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éHEGOU ONTEM, A ESTA CAPITAL;'O SR. CRISTIANO MACHADO, INDICADO PELA CONVENÇÃO MACIONAL DO P. S. D. À PRESlDtNClA nÍ./H�,.,,p

SENDO, ALVO DE GRANDES MANIFESTAÇÕES. -NO CLUBE 12 DE AGôSTO, REALIZOU-SE, ÀS 12,30 HORAS, CONCQRRlDO ALMoçO El!fli'
AO ILUSTRE POLITICO" FALANDO, DURANTE 'O ÁGAPE, OS SRS. DR. JOSÉ BOABAID, PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, DQ; ,�STA J

,_ "

IVO »E,�QUINO, LlDER�A MAIOR.IA NO SENADO, AGRADECENDO, .fiNALMENTE, O CANDIDATO, QUE ABORDOU O PROBLEMA CARVf)�iO�NEST _, .?-:;"Ji
TADO. - DESTÁ CAPITAL, ONTEM, MESMO, O CANDIDATO SEGUIU PARA ITAJAI, PERNOITANDQ EM CABEÇUDA.S. HOJE, EM PRasSEGUIM�rb' >A'::�

s '���
.....

'"

., CAMPANHA P.Q'!._T!CA, O SR.' CRISTIANO MACHADO RUMARÁ PARA SÃO FRANCISCO, DONDE VIAJAR A PARA PELOTAS, NO ESTADO DO RIO G';i:;;a.QJl1ti::,_r: .

.

�{(;1.''<.
t���, :,..?�.�;. "
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Negociações ,franco-brasileiras
PARIS, 12 ·\,S.F.I.) - A missão nísmo ele execução do acordo de

financeira brasileira chegada a 8 de, marco de 1946 sobre oreS'

França em 4 de maio, dirigida por gate de um grande numer'o e em'

Bevilacqua c Pires do Rio, embar préstimos brasileiros libeladp::t

V· h- kt ch
cou em 12 de agosto para o Brasil em fran{)os.

IS IUS I C e- depois da verificação do meca- A missão não dera ainda a co'

f!��. l?V�����'UO dM ItMiiiprICiill!S-·ÜtliS_1Sêõ- �::�i��;�:�' :!�!�SO '����;:��
Rlelaç�es ,]J�teriores da Rl\ssia! sr ;'8 repara orlas sas obrigações bt'asileiras' como:;
Andrel Vlshmky, chegou aqui por via 'i Estrada de Feri"o de São Paulo�
aérea, rumo a Nova Iorque, ohde vai do Exercito Porto do Pará,' BraziI Hailway-
participar da assembléia das NaçÕes ' Estrada ele Ferro e Vitoria à Minas.,
Unidas. Ao ser' interrogadQ pelos RTQ, 12' (V.A.;" - O l\finistro da

jornalistas, negou-se a fazer qualquer Guerra avisa aos candidatos das es- Acredita-s,e porem que as propos

declaração· limitando'se a afirmar colas preparatoriaS' do Exer'cito tas. de acordo Lora:ll, formuladas

R U D N
que estava ca'usado.

que na Diretoria do Ensinü do E· anLes do, embarque da missão.
.

Om,-p"eu coma,
-

C f/é
-

I xercito e nas sedes das Regiões Houve conversações no plánl)
, .' d d' á a para o mer... Militares pode'rão s,er adquiridas 'comercial, com Il'.()presentantes do

JO,�O PESSOA, 12 V.A. - O vice· tl.-ado� e a� resldenClas os a vel s' .

pela imporLancia de tres cruzeiro::> Ministério das Finarri)as e do Secre-
prefeito, do munÍ<!wpio de Al!igoa nos, lllcluslve do advo�ado Ra!mun' cado do norteI 1 'to I do Onofl'e, genl'o do vice-prefeito, A as insLruções para o concurso de tario de Estado uns Negocias E'
Grande e i'nfluente e emento e el ra

da 'UDN, sr, MaIl?el Lopes de Vasco· atitude do politico de Alagoa Grande admissão 'às Escolas' Preparatorias conomfcos, visando desenvolve�

ee11os, acaba de romper publicamente
RIO, 12 V.A, - Noticias proceden- em 195-1. _, .. as p,ermutas, franco,brasileiras�

com o seu 'pártido e de aderir á Colí, enfraqueceu, cOllideravelmente, a po' tes de Washingtçlll informam que as
Juntamente com as instruções IE' provavel que as" conferenciail

gação'Democratica, éhefiada pelos srs. sição da UDN; nâquele mmlÍcipio, qúe importações norte·americanas do ca·"
I

