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NISTRATIVO DO ESTADO, NA CAPITAL FEDERAL, DALI REGRESSOU ANTE-ONTEM" VIA

.

AÉREA, O SR. GOVERNADOR ADERBAL R. DA 'SILVA, QUE FOI RECEB!D0 NA BAsE�'REA
PELOS SEUS AUXILIARES DE GOVÊRNO, ALÉM DE OUTROS AMIGOS E ADMIRA.DORES. "O

ESTADO" SAUDA, O HONRADO E ILUSTRE CHEFE DO EXECUTIVO CATARINENSE.
. . .
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iSilva Carvalho disse: "Não há
duvida' de que o regime de econo
mia dirigida em matéria de papel
de imprensa, é o mais perigoso de

todos, para, a liberdade de expres- , VEl\1EZA.· 29 (V· A.) - Foi
são. Ü' Estado tende a favorecer a

.

anunciado que O Brasil partici
imprensa que lhe é propícia e a pará da Feira Bienal de Arte de

tratar desfavoravelmente a írnpren- Veneza, da EXpOsiçãO Interna,
sa que critica seus atos", cíonal da Arte, pela primeira
Mortal para a Liberdade de Infor- vez. Serão apreeentados . traba�

mação lhos de alguns 'dos mais tipícos
"O racionamento arbitrárto do pintores brasileiros. Entre eles

papel de imprensa, sua expropria- contam-se Burle, Joseph Pancet
ção ou confisco, são alguns exem- ti, Candido Portínarí- Alfredo
plos da força incontrastável que se Volpí- Milton da Costa. Bruno

pode' exercer contra a liberdade de Giorgí, Vitor Brecherét, Lívío.

imprensa. Mais poderosa que .a for. -Abrand, Osvaldo Goeldi e Os mo

ça dos interesses particulares, que dernjstas Di Cavalcanti e Flavio

alteram, por vezes, a verdade dás Carvalho.

informações e impedem a livre ex-
----------�--.....:.-

pressão de idéias, é a força do Es" ?rogresso. da- side-
tado. Nele se resumem os poderes

flegislativo. executivo administratí- rurgia rancesa.
vo é judiciário, além das funções
'Policiais, de modo que suas decio
sões não apenas podem afetar a 000-

nomia da imprensa, como sua pró
pria existência, e a liberdade de
suas funções".

BUENOS AIRES, 29 (U. P.) - Sih�à terminou exortando o sub-
Orna comissão de medicas argeri� comité a "conside�ar a gravB amea

tinos, integrada pelos srs. Juan çu cOntra as liberdades de informa
Gai'los Siquot e Martin Vucetich, .çãp 'e ,imprensa que representa a in

foi, design2!da �ara ir ao Brasil, a tervenção governativa na distribui
fim de ,estudar o sistema de vaci- Cão do papel de imprensa":
nação em massa contra a tUbercu-1 '

'O norte-americano Carrol Binder
lose. sugeriu que se tenham- em conta

o MAIS :ANTIGO DURIO DE SANTA CATARINA 1

�Jl'Ietl.rlo e D. 'Gerente. SIDNEI NOCETI - Diretor Dr. RUBENS DE ARRUDA BAJlOS
,

Diretor de Redaçãó GUSTAVe NEVES
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o novo' convênio comercial entre o Brasil e a

Argentina. começará a vigorar a '15 de Junho
S. FRANCISCO, 29 (Do correspondente) - Fc

'ram recebidas aqui informaçêes particulares, oriun
das de fontes inteiramente dignas de .cr édito e prece

de.ntes diretamente de B. Aires, anuncíandq que o no

vo acordo comercial entre o Brasil e a Argentina foi
firmado � 17 deste mês e começará a vigorar a 15' de

Junho proximo. Segundo essas informações, o novo

-eonvenio especifica as mercadorjas, abaixo relacio

nadas, com os seus respectivos valores, a serem ex

portadas na base de compensação com trigo argenti
no:

'fRIGO - 800 mil toneladas, das quais 100.000 já
foram ddstr íbuidas, 500 mil serão entregues até no-"
ve+-brc e 200 iuil até janeiro de 1951.

Não é preciso acentuar a transcendental i,mpor
, taneia de que se reveste essa, noticia, não só. para a

balança ecomomâca nacional .como.z e especialmente
para os exportadores de madeira e para o porto de

São Francisco do SuL! Mais auspiciosa ela se torna

ainda tendo em vista .que, por experíencía passada,
em casos identicos ocorridos em ocasiões anteriores,
-os =madeireiros aguardavam "para uma data mais 'dis

tante a assinatura do novo convênio, mesmo expiran
do o a.côrdo ·"'Ígente.a· 30 do.mês em curso, Felízmen-

, te, pois, ao que tudo"indica, a exportação da madei
ra para mercados platinos não sofrerá solução de

, ! CAFÉ ..:_ 200 milhões de cruzeiros;

l\�ADEIRA - .300 milhões de cruze.iros ; "

!
,�

, VARIAS - 300 milhões de cruzeiros.
Produtos argentinos a compensar;

,
continuidade. Ao mesmo tempo, não faltarão navios
neste porto e haverá trabalho abundante para -os ope�

FRUTAS - .450 milhões de cruzeiros; rários -francísquenses.
I

,. ,
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Perderam-se na
liba da Trindade .

Crédito de quinze milhões de
dólares para o

..Brasil
RIO, 29 (O. E.) - Noticia-se

que varios pesquisadores que
participam da expedição à Ilha
da Trindade se perderam' em
terra e só conseguiram 'voltar
aos navios durante a noite, ori

entados pelos holofotes.

Será empregado no· programa das instalações
hidrelétricas no vale do São Francisco"

.

a

WASHINGTON, 29 (O E-) - nhas e representariam para o
Noticia-se em fQP.te bem infor· Brasil o mesmo que o "Tennes
mada que o Banco Internaeío- see Valey Authorítv" nOS Esta�
nai já aprovou o crédito de dos; Unidos.

-a "quinze milhÕes de' dotares des- Sabe-se que o' Coronel brasí-
tínado ao Brasil e que servíra retro Carlos Berenhanssr se en
para financiar o programa das contra nos Es,tados Unídos há
tnetalaçõas hidroelétricas no va algum tempo, participando das
le do São Francisco. negociações do empréstimo, que
Essas instalações alimenta- corrasponderá a um prazo de

riam ee energia a, cidade do vinte e cinco anos. com os [u
Recife e localidades círcunvísí- ros de- três e meio por cento.

·Para estudara vaei
nacão contra a lu
berculose no Brasíl'

Aumentou' no ano passado a ex

portação da Alema!lha para lodos
'} os pa.íses da, América

Condenado o ccntrele estatal do
papel de imprensa

MONTEVIDEU, 29 (V. A.) - O tampem todos os elementos do tra
sub-comité de Liberdade de Inf'or- halho da imprensa, de vez que, nal- .

mações e Imprensa da ONU apro- guns países, a restrição á tinta de

vou, por 10 votos contra zero, a pe- impressão "é fator de sOibrevi�;encia
tição dirigida á organização mun- da Im'Pr·ensa Independente . . Qui
dial, no sentido de que os Estados sera manifestar a' admiração do po
membros sejam convidados a pôr vo e dá imprensa. do meu país para
termo ás.restrições ao abastecimen- com os diretores que, sob os regi
to de papel de imprensa, como me- rnes que os querem submeter, aí'er
dida contra a liberdade de impren- ram-se, não obstante, ao" princípios
sa, Absteve-se de votar o delegado de índcpendência e liberdade".
iugoslavo Stevon Didiger. O delegado egípcío, Azmi,' fez oh-

O delegado chileno apresentou servar que seu país levantou o con

uma proposta exontando "cert.os go- trole ao papel -de imprensa, no ano

vernos a não intervirem oficialmen- passado, Melchior Aquino, das Fi.
, ,

te na venda e compra de papel de lip'inas, sugeriu a criação de uma

Imprensa, com restrições quanto ao reserva conjunta internacional de

montante, em divisas estrangeiras, papel, para os diretores dos países
concedid.; para sua importação, onde as restrições são usadas "como
com a racionamento de divisas ene maça contra 'a liberdade de impren
tre 'Os diversas orgãos da imprensa sa, Sugeriu que o subcomité peça
ou com o confisco", á ONU que ,se estudem, com o Fun-

Os delegados' norte-americano, do tMoneL'ario Internacional, a Or

egipcio, libanês, indiano, uruguaio ganízação de Alimentação e. Agrí
inglês e filipino, apoiaram a propos- oultura rs a UNESCO, a criação de
ta do delegado chileno, Alfredo Silo um Fundo Internacional de F'inan
va Carvalho, em breves discursos, ças,
em ambiente de 'grande espectatí- _ _-_•••••_-..-_•..-••_-••_•••••_-..-••.,..

va.

o Brasil na Feira
Bienal de Veneza

PARIS,.29 S· F. I. - A Side
rurgia F:rancesa está atualmen
te em franco progresso e as ex

portações de !produtos síderur
gicos aumentam sem parar.
Díz-se com efeito que de
600.000 toneladas em 1948, as

exportações francesas, compre
endendo as de Sarre· passaram a

.

2. 400. 1000 :toneladas em 1949 e

que atualmente estão alcançan
do uma' tonelagem de 2·900.000
toneladas.

Concenlraç.ão de
com.unisiasRIO, 29 (R) - O grande' progresso registrado pelo comercio ger

UlanÍco no ano pas�,ado, nas 'vendas aos países �mericanos consti
tui in[elíCio de que a A1emanha poderá realizar os seus- pro1etos para'
1950, ·que <;onsistem em elevar ao n1áximo as .suas trocas com as na
f;ôes do hemisf1erio ociden�aI es�ecialmenfe da América do Sul. As
exportações .efetua:das reIa Alemanha no ano pas·sado' foram superior.es
a 85,5 milhões de dolare�, o que �·eprese,nt.üm aumento de 18,9% so

:tire a ano anterior, quando as vendas alemães para as Américas fo-
ram de 37,4 m!lhões de. dolar.es.

.

_

O Brasil já figurou em 1949 em segundo lugar entre os principais
l�portadores de mercadorias germanicas neste continente, com maL
o'e dez milhões dia doiares, sendo precedido apenas' pelos Est,lllos
Unidos, í:ujas corll'pras na Alemanha ultrapassaram 47 milhões ele dó.
�ares,

500000 jovens
elll Berlim.

Fôrças norte:..americanas, britânicas e' fr.ancesas· de prvntidão
. I param nóvas posições nos porttos

BERLIM; 28 (U.P;) -, O 'Exérci- \ mais estrategicos. Re,forçam eles. ÓS
to norte-americano smspendeu to· treze 'úlil policiais 'da Alemanha
das as permissões,' colocando sua Ocidental incumbidos de impedir
guarnição de Berlim de prontidãn qüe aqueles jovens penetrem 11O,�
parcial, enquanto meio milhão de setores aliados de Berlim.
jovens' comunistas iniciatlll sua gi; BERLIM, 28 (U.P.) - Parec,a
gantesca manifestação no setor' rus· núnar calma esta manhã no setor
soo Por sua vez, carros blindados sovÍético, onde meio milhão de jo
ingleses, policiais do exército bri vens comunistas, em unifol'1ne's
tanico com metralhadoras oe soi,da azuis, marcharam em formação mi
dos ingleses armados de fuzis o'!u· litar para o estadio de Mitte, para

ó festival internacional dos espor
tes. Entretanto, as autoridades alia
das. 'olham com apreensão pan ::I

gra'nde parada de hoje. As forç\l�
norte-americanas estão de proFlti,
dão e tambem as britanicas e fran
cesas estão pr-eparadas, para o que
der e vier. Os três comandos alia�
dos estabeleceram um posto de co'

ordenação das in:formarões e comu�

nicações .•
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Informações ntet-
Rorario ,das empre

-

.
- seis' rodovlarias

7�:� :::..� lApIIa Defidos' novos Irmandade do Divino E ... Santo.

ÃUto.'V1ae!Io ltajId - .... _ la ..

'=-' BraQ- - __.4- espiões e I Santíssima Tríndade
-�� - .on ......"

WASIHINGTON, 27' (V. A.)
, f

S T
- 'd d- ��� ee._""" - I.-u.

Foj anunciado que o Bureau Fe' fesfividades daS. rio a eÃUto-V

..
1a9Ao (la""" _�

I
deral de Investigações está a pon-

, Representante: �+=- hl-BrM1I -
_

... �,�oÕf�e ��;,aI�a�o:f��i;� n��;�ond:::� O'ONV I r-n H�A. S. LARA
Rip1do Sul·Bruiletn - JoblTlle - "

.

t "F h Gold" ao mes .

.

_ _)
.

..
.

'. I �"
ftu,a Senador Dantas, 40 - •• la�. pro-sovie s f UC s- ,

-

De ordem do Irmão Provedor, tenho a honra de convídar as Au-d Rápido SUl·BrutleJn - CuJ'1t1w -

mo tempo em que era apresenta-
I b

an aJ' 8 horaa,
íorldades Eclesiásticas, Civis e Milítares, Associações de c asse, �In

r_I 22-5924 Rio ,l_ Jo-'-o
.

'1'IDIÇ4.:J'JIIlIU do ao Congresso um plano para
.

