu no dia:
Cinco do corrente mês. Ainda
domingo último, o visconde de
Wawell sofreu um colapso.

i � Emoção em cada cena ...

!i Censura : 14 anos.

'., Preços: Cr$ 3,20 (Único)
q.. . .

Combate a febre
aftosa

I CIDADE do l\1EXICO, 23 (V.A.)
,__ O Brasil pediu ao México a re

messa de uma brigada de especia
listas mexicanos no combate à fe-
bre aftosa. Foi o que anunciou o

-

:ministerio do Interior. Esses pe
ritos . divulgarão 'O mQtodo ela,bo
rado pelos cientistas n�rt('-ameri
�a-nos e mexicanos, qüe compre
end'e a vacinação, a qua,r�ntena, a

inspeção 'e, quanto necessário,' a
matança do gado atacado de afto·
sa.

Agentes: Comercia 8. TraRs'·
portes C. Ramos S. A.
Rua JClão Pinto, 9.-Caixa
�ostal, 220.-Florianópolis

{ _.-;;...
Listribuidores Carlos Hoe
pcke S. A .. CGril. e Ind,

Caixa Postal, 1 2
Florianópolis ,

•••••••••••••• '.,,(0 •• 1

Aç.õES CIVEIS, E COMERCIAm

Os' interessados podem dirigir-se
à ,Secretaria da Viação, Obras PÚ
blicas e Agricultura, em Ftoríanó

polis, para maio'res, esclarecírnen
tos.

Praça 15 de Novembro, 22 - ze an"

(Edifício Pérola)

f"nell: 1.324 e 1.388

f'h,rianópolis - Santa Catarins

Ac-eita-sa rGprsssntnnte no interior do" Eôlh'1>lo. COitos p ,ra
Caixa Postal 139. - Floria�6polis

� . . . . .. .. . ..

Dois conceituados iI""
dustriais de· Orusque
estão nesta eapita.1
Encontram-se nesta Capital os co

nhecidos jndu�triais de Brusqu_e
srs. OUo Schaefer e Bernardo H-arre..
representantes das. indústrias brus,

quenses e que vieram, nessa quali
dade e como delegados do Sindi:'

cato dos Industriais Textis daque
le municipi>o, participar. d'l reu

nião qúe s,e efetuaria ontem com.

.o 'ObJetivo de organi7:a:r a Federa.

ção das Indústrias de Santa Cata.
rina.
"O Estad'o" deseja-lhes feliz per

manência entre nós.

o P,HEflEITO DO DIA
MANIFESTAçÕES DA PRISÃO'

DE VENTR�
As manifestações da prtsão de..

ventre são numerosas! O mau:.

fu:ncionamento do, inte;stina
qu1ase :sempré é !acompanhado
de dor de caheça, insônia, tontei-
ras, mau humor, falta de dis
posição para o trabalho manual
e intelectual e enfrS!que�imento·
da memória e da vontade.
Trate convenientemente a

pr isão de _ ventre e verá desapa
recerem como por encanto, es
sas perturbações da saúde. -
SNES:

'

-

___

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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RADIOTERAPIA
RAIOS X

DR. ANTôNIO MODESTO
Atellde. diàriamellte. DO Hospital de Carid.de

a-r D - L' Nl ,;;;, r. In, eves
lMnior da Maternidade e médico .0

Hospital de Caridade
CLINICA DE SENHORAS - CI

RURGIA PARTOS

Dr. Polydoro E. S. Thiago
MMleo e ,arteb.

•• Bo.pital de' Caridade de JI'lo
rtaDópolisó Assistente d.

Maternidade

Oiapóstico, controleue tratamento )oen�as dos órgãos ínternoa, U"'
,.peclaJizado da grayídês, Dístur- clalmente do coração e vaso. '\

,;Mo. da adolescência' e da menopau- Doença da tiroide e demais 'II...
.. Pertubações menstruais, l"l�"I' dulas internas
'mações e tumores do aparelho, geuí- ;Unica e cirurgia de senhor.. _,

1I1ll feminino. Partos
'Operações do utero, ovaríos, trem- 'ISIOTERAPIA - ELECTROCAR·
.... apendíee, hérnias, varizes, etc. DIOGRAFIA � METABOLISMO
'Cirurgia plástica do perineo (ru- BASAL
,JIErU) -

mRARIO DE CONSULTAS: -

USISTENCIA AO PARTO E \WE-, Diàriamente das 15 às 19 no-
RAÇõES OBSTETRICAS ruo

;ltoençu glandnlarea, tiroide, od·

'rloe, hípopíse, etc.)
'mblturbios nervosOll - Esterilidade
- Regimes.
Eonlultório R. Joio Pinto 7- - TsL

.
'

!t.Ml
R�id. R. 7 de Setembro - Edit.

{;l'tIi! e Sousa - Tel. 84ft_

,

Dr. Newton d'Avila
Clntrcia geral - Doenças de Senho

raa - ProctoJogia '

Eletricidade Médica
Consultório: Rua Vitor Meireles n.

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

de das 15 horas em diante
Residência: Rua Vida] Ramos n.

II - Telefone 1.422.

Dr. Guerreiro da Fonseca
Especialista

.'dico - Efetivo do Hospital d.
Caridade

OUVIDOS - NARIZ e GAR
GANTA

Tratamento e Operações
Residência: Felipe Schmídt, 99

Telefone: 1.560
Consultas: Pela manhã no Hosnítal
A tarde: Rua Visconde de Ouro
Preto n. 2.
Horário: Das 14 ás 17,horaa.

Dr. Milton Simone Pejeira
Clínica Clrurgíca

Molestias de Senhoras '

CIRURGIA GERAL
Doa Serviços dos Professores Bene
ficto ,Montenegro e Piragihe No

gueira (São Paulo)
OoJUlultas: Das U_. ás 17 horas
'Rna Fernando Machado, 10

'Dr. M. S. Cevalcânti
CliJ>Ica excluainmente de .nu.. ,

Rua Saldallha Karinho. II
- Telefoae M, 'JroI

CONSU�TóRIO:
Rua Vitor Meireles n. 11

Fone manual 1.70:1
RESIDENCIA:

Avenida 'I'rompowekl .11

Fone manual -nu,
'.

10r. Roldão Consoni
, - CIRURGIA GERAL - - ALTA CI·

tURGA - MOL:tSTIAS DJS S"
NHORAS - PAR'I'OS

:Wcrmado pela Faculdade de 1le4!·
111M da Ualnraidade de Slo Paulo,
onde foi aAai.tente por .... rio. &DOI do

Seniço Cirúrgico do Prof. AlI,l.
Cen'lIa N"

Cirurgia do estõmago e ...Iu ein:ula·
rea, inteitino. delgado e cre.co, til'9i·

de. ríne, pr6.tata. bexiga, utet'O,
.ririo. e trompu. Varicocele, lIldrI>

eele, "arizel e hernaa.
CotI,"lt".: Dao 3 ii s bonl, • l'1UI

,

J'elipe Schmidt, 21 (alto. d. cua

ParaillO). Telef. 1.s9!)
�wd4incia: Rua l!;.tev8 1UJ1ior, 110 1

Te)"f. M. 164

Dr. A. Santaela-
(Pormado pela l"aculdade Na,�ló

DIli de Medicina da Universldsde
.

do Bras1l)
ll6dico PQr concurso da Assistên·
ela a Psicopatas do Distrito

Federal
!IX-interno de Hospital Psiqu1l.
tríco e ManlcOmio Judic1Ar1o

da ,Oapital Federal
!IX-intemo da Santa Oasa de Mi
seric6rdia do Rio de JlUletro
OLrNIOA JoU:DIOA - DOENOAll,

NERVOSAS
consuttnrro: Edific10 Am6l1a

lIeto - saIa 3_
&esldêncla :

Avenida Rio Branco, 144
Das: '1:1 ás 18 - Dor""

Telefone:
Oonsultório '- -1.203.
&esldllncla - 1.104.

iFQMlPANIHl� 1Dl1E��"'�
� �OS CO�1'AA

Commotor eletrico de lHP
�

O
- VENDE-SE

� ACCIDENTES D'O TRABALH -=ª
Tratar desta redação com

PO�TOALEGRE) o Sr. Domingos ou em Itajai

I com o Sr. ,�uiz Ne ceti.
RUA VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA 'N." 68 1." ANDAR

, .,-

CAIXA POSTA". 683· TELI;FONE 6640 ·-ra.E,GRAMAS: .PROTECTORA> fEIUDAS. REUMATISMO E

!geIlCi�uaG�!í�! S��!�'. '2tuSObCutariou IM�!����iEii!�Caixa Postal, 69 • Te' "Pi'otectora" - ,FLORIANOPOLIS da .um.

DRA. WLADYSLAWA WOLOWSKA MUSSI
e

DR. ANTóNIO DIB MUSSI

Médicos

Cirurgia-Clínica Geral-Partos

Serviço completo e especialisado das DOENÇAS DE

SENHORAS, com modernos métodos de diagnóstico e tra
tamento.
COLPOSCOPIA - HISTERO - SALPINGOGRAFIA - ME

TABOLISMO BASAL

Radioterapia por .ºodas curtas-Eletrocoagulação
Raios Ultra Violeta e Infra Vermelho.

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

Harário: Das 9 ás f2 horas - Dr. MosS'i.
Das 15 ás 18 horas - Dra. Mussi.

Besídêncía - Rua Sani6s15umont. 8, Apto. 2.

Dr. MárioWendhausen
eu.Iea médica de' adull'oa • criuçU
(IOD.I'Illtór1o - Rua Joio Pinto, l'

T"lef. M. 769
ÇcÍlilullll da. 4 li II lIorU

2aldfDcia: 'J'eU,. 8.u.14t .. I.
rI'eld. '1.

'

.... - -

cóMPXNiiiÃ
..

&W"mANç:r&DAwlim;;
....·&....W&.&� I

Fundáda em 1870 --, Séde: BAHIA
INCANDIOS E TRANSPOR'tES

Cifras do Balaaço 4e' 1944
CAPITAL E RESERVAS CrI
Responsabildades ...... CrI
Receita ...••• ..•••• •...•.•••••.••.•• CrI
Ativo •....... .•.... . ...•••

,

.; .•..•_:. t::r'
Sinistros pagos nos últimos 10 anoa .•.• Cce
Responsabilidades .... _ _ •... ••.....•• Cri

Diretores:
-

80.900.�6,3o
6.978.401.755,97

ti7.053,245,80
142.176.603,80
98.687.816,50

71'l.786.401.505.20

Dr. Pauro Fontes
CUsiico' e opêrador

Onmlt6rio: Rua Yitor MeireJu, '"
Telefone: 1.405

C<olUultso daa 10 ,i. 12 e da, 14 I.
U '"_ Residência: Rua Bl_

22, - Telefone' 'L62fl

n

O '8abão

Dr. Pamphilo d'Utra Freire de Carvalho; Dr. Franciaeo de Sá,

Ani,sio MaS80rra, Dr. Joaquim Barreto de Ara6jo e Jos' AbrClu.
�-..

- ......._. ....-...-_._-_••••-.-.-.-..._..-.-•••..",_-_-_-._..,,_...-_-......_........... _._..._._-_-__ • w,. w ...,

I,
I
i
I
t
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Agora, Sim!

Pedidos com Representante
Para Santa Catarina

DORIVAL S. LINO
'

Edificio IPASE - 2. andar

rCaixa Postal , 260
Florianópolis - S. Catarina '

Vende-sé
Uma -easa com bom terreno,
situada na Rua '3 de Maio no

Estreito,
-

A tratar na mesma

DR. FRANCISCO CAMAIU
NETO

Advogado .

Escritório: -Rua Felipe Schimidt
21 (sobrado) (Alto da casa "O
Paraíso")
R'esidenc1a: Rua Alvaro de Car..
valho. 36

FlQrianópoU.

�ARAPERIA

Tran!!lpá('tei
-

reqlÚar-as

,

' slo FRANCISÇO DO SUL, para NOVA, IORI
,

, Infol'magõe. c�mo. Agente. ,

'

Flofi8n6poli. - Carlos HoepckeS/A - C1- Teletone 1.'2-12 ( Rod. te leg.
São FrancilCO do $ul- CBrlO� Hoepcke S/A -CI - Telelonc 6 MO')RB: MACK

-_

"VIR<iEM ESPECIALIDADE"
elA,WETZEL INDUSTRIA.L-JOINVfLLE

TOR�N A ROUPA BRANQUISSlMA

,�f>.aÃ���RCtílf
ESPECIAUDADE

",,,,,_.��"
...

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



5 OúviS cargas de· ministro A reorganização-eda auricultora bras�i�i
segunda classe ou de consul geral
no quadro permanente do Minis
ter-lo das Relações' Exteriores. As

vagas, que ocorrerem na carreira de

diplomata serão preenchidas írne

diatamente, conforme dispõe a, lei

gos de �ini,stro plenípotencíerío de
,

sancionada.

RIO, 24 (Agência Na-cional) -

O presidente da- Republica saneio

nou uma lei do Congresso Nacional

que altera a carreira díplomat íoa.
Pela nova lei serão criados 5 car

,

FLORIAMOPOLlS -26 de Maio de 1950

Assembléia Legislativa
Sessão de 25-5-950

Com a presença de 30 srs. depu
tados o sr. José Boabaid abriu a

PARA fERIDAS,
ECZEMAS,
INflAMAÇOES,
COCEIRAS,
FRIEIRAS ,

ESPINHAS, ETC.
�======:;==========��

NUNCR EXISTIU iGU�L

Exposição Agro�Pecuári
Lajes

próximo r-ea- tiplos setores da grande festa
ôa Exposição ralista, para a qual há o maior e

fusiasni'o�-entr,e os pecuaristas e

gr icultores da Serra e do vizín

Estado do Rio Grande do Sul.
Opt.rtunamente voltaremos a no

ciar sóbre essa autêntica parada
trabalho.

de

____ o , __ ,_.,,__ '

São João, São Pedro e São Paulo, segundo li nos Prós e

Contras de Antônio Tôrres, são os santos mais humanos e que

melhor compreensão inspiram aos mortais ainda vivos. :É' que

êles foram santos barulhentos e' tiveram' os seus colapsos de

fraqueza. São Paulo, que antes era apenas o Saulo, seria tão

somente uma mentira convencionada, não fôsse a Estrada de

Damasco. São Pedro, de sua parte, muito embora não Iôsse

gaucho, teve também a sua tríplice negação! E todo mundo sa

be porque São João é festejado a foguetes. (Se não sabe, expli
cações não me cabem, porque também não sei).

O fato é que estamos, com a aproximação dos dias dêsses

Santos e das eleições de outubro, :em vésperas de foguetórios!
Anda por aí a lenda de que temos estoques dêsses explosivos!
Que seja!

,Devemos, todavia, pedir desculpas_ aos três grandes santos

por não consumirmos essa imensa reserva pípocante nos dias

ou nas noites que lhes são consagrados.
Dois motivos nos impedem de dar aos gloriosos mártires

essas homenagens luminosas e trovejantes. O primeiro está
em que os nossos foguetesc já deviam ter sido, queimados.

E o segundo, em que a queima apenas baixou em dilígên
cia l

Quel os Apostoles nos compreendam e nos perdoem!
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