é a t<>l'!'a llata'l do eX-2'overnador Os' fé cru :aumentaram consideravelm,'en' serão di_stribm.·das. _uma fic.ha e 'a.sSim ,inici<adas.' prossigan.l pos1��
Ruy Carneiro e José Americo, emvir'" � t R d J
tude dos torpes ,expedientes do� ude· waldo Trigueiro;' onde, aliás, este foi te, tanto. em volume como em valor, um car-lao de lnscrlçao.

'

r101:111e11 e no 10 e anelro.
'

nistas daquela'êidade, pixando os re' derrotado nas ultimas e1eições. (Iurante o mês de julho em compara'
,,:;g ���li4 .. ção com mês iie junho, segunda as

\ "

estatísticas do Departamento do Co·

F
'

·

b I Ih' "1 merChL hOje divulgadás. Sómente' a

urlosa' a a a
'

pe a il;nportação do produtó de procedeu'
, ,

c�a brasileira suplantou as importa'
ser conhec.lldo em menos de 60 dl

..

..!Is
d Tacgu çoes de todo o mundo, O, produto de .U

Po'sse e '

proc�dencia colombiana duplicam

1101 RIO 12 V.A. - Praticamente es-

r
sários, As Juntas Apuradoras, que se-

. refendo mês
,. "

TOKIO, 12 V.A, - Tiropas norte' dificil dizer quem estava atacando.' tão' p'rontas todas as N'ovid,encias rão em número de 35, funcionarão ·.:tas

americanas e comunis(as estavam No 'centro da frente setentrional,

'eh o I
para o pleito de 3 de outubro. dependêpcias do antigo e tradiciona)i

tI'avando furiosa batalh<li ao norte de no setor de Yangchon, a 32 quilome' ,egou a s o o Encerrando no dia 8 o prazo para Hotel dos Estrangeiros.

Taegu, enq1;lanto que em outros set9' tros a nordéste de, Taegu, ,a 8& ,'Div�'
'

•
o reg.istro dqs candidato� I,sabe-'sie SegundO de�l�rações do direto!' ge-

res as unidades da 'ONU conseguiam são Sul·Coreana, avançou quase 5, qUI' almirante Saldanha agora que só nesta capital, para as ral da, ,Se,�retal'la do Tribunal Regio'

avanç'ar cerca de 5 quilometros. lometros, no curso de�ul1l contra·ata,! .li 71 vagas no Senado, na Camara dos nal Eleitoral esperando'se qUe!

Os coreanos do norte, num esfor- / que de crescente intensidade. ---o
'

, Deputados, e na Camara' de V,ereado',

ço deses'P��rado POl" apoderai'-se de I No extremo-oriental da frente nor· OSLO; 12 (D.P.) - A capital no- res, há no Rio 997 candidatos, sendo cO,mp�reçall1 às urnas em
_ ,todo- �

Taegu, estavam lançando, onda após te, a 24 Divisão de infantaria dos ]Js' rueguesà saudou UlIL velho amigo 9 inscritos no Monroe com os respe' DIStl'ltO cel'ca de 700 nul ele1-

onda de 'tropas de assalto' contra as, tados Unidos e-unidades
_

sul-coreanas ontem quando o navio'escola ibra- tivos suplentes" 225 para o Palácio Ti- tor'es, a\ apuração aqui dever�
Posições da P Divisão ,de Cavalada I contra atacaram de Kyongju até a s'I'" ""I' , S Id I" radentes ,e 754 para a Gaiola de Ou· se prolo.ngal· por espaço de 1�

.

I
.