I f t d 'SS T

�: -
..'" -..-

ÃU:»Y!aoIo Oa�... - ...... Ale,. . . '..

d t como o povo em geral, para assistirem a tradiciona es a a. '. rin-RAUL CAS,AMAVOR lfN - fi iIGn& intensírícar mais am 'a; a pro 'e-

dade Q, realizar-se nos dias 3 e 4 de junho llroximo no Stlb..;Dlstnto deRúa Felipe de Oliveira, 21 .:_ _�u�� CatlrcrJiblllle - � ção em torno do programa
.

atô- ,DO :lLd .. • ..�v·;........ ,,_.----- I_YUI' t
.

avaliado 'I'rtndace, constando do seguinte programa:
.

0- an ar
_ iYhor';; -�- -

mico .n�_r e-amen,cano, Dia 3 _ Sabado. _ Novena ás 20 horas, barraquinhas, kerrnessesTeL: 2-9873 - São Paolo "'�VI.aokI (la� _ 'l'lllIIIde em 5 biliões de dólares,
.

d f d tifícioASSINATURAS - II horu. Esferas bem informadas de

,leilão
etc. e queima de fo�os solto e 1m °hs _

ogos leáar71alO l-h:ras Mi.

'

Ilxpreuo 110 �.... - � - ..' Dia 4 _ Domirigo. Missa com comun ao gera s, '.. s.
N.' Capital 7 OOr... Londres md1Car�n:. que o dr.

sa Solene com sermão ao evangelho às. 10 horas, continuando barra.Ano ••••••••••••• Crt 10,00 JIln:l.p,rfIlIl 01611& - � -;. ,.. Klans Fuchs, aprtsionadç por ter
.

1 k . leilão etc 'a noite serão queimadas lindos fogos
Se tr C o.'" • 8� horu.

'd d
. - '(luln ras ermessesv r <V '.

mes e •••••••• r., _,00 I:z:preuo� - a...- - entregue a. um ban o e espioes

I _.:: . .Trimestre' Cr' 2600 lll!orU. . -
.,.

"d' tô ''''0 nor- de arti tíclos.
.

•• ••• •• , A·Jto.V1&\1Io ItajM - � - U" soviéticos segr e o�
.

a O�lll'J s.' .f' f '.' d S VIaGINIO TOMÉ DE BOR.IA, que sairá com (I
.e. Cr' ',00 ruI

te amer ícanos e britânicos íden- u resseiro o r. .

.

I
Rlipido Sul-Brulleira - Joblnle -

-

.

" .

.
'.

de 'fESPADINS" da casa Paroquial,
Número avollO •• CrI 0,60 13 horas tificaram as fotografias de mais par. .'

.

I "AMOR
•

.lRTE'"

-

No Interior. Rãpidó Sul-Brasileira - Curitlw ..,. .

Abrilhantará as festividades a Banda MUSica A .'1.
,e horas. . de um de seus colaboradores, ra·

29 de maio de 1950.
AD CrI 100'00 ""UART.ArmIU. Consistório, aos

o
,

"'uto-v� cata1.n- _ � zão pela qual se espera que se-

Osmar Laurinda da Silva _ Seoretário
Semestre ••••.... Cr' 80,00

_ li hMS,B. jam realizadas novas detençõesTrimestre .•••.•.. CrI 85,00 "'uto-ViaçAo Ce� loàmlt
- II bar... oeste país.Número avolso ., CrI 0.60 ,Áu'..o-V1açfto Cc� x.c- Harry Gold, bioquimico de Fi-AnJincloe taediante contráto.
,-

6,30 b.oru;
C'cIritlba _ la,delfia, e um dos principais con•.. ori""--'-, mesmo nio . Rápido Sul-BrastleJ.ra -

_,-
I
II boras.·

tactos de Fuchs nos Estados Uni--a.licados, não serão Rápido Sul·BrallUeira - J'Oblnl•.-JlUU
13 horss. dos, foi detido na noite de ter'ça.·cInolYidos.
7 �re&1:!O Ao� - a:....- - feira, acusado de conspirar emA dir-- _-_ r pon'

�
...OI'Ila. .

-- ...., se es·
1l:r-""'i!:DO �� -, BruQ.... -

combinação com aquêle a' fim de

I
aabilba pelos, conceito.

..
18 hóru.'.

_.�A_UtA:;.V1ação I1;aJU - � - 11 110 passar seg-rêdos à Rússia.-emitidos
.

nos artillot'l • _

assinados. � .BruIIQu� - Ir... TnlIw Gold, qHe pode ser condenado à� - 16.30 horu.
morte se fôr declarado culpável,

�__-...1 r_p�:-��� Sul Brull - 1'tr14>.Alq:rC
se encontra, detido .na prisã.o deQUINTÁ..J!'JlDU

.

.!.a�a-1J1eçAo catarm.- Pertc, HOlmesburg, Penllsylvallla, por
��.. -- 6 horu. .

oão ter prestado fiança de cemÃut.>-Vlaç&o C&tartn_ OEitaa
- 15 hor.t& • mil dólares.Allto-VirMo �tU'inen.. - S_"f'Í2>t .

t- , hora""" ErbbO'ra se diga que os àgen e3
'_utO-ViliÇiQ catann_ - '!'abari(i russos aos quais Gold passou os

- Á���t'íi6o C;a� - Lqua segrêdos tenham fugido dêste
- ��=ra�o Cr1ÃOTlO _ � _ 'I país no inverno de 1945-6, àproxi.
If haru. madamente ao mesmo tempo emEmp:rtD Gl6r!a - IAcaU - • lI!,

des"obrl'u UIll bando deti 7 112 bor... que se v

__, Expresoo BrwIQUeJlM - BrwIQ1I4I
esplOes 110 lCanad'á, dois agentes16 hor&t!•

.i.uto-VlaçAo It&:la.! - ItajIl1 - lB Il1o- do BUI'eau Federal de Investiga.
T�a-flfN .:,..) N'"kpido Sul-BruUeira _ Jofn'f1:W _ ç6es estão interrogando diàriamen·

-TALo. - 8," - JoiD'fill. 13 b{lras. , te a Fuchs na pri,são britânica em�!elo Sul-BrasUeira - CUritiba -

C1arltiba - ParaupA • hora&, . que se encontra.
- Santos. Bto. :.mpresa Sul 0eIte Ltda - ltapeoO - III

Foi dHo que" Fuchs não conhe-- • boraa.
PANAIR - 9,25 - Nort.e

. BXT....J'IltR.4 cia os nomes dos espias cujas fo.
, ,'lJ'i:IRO 00 SUL .....:. ti." - RodOT1&r!a Sul BraÉl - !'6nI! AIqn tos lhe foram mostradas, mas se- a horu.'

:J!õrh \, .Auto-V1&çlo Catatrln_ carm� soube ter dado detalhes sôbre suas
- 5Jhm-u-

t dVARIG - 12,80 - eu! Auto-Vlaçl.o 0g:tarJne:ue _ J."I'ik a �vi ades.
PANAIR - 14,35 - Sul - • horo.

Âuto-VlaClo catu1ln4!lUt - LIIIPaI Quarla-(dra
. _ S,W bon...

-TAL" - 13,00 - Lajes e Plrto
.

Exprermo sao �� - � -

;; horu.
Alegre Àuto-ViqAo ttaja! - IUja! - 11 1»
PANAIR ....:. 9,25 - Norte ""É:xPNIIIIO Bl'wIqu_
CRUZEIRO DO !!lU[, :_ {(.UI.- 16��: SUl.BruileiralIlIrlrt.e

.

13 boras.,WI"

Rip1do Sul-BrasUeira Curitiba
.

:!:�R-_i!4��5-=-�:. - II

::::�O .�, _ OtInttt>4 A lIogaterra Ilão po-Otl.inta-feiN -

�P�g��ul-Bruilelra Joblnle - de dafender-se d�8,""TAL" - 8," - Jola'fUl. - 13 horas. (f UCarltiba _ P.na.....A Rápido Sul·Brasileira CUritiba....
•

- ••toa • Rio. !. �or:�r... bombas atomlcasPANAIR - 9,25 - Norte
_��:�o cata.r1n.eue - .Iol:llT1à

LONDRES, 26 (V. A.) _ O pro-PANAIR - 14,35 - Sul ÃutQ.<Villçlo Cat&r1nftIH - 'hoo-tf,) fessor P. M. S" Blackett, um. dos'

A I Pt' IVA,RIG - 12,30 - Sul
- ��::- 840 e:mtoYlo - � - mais notáveis cientistas especiali- ti as ar teu ar'esURUZEIRO· 00 SUL - tS,liI -, 7 ��!!ItO l'!Irw!QueJI.IM '

- 1!Iraalq.� - zados em' epergia atômic: do
IPrefessores: Pedro J. Bosco e Ot3valdo F. de ,Melo (Filho)�.m 14.A,��1a9Io !'teja! _ itaJaf ":''''J� mundo, declarou que ,a Gra-Bre-

'Lecionam-se PORTUGUES E MATEMATICACRUZEIRO DO SUL. - u,al ,� tanha não podorá defender-se con- .

Preparam-se candidatos a concursos

-

IDxpl'e8llO �_ '- Ron ll'I'el!tt!.
'"

�j ..... Sl,I'IO boru. tra um. ataque a,tômico e' as Ilhas
Tratar às 2as., 4as. e 6as. feiras das 17 ás 18 hs: iii'S�:zta-reif'(/;

o �;f�� - l:AIpu - 15 l/II britânicas, com os seus 50 mi-
Rua Trajano, 36' (Séde da Sociedade XX de Setembro).'"'TAL" - 13.00 - Lajes e Pirt. " DOMINGO lhõ,es de habitantes, estarão con'Rãpido Sul·BrasUeirll - CUritiba -

.Alegre • boras. denadas se irromper a terCeira
.

URUZEIRO DO eUL - J.le
I . gU'erra mundial. BIackeH, que é

,!l1orte O TALJI DO ITü..u

I
professor de física da .universi-PANAIR - 9,2.5 - Norte Proe\IHJII .. AI'ê:aehl dade d;e Manchester e Prê'mio No-

VARIG - H,40 - Norte
�Og;ntl� bel de Física em 1948, expôs es-PANAIR - 1.4,35 - Sul LIV'RAR.JA 41, L.� sas conclusões num follieto' sôpre

!' �SábacW :e.O& o ataque atômico, publicado pela''''TAL'' - 8.e,0 - Jofli'fllle Associação de 1'rab'alhador,es Cien-
Curitiba - Psr�n"gd'

.

ESCRiTóRio mo:õixiÍIÜ() i' L;
••

lifiêos. Essa associàção, que con.
- Santos ti lUa. -ALVES
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Os cinco Domes mais Restri�ão à locomo ..

lam·osos· do mundos cão de diplomatl's
. WASHINCfTON, 26 (V,A.) - 0"

Um Jornal 3uéco realiz.ou, mstados Unidos estabeleceram uma:
recentemente, uma "enql1ête"

I area em toi'no d'a capital para o
para saber quais os cinco no- 1:ransito dos diplomatas rumenos,.
mes mais famosos do mundo For'a deste' perimeko os represen'
de após-guerra. Depois de um tantes do g'{)�erno de Buc3'l'este
árduo e. difícil trabalho, pôde n.ão poderão transitar. A m'edid�
finalmente cheg'ar a um resul· adotada pelo governo ianque i'
Lado satisfatório, pUblicando

.' em represalia à identipa medid
a seguinte lista.; .- adotada pelo gov'erno rumeno em.

1° Penicilina; 2° energia Bucareste, com relação aos 'mem-
,atômica; 3.0 televisão; 4.° ra- bros da embaixada dos Estados,
dar, e, por ú:t'imo, Vi.rilase, um Unidos.
produtO' cientifico brasi].eiro Em tempo d,e paz esta é a pri.
e_ qne vem prestando valio· l11eira vez que os EsLados Unido �

so auxilio no tratamento neu· vão a tal extremo. A ordem se'
ro·muscular, pois é um alia�io aplica ao ministro Masai Maghennotavel no combate à velhice

e a seis outros funcionarios rume-
precoce e um excelente tônico

nos. Seus passps foram limitados
para homem e mulheres ido·

a uma area compréendida entre ()'
, sos. Virilase, um produto do Dj'strito de Columbia e o centro da
Laboratório Jesa, normaliza as cidade.
funções sexuais. Virilase v,en: O sub-secretario de E�tado, la,,de-se em tôdas as farmácias e

mes Webb, anunciou que identic:tdrogarias. Pelo reembolso. Cai- medida poderá ser adotada com
xa Postal. 3383 Rio. relação a qualquer dos paises sa'

lelites da União Soviética. Açres'� '". . . . . . . .. . .. . . . . . . '
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Horário
Segunda-feira
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TOSSES R.EBELOES., .
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'

.. ':. BRONQUITES
IlSMaTlCnS' . f· CRONiCaS

centou que não existe no momen

to nenhum projeto para limitar
os movimentos do embaixador dit
União Soviética, Alexander S.
Panyuskin e de seu corpo de au'

xiliares. Na Russia, os membto�
da embaixada dos Esta;dos Uníq�

Ilêm H:b.erdade de. transito apenas
; na cap�tal, necessItando de llcen'

I va, para viajar pelo interior dI)
pais.

JoblTlle

FRAQUEZAS EM GERAL
VINHO CREOSOTADO
uSILVEIRA"

I
:.: .,. ir�;.

