
SANTA CATARINA HOSPEDARÁ HOJE O SR. CRISTIANO MACHADO, CANníDA TO À PRESID1tNCIA _IJ ---_.�-

,

COLHIDO, PELA CONVENÇAO' PARnDAmA. "

",',." .

,O ILÚSTRE PO(IT1CO MINEIRO' SERÁ HOMENAGEADO À�_l3 HORAS, COM!JM ,AI.MOÇO NO ,,�"ÇLP.B��D��?�·
AGOSTO" FARÁ A OFERTA, DO- ÁGAPE O SR. SENADOR IVO D'AQUINO, .EMI NENTE LID�R DA MAIORIA NOSENjtUO

Declaração perfumâdora
Afirmou o "Governador de Nova Iorque que

a guerra com a Russía rebent,aria ainda êste mês

WiSHINGTON. 11 (U.' P.) - Os Iíderes do Congr-esso e o ano

mundo oficial não sabem explicar quem teriam sido as "pesscas bem

informadas", que' disseram ao governador Thomas Dewey que. a guerra

com a Rússia começaria ainda este mês. Uma 'tal afirmativa é conside

rada inteiramente contrária ã todos os prognósticos e anáãses da situa-
, �

o lUIS ANTIGO DUBlO DE SANTA CATARINA \ ,

IIHpIetú!c • D. e.l'fttel SIDNEI
NOCETI - Diretor Dr. RUBENS DE ARRUDA R..UlO�

Ano XXXVI I florlanópolls- . Ter�a·felra, 12 de Setembro ,de 19�O
ção internacional.
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Seçgo dá.. Santa
Ao eleitorado do Estado de Santa Calarilia: ",'

"

Ao recomendar ao altí so eleitorado de S. Catarina os seus can-

,A Comissão Executiva, do.iPartido Social Democrático; Seção de didatos . .Q pmnÚlõ Social Democrático está na certeza de haver apon-
".\

,

Santa Catarina, na conformidade do disposto no artigo Olmo (9°) dos tado nomes que, unidos por um só ideal partidário e dentro do mes-

seus Estatutos, venl recomendar ao sufrágio do eleitorado- catarínense me progr'ama, possam trabalhar devotadamente pelos' altos ínterés

-os nomes dos candídatosj do Partido às eleições de 3 de outubro pró- ses, de Santa Catarina e do Brasil.
'

xímo:
,r.'

Sufragando êsses nomes" pode o eleitorado es-clarecido dia nossa

Para Gevernador do Estado: .. ,
terra ficar, convicto de que terá. com o, seu voto, contríbuido para'

'"Dr� Udo Deeke,: engenheiro civil;
assegurar o bem estar, a ttrariquilidade e .o progresso do Estado e do

Para Senador' Federal:
'BmlSil.

Dr: Nerêú Hamos, advogado;
Florianópolis, 8 d-e setembro de 1950.

Para Suplente -de Senador: , 'i ! o,'
A Comissão Executiva:

Dr. João David Ferreira Lima, advogado;

.. ," Para Depu�'Ildos Federais �

I
'" Calarina

Dr. Nerêu Ramos, advogado;

Dr. Armando Simõne Pereira, advogado;

Dr. Leoberto Lans Leal, aovogado ;

Orlando Brasil, professor e contabilista;

Dr. Joaquim Ràmos, advogado;

Dr. Agr'ippa de .Castro Faria, médico;

Coronél Pedro Lopes,Vieira, militar;
,

�

Dr. Antônio Nunes Varella, advogado;
'.

Dr: Rogério Vieira, advogado;

Dr. Cid Loures Ribas, advogado:

Qr�; Aristides Largura, advogado;
Vitor Buhr, serventuário, de justiça;

Para Deputados Estaduais:

Abelardo -Sousa, ' prefessor.;
. Ado Cãldas Faraco, funcionário público;

Adolfo José Martins, fazendeiro; ;
Dr. Afonso Maria Cardoso da Veiga" funcionário público;

Alcides Abreu, funcionário público;
•

.Br, Anes Gualberto, engenheiro civil;

Ângelo Ponzoni, industrial;
Aritenoi' Tavares, advogado!'
Dr. Antônio Dib Mussl.;-médico;

"
�

Dr. Antônio Gomes de' Almeida, advogado;

Antônio Tauille, �nilitar;
-

-l'Dr. Armando Calil Bulos, advogado :

Dr. Arruando Valério' de Assis, mé ico;

Arno Oscar Meyer, industrial;
Arnou Teixeira de Mello, serventuário de justiça;

Augusto Bresola, i-ndustrial;
Edua;'do Virrnond, f'uncionário público; ,/
Dr. Elpídio Barbosa.. professor;

I

Di-: Fernando Oswaido de Oliveira, médico!
Dr. Ivo Silveira, advogado;

Jairo Callado, jornallsta.;
Dr. João Batista Bonnassis, advogado;
Dr. João Estivalet Pires, advogado;

João dos Santos, industrial;
Dr . .Toãõ-Ribas Ramos, advogado; ,

Dr.' Joaquim Madeira Neves,'médico;

Dr .. José, Bahia, Spinola Bittencourt, médico;

'José da Costa Miranda, serventuário de justiça;

Dr. José Gallotti ,Peixoto, advogado;
,

,�,osé Motta Pir�s,' professor;
Lauro Lochs, professor;
Leandro Longo, serventuário de .justiça;

Dl.. Lecian Slovinski, advogado;

Dr. Lenoir Vargas Ferreira, advogado;

'Luís Bertoli Junior, serventuário. de justiçl).;

Manoel Siqueira Belo, serventuário de justiça;

Dr. Mario Mafra, advogado;
Dr. Norherto Bachmanti, médico;

Oscar Rodrigues da Nova, comerciário;

Olívio Nóbrega, servenü�ário de justiça;
"
Dr. OLhon da Gama Lobo d'Eo.a, fun'cionário pubTico;

Pedro Bittencourt, industrial;
'/'

Protógenes Vieira. f;armacêptico;
.....

Dr. Ro:b'erto l\I[ünd�,ll de Lacerda,. advogado;

Torqllato TaslSo, funcionário público;

Waldemar Gnibba. industrial; .

Dr. Walt,er T,enório Gavalc'anli, advogado;,

,'Venceslau Borini. industriál;

D�. Wigand Persuhn, economi.sta;

Dr. Wilmar Orlando Dias, advogado;

Dr. Ylmar de Almeida Corrêa, médico;

Nerêu Ramos

Aderbàl Ramos da Silva

{:��'-�;
:�--".,."

Adhemar Garcia

Agripa de Castro Farta

A.lfr..e�o CampQs
'Alvaro Soares- Machado

Anes GuallJ�to
Atílio Fonitma'

liar7o$ Spe��ça
•

Carlos Zipp-erer Sobrinho
Celso" Ramos

e o seu espírito público o Sr. Nê<_
reu Ramos isolou-s-e em seu Esta..

do Natal. Santa Catarina, em pro.

paganda de sua candidatura à s�
natoría, As desilusões 'e as" injus

tiças não o fizeram abandonar 0$

prtncípíos que sempre defendeu

com �inceridaiI)3 "e' de.votamento..
e Q(ije se encontra, ao contrario�'
tantos

�

outros que o' acusav�

dentro do mesmo partido, lutan�

do sem. alardes pela "vitoria de seus

ideais.

Quando se festeja ,a data nata·,
lida do iJustre homem público, e

quando soe assiste à sucessão de ra

tos. nem sempre recomendáveis no.

evolver dOiS acontecimentos polí'

tícos, a figura:-de Nêreu Ramns

mais avulta 110 conceito público e

na estima de 'seus concidadãos.

E Isso se evidencia peja soma de

mensagens e telegramas que lhe

são dirigidos, de todos os pontos

do país. sem distinção de cor par

Lidaria, externando o júbilo de to

dos pela data, ll,ftalicia do vice

presidente da Re�ública.
De O" Glob'o, de 4 do corrente..

/
Elias Angeloni
Ernani C. de Bitiencourt Cotrim Fillto
Francisco Benjamin Gallotti
Frederico, Hardt

"rJasparino1Zorzi
Heitor Liberato

Ivo d'Aquino
Jairo Callado
José Boobaid,!,�;V.

11" l�,�....��,.;,>.S""��",{",,,

�'.'\"::� ... '�'"

""'i��r4?-'� ..

Lauro Soares

Oscar Rodriques da Nova

Pedro Kuss
'

.

Pedro Lopes Vieira
'

Potttpilio Pereira Bento

Roberto Olioeira

Rogério Yieira

Serafim Ernesto Bertaso

Valéria Gomes

Vitor Buhr

,

...._-_._..-_,.._..
- .....- ..._..._-_._._...

_._-_._-_-_._.......,._-.-_..._-.._-.-_..
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,
�latDras para, �ui� MajorHugo Ramos
lIar a co�stru�ao POT via�nte da Ca-

de rodOVias pital da. Republi.c�, chego?, ontem.

GOIANA, 11 (V.A.) - A Comissão a esta cidade o Ilustre oonberraneu

de Estradas de Rodagem, atendendo Major Hugo Ramos, destacado e

a uma solicitação do govsrnador prestigioso ,p:rocer da alta direção

Hosanah Guimarães. 'enviou vinte do Par-tido Trabalhista Brasileiro.

v!aturás �ara os

mUlli�iP,iOS
do

_

illte'j'
Ao distiu!o visitante � �'O E:;'

1'101',. destlllad�� �ôdas, a execuçao de tàdo" apresenta os seus melhores

,serVIços rodovmrIos d�versos em cola· .
'. ,

boração com as ,Prefeituras Munici, votos ,de boa� vllldas e r.1e felIz es�
pais.'

, Lada 'entre nos.. , , '

oprimeiro aalio eOIl
radar para o Brasil
RIO, 11 (V.A.) - Revela "O GLO

BOH qué o navio "Rio D'ouro " cons

truido na Inglaterra para _a navega

'ção de cábotagem do Brasil é-� pri

meira unídáde da marinha braSilei

ra a ser dotada de ranar.

'.

-

8.lillo, 8.io ,aprova
S6Dsa�ioDai>s decliPra�ões do sr. Bantoo Coelb� .

RIO, 11 (V. A.) - O corres' de' que o ÍlOSs� Partido marche mente,ao acôtdo feito com a U�

pondente, politico de' "A Gazeta" de acôrdo com o P.S.D., que obe- D. li. Tudo isso ocorreu à noss�

e 'de "O Estado'',' .encontrando- dece ali a chefia do se�or 'Ne� revelia e sem o nosso ª�io. Con'f

'se ontem com o senhor - Danton rêu Ramos. 'Este )oi sempre o fio que o novo apelo que acab.

Coelho, presid�nte do P.T.R., ' a ponto de vista do meu. Jartido, de dirigir aos prestigiC)sos corre .....

quem _
procurou ouvir a respeito obediente aos desejos reiterada- ligionários Saulo Ramos e CarJo"

da politica de Santa Catarina. O mente expressos pelo nosso emi� Gomes de Oliveira ençontrarã _

senhor Danton Coelho, que com nente chefe senador Getulio Var- escolhida "que almejamos,

acentuado' desvelo dirige aquele -gas.Não é verdade o que. lá,.se I �Ie o-b!etiva '-n�o só o nosso dese....