I eIra , .... mlrance' ,a an la 'ano .' 1" t' d" d' D'
,

d t b"
Norte,Americana, a 11 quilometros ar, costa ori�ntíl-l e avançaram maIS de 3. ,,',

' '

1'0. O Dlstnto Federa .la es a

lVl'l
iaS. Isse; alll a, que espera am 8.11,

norte daquelà cidade, A luta era tã., quilometros, chegando a uma dist3;n' C-?l 0\1.1. �o põrto <'J.e .0slO. Esse na- di,d,D em, 15 zonas eleitorais, subelivi' que o resultado geral no país possa

intensa que um porta'voz do Quartel cia de dois e meio quilometros do por· Vl� VISItOU pela ulhma vez a No-, elidas em, �luas mil, se,cções, p:'esidi- ser, �onhecido, sessenta dias apõs aB.

pa.l" Divisão ele Cavalaria disse ser _to de Pahang.
.

I ruega ,em 1947.
..�

I elas pOl' .JUIzes de DireIto e dOIS me· elelçoes, ou seja a 3 ele dezembro.,

/

o IUJS .lNTIGO DURIO DE SANTA CATARINA
,

""..túlf) • p. a.l'fttel SIDNEI NOCETI - Diretor Dr. RUBENS DE ARRUDA B.UlO!
" .

flor1.n6polls- Quarta.felra,' 13 de Setembro de 1950
,
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Pereceu num desastre de. avião o

eendídctodo PSD, ao' qovêrDo do 'Baía
O «Stimloo) expl�_ID 08. ar.�CarbODlzad8S tõdos os

corpos.-Rep81cossão do triste aconteclmeato.
SALVADOR, 12 (V. A.) - Gra

ve' .desasíre de avião verificou-se
DU cidade da Lapa, nele perecendo
ó engenheiro Lauro Farani de

Freitas, ex-diretor da Estsada de
Ferro Leste Brasileiro e candidato
do PSD á governança da Bahia.

,!

Faleceram, ainda, o deputado 0811'-
cino Coelho e o piloto Guilherme
Bastos.

O avião em que viajavam os pró
veres jpessedJis'tas,' um "Stímson"
caiu e inüendiou-se-.' Todos os seus

ocupantes ficaram carbonizados.
-0-

• NAS, ';T'ROJKIMIDADIES lDE .LAP/A
SAJ_,VADOR, 1� (V. A.) - O de·

sastr-o com o avião em que viajava
o sr. Lauro Farani ocorreu a, 3

quilómetros ele Lapa. O candidato
do PSD procedia de Juazeiro, onde
pai+ícipara de um ,comíoio em

companhia do sr., Christigno Ma-

chado, após haver �$,e avístado com

o presidente 'Gaspar Dutra.

-0-
DOLOROB.4. REPEIWUSSÃO

,SALVAPOR, 12 (V. :'\..j -' A Se-

se agora alguns detalhes do sinis- Embora sem esperanças" de sal,
iro, sabendo-se que o aviã� explo- vamento dadas as círcunstancías
diu sob as vistas de seus compa que presenciaram, os membros' da.
nheiros que se achavam em outro comitiva elo sr. LaUTo Farani de

aparelho, o qual .sobrevoou o 10- Freitas seguiram para o local,
cal imediatamente, aterrlsando em constatando acharem-sé os corpos
Bom Jesus da, Lapa. ' carbonizados.

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

Elogiou a contribuição' do Brasil
ae esfôrço de guerra na Coréia
WASHINGTON, 12 (D.P.) - O rio daquele Departamento disse

Departamento de Elsítlado :ql�ai],ifi' que o gesto do Brasil constitue
cou de "esplendída" a contr ibui- um exemplo da "solidariedade he

cão do Brasil ao esfôrço de guer-
ra na Coréia, oferecendo supri. misférica e dai disposição dos países
mentos no valor de 51 milhões de americanos em cumprir 's,eus- com'

cr-uzeiros. Um destacado funcioná, prcmíssos".
f

._�

Acueso'n ínsistirâ/n-ó a.u�enió do
poderio militar ocidental

cretaria da Segurança confirmou NOVA IORQUE',12 V.A. �zem I �in�str.�s do, Extürio�' que �qur se

a morte dos srs. Lauro Farani de as eliplomatas que o' secretário ele E;3' ,I ealtzai a, par a a adoção de pl nos q�1C
F il a

.

C Ih d contemplam o aumento em grosso das
rei .as e 'erCHlO oe o, �10 ,e,sas- tado Acheson vai insistir com firme- fôrças de defesas da Europa ociden-

tre ele um avião "Stirnson". dosza, esta semana, na conferência tal, até 1° de julho do ano ,próximo:
--------------�--------------------------------0- '

EXPLODiU SOB AS VISTAS\POS
COJ1.PANHIROS

SALVADOR, 12 (V. A.) - 'Está
Anistia geral da
Centrar do Brasil.
RIO, 12 V,A. - O diretor da Cen·

traI elo Brasil, engenheiro Jurandir

Pires F'erreira, caúdidato çl0 PSD ii,

deputação federal, ass�nou uma por'

taTia anistiando todos os servidores

daquela ferrovia que estejam cum

prindo penalidades.
..

sendo aguardado o aviã:o da F"<\B,

que chegará ás 21 I10raS', condu
zindo os corpos dos srs. Lauro Fa

rani de. Freitas, Oercino Coelho e

do aviador Guilherme Bastos, vi

tin1ados no desa,stre do avião

"Stimson", esta tarde. Conhecem-

,

iI� a �[um�� os
-:"Mais cêdo do. que esperavamos, podemos satisfazer ii;

curíosídade das pessôas que viviam a nos telefonar, solícítan-
•

I.....
-

do. a, publicação. dos documentos pelos quais se firmára o. pro..

palado acôrdo (lo P. Too B. com a U. D. N. neste Estade,

É que não existem os tais documentos.
Pela sensacional entrevista do sr. Danton Coelho, pre ..

sidente do. Diretório. Nacional do P. T. B., publicada ontem.

pelo. "O Estado.", ficaram os nossos leitores e todos os Interes

sados em geral, suficientemente Informados 'qu� ao contrário.
do. que .afirmaram os srs. Saulo Ramos e .Cruz Lima na carta,

endereçada ao. sr, Paulo Fontes (U. D. N.), NAO É VERDADE

QUE O DIRETóRIO NACIONAL DO P. T. B. TENHA SIDO
CONSULTADO E ASSENTIDO NO SUPRA-CITADO ACORDO..

Quanto.! a ata _ta convenção do P. T. B., procuramos ou",

vir a respeito. 0.' sr. Domingos de Aquino, influente procer pe
tebista, que tomou parte ativa naquele conclave, tendo s. s,

nos declarado. que nas duas convenções realizadas pelo P. T.
B. nesta capital a última das quais com a presença do. sr. Ma�
noel Vargas, não. 'se tratou absolutamente do apóio. do. parti"!
do. do. sr. Getulio. Vargas ao sr. Irineu Bornhausen.

,Adiantou-nos ainda o. sr. Domingos de Aquino - e 'isso.
é muito g�ave _:.,.� que nas duas referidas convenções não se

eogítou dos nomes'dos srs. Carlos Gomes de Oliveira e Ant�
nor Taulois de Mesquita, para candidatos aos cargos de sena

dor e respectivo suplente,
Se por acaso alguem em nome do P. T. B. requereu ao.

rI'ribunal Regional Eleitoral o. registro dessas duas candidatu..

ras, cometeu flagrante desrespeito às normas previstas, nos

estatutos do. Partido. e a _disposivos expressos do. Código Elei..

toral, visto. tratar-se de úma deliberação. tomada à revelia dos
convencíonaís e dos demais órgãos competentes do. partido.

'Acresce ainda que o. .sr. Anteno.r Taulois de Mesquita não

pertence às fileiras do. P. T. B:, e .nínguem acredita quei 0.15

trabalhistas fossem .escolher nomes alheios aos seus quadros,
para qualquer cargo. eletivo, com o. mais evidente desapreço
aos seus companheiros de luta e aos verdadeiros' amigos de'
etulio. Vargas, 'assim' .concluíu o. nosso informante.

,

o resultado geral do pleito poderá
1
),

/

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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O ESTADO-':Quarta-feira 13 de 'Setembro - de 1950

" '.,S.eção
-

çle
Ao eleitorad» do Estado de Santa Catarina:

A .Comíssão Executiva do Partido Social Democrático, Seção de
.

Santa Catarina, na conforúrídade do disposto no' artigo' nono (90) .!!os
seus Estafutos, vem recomendar ao sufrágio do eleitorado catarínense

.

'os nomes dos. ç;andidatos do Partido às eleições de 3 de outubro pró-

pára Gevernador do Estado :

Dr.' Udo Deeke, engenheiro .civll ;
Pata Senador Federal:

, I
Dr, Nerêu Ramos, advogado;

Para Suplente de Senador e,
Dr. João David Ferreira Lima, advogado;

�
. ,Pára Deputla'dos Federais:

.

Dr. Nerêu -Ramos, advogado;
Dr, Armando Simone Pereira, -advogado;
Dr. Leoberto .Laus Leal, advogado;'
Orlando Brasil, 'professor e contabilista;

.

Dr. '�Joaquim Ramus, advogado:
Dr. Agrippa de Castro Faria, médico;
Coronél Pedro Lopes Vieira, militar;
Dr:,Antôn,i.\?: Nunes Varena, advogado j
Dr.. Rogério' Vieira, advogado i,
Dr. Cid Loures' Ribas, advogado;
Dr. ArisÚdes__Largura,; advogado;
Vit-or Buhr, serventuário de iusttça;

Para Deputados Estaduais:
Abelardo Sousa, professor;
Ado' Caldas Faraco, Iunoionáriovpúhlico ;
Adolfo José Martins, fazimdei'ro;' .

Dr. Afonso Maria . Cardoso da Veiga" 'funcionário públtco ;
Alcides Abreu, funcionário, público;

,

Dr. Anes Gualberto, engenheiro civil ;
Ângelo Ponzoni, índustrial:
Antenor Tavares, advogado;

, Dr. Aqtônio Dib Mussi, médico;
Dr. Antônio .Gomes .de Almeida, advogado;
Antônio Tauille, militar; '.
.n-,' Armando Calil Bulos, advógado ;

Dr. Arman_slo Valério de Assis, médico;
Arno Oscar Meyer, industrial; "

ATUOU Teixeira de Mello, serventuário de justiça;
Auguslo- Bresola, industrial;

. .

, Eduardo Vírrnond, funcionário. público;
Dr. Elpídio Barbosa, professor ;
Dr. Fernando Oswaldo de Oliveira, médico;
Dr. Ivo Silveira, advogado;
.Jaíro, Callado, jornalista;
Dr. 'João ,'Batista Bonríassis, advogado,;
Dr; ioãb '�stiv�iet.Pires/advoga.dó;

.

,:�,
,lJoã,q dos San,tos, fndush:Íal; \

Dr, João Ribas Ramos, ádvogado;
Dr.,;]"oaquil11 Madeira Neves,' médico; .

Dr. J.osé Bahia Spi�ola Bittencour.t; médico;
I

Jo;>é da CO'sta Miranda, serventuário de justiça;-
" ,Dr. José Gallotti Peixoto, advogado;

.

José Motta Pires,. prÓfesso.r; .

l-amo, Lochs, professor;
. L�anciro Longo" servent�ário de justiça;
·Dr. Lecian Slovinski, advogado;
Dr. Lenoir Vargas Ferreira, advogado;

,

xímo:

! '.�
;
.\,
1

k,'<
.

!

'-;

"

Sanla Cat,arjna
--Luís Bertoli <Juniot-, serventuário de [ustiça;

Manoel Siqueira Belo, .serventuárto de justiça;
Dr. Mario Mafra, advoghdo;
Dr. Norberto Bachmann.. médico ;
Osc�r Rodrigues/da Nova, comerciário;
Olívio Nóbrega. serventuário de .j�stiça;
Dr..Othon da Gama Lobo d'Eça, 'funcionário
Pedro Bít.teacourt, índustríal:
Protógeues Vieira. farrnaeêtstico ;
Dr. Roberto Mühdell de Lacerda, advogado;
'I'orquato 'I'àsso. íuncíonárío público:

.

'_ Waldemar Grubba, industrial;
Dr. Walter 'I'enérto Cavalcanti, advogado;
Wenceslau Bor-ini, industrial;
Dr. Wigand Persuhn, 'economistf1;
Dr. Wilmar Orlando Dias, advogado;
Dr. Ylnrar de Almeida Corrêa, médico;
Guido Bobt, bancário.
Ao recomendar ao altivo eleitorado de S. Catarina os seus can

didatos. o Paetido Social Democrático está na certeza de haver apon

tado nOI11:es .que. unidos por. um só ideal partidário e dentro do mes- ,

mo programa" possam trabalhar devotadamente pelos altos íuterês-
.

'\SeS
de' Santa, Catarina e do Brasil.

. .

:�r;e'�f� Sufragando ê��es
no.m.es,

pode o el,eitol"ado es-clarecid.o �Ia nossa
.

, terra ficar convicto de que têrá.' corn o seu voto. contribuído para
" .. assegurar o bem- estar, a ·,tr�nquiJidade �EI o progresso. do Estado e do

•
'

'Brasil.
, , Florianópolis, 8 de setembro de 1950.

A Comissão' Executiva:

f:

L

,

)"

... 1

ico

públicó;
..

�

�. _'

!

Neréu. Ramos
,

Aderbal Ramos da Silva
Adhemar Garcia -

Agrfpa de castro Pa1'ia
AlfrúJó Campos .'

Ãlva1'o Soares MachadO
Anes Guolberto

< Atiüo Fontana

Carlos Speroaça
Carlos' Zippel'Cr Sob1'inlw'
Celso Rãmos

-r". • ':

Elias Anaeloni \ , P'
Ernani C. de Bittencotirt Cotrim. Pilho
Francisco Benjamin Galloiti
Frederico Harât

\

Gas}J.a1'ino Zorzi
Heitor Liberato

"
Ivo (/'AqHino
'iiaiJ'o -ÇaUÇldo
José Boabaid
Lau1'o Soares
Oscar RodL'Í'gu,es da Nova
Pedro Kuss
Pedro Lopes Vieira
Pompílio Pih-eira Bento
Roberto Oliveira
Rogério Vi'eira
Serafim Ef.nesto
Valérzo Gomes
Vitor Brih1'

Lira \

cíG��J��� CE����C��!TO '�:ES� ���,���_
pe Schmidt,' 14, nesta, Capital. esLá 'pro'movendo grande liquidação
de seus artigos, com deMonto especif!is.

Aproveitem,' pois. a grande vantagem que se apresenta ao públio
co adquirindco artigos por pr,eços vantajosos.

J

T.enis·Clube
PROG,RAMA PARA o MÊS DE SETEMBRO

Dia 16 - Sábado - SOIRÉÉ
�

Dia 23 - SÁBADO - GRANDE FESTA DA,PRIMA-
VERA. "SOIRÉE PARA VOCÊ", APRESENTAÇÃO DE

'GRANIDE SHOW -::; SALÃO F-INAMENTE OR
NAMENTADO -. CONCURSO PA'RA A RAINHA '

DÁ 'PJtIMAVER'�, n'(), OLUBE '- COM PREMIOS
ÀS VENCEDORAS - R�SERVA DE MERI\S

-, CR$/�Q,oo NKREf.,OJOARIA MORI1'Z.
Dia .30 - SOIRÉE

I , (,

NOTA: Para tôdas' as fésbàs programadas nãó haverá
convites especiais. A ,Porta;ia terá inst;ugões: p'a�a nã0
'deixar €Iltrar pe�so1Ys não pertenc.�ntes ao quadL'O soc-ial
do sexo femiÍüno ou mas'culin�.

"

PARA OS MALES DO-"

_ F.I'GADO' .

ESTÔMAºO e INTESTINOS

r

OSNY 84M·4'& CI,A.
-!

Rua Jeronímo Coelho, 24 A
Floríanópolís

Acabam de receber
,Malftlinas de escrever

- CONTINENTAL
ERICKA - J}ortatil
'Cosínha

..
americana

esmaltada marca

«SECURIT»

, \

Ó Mueus da' ASMA
Dissolvido'Rapidamente,
Os ataques desesperadores e vío

'lentos da asma e bronquite envene-·

nam o organismo. minam a energia,
arruínam a saúde e .debilitam o co

ração. 'Em 3 minutos. M."doco"
nova fórmula médica, começa a.eír- .

cular no sangue. dominando rapida
mente os ataques. 'Dês�e o pr'!neiro
dia começa a desaparecer a dIficul
dade em respirar e volta o sono re
parador. Tudp o que se faz necessã
rio é tomar 2 pastilhas de M.ndciaG
ás refeições e ficarã aliviado da ..

asma ou br.onquite. A ação é muito
rápida mesmo que se trate de casos.
rebeldes e a n t

í

g.o s , M'.n·daco tem,
tido tanto êxito q,ue 'se o�erece c0l!l'
a garantia de dar ao paciente respl
ração livre e.f�cil rap

í

dam ent e e

< completo a l
í

v
í

o do sofnmento da,
asma em poucos dias. 'Peça Men�o.co
hoje mesmo. em qualquer farmaCla
A, nossa garantia é a sua maior pro
teção.

(

r

.\

'VEND-E-SE
1 escrevaninha quasi nova COm?

5 gavetas à Rua Anita Garibaldi;
...... � .

I

A
.

S I.E\.
Aluga-se uma. à Rua Major costa.,

n 32.
•

Tratar no" Banco Agrícola.
......... - . . . .. . ..

VfQjante
Precisa-se de um que conheça to-

do o Estado.
Tratar com o S11r. Waldyr, ;no Ban-:

co do Distrito Federal S. A.

\.

lItUA VOLUNTARIOS DA PÁTRIA N.e 68 ••�. -t'NDAI\_

·1 Ag�;,���,�we;;o;';'�;;;;�'�rin�,
'. Ru;) Felipe Schmidt, 22--Sobv

I C.:PostaJ, ..
69 � Tel. «Protetora>:>"

I rE-r-;'§t"FLORIANOPOLIS
J, SEN.HORITA!

A vítima cteação em r,elri
S,erante é Q Guaraná KNOr'
EM GARRAFAs GRANDES

Preferindo':'oQ está,
acompanharido:

.

a tl'!0da
....... 0. .. fi' .. & '

FERIDAP, lUUlVJAT lfllO E
PLÁCAS, SIFILITICAS

,Elixlr' 'de Negoeirá
Madioacéio auzili«u no t"<ltam,nt

da afiUi.

VEN'CE-SEDev�ndo realizar_se nesta Ca,pitaI,' no mês de setembro vindouro
orga1nizado. pela Federaçã.o çªtarinen8e d,e 'Cal/a � Ti.ro, QS campeo�

.
n,a�os! de ,Tiro a�os Pratos e 'l'il'o ao Alvo; de Sa,nta 'Catari:q:;t, 'de OI'.

dem. do sr. Pre'siden._t-e, ficam os 81'S. associad?s convidados a, compa_'
recer no Sta,nd Oapi'tão Paiva, da. Policiâ Militar gentilmente �édido
pór seu dignOl Comandante Geral, a qualque'r hOl'a do dia, pará devido
�tr,einamento�' .

/

o.�ortUl�amente será marC�d51 a prova de' seleção da qual' serão6scolhldos os atirad.ores que Te'presEI'fitarão este Clube no referido ceT'
�ame.

.

,
, I

Florianóp'ólis, 5 d,e_ Agôsto de 1950.
Egberto ulIoellmann

SéCl'etário

fji

"�-

.

-�.. L..• j

1 SORoVETERIA J?E 8 FUROS M. RCA

«I· A C C E L I"
. ;,

, .', .

POl11 '"an""i rl a ih, na]'''' 11)0 lit,rQ.< oe> <:orVRte, pqmD",l<! ".0111 COpl"
pressof "QPPELANDti odginal. motor de 3 H. P; e batedeÍlia, com mo'

tor de '1 H. B. em ,perfeito estado _de funcionamento e cOll�ervação.
TRÁTAR NO ;'EMP,óRIO ROSA",1 --�------��------�----------��--���
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fJ e 7,45 horas
RITA HAYWORTH, Vitor Mature,
John Sntton é Carole Landis.

MINHA NAMORADA FAVORITA
Um romance apaixonado. .. em

balado, por melodias enfeitiça-Idas ... num espetaculo que é todo

I
Icua Arcipreste Paiva(ALV�RUS DE OLIVEIRA) um sonho de beleza e graça num

...
.>
_-Falarnos da existência de um bandrtismo dentro do Rio de Janei-· sensacional tecnicolor.

.'1'0 c-da facilidade de oonseguir-se arma de fogo, desde que-seja ilegal- