
'fuscas';', 'impediram a apresentação' do diplomata brasileiro,,.. VIENA, 25 (V.A.) ,- O assis- mando, assim, uma atitude sem do diplomata brasileiro, peló .f�· f lho Aliado, declarou que "est,a ati-,
Conselho, acho-�e numa posiçao

tente do alto comíssárío soviéti- precedentes desde que foi criado to de o seu país não mais man- tude, .além de ser impelida cau- embaraçosa, motivo pelo qual re
eo em Viena 'impediu a apresen- este organismo, ha cinco anos. O ter relações díplomatícas com asaria repercussã., em todo O. 01'-. solvo adíar -o convite, no sentido
tação formal de credenciais do eoronel general Alexei Sheltov de- Brasil, O tenente g�nera! Geof-. ganísmo aliado". Nos termos do de evitar maior descortesia ao sr,

movo miJlistro brasileiro para a \larou que não podia concordar frey Keys, alto �oml'sSarIO norte- 'prócedimento normal, o dr, - Re- minístro nesta reunião. O nosso

.Austria ao Conselho Aliado, to- 'com a -apresantaçâo de credenciais .americano e presidente do Conse- berto Mendes Gonçalves, nevo mi- ponto de vista e de que os repre-

....-...:r:.:r...- = •. -� � __� oI'o:Y'a'
- •••.:",•••••

-•••- 'ni,�ro do govêrno do Rio dei Ja- sentantes diplomatieos estão acre-
neíro devia ser apresentado ao ditados junto. ao governo' da Aus-,

,

Conselho em suai reuníão hímen- tria e não ao Conselho Aliado. �
sal, que se. realizou hoje.. Muito pratiêa de apreseata-lcs aio Conse
embora, na semana passada, ter lho Aliado nada mais �epresent�
a Russia concordado com esta a- do que uma simples cortesia" _.

presentação hoje G general Zhel- disse o general Keyes. Mas adían
tov modificou completamente a te, o general norte-americano la
sua atitude. mentou '0 caso "uma vez que as

Criado assim o impasse, o co- fropa,s b�'asileiras lútaram ao nos

rorrel Harold Hawkins, secreta- !SO lado, com os americanos, brio
rio norte-americano do Conselho tanícos e franceses na .ítalía e fi"
ALiado, foi ao enQniro' do dr, zeram uma Icontlribuicão direta

Gonçalves, a fim de lhe explicar para a 'Iihertação da Austria. Pro
a situação, em nome do presidente :ponho, por isso, que Q ministra
do orgão. Dado ini-cio aos ti-aba- brasileiro seja convidado a apre
lhos, o general Keyes leu uma de- sentar-se -na 'proxima reunião àeso
claração Jormal, na qual disse que 'te Conselho". A proposta foi apr�
"isso constituíra um grave e Irre-. voada drnedíatamente pelos repr�
parável desvio das normas até 8u-1 sentantes da Inglaterra e da Fran
tão estabelecidas e obedecidas pe� ça mas :r,ejeitada categor ícamenta
lo Conselho. Como presidente do pelo delegado russo. '

...............................� ..

Uma inicialiva, digna de ,louvores
Em data de 23 do corrente, : � Escrito pelo jornalista Alexandre Konder

cünceituada companhia "Pruderr Nos moldes do grande COIl- A apresentação dos traba-
da Capitalização" teve um dia curso literário Adernar de lhos para êsse certamen ter-
festivo no seu departamento' deste Barros, aberto pela Secretarra minará no ultimo dia do mês
Estado, 'a cuja frente tem 'como Ins- de Expansão Cultural da Pre- próximo e, pelas informações

I

petor Geral o Sr. Jorge do Ama- feitura de S. Paulo, o Govêrno que temos, raros terão sido os
rol Faria e na pante admínístra- de Sta, Catarina vem de ajun- empreendimentos" neste gênero... tíva, na 'chefia deste departamen- tal' aos festejos. que se projetam que terão encontrado maior
to, o-sr. Renato Pinto de Oliveira. para a comemoração do cen- ressonância entre os nossos in- '

Especialmente para ,assistir às t-Emário de Blumenau um certa- 'telectuais.
festividades,', vieram de S. Paulo men intelectual entre os' nos- O sucesso dêsse concurso es-
os Srs, Dr. Adalberto Ferreira do sos escritores e homens de tá, pois, assegurado e, com êle,Vale, Diretor e Gerente Geral da estudo. I

'a certeza de que muito se en-
.Cia, e Edson" Leonís, Diretor da Trata-se de um grande con- riquecerá a nossa cultura
Produção. - Na Base Aérea, foram curso para premiar o melhor através dos trabalhos que se-
ss, ss, condignamente recepciona- trabalho sôbre a colonização rão apresentados.dos por grande numero de cola' no Vale do Itaiaí e o melhor
horador-es e amigos. , romance que focalize a 'obra

ÁS 16 horas, nos amplos escritó- dêsses desbravadores da terra
Irios da Sucursal, instalada no 20 catariuensa.
andar dO edificio do "INCO" á Em verdade, mais condig-
J)l'Ia'ça 15 de Novembro, foi solene-

_

• namente não poderia se asso-
me-nte maúguí-ado o retrato do Dr.t Recepção no aéroporto ao Dr. Ad'alber�,Q .Fer í-eira' d� Vale e ciar o Govêrno do sr. Aderbal
Adalberto Ferreira do Vale, fa-! Edson Leonis, ambos de pasta Ramos da Silva á grande data
Jand., var ios oradores. I sentante de "A Noticia"; Walter,

Iniciado o jantar, com a pala- que se 'aproxima, consagram-
Às vinte horas, nc, elegante res- Piaza, representante de "A Gaze: vra o Dr. Adalberto F. do Vale des-

do no livro a esplêndida reali-
taurante do Clube "LI'ra 'I'enís", I t" V' '1' O

.

dA' t d S O ld zação dêsses pioneiros do sé-a, l·rgl lO zorro e quino, aca a presença o r. swa o
t I f t'

.

t culo passado,! que para cá seeve ugar um es IVO Jan ar e�' Chef.e de Or.ganizacão de Blume- Machado, chefe da firma Machado
• d'·, "C d N t I" transplantaram com suas fa-"reg,a,' a vaca onCUTSO e a a I nau; Ralf, Baungarten, Inspetor & Cia. SIA., primeiros agentes da

d Ih d 9 9 milias e que aqui souberamVencI a ga ar amente em 1 4 ,. Regional em Rio da Sul; Rernani Prudênçia em St.a. Catarina, comop·alo departamento catarinense I t de Almeid.a Monteiro, Inspetor; Uma ho�nagem á fi.rma. Machado construir um dos mais grandio'
d' t h'd t d \ sos capitulas da nossa geogrr.-que o ISpU ou ren I' amen e os Thimoteo 'Alves Inspeto,r de Join- & Cia. que sendo os primeiros, fia econômica.demais departame?,tos do. B�asil, ville, da "�nteroalp", Plinio 'de Sou- agen,tes no Estado foram os inicia- ..

'

_efitando a mesma Ja ha tres anos
za, Inspetor de Santo Amaro; Osni dores do impulso formidavel da I' •

com o dep.artamento do Paraná. Rieardo Scheidt, funcionário; Car- Prudência nelfte Estado, impulso rUglO a tesourei-Estavam p.resentlls ao jan�ar os i los Adalberto iStUC'k, funcionário: Continua da 8a. pag_. I,s·eguintes senhores: IJ)r. Adalber-' ra postato ,Ferreira do Vale, sr. Edson Leo- EI t-ça- ·Indl-rela" do Presl·denl.a R:r.o,25 (V.A.) -A tesoureira dani�, assistente da Producão do e o ...
- .agenda d� Catumbi, Alair Mace-Norte, Sul e Leste; Renato de Oli-

d R
- ,bl· do, que s.ob a simtilacão de terveira, chefe do dep. administrajti-,.. a epu lea sido assaltada no Iseu posto' devo de Santa Catarina; Jo-rge do

A I
'

RIO, 26 (V.A.) - O sr. Mário no pleito para a Presidência da trabalho sUlbtraiu, como depoiss��:�Ca�aa;il:�; I�:�:��� ��:�a;:' Brant ·esteve, ontem, ativo na ses- Republica, elegendo-o em votacão confessou, a quantía de duzentos
Diretor Presidente de Machado & são da Câmara dos Deputado,s, ob- secreta, desde que nenhum dos mil cruzeiros destinada ao' paga
Cia. e da Cia. Catarinense de Trans-! tendo assinaturas para "() projeto candidatos obtenha maioria abso. mento d·e reembolsos, ' ,encontra-se
portes Aéreos S. A., Dr. Osmar

I
de emenda, constituci'onal de sua luta na vQtacão diréta. ,desaparecida. Fugiu, assim,. à

Cunha, Presidente da Associaçã'o .àutoria, alterando p processo de O, projeto -vem ·encon1rando aI-I prisão a?m�nistrativ,a que o. mjnis
d E

.

t
' " t C t

. eleipão do presidenjte da Republi- gUma receptividade, mas, muito's tro da Vlacao lhe d,ecretara. Seu ad-as conomlS as oe ';::lan a a an-I 'i

d '

na; Sidnei Nocetti, Diretor-prOpri€-!'
ca. embaraços terá de v,encer até se voga 'o, porem, declarou hoje

lário de "O Estado" ,e Inspeto.r Ge- Em suma, 'O representante mi- torna-r vitorioso ·em tempo, pois que sua constituinte reporá den
l'fll d'� Sul América Ca.pitalização, I neiro pretende revigorar um dis- sómente com dois terços em qual t�o de 24 horas a !mportancia des
Dr. Arnoldo Suarez Cuneo Gover-

\ positivo da Cafta de 1891, o qual quer das Casas do Gong.resso pode v�ada da ,tesourana daquela. agen
nador d'o .290 Distrito Rotário; Prof.! estabel,ece que o Congresso esco,' ria, ser aprovado antes de outu· ela. E�tretanto é. des-conhecldo o

Flávio Ferrari, Presidente do Ro-
I lherá dentre os dois mais vobados bro.' . paradelr� de AlaIr Macedo.

!:;;a�!�b�aZ�:��r�Çaã�d����ú::p�� I A bomba de hidrolfênio e os EI. DU. Sofre DÓI desas tre/rermense; Arnaldo Schmldt, chefei' R ,

O S I) d R bda organiza'ção da Presidência em I NOVA YORK, 25 (V.A.) - "A produção maciça da bomba de hi- r. ce ro ac eh3r..usque; Paulo Sheidmantel, re- I
drogênio privária os Estados Unidos de material necessúri:> às instala- SARAlGOQA, �5 (V.A.) - No

fjresentante da Casa Bancária! ções atômicàs industriais", .declar<H1 (;) doutGr Robert SacheI;, reputado quilômetro 290, dia éstrada Ma
!.I@Cpclte Ltda.; Alamiro Boa-: cientista atômico, perante o Congreiise Nacional de Pais e Professôres, drid-Ba'l'celona, houve um aciden
ventura Faria, ·Aiberto Silva, fun-: em Long Be:::chl na Califórnia., te com o automóvel 'ocupado pelo.ciGnários da Prudência; Deodato:

.

O (,ràdor esclareceu o seu pensamento em dois p'lutos: 1) a alma sr. P;edro. Rache, ,dreleg.a;do suhs
J9,sé Gil, funcionário da, Prudência,' da bomba "H", o "tritum", é 'radio-ativó, destruindo-se por si mesmo �, titut-o brasileiro no Comitê EgoMifton Lopes, funcionário; Walde· ncs�as (,t)j)(Jições determinada quantidade do "tritmn" fica reduzida à nômico e Social das Na.ções Uni
lUar SChodem, funcionário; Moacir metade em doze anos; consequentemente 05 �lementos a:tômi�os das, sua mulher e :tilh'os.
Schmidt, funcionário, Luiz Ga'rlos transfot'm�Jos em "tritum" 'ficam definitivamentn ,perdidos, l'nquanto O carro ficou destroçado. mas
de Oliveira, funcionário; Alfredo os que são empregados na bomba atômica ou no reator podem ser con os ocupantes apenas 'sofreram fe
Pinheiro, Inspetor Chefe em Ita, servados indefinidamente sem qualquer perda; 2) a mesma bomba "H" rimentos leves. Depois de medicla,.
j<aí; Sr, Hilton Cabral Faria; José é mil vêzes mais/poderosa que a bomba atômica, sendo duvidoso que dos na localidade· próxima pros
Reis Mattos, representante do Did' seja acrescida ao potencial militar norte americano; as hO)Jl,bas atómi· seguiram sua viagem rumO. a Ma'
.:rilJ da Tarde; Adão Miranda, r'epre- cas podem realiz·ar o mesmo trabalho com uma utilil'.\açã'o rilaior, drid.

o lIAI8 'ANTIGO DLUUO DE SANTA CATARINA

� • D. &enate. SIDNEI NOCETI --- Diretor Dr. RUBENS DE ARBUDA BA.08
" . Diretor de Redaçio GUSTAVO NE\TFS

'"0 X�XVI I I
_

'

florl.n6polls- � Sábado, 27 de Maio de 1950
__1� 10.858

Caube a Organização de Santa Cata'rina da «Prudencia
'Capitalização» a Taça do Concurso de' 1949_

Inauguração de Retrato. - Jantar, comemorativo. - Elogiados os chefes do depar
tamento de Santa Catarina Sr. Jorge Faria e Renato Oliveira. - Outras notas.
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Um dos pontos mais busca
dos por essa iniciativa é mos

trar ao 'Brasil que, a despeito
da má fé de uns poucos obser
vadores e da ignorância de.
muitos, a colonização estran

geira no Vale do Itaiaí, e prin
cipalmente à colonização ale

mã, não resultou em absoluto
na criação de uma mancha ra·

cial, mas num celeiro de Iira
silidade evidenciado desde os

dias da guerra do Paraguai,
quando a colônia, ainda nos

seus primeiros ensaios, plas-
m'ou-s'e à nacionalidla:de pelo en

tusiasmo e pelo sangue, man

dando aos campos de batalha
nada menos que setenta e sete

voluntários, ,muitos dos quais I

jamais retornaram aos se'lS

lares.

Em verdade, colonos inassi
miláveis jamais os tivemós en

tre nós. Dia a dia os fátos de-
monstram a improcedência
dessa tése que tanto cartaz
falso tem dado a meia ditízi.a
de observadores mal intenciQ- ,

nados. Somos, como já, "disse '

WasI,ingtOIl Luis, uma terr:1
em que todos são imigrantes;
apenas uns chegarain ,primei
ro e outros, depois ...
Esta, a boa tése da qual ,ja

mais nos deveremos . aper.tar
sob 'o risco de criarmos suspei
tas e constrangimentos entre,

nacionais, o que seria; além
de 'deplorável, francamente
nocivos aos rumos dos nossoS'

destino. '

Repor a vCilrdade onde a má
fé alicerçou ,sua intriga, pr(.j
V:l'r li Nação a vitória ;plen3;
do chão natal sôbre todos ll� !

imigrantes, 'mostrar, enfim, o

que é a reaIi\fade esplêndida
que resultou da colonização es,

trangeira no Vale do, Itajai, são,
os objetivos altamente pat1'io
ticos dêsse concurso promovi
do 'pelo Govêrno de Sta. Cata-

,

rina,

A eSsa iniciativa, pois, J'1O
tamos os nossos aplausos illais

1

�
(

sinceros.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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BIT '. \L", Partido Sociar"Dtlll8crática
(Seccão de Santa Catarina)

Estadual

,

p Dr. José Tavares da Cunha nominada Morro Santana, run
Melo, Juiz de Direito da Comarca de dos no córrego que divide terras

Palho.ça, do Estado de Santa Ca- de Vitória Matins Duarte, con-

i
I tarina, na fórma da lei, etc. .. finanda a leste e oeste com ter

Faz saber aos que o presente ras da suplicante; no que ditos

edital virem ou dele conheci- imóveis foram pela suplicante

monto tiverem que, por parte adquiridos por supra digo, por
....------------...

de "A Províncía Franciscana com compra, .conrorme recibo
da Imaculada Conceição do Bra- ;;úblico lavrado. no Tabelião

síl", com séde na c,apital do Es· distrital de/Santo,Amaro da Im

tado de São Paulo, Por seu advo- peratriz, a' fls. 33'V'34v do livro

gado, o Dr. José Felipe Boabaid de notas nO 11 (doc.ã) , dós pro

lhe foí dírígída a petição do te- nrtetaríoe Jordão Aniceto da Ro.-

01' seguinte: P-ETlÇÃO -:, Exmo. �a e a/mulher Maria Laurearia

Sr. Dr. Juiz de Diréitoraa�Comar· de Abreu, Nicolau Gaspar de A

ca de Palhoça. A PROVINCIA breu e S/mulher Carlota Duarte

FRANCISCANA DA IMACULÀ' de Abreu Caetano Gaspar de A

DA CONCEIÇÃO DO BRASIL, breu e Simulher Carolina Jesui·

com séde na'Capital do Estado na de Abreu, Francelino David

de São Paulo. por seu bastante Claudíno de A'vi'la e S/mulher

procurador (doc. 1), o advogado Laurearia Cardoso de Avíla, Gas·

que 'esta subscreve, com
.

Escrí- par de Abreu Junior e S/mulher

tório em Florianópolis, I
à rua Maria Jesuino de Abreu e dona

São Francisco nO. 12. vem, com Maria Ferreira de Abreu, todos

o devido acatamento, expor e residentes à época, no distrito

afinal requerer a V. Excia., o onde fôra efetuada a transação
seguinte ; 1° - Que a suplican- IUo Que, ria posse dós ímoveis

te, por seu representante legal, no acima identificados, a suplicante
distrito de Sto. Amaro da Impera' iniciou a pratica' de- dete�na'
tri7.!, Município e Comarca de Pn- das obras. fazendo construções e

lhoça vem possuindo a ruais ,de' 20 efetivando plantações: IVo Que
anos, mansa e ·pacificamente sem é pj-incipio corrente no direito
Embaraço ou oposição de quem quer civil. que "adquire, tamõem o

que seja, duas glebas de terra, eon- domínio do ímovel aquele que,
finantes entre si Com as carac- por dez anos entre presentes ou

, ,
.

tensticas que se seguem: 10 - 'vinte entre ausentes, o possuir
a primeira com a. superficie to· como seu, continua e íncontes

taI de 12.196 metros quadrados tadamente, com justo título e

� •.••••••••••••••••••••••••••••• medindo 55.44 ms de frente por boa fé, ..(Código Civil, Art.551); e,
220· ditos de fundos, fazendo VO Que tem a suplicante juste
frente na estrada denominada titulo e sempre possuiu de boa

Morro Santana, fundas num ca- fé OS ímovets, com O "animus
minha velho denominado João .domínl ", "Título; em materla
Lourenço, confinando a leste e de usucapião, significa a causa

oeste com terras da suplicante: da posse, isto é, o fato [urídico
2d. a segunda superfície digo. que serve de base para a posse,
com a sUlj'erficie total de 4.820 e não o escrito, o instrumento

metros qúadrados medindo, a- que certifica aquele f'ato jurídíco.
r.··· .... .... ...... .. .......

proxímadamsnts, 27,29 ms de

I
Boa fé é a crença em que está o

TINTAS PARA IMP,RESSÁO frente por 176 ditos de fundos. possuidor de ter adquirido a coí
C O T TOM A R fazendo frente na estrada de· �a de quem era seu legitimo �o. artigo 455 e seus paragrafas do Palhoça, 28 tle �Jvereiro de

no "(Acordam Trib. S; Paulo, ln -:::Ód. Prac. Civil a citação por 1950. J. Felíppe Boabaíd.
Brasil Acordãos, nO 41.155); VIo mandado, das p:oprietarios' Jor- Selada com estampilhas esta.
que. anos 5 a 6 anos de realiza- \ dão Aniceto da Rosa e a/mulher duais no valor de Cr$ 7,00 e as:

da a compra e venda, os vende-. Maria Laureana de Abreu, Nico- respectivas taxas de saúde..Em
dores Caetano Gaspar de Abreu Ilau Gaspar de Abreu e s/mulher dita petição I foi exarado o se'
de S/mulher Carolina J_esuina �e i Carlota Duarte de Abreu Gas- guínte despacho: Á. Como re

Abreu, transferiram residência I de Abreu JuniOr por si � na quer. Designe o Sr. Escrivã01

para.8; l?calidade de ido AbaixO,.1 qualidade de inventariante do es· dia e hora para a justificação.
mU�lclplO de. comarca de �om I palio de a/mulher Maria Jesuina intimados os interessados e o

Retíro. onde atualmente aínda de Abreu Laurearia Cardoso de
.

Dr. Promotor Público. Palhoça, S
residem', permanecendo todos os, Avila po; si e na qualidade de de março de 1950. (Ass.) Jo.ãa
demais, no diSt:r.ito. de Santo, ínventaríante db �eu. marido Haeming. Procedida a justificét"
A,maro da Imperatn.z; VIIo Que

I Francelino David IClaudino de ção, foi esta julgada por senten-
.

so 'agora teve a suphcante conhe'l Avila, 00nfronti:tnte' ,V(itoria ça do teor seguinte: Vistos, efe.
a todos que compare- cimento dEl nã,q .ter a ..proprie�. Martins Duarte, todos residentes Julgo por sentença a presente:

.

dade daqueles imoveis, dada a
I 10 distrito de Santo Amaro da justicação Ii>ara que produza os:

I
precariedade .do. do.cumento fir·. - .

.

p,.omolo·' seus juridicos e legais efeitos,-----__;---�--------..,.-----...----- mado levado a registro no cal'· i Imp�ratrlz, 'e, amd'a do. r

EXPelga,se mandado palia .cita-. . .

.

.' : PúblIco da Comarca; por precato'..........................................,.......... tÓrIO do OflcIal do ,RegIstro de! .
, . . .' I G

'

• ção das confrontantes certos. g
.

'Irnoveis da ComarCa e conside· I
na, os propnetanos �lüo au aspar

editais para 'os interessados in�
DR.

---��-=--�'".�_� ,.�
.

'd
.-

h b'l
.. - 'de Abreu e s/mulher Garlota Duart.e

(30!: :�:: ., :na o In a I para 13 JaqUlslçao
, .

. do certos, com prazo de trinta ,)
'� p'ela transcr:ição (la titulo de .te Abre.u e aInda .0, dr .. delega i dias, publicado três vezes em

:�> ': .. \: A. D�CENO DA SILVA ' ·i'
"

transcrição do título de trans- �o SerVIço �opat:l�onlOa da Un � jornal da capital, e uma vez na
. ,.,:-...

\'" ferência no registro do imovel ao, resp�bvam nte, � ra a
órgão ofilcial do Estado. Citem-seA D V O G A D O

..•:,�'.',-..,'Ji'..V.�.�t .

"(art. 530 nO � do Cad. Civil);, C?annlaÓrpcOalSI'S,dee Bpoomr e�l;t�fs° �0�100' por precatória' o dr. delegado �9i
--:i!' VIIIo Que, aSsim sendo; e, como

rI
'. .

'

Serviço do Patrimonio da Uni.ã�AÇOES .cf�EIS E COMEllCIAI8
'1� {,.� .•.:,;.',." haj.a. supHcap.te! . or� .. denomina.· 3P�azo de 30j. dInas'l' P.AUbGhCaaz'detO: 'P�er em Florianópolis, e os interessado9
.'i

I da. Autora, satisfeito o disposto . vez.es no .or a

resid,entes na comarca de Bom Reli-Praça li de Novembro, 22 -·ZO allel. ./

FI Ó 1 por uma Só vez•

I no art. 551· do Código, Civil, re- on�n .pa IS. � , ,

;r' o , 1'0, .tudo com ciência do orgãaVS
I qller lhe )seja TeGonhecjd-a a

no Dl�rlO OfICIal �o t..stad. _, dOs I do. Ministério p,ú,blico. . Cu�ta9:

I posse, afim de adquirir o domínio herdeIros, de .Mana F�J;rel:ra de

I
afinal. P.H.I.. Palhoça, 24 .Ie

! dos imoveis qUÇiJificad0,.s, pela

I
Abreu e dos mteressa 0S

I,l'lCer� abril de 1950. (Ass.) José Tava.
i prescrição ordinarla, já consu·

tos, todos para contes�arem que
res da Cunha Melo, Juiz de Di

! mada entre ausentes, e median- ':endo, a p.resente açao. de USU· reito. E para que' chegue ao co;<

I te respeitavel sentença de V. capião ordinario, �o prazo ,de IlhecilI!,�nto de quem interes"ar
...................HI4....M...HN....._......tet........_= I Excia., Pllra ser transcrita no dez dias. Como meIO de prova, possa, manda passar o- presenta

I competen'te registro imobilário. pr<;>testa-se desde já, peló rlepoi' edital, 'co� o prazo de' trinta
.

i Com fundamento nos
' artiO'os menta pessoal de qualquer con' dias, que s'erá publicado e afixa-I b.

\

1454 a 456 do Cod. de Processo testante, sob pena �e confesso, do na fórma da lei. Dado e pas
: C1vil, l'equer a.V. E:x;cia. s'e digne por vistoria e depOImento de sado. nesta �idade e Comarca de'
I de designar tempo e local, para testemunhas. Dá'se à presente, 0 Palhoça, aos 19 dias do m�s de,
! serem o.uvidas as tes.temunhas do valor de Cr$ 2.200,00. D. e A. es' maio de 1950. Eu, Hélio de Olivei

I rol abáixo, q�e comparerão in- ta com OS documento-s inclusos; ra; Escriv�, o datilograr'ei e
: depel'ldentemente àe intimação 13m númerO de quatro, espera subScrevi. (f\SS.) JOsé 'l'avares da
I para j'l�stifiicarem o alegado, deferimento. Rol das testemup' Cunha Melo. )Juiz de Direito. W:s..

I cientificimdo·se de tudo o o,r'gão tias: Ernesto Pedro Rosar, Jo- tá Conforme lao original. que afi-
1 do Ministério Público; Requer'se sé Gerente, Manuel Matias da :q:ei no local cl.o costume; ao qual'

I, aiI?-da: �ue_ julga�a por se�terrça C.unha, todos :tes,identes e. do�1i- me reporto e �I?C?U fé"Data �uprae
I a jushfICaçao preVla, se dIgne V. ,Clliados em. a sede.' do dlstn�o I

H h� �e Ohvel:,-,a .

; Ex"•. , de oedona" na roema do I de San'o Am.ro da Impera'm. .

.

K[vao
no ClVe)

I
Dr. (L_ANO G.

GALLETTI
ADVOGADO'

CI'lr.n3 • ci.,.i

COZUltltulgao.1;e Socledod.s
NATURA�I'ZAbÔES
TitulolJ D."lal'at6I'ios

Elto�it6r.lo • R••idenoia
'Rua TiI·adent•• U.

FONE •• 14,68_

11nistério da Aari
eDltura, ,Serviço

.

de
Economia Rural

Edi'al
',' o Chefe da Agência do Serviço
de Economia Rural, neste Estado,
comunica que, de conformidade
com a portaria n?' 625/47, do sr.

Mínistro da Agricultura e Instru

cões Especiais da Diretoria do S.
E. R., acha-se aberta na sede desta

!Agência, á rua Conselheiro Mafra n,

�7, em Plorianõpolis, até 31 do COI"

rente, as inscrições para o prova
de habilit-ação de classificadores
de produtos de origem animal e

;v.eg·etal com tltulos ainda não re

gistrados neste serviço.
As instruções que lI'egularn are'

ferida ,pr,ova, bem como 03 progra
mas das diversas especialidades,
foram 'publicadas no Diário Oficial
do E&tado, de 25.de julho de 1948.

Florianópolis, 12 de maio de 1950

Jacques Pierre Brocá _:.. Chefe
da Agência.

M I SSA
Hypeníaa Brazinha Martinelli

Esposo, filhos, genros, noras (i}. netos, convidam a todos -os

•
seus parentes e pessôas amigos para assistIrem a Missa
que mandam rezar pelo 1°. aniversário de falecimento no
proximo domingo dia 28 do correnle, as 7 horas na Ig�ejaSão Frlincisco

Desde ja se confessam gratos
cerem a este ato de fé cristã.

(Edifício Pérola)

""Des: 1.324 e 1.&88

Florianópolis - Sanf" Catarina I

D .. FI
,(orrespondencl f
i(omercial .

,

(ont�f5
OiploIDil

DIREQlo. ,

tlméUa M PiUllZzi
MBTQflOI

Mf6ti®n'H:! e �t.j[!hH�t.(ot.

/

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

a eleição para o cargo de GO'veroodor do Estado, convoco, na

forma do artiço 2·' dos Estatutos, os representantes federais
e estaduais pertencentes ao Partido, e os diretorias munici

,pais para, em cotuxenção \ nesta. Capital, nos dias -17. e \18 de

}1tnho próximo, escolher�m o candidato do Partido õquele
cargo e deliberarem sôbre, assuntos outros de alta' relevância

partidária.
Florianópolis, 20 de maio de 195Q.

Celso Ramos - Presidente da Comissão Executiva.

h
,

Companhia Tçlefonica 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 :=t�s senho
res assinantes para' os seguintes, dois pontos esSenC!alS:

1°) Não tirar o' fone do lugar, antes de ter � vl�ta ou na

memória o número do aparelho que vai dísear,

_2°)
,
Não bat�r no gancho, quan�o esteja a e.spera .

da

zumbido, porque isso lhe fara demorar multo mais a

sua ligação. I

A DIRETORIA

Os figuinhos estão amadurecendo!
CO,NViT E

CHURRASCO DA SAUDADE

A frondosa figueira do Colégio Catarinense manda um es

pecial convite a todos os antigos alunos para �o:rn:parecerem 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"!

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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O. ESTADO-Sábada, 27 de Maio de 1950
._---- ._-'_'., ..._-_._._--,-----

I

..-

"'lo_tog, "

':mA 4 '_ DOMINGO _ "COCKTAIL DANSANTE" DAS 9 ÀS 13 HORAS. DIA 7 - QUARTA-FEIRA "SOIRÉE MiGNON" DAS 17 ÀS 20 HORAS. DIA 14 -

"QUARTA.FmRA - "SOIRÉE MIGNON" DAS 17 ÀS 20 HORAS. DIA 17 - SABADO - "SOIRÉE" COM INICIO ÀS 21 HORAS. DIA 21 - QUARTA FEIRA
'''SOIRÊE rmGNON", DAS i7 ÀS 20 HORAS. DIA 24 - SABADO - BAILE INFANTIL DAS 15 ÀS 18 HORAS, E DAS 181/2 ÀS 21 HORAS "SOIRlÉE JUVENIL".
'mA 25 - DOMINGO - "SOIRÉE" COM INíCIO ÀS 21 HORAS. DIA 28 -, QUARTA-FEIRA - "SOIRÉE MIGNON" CO�I INíCIO ÀS 17 HORAS. DIA l° DE
JULHO - SABADO, ,TRADICIONAL BAILE DE SÃO PEDRO, COM A APRESENTAÇÃO DE GRANDES NOV IDADES.

Jl'ABRICA DE RENDAS E BORDADOS

IHOEPCKE S, A.
, ,

Ata na n(}]12 s'�s5110 de assembléia geral,',ordinária da Fábrica de Rendas e BOl'
dados Hoepcke S. A.

Aos trinta dias de mês de março do I
':ano .de mil novecentos e cinquenta, às i
<:lezesseis horas, na sede social, à rua

'Felipe Schmidt, número cento e trinta
:e nove, reuniram-se em primeira convo

cação, os acionistas da Fábrica de Ren
.{Ias e Bordados Hoepcke S, A.. que re

preselltavam mais de ,dois têrços do ea

'pital 'l!!oclal, todo êle com direito de vo

-to, como se verificou das assinaturas' no
'''livro de presença", às fôlhas número
-seís verso, com as declarações exigidas
:.no artigo noventa e dois, do decreto-leí '

'número dois míl seiscentos e vinte e se
te, de vinte e seis de setembro de mil'
novecentos e quarenta. O senhor Rudol
fo Scheldemantel, diretor-presidente, de
'acôrdo com os estatutos' sociais, assume
a presidência da. assembléia, convidando
,,;3 mim, Carlos Bonetti ,para secretário.
Constitulda, assim a mesa, declarou o

senhor presidente instalada a assembléia.
s qual fôra rCl;ularmente convocada,
"conforme anúncios publicados no "Diá
rio Oficial do Estado", nos dias vinte e

-quatro, vinte e sete e vinte e oito, do
corrente mês de março. Adiantou o se
-nhor presidente que haviam sido feitas
,AS publicações determinadas pelo artigo
.número noventa e nove, do referido de
creto-lei número dois mil e seiscentos e
"vinte e sete, por isso que a assembléia
-podía deliberar sôbre a matéría. Proce-
-deu-se em seguida à leitura da ordem do
"dia, que era a seguinte: 10 _' Exame,
díscussâo e aprovação do balanço e das
contas relativas ao ano de 1949, parecer I
.do conselho fiscal e relatório da direto
Tia. 2° _ Eleição da dlretqria. 30 -

Eleição dos membros do conselho "fiscal
e seus suplentes para o exercício de
1950. Procadeu-sa em seguida, a leitura
do relatório da diretoria, do balanço, da
-conta de lucros e perdas e do parecer
"do conselho fiscal. Terminada a leitura,
submeteu o senhor presidente êsses do
cumentos à discussão, e como nenhum
-dos presentes quisesse fazer uso da pa
lavra, postos em votaç-ão, fórarn aprova
"(ias com 'as abstenções legais. Por ter
.síco eleita a diretoria na assembléia ge
.ral ordinária, realizada em trtnta de mar
«;0 de mil novecentos e quarenta e no
ve, torna sem efeito o segundo item da

».ordem. de dia do edital de convocação da
,presente assembléia gerar ordinária, pu
b!icado 110 "Diário Oficial do Estado",
'nos dias vinte e quatro, vinte e sete e
vinte e oito do corrente mês de marco.
Em seguida passou-se ao último item da
-ordem do dia, foram distribuidas cédu
las aos aclonístas para a eleição do con
:selho fiscal; terminada a votação, ver í

'ficou-se eleito, para o exercício de mil
.uovecsntos e cinquenta, o seguinte con
selho fiscal: para membros efetivos os
.senhores dr, João Batista Bonnassís,
-Jaime Linhares 'e Emídio Cardoso Jú
.níor, e para suplentes os senhores F'ran-
cisco Cândido de Sousa Lima, Antônio
Mário Bonetti e Gustavo Zímrner, A se
,gu,r, o senhor presidente, usando da pa
,aavra. disse estar certo de representar o

sentimento unânime da assembléia,
'.quando solicitava uma homenagem à
�xma. sra. Ana Hoepckê, falecida nesta
�apital, a 18 de setembro de 1949. Com
,deito, viúva do antigo presidente e sau
�oso patrício Carlos Hoepd:e Júnior, do-
'na Ana, nã,o apenas por esta circuns
tância era credora do aprêço e da res
J)e:tosa admiração dos que constituem a
":nOSsa organizaç1l.o, mas, também, pela
,sua atuação no .seio da sociedade catari
,nense, onde se distingUiu pelas :suas ex
'celsas virtudes de espírito e de coração,
ACIOnista de nossa fábrica, a virtuosa
s!!n�ora constituiu um elemento de equi]Ibno e cooperação vallosa fazendo,
,:assim, )ús, às dem.onstrações de pro....undo pesar. Assim, solicitava que fôsse
Inserto 'em ata um voto de profundo pe-
'.sar e que, em memória de tão nobl.líssi
n;a senhora, se mantivesse a assembléia,
'Por um minuto, de pé e em 'silêncio. A
.seguir todos os acionistas, depOis de se
manifestarem 'pela aprovação do sugeri
'-do, levantaram,se em um minuto de si
lêncio em hOI>lenagem à d. Ana. Final
mente declarou o senhor presidente en
.cerrada a sessl1o; da qual se lavrou a

J>�esente ata que vai assináda pelos acio
mstas presentes. Rudolfo Scheidemantel,
llresldente; Acelon Sousa, Dietrich von

'Wangenheim, Hans von Wangenheim,
1I1I!:eta Zipser, Adolfo Beckmann e Ruth
oepcke da Silva.
N. '5,168 _ Conferida e arquivada por

,

�espacho da Junta Comercial, em sessão
,,,e hoje. Pagou na primeira via , .. , ..

"Cr� 21,00 de selos federais 'Para arquiva·
mento,

, Secr'etaria da Junta Comercial de San
-:!,a Catarina, em Florial'lópolis, 27- de abril

·

...e 1950.
O secretário: Eduardo Nlcolich.

A primeira via é de igual teor e fica
arquivada na secretaria da Junta Co-

dn1ercial do Estado, em Florianópolis, 27-
,

e abri! de 1950.
'

Eduardo Nicolich, secretário.
•••• • ... Q •

M;uUms '-f!l1eidllld� 1>�jQi _tUi.�"
i-to C!\t deU fUbinho!

.

�:lIli. r"ií.l> e!;lílH1ÇI!., >11!1� G _ellle'
'11!,,,.j<�nt�, !ll",i'I!l' J! �� -'P:WPOL!lf}'1
� �m& e1d.e:nviJt� tIl([/ CK:lDJTe
�n"!'Trn P��lOIAL.

JUIZO DE DIREITO DA 13 VAR�

DAIA" dCOMARCA DE FI,ORIANóPOLIS VISO OEdital de citação, com o prazo de 30 dias

O doutor Arno Pedro Hoeschl, Juiz A Inspetoria Regional da
de direito da la vara da comarca de Flo- I

G
.

drianópolis, Estado de Santa Catarina, na
IB � av:sa que" segu�do e·

fQTma da lei etc. terminação SUperIOr, roí torna
Faz saber aos que o presente edital de do sem efeito o limite máxí

clitação, com o prazo de 30 dias vi mo de idade para a inscriçãorem, ou dele conhecimento, tiverem que, de candidatos á Prova de Re'
nos autos de ação de usocapião em que '

foi requerente Maria Januãría Pereira, censeador, a que se I refere o
foi proferida a sentença do teor seguín- item b do edital publicado em
te: Vistos" etc, Julgo por sentença a jus- 15 do corrente,

I tificação constante de fls. e fls. em q
é justificante Maria Januária Pereira,
afim de que a mesma surta os- seus de.,vidos e legais efeitos. Expeça-se marfda
do. de citação, bem como ao diretor de) IServiço do Património da União e do dr.

-, ,1° Promotor Público, na qualidade de I

G-
..

I. C" a-I'��'-ell r
..

a---�-e-A-- n�-·-r-·-a�-a- f�::l;!:r:;:��;-f;ª��J I
, "

I
teressados incertos, citação €ssa que de-

I I
'

'

'�;;i�Ose�5!�it;a!egr:��f�;�!�:��:c�:_ C6�
digo de Processo CIVIL Custas afmal

Ftortanópotís, 17 de, março de 1950.
(Assinado) Arno Pedro Hoeschl, juiz de
direito da lavara. Petíção Inicial: Exce,
!entissimo sr. dr. doutor juiz de direito
da conjarca de Florianópolis,: Maria Ja
nuária Pereira, brasileira. viúva, domés
tica, residente no sub-distrito do Estrei
to, 'dêste municipio, por seu advogado
que esta subscreve, inscrito sob número

R C I 'd
341, no quadro da Ordem dos Advogados

, OUn !lS � ç'a OS
do Brasil, Secção dês te Estado, no pe-

II ii
-

U I �����P:�h:.Ssis�;::a p�=��i:r: ;�ee:��a

f' IM'·
I com fundamento no artigo 520, do Códi-

e fr�l,fi �qillln�s
go Civil, respeitos�mente expor e afinai

t U�,...., U li U requerer a, v. excia. o. segUln�e: 1° -

Que a suplicantea há mais de trínta anos,

riO C O's tu ras �����to te��e���:!������ê:t� �����fp�o�Ub�
li lU ' ,f rua 3 de MaIO n" asi, onde se encontra

\
a sua casa de residência, cujo terr
tem as 'dimensões de 10 metros de fren

RENN'R
' �ee��:��:;:e�:��;c!��:,os�o�e a:e acs��

l .! gulntes conrrontações: frente co:U a rua
, ! 3 de Maio, fundos com terras pertencen

_ I tes a Paulo Posito, 'a leste com terras da

, i
viúva José Donatilio da Luz e ao oeste

29 com ditas de Mariano Vieira. 2° _ Que
i a posse da supltcarrte, e seus antecesso
l res sôbre êsse trecho de terras, foi man,
tida durante êsse tempo, m1;lnsa e paci,
ficamente, 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 forma permitida pelo artigo 550, do pendente de Intimação, processaando-se
Código Civil, e pela forma processual, I dessa forma, e com ciência o dr, promo
prescrita pelo artigo 454, do Código de I tor público, a, justificação inltio nus
Processo Civil. 3 _ Que pelo primeiro

I
para em segui. mandar citar pessoal

dispositivo legal, aquele que, por trinta mente os confrontantej do imóvel, bem
anos possuir como seu, um Imóvel sem como o dr, promotor público, o Serviço
Interrupção nem contestação, aquirlr do Patrimônio da União, em Florfan6po·
[he-á o dominio, Independentemente de lis', e os interessados incertos, por editaiS
titulo de boa fé, que em tal caso ,se pres de trinta dias,

-

que se contará do último
sumem, pOdendo requerer ao Juiz qúij' dia, da publicação dos editais, na ,qual
assim o declare ,por sentença, a qual lhe se pede sejá declarado o' dominio da su."

6:rvlrá de. titUI� para transcrição no re-I' plicante sôbre o iinóvel acima transcrl.
glstro de ImóveiS, Ao requerente, em to, prosseguindo-se com observancia das
tal .c�so, compete apresentar pro�a satis

I formalidaades legaiS. Nestes têrmos. P€d�ratorla de tempo de sua posse, sattsfa· deferimento, (Ass.) Rafael G. da cruz
zendo as exigências legais para que lhe Lima, assistente judicitrio, Testemunhas:
seja concedida sentença declaratória la _ Mariano VieIra, brasileiro, ca:$ado •

do dominio sóbre o pretendente Imóvel. comerciante, residente à rua Vidal Rs.
Nestas condições vem respeitosamente mos, 76. 2a - Ezequiel Elias Pereira,
requerer a v, excia., e com ciência dOlll brasllelro, casado, operário, residente em

Interessados, se digne ouvir os depoi- Saco Grande. 3" _ David Xavier brasi
mentos das testemunhas abaixo arrola· í leiro, casado, residente à rua Três de

.• \ \ 1

das, �e comparecer,ão em Juizo InOO- i Maio, no Estreito. As _testemunhas aclDl.B
"

"

,

'

---- \

I comparecerão em Juizo Independente de

F' t R f' '� "1 'd' ,I intimação. Em a dita petição foi profe-
lU as,.. e resco, ge, a os !rido o seg\ilnte despacho: "A. Designe-

,

I se o ar. escrivão, dia e hora para a jus-

procure POLtl S. 4. Comercio e industria \ :��:ç��0���,if�����49� �l�sro:.°�O:es��I�
PRAÇA 15 DE NOVEMBRO E, para chegue ao conhecimento de

RUA CONSELHEIRO MAFRA _ Ediricio Montepio todos, mandou expedir o presente edital

que será afixado no lugar de costume e

RUA FELIPE SCHMIDT Edifício São Jorge publicado na forma da lei. Dado e' passa·
! do nesta cidade de Florianópolis, ;lOS 12

DOZE DE AGOSTO: �:: ��n�:;a�:S::;;le:t: ���,�'m���a:���
.

I subscrevi. ,(Ass.) Arno Pedro Hoeschl,
Dia 27 Sábado - Boirée de encerramento, do mês com '; juiz de direito da la vara. Está'confor-

início às 22 horas, I ine. o escrevente juramentado: Vinicius
Día 31 Quarta:"feira - "Soirée" mignon. . ��nzaga.

.1

PRINCIPA IS 4RTIOOS

Loja
Tenente Silveira,
Florianópolis

Exclusivístc «RENNER»

NI... d ·d e
ao se escul e s

t:

!nunca dos
.. .

prln181rOS
sinais de

-

DEPRESSAO

Rua

FRAQUEZAS EM GERAL
VINHO CREOSOTADO
"SI-LVEIRA"

TINTAS PA.IM PINTURA
COTTOMAR

Venle-se. terreno
Vende-se um terreno medin

do 12x30 na Ponta do Leal
(Estreito), sito á rua 15 de No
vembro.
Tratar com o cap. Paulo

Samy na Fôrça Policial ou
nesta Redação.

HEMORROIDES
INTERNAS OU EXTERNAS

CLUBE

/

..

NERVOSA I E

'O �
- v, só saberá realmente o�o que é um estado de

_

depressão nervosa, no
�

dia em que for acome- �
tído dêsse distúrbio neuro-ve- S

..<.getatívo, Mas a depressão
nervosa pode ser evitada. :;;

e.

OQuandO
v. começar a ..

sentir mal-estar súbí- e

to, falta de ar, palpl- �
tações e sensações es- �
tranhas, que "nem rnes- i

mo v. sabe explicar a origem,
esteja' alerta I -

COffil;:::C a" tom�r
FOR-Tdi'OSlf'ATOS,
medicamento eíen
ti!teamente esiu-

"

dado para. satis;\nz.·�r às ne- e
. cessi.dades. do homemmcder- �

� no. FOR�T.. li'OSIl·ATOS reune .�
em sua í'órmula, -€rirlqueét(13' �
com amínados cerebrais. fos.. -

fatos naturais de fácil assímí- :;
Iação, FOR ...T-.-FOSll.....6".''i:OS é

tio.:.( um tônico poderoso .....

para o cérebro e para !
o sistema' nervoso. E, �também, um recons

tituinte geral de, E
primeira ordem, :

�
iTome

"

fOR fOSfATOS i
� um produto do i

IISTlTUTO flRMACOBIOLOGICO i
fOR-T'FOSFATOS • fOI-T-FIISfATOS ' FOI-T-FOSFATes

Feabrlcants' ����l�buldorell �all, gfamadil.�'CC:n� I
facgõea ·DISTINTA""'ij.;. ·RIVET•• P-o••ue.um aram�

Id. sortlm.iIlnto d.;Í�a••mil'(u. ",1.aeado13D' he'!i:Ilfll
D'OD1J' fi beal.'(ljtom; ,aJgodõ••• 1moriolil .. uw!aml&lmtOi)!
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6 o EHTADO"":'Sábado, 27 de Maio ri6 1J5J
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,

Sensacional amistoso �e amanhã no está�io �a f.
Amanhã estarão na liQa, dias gí

rua Bocaiuva as equipes do Fí

gueírense, vice-campeão Local" e

do Grêmio j<j'SPOI'tiVO Oltrnpico
oampeã., estadual de 1949.

'

Um choque sensacional, não res

ta dúvida. Todos aguardam com in
disfarçado interesse a partida que

Di'��";:::::
PAULO MACIlADO �:U:�t�g�;::. autenticos quadros Mario FreJ6slebeg.

Imanhã O 2+. Campeonátf"Clfadino de Ciclismo ���::r�;�: ':i::�:;r�;�: �{�l�irl�=:,uc�:?:E
Será realizado. amanhã, pela Apontador 'Geral - Milton

I oamçorto
e Mauro Ramos �

imensa legião de torcedores. O espO;rtivo da "A Gazeta" e nos-

manhã, o Segundo Campeonato' Lehm.kuhl. 'José Abreu e Rubens Pinto Vi, "onze" de Blumenau brilhará ,es· so assíduo colaborador.

Citadino de Ciclismo, promovido PERCURSO Dr. Paulo t lar.
lamas certos, porque vontade, fi- Colocando o seu esforçO e a.

pela Federação Atlética catarí- Scheidemantel, Antonio Salum 3'0 posto _ Praça, Etelvin::\ bra e técnica não lhe fazem f'al- sua íntelígencía a serviço. dos;

neDSe. e Walter Mussi. Luz: Oswaldo Meira e Nierefs ta, como teve oportunidade de esportes ilhéus, o prezado cole-

Dezenas de atletas participa- JUIZES DlE CHEGADA - Díb' Haviaras. d.�nonl'3it,ra)I' mas 'Pelejas dia re- ga tem ,sabido grangear a esti-

rão da grande prova pelístíca Cherem - Prot, Flavio. Ferra 40 posto - Esquina Rio Bran- �ente oerta�e máximo. É um COIl- ma de ,todos os que desínteres

que totalízará vinte e cinco qui- ri, Zenon de Ferreira Bandeira co. e Padre Roma: Gustavo zim-I Junto experl;ne,nta,do, onde pon- sadamente labutam diariamente

tometroe- pelas ruas principais _ Waldir de Oliveira, Santos - mer, Ernesto Mayer Filho' e Osní
tos fraco� nao �xlstem. para elevar mais alto o nome de'

da nossa metrópole. Pedro 'Paulo Machado, Waldir Barbato.
Amanhã estarão na Iíça dos gi Santa' catarína no eoncerto des"

Todos Os concorrentes estão Outiques.' Oronometrístas: Haroldo Peso gantes que travarão um combate 'Portivo do país.

bem treinados, esperando uma 10 posto :::_ Esquina Hercilio si _ Edward Born da Silva _

de proporções verdadeiramente "O t�'stado Esportivo" com pra

boa éolocação. Samuel Santos com Rua João 'Pinto: Oswaldo Helio. Milton Pereira _ Walter
descomunais.' Não I

nos arriscamos zer feliclta-o, desejando-lhe prOS""

o jovem ciclista que se revelou Silveira - Nivio Andrade, Edi Wanderley - Rubens Vitor da C=-:_-:I\�--:·�---=E::------_:_""""----"':'_-_:_------no campeonato estadual, é o fa Bilva, Manoel Cardoso. Silva ..:...._ Helio Sàles - onu» lenCI8S COO.oml·cas X Fa' rmac' '"Ia e
,Q'orito da gigantesca prova. Dia 20 pnsto fE.'squina Ruas Alv,es - Ciro Marques Nunes. In

riamente temos a satísfacão de Od ti· 1-· d h-���a��:I����:�� ��C�í����Or��: Covidado O Botafogo para nova 00 O DOia.. a,�pre Imlnar e ama,n a
revela a sua ótima formá, t d M'

-
Dando continuação ao certa-

O Campeonato Citadino de empora a no extco me de .futebol do 'III' Torneio O cotejo dos universitários;

Cíclísmo de 1950 pr met
-

Municipal Uníversítárto, derron- consta ser dos melhores. po1rd,.
.

j o e reves RIO, 26 (V.A.) - Magnifica será efetuado contra apropria
-

""

tI.....se de s nsací
.

.alísm ímp 'tar_-se-ão domingo, com início às estarão, rrsnte a frente OS doía
.L

' e ion o 1 ar, proposta para empreender uma seleção mexicana que disputará
�

"r p rcionando p' blí
' " 13,30 horas" no estádio da F.C. melhores - conJ"untos - ,c'andl·d:a·

., o o . ... ao' u ICO um temporada de jogos em gramados fom os braslleiros, suíços e íugos-
sspetáculo empolgant b

D., as fortes equipes das Faeul- tos mais cotados a' conquísta
'" '. e e arre a mexicanos, àcaba de reQeber, o lavas no grupo I, nas finais do

ut

,tador. Botafogn por intermedio de dír í- Campeonato Mundial de 1950. Co.
dades de Ciências Economicas do título, tendo em suas filei....

A prova' é dedicada ao prefeito. gentes do futebol "azteca". Corno mo se vê, no' período de poucos
e de Farmácia - Odontologia, ras "cracks" como: SaulzinhO,

Adalberto 'Tolentino. de Carva se sabe, o quadro botafogr(ense dies o Botafogo atuará rio Mexi.
em preliminar ao prélío Flgueí- tsaías, Doré. ouaporé. 'Gil, Iva.

lno, um dos grandes entusías está 'excursion.rundo pelos países ,CiO, voltando assim a disputar jo-
rense x OlímpiCo.. -

ni, Perrone, Bedushi e outros_

tas do esporte do pedal em San da Améri-ca Central, e caso aceite gos na terra de Juarez, após mui

,ta Catarina. a proposta dos mexicanos que é tos anos de ausencia. Com isto, o

SAlDA: Rua Felipe Schmidt de 10.000 dolares para disputa de
í

que unicamente depende, é a

, PERCURSO: EM CINCO VOL '3 jogos, estenderá a sua tempo' aprovação por parte dos mexica

(l'AS - 25 KMS - Huas Felipe rada até o Mexico. nos, da contra·proposLa do Bota·

echmidt, Praça 15, J. Pinto, Her ° BotafOig1o neste caso, esarea- fogo, isto é, de 14.000 dol�r.es pe'
�.ilio Luz, Mauro Ramos, Blu rá contra o quadro do Guadalajara los 3 jogos.

&nenau, 'ITompowsky, Bocaiuva. no próx.imo dia 1° de junho, e •.....••.....••...............

�steves Junior, Rio Branco, pa· idaIollbméesmmforenmtee'sa. .o Leon no dia 111"�porte "Ioho '

tire Roma e Felipe Schlilidt. no" �

II\UTORIDADES DESIGNADAS O uitimo jügo dÜlSl alvi·negrosI,
_ "nr ! tlO bL!UUH.'Arbitro. de honra: Dr. Adalber- ' •••• ., •• _.. _.,.. .... . .... _

\I ti U \ho)

to Tolentino de Cárvalho, DD DR. I. LOH aTO fiLHOt»refeito da cidade. li
Comissão Executiva: Dr. Os

'

TImo . .sr. Redwtor Espodivo de

lUar Cunha, Dr. Heitor Ferrari Doenças do aparêlho respiratório "O ESTADO" �

lI'te CeL pauló Vieira da Rosa, TUBERCULOSE
Nesta

CeI. Aontonio de Laira
,.

Ribas
'

. Levamos ao vosso conhecimen·

Co.mandante Rafael Leocádio Cirurgia do To.rax to que, em sessão realizad,a no dia

dos Santos, Major Veiga' Lima Formado pela Faculdade Nacio- 22 do corrente, na sua séde pr.o·

Dr. Osvaldo Bulcão, Rubens nal de Medi.cina. Tisiologista e v'isórÍJa sita 1), :ua Curitibanos,

Lange, Eugenio Mueller. Tisiocirurgião do Hospit�l !Ver�u ,

nO 33. fllnd?S, fOI empossada a no-

ARBITRO GERAL _ Jorn. Ramos. Curso. de especwhzaçao; �a ���etorla do �sporte Clube

�aldir Grisard \.:- pelo S. N. T. Ex-interna e Ex- , �rJ I' anos, no perlOdo compreen·

Contr.ole Geral _ Erico' Stra assis,ten,te de Cirurgia do Prof. dId.o de 19pO à,1951, a qual el),tá
:

e TT
'

P' h' G'
-

(R') assrm formad,a'
,tz Junior, Ciro Mueller e Osmar vgo tn e�ro utmaraes.' tO., '

.

•

AIJ'
.

PreSIdente de Hronra - Mário
lO_eIra. C· R T t' S'I

.

S
.

d S d
on,S.. e res.. ua enen e· I va, PreSIdente - Avahy Alves,

.

ervlço
h
e au e - Dr. Ma· Silveira, 29. vice-presidente - Osvaldo !Ma,r·

rIO �end, aus�n. I J Consultas, (diariamente, q:ues, secretário - Enyo P'essoa,
�UIZ de partIda Tte. Teseu Mu' das 16 às 18,30 horas. técnico - N-a,talino Vieira, tesou.
filZ.' .• e •••• " ••• ,........ • ••••••••• -, ,reir'o - Brasilici'Ü Alves, ''Cap. do

quadro - Alvanir Nunes, guarda'

F· d' � t h
,espOl'te - A1rnaldo Santos.

l:xa as as ua as para a c, egada Sem mais aqui. ficam os meus

ag_radecimentos e 'subs-crevo'me

.

das delegac,ão I atenciosameBte.

I' - Enyo Pes'soà

RIO, 26 (V.A.) - As diversas
Idel,egações '<l,ue virão ao Brasil já I deverão estar 'entre nós no dia 28 .••

'

•••• _ .-•.. , •.. .'
lPossuem, �m g,rande' parte, datas

.
de junho. Os 'SUiÇDS, já es-tá as- De lU'to bOlã'; 'úhé�

'

tfixadas para a chegad'a, ao 'nosso sentad'Ü qu:e embarc,arão pur ,�ia I Mazz:oUa, /0 vetClr'anó DOloi[l\i,sül,
llaís, A:ssim é que' a iBoliv,ia deve- aél'ea no dIa 12 de Junho, chefIa'! do PraIa Clube" f,aleceu ante'ontem

.

�á ,e$a'r no Ri!) a 18 de junho dos pelo ,sr. Ernest

Thommen'l'
em São Paulo. Esportista admirável

�om delegação d'e 14 pessoas. Os Antes do lSeu embar.que, jogarão pela sua técnica' e pelo' seu cava.
�hileno, tamem com' 14 ·pes· ro t A I

' Ih"
10

ii,von r.a o rl>ena. e üon.tna:.a eqm- eI'rISmO, Ma,zzolla eles,aparece ain li' 6ui-es·'IS_oas, são espera.dos no Rio n'o d d I I A I d.e 'a UgDS aVIa. prImeIra par' a muço, abrmdo na ,equipe .,de Co
•
•

'ifi'a 20 de junho . .os franceses de'· t d
sembarcarão tambem

1 a, com o esquadrão inglês se· queiras uma I'a'cuua de dificil pre
n.esta Capi· rá efetuada em Zurich, a 31 do enchimento. Á familia enlutada e

lfiaJ n;o dia 20, com uma 'embaixa- 1corr,en.8, ,e ,a segunda, contra o ao Coqueiros P/raia Clube as expres
íla de 23 pessoas, -enquan,tó "'ue �'S .0'81ec' d 1y. 'V ... l;ona o lllgos 'avo, em 11 d�, sões, do nosso pesar.
Ilt:stad,o,s, Unides, QOlll � pft.6,soall. junho.

... '

----------------------------�-----------�----------�---

Secretário

'

..

t
1.._'" 't

-'� �'�"

fi
I,J� o.

peridades.
a apontar um favorito. Tanto Fi_:..

gneirense como -Olimpíco I)JOs,�

suem credenciais para vencer.

Porbanto Leremos amanhã um -eo

tejo como poucos, fadado ao maíoc

sucesso.
• e • .. .. • • .. .. • .. .. .. .. .. .. .. • •

,.
-

o Flamengo perdeu a sua

cíbllídade de dois

"

mven-

anos
/ derrotado, por 52 a 47. Convem

RIO, 26 (V.A.) - Na part!d,a de' notar que há dois anOs aproxi"
b I I

-

,
'

o 'a ao cesto, pelo cam,peonato ,madame�te, o Flamengo não per..

carioca; prin:eka divisão, dispu, I dia, tendo sido o unico -clube sol
tada esta nOlte, entre os quintetos americano que cons'eguíu der·
do Flamengo e A. A. Gra..jaú, D rotar o quinteto da Universidade
rubro-negro foi espetacularmente de Utah.

de cimento-amianto

'B'RAS I LII
De 100 a 10.00 litros, para

õgua fria 011 quente
'1

LEVES

IHOXIDAVE1S
H'GIENICAS

,\,

f
I,

C�)lnercio e Transporles,
C.. Ramos SIA '

Rua João Pinto ll, 9 - Caixa Postal, 220 - FLOl1IANÓPOLIS

Distribuid.ores: C Ulo& lbeucka S. A. C,)m, lad.
CaIxa Postal ns. 1 e 2. - Florianópolis.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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, RADiOTERAPIA
RAIOS X ':

DR. ANTôNIO MODESTO
. Atende. diàriamenie. no HoipitaJ de Cuid.d. ' y.

N'..r"·.....·&....:........·.-�'.,....-.·.:...-..•......•••..•..-....·&-..-..-..••·...................•-;J'....._ •••• ".:l;..�
Pedidos com Representante

.

-

. I' Para Santa Catarina
t=Jêêêê@êêêêêê@í#!ê@@ DORIVAL S.·LINO

····�COm;�::i��-, I F�:�!�i�i���l.g�:al
-, �C:IlNDIOS E TRANSPOR'l'ES

V d-. Cifras do BaJançó de' 1944. eD' 'e -se'
CAPITAL F; RESERVÀS c-s aO;900.6011,So Uma casa com bom, terreno,Hesponsabildades .:.... Cr; 6.978.4{jl.755,97

: situada na Rua 3 de Maio noReceite . ;,�,'" ......•.•.•.•...• Cri ti7.053,245,So Estreito,
A�i:o .. "..... (:rS 142.17fi.60ii.80

I
A tratar na mesma'

I·
Sínístros pagos nos últimos 10 anos ...• "Cc� 98.687.816,50 .

Respõnsabilidades •... . •••.•••. ,Crf 76.786.401.306,20 DR. FRA..�CISCO CAMAlll
\ Diretores: \

"
"

r
NETO ,

Dr. Pllmpbilo d'Utra Freire de Carnlho, I?r. Franeiseo de t1i, Advogado
Anisio Massorra, Dr. JOBQuim Barreto de Araújo 0 José Abren. � Escritório: Rua Felipe Schimidt
�-..-_. _· - _..-6· ·""......,...:--•••••-.,., -&w.w..w•..,..- ,..- ", _ 2'1 (sobrado) (Alto da casa "O

,P'aráiso")
Besídencía: Rua, Alvaro de Cal'..
valho, 36.

FlorianópoHJ

I GARAPERIA
Commotor. eletríco de lHP

VENDE-SE
Tratar desta redação com .

o Sr. Domingos oú em Itajaí
i com o Sr. Luiz Ne ceti. :

1, --'- _

.� 1 'Dr.' �ins Neves, 'Drl. Polydoro E. S. Thiago
rHn&or da Maternidade e médico io .'dlco • part.....

H9spi�ai de Caridade •• Boepital de Caridade de FIo-
-cLINlCA DE SENHORAS - ÇI- l'iaJiõpolis; 'Assistente da .

RURGIA PARTOS
. .

Maternidade
iliagnóstlco, controle' 'e tratamento

IJIIPeclalizado da gravidês, Dlstur
MOI da adolescêncía e da menopan
.. Pertubações menstrnals, i '1�"I'

maçÕes e tumores do aparelho geuí
·tlAJ feminino.'
Operações do utero, ovários, trem

fIM, apendice,' hérnias,. varizes, etc.
t:lmrgia .plástica do permeo (ru
taru)

� t.SSISTENCIA .t\0 PARTO E OPE
RAÇõES OBSTETRlCAS

IJoençu glandruares. tíroíde, ová-

rIoa, hípopíse, eü!.)
.

Rua Vitor Meirele!l n. li
.
llúturbios nervosos - Esterilidade Fone manual 1.7t:l:&
- Regimes. RESID�NCI4:

. tooaldtórlo � João Pinto, 7 - hL
.

A'fenida Trompowskí .JJ
UI1 Fone manual 76i
Re$i)d.. R. 7 de Setembro - EdIfc. .............."'"'__

-

..._...."-.._--......-�-....... ,

�nu e 80u'<8 - Tel. 8411. lO' R Id-
.

C .

.

• " r. o ao 0"50n.
"bIRURGIA GERAL - ALTA CIo
RURGA � MOL'tSTIAS D� SJI.

NHORAS - PARTOS
.

J'ot'llUldo pela FlIlculdade de lIe4I·
ifIIa de' Unl...eraldAde de 510 PIlule ,

onde foi .... istente por ...árioa IUlOO do

!km,C;<> Cirúrgiéd" <ia .Prof. A1I1I'i•.
lll!t1AJ".;"'" ".C:!!r.tlll! Meti

-

el =._'ê!rnrgla do" estôulago e '1'1.., r�"..'

rei Intestinoo delgado' e gt''''IO, �f9l·
de, rins, ,r,r6,!lt::ota, bexlrga, utere..

orl.riol c 'UOOlPaI.· Y!lrl�ele. h!�

ceie, vari2ei' ê" herna••
Cr.t!.sultaa: Dao l !t ! hd!'flt. 1 l'ÍilI

""lille Schrnidt, 21 (dto•. da, eu.
Paraiso)', Telef. 1.598

'il.e.idéncÚ\: Rua Este"". Jn�, 110;
TclP.f, M. 764

Dr. Newton d'Avila
Clrllrgia geral - Doenças de S.nllo-

·

\�!p;J.��. r.s - Proet.ologia
...-" . Eletricidade Médiea ..

"

.cOnaultório: Rua Vitor 'Meirele� ª)

.. - Telefone 1.307 ,1 !!!"rJl;J1� id""'-"""
•

.

,_,___l'

_ Jl?llSulfas·:· ÁS t1,3ó hõras e ii W'.

de da�' '15 horas em diante
Residência: Rua Vidal Ramos n.

ii - Telefone ,1.422.

Dr. Guerrtlro da Fonseca
Especialista

Médico - Efetivo do ,Hoepitllll cJ.•
Caridade

OUVIDOS _ NARIZ e GAR·
GANTA'

Tratàmento e Operações
Residência,:' Felipe: Schmidt, 99

Telefone: 1.560
Consultas: Pela.manhã no HOIlI>i.tai

_ Á tarde: Rua Visconde de Ouro
·

Preto n. 2/ ' '

Horário: Das 14 ás'17 poras.
, Dr.Milton Simone Peteire

Clinica Cirurgica
Moleetias .de Senhora!

'

CIRURC;IA GERAL
�ifMI Serviços dos ,frofessores Bene
lAJeio Montenegro 'e Piragibe No

gueira (São Paulo)
fuuultas: Das U ás 17 pora!
�lm Fern,ando Machado, 10

.' ,

RUA VOL(lMTÁRIOS DA PÂTRIA N.· 68 . 1.· ANDAR

CAIXAPOSTAL,683 .rEL!;FONE664Q -rEl.eGRfoMAS: .PR01ECTORAo fERIDAS, REUMATISMO E

A
•

-

'G 'I se· I
PLACAS SIFILITICAS.

genCl�íÍ. �.�i�. p.e!�,. 22t�seb. alarma M!!!� cttN!q,!!!!!
Caixa Postal, &9. - Te' "P?otectora" - fLORIANQPOLIS. da dfm. .

�""l
"

I

,

[
t
t,
�'

:Joonças dos .órgãos ínternos, MJ8'
�aImente do coração e vasos '\

Poenças da tiroide e demO. Ilaa·
dulas internas

:,uniea e cirurgia de senhoree -
'

Partos
f'ISIOTERAPIA - ELECTROCAR·
moGRAFIA - METABOLISMO

BASAL '

!ORARIO DE CONSULTAS: ,

Díàríamente das 15 às 19 no-
ru.

CONSULTÓRIO:

,

,
'

.."

,'?

j

DRA. WLADYSLAWA WOLOWSKA MUSSI
e

DR.. ANTóNIQ Dm MUSSI
� Médicos

Círurgta-Clínica Geral-Partqs

Serviço completo e especíalisado das DOENÇAS DE

SENHORAS, com mode-rnos métodos de diagnóstico> e' tra-
• tamento,
COLPOSCOPIA - HISTERO -' SALPINGOGRAFlA - ME

TABOLISMO BASAL

,.,..�

Dr. A. Sant�ela',
(Porplado pela Paculdade Na,�()o

[la! ãe Medicina da Universidade
" do Brasü) .

1I�d1co PQr concurso de Lssistlln·
cla B Pstcopatas do Distrito

pegaI'a!
Ex-Interno de Hospital l'siqu1A

. tric') e M;anl.cOml0 Jud1cti'.rtQ
da oapital, Federal

!IX.interno da Santa Casa. de W·
sericórdla do Rio de Janeiro
0I4NlOA IoU:DIOA -\ DOENÇAS

NERVOSAS
Oonsult6rlo; Edifício .i.I1lflUa

"eto - Sala a.
Residência:

Avenida Rio Branco, 144
Das 15 to8 111 hora.

Telefone:
Oonsultórlo - l.!it_
B"sld!l'l."tá - 1.3Oft. '

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

Dr. MárioWéndh.IHen
�iDka médica de adultoa o orlall;liio
;;>Q:uuJ,tório - Rua JolI.o PInto, l'

Telef. M. 76'
CoIIJulta . daa 4 'I 6 lIaorU

ltll<lidbcta: Fellpe 8clulddt' .....
.

:relei. 11'

Das 15 ás iS horas _ Dra. Mussi.
Residência _ Rua Santos Dumont, S, APto. 2.

o 8ablo

Radioterapia por' ondas eurtas-Eletrocoagulação
Haíos Ultra Violeta e Infra Vermelho.

Consultório: Rua Trajano, nO i, 10 andar ._ Edifício
do Monlepiô.

Horãrío: Das 9 ás 12 horas -
- Dr. Mussi.

..
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8 �(Almlr8Ite Saldlnba» na Ispalha
t MADRID, 25 (V.,A.) - o navio-escola brasileiro "Almirante Sal

'Clanha" entrou na tarde de hoje no pôrto de Ferrel, onde permanecerá
fieis dias, sendo s-audado pelas baterias costeiras com as salvas de pra

xe.

o comandante da região marítima e o governador militar .h praça

.compare�I'ain a bordo, em visita .protocolar ao comandante. do navio,
capitão- -de- mar e guerra Oswaldo Alvarenga.

.

Grande multidão assistiu ,à chegada do navio brasileírn, cuja equi
pagem é composta de vinte e dois oficiais, cinquenta e nove aspirantes

.

e trezentos oe dezoito marinheiros.
•. §). 3103 0.•'0_(8 o_�_o_�_o

"-':..

fLÔRIAMOPOLlS - 27 de Maio de 1950

Assembléia Legislativa
'Sessão do dia 26-5:50 Iram a favor os srs. Raul Schaefer,
Presidência: Sr. José > Boabaid i Cid ,Ribas e Armando Calil, do PSD
Secretaria: Srs, Pinto de Arruda e contra, os srs. João José de ,sou·

e �lfre<lo Campas. za Cabral e Ferreira de Melo, da
Com a presença de 27 srs, depu- UDN.

fados, o sr. Presidente declarou Por imaior-ia éle votos foi rejeHu'
aberta a sessão. .do o requesímento do sr. 'Ferreira
Lida a ata d�' reunião anterior,' de Melo, que solicitava d iligências

foi a 'mesma aprovada, sem retif'i- em ambos os 'processos.

Dia
.

do Estatístico

Geral .Jorge do Amaral Faria Expressou também sua. ale

I pela visita a nosso Estado de
hiameníe dirigidos por Jorge Faria. genUeman que é Adalberto
Agradecendo em nome da Pruden- I Vale, em sua opinião um gen
cia a todos que nos honraram com em matéria de -organízação, fazen
a sua presença ergo minha

.

taça ,. votos para que. a PRU�Ê�CIA pro

pela vossa felicidade pessoul.·- siga, pana maiores vítor-ias, te

Quando falava � Inspetor

Coube a OrganisaçãD de Santa Calari
da «Prudencia' Capitalização»

.

A TAÇA DO CONCURSO D� 1�49
que culmínou com a vitoria hoje I do- que ultrapassou graademente as amizade eXlste�te e

domemorada. IEm seguida o Dr, nossas espectativas, o que se deve conservada entr e todos os seus
Adalberto disse mais que institui- em primeiro lugar ao espir íto de lab?radores d� Norte:2 Sul do P
da em 1934 a taça concurso de' Na- prevídencía dos cataríuenses e em amizade que ·e .tamb.em estend'
tal somente 2 sectores tiveram so- segundo ao 'grande 'esforço e dedí- aos portadores de títulos.

bre a mesma 3 vitórias. Foram eles cação de nossos colaboradores sa- Falou tambem o Sr
'.Jo�e F

.

que elegantemente atríbuiu a�'
riu que -estavam comemorando,
trabalho de seus auxiliares, e

ao fato de ser éle -

seu condutor,
Agradeceu também o Sr. Jo

Faria ahonrosa visita do Dr. A
berto ao distrito de 8ta. Catari
Falou em seguida o Sr.

SchmÚU em nome dos funcioná'
da administração.

O Sr. Oswaldo Machado, em

quentes palavros agr-adeceu as

ferencias feitas pelo Dr. Adalb
F. do Vale, e disse da satisfa
de participar da festa em que'
PRUDENCIA, que ele ajudou a d
no E�do os primeiros passos,
cujo progresso vem acompanhas
com entusiasmo) comemora

de suas grandes vítor'ías,

.caçõeL .

O sr, Presidente concedeu a pa- Reuniu-se, sob a presidência do
o Amazonas e Paraná. Cabendo em

lavra ao sr, Biase Faraco, primei- sr. coronel Lopes Vieira, a C'o·
1949 a Santa Catarina disputar ga-

1'0 orador inscrito, que voltou ;i fo- missão de Leis Complementares, Ihardamente a sua posse, vencendo..calízar o estado da ponte �obre o que apreciou matéria, de sua com
a em condições excepcionais, ra-

:ribeirão Gaspar Mirim e as p�o:vi. I petência. zão porque tem o grato prazer de
deneías que se fazem necessaries I H..ioí('v; '. I , fazer sua entrega ao Inspetor Ge-
das quais já tratara junto ao Poder i p.�

•.# '! '

alh ral Jorge do Amaral Faria príncí-,Executivo. Citando informações co-, '. esqulzos na I a pal artífice de tão, magnifica vito-
lhidas junto ao Departamento de I d T·· d d ria. Feita a entrega sob vibrante
Estradas 'de Rodagem, 'a�irmou que, a rio a e salva de' palmas, prosseguiu . .) Dr.
€stavam sendo confeccionadas as i Adalberto em sua oração dizendo
tubulações para o reparo da referi- !. RIO, 25 (V.A.) _ Prossegunido mais, ter sido o distrito de Santil
da obra e que.esperava dentro em

I as pesquisas que estão sendo rea-
Catarina, creado em. 1945 tendo si

breve, poder informar a Casa, o

'Ilizadas na ilha da Trdndade, o do entregue ao Sr. Ernaní Montei
inicio auspicioso dessa grande as- contra-torpedeiro "Beberlbe" con-

1'0 que conseguiu uma produçãoipiraç!o e premente necessidade da cluiu os serviços de determinação equivalente a Cr$ 168.000,00 de
população laboriosa de Gaspar. de contôrno de plateau contãnen- carteiras, passando depois a orien-Declarada livre a palavra, solíeí- tal, verificando-se que o mesmo

tação do Sr. Jorge Faria que em
teu-a o deputado Bulcão Viana, tem 'pequena extensão, cer-ca de 1949, conseguiu elevar essa arre-
que se referiu á isenção do imposto 1.85'2 metros' em redor da referi cadação à elevada soma de .

territorial dos sítios com area in -da ilha caindo ao fundo hrusca- Cr$ 740.000,00 mensais. Santa r:a'
ferior a vinte hectares. mente d�pois da 'Sondagem em me- tarína hoje compreende 49 agen-Em seguida o sr. Presidente pas- tros. Isso permite julgar ser pe- cias sendo 8 com arrecadação

,sou à Ordem do Dia. quena a quantidade existente' de maior de Cr$ 30.00000·e 12 com Entrega da 'Faça pelo Dr, Adalberto Ferreira do Vale.
Como não houvesse matéria a ser peixes de espécies não migratórias .

d C $ 10000' 00 . I \ . F'., ""', '.

ma�s e
.

r.
r=:: mensR1S.! Terminada su.a b.elissima oração à frente seu velho amigo ar!a.discutida nem votada, o .sr, Presi

Santa Catarina disse o Dr. Adalber- foi o Dr, Adalberto F. do Vale I Terminadas as palestras, prossdente, atendendo o requerimento .

t t é E t d
.

I -.

bi t d.do sr. Nunes Varella, indicou os Novo ter remo O .

o o s a o. que p:oporclo�a. grandemente aplaudido; , guiu o jantar num am ien e

51'S. Cid Ribas e Raul Schaefer pa- I

C
.,

mente tem mais Agenoías consíde- Em seguida 'usou da palavra o mais franca camaradagem, até se

I UZ"O
radas grandes em nossa Companhia. Sr. Edson Leonis que entre outras termino, tendo nosso f'.('»tografo co·fll subl)mUir�W, ,no� ilnpe.dim.entQ _

e- em u
.

Sta. Catarina é 'ainda o Estado que coisas disse ser � principal moti- lhido as çena,s que acima apresen"entu�I, .n� ComISSa? de LegIslaç:.>.o, OUZCO ..... 25 (V.A.) - Esta Clda· melhores resultados €eonomicos dá
vo do prog.resso da Prudência, atamos.ConstItmçao e JustIça, os srs. de-

de foi assolaJd,a por novo terremo à Prudencia, o que se deve a .par-!putadas 'Antenor Tavares e Jo�o to, hoje, à,s 13 horas. Muito dos! cimonia noS' gastos e boa direção
.

�ibas Ramos. Nad'a mais h�vendo J I
edificios Jlvariados com o terre- imprimida aos negocios pelos diri-

tratar, foi encerrada.a se�sao e. con· moto de domingo desabaram, gentes deste sector Srs. Renato Oli- I

Greve DASI us,-nas a'o.micas,vocada outra pal'a 38 f.elra, dIa 30
provocandO novas vitimas. veir'á 'e Jorge Fa�'ia. Em 1949 San- �

Ido corrente, à hora regimentat ta Cíüarina apresentou cento e cin- I PAR ,RIDGE, 25 ,('V..A.) _ Mais I curso as negocla'ções

cc t Ib
·

�a-O do coenta e três mil contos de prorln- de setecentos operãrlOs em cons- pectivo sindicato e a
NU$ Comissões da Assembléia OD r UI" . ção nova, r�sultando dai noventa

. Energia Atômica .

.A
.

Comissão �� Constitui.ção. e I BraSlal a ONU e oito mil contos d'e produção li.' {rução entraram em g,reve ho' Êsses operários eIlam. empre
,JustIça, em reumao extrao:rdmárla, quida. ' je nas,' usinas atômicas de

I
dos no construção"lde' D'03\ras �ssob a :p.residencial do sr. Nun.es Va- RIO, 25 (A.N.) - P�r dec�eto do

Entre os nossos colaboraâores, Oak Ridge apesar de estarem em nas para a produçãQ de uràlllO.
II

. .

d v - presidente da Renubhca fOI aber-
_

.

.
, , ,il"e a, !aprovou por maIOrIa e o

'.. � . , devo, fazer mençao .,eslpecIal aos
tos o par,ecer do sr. Antenor Tava' to o crédIto especIIlI de (;1'$ ..••

srs. José Luiz Pereira, Virgilio
res que opinou pela constitlleio- 2.433.600,00 para. at��der o paga·

Aquino e Arnaldo .schmidt, pelanalidade dos projetos de leI rere mento de con:rIb�Içao d'Ü. nosso
sua belissima atuação no exercido

rentes a 'emprestimos aos Munici ,pais à �rgamzaçao de AlImenta
de 1949, aproveitando a oportuni'�ios de Joa'çaba e Brusque. Vota! ção e AgrIcultura da ONU.
dade para entregar-lhes' três 'tis-
tintivos de 'ouro que representam
no nossa or'ganização uma alta digo
nida.de. - Na festa de .hoje, que

OcoI'rendo a 29 do findante, segunda feira, o DIA DO ESTATtS- Lemos a satisfa'ção- de contar com
TICO, serão promovidos pela SOCIEDADE CATARINENSE DE ESTAI distintos convidados, entre os
T1SrrCA, festejos comemorativos, com o seguinte programa: quais. meus comp,anheiros de Rüta

Pela manhã - Churrascada na Secção Agricola da Penitenciá.' ry, bem comq com grande num'ero
ria do Estado, abrilhantada por excelente conjunto musical.

I
de cola.boradores quero agrad.ecer.

:A noite - Soirée no LIRA TENIS CLUBE, gentilmente éeJido ilhes sinceramente pelo muito .que
com apre.sentação de animadg, "show" a clK'go de senhoritas partido têm feito pelo engrandecimento da
pantes da SCE.

_

. Pru'dencia em Sta. Catarina, Esta·
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A campanha política, no país e -no' Estado, parece que

desta vez, vai t,ranscorrer 'em plano alto. No cenário feder-a.!.
os ilnslres brasileiros Cristiano Machado e Edua�do Gomes

visitaram-se e permitiram-se
.

amabilidades. Que' o mesmo

st};,eda no pla.no local. O Brasil, a-final, já rem idade para.

lIlosli'ar educação.
E quan�o à no�sa terra, é santa.,.

No .pleito passado, ,aliás, vimos os srs. 'Aderbal R. da·

Silva e Irineu Born.hausen em C'Oordialissima palestra, num.
dr s cafés da capital.

•

A elâboração mental da campanha não d.epende de .um

lado só. Por isso o nosso convite!
Nad'à de Pará!

ce.lRA CasPA
•. 1.QUEDA Ias CA-

.

auos f DEMAIS
1

AFECe OES DO' •

COURO CABELUDO.

!
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