Partido, acudindo ao nosso apelo, -assoalha na Imprensa e por mel�s JO senao tambem � do nosso pr�

declarou-nos:·'

1
de bole.tins, ou seja, que a djre� � claro candidato à présidência

,�'A. pos�ção d.o .�.T.R. em Sa?ta ção, nacional do 'P.T:B. tenha �ido' Republica, senador Getulio ,Var
Calarma e deflDlbva no sentido cOlJsultada e assentido relativa", gas. -

'

J

"

'i

l Guida BoM. bancár!o. .
,

.... l

/

,/
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o Remédio de Confiança da Mulher

..

Lira Tenis Clube

. . . . . . . . . . .

De ordem do senhor Major FitScal Administrativo desta
�o�poração, comunico que no próximo dia 16, às 9,30 horas,
sera real�ada venda em hasta publica, de quatro cavalos.

.

Os interessados d�yerão corhparecer neste . Quartel no-, .!. ..••.•'.: •• � .••••••••-. • • • ••

'

••

dia e hora aCIma mencíonados., -ÓrÓ, '

, Camillil, Gravata., Pilamo.Quartel em Fpolis., 8 de setembro de 1950. Meia. dai melboreli pelo. J'me'

PEDRO ;NOGUEIRA DE CASTRO 20 Ten. Adm. Almo-l 'lore" precor ,6 Da CASAdUI.éxarife Jnteríno..
'

CELANEA _ RuaO. Mafraj

PR0GRAlVfA PARA O M�S DE SETEMBRO

Dia 16: -' Sábade -'- SOIRÉE

Dia 2� - SÁBADO - GR,ÁNDE FE8TÂ' DA PRIMA-

VERA "SOIRÉE PARA VOC�" APRBSEN'fACÃO DE

GRANDE SHOW - SALAO FINAMENTE OR

NAMENTADO - CONCURSO PARA A, RAINHA,
DA PRIMAVERA DO CLUB� _; COM PREMIOS
ÀS VENCEDORAS _; RESERVA DE M�AS
CR$ 30,00 NA ,RELOJOARIA MORITZ.

Dia 30 - SOIR'tE '

NOTA: Para tôdas as festas programadas não haverá
convites' especiais. A Portar ia terá instruções para nãe

deixar entrar pessoas não pertencentes- ao quadro sooíal
do sexo feminino-ou masculino,

De Teatro
o Teatro dos Píccolí de
drecca empreende uma

Touruée Mundial

Po-

Depois de 14 anos de permanência

na. Améríca,
e particularmente na Ar,'

gentína, a Companhia· Teatral.' dos I
"Piccoli" -de Podrecca, deixa Buenos

AiréSÁ_
"

Durante estes anos, o it)ui conhe
cido espetáculo italiano, que Vittorio
Podrecca creou em: Roma há 36 anos,
e que repl'esenta uma singular de'

monstração de vitalidade ar-tística ín-
'

ternacional, aumentou e renovou no-

c tavelmente todo o seu repertório, en )
quanto oferecia, em todas as cidades,
desdé o' Chile ao Canadá, os seus va

riados espetáculos de alegria e bele

za, a centenas de mihares�de espec

tadores, grandes e pequenos,
Participou de brilhantes -execuções

coreográríco-musícaes em .muítos doe

principais teatros da América, assim .

como o COLON, de Buenos Aires, o

PALACIO DE BELAS ARTES, do
México' e o ROXY, de New York, En.
tre os numeras de atração e paródias,
tipo revistas, os quadros tolclor-ístt-

,

cos dos Andes, dos .Pampas -e' das' An
tilhas, suscitaram especial interêsse
as acuradas edições cênicas realiza' .

das pelos Piccoli em "O Retablo" de
De Falla;-na "Boite'a Joujoux", de

Debussy; e na comédia' de 'aventuras
�/ "Vinte mil léguas submarinas", de

Julio Verne; a Gazza Ladra", de Ros

síní, e o -D. João", de Mozart. Estas
duas-útímas peças já nos ca-rtazes doe
Piccoli desde os tempos do Teatro

ODESCALCHI, de Roma, do LIRICO
e DAL VERME, de Milão, apresen
tadas, tambem.. pir Podrecca nas vá
Irias tournées .euro,pea� cj>meçando
peÍÓ Teatro FÊNICE de Veneza; até
à SALA. PLEYELR e o �atro DOS
CAMPOS ELIZEOS de Paris.
Entre os maiores sucessos dos Pie

coli na Argentina" são dignos .de as'

sínalar os numerosos cursos' de re

presentação, oferecir>s pelos Minis'.
',térios da Instruções, da Nação e da'
Província de BUenos Aires, til todas
as escolas do Pais,
Na prímeíra etãj;5ã' da nova tíurnée

iDjtie(rnacional, realizaclla "em Monte'
vídeo durante seis semanas, agora os

Piccoli dirigem·se para o Brasil, on

de, contam renovar os sucessos de dez
anos atraz.
Vittorio Podrecca, com os seu 25

Colaboradores, transõsrtu-se, por wa
aérea, do Uruguay+até Porto Alegre,
no Brasil" etapa Inicial do circuito
Brasileiro, reuníndo-se as' .000 ma

rioneUes e a toda a sua aparelhagem
cênica, que foi transportada por estra'
da de Iferro; pelo ItíJ) Grande do Sul;
,onde já se exibiram, com muitos su

cessi, e a�ui contam p-érm.aliecet._ um

mez;e meio, para depois prosseguírêml
Viagem para S. Paulo e Rio de Ja','
neíro,

.

É provável que os Píccolí de Po

dre�ca atravessem novamente o Ocea

no, para uma nova tournée pela Eu

ropa, depois de tão longa ausência,

tOp_U'" 1950

Comemorando () 60-.0 aniversário de
." sua fundação, a

.

INDúSTRIAS DE PAPEL

pelos sê'Us departamentos: Fábrica' de .

.

.Papel, Edições Melhoramentos," Ofici-·
nas Gráficas e' Representantes em todo
o � Brasil, agradece a seus' amigos e

fregueses a honrosa preferência que lhe I

. , vem· sendo dispensada.

no próximo ano.

':f'EIUDAS, REUNATIEMO E.
PLACAS SIFILITICAS

Elixir -.de Nf'Utleira
M.dtoacao Qu:dll,.. DO bCltam.at

da .um. '.

Poliçia ��Iitár-Fiscalização
.

Administrativa-EDITAL
Venda de animeis

1 SOlloVETEIHA DE' 8 FUROS MARCA
'\

VENCE-SE

I
•

.

com can<lcirlarl'p narn Hill íHl'O� -(]" ,"orVflt·e. p:qni'D:lrl:l ('.0111 com

,'1lressor "GOPELAND" original. motor de 3 H. P. e hatedeina COm mo
tor de 1 H. B. em pe·rfeito estado de funcionamento e conservação.TRATAR NO �'EMPóRIO ROSA".

f

. Vou vO.lar em João Batista Bonnassis;

para 'deputado ��ta-d�al pelo P�S,�'D�

Grande redução de' preços
A LIVRARIA OENTRAL d,e ALBERTO ENTRES, sita à: rua Feli

pe Schmidt, 14, nesta Capital, está promovendo grande Iíquídaçãos
de seus lirtigo), com .desconto especiaís. .

Aproveitem, pois, a grande vantagem que 'se apresenta ao púbfi...
co adquirindo artigos por preços vantajosos.

(Iube Doze de Agosto-·
AV'ISO

,'� ,
Em nome d� Diretoria dêste Clube, levo ao �onhehl-'

mento dos Srs. associados que, devido às grandes reror

mas internas que estão sendo efetuadas em sua sede so-
'<, •

�

cial, ficam suspensas as programações de' testas mensais

até o término das obras. ,�o entanto, a Diretoria. já está,

providenciando para <que seus 'associadas �,nã,o fiquem'

privados de suas' habituais recreações, procurando orga

nlz�r exc(lrsões às cidades vizinhas ou; .mesrarr-realizando

soírées dansarites em outras sedes de" clubes co-irmãos,

com os quais. haverá, naturalmente! entendimentos pré
/

"

De qualquer. forma será anunélada com antecedên

cia pela imprensa 10faI qualquer iniciat�va a ser toma

da' naquele sentido.

•

Arnaldo Dutra

Secretário Geràt"
-,

. :.._�

SífilIs
1 •

•

• At_aca todo o organismo
tEM" SII<:ILJS OU ,�EUMATISMO --DA

ME�MA ORIGEM?
\

USE 6 POPULAR PREPARADO

t:

I ",1""'1

1·#41!&i l:&il r;J
Aprovado pelo D. N. S. P., como auxiliar no tratamento

, . - "l'

da Sifilis e Reumatismo da mesma origem.
"

Inofensivo ao organismo, agradável COII_lO licor.
i

;'IMOVElS
V. S. corrstruíu um prédio t.Não o legalizou no Registro de 'imóvets��

Os documentos de seu imóvel estão de acôrdo com as leis em vigor'?
Si existe alguma irregular,i.dade, procure hoje mesmo o 'Escritório Imo.
biliário A,L.Alves, rua "Deodoro 35, que' está habilitado a, regulariza,.lOD··
criteriosamente.

" .. , - ._ . _' _,_
I,
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CLUBE DOZE DE AGõSTO '\

:SÁBADO, DIA 16, NOS SALõES DO URATÊNIS CLU BE, GENTILMENTE CEDIDOS POR SUA DIRETORIA, RETUMBANTE "SOIRÉE.", COM O CONCURSO DÁ
ORQUESTRA EXCLUSIVA DQ "12 DE AGÔSTO. INíCIO ÀS 21,30 HQRAS, ATÉ ÀS 3 HORAS, IMPRETER1VE�MENTE. ,FICAM CONVIDADOS, POR ÊSTE
M�IO, .05 ASSOCIADOS E SUAS EXMAS. FAMíLIAS· NÃO SÓ 'DO-CLUBE DOZE, COMO TAMBÉM DO LIRA TÊNIS. I

/
/

Cientistas brasileiros em visita �nl 1.ao Serviço N. d� Malária em S. Catarina
.

�:IVE�s=�Â
A obra empreendida em Sant� Catarina-pelo dr. Mário Pinotti e

SR.
-

JOCELINO DE '9LIVEIRA
. / Natalteía-se hU"j:e o sr. Jocelino de

)Seus colaboradores teu! atraido a êste Estado/famosas autoridades sa- Oliveira, competeate industriário da

mitárias e cientistas nacionais .e estrangeiros que desejam conhecer o Fábrica de Móveis Santa Catarina,

peculiar problema de malária e o andamento dos estudos ecológicos a quem cumprimentamos.
. -que tem visado perfeito conhecimento de relação "bromélia-malária". SRT}A: DALVA MARIA CAMINHA

nesta região. Na semana passada, aqui estiveram três autoridades sa-
Faz anos, hoje, a gentil e. distin-

ta senhorinha Dalva: iJ.\Ilaria Caminha,
nitárias, os doutores Malcolm H. Soule, professor de Higiene-da Uni_'

l' d 1 d C 1" Coração
/ . . .