Frutas, Refresca,gelados
prOEure POLLI S- A. Comercio e índustria

PRAÇA 15 D� NOVEMBRO
RUA CONSELHEIRO MAFRA - Edifício Montepio
RUA FELIPE SCHMIDT -:- EdifiGÍo São Jorge

A V I S O
Aviso aos me S amigos e' clientes\ que reabri meu Ga,

binete Dentário a rua Tenente Silveira, n. 29, sala '1:
O consnltório esta aparelhado para ª,tender todos oS

casos da clínica dentária.
Anexo, um bem montado Loboratório de prótese 'Den�

tária, para confecção de dentaduras modernas e pontelf
agriliças.

ARI MACHADO
Cirtirgião DintIst.a

/
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pessoas
.

morrem car�oniza�as �entro �e um �on�e.-
: I I

Trinta desastre descreveram como "bolas tou do� trilhos. O bonde' tinha-seCHICAGO, 29 (V. A.)
de ferro", atravessaram a rua e in
cendiaram e destruíram 5 edifícios,
que alojavam 50 famílias.
Vinte outras pessoas ficaram fe

ridas no acidente e as autor-idades

...e três pessoas morreram carboni
:zadas,· quando um bonde super-lo
tado colidiu com um auto-transpor-

.

·te carregado com milhares de ga·

:aõe:;
.

de gasolina.
Os passageiros morreram atrás locais. temem que possa haver mais

·rlas portas fechadas do bonde, um I mortos nos edifícios destruidos.
·,·veículo todo construido de aço, A catástrofe verificou-se no bair

,.que,_ juntamente com o caminhão 1'0 negro da' cidade. Muitos dos 48
. :foi devorado pelas chamas em al- passageírcs do. bonde eram negros.
;guns 'segundos. Aparentemente, o transporte foi

As chamas, que testemunhas do .abalroado pelo bonde, pois este sal.

desviado de. seu caminho normal,
em virtude de estar inundado um

viaduto .

Grandes línguas de fogo varre

ram tôda a extensão do bonde, ano

tes que os passageiros pudessem al

cançar as portas. Outros, em nume

['O reduzido, conseguiram fugir ii,

morte, evadindo-se pelas janelas
traz-eiras.

Os mortos foram enoontrados ir

reconheciveis.

Varios automoveis que seguiam Lam que no momento do desastre
atrás do caminhão sinistrado pega- ele estivesse totalmente cheio.
mm fogo, e um outro, que estava
estacionado, ficou denificado. Após dominadas as chamas, a po-

O sr, Walter Sconicki, que viu o licia recolheu os objetos encontra
desastre, "declarou: .. "As chamas dos, como sapatos e roupas queima.
atingiram 'Ui altura de dois-ou tres das, numa tentativa para ídentífí
andares. Em seguida ouvi 4 ou 5 cal' as vitimas. As autoridades lo

explosões e as chamas elevaram-se cais ordenaram um inqueritx ime

corno se fossem bonecos de fogo". diato, a fim de se determinar o

O auto-transporte conduz usual- motivo por que as pÓrtas da reta
mente cerca de 30.000 litros de ga guarda do !bonde deixaram de

I sulina .!:._�_�us .P'l'op_ri��ár�<:_�acrect.i- a�.rir.

dâ Saudade
Por Jovita Lisboa

J 'O···
. . A.NIVERSÁRIOS.

ose ltlClC� usou un�a sentença capaz de provocar COIlttoesta'?ão: I
.

sSra. Ana-Cecília de Carvalho
" No Brasil � médicos, advogados, professores, engenheiros, ,

.

Uria;'le
',!orl;;iJ,istas· escrevam, em geral, mal,... (sic, 1)

.

A
.

f érid d h'
.

ta
_ e em 1'1 e e' oje regis o
X X . "

t I" d
X

anrversario na a ICIO . a exma. sra

d, Ana-GecQia de Carvalho Uriar
A nossa primeira professora ensinava um soletrar exótíco, mas, te, digna espôsa do nosso estima

'ruo entanto, demonstrava progresso.
Um dia, porém, apareceu 11m inspetor 'e t I

do conterrâneo sr. João Uriarte
eve ugar uma nota que, háhil desenhista e funcionário da,

,,-ainda hoje, nos é �Qssível relembrar. firma Carlos Hoepcke 'S. A. _ Co.
A meninada treme:

mércio e Indústrfa.
- ibanha marraras on-

ISba-njamento .

Pedagógico

Uma olaridade - serenamente desmaiada

Julosas, longas, louras .. �

,É chamado, ao quadro negro' um garoto para escrever olguns
.earanteres que, em côro, são recitados : "a. b, c,. d, fê; lê; mê; nê;
<li.ê? ••

"

" ...................�
Há Inquietadora 'pausa!
O inspetor, lentamente, levanta-se e, ao quadro manda outro alu

no escrever e soletrar a, palavra -'FLORIANISTA �ue é, bárharamen
"{e, deletreada ..•

Na rua, depois, é escarnecido
zador, peja garotada: "Apareceu um

2SSES, ...
'Anhs depois nos foi contado 'O resultado final:
A profe!;sora aloeg'ou (lesconhece.r qllaisquer inovações' a . re.speito

1:, portanto, tnsinava como aprendera: o inspator; porém, a'poiado em

.egul'O fundamento, diseordou: 'e, ord,enando se cumprisse ôrdem do

Magistério, citou - Alexandre Adam, Pacheco Junior, José Gaspar, o

Padre Silva ·Paes - mestres da. m.atéria... .•

A pr'ofessora, '�lln tanto nervosa, folheava o dicionário de João da

Deus e chamou para 'atenção ao insl)etor: "F .;_ sexta le.tra do alfa

',beto chamada Fê". Mostra outro t,exto: "L -

... terceiro mod'o pa

�atar, seu nome é LÊ''; Demonsltrou, ainda, o vocabulo _.:_ FLORIANIS·

J'A' - de seis (6) sílabas, que pronunciados os nomes das componen
tes �onsoantes (Me, éle, érre, ésse) como prefix'Os ou vo2;e.s eufôni

.cas, ficaria CO)J1 dezesseis (16) sílabas ...

O inspetor silencio.u pensativo e, numa ambiguidade, deu por ter·

minada a mi'Sf:ião. . \

A nossa ignorância não póde germinar Uma disse.rta'ção a tal

:l!sSlmto, mas, lerr.�rar, no regime atual, de SEMANA INGLESA� DIA

'OE 8 IIOR...<\..S, que a professora da, roça, 'ainda hoje, encontrada, no

,povo a -eSforço econômico, não é exagerado, como podemos ver:

PÊSCÓ, CIl:OCA, ESPRITO, ao invéS-ele. - pêssego, cóco,ras e es-

. íllrito. .

O grande lút:nista Castro Lopes em seu livro LINGUA LATINA -

também, assim ensinava: "o F qUt se pronuncia fé, e não - semivogal,
.tomo. os que entendem que se pronuncia efe".

Resta, pois, confessar que, nós, embora usando a sopesar a pepa,
não 11emos, ainda o -conhecimento l6gico, sem dualidad,e inte,rpreta
�va, para empr-egar !l']jetivo SEU, e ,podemos nos considerár incl,uso
�o conceito {lo sábio educador.

'Até em os nossos bons escritores vimos os possessivos na segunda
·uu te,rceira pessoa, n�ma ,.oração, ficando, assim, arnfuíguo o objeto pos

·,mido,.com Q objeto possuidpr.
NOTA: [1] ��anual ,\e Estilo.

o maior instrumento civil i
tal JOTA! Agora tem EFFES e

Delegação do Brasil à, XI -Sessão
do Conselho Econômico e Social

.

das Nações Unidas

Churrosco
Campos, Dr. José Êoab�id, Dr, David Fontes,
Carlos Bastos Gomes, Miguel Daux, José Daux,
Herminio Daux, Helio Caldeira" Nereu 'Cele.&tt!"
Ghizoni, Nelson Abreu, Rinaldo Lacerda, Dr,

Carlos Loureiro da Luz, Dr. Breno .Sanvieenti;
(Anchieta), Lauriano Almeida, Newton Macuco,
Dr. Abelardo Gomes, Dr. Antenor Moraes, AI·
cides Abreu, ]ucclio Costa, Ernesto Meycr Fo,
Carlos Z. Ramos, Edio Fedrigo, Wílson.
Abraão, João C, Neves, Vivaldo Garofallis, Ha
mílton Plinio Alves, Carlos Krueger, Gercino

Silva, Batista Pereira, Dr. H. Berenhausen,
.Dr. João B. Bonassis, Dr. Mário Laurindo,
Dr. Manoel P.' Silveira, Henrique Ferrarí,

Tunior, Zinder liins.
Portanto, dia 4 de Junho, domingo, to

dos para a hospitaleira figueira, lá no ve-

lho Colégio CatarÍnense: serão servidos bons

espetos. .. e na falta, figuinhos sabo,ososl
À arrlversariante os cumpr ímen

Los de "O Estado".

Ya1'a Maria Sen7I

Completa, hoje,' o seu 6° aníver

;;áJrio a inteligente menina Y;a.ra
Maria Sena, dileta 'filhinha do sr

Gualberto Santos Sena; agente pos

tal-telegráfico' no Estreito.

Sr. Junenal Pôrto
Oóarre" nesta data, o aniversáriO

natalício do sr. Juv,enal Pôrto,
Fiscal d,e Armas ,e Munições no

muni.cípio de Tubarão e nosso cor

religionário.

FAZEM ANOS HOJE
A srta. Maria da, Glória Perei

ra, filha do sr. Amâncio Pereira;
- 1'4iriam Mussi, filha de sr.

Dib Mussi, do alto comércio da La·

guna.

VIAJANTES

A passeio, em companhia de
sua exma: família, acha-se e11-
tre nós' em visita aos paren
tes e amigos, o Sr. Lauro Bento
de Amorim, Sargento da nossa

Marinha de Guerra" servindo
desde longos anos na Base Na
val de Ladário, Estad0 de Mat
to Grosso.

--------�----------------,�

Se ricos quereis ficar
De modo *aci1�elegaJ
Fazei hoje uma': inscrição
Çred i.to Mutuo Pre�ia

DIA 4 (QUATRO) DE JUNHO, DOMIN
GO!!!

Churrascos suchlentos esperam os antigos
alunos da Companhia de Jesús!
As .listas estão com o Sr. Martinho CaUado,

(Gazeta}, Sr .• Henrique Ferrari Junior (Cor.
reio), Osvaldo Cabral (Assembléia), Ayres da
Gama Melo (Faculdade de Direito), P; Braun,
ubique! e R. P. Reitor João Alfredo Rohr,
As ad'esóes até dia 25�5-50 - Antônio De

Padua Pereira, Romeu La Martiniére, Ney
H'ubner, Dr. Oswaldo 'Baixo, Dr. Nerêu Ra
mo. F·, Alessio Nappi, Wílson Andriani, Eu
rico Couto, Dr. Ivo Mossimann, Dr. Anibal

Nunes Pires, Plinio Franzoni, José N. Spoga
nica, Dr. Haroldo Caldeira, Dr. Cruz Lima,
Waldir Macuco. Mário Climaco da Silveira,
Dr. Antônio Carlos K .. Reis, Nauro Collaço,
Iaimor Collaço, Dr. Arno Hoeschl, Itamar

Monguillot, Dr. Newton Brueggmann, Gualter

Baixo, Aldo Sell, Dr. Ernesto Riggenbach,
Dr. João Gonçalves, Getulio B. Silva, Nivaldo

Huebner, Iconornos Aterino, Heitor Steiner,
Aíltônio Salum, Walter J. José, Emidio Caro

doso, Virgilio D. Cardoso, Gustavo .Zirnmer,
CeI"" Porto, Ivani Santos, Ned Mund, Emílio
'Mund, Dr. Jauro Linhares, Helio S. de Olivei-:

ra, Ari M. da Silveira, Nelson Spoganicz,
Victor Klappot, Dr.' Bulcão Vianna, Bento Pe

reira de Oliveira, Antônio Pereira de Olivei ..

ra, Dr. João D. Cavallazzi, Dr. Edmund'o !I�o.
reira, Ciro Mueller, Cesar Gomes, Dr. Leo·
uerto Leal, Dr. Hamilton Hildebrand', Dr. Ar·
mando Simone, ·Dr. 'Rubens Ramos, Waldir

Intercambio comer
fiai com o J@páo

RIO, 29 (R.) - Os centros de

negocios preocupam-se com o es

tabeJ.ecimerrto de um íntercambio

regular com o Japão. Praticamen

te, este país está com movimentos
livres para negociar com o ,resta
do muIido.

festa de N. S. do Sagrado Coração
Celebra-s'e amanhã, em todo o Universo, '<l: festa patronal da Ar

.1Uiconfraria de Nossa Senhqrà do Sagrado Coração.
Flürianópolis prestará, também, a sua homenagem à EXCELSA

HAINHA.
Para !bem comemorar 'esLa data - 31 de maio - órg,anjzou-se {I

..eguinte programa:
às 6 horas - -Missa em Ação de Graças.
a partir das 7, (s0te) ho'['as, durante o dia, até às 17,45 horas,

guarda. de honra à Nossa Senh'ora.

às 18 horas - e.ncerrameIl(to e Benção com o· San�.íssimo Sacra·

mento.
O sac,erdote celebrante dirá ,algumas palavras sôbre, a data e,

também, sôbre a Campanl'Ja do Têrço d·esenvolvida durante '(} mês d&

Illaio.

Hoje Di passadO
30 DE MAIO'

tEm 1498, Cristovam Colombo

empreendeu a, sua terceira via-

gem ao Novo Mundo;
,

- em 16�9, tomou posse de
sua Capitania do Cabo do No!'
te' Bento Manoel Parente;
- em 1640, pa�tiu da, J3ahia

com destino ao Hecife a Esqua·
dra holandesa do Almirante Li

chthardt, conduzindo as tropas
que estiveram no Reconcavo;

em 1820, o 1P Tenente
Francisco Pedro Limpo, da

.

es·

quadrilha do Uruguai, entrou (

com a Escuna "DIana", no Gua

leguaichu e reunindo-se a "Luiz
de Camões" tiroteou com as

tropas de Ra�irez;
-

.

em
. 193!), em Porto Alegre,

Rio Grande do Sul, faleceu o

Marechal do Exército, reforma
do, Bento Manuel Ribeiro, um

dos famosos comandant�s
-

de
Cavalaria;
- em 1862, ficou organizado

o Gabinete do Marquês de Olin
da, iSto é' o terceiro Gabinete
presidido por este estadista;
- em 1869, o General Gama-

ra (Visconde de Pelotas) der LucilIa Sal! e Franchot Tone

rotou a Divisão paraguaia do QUE MUNDO TENTADOR

Coronel Manuel Galeano, no Uma fina e elegante comédia 1'0-

combate de Tupium; mantica

- em 1881, no Rio de Janeiro CENSURA: 14 anos.

'3,leceu o Conselheiro Dr. -João I No programa

Capistrano Bandeira de M��o.! Esporte na Téla

ANDRÉ NILO TADASCO , Preços: C,.$ 1,20 - 2,00 - 3J20'�

Cine-Diário

Rio, 29 (OE.) ,!__ !Em Ge.nebra, são' da Conferência Internacip'
�m jUlho do ano em ,curso, nal' do Trabalho a efetuar-se na

realizar'se-á a Xl Sessão do Con- quela mesma cidade e no mesmo

aelho Ecoriômico e Social das mês. f2'l'�.!�;:l��!;Z:.il·á�';;;'�
Nações Unidas.'

.

. Suspenso o raciuoa-Para representar o nosso pais D· t h
.

nesse congresso o presidente da ,ISPOS a a reooo e- mentu de gaSOlinaRepÚblica designou uma delega.:.
ção Constituida do ministro cer O governo na ,Inglaterra'l)leniPotenGiário Hélió Lobo, d (l Peq ll'l"m

'

como delegado, e do ministro O II LONDRES, 29 (UP) - Foi
Ple�ipotendário Autôr:io Men- ROMA, 29 (U. P.) - O mIlllS- suspenso o racionamento da ga.
-des Vianna e ce'>llselheiro comer- Iro das Relações Ext'eriores,Conde· solina na Inglaterra. :ji.:ssa deci-

,
eial' !J:.'urico Peniea,.d()o como de' CarIo Sfo_l.'za, declarou que a Ita- são foi anunciada na Caruara
legado:;: suplentes. ,. lia deseja reconhecer o g'overno dos Comuns pelo minic:;tro dos

l'
O ministo Hélio Lobo, na qua- comunista chinês. N_ão. 10_ fará po· ,Co.n1bustiveis, Noel Baker, pro
lda,{!e de d'elegado governamen-I rem, enquanto PeqUIm nao estabe- . vocando grandes aplausos. fl. gatal fará parte, também, da nos- tecer relações normais com a Grã· solina estava racionada ha 11
.sa representaçã� 'à XXXIII Ses�. Bl�etanha.. anos neste país.

RITZ e ODEON
ás 17 e 19,45.horas

Sessões das Moças
Margaret O'Brieu, Cid Chariss.

A DANCA INACABADA
Um' espetaculo de alta intensidade
dramatica. .. Lind'Ds ;BaiJados des
tacando·se a DANÇA DO CISNE •.•

ICensura: LIVRE
No programa: Notícias !ia seme-

na � nacional.
.

Pr�'ços: Cr$ i,20 - 2,00 - 3,20.
. . . .. . ..

ROXY -

ás 19,45 horas
George Brent� Jane Powell e Lau·

t'i�z Melchior

TRANSATLANTI,ÇO DE LUXO
,Censura: 14 anos

No programa:
EspO'I'te em marcha

Metro Jornal: At.

Pr,eços:. Cr$ 5,00 e 3,20.

CINE IMPERIO \ .

Hoje 'ás 19,30 Rs.
SESSÃO DAS MOCAS

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Alfaiataria ello-

...

4 Q ESTAD Terça-feira. 30 de Maio de 1950
ti

Ministério da Agri
oultUra, Servi�o de
Economia Bural

Edital

IOntem no ,passado'N�go�iaçõe�,�
29 DE MAIO d,lrela's

I Em 1549, Tomé de Souza, prí
.

meír., governador- geral do Brasil, LONDRES, 25 (V. A.) - Esfe:---
O Dr. José Tavares da Cunha nominada Morro Santana, fun-, mandou para São Vicente o Ou' ras bem informadas disseram.

Melo, Juiz de Direito da Comarca de dos no córrego que divide terras I
vidor geral Pedro Borges e pro que a Grã-Bretanha sugeriu a.

'Palhoça do E'stado de Santa Ca- de Vitória Matins Duarte, eon- vedor-mór Antonio Cardoso, para França que êsses dois países rea
I
tarina, "na fórma da lei, etc... tinanda a leste e oeste com �er. regularizarem a administração da lizem negociaçõe� diretas com
Faz saber aos que o presente ras da suplicante; UO que,: ditos justiça e da fazenda; a Alemanha ocidental sôbre a.

edÜ;al virem ou dele conheci- imóveis foram pela sl_-lp,lCante, _ em 1827, o hrtgue-transpor forma de pôr em vigor o "planOc
mento tiverem que, por parte adquiridos por supra dígo, �,or te "Urarao", comandado pelo 10 scnumen". destinado a unir as
de "A 'Provincia Franciscana c�m. compra, conforme rec.l�O I Piloio José de S')ui� �ico, tra�ou indústrias carbonífera e.siderúrda :tmaculada Conceição do Bra- públtco lavrado no

.
Tabellao; combate com o �corsano argentino gica franCo'alemães. DIZ'Se' qu�

sil" com séde na Capital do Es· distrit�.l d.e .Santo Amaro da _Im., "Vencedor �e Ituzaingó", pond?, 05 britânicos assinalaram' que.tad� de São Paulo, por seu advo- l)eratrIz, a fls. 33'V-34v do Iívro
I
o em fuga [unto a barra de VI' dêssé modo ganhariam tempo,

gado, o Dr. José Pelipe Boabaid de not�s nO 11
�
(do-c.�), dos pro, I tória; já que não seria necessário que

lhe foi dirigida a petição do te� príetaríoe Jordao �Iceto da RO.
r - em 1851, _o Brasil, a Bepú a Grã-Bretanha e a França ceie

or seguinte: PETIÇÃO - EXlDo. sa e s/mulh�r MarIa . Laurean� "
blica Oriental do Uruguai .� o Es-

brassem consultas primeiro.Sr. Dr. Juiz de Direito da Comar- de Abreu, Nicolau Gaspar de A
. tado de Entre., Rios assmaram

ca de Palhoça. A PROVINCIA breu e S/mulher Carlota Duarte I um tratado afim de expulsarem O ministro das Relações Exteri--
, O Chefe da Agência do Serviço FRANCISCANA DA IMACULA- de Abreu, Caetano Gaspar de A- da Banda Oriental o General Ori l ores da França, sr. Robert Schu-
de Economia Rural, neste Estado, DA 'CONCEIÇÃO DO BRASIL, breu e S/mulher Carolina Jes.�i-Ibe;'

. I
man, qua anunciou o plano, de

comunica. que, de conformidade com sêde na Capital do Estado na de Abreu, Francelino DaVId
I

- em 1860, na antiga Dester-l clarou que todos os paises da.
com a pontaria na 625/47, do sr. de São Paulo, por seu bastante ctauãínc de Avila e S!mulher 1 ro, hoje Florianópolis, nasceu o : Europa ocidental seriam eonvída
Minis,tTo da Agricultura e Instru- procurador (doc. 1), Q advogado Laureana Cardoso. de Avíla, Gas'l 1:)1'. Hercilio Pedro da Luz, esta dos a participar do mesmo.
ções Especiais da Diretoria do S. que esta subscreve, com Esocí- par de Abreu J·unior e S/mulher dista e politico de valor Inconres

-

E. R., acha-se aberta na sede desta tório em Florianópolis, à rua Maria J-esuino de Abreu e dona tavel falecendo em 29 de outu- Sabe'se' que OS britoâJnicos apre-
lAgência, á rua Conselheiro Mafra n. São Francisco nO. 12, vem, com Maria Ferreira de Abreu. todos bro de 1924. Foram seus pais Ja- sentaram 'sua proposta a Jean'

�7, em Florianóp.olis, até 31 do cor' o devido a.catamento, expor e residentes à época, no dist�ito cinto José da Luz e D. Joaquina Monnet, economista francês que
l"enhe, as inscrições para o prova afinal requerer a V. Excia., o onde fôra efetuada a transação Anania Neves da Luz; recentemente visitou Londres e.

de habilttação de classificadores seguinte: 10 - Que a suplican- 'lUa Que, na posse dos ímoveís
_ em 1867, o Almirante Inhaú- Bonn, para explicar. aos funcio

de
.

produtos de origem animal e te, por seu representante legal, no acima identificados, a suplic�nte ma bombardeou Curupaití; .

nàríos alemães e britânicos os:

1V'egetal com títulos ainda não re- distrito de Sto. Amaro da Impera' iniciou a pratÍlCa de deter�.J.na-I _ em 1867, de coléra-morbus, detalhes do plano Schuman. As'
gístrados neste serviço. triz, Município e Comarca de Pa- das obrae- fazendo constroções e faleceram na margem esquerda do mesmas esferas assinalaram que"
As instruções que regulam are' Ihoça vem possuindo a mais de 20 efetivando plantações; IVO Que Rio Miranda, junto .ao Passo do embora a Grã-Bretanha não se

ferida Ipro\oa, bem como 03 progra- anos, mansa e pacificamente. sem é princi�io corrente no direito Jardim, os Coronel Carlos de Mo. tenha comprometido a partlei
mas das diversas especialidades, Embaraço (;m oposição de quem quer civil, que "adquire tamBem o rais Camisão e Tenente-coronel par de qualquer plano deSsa na
foram publicadas no Diário Oficial que seja, duas glebas de terra, con- domínío do ímovel .aquele que, Juvencio de Mênezes.. Comandante' tureza, ao participar dessas ne
do Estado, de 25. de julho de 1948. rínantss sntre si, com as carac- por dez anos entre presentes O:U e Sub-comandan te da Coluna Ex.) gociações com a Alemanh� ga-
Florianópolis, 12 de maio de 1950 teristicas' que se seguem: 10 - vinte entre ausentes, o pnssurr pedícíonária que escreveu a épica nhar-se-ía tempo, se por tím o

Jacques Pierre Brocá - Chefe a primeira com a superficie to' como seu. .continua e íncontee- jornada da "Retirada da Laguna".' govêrno britanico decide parti-'
�a Agência. tal de 12.196 metros quadrados tadamente, com justo título e André Nilo Tadasco i cii)ar do plano.
� .•.........•.. _..... .• .•••.. . . medindo 55.44 ms de frente por boa fé,.(Código Civil, Art.551) ; e,

.

220 ditos de fundos, fazendo VO Que tem a suplicante justo
frente na estrada denominada titulo ·e sempre possuÍl' dI' boa
Morro Santana, fundos num ca- fé as imoveis, com o "animus
minho velho denominado João domini", "Títulà, em matería
Lourenço, confinando a leste e de usucapião, significa a causa
oeste com terras da suplicante: da posse. isto é, o fato jurl,dico
2°- a segunda superficie digo, que serve _de base para à posse,:
com a superficie total de 4.820 e não o escriLo, o instrumento
metros quadrados, medindo, a· que certifica aqueie fato jmidico.

.. ',' , .....••...... _. proximadamente, 27,29 ms de Boa fé é a crença em que está o
-frente por 176 ditos de fundos, possuidor d� ter adquirido a coi
fazendo frente na estrada de· sa de quem era seu legitimo do, artigo 455 e seus paragrafos do Palhoça, 28 tle', F�vereiro de.

nO "(Acordam Trib. S, Paulo, in -cód. Proc. Civil, a citação, por 1950. J. Felippe Boabaid.'
Brasil Acordãos, nO 41.155); VIa I mandado, dos proprietarios Jor- Selada com estampilhas esta-o
que, apos 5 a 6 anos de realiza', dão Aniceto da Rosa e s/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 lllau Gaspar de Abreu e s/mulher dita petição foi exarado o· se�
de S/mUlher Carolina Jesuina de Carlota Duarte de Abreu Gas· guinte despacho: A. Como re�
Abreuv transferiram residência de Abreu JuniOr ipOr si'e na quer. Designe, o Sr. EscrivãlJ
para a localidade de tGio Ab�ixo, qualidade de inventariante d� es· dia e hora para a justificação.
municipio de comarca de Bom "Colio de s/mulher Maria Je&uina intimados os interessados e o

.

. METODO, Re�iro., onde. âtualme71te ainda I de Abreu, Laureana CardoSO de Dr. Promotor ,Público. Pâlhoça, 8-
Moderno e EUcientre reSidem, permanecendq todo!'; os: '\vila por si. e na qualidade de de março de 1950. (Ass.) Joã<J

demais, no dist:[�ito de Santo' inventariante' db 1seu
. maTldo Haen?ing. pro:cedida a justifica

Amaro da Imperatriz; VIro Que I Francelino Dav1>d' iClaudino de ção, foi esta' julgaâa por senten:
só 'agora teve a supli,cante conhe'l Avila, confronumte ,V�toria ça do teor s·eguillte: Vistos, efc-.
cimento de não ter a proprie-; Martins Duarte, todos residentes J:ulgo por, sentença a presente
dade daqueles imoveis, dada. ai (lO distrito de· Santo Amaro da justicação Ji)ara que produza os<
precariedade do documento fir·· 1',.'.

,.'
" seus jurídicos' e legais efeitos.

mado 'levado ·a registro no caro ImperatrIz, ·e, amd'a dq P - omoLor
Expe:ça....se manda<lo par;a cita':'

tório do Oficial dei Re°'Ístro de Público da Comarca; p.or precato·
ção cIos confrontántes certos, eImovei� da ComarCa ; conside'l ria, os proprietarios

Nicblau 'GaspaI;' editais para os interessados in
rtldo inhabil para .a aquisição de Abreu e s/�ulher Car10ta Duarte certos, com prazo de trinta (30}'.
pela transcrição ào Utulo de· 'le Abre? e aInda .0 dr .. delegad? dias, publicado três vezes em,
transcrição do título de trans- i do SerViço dopatnmonlO da UnI-

jornal 'da capital, e uma vez na
ferência no registro do imovel' ão, respectivamente, ?ara as órgão oficial do Estado. Citem-se
"(art. 530 nO I do Cad. Civil); I comarca� de Bom R�tl�O. e Flo-

por precatória o dr. delegado d�
VnIo Que, assim sendo, e, como 1 rianópolIs, e ?Dr ed).-t�Is, com O Serviço do Patrimonio da Uniãll'
haja suplicante, ora denomina'; prazo de 30 dIas, publIcados por em Florianópolis, e os inter�ssadolf
da Autora, satiSfeito o dispostol3 ve�es no j�ornal "A gazeta" de. residentes na comarca de Bom Reti
no art. 551 do Código Civil, re. i FlorI��óJ>0hs. � pOr' ,,:�a só vez ro, tudo com ciência do orgãa
quer lhe )seja 'reconhecid'a a.1 no Dl�rlO OfIcIa� �o tEstad_o, dOs. do Ministério Público. Custas
posse, afim de adquirir o domínio herdeiroS de �arra FerreI�a d� I afi�al. -�.J:t.I.. Palhoçà, 24 de
dos imoveis qualificados, pela

I
Abreu e dos I,nteressades Ince;" I abrIl de 1950. (Ass:) Jós� Tava.prescrição ordinaria, já consu. tos. todos para contes!arem qu res da Cunha Melo, Juiz de Di.

ma,da entre ausentes, e median- ren�o, a presente açao de USU· reito. E para que chegue ao c(}<
te respeitavel sentença de V. capião ordinario, no prazo de nhecimento de quem interes;;ar
Excia., para ser transcrita no dez dias. Como meio de prova, possa, manda passar O presentO'.

'd d , competente registro imobilário. protesta-se desde já, pelO nepBi- e�1ital, com o pr�zo de trintalama urecen o .. i Com fundamento nos artigos menta pessoal de qualquer con· dIas, que será' publicado e afixa
i 454' a 456 do 'Cod. de Processo testante, sob penar-- de confesso, do na fôrma da lei. Dado e pa.s

I Civil, requer a V. E:x;cia. s'e digne por vistoria' e,: de:I?0iment? de sado. nesta cidade .e Comar�a 'da:
i, de designar tempo e local, para testemunhas. Da-se a presen.e, o Pal�10ça, aos 19 dIas do mes de:
i serem ouvidas as testemunha·s do valor de Cr$ 2.200,00, D. e A. es· maIo de 1950. Eu, Hélio de Olivei�

'7"

CHURRASCO DA SAUDADE I rol abaix�, que comparerão in- t.a com óS. dócumentos inclUsos, ra, Escrivão, o datilografei. e;
,

�

_

A frondosa figueira do Colégio ,Catarinense manda um es I dépendentemente de intimação em númerO de quatro, espera subScrevi. (Ass.) José Tãvares da;,pecml convite a todos os antigos alunos para éomparecerem ao! para jl:�stiticarem o alegado. deferimento. Rol das testemun- Cunha Melo, Juiz de Direito_ JE,'schurrasco da saudade, dia 5 de junho, ao meio dia em ponto. i cientificando·se de tudo o orgão has: Ernesto Pedro Rosar, Jo- tá _conforme ao original, que afi-
, �ueI? chegar tarde, perderá os churrascos. .. mas ainda � do Ministério Público.. Requerse sé Gerente. Manuel Matias da xeI n.o. local do costume, ao qual'tera flgumhos para�omer!

,

' ! ainda, que julgada por sentença CUnha, todos res�dentes e domi- me reporto e dou fé. Data s;upra...,

��dem fhaltar, 1'1ao. sabem o que perdeu! Perguntem aos [ a justificação .prévia, se di'g-ne V. ciliados em a séde do distrito Hélio de Oliveira�'fans O C urnf.tSCO da saudado que são "leO'ia-o" I' I E c-a d d f d '�-" S t A d Im t
. ES{H.",' iva-"':' do !:1'"el1

- ��,
-

,

- <:o. ,
x 1·., ·e or enar, na· orma o' üe an o mar,g a pera nz, _ '-' __ y

Dr. (L"RNO G.
GALLETTI

ADV OGADO'

IIBBITALt
Ettcrit6rlo '. R••idanclo .

Rue Tbad.:nt.. 41.
FONE •• 1468

Crlm•• oi••l
Oo:n.tltuioao d. Socledod••

NÁTURALIZAçOES
Titulo. Dealal'ct6l'ioll

QUU VESTIR.$E COM CONfORTO
A

E ELEGANCIA I

RUE! F'elippe 8cbmidt 48

(orrespondencll
(omerclal

'
Confere
Dlplom.

DATI L·OGRAFIA

DIREÇ1iOI
AméUa M Pigozzi

Rua Gener.,' BUtencou't.� 48
(Esquina Albergue'Noturno)

.<M'f"�"�--'-"" _ _" ........ •• _.. .......... • ...... "' •• .__, ......_�' ... ....__ . ....._ •••
'
....

"

COfll1J8o'llia Telefonica Catario·ense
Aviso

AOS SENHORES ASSINANTES nOS TELEFONES
AUTOMATICOS

, Em virtude do crescente tráfego das comunicações nos
centro� telefônicos ,automáticos do Estado e principalmentedesta .<::apital, 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

m�mória, o nÚlnel"9 do aparelho que vai discar.
2°) Nao bater no gancho, quando esteja a espera do

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

.

A DIRF.;TORIA

"Os figuinhos estão
-CONV'iTE

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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.; Transportes léreos. Catarinenses S.B. i
� y
!t� Agora. sob i! orientaoão técnica da Cruzeiro do Sul :�:
f � +
'1t ESCALAS : �:,.
1.:.., ÀS SEGUNDAS, QUARTAS E SEXTilS-FEIRAS: �t
t�: Rt de Janeiro�Santos-Paranaguá-Curitba :;:
.�. F orianópolie -Lajes e Porto Alegre. ..�•. Yarba, para o
J.,�. .

ÀS TERÇAS, QUINTAS E .SABADOS:
� �:. Plano M ball�;. Porto Alegre-Lajes-Florianópolis-Curitiba I.!.'

ars I

�. Paranaguá-Santos e Rio de Janeiro. '. .:. WASHINGTON, 25 (V.A.) - o

��' ..... Senado aprovou-," por 47 votos

II' t contra 27, o projeto de lei global

+1: Tarifas réduz-i(lãs', .: ,. �i: ��2:J�15aO.��oe�t�;:;:��u:U:o'��cl�1�
:�: Mod-ernos

.

e possantes aviões D:oonJ'as C-47- �� ��:r�er::'radeo 2t�!�����'O��o :�
.t;. Y· I.�:" PIano ,Marshall para. a reconstru-

..,. ...,. ção européia. A Câmara já havia

�) A escala em Joinville, Itajai e Joaçaba está dependendo da '+!. aprovado o projeto, apesar da

.-(t!+
conclusão das obras do aeroporto 'local. .!. ofensiva repuhlicaria, que comba-

;' j
, ..... teu fortemente a verba de 35 mi-

..�I(�:
I TRAFEGO MUTUO COM: - .!. lhões de ddlares destínados : a

I Crazei ro do '-:'ul-Rt·o. � começar com o. discutido Ponto
·,,4 \.I \J �·t Quatro de Truman. (auxilio ás
"

I S ··'IIvag Porto', Alegr'e �:.'+ áreas atrasadas). a projeto com-

''f.t� /' CJ -
. t.' '.J " -�. preende ainda uma verba de 100

�t·; P!una,-Montevidéo . �t" milhões para ajuda à Coréia, 94

�t". �t" milhões para a China, 27.45-0.000

�... PAS�AGENS. E CARG1A . ...+ dólares para os refugiados árabes
��... • ..... da guerra na Palestina e 15 .mí-
,.1.:. Florianópolis: Fiuza Lima -& Irmãos .!. lhões para auxilíos Internacionais

'�I,:. .:. urgentes para a ínfanqlá, através

'.:.
"- Rua Conselheiro' Mafra, 35-Teletone 1.565

.:. dos ofgap.ismos correspondentes
I � , ...... da ONU." Agora o projeto subírâ

:�: Agência ,.CRUlEIR'O. DO SUL·· �i. _á��s.:��:� :,:��i.����:�l.�.•• .: .....,_.
�n

'

, ' . Rua João Pinto 12 .: Telefone 1.500 �:.. V
.

\

. * 17�jlNOT S. A..--Rua Urcillo Luz. 69 ; �!�e-��Iete!!���!
.,.••,. Outras' cidades com os sub-agentes da Cruzeiro do Sul �... do 12x30 na Porita do Leal

� � (Estreito) , sito á rua 15 de No-
-,9 ,.

� .. vembro.
·�i·..." ".'+ T t� .. ra ar com o cap. Paulo

"�t� �:,. Samy na Fôrça Policiàl ou

"(t� ":'+ nesta Redação.
.

'''>f.+
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PRINCIPAIS ABTIDOS

Roupas- Calçados
Feltros-Maquinas

de costuras

Loja KEllER
Rua Tenente Silveira, 29

PlorianópoJis

,

Edital de 2a. Convocação
De ordem do presidente, ficam b) - Elaboração e aprovação rdc

os' 8rs. associados deste Sindicato uma tabela de aumento de salários;
convidados, em 2a• co-nvocação, a c) '- Outl'OS assuntos relaciona
comparecerem à Assembléia Geral Llos com os dos, itens anteriores.
ExtraordÚi.ária a realizar'se, no dl8 Esta convocação é feita de acôrdo
10 de junho, às 19;30 horws, na sede I com o artigo 859. da -Consolidação
do mesmo Sindicato, p·a.ra deliibera . das Leis do Trabalho e Estatutos

rem. sôbre 'o seguinte: deste Sindicato.
a) - Ratificação de podel'elS iJ Florianópolis, 27 de maio

Diretoria para a instauração _do 1950.
dissídio visando a melhoria de sa

lários para os bancários dê Santa
Catarina.

Nereu Vieira de Andrade
Secretario GeraI

".';:..:"�. --.-.r-"�" ,,",- ���.. ..�

>'

'.-.:.,'.
CURITIBA TE.UCRAAlA: PROSEBRAS

.. .

'1 Vi,a bem com sua renda
de 24 horas diárias
Você costuma amargurar sua
existência, lamentando os er
ros de ontem e preocupando
se com os problemas de a

manhã? Sente-se como se tí-

, \

vesse multas coisas a fazer,
em um espaço de tempo de
masiadamente curto?
O 'número de Maio de SELE
ÇOES, que acaba de sair, po
derá dar-lhe uma idéia de
como organizar seu horárío
diário, de maneira a evitar
a tensão de espírito e permí
Ur-lhe gozar a vida com mais

plenitude.
Essa edição publica .também
outros 24 artigos de grande
utllidade e o resumo comple
to de um livro recente de
êxito sensaciona.l. Não deiXe
de adqulrlr êste número ame
no, instrutivo, repleto de in
terêsSe em cada página.

.--�-----------------.

Dois 10com6veis, 150 cavalos, alta •
bà1xa. Marca :'.WOLFF", Alemã, IIno fa

bricação ·1920 com.. 'bomba,' condensador,
vapor super-aquecido. Estado de nOTO.
Idem

.

dois geradores, alternado 2_
volts, -50 ciclos, marca "SIMENS", 23011
volts próprio ilorrente longa dIstAncia.
em perfeito estado. Qu�lquer lnformaçllo
Travessa 24 de Maio 18 - ltaJaJ ,- San
ta Catarina.

·CA�·SA,··"
\

Precisa-se dé 'uma pequena
casa para residencia, não
rpuito afast�da do centro. Pa
ga-se até Cr$ '600,00. Oferta
para a Caixa Postal, 358
Nesta.

Avi'so "�O -1.8.G�E.
de A Inspetoria Regional do

. IBGE avisa que, segundo de·
terminação superior, fo.i torna
do sem efeito o limite máxi
mo de idade para a inscrição
de candidatos á Prova de �e
censeador, a que se refere o

.

item b do edital publicado em

.15 do corrente.
.

TINIAS PA..lM· PINruRA
COTTOMAR
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Te'leg,r.,'ma', reti'do'S
Acham-se retidos, nos Cor

reios e Telégrafos, telegramas
para: RIO, 26 (V.A.) O gahíne-
Anibal Cesar, Deputado Arol te do ministro da Fazenda forne

do Carvalho pena Ouro. Silva ceu à imprensa a seguinte nota f

& Ciâ.. Mingote Pedro Snvei�a "A Comissão de Fínanciarnento"
Direção de PEDRO PAULO MACHADO I Blumenau cartonaaem, Aliete da Produção, atendendo à neces-

O-C-am__;'__pe--a--o-d-e-Es-ta-d-'O levou a melhor', ��:ros���;�:nc�U���lar�r�l: ����d:o�e p��S:��:r:l� i�ed;::�za:
, lina Silva, D.oralina Santos; Ma país, oom base nosr dispositivos da

, , noel Nunes, Carlisto Lobo, JOão, rei n. 615, de ,2 devmaio de 1949.,

,/ I·Ooando fo' ra dos'- seus dom'lnos �:;�:�:: ���� E���::� �:���� �1;���, -d:e�l�O: .n��em�;�r�� me�:
,

.

AmSeCse,Ílcd.le·nl·l'oO peMreaIc'rl�a',dCo=diS.'eti'n.'AandGrOa" mo ano, comurnca.:

, 1° - Picam assegurados .pl"'e�

Batl�do. O /Finueirense ·por, 5, X 3 de- Maria Pires Lamego. Paul ços mínimos de aquísição ", para
- 6 Mílcont, Leda Simone Cun:tra. o arroz em casca -da produção da

Local: Estádio, da F·C.D· Edefebramarela, Inocenci,a Oli- país, FOiB portos <nacionais, de:
Data: 28-5-50 mioJE,'sportivo Olmpíco- Campeão i gaueho demoetrou que se encon velir� Dias. Ma qualidade, limpo, seco, isenta
10 tempo: 1 x 1., I <lIo Estado,e do Figueirense, vi- tra na sua melhor forma. Jua- _.

.,"-;....�-,_.�' _"'.- ""....',......, de impurezas, ensacado em saca-
Final: Olímpico 5 x 3, ca-campeão da Capital. rez, a "maquina de marcar ten,

O PRECIlfTO DO '01'1 ria emvbom estado, nas seguintes;
MARCADORtE,'S: Juarez.. aos O 'álví-nagro local, considera- tos", foi outra figura brilhante I ,iii '. condições:·

:35 minutos; Meireles Ms 44' da do como o Único cJibe catarí da porfia- tendo sido aut.<,>r .de FALTA nÁGUA E ,MA'LES DO a) � Cr$ 120,00 para os tipol>
la fase;'. Testinha

.

aos' 5> mi- nense capaz de de/fotar o pos- lindos tentos, sendo o primerro ESTOM,AGO 1 e 2 das classes de grãos longos e

nutcs: Iíené,' aos 13; Bráulio, aos eante "onze" de Blumenau, não no estilo "bicicleta". Jalmo· Ni O organismo precisa de agua .pa- medios, das especificações baixa-
16; Walmor, aos 23;' Juarez. aos conseguiu impressionar ao pú colau, Arécio, Pachequínho era, além de outros fins, formar os das pelo decreto u. 218.098" de 10,
28. e, Meireies, aos 33 minutos blico dada a incompreensão e· Renê com altos e baixos. No Fi� vários sucos encarregados da di- de maio de Ü150, por SlI'CO de 601
da 2u fase. xisterrte nas suas linhas e carên guaírsnse gostamos de Chinês. gestão dos alimentos. Muitos dís- quilos, depositado em

.

armazéns
ANORMALIDADE: Não houve. cía de técnica por parte dos seus Braúlío, Parinhó e Meireles. Os t�rbios alimentares, conhecidos particulares idoneos:
QUADROS: Olímpico - Egon, defensores. O "esquadrão de outros restantes aquem das suas sob a denominação geral de "rna- b) - As demais classes de ar-

:A.récio (Lira)' 'e Yeger; Pache- aco" foi impotente para deter reais possibilidades. .
les do 'estômago", podem resultar roz em casca terão seus preços es

quínho-, .Tahno (Nagel) e Gas- a� avânçadas fulminantes dos A partida �oi dedicada a.o prof. do costume de beber água em quan- "tabelecídos em função das desal-:
tão; Testinha, Nicolau (Demo), craques do Vale do Itaiaí. em l"lávio Ferrari que ofereceu-lih' tidade insuficiente. gios próprios .

.J-uarez· Walmor e rcenê. bora não repetissem a brilhante da taça- . . .. .... 20 - A Comissão de Ftnancía-
FIGUEIRENSE - Mafra, (Er- 'atuação que iresultou na con O prélío preliminar teve um

.D8. I.' LOB ITO 'FILHO mento da Produção," por intermé..
.naní)] Oh'inês (Marco) e Mo- quista do título máximo do Es- transcurso regular. Os "farma- II dio do Banco do Bra'8il, adquírê-
�aci; lRomeu (Paptco) , Papíco tadlo, talv,ez devido e. ausência dontos", conj�tivamente Jl1e-l rá a mercadoria acima menciona.
(Bráuüo) e Gerald;'o; patinho de Aducí, Oscar e Honório. Ven lhores, sobrepujaram a equipe Doenças do aparêlho respiratório da, no interior, do país, peloss :

(�an), Néde; UrÚbú,: Bráu-' zeu o Olímpico porque foi mais' dos "economistas" pela expres- 'TUBERCULOSE' preços FOB citados, deduzidas as:

lio (Meireles) e Carioca (Meire- nonjunto e exibiu uma técnica, síva contagem de 5 x 2, tentos despesas em .que incidir dita mer-
· tes- Osman e. novamente . Carto- mais apurada Ia uma: fibra dig- de Gil (2), Erwin., Beduschi e Cirurgia do .Torax cadorla, do ponto de aquísíçãe
ea) .

.

tia de todos OS encomícos, A li Neri· para o vence,dor, e Saul e Formado pela Faculdade Nacio- ao respectivo porto nacional dEI"
Juiz:; Sérgio Tomazini (bom). nha média. com Pachsquínho, Isaias, para o vencido- nal de Medi,cina. Tisiologistci e, embarque.

.

PRELIMINAR: Faculdade de Jalmo e Gastão numa tarde mag Os quadros formaram assim: Tisioci'rurgião do Hospital Nerêu 30 -' Serão, tambem, feitos fi._.
Farmacia e Odontologia 5 x Fa- nifica· foi a causa do sucesso do Farmacia-Odoritologia J ,Ramos. Curso de especialização nanciamenios do arroz em cas(}a-�
culdade' de Qiencias Economi. esquadrão. Gastão impressionou Cristo, Guaporé (Doré) e Almir. pelo S. N. T. Ex-interno e Ex- ::a base fie 80% dos preços de'
cas 2. vivamente na primeira; exibição Nilton, Doré (GuapOré) e Maga- assistente de Cirurgia do Prof. aquisição".

RE:ND,A: Cr$ l2'.53!.l:!OO. nO onze campeão diante do pú lhães;, Ervin. Gil, Beduschi e Ne- Ugo Pinheiro' Guimarães. (R�o). _

Num choque sensacional e mo-, blico florianopolitano e contra (j ri· Ciências Economicas � Gels.o,
Cons. e res.: Rua Tenente "V·1·0" S am /rl·C80·'0VJ,'mentado, Idefr.óntaram-se, an- 3eu antigo clube. Apoiou b'astan Zalmir e Perrone; Erasmo ft

.

e' e· s
, Silveira, 29. "

te-ontem, na praça de esporte �e o ataque � marcou ainda me- Ney e Ruí (Hélio); Spoganitz, } para a Franeal Consultas, \diariamente, .,

da rua Bocaiuva, perante boa as- Lhor o perigoso 'e técnico ata Denizart, Isaías. Saul e Cal'Tei-
.sistencia. �s esquadrões do Grê' cante Néde. O herculeó médio rão.

. .. :��s. ��, à.S; .�8,.�. �o���: ....

Adultério .

públiCO
ROMA, 29 (U. P.) - Um altOl

funcionârio eclesiástico
.

decla
rou que Ingrid Bergman e Rober
to Rosselini continuam a vive�
,em ,est.ado de 'adU!ltério pecami
noso aos 011:lOS da Igreja, apes'ar
do seu casamento civil, pm:-

"procura(/ão, no México,
Agentes: Comercio & Trens' Acrescentou que"! não exis�e

port6)S C. Ramos S. A. praticamente nenhm;na possibi:'
Rua. João Pint'o, 9.-Caixa lidade dos dóis pode'l'em casar-'s�

Postal,' 220.-Florianópolis relig�osamente'.

I

S,anJuel
O ,2-.

•

Santos venceu, em lempo recorde
C'amp,eonato Citadino

.

de' Ciclisnlo
PromovidQ" pela Federação Sagrou-se, assim; Ubiratan bi·

Atlética Catarinense, realizou-se campeão da cidade e vice-cam

ante-ontem. conforme estava peão o Taubaté.

anunciado, o Segundo Campeo Ao primjeiiiro colocado se,k'á
nato c:tt'adino de Ciclismo· :na ofertada uma bic�cl,eta sueca de

extensão de 25 quilometros cir corrida, pela Prefeitura Muni

cuIares. cipa!.
.

Grande assistência acompa
nhou o desenrolar da prova dis· - ...----

....

-----------------------

putad� por c�clist�s do Ubi�atan -Exportaçao, de 'lprodutos padronizados
e do Taubate.· '

Samuel. S�njtos confi}'mou ,o
.

Faz quatro anos, iniciavam-se ,em plena eficiência.
seu favoritismo· vencendó o sen ,santa Catarin�, por for'ça de um Nestes primeiros meses de U50,.
sacional certame, de modo bri acordo com o govêrno federal, os reflexo da harmonia alcançada, 'o
Ihante alias. a julgar pelo tempo tr,aba'1·110S de �classl·fl·c.a"a-o d'os pro.-

.

-

d'>' controle da expontaçao dos pro u-
gasto no percurso: 49 minutos dufos agrícolas e pecuários ca�a,- tos padronizados, se incorporou
40 segundos I{)c 5 decimos. que rinenses que d'emandavam os mero como um fato administr>ativo de
r,epresenta fim verdadeiro ;recór cauos internos ou' externds.

. real significado e de vantagens
de, õ qual deverá s:er homolo·

Após. o equi,pamento da Direto� apreciáveis.ga;do pela F.A.C. O tempo gast? ria de Economia e Assistência
-

ao

pelo campeão- do ano passado', Cooperativismo, e a instalação de A fiscalização exercida, além de
· Antenor' Belarmino da SilV'8 doze (12) Po'stos de Classifi.caçao, garantir a sanidade, a pur,eza e as

(V-8)., foi' de' ,56 minutos e 36
nos por,tos e centros de irradiação, cond\Cões ideais dos produtos que

segundOS; e 'do vencedor do Fri.
começou.se a cumprir as disposi- se destinam 'a consumo em outras

meiro Circuito Ciclís.tico de FIo
ções regulamentares baixadas e vi- paragens,

j

permite que se conheça
'ri,a,nópolis, o joinvilense Ervino

gentes, que djziam respeito à defe- do volume e valor da produ'ção
Schroed-er, foi de 50 minutos e 40

sa da produ'ção agro-pecuária, embarcad,a.
.

segundos. Assim, Samuel San Ano a'pós ano foi o movimento Os Iprodutos clas;s�ficados, nos

tos póde figurar como .0 mais de classificação se consolidando, tres primeiros meses deste &no,
completo pedausta. do .Estado e atingfndo.se no ano de 1949 a sUa apresentam o seguinte 'paÍwrama:
a Federação Atlética Catarinen- \

se está propensa a envia-lo a PRODUTO VOLUME
São Paulo para competi'r \ num Mandioca e derivados 1. 57003 SaCús

'dos maiores circuitos cicj.isticos Arroz 242:26 Sacos

do Continente. O, 2° lugar foi Feijão 1670 Sacos
obtido por Oscar Rosa.' com o' Cebola 23993 Caixas

tempb de 53 minutàs e '15 se Bat'atinha 830 Sacüs

gund.os e o terceiro por OSlli .!:to. Fumo 18299 Fardos

sa, com ,,55 minutos. Os três
(Corre)doreSi pe,rte.cem aD Ubira
'tan, Em 40 lugar classificou-se
Francisco Silva. do Taubaté, em

5° CarloS Delambert do Ubira
tan' e .em 6° Pedro Paulo Vieira'
do Taubaté.,

A banda de musica do 140 B.C.

gentilmente cedida por seu
comandante tenente -, coronel
Paulo ViÉ:lira da Rosá abrilhán
tou a manhã ciclista de domin

go.

I

VALOR
Cr$ 18.368.029;30
Cr$ 5.542.890,00
Cr$ 167.900,00
Cr$ 2.333.869,00
Cr$ 129.900,00
Cr$ 18.752.668,70

Os númei"os acima totaliza'm portada.
241021 volumes, com o _valor co- No mesmo periodo de tpmpo a

merdal de Cr$' 42.295.257,00 e.. arrecadação das taxas de classifi-
12.918,'tilo' quilos, o que dá um va- cação a'tingiu a importânci�_ de
lor médio superior a três Cruzei- Cr$ 147.963,80, numa média men

ros por quilo de msrcadoria ex- sal de ür$ 49.321,20.

Listribuidore.s Carlos Hoe
IIcke S. A. Com:' e lD'd

Caixa Postal, 1 2

FlaI'iaI:lópol�� .

'Financiamento
do arroz

ARGEL, 29 (R.) - O porta-aviãa
francês "Dixmude" chegOlL.. 3 Di

serta, Tunisia, com' o se,gundo car:

. regan:vento de avíôC!s americanos:
__ .p.l,H·á� a F.rança, enviado de acorda
com o programa de auxilia dOI
Pacto do Anantic�. '

Tropas 'francesas descarregarã�'
os aparelhos. Não há

\ noticia de
nenhum incidelli,e.

••. .__., •••••••• o·.

\

CASA MISCELANEA':@di.t�
btiidor. do. :Rádio. IR.�C. Ao

ictor. 'Válvula. ei'_Pillco,.
Rua Conaelbeiro ': Mair. I

Partido Social Democrático
,(Secção de., Santa Catarina)

Dev.endo realizar-se no dia 3 de outubro do corrente ano

a eleição para o cargo de 'Goverrvaflor do Estado, convoco, na
fOl''(na do artigo 2-1 dos Estatutos, os l'epresentantf?s t'ederais
e estaduais 'pertencentes ao Pa.rtido e os dir'etórios munict"

,pais pa.ra, em conv,enção, nesta Capital, nos dias .f7 e 18 de
hmho pl'óximo, escolhel'em o candidato do, Parti!do àq,ueié
cargo e deliberarem sôbre assuntos outros de alta relevância.
partidária.

\

Flo,rianópolis, 20 de maio de 1950.
Celsú Ramos - Pres'idente da COlIJiSSdO Execlltiva.

. C O'n V e n c ã 0-
"

\ ,

Estadual
..

\

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



•

o El;TADO-Terça-feira, 30 de Maio de tJ5,1 7

!

.tSI r·D L'" N .

·r::r·. r. InS eves
.

......&0.. da Maternidade' e médi'o 4.,

Hospit&i de Caridadtl

CLlNICA DE SENHORAS - CI
RURGIA

.

PARTOS
.

DiIlgnÓllticO, controle- 'e. tratamento
tlIlpeclalizado da gravid�s. Distar

.Moa da adolescência e da menopaa

;1,1l, Pertubações menstruals, i 1ft,,·

<l'l!M{}Ôell e tumores do aparelho geuí-
.

l!i:fIi feminino,
. J

r�raçõe8 do ntero, ovários, trom-
1IN. apendíee, hérnias. varizes, ete,

{:trnrgill plástica do perineo ,ru
�)
$SSISTENCIA AO PARTO E O.f"F....

RAÇõES OBSTETRICAS
�nçu glandulares, tíroíde, ová

rimI, hi,popiie, etc.)
�brtnrhio8 nervOllOS - Esterilidade
._ Regimes.

.

�.n.ldtório R. Joio Pinto, 7. - re,
Uêil
Reai,d. R. 1 de Setembro ..,... EdU.

�!!'UIJ e S{}'U'E8 - Tel. 846.

Dr. Newton d'Avila
�lnrgi. geral - Doenças de Senho

ras - ProctoJogia
Eletricidade Médica

Coneultório: Rua· Vitor Meireles n.

.. ..:... Telefone 1.307

Co�su1tas: ÁS 11,30 horas e '.tar·
de das 15 horas em diante
Residência: Rua Vidal Ramos n,

.. - Telefone 1.422./

Dr. Guerreiro da Fénsecs
Especialista

lIédieo - Efetivo do H6SpitaJ d.
Caridade· ,

OUVIDOS - NARIZ e GAR·
GANTA

Tratamento e Operações
Residência: Felipe Schmidt, V9

Telefone: 1.560
Consultas: Pela manhã no H08l)iW
Á tarde: Rua Visconde de Ouro
Preto D. 2.
Horário: Das 14 ás 17 horas.

-_ .._---- ---�-�-

Dr.Milton Simone Pereira
Clínica Cirurgíca

Molestia.s de Senhnras

CIRURGIA GERAL
i!to, Serviços dml Professores Bene
Wildo Montenegro ,.e. Piragibe No

gueira (São Paulo)
Oonsultas: Das U ás i7 horu
qUIl Fernando M-achado, IÓ

Dr. M. S. Cavalcânti
..::IiDica excluoiTaIIIente de er!aaou

Uua Saldanha Marinha, II
Telef011e M. 7U

..........• r

Dr. PÓlydoro E. S. T-hiago
M6dleo e parle"'.

.. Hoepital de Caridade de Flo

rianópolis. Assistente da
Maternidade

Joençll8 dos órgãos Internos, el�.

eialmente do coração e vaso. \

Poenças da tiroide e del'baJ. alo
dulas internas

;Unlca e cirurgia de senhoril" -

-Partcs
'LSWTERAPIA - ELECTROCi\R
OlOGRAFIA -- METABOUSMO

BASAL
\1OH..UnO DE CONSULTAS: ._

Díàríamente das 15 às 19 no
ru.

CONSULTORIO:
Rua Vitor Meireles n. UI

Fone manual 1.7U2
,RESm:!NCIA:

,!l.wtenida 'I'rompowskí @:lo!

Fone manual 76'ii
'.

)Or. Roldão Contoni
-CIRURGIA GERAL - ....LTA (.'1·
I'IURGA - MOL�STIAS Dlt S.I&
I NHORAS - PARTOS
rormado pela Faculdade d. Jil...t!i.
... de UDÍTeraidade de Slo Paule.
ende foi a•• istente pÓ!" várioo llnos do

&�ço C\rú!gi�,!"do Prof. 4llpi..
UIn'eli Netê ..

Cirurllia do estõmiogo e· 'ri.. àieula·
r�.. int!ostinoa delgado e "''''011<), ti,...j·

de, ria.. prômtll. bexiga, utero, ),
e'lÍLr;OI e trompas. Varicocele, lIidrio

eele, varizet e "hernal.
eon.ulta" D". 3 i, 5 !lar,,_, II raa

•. ,

fdil>C Schmidt, 21 C ..ltol 1. Cuà
Paraiso}. T�lef. i.sse

�e&ldé""i2: Rua E.te.,,,,, JuDiar, 170;
Tel1!f. M. 764

Dr. A. Santaela :
(J'or::nado pela l"àculdade Na,�lo- .

nal de :U:edicina da Universidade
do Braall)

U6dlco p<>r concurso d8 Assistên·
cia 8 lis!copatas do Dfatrito

Federsl .

!:x.interno de- Hospital Pslqui&
trtco e MamcOmio Judlcif.rto·

.
da oapítal ·l"ederstl· .

lIx·lntenlO da Santa oasa de )Ill.
serícórdía do Rio de Janeiro
OLtNIOA M:l:DIOA - DOlllNOAB

:t.'1mVOBAS
oonsultõrio : l!ld1f!cl0 4.m�Ua

lI'e.to _ Bala J.
Residência :

Avenida Rio Branco, 144.
Das l� "-6 111 nor....

Telefone: ..

Oonsultórlo - 1.%(,c,
&&sldência - 1.303.

I·.GARAPE,RIA
Commotor eletríco de 1HP

VENDE�SE
Tratar ?iesta redação com

o Sr. Domingos ou em Itajaí

I com o Sr: Luiz Ne cetl,
RUA VOLUNTÁRIOS DA PÂT·RIA N.O .68 • 1.° ANDAR

,
..

--

CAIXA POSTAL, 583· TEL!;FONE 664(Í. TELEGRAMAS: .PROTECTORA> -

FERIDAS. REUMATISMO E

I · fi I
'

..

,.
PLACAS SIFILITICAS

ag,encI8 Uer� par� ,StaG VatarlOil . Elixir de NpgoeiraRua Felipe Schmidf, 22-8011. M.dicac;õo 'Quzi'iClI' DO tratClm.Dt
Caixa Postal. 69 • TeJ "Pretactere" -. PLORJANOPOLIS de :iflU.

..
.

•

..

DRA. WLADYSLAWA WOLOWSKA MUSSI
e

DR. ANTONIO DIB MUSSI

Médicos

Cirurgia-Clínica Geral-Partos
�-

.
\ .

Agora, Sim!

I

Serviço completo e especialisado das DOENÇAS DE

SENHORAS, com modernos métodos de diagnóstico e tra

tamento.
COLPOSCOPIA - HISTERO - SALPINGOGRAFIA - ME

TABOLISMO BASAL'

Radioterapia por ondas curtas-Bíetrocoegulação
Raios Ultra Violeta e Infra Vermelho.

Consultório: Rua Trajano, nO 1, 10 andar - _,Ed ificio
do Montepio.

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

Besídêncía - Rua�antos DUmont, 8, Apto. 2.

I
�

Dr. Mário,Wendhlusen
�.' médica de adulto. • eri&llÇQ
L'OllIIU.l.tóriO -.Rua ,:João PInto. lf

Telef. M. 769
eomulta du 4 ii 6 lIariiI

1Qf..Millhcla: :l'eIipe 8cJuaI4t .. •...
rrelef. 11'

Pedidos com :ijepresentante
Para Santa Catarina '�

DORIVAL S. LINO
Edificio IPASE - 2. andar

I
'

Caixa Postal 260
Florianópolis - S_,. Catarina

1 .

__

.

_

Vende-se

- - - � - -

cÕMPAN1ür��IíANÇA"wÍrrw·BAiííA;f�&"·�"�
I Fundada em 18_70 - Séde: BAHIA

INC�NDIOS E TRANSPOR'.l'ES

!
Cifras do Balanço de' I!144

CAPITAL E RESERVAS •.... •.•....•. Cr' 80.900.606,50
Responsabíldades .••..• ....•.. Cr$ 5.978.401.755,97
Receita . .....•.•......• � Cre 67,053,245,30
Ativo _..... Cr* 142.176.603.80

I
Sinistros pago! nos últimos 10 anoa c-e 98.687.816.�o
Responsabilidade!'} ••.•..••• Cri 711.736.401.306,20

Diretores:

Dr. Psmphilo d'Utra Freire de Carvalho, Dr. Franeieeo de St,
Anisio Metmorra! Dr. Joaquim Barreto de Ar�'io e José Abr�iI.

�"""""'''{§''.-.-''._'''_'.J''_.,_"--_ - -.- -J''t..-.-.-. - .._.,..- !til

s e.c e SOCIÃ'-!

POIi(.1'O ALEGRE

Uma casa com bom terreno,
situada na Rua 3· de Maio no

Estreito,
A tratar 'na mesma

DR. FRANCISCO CAMA.R.l
�TO

AcJvogado.
Escritório: Rua Felipe Schimidt
21 (sobrado) (Alto da casa "O
Paraíso") ;

Resídeneía: Rua Alyaro de CaI'''
valho, 36

.

F!erianópou..

1'lroniilportea regularas de ca:rg Or< ele pôrto· �e

sIo FRANCISCO DO SUL para NOVA 1081
Informagõe. cornos Agente'

.

_ ,

Flor�l!In6polil'i ..!. Càrlos HoepckeSIA - C'! - Teletone 1.'212 ( Eod. teleg,
São Frenci.cc do Sul-Carlos Hoepck� S/A -CI- Telelone I) MOOR&MACK
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o Brasil lutará ao lado dos Estados·Dnid
de assistir à conferência na Universidade de Stanford sô

hre o Brasil. ° embaixador brasileiro falou no Common

wealth Club sôbre o "Brasi% na 'paz e na guerra". Declarou
aos jornalistas: que o tema lhe havia sido designade, e que

preferia não, falar de guerra. Acrescentou: "Não se

falar' de guerra sem mencionar os .Estados Unidos.'

ram-nos ,à guerra, anteriormente, e voltaremos a estar
seu lado no caso de outra guerra".

S. FRANCISCO, 29 (V.A.) _ ° embaixador, brasileirc
Mauricio Nabuco qualificou seu ,país de "nação com rns- :

Ü�fus ,p.acificos". que iria a outr� guerra ao lado dos Esta ..

d41s Umdos. ° sr .. Nabuco encontra-se nesta cidade a fim
�,'.

'
.

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

.
, .

.TOINV:ILE, 29. (R) - Tev.e gra- I
ta repercussão no seio das classes I

conservadoras desta· cidade a run'l
'.

dação da Federação da Indústria
de Santa Catarina, recentemente

levada a efeito em· Florianopolis. A

projeção ,
sirnpatica da iniciativa

?o� Joaquim Domingues de I mendar o maior respeito ao San. foi a«en!uada ain�a mais pelo �at;
Oliveira, por mercê de Deus e tíssimo Sacramento em que estál do presidente eleito da nova entí

da Santa 'Sé A'Posltli.' líca, Arce- verdadeira real e substancial e te I dade de classe, sr. Celso Ramos
, m n

[ d d 1 f'
.

di
.

_ .

d
bispo ;Metropolitano de Floria. contido o Corpo de .n sso Di .

O'
laver es e ogo eíto In ICaçW) e

io VIn
J' '1

.. .

nóppli�, Doutor em Cãnorses, Salvador.
'

OInVI e como o prrmerro centro III

Prelado Doméstico, Assistente Outrossim louvamos e encar:
dustrial do Estado a ser contem-

ao ,Sóli,o Pontifício e 'Conde Bo- no' pi d t d
.

-

plado com, a instalação do Servico
vem SOle oso cos ume e orna,· '" . . .. ,

.

Imano. t e { to"
Social da IndustrIa, que. VIra sem

.

\
men ar m as, ruas e as rentes �e dúvida desempenhar grande mis

Aos qtde o' presente Edital virem, suas casas, em homenagem a tal _ ., _

sauda�.�es, paz em Jesus Cliristo augusto Mistérío .

sao num. centro industrial tao arn

Fazemos saber que, sendo o dia Hipotecando a todos antecipa- plo e adIa�tado .c_?mo o. nosso. En-

� de junho próximo, consagrado damente as nossas humildes hên-
rre as .mal1lf�staçoes de apreço que

à magna solenidade de Corpus eãos nutrimos a' certeza que tu !
por tais motivos. recebeu o sr. CeI

IChristi (Corpo de Deus ) , em que d' " .
. 1". I

;;0 'Ramos, destacamos a da Asso
o correra par a a maior g ona ue . -

C
.

I I d trí I d
se homenageia a própria Devinda- Jesús Sacramentado e honra' da .

craçao omercia e n us ria e

�------------�------------------------------.----------------------

de no Mistério 40 'Santíssimo" Sa- R1ruigião em Geral.

cramento; e para atender aos jus- Dada e. passada nesta Cidade de

tos desejos, de nossos amados Dio- Florianópolis sob 'o Selo de Nos

eesanos : Havemos por bem con sas Armas e' Sinal do Vigário Ge

firmar para aquela data a solene ral do Arcebispado, aos 3') de

procissão do Corpo de Deus que maio de 1950.

se verificará como segue: (Ass.) ,Mons. Frederico Hobold

Beunidas as Associações Reli Wg{�ri'6 Geral. .José Renato die
· gíosas ,llibaixo especificadas e na ;::;ouz�, Provedor' da Irrn, do Sso

quela mesma' ordem, dentro e no Sacro

'adrQ da Catedral, um pouco antes ---------------

das �6 hs. - 4 hs. da tarde -

4 t' -, t·desfilarão ao sinal dado, lenta, D I Opt5S e um tgre
contiuna e ordenadamente, pre pa- a o Z o

,.

cedida da Cruz processional sob r' o carioca
a direção imediata do vigário Ge RIO, 29 '(.O; E.) - Um casal de

ral e seus Auxiliadores, obedeceu antílopes'e uni tigre de Bengala,
do ao seguinte itinerário:. embarcados na India" com �rans-

Praça 15 de Nov'embro _. Lado

f
bordo na capital uruguaia, chega

d'o P;l1.ácio _ Ruas Visconde d·e ram ao porto desta capital consig
Ouro Preto, Artista Bit,tencourt n(ldos ao Jardim Zoológico da Pre

Saldanha Mílrinho, Praça Getúlio' feitura.
Vargas, R. Visconde de Ouro'Pr,e. Esses animais, que foram trans

Lo, Pr�ça Pereira e Oliveira, R. feridos ,para.a Quinta d,a Boa Vista,
Arcipreste Paiva, Catedral. vão constituir a 'proxima atração
A ibênção, pa\t'a que não haja in do zoa, mormente os antilop,es, do

terrupção do préstito, será dada tipo :conhecido como "NUgau Azul".
00 adro da Catedral, para alcan- e que são muito raros, estra.nhos,
�ar a todos os fiéis. tendo

_

as patas iguais d·e bovino, a

A
.

ordem das Entidades e As· p.eIagem do camelo é os chifres

sociações no' pr,éstito será a se. CUl(tos como de veados.

guinte:

ReU,ola_do �or lei o. rrgistro, çivil de casamento reliuio�
Habilitação previa e posterior. ;_ A certidão. subscrita pelo celebrante é docurncnt

hábil. - Sancionado pelo presidente. da República o decreto do Congresso.
Regulando o reconhecimento dos, Parágrafo único ---:' Se a certidão 4857, de 9 de novembro dê 1939 (

efeitos 'civis ao casamento religio-! do ato do casamento religioso. não rios 'registros públicos),
so, o presidente da República san- contiver os requisitos constantes DISPOSIÇõES FINAIS

cionou o s:@Iinte decreto do Con 140s incisos do Art. 81 do Decreto Art. 7°. - A inscrição produ'
gresso Nacional; I n. 4857, de 9 de novembro de 1939, os efeitos juridicos a contar .do
"Art. 1° - O casamento relígío- exceto o de número 55 (Lei dos re- mento da celebração do casame

so equivalerá ao civil, se observa- gístros públicos, os requerentes, de- Art. 8°. - A inscrição no Re

das as prescrições desta Lei (Cons-] verão suprir' os que faltarem. tI'O Civil' revalida os atos prati
tituíção Federal, �rt 163, §§ 1° e 20).1, _Art. 5.° - Processada a habilita' dos com omissão de qualquer'

HABILITAÇÁ'O PRÉVIA I çao dos requerentes e publicados formalidades exigidas, ressalvan

Art. 2.° - Terminada a habili-j os, e�litais: �a form� .dd dispost�) no o di.sposto· �os Artigos 207 e 209

tação para o casamento perante 1), COdIgO Civil, o oficial do registro Codigo CiVIl.

oficial- de registro civil (Código certificará que está findo o proces- Art. 9�: - As ações, para inva

Civil) ,
- Arts. 180 e seu parágra- 80 de habilitaç'ã:o sem nada que ãar os efeitos civis do

'

casame

fo) é facultado aos nubentes, pa- impeça o registro do casa�el1to religioso, obedecerão exclusivame

ra se casarem perante a autorida- I religioso já realizado.
.

te aos preceitos da lei civil.

de civil ou ministro religioso" re- Art. 6.° _ No mesmo dia, o juiz I Art. 10°. - São derrogados
querer a certidão de que estão !:Ia- ordenará a inscrição do casamento\ Arts. 4° e 5° do Decreto-lei n. 32

bilita,dos; na forma da'lei civil, de:- religioso, de. acol1do com a prova de 10 de abril de 1941, e revogad'
xando-a, obrigatóriamente., em po· de ato religioso e os dados cons-. a Lei n. 379, de 1'6 de Janeifo �

der da autoridllde celebrante, para tantes do processo', tendo em vista 1937, e demais disposições em co

ser arquivada. / o disposto no Art. 81 do Decreto n. trário.

Art. 3.° - Dentro dos três me· t,et..HlII
ses imedi'atos à entrega da certi·

dão, a que se refere o 'artigo ante,
rior, (Código Civil, Art. 181, § 1.0),
o celebrante do casamento religio-

TINTAS PARA IMPRESSÃO so ou qualquer interessado poderá
Cruz processional, Colégio Cora

.

eão de J.esus, Asilo... de Orfãs, Con C O T TOM A R requerer a sua inscrição no regis-

�regações Marianas Femininas,' As
Iro ,Público. .

;iJ0CÍ!ação IS. Zita, Associação S. Ma'ndado' ]·udl·"I·al § 1.° _ A prova do ato do casa-

� mento religioso, subscrito _pelo ce-
Terezinha, Damas de 'Caridade
Apostolados, O'l'dcm Terceira Fe contra a tenta"a-o lebrante, conte�l).(.· os requisitos

. \I constantes . dos JncIsos do Art. 81
menina, 'Ação Católica, Abrigo d·e .

CHICAGO, 29 (V.A.) - pode-se". ào Decreto n. 4857, de 9 de novem.

Mlmores, Colégio Cafari:nense, Con pedir agora até um mandado judi- tr.o de 1939, exceto o· de
.

número
çegações Marianas' Masculinas, .

I t 't t
-

I I .

ela con ra a en açao· .. _ sto foi 0·55 (Lei dos registros públicos).
irmandades, segunda a ordem ,dr .

que oonsegulu a sra. Geida Was· § 2.° _ O oficial' de registro ci-,pr·ecedência ou costume, Ordem, t b
.

ten er.ger: .

que Impe r�u um nla;� vil anotará a entrada no prazo de
rerceira, Masculina, e por último a dado JudiCial para obrigar seu ma requerimentO' e dentro em vinte
Irmandade do Santíssimo Sacra· 'd C I

'

la
'

ri o, aro, a passar com e êste
I
e quatro horas; fará a sua inseri-

menta. f' dI'm e semana e não com outra I!1U- . ção. ,
.

Cada AssOei'ação deverá apresen· Ih O I,.

er...
. ma,ndado foi despachado Art. 4;° _ Os casamentos rcljC1i.

Lar-se com os respctlVos estandar f
'

I tI" R d I t.
.

....

,

... � . .

aVlo.rave men e pe o JUIZ u o ':1 • 080S" celebrados sem a prévia ha-

te� e dIstmhvos.. �ao, permIt�das; Desdort que, neste caso, atuou co- I bilitação perante o oficial de regis'

cr,lanç�s
na Proc��,sao, 'só v�stidas I

mo verdadeiro 'Cupido, dizendo que: tro público, anteriores ou posleri
d.e .AnJos p'�r.a abllr o� pr.éstIto. O� desejava ver marido e mulher em, ores à presente lei, poderão ser

·

fIéIS e famlhas q�e .�:o pu�e�e:n novo. idili.o ... Gerda inici�.ra aç§ó; inscritos, desde que apresentados
acompanhar a Pr@cI"saoassIstIrarde.,dlvorclOcontraomarKtone pelos nllbentes com'- .

.

_ ',.... ,o requenmen-
a sua pass�gem nos passeIOS das 4.im!o 50 mil dólares, sob a alega . to ,de inscrição, a prova do ato re,

·

ruas d� ,�raJ�o. ção de que Calwl vivia a m!!i4,'[ par- : ligioso e os documentos exigidos
Aos fIeIS dIspensamo-nos de reco te do seu tempo com outra mulher.• 'pelo Art. 180 do Código Civil.

,

.l\s classes- conservadoras de Joinvile congratulam
com o sr, Celso Ramos -

por sua eleição para
presídencía da Federação da I .. de Sta. Cataria

!P.E'latIIR
111111[111

FLORIAHOPOLlS -30 de Maio de 1950

'Procissão de Corpus Chisti

r-

Ioinvile, que dirigiu àquele 1

nente coestaduano o seguinte
grama:

"Nome classes produtoras
gratulamo-nos com a sua elei
para Presidente da Federação
Iudustria de Santa Catarina e

-pressamos nossa imorredoura
tldão pelo seu elevado gesto de;
tiça determinando seja Join
contemplado com prioridade
instalação dos serviços do SESI

nosso Estado, gesto êste que de
eloquentemente quão criteriosa
rá a Sua a�uação no elevado p

que lhe foi . confiado pelos ind
triais -catarínenses. Atenciosas

I
dalÇões. Associação Comercial e

dirstrial de Joinvile. GERA
WETZEL, no exercicio .da Pr
dencia".

' •

CONTRA CASPI,
QUEDA Ias CA·

BELOS E DEMAIS· ,
�

!'o
,

AFECCOU DO'

COURO. CABELUno.

!
..

'

anã
Para auxiliar seus assinantes, a Cia. TeLefônica está puM

.cando nos jornais. dois salUltares conselhos:
-

"1°) Não tirar o fone do lugar, antes de ter a vista ou na lD
• mória, o número do aparelho que va.j 'discar.

2°) Não bator no gancho, quando esteja a espera do zumbid
porque isso lhe fará demorar muito mais ,.a sua ngação".

De minha parte, tenho obedécido religiosa' e inirtilmente
.

ê.sses avisos. Acontece, porém, que nem tudo está na gente. Dec
rar o número a discar, ·eu decoro! Nã:o 'bater no gancho, �u ná
bato! Mas nem por isso o zumbido a'parece! Quando o aparelb
daqui de .casa está inzmnb-íve l, recorro ao do vizinho! Se êss

: também neg1a zmtibir, vou ,ao (segundo vizinho! DCjpoi,s R'O terceiro
Ao quarto! Ao quinto! Ao sexto! Dep'Ois de uma enorme via-cr7,tcis
volto ao da redação. E nada. Espero o zumbido· éinco, seis sete
'Oito, nove e dez minutos!

. ,

Procuro reclamar para a Companhia. Mas 0adê zumbido? Afi
nal vou ali ná Pra'ça, tomo um au.tomóvel e corro a levar o reca

do lá p'erto da Ponte.
'

Zero! A pessoa, que ·esperára: ,quase uma hora pela encomeU
da ver:bal, partira para Lajes. .. Bon.i{to!!!

Vou, então, ao telég'l'afo e sap'eco O meu despacha. '

\

Apesar de resumido, lá ;;e foram 33,20! Mais 15,00 do auto
48,20! No dia' s'eguinte vem-me a resposta do telegrama. Tudo trun
éado! Novo telegTama, bem eS,clarecido: 57;70!

Resumo: 1.o5,90!
R;esf:a-me o grande consôlo: deco,re_i o rvúme1'o ant�s de dis

C((1' g não bati com o gancho!
Es�oú. de consciência Itranquila! ,]\lias tambérp quando isso se

,repetir - vai s'er brêve· - eu prometo:
10 - Decorar só uma vez o número a discar, '

,. 2° - Bater só uma vezinha com o gancho·!
.1""; '_

��'
�_."��--_.-
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-
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