.

. ap Ica a a una o o eglO
-verstdade de AIm Arbor. Michígan, o qual percorreu também diversos .. de Jesus e dileta filha do sr. Gumer -.

.servíços de Saude do Estado, dêles levàndJ a mais lisongeira impressão. I
cindo Caminha, chefe, do Serviço

Os doutores Rola Hill e Causey, da Fundação R:ockf;feller,.o primeiro Postal Aéreo. ...

.

O .

,movimento ilo H. de, Caridade
íOcupa�o o cargo de diretor da Fundação para toda a América do Sul e SRTA. TEREZA SO_UZA , ,I '

C
.tI' 1 l'd I' d MI' ,1

•. Transcorre, nesta data, o aníver A d Is en ra e o segun. o. ac 1 o ao nstítuto e a ano..ogia 'fu!etam demora- .'

no me·s �,ag.. 05to u 1.-,10'0. .

.

..
.
,. sário natalício da distmta e graciosa

..da e mll1UCIOSa visita, aos trabalhos do S.N.�. >' senhorinha Tereza ··Sousa, dedicada e \ �

,

Hoje, o Instituto Osvaldo Cruz aqui estará representado pelos seus : competente funcionária da Impren- O· movimento de assistência aos indigentes internados neste Hos-

.

! maiores expoentes- ou sejam o dr. Henríqne Beaurepaire Rohan Aragão; I' sa Oficial do Estado e filha do sr, pital durante o. mês de agosto próximo passado, foi o seguinte: Con
,1'8eU diretor durante longos anos, bacteriologista de fama mundial cujos Manoel Vicente de Sousa e da sra. -sultas, 1141; Curativos, 1868; Ex. Laboratório, 202;' Raio X, 100;
,;;estudos sôbre o ciclo evohltivO' do hemoproteus abriram" campo vastissi-' Helena de Sousa.

. ., Ondas curtas, �6' Infra-vermelho 45' Ultra violeta 41; Metabolis-
-mo à bacteriológia 1110derl1a' A senhorinha Tereza oferecera as

bus I . n ·b' 'd
' .'. . '.

.

..

.

_ 'suas numerosas amiguinhas que irão mo usa, 3, lu age.!_n uodenal, 2, Rad'lOterapla, 124, Ionísações,
Odr. Julio MIJlllZ, chefe da Secção de Protozoologia do Instituto Os- feÜcitála pelo feliz evento uma tes- 32; Anestesia pfgazes, 33; Eletrocoagulação, 2; Bisturi eletrteo, 1;

-valdo Cruz �tu_ahne,nJ,e diretor técnico do Instituto- de Malariologia, no- tinha. Transfusão de sangue, 3; Inhalações c/penioítina, 4; Injeções, 4227;

_Ia�ilizou-se pelos seus estudos sôbre a doença de Ch�gas;. MARLI-TERESINHA Operações, fOLe Formulas aviadas. 2063.
'

"O· !ir. Gustavo l\;lendes. de 'Oliveira Castro que vem acompanhando A data de hoje é festiva para o lar

-com grande. interêsse os !st�dos, 'ecológicos sôbre ° peculiar problema do sr, Manoel dos AI).jOS, proprtetá-
. rio do Salão Minerva, pois assinala

malarigeno cat�rínense,� que já nos visita pela terceira vez chefia no
'

.. ,', . _ '/ o aniversário natalicio da ínteressan-
.mesmo iInstituteja Secção de Bioecología, O dr. Flávio Fonseca, ex-di- te Marli-Teresinha, sua dileta filhí' Restaaracãe das relações entre;;retor do S�rviç9 de Profilaxia da'Malária do Estado de São P-aulo, atual- nha. y, y
emente também em Manguínhos, completa tão expressiva caravana que moAs,s choOmmepnraagzeenrs.·

que Mar-lí-Teresí-

O Brasl·1 e a Alemanha ..por uma semana estará entre nós. �-' ,

. .

I ' nha receberá, hoje, nõs nos associa-
,

. ,. "

\

C
.

A

d II D
'I

.

FAZEM ANOS HOJE RIO, 11 (V':'A.) .: COI,110 anuncio ção ide �rcad,orias constantes da:
t

. 0,D\C.....e ri.o " e-o".._. ze'.. OA.�..O,W'. A sra. Anit� F'reftas Makovieski, amos acabam de ser concluídos, com .seguínte relação:" exportação brasí-

_ � viuva do saudoso Estanislau, Mako- todo êxito, os entendimentO's entre leíra. para a Alemanha materias
vieski··') o governo brasileiro e o' governo da Pl'Ímas, Cr$ 5;!íOO.OO(},OO; 'gêneros

Florianópolis hospeda há días

ai
As 9,00 horas. - Varledades Em - � sr. Orívaldo Clfmaco, ofi'êiaJ Alemanha Oeídental, iniciadôs atroa' alimentíclós,' Cr$ 44.500.000,00;- ma'

\-;violinista Ilze Dossow que, sob o pa- Gravações.. da( Marinha Mercante;' v�s da missão (ecohomica chefi" .nutaturas, Cr$ 500.00l},OO; diversos,
drocinio� d�r Seél�etaria de In1erior As 11,30 horas,= Oferecimentos - o jovem' Osvaldo Cândido de pelo barão Wolath Won _Maltzàn,. pa Cr$, 4.400.000,00, (tudo P'erfazElrido J1

"e Jtistiça Educação e Saúde, se exí- Musicais. Sousa, auxiliar de "A "Gazeta"; ra Ô restabelecimento,' em bases: con- total de,"15 bilhões de cruzeiros, Fi-

·,.1birã ao publico de nossa terra depoís, As 13,30 horas - Diario Da Me.· - o sr. Tomaz Picl,{erig, funcioná; cretas, das relàções· con'J.ercia'f� �ntr'e cou ·assentado .que o ajuste vigorar�
; �e amanhã, quinta'{eira. 'tropole' - (LABQRATORIOS SCO?!' rio da seção de ferragens da firma os dois países. pelo prazo 4e um ano, prorrogando-

ILZE DOSSOW, jovem violinista & ENO).
.

�
, Oarlos Hoepcke - Comfrcio e In- O ministro Pimentel Brandão, mi, se sempre por igual periodo, caso

·:.reaparece ante o nosso publico, de- As 13,35 horas � Oferecimentos dústria; nistro do Brasil em Bonn, fez com não. seja rescindido mediante aviso

':iPOis de uma vitoriosa "tournée" de Musicais.
.

- srta. Anabela, filha do Sr. Ro- os II\lpl'esentantes alemã,es a troca previo de 6Q' dias. Os dois governos

,,-.concertos, em que anpliou o circulo As 14,00 horas - Variedades Em, mão Leandro da Silva; dos instrumento'iI 'do acordo. No ajus' constituirão comissões mixtas' pa,ra

.de seus admiradores, poiS aqui eá- Gravações. - a srta. Alice, filha do
-

saudoSO te . de 'trocas ficou estabelecido que facilitarem e acompanharem a exe-

",·teve em 1944. As 15,00 horas - El1c�rramento conterrâneo Hildebrando Barreto. o Brasil e a Alemanha ocidental c·ução. do ajuste, devendo reunir-se
_ l0 Périod·o.

.

VI.NJANTES . adlllitirão a impOl·tação e- exporta' periodicamente.

Diplomada, pelo In�tiluto Musical ,As .17,3.0 lloj'a:; -:, Alma.J?,ol'te,nIW·. Sa.,· ALFREDO... O;CYI!,.Ol'f. Ti\BORDA _ �,
.•de Pôrto Alegre, .realizóu o seu '1° - As 18,00 horas - O .. Instante Da KIBAS

.

_.--'-----------------�.....---
..

-------

,,;concerto em CuriÜba, em' 1942, com Prece. "
De'" passagem para Sãó José, onde

'

JOS maio\'es' aplausos da c,ritic.a e do As 18,05 horas - UUl Programa a�sumirá ·as fUllções de C�letor .ES-- O 'PBIJC"ITO 'DO. DI""Publico. Seguiram'se concertos em Para Você - (A ELECTRO:-TEC· tadual: removido de 'Tubarao, está D li
,:São Paulo, Rio de Janeiro ,e na m{l,io-.NICA).'

.

nesta capital, desde ontem, o sr. AI- CENAS MAL1llFICAS

:l'ia' tias capitais do pais, -sendo sali- As 18,30 horas - Juventude ·Es· fredo Odilon Taborda Ribas, que O éomportamento dos pa'iS reflete.

\;eritap'a pelas súas 'qualidades de ex' pirita De ;FlorianópOlis, tem sido muito cumprimentado por se
.

pl'ofundamelite, no moral dos fi-
'

']pressão, que desde cedo se manifef}- As 18,45 horas - Paginas Rorhan- seus nufuerosos amigos �qui residen' l-h�s. A,ssim, na rôrmação da perso-

';taram, com grande' propriedade. ticas - (LIVRARIA l\I[ODÉRNA). tes e correligionários pessedistas.. nalidade dêstes tem efeito máléfico

Obteve, Ç!omo prêmio dos seus es- As .19,00 horas - Momento E�pot SRTA. TERESA MULLER •
geradas, discus�ões e cen�s de ner-

forços. e da stl'a dedicação, uina boI- vo Brahma. .'
' Qcorre, nesta data, 'o aniversário vosismo que

-

as cria�s assistem em

/sa de estudos 'no Rio de Janeiro, onde As 19;3\) horas :._ Notitlario -Da natalício da\ gentilissima senhorinha casa. . .

,.
'.

fez um curso particular com o emi- Agencia Nacional. Teresa. Müller, fino or,namehto da '

::nente Prof. Oscar Borgerth, catedí-ã·
.

As 20,00 horas -'Zininho & Re, nossa sociedade e dileta filha do Procure formar em seu fil,ho uma

>tico da Escoià Nacional de. Musica' gional De Nabor - (G, DA COSTA benquist� ·ca�al Oecy e Francisco' persona,lidade normal, evitando ce·

,iia Universidade do "BrllsiJ. I PEREIRA & CIA ·S. A.)
•

Müller. nas [desagradáveis no lar. Tanto

No\ Rio, foi Quvida pelOS nossos As 20;30 horas - Osmarin? .Mon- As muitas felicitações 'que recebe- quanto possivel, esconda-lhe até

nláximos maestros, como. Mignone, guilhott & Regional - (CASA VIC- rã a graciosa aniversariante de suas seus aborrecimentos, contrariedades

",Lorenzo Fernandeff, e,. em São Paulo, TOR E A CAPITAL). numerosas amiguinhas" juntamps, e apreensões. - SNES.

por Camargo Gu'arnieri. As 21,00 horas - Teatro Roman prazerosamente, as nossas, com sin° �
O "O Estado:' almeja à jovem vio' tico - (RADIO<TEATjRO) - CASA ceros votos de venturosa existênc·ia.

_,_.-----_-------------------------

.-1inista pleno êxito em sua apresen- OSCAR LIMA. _.. "1"'.-, ..;;

'tação em nossa' capital.
'

As 21,30 horas - Musicas Selecio- Justiçe do Trab" lho

·"0'
\"

P'Vo�:. 8,00 horas - Bom, Dia Para na1:s'22,00 horas - Encerramento. PROCESSOS EM PAUTA PARA fl·CI·R"a
'r

'dEE,
o

_..•INSTRUÇÃO E JULGAMENTO �

.

MÊS DE SETEMBRO
Dia 12, às 13,3-0 horas:

1 I- t I d· I di·
· . PROCESSO N° JCJ).31/�0.

-

ns 1 U ,O OS'. n US flarlOS Reclamante: Wilmar MIguel We-
ber;
'Reclamado: Nicanor Souza.

Objeto: Salários, a;viso�prévio, in·

denillíLção, férias· e horas extraordi-
Concurso para as carreiras de escrituráriQ e

.

escriturário·-datilógrafo
O Institut.o dos Indusl.riál'ios torna público qlTe, no peri<Wb de

11 a 30 de s'etOl11bl'O, permanecerão ab_eTlas insc;rioõe� para os con

cursOiS rdati'vos ,às c!ar�f'iras em epi§\rafe, rnforn)a,,�õe:s 'd,e.talll.a.da,.s
-poderão ser obtidas na sede da Deleg'acia do Jnstiluto, Edificio IPA"SE,
'20 andar, {las 12 às 15 hOl'as\ exceto aos sabac:lo,s em (!LlC o ]lckari'o o'e

rá das 9 à-8 '12. .

FlorianópoJis, 11 d,e setembl'O de i950.

_. . . . . . . . João Bicmi{/o MãY7' -. Delegado.

nárias.
Dia 13 ,às 13,30 horas:

PROCESSO Nó JCH25/50.
Reclamante: Olimpio ;Bach.
ReclamadCl: Cicero Cláudio.
Objeto: ÂViso·prévio e horas

traordinárias
.

Dia 14, às 13,30 horas:.
PROCESSO N° JCH32/50.
Reclamante: Luiz Manoel de

rim.
Reclamada: Padaria "1° de Janei·

'.1'0" de Alfredo Souza.

, Objeto: Aviso·prévio e indeniza·

I
ção - ."

Dia' 15, às 13,30 horas:
PROCESSO N° JCH18/50. '

.

Reclamante: Elias Paulo Coelho.
Re'clamado. Calvy de Souza Tava'

res,

Objeto.: Aviso'prévio,_ indenização,
férias, aúxílio-enfermidade, ,descan·
sos s·emanais e salários.

'I Florianópolis,· 9 de setembro de
·1950. .

ANTôNIO ADOLFO LISBOA
.

CHEFE DA SECRETARIA DA J C.J.
;

.

Rw'l. A.rcipreste Paiva - Edt Ipase - Ter.reo'

Panelas de, Prêssão ARNO
,

� "\ a Cr$ 5tO,00 �

Grelhadores� Etéfricos
it� Cr$ 30p,OO

na Elefrolandía
,.�'----------------------------------------------------------�

\

Cr$�t.750.00
O quanto custa uma enceradeira

A R N O /
,

-

I /

ELECTROLANDIA
Rua Arcípreste Paiva

'"'\
I �Edificío Ipase -Terreo

ex-

\ fLORI4NOPOLIS

Amo· .

Serviço -Espe�ializad�
.

AMPLO ·ESTOQUE DE PIÇAS ,8ENnlNIS
. ). I

Con�êrtos '.eni 'geral
FIGUERA�, &�'HOMS, LTDA-.
Distribuidores 8xclusivosrrD8ste Estado

. dos afamados V61éolos
".\ .

. ,

)JEEP DAWILLYS-O\l:ERLAND
Escritórios:

I

Rua Tiradentes, 5
Oficinas: Padre Romá, 53

\

l

\
I

\

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



I D� . eLAANO G.
GALLETTI

ADVOO'ADO
Crlml I olYIl

OODltltulgElo di 'Sooledadl.
NATUItALIZACOEB
Tltul08 Õlalarat6rlol

I�������------�

BR.I. LOB4TO FILHO
Doenças do' aparêlho respiratório

, TUBERCULOSE -

Cirurgia _
do Torax

Eornuui« pfila Faculdade Nacio
nal de Medicina. Tisio'logista e

Tisioeir.urgião do. HospitalNerêú
'.-_,Ramos.' Curso de especialização

pelo S. N. T. Ex-interno e Ex
as.çistente 'de Cir.urgia do Prof '
Ugo Pinheiro Guimarães. (Rio).
Cons.: Felipe Schmidt, �8
Consultas, 'diariamente,

das 15 às 18 horas. .

Bes.: Rua Durval Melquíades,
28 --- Chácara do' Esp�nha

.

�I

Ea.rlt61'lo I RI.ld.nola,
, Rua Tltadlntl. n.

FONE •• 1468
DRA. WLADYSLAWA WOLOWSKA MUSSJ

e

DR. ANTONIO ora MUSSI
Médicos

üírurgía-Clíníea Geral-Partoe

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

J

Slm-!
..

•

� u

h_ iÓMPÁNlilr&T�ANÇAT&�ffÃ&Tlimr,;,"�&T&�aT� ,

Fundada em 1870""7 sede: BAHIA
·INCAN'DIOS E TRANSPOR'.I.'ES '

Cifra. do Balaaç••• '1'44
, CAPITAL B RESERVAS •. , ,',' ,., ...••

_ CrI 80.100.808,50
Reaponsa.bildad� ..... , ...... ' ••• , ';.. CrI 1.978.401.155.17
Receita ,..... ".... "".,.,-:•• : • :•••. CrI 17,053,245.30
Ati I·

'
' ,

,

vo •• , . • ... ,., •• , ••.•.•. • ,'••.
'

••• "Cr' U2.176�603.8ó
'

, Simstros' pagol DOI tlltimol 10 'anoa .... C-t'� 88.887.818,10-
.

,Reapooaabilidadel·,..... •••• • '. ,'.••.• � Cre 71.7H.401.I08,Jo
,

." •

_
,) Diretores: '

,
Dr, �a.pIaUo dOUtra lI'reír••0 CaI"Y.".:· Dr. "ralle�. d. Ri.

_.::�!,!�ft_!'��.:_I��:,,�O!,�!��!!.•!���_�.,:�a6Jo • I_ Ahr••. ,

c._�_ ........... .... .ar__ ....__S& -'\_.-.- & _ .... .- '7 _,.- __ .& .. _,_T_-JAT_T_Tr.&T_ .w.w:-r_ U U ....

Agora,

/

Serviço eompjeto e espeetaüsado das DOENÇAS DE
SENRORAS. com modernos métodos de' diagnóstico e tra-"
tamento,

-

,

'

CO�POSCOPIA .,._ HISTERO - SALPINGOGRAFIA - ME-
,

TABOLISMO BASAL

RádioteJ,'apia por ondas curtas-Eletroeoagulaçlo
RaJ08 Ultra Violeta e Infra Vermelho.

-

Consultório: Rua Trajano, nO i. 10 andar - Edificlo
do Montepio.

.

" Horário: Das 9 ás 12 horas .,- Dr: M'uUl.
-.

.:
.'

<
' Das 15 ás 18 horas - Dra. Musai" ;

, ·-Residência-....:.. ..Rua,·,santos Dumont, 8, -Aptó...& .c, ,

ROS CONTRA
DO TRAB�ALHO :4

s e e e Soc,ÁI..�

'PORTO ALEGRE

RUA VOU;N (ÁRIOS OA PÂTRIA N.O 68 • t.· A.NOAR
CAIXA POSTAl., 1!88 ",r�ONE 6'640 • TueGRAMAS: .PROTECTORA-

.

Agencia &eraI pua 'Ila. Catarina
Bua Falip, Scbmidf, 22-Sob.

Caixa Postal. 69 • Tel "Plotectora" FLORIANOPOLIS

,

Transporte. regulares d,,@

,sio FB1N�ISCO DO SOL para NOVI ,fOll
.

' "Infol'mago.. oomol AiJent••
Plona�6p�li. - C.r,loa Hoepck_eS/A -,CI- Teletone 1.212 ( E�j. I elel.
Sã(l Pr.nellco do Sul - Carlol Hoepcke SIA -CI - Telelone' 6 \( ')') �!MAC g:

L

Pedidos comRepresentante
Para Saata Catarina

�

é
DORIVAL S. UNO \

1
Edifiéio IPASE -,2.'

andar'1. 'Cáixa 'Postal 260
Fl�rianópolis - S. Ó.atar�na

r

·i

;

.
-

�I_-. w7_-..-.-:..-�"'_? r_?_-..'lD".&'t:.. u .....�#&........_,... •• ........,... ay........ u u .........�

RADIOTERAPIA
RAIOS X

DR. ANTôNIO MODESTO
,

Ateaele. diàriame�e, ao Hospital de Cuida••

Dr. 'Li�� Neves _,:Dr. Polydóro E. S:"T-hilgo
Mnaer ila Maternidade e mé.le. ••

,

ll6dlco. ,arte"._

Hospital d'l Caridl!ld. t. Boapttal de Carldado eM ,.,.

CLINICA ·DE SE�O�S - Ç1.
.Ó»

-riaJlópOli.: Assistente da.
RURGIA PARrOS

.

,".,' -"Máter�dade
,

)laJnóstico. 'controle"e trata,meoto l)oeoçQ ·do) ,õrgiOli inlerDOI,'......

•��Jjudo da. gravÍ(lês. Ql.�_., dalmenle do coração o vuoa

tioe da adolescência e da 'menopau- (Joençu"'�da tiroide e demm alU!:-

a. Pertubações meJl4truals, .i'1.�'" '

•

doIu interqu
,

iIaçhI e tumores do aparelho genl-
. �é. • cirurgia de aenho.... -:-.

al feminio9', Partos.
),peraç&a do _qtero.- oVlrlOl, trem· fISIOTERAPIA -:- ELEC1'ROCAR-·

. _, .pendIce, 'b6rniu. vmset. etc. DIOGRAFIA - METABOLISMO

'lli"argia
•

p!utica ,do periDeo (ru·' 'B�AL
.....) IORARIO DE CONSULTAS: - i
'�ISTENCIA AO PARTO' B �i"E- D1àr1àmente das 15,às 19 bo-

RACOES OBSTS'liRICAS 'ru.
-

'..aça glandalarea. �oide. o....· .
CONSULTORlO:

ioI, hipoptse. etc.) Rna Vitor Meireles � 1.

I18tarbloa oenoa08' - &terllldIde Fone manual 1.701

.. Rellmes. RESID&NCIA:
:oatoIt6rio R. Joio PInto. , - Tel.

.

Av,nida Trompowsti a
MI, Fone maDDal' 7"

RMid. 8. 7 de Setembro _,.. .dif�

'� ti SooU> - TeL 848.' _.
r .,. � ....- �

_

.-�--.-

:0,. Roldão Con,oni
ii> '

CIRURGIA GltRAI., -_ ALTA CI
aUJtGA - MOI.,.STIAS D•••

NHORAS - PAJtro.
Wonado tela Waealdacle u ....
... .. UaI..nldade de sa. .......
oade foi ...isteDte por rirloa .... ..
Ic'rioo Cir6r_JÍ� __

do Prof. AUIIé
�._,

CIrvafa do eat61DJ1CO e 'I'Iu .......
na; lilteltiDoa delpdo .,� lInII

ele. ,'r!Ilf. pr6atata, batI&. .....
",ri••'

troaapa.. Varicoeele. �
ceie, YUÚIa e 1acrDa1.

Coamlta.: -�&a J Aa 5 limai, • ,...

weU.. Schmidt, .. :U (.ltoII. da Cala
'. ParaIeo). Telef. Utl _

..Ilhei.: R1!& lt.tenl JaaIK• .,..:
. ..

Telet.)I. 764

Dr. New�Qn d'A'vill
::tníqfa ,eral '_ Doen� d. s..lte

ras _ Pr�etologJa
Fleuicida.. Médid

ÃlllnltóriO: Rua Vitor Me1relea D.

• - Telefon_! 1,307
Consultas: ÁS 11,30 hona o ! lar,

I. do 15 horas em'diante
Residênci�': ,Rua (Yidal Ramo. a_

• - Telefuoe UZ2r

I
I'
I

Dr. _MárioWendhausen
� .6dka 4e adultooo • m.....
OouIllt6r1o - Bua, .1010 Pinto. II

Telef. IL 7.
Onontta daa. 4 A. 4 .....

....... , ,,,eU.. hUlKt .. ...
TIlef. ,III

(JI'ormado -pela :P-acwdàde Rado
aal, de 'Medicina da UnlYer81dad6

do aruU)
\ II6d1co, PQr conc;ur80 da Aa�

c1a • P&1copatas do Piftrtto ;-" ,

,

, pederal
'

D·lnterno de l!Jospltal PliquIA
trtco 'e llà.n1eOmio Judlc16r1o

'da Oapltal Pedetal •

h·lnterno' .da 5aDta Oaaa de lIt
..rlcórdla do Rio de Janeiro
OLrNlOA: '·IaDIOA � 00"0"

, NERVOSAS
Oonsu1mrto: Jldlftcl0 4II!6I1a
••to - 8ala I.

Be.ld6ncla ,

A1;enida Rio Branco, 144

IDr.• Milton' Simone Pereira ; T�:�O!!:" II hora
OOll8Ultório - 1.J&.;.

Clinica Cirurgica a.td� - !.JOI.

" .ol.tias file Senhora.' , O TA.LII-H ITUü----
CIRURGIA -GERAL I Pneue••• AP••

I.. Serviços. do'à 'Pr.0fessores Bene� I" Pro� ,

Itcto Montenegro e Piragibe No- LlVRAlUA .'. LlVKAlllll
,'gueira (São 'Pa..ulo) I '

'

"

8OIU.

Ooneultas: Das 14 ia t7 horu .;' •. , •• ,

·c.ü.&.'·.' Tii:âilióil'
..

... Fernando Machado•. 10 ,'poswe v., •. c� ou terrtouo. ....
- - vender?' , I

'O,. M. S. Ç.v�lcanti
�,,''''' CllcIUa!nmenle,' de wtaataa
.... s.Jdlub llariüo, II

,Telef_ II. 711

O,.. Peulo' Fontes
,

ClÚlico e operador
c.aourt6rio: Ru Vitor MIINIM. H.

TeIefo...: 1,405
Canltu lIaa {. 10 " 1:1'. aa. .. , II
til ln. R..ld�neIa: 1lu Bl�"'"

U. - Telet_: 1,411

NAo encontra comprador'
EntregUe ao EIIcr1t6r1o 'lIDo......

... L. Alves. '

Rua Deodoro ••

"VIRGEM ESPECIALIDADE" da
:' S��Ã��:RCtAt
Esp EC!AliO.l·DE

ClA;WETZEL �IN [) as ra[ &L· rOI � VI L� f�
TORNA A ROUPA eRANQUíSSIMA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Q ·ESTADO--Terça-feira 12 de Setembro de 1950

\

�.

, .

,

Faço saber aos que o presente virem ou dele live_rem conheci
.mento que no dia 16 de outubro de 1950 serão realizadas neste Sino
.díoato as eleições para a sua Dlretcríá e Membros de Conselho Fiscal,

"ficando aberto o prazo de 30 dias, que correrá a partir da primeira
'�ublicaçãu' déste e terminará no dia :10 de outubro próximo, para o

.,.... eg:�stro das chapas na Secretaria de acôrdo:, com o disposto no art.

�o- d'as "Jnstruções" aprovadas na Portaria Ministerial nO 2,9, de 29
• ;de marco de 1950..

,
'

..

Os _lIequer:ímentos para o registro das' chapas deverão ser apre

fientâdos ná Secretaria em ti-és vias, assinados por todos os candí-
..dates, pessoalmente, não sendo permitida, para tal fim, a outorga de .

"

",procuracão, devendo conter os requisitoa previstos no art. 60 das li

6'Instrucões" e ser instruidos com as provas exigidas no art. 530 da t
".consolidaCão das l:J.eis do Trabal'ho.

'[�. )

Florianópolis, 1° de setembro de 1950

Nej'êu Vieira de Andrade Presidente em exercício
I

SOLUÇÃO

PAUTAUBER-GE'
. ..

(
\.

5

L
.""

"

j. �-

;::'-

:j

J
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JUIZ:A�/��u�ts
CO-

Cine-Di.ário'
Edital de citação, com o pra- RrIZ ROXY
zo de trinta, de interessados Sessões elos Moças
ausentes e desconhecidos Hitz _ ás 5 e 7,45 horas.
O Doutor Clovis Ayres Gama, Jmz �

de Direito dá Comarca de 'I'Ijucas, do Boxy - ás 7,45 horas,

Estado de Santa Catarina, na forma Os irmãos Marxs - ALLAN JONES

da lei, etc,.. 'Kitty Carlislle - Sigfried Ruh-

" Faz saber a todas quantos in teres- mann.

e t C
�..

sal' possa O presente edital de citação, UMA NOITE' NA OPERA

�mpeon'a O arl- com o prazo de trinta dias, virem ou
A maior pandega do mundo ll ã

U dele conhecimento tiverem que por .

.

h f' ::\runca houve nunca haverá co-

oca de Fute�boi ����iid�e aO�:�fç�op��rote��a:e�u�n't:;I.lllédia tão gosada!!!
l.' "Exmo. Sr. Dr. Juiz d� �ireito. Oli- ,l\i'L"ft iígelllte lj'á adoeceu Intes�e.

Continuou domingo -'o' certame vino Pedro Dias, brastlatro. casado, mundo de tanto rir com 'este fII
lavrador, residente em Itinga, deste L

me' Mas ninguém se queixou porcarioca de futebol, sendo êstes os Município e Comarca, 'por seu advo- .

resultados das cinco. �elejas -dis- gado abaixo assinado (doc. n. 1), quer, ísso ll l
-

d
.

CENSURA LIVREputadas : Olaría ;) x .. otáfcg'c. D, para regularizar a situação e seus

Vasco 4 x Bonsuces-,o 0, Bangu 5 direitos sobre um imóvel que possui No Programa:
, em It.ínga, propor, perante V. Excia Cínelandia Jornal - nacional.

x Eluminense j, 'i�lalll,-'ng(; 4 Z
uma ação de usocapíão, na qual,' S.N. :__ Preços: _cinto do Rio O l: S:l:) .Crtstovão ;:, P 1 � que, hã mais de tríntajrnos, Ô

d
.
_-' . .

F
. Sras. e Srtas. . _. cr$ 1,2

x Ma ureíraz. - .'.� por si seus antecessores < 'l'anCISCO
2,0{I

Correia da Costa e sua mulher d. Ma- Estudantes: .

ria Antonia de Jesús, vem possuindo, Cavalheiros: -
.

como seu, continua e mansa e pacifica- - ODEON -

mente, sem interrupção. nem oposi
ção,

\
o seguinte ímovel : um terreno,

sito em Itínga, deste tmuJticíPio, con�
t;ituiqo de quatro pequenos lotes um,

dos, tendo o total de 86,95 metros de

frente e a área de 241.560 m2; fa·

zendo -frentes, ao, Norte, no Traves

são da Itinga, uma "'Parte, e a outra

com Pedro Manoel da Silva; fundos,
ao Sul, parte no Travessão do Qui,
lombo e parte com herdeiros de João

'Carlos dos, Santos; extrema, a Leste

com Henrique Antônio Fagundes e

Juventino Donato Dias; e a Oeste,
com herdeiros de Francisco Manoel

Um empolgante drama
,

da Si:lva e Antônio Anastácio Perei-

ra .(Doc. j. n. 2). 2 - que, nesse ter

reno, tem várias benfeitorias. 3

que sua posse nasceu da aquisíçãn
feita á viuvá d. Maria Antonia de Je

sús (doc 2), que por sua vez a adqu i
riu no inventário dõ marido Francis'

co Correia da Costa, onde as ferras
foram descritas sem títulos de domí

nío, ante escrituras particulares não

registradas. 4. - que o imovel sem·

pre foi do domínio particular de gen-

te antiga do lugar, hoje desaparecida
Previsão do Tempo, até H ho-

5 � que a posse do suplicante acres'

centada á de seus anteceasores sobe �s do dia 12.

a trinta e muitos anos, continua e Tempo: Bom.
pacífica. 6 - Ora, nos termos dos Temperatura _ E�tavel.
arts 550 ri 552 do Código Civil, essa

Ventos _ Variav.eis,_fresctls'.
poss'e, por direito de' I?,r��c�ição aquf 2..Temperatúr,as Extremas dú hoje:
sittva, importa na aqursiçao do

dO'I' . M' 1'" ()
mínio, que pode ser declarada pOI' MaXl!11a 23,6 - ,'.mma .),

sentença, a qual servirá de título ao
......_.�__-::'�-:_:-::-::=:;-_;;

suplicante para a transcrição no re- I herdeiros de Francisco Manoel
.

da

gistro de imóves. 7 - Assi!n;é a pre-l Silva e Antonio Anastácio PereIra"
sente, em conformidade com o arti- lavrador, r�si�ênte em Itinga, .

(J

co 550 citado, do C.C., combinado com. Dr. Promotor 'Público, cOlllQ repre

os arts. 454 e seguint�s d'o C.p.C." pa- selltante do M. PúbliCO �. 'o curador
ra ser julgada provada e procedente, que Ifol' nomeado 'aos mteressado"
'afim de ser por sente"nça dêsse Juizo, ausentes; por pl'ecatória, o Serviço
declarada a aquisição de domínio, do do Patrimonio da União, na pesso�
suplicante sobre o referido imóvel, � I de seu representante leg�l, na Capl-
feita, mediante mandado, a transcn-, tal .do Estado; e por edital, com (I)

E· t t d F t Vitamina C ção da mesma sentença, no registro I
t>razo de 30 dias, public::ndo-�e 3 V�4X �a O e ru as

_ .' de Imóveis na Comarca, custas na ses no jornal da Comarca maIS prólu�
HIdratos de Carbono etc

-- forma dil lei. Protesta o' sllplicante ma e 1 vêS' no Diário Oficial do Est�-'
•••••.••. '-' . • . • • . . • . • • . . • •

fazer a sua prova conY testemunhas,: 'do os interessaaos incertos e ausen

u'epoimento pessoal Jdos contortan" i te�; todos para contestarem o pedida,
tes e demais interessados que por i no pl'azo legal Ue dez dias, contadof:J

T I 'd ventura contestem, pena de confes- I
da citação, ficando citados para tudos:

e egamas ',etr os sos, e vistoria, si necessária. E, nes- ios termos até final, pena de revelia.

Acham-se retidos, nos Correios e tes termos, requer o suplicante a V. Dá-se a causa, para os efeitos da

O F'
\ ,.,.' í

ft V d
Telégrafos. os telegramas) para: Excia., na forma do art. 455 do C.P.C. taxa, o valor de Cr$ 2.500,00, juntan.-

erro''YlarIO' venceu o gua er e seja admitido a justificar a sua pos- 'do'se o respectivo conhecimento, E,
.

., T
'.

_
'., ••,.." ,,'. _I deCsãIe·XI.av. dp,eUbAIl?CoOsSe,Í1vtaa(1110draiaSI�lvPa,elAISgÕI�I'� se com os requisitos acima, atrituti-, com as cópias legais, P. Deferi9:nento_

, d vos do usocapião, em dia e hora que Tijucas, 24 de maio de 1950
..(�lCURIlIBA, .11 n .A.) - AmIs

flOVlclllO
e do Agua Ver e, vencen

mar do Espirito Santo, Elleas Fara- forem designados,. com o depOimento João Bayer Filho. "Em dita petIçal)
tosamente defrontara.m-se ontem do o prüneil'o pelo expr.essivo e,s" co Guimarães, .Coronel Anacleto Ta, das testemunhas abaixo arroladas, foi exarado o seguinte d'espacho: "A_,
'I1ésta Capital as· equipes' do Fer. COTe de 3 x 1. vares, Antóni0 Florentino, Ler1ita que comparecerão ind.ependetementc com6 pede. Desígne-se data e naU-

".� 'c;" 1� Gonçalves Rosa, Olindo Calvet, M,aria de citação, cientes o Di,. Promotor fique'se o Dr. Pl'omotor Público•

.---------------,..----------------- Martins, Manoel- Gomes Marques, Púl;>lico é o Cmador que V. Excia. se TiJucas, 30,5-50., (a) Clovis Ayres

Ati' til B"
·

d·
,. João Silva, Foto de Dona' Herna, servir nomear aos inter�sados au· Gama, Juiz de Direito.

e ICO X acaluva OrulHgO prOXIIO Maria Machado; Conceição Centrei- sentes. E, julgada por séntença a No final da justificação foi profe-.

,
-

ras Soares, WiHy Goldefeder, Zeni justificação, digne-se V. Excia., por rida a seguinte sentei.J.ça: ,VístoS',
Adiado pa[:a :ia!' lugar nntf"Oll- f,mbate. Atlético x Bocaiuva, e111 Pereira, 1° Sargento Machado, Jason mandado, os confrontantes Pedro etc .. Julgo por sentença a juSNfica

tem ao fes'LivaI pró-Casa do pro-I'�onbin:uação ao certàme de 1}rof'is- Machado, Sébastião Tl'indJ\Cle, ,.Fer: Manoel da Silva, herd'eiros de João çã6 pr,elimi,nal' da presente ação de'
llandes oe Da,lva Lucia Borja. CarIo dos Santos, Henrique Antonio usocapião requerida por Olivino Pe·

fessor, realizq-se no p·róximo do- sionais da cidade.. FagundeS, JuveI1tino J)onato Dias dro Dias para"que produza seus devi-
mingo, no Estádio da .F.C.D., o olune '

----..:.,_------------�-.-�-...;.-------:::::r__:_ dos e jurídicos efeitos, G.lfstas afinal:
P. R. l. Tijucas,- 17 de 3u1ho de 1951J�

(a) Clovis Ayres Gama, Juiz de Df�

reito�' UE para que chegue ao ,conhe.·
cimento de t6dos, mandou expedir lIt

presente edital que será fi�ado na

sede clêste Juizo, no lugar do costtl

me e publicada na forma da lei. Dada

e passado nesta cidade de Ti.iucal3'•.
aos dois. dias do -Illê� de agosto dI)

ano de 1950. Eu. Gercy dQS Anjo�,
Escrivão, o. d�ilogl'afei, (conferi e

subscrevi. (a) Clovis .Ayres Gam!ll.
Juiz de Direito. Está conforme o ori

gina.l, SObI<e o qual me reporto e dou

ft.- -

Data supra.
O E�crivão:' GER!CY DOS ANJOS.

/

Direção de PEDRO PAUW MACHADO

Os jogos de domínqo
estádio .da FCD

.

no
Telegráfico, Obras. Públicas, Te

xaco e Imprensa Oficial, respec
U(amente. A taça "Simpatia", o

ferta do professor Flávio Ferrari

para o vencedor na venda de tom

bolas, foi- conquistada pelo Tesou

ro F.C.

Alcançou o desejado êxito a fes

ta realizada domingo, em beneficie

da "Casa do Professor: O publi-

.' ,

Felicitamos os organizadores
do festival pelo ruidoso '�:sucesso
obtido, esperando venham a brin
dar os aficionados com novos e

sensacionais esp etáculos,

co, que lçtou tcdns as depeurlên
cias do estádio da F.C D., saiu sa-

t.isf'eito com o de';')nr'];:lr das "[f.,g

nas, ovacionauuo a todo instante

os 'litigantes. f:'.il.il"am, vencedores,
-conquistando valiosos trutéus, qU:1'

-dros do estattstica. Tribunal, Pre-

feitura, Tesour� e Banco Inco,
sôbre-os conjuntos do Del. Fiscal,

Igualado um' recorde .sulamericane
nos jogos universitartos

RECIFE, 11 (V. A.) - Prosse- sa, paulista, com um minuto, nove

saem, com grau.!e entusiasmo. o's segundos -e
.

um décimo.

jogos Universitários Brasileiros. 'l'ENIS - Os ganchos venceram
Em disputa do terceiro lugar, os o.S pernambucanos por 2 a O. Qs'
mineiros venceram os paulistas paulistas venceram os" baianos por

}lor 2 a 1. No setor -da natação, -nos 2 a O.

400 metros Ar-JJ1, Boghsslan, cario- REMO -' São os seguintes'. os

ca, chegou 'em primeiro, com classificados para as f'ínads :

o tempo de cinco minutos e dois

.segundos, tempo "recorrl" univer

sitário brasileiro. Em segundo co'

locou-se Sér,gio ROdrigues. com

cinco minutos; e neve segundos.
.Nos 100 metros de costa, venceu o

-carioca no Monteiro Fonseca, que

igualou o· "record" sulamericano,
com o t-empo de um minuto e sete

.segundos e tres' decimos. Em se

gundo chegou Antônio Carlo.s Mu- tas e pernambucanos.
---�----

Out-r'igger a 4, patrão - Caii<2:_
cás, gaúchos e baianos.
Out-rdgger a 2, patrão - paulis- \

tas•. baianos, cariocas e gaúchos.
Iole a 8 - ganchos e pernambu- .

canos.

Skife - cariocas, pernambuca
nos ganchos € baianos.
Double-skiff - cariocas, paulís-

Calpe�nato Paulista .. de Futebol
Foram os seg'uinves Os resulta- São Paulo 5 x Jabagua:ra 1, Gua

-dos da rodada de doming'o em dis- l'ani O x Portugu:Ssa de Desportos
I IJuta do Campeonato Paulista de O, -Coríntians 2 x Nacional O e

./ Futebol: Palmelras, O x lpiranga PQrtúguesa Santista 3 x Juventus

{), Santos 5 x XV de Novembro 2, 1.

\

Campeão do Cenlenáliio
o PalDleiras

Blumenau, 11 .(E.) ::...: 00111 um

publico l1ume['üsissimo� re-al-izou

iS'e ontem (!) clàssico Palmeiras x

()}impico, em disputa do Camp-eo
nato do Centenário. O "onze" de

Teixeidl1h'a, faz,endo alarde' de
sua grande chs� \ kVQU de ven

cida o campeão do Esbdo, levan
tando O titulo máx,imo do Valê do

Itajaí.

Alex Jany' vencell O

Prêmio Paris
os seus rivais. O nadadol' SUCco..
Lal'sson 'enfrenlou Jany llessa

\

\

\
._

. ._a..•;'..__

'Para colocar SOLA
,em seu Sapato

PROCURE

I I Oswaldo
telefon es 1536 e 1324

P.1S de Nov. n.22� 2·.andar
. �.��.,

.,

eda

QHMBOLSO POSTAL
PARA TOOO PAIZ
Prodt:fos $'JC-FRI./TI

.'A/X/!' "OSTAt 1008
CURITIB.t - PAfUlNA'

JoãeJ Batista Bonnassis

SERVIÇO DE METEO
ROLOGIA

3,26

Ás 7,45 horas

Edward G. Robinson, Suzan Hay
ward e. Richard Conte

SA�GUE DO 'MEU SANGUE
. No programa:

Esporte' na téla
Metro Jornal

Preços: \Cr$ 6,20 e 3,20
- IMPERIO
Ás 7,30 horas

,,,,ucille Ball e George Sander�

EMBOSCADA
de aven-

turas e .mspense.

f Censura:
Proibido até 14 anos

No programa:
Noticias da s-emana

Preços: Cr$ 1.0.0, 2,00 e '3,20

nas elei,ções de 3 de Outubro,

para deputado estadual.

,
ficará grf1,to a todos aqueles

que se dignarem votar' em seu nome,

.,...

\

PARtS, 6 (D.P.) - Foi �lispu�
'(.ado doming-o, nesta Capita'i, o

9-rande Premio de -"Paris, de nata- prova, Illas não féz sinão o tC<11-
ção. Alex Jany le'.'antou pela, sex� po de 1'00"6� Corri o novo tempo;.
ta vez o titulo de' oampeão, após_ ,J,any é o segund� nadador euro_

Ifazer a pfoova rJe 100 metros, nario peu a realizar a melhor marca do.

"

livre, em 57,7' dominando todo.s ano, em pIscina de 50 metros ..
�",;' {.'" i.'" rr"W'

• .: � H':'> r-...!! �.}_:.·!JA·"",ff
-

. .L.
É DEVER 'DE TODO 'f)ESPORTISTA CA:rARINENSE TRABALHAR ATlV-AMENTE PARÂ A REALIZAÇÃO, EM MARÇO DE 1951, DO CAMPEONA
TO BRASILEIRO DE BASKET BALL, EM FLORIANÓPOLIS, AUXILIANDO OS ESFORÇOS DA FEDERAÇÃO ATUTlCA PARA A -CONSTRUÇÃO DE_

UMA .CANCHA À ALTURA DE �NOSSA TERRA!
,_ ....

' L__�� ��..__:_L.:2�' _i�%;d� l

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ESTADO-Terça-feira 12 de Setembro
,

"'_..

õe lJ5J

Ministerio da Agricultura
Serviço de E. Rural, Agência no Estado de S. Catarina

c dí t a.t
Levo ao conhecimento dos' lnteressados quê, a partir desta data,

,devidamente autorizado pelo, senhor Diretor dêste Serviço; passei, à
exercer neste Estado as, funções de Delegado da Comissão Executiva
dos Produtos de Mandioca. A referida Comissão está sediada nesta•

" I}._ ".
. •

"
�

(:llJpital 'l!a rua GGíiselheiro Mafr:;t n. 37 e, no 'interior, .nas. sedes dos
Postos de 'Classificação, e Físcalízação da Exportação, da Agência do
Serviço de Economia Rural" situados nas cidades de Itajaí, rua Lauro
Mueller n. '80 e 'de São Francisco do Su'l, rua Babitonga s /n,

'<;
,

'

'Floriallóp�l:i�, 1° de setembro de 1950. '<;
JACQlJES PIERRE BROCA -'- Chefe da Agêncía do Serviço de

Economia Rurat e Delegado da CN'ni'Ssão Executiva dos Produtos de
Mandioca.

QUER VESTlR·SE COM CONFORTI E ELEGAlKIA'
PROCURB A

[Alfaiataria
. Mello-

Rue Felippe Scbmidt, ,,'R.

,. .
* Bôca amarga * Digestão difícil "* Into-

lerâncip 'para, c�rtos aliine�tosi re'vJIc:u�.mau
,

v

funcionamento do 'fígado.
-

H(E-PA�tNA
, � -

N� S. DA PENHA

•

- UIII proddo do INSTITUTO FARMACOBIOL6GICO
Rua da Estrêla,,57. Ria

•

V -A L V U L� A S

.1\11",,_
MAIOR ESTOQUE

Atlântida, )ládio
.

Cal. Lda.
>Ruà Trajano, ',51 -:

.

,1,

C A S'A

1 escrevanínha.rquasí-cuova com
.� gavetas à, Rua Anita Garfbaldí,

Aluga·se uma, à Rua Major Costa.
n. 32.

,

Tratar no Banco Agricola.
...,----------------_.----__--

Rua Jeronimo Co,elho! 24 A
Florianópolis _

Acabam de receber'
Maquinas de escrever

CONTIN'ENTAL
'

ERICKA - portatil '

Cosinha americana
esmaltada marca

«SEC,URIT»

Como será 'o 'seu-Iar em 1960?',

NÃO
-

CONSTRÜA (ASTELOS NO AR... seguro de vida garantirá, em qualquer
Olhe com espírito prátíco o futuro. Como ,bipó�ese, a íormaturade seus fill!os e a

estará seu lar, daqui, a: 10 anos?
.

Sua � estabilidade econômica de .seu làl\ Hoje
é o dia de fazer o seu seguro" de' vida.'

atividade e dedicação (continuarão asse-
, Hoje é mais ,fácil, porque você teio IjJ.ais

'

gurando � sustento dos seus? Seus fi": 'saúde, é mais' barato, porque o p:r�mio
lhos, estarão crescidos, já, formados, dt> seguro aumenta' com a, idade. Um

,

talvez?Ox�lá seja assim... E assim
'

A ente da Sul Ameríea lhe mos

será�,principalmente sevocê souber

;
tr;rá, 'Sem compl'oníi�s�, o .,pÍan;

,

.prover o futuro... através de uma de seguro de vida mais adeg�ado, J
apólice de seguro jíe vida. Porque:o a seu caso. ,,_

J

:Ouça como a voz de um

'amigo a palavra do S'
,

I.
-

- •

Agente daSul Amarica. n' ..t1lID:e�1ca
COMPANHIA NÀCIO'NAL DE SEGUROS DE VIDA � FUNDADA E,M ,1895

-

_'

./

.e-,
, "-' \.
--�-----------------------,------------ .

:"��""IiÚE_JR.:A�M 'ENVH'R-MÊ dM�fôÍliÊ'i'O' S��'R'-�' _s_li(iti�t'tf' :fflfJcvIDl ;':j'����,:�:�., ': :;� r: ; :', ;':
.. _' I'

NOME,

AN.O

J
----�----------���--�----�----------��-----------------------

. :o�::�:s��d�ft ��as CI!�i�dOd,��i����,:·�������m!�����!��::
do, mundo

_

organizado pela -Federação Ca[IIirineI).§ê- de Cága' e Tiro, os' campeo..
'- natos! de 'I'iro" aos ,Pratos" e Tiro ao Alvo, ,de Sa.nta' 'aatarin�a, de o,r_LONDRES, - BNS - Uma nova "

.

firma manufatureira de radíos ,de dern do sr, Presidente, ficam "os srs.. associados .convídados a', compa-
Malinesbury, no condado inglês 'VI,filt- reeer no Stand Capitão Paiva; da' Polícia Militar � gentllménte' cé'd.idô
shíre está produzindo um radio

.. que �or seu digh� "comandante Geta(-a qúalquer.ihora do, dia, pár-a'ôtl'y_ido. �
. é co�siderado menor 'receptor de treínamento.. "

' ," '.:n ,��' ,'" ... r : ""
,

-'-:V�;-;E:::N�;"'D;;':;;',':'-;E;;,.:�--:S�E;;;--:-=======;:::::=::::====:. múltiplas correntes de_:ali�lênta:�i}o do oportunainente será
-

marca-dá a prova de seléçã� (ta qual serão>'

J' I-a O-
,

'.,
, .' , mundo.'

'

escolhidos os atiradores que ,i-épres,é-Iítarão este Jjl�be nopieferido ce�
,

Z 8 ISPOPSI8S
-

o Píxítoné é um radio "míníatura " ,',

"';',

',-
'

V ,,- de quatro válvulas, de apenas' 13 cen- tame , f','· " ,Ü,'", "

,

'. '

/'
,

8' t' I·t' s
,

tímetros, de altura e pesando ape- ,1l:1'CÍrianóp'olis, 5 ,'d.e _AgÕsto de 1950.
, as r, e .. ""

nas 624,gralI\a§. São produziç.!{s',;.�ois EO,berto MoeZ,{mann;"",
�apãina 'do Dr. Nloliey, tipos, sendo, um para uso na Europa"

.

:Sec-retáFlo: '" '

Ante-ácido poderoso,me- com faixas de' ondas de 200 a ,5.00 me,

tros ; 'o outro é 'um super'h'eié1'odil1o.,di�am�}lto, de grande va-
o Píxttone não tem fÓI:mato con-

, Ior nor.tratamento de .to- '

vencíonal : dós -radio,s, sendo construí-
'dá!; "as enfermidades do do" no 'formato" de um globo de mate-.

aparelho dígestívo. ,_ ria plastica assente sobre uma emís "�
Contém vitamina B 12. fera. O receptor tiiuotouà- C0111 cor- -

Nas íarmáéíàs e droga- rentes alterada' e direita, podéndo
'.

1 R b 1 ser' ligado diretamente na, tomada (j,e
rias e pe o eem o SOo corroute domestica, Para' ser usado

».Caixa Postal, 3383 - Rio
com 'baterias, basta que se introduza

-V-I'a''J-anle'
-'

a tomada,;Jde pinos na tomada' de uma

bateria:
"Ja' foram feitas' 6.000 encomendas

I ,"""/-Precisa,se de um que conheça to' do ultramar.O .l:adio foi projetado.
-do o Estado., por L. C. Iles, de 37 anos, É um pro'
Tratar com o Snr. Waldyr, no Bau· duto ,exclusivamente)para exportá,

co do Distrito Federal S. A. ção," 'sendo apresentado em nove 00-
# .. ... • ••• ,. ••• ..... 4 ..... i.. . �

res diferentes.

fRAQUEZAS 'EM . GERAL
,

,VINHO CREOSOTADO
, ,:i_" S I L V E I R A"

I,
MtsOATA. DO NASC.! DIA

, I

I,
. TEM FILH'OS?PROF1SSÃO CASA.DO?

'I
I

'2·SI15S·'t 7 8 o A SUL AMERICA - CAIXA POSTAL 971 - RIO DE JANElROI
_

�-�--�-------------_:_------�---------

TINTAS PARA PINTliRA
C O T'T.O M A R

(�rresponde,ncll "

, (omerdlJ

,

,�;' '('Onfere
• Diploma
METOOOill

Moderno e EUclenfe
DIREÇAOI

Amélia M Pigozzi
,. \

Ru "_ "G�neral BUte"(�urt,
(Esquina -Albergue Noturno) .

48

_ .

.

pAcervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



/'

!
/

_)

<-

faral Governador: Enlenheiro Udo Deeke. Para Senador: Nerêu Ramo
Dois Domes que merécem o apuio\ de· Santa Catarina, porque a tê

servido com dedicação. e lealdade•.
-----_----------

I

...

fLtR-iAMO'POLlS -,- '2 'de Setewbro de 1950

:Cadê . OS documentes?
Nestes ,úífImos dias .o Ítosso tele-I q�e ficou delibe�ado o su�ra�c'jta

fone não tem parado de: chamar•.do apoio, visto como de acordo

Pessôas de todas .as classes, nota- com as normas' estatutárias o as-
.

damente os getulfstas, pedem-nos a sunto 'só poder ia ser resolvido pela
publicação do documento emanado convenção.
do Diretório Nacional do P. ir'; B., Bem de ver que não podemos sa

autorfsando oa srs, Saulo Ramos e tísfazer a curiosidade dos interes
Cruz Lima a negociarem o propala- sados; uma' vez que' não temos em

do acordo do partido' do sr, Getu- mão os deis importantes documen-
lio Vargas com a U. D. N .• Sim tos.

-

porque segundo .estamos Informa- Mas, desde, qlúe o sr. Saulo Ra

dos o Diretório Nacional dó P. ,r. mos, presidente da seção catarinen
B.' só toma deliberações dessa na s�_:_'!9 P. T. B. nos fó\-neça as res

tureza por escrito. ". peetívás
.

cópias devidamente auten-

Outros 'são ainda mais

eXigentes:).
tic�das, a 'publicação será feita no

pois quereíÍl tàmbem a puhlicaçãe dia 'imediato.
'

da, ata da convenção do P. T. B. em- 'Cadê �s doeumentosf
. .

.

,A,

Alvaro Accioli de
Vasconcellos

.

Por ato da' Contadoria Geral da
R�Ublica foi designad-o para a

êheiia da: Contadoria Seccional da
Dele'gacia FilCal do Tesouro Na.
cional em Santa Catarina, 'O nos

so prezado coestaduano sr. Alvaro
Accioli de Vasconcellos, que vinha
exercendo idênticas funções na

Contadoria Seccional junto á Al-
f'andega desta capital.

.

Formulamos' ao sr. Alvaro Ac
doli de Vasconcellos os melhores ,

votos de !_eJicidades na repartição
a que voÍta, em que tanta demõ'ns�
trações de capacidade funcional e

de incomum :operosidade .•_!mtés,
lhe valeram a consideracão de

� �
..

Faleceu ilustre �es·-

O
' I S

\

II critor inglês
-

r.. II. anlae a LONDRES, i.t (UP) - Faleceu
.

B'
.,

I··
em' sua residenci!r' William Olaf Sta-

,�. eassnmlD a c IOlea pledon, escritor,' \filos�fO e propug-
. nadar pelo estabeleCImento dum

_II!III IIIII IÍIIIII
' governo· mundial. O extinto contava,

64 anos de idade.'
.

seus superiores, o respeito de S'8US

coleg�S· e ':0' acatam'ento dl3 S'�llS

( Hlbordinad�

-Suc-frufi
o complement@ alimen
tar por excelencia. Ex-.
trato de frutas,vitamina C
Hid'ra.tof:! de carbono.

MADEIREIROS
. Vende-se ou aluga-se,". Bm
Flor�an(�l)Oll(is, Sub. :oas�rÚo"
-do, Est�eito, ao' lado da Com

panh� Floresbal, por preço.
de .ceâsião, um Deposíto-sovo,
para 'madeira ou cereais, me

dindo 12x43 metros' com 6 de

'alt'l,lIra, <com capacidade parla
5'.000 dúzias de madeira" com

trapiche proprio para atracar

qualquer navio que entrar
neste 'porto, hem como dez es

'ilaleiros ao lado do trapiche,
'Iparia engradear 800 duzias de

,madeir,a, exishndo na frente.
db Deposito, uma praça, para
desca.rga de madeiras. _ Exis
tem tJambem trilhos e vago
net,es.
Pacilita·se mel-ade do :pª�,a

mento.
Trata-sie cOIn o pfópri-et:i

rio Sr. Salomão,' na oasa qli
per" à Rua Trajano - Floria

nópoÜs.

JOÃO BATISTA BONNASSIS
: I PARA DEPUTADO ESTADUAL
,.

C'o',ofrônI0 necessário-
A campanha eleitoral que se ,processa em nOSSO Estado

chega à sua ulfirna Ia'se; Escolhidos estão os 'candidatos aos

vários postos eletivos, e seus' nomes ftrram levados ao Tri
bunal Regional Eleitoral, para o respectivo registro. /

11:sses candídatos .percorrem, há ,ínuito tempo, o Estado
em todas as' suas d'Íreç,ões, num ambiente de absoluta segu ran

'ça, de plena garantia e do mais completo-respeito ao direito
f . { .

de livre propaganda, conforme o exige o Código Eleitoral.
Nruo se aponta um ato síquer, que signifique a Iugerênoia

dos agentes do Poder Executivo no seníddo de �ctr. Jíoultar essa

'vr;JIJaganda, de coagi:!>' OI; ,eleitor,{i,]) ou .Ie filzer prevs lecer
a )referência do Govêrno pelo partido que o elegeu .e o vem

apoiando com lealdade e
' correção.

Bespeitados são os s,enlLimentos políticos do íuncíortalís
mo p'úblico, não se registrando remoções nem demissões corn

objetivos eleitorais.
\ As autoridades .policíaís .Tirni tam-se à m.mler a ordem

publica, assegurando a torlos os partidos' pollticos indistin
tamente, as mesmas garantias, 6 mesmo respeito. e o mes

mo direito 'à propaganda de suas ideias e do programa com

;crue se apresentam ao eleitorado catarínense. -"

Êsses fatos merecem ser <realçados, porque constituem
um justo motivo de orgulho e ufania do govêrno do sr, Ader-
bal Ramos da Silva, "

.._ '.
, Com efeito, ,.Banta 'Catarina por intermédio do' jovem e' de

mocrático govérnarrte, /doá um" magnifico: exemplo de tote
rãncia. de serenidade e de educação política.

Quem Soe der ao trabalho de rolhear os jornais que cir

culam nos vários Estados da Federação, encontrará' diária

mente, notícias de atentados políticos; de violação das garan- ;1
tias individuais e de cerceamento ao direito de propaganda
eleitoral, com frequentes ,e m:g'entes pedidos de providências
à Justdça Eleutoraí e ao ministro da Justiça,

�

.Não declinamos aqui os nomes dos Estados' onde iItfeliz-'
mente tais fatos se reproduzem, nem de seus governadores,
porque é êsse o nosso objetivo.

. /

Queremos, com êsse confronto, tão somente "i"'mJder nosso

n.reito de justiça' ao governador s:Aderbal Ramos da Silva, e
. ,

.

nisso estamos certos, interpretamos o. pensamento de todo
o povo catarinense.

\

'Quem quer que acompanhe cém o espírito desarmado C

isento de paixões, a atual fase di vida brasileíra, há-de, for

çosamente, reconhec.er na figura do governadoT Aderbal Hamos
da Silva, um civilizado mental, um democ'rata por índole e

por temperament.o, um autêntico ,expoente de sua g�ração,
capaz de· contribuir, pela ação sObret:lldol pal�a a tão nHada, e
tão desejada renuvaçao dos costumes pO}líUco� em no·sso país.

Êsses fatos que tanto enobrecem ,e dignificam o nosso

Esvado, -bastariam 1Ja'ra asségurar ao 1l0IÍJ:e do sr. Aderbal
Ramos da Silva, a estima e o respeito, não só de s'eus coesta-

duanos, mas de todos os brasileiros. .

Mas' se Santa Catarinac desfruta, atualmente, um período
de trab�lho, ,paz e tranquilidade, é prec,iso que nós os' cáta

rinenses 1contrihuamos com o nosso concuiso, isto é, com"
-O nosso vo,to, para I que não ,sofra solução de continuidad�
a nóva. Í;lolitica in[,roduzida: e sàbiamente orientada pelo Igo
vernador AderbaI Ramos da Silva.

Es'sa continuidade l\ó poderá 'ser a,ssegurada com a vitória "

dos candidatos escolhidos e recomendados pelo Partido 'So

cJ;al··Democrá1:Íco, a que lPeil1tence o. J:t'ellemérHo g�v,ermin-.�, �
te;

O confronto que acabamos de fazer enÚ'e a situação ele

Santa Catarina ·e a dos demais Estados, no tocante do atual
\

I momenJ,(J:. P9lí1iéo, é ,nCccc<ssário, 'Ílonque vem ,demonstrar o

quanto seria prejudicial ao Estado e .ào p'róprio povo, abano

donarmos a auspic'iosa realidade que temos à n,ossa vista, por
uma experiênciJa', ou tenta.tiva de e:x;periêil-cÍa, que embOTa

,anunciada ,por meio de palavras .honitas � vistosos ca:,r.tazes
de prqp�agallda, na maioria das vezes não passa de frágil
aventura política.

.

�.
.

Senador Ivo
d�Aquino

Encontra-se nesta 'caliUal o no

30 ilustre coestaduano senado
Ivo de Aquino, Iider da maiori
no Senado da, Republica.

"

Ü brilhante parlamenta.r que
naquela Casa vem pugnando p
lo� vitais .inter-êsses -do' povo, te

tido o ensejo, nesta cidade,-ci
receber as homenagens a que fa

jus de seus admiradores, oorreligío
.

nários e amigos.
'

Às expressivas manifestações
nós nos assediamos, [ubilosamen
te.'

-.

. Salvas de
.

canhão
.cbegada do alm.

.

.brasileiro"
NbVA YORK, 11 V.A:) - O almF'

rante da esquadra brasileira Flávio.'
de Medeiros, q'lle chegara a esta cio
dade, C:om proce(lência.· de Washin·
gton, visitou o almirante' norte-ame'
ricano Oscar Badger, cõmándante'
da 7,ona atlântica �os Estados Uni'

dos.
/

Foi essa primeira visita feita pelO'
almirante brasileil:ü a 'Nova York,"
elepois de 1907, época e.nl que era um'

jovem oficial da frotâ' brasileira_ '

O ,almirante bi'asileiro foi recebido
com uma salva de)7 liras de canhão,
qll.;;tndo chegou ad;s ésta)eiros na'\lais'
dli !frola' norte'americana �em Bra,-
kh.l'n,

'

Um burro de
'rês pa'�s
Roma, 1:1. (V. A,) - Nasceu numw'

fazenda . situada '.nas proximidádes;'
. de Bari Ull,l burro de tres patas.

O proprietário do animal já' recé-'
beu interessantes pr.op,ostas dei com-"
.pras, feitas por um circo.'

��:��t:J���BE�����IB�pl���ell! ,!!, ������!!1!r!:L!�.�,ià�W,!!,
o, "127- I

.. , vei'sidade Brasil,_ em obediencia ao .�onraria. Será' cdnferid'o .o mesmo'·

: . aD versario Conselho �� Univérsitario, cy:mferiu titulo
.

ao �rofessor C, H. Han:mg,.,
t

.

'

,
da: Umversldade de Haward, que de-

,

d·e . fDD'da�a-O dA ..
- .o titulo de professor' honoris causa dicou sua vida ao estudo de 'questõeg,<

" II a Alexandre Fleming, O ato se reali, a historia deste continent�, tendo-"

?oota ' Grossa
zou

)cóin audição (lspeci�l, tendo o publi,c�do o livro "Ipanie, ;E}llpire".,

F 11 e-G It an ifo,
I Estamos esperando, até hoj,e, pela publicação, aliás prome

tida, do d,i�curso que o candi'dato uderiista leu na convenção
do P>S. P.

'

rARIJDO soan DEMÓCRI(IICO
','�, <.·.··:"OO.N"VvI'rp·B]

,

A eComiss.ãó EfCecutfva do Rártidó Social Democrático
.

" . "

��:'
.

....... -_

�.
.

em Santa;_CÇLf1al'tna crnv�[1a QS:séus w� corréligioftários e, o

povo' e'ln f(J�I'a[ pçera li- 'reçépçãq; ab<lfir.;, Grilit4ano Machado,
, '.' i

... '

.... ,' . ,
.

'

candid�to ,à-' l�J'�:sí'i:(ê!J,cia� da .��epJ!i:.líca, ��. fri\licí/âo pela
""coÍlvênção do P. $. D., .às 10 h01:as, eli hoje liO, aero .pl]flto
da Base"."

PONTA GROSSA, 11 (V.A,)�
Ponta Grossa· comemorará, no pró,
ximo Idia 15, o seu 1270 aniversário
de i'undação, estalldo programadas
várias_ festividacles.

...
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,I

\
.

PA R A ' F E R IDA 5,
E C Z E M� AS,

, ., .

INFlAMAÇOES,
COCEIRA�,
F R I E R AS,'

ETC.

x x

t X
E também pe.Ja: r sposta à pergunta Q1+em é(

cha'Pa ..rídenista um adepto do divorcio. Quem 'é?
E�iste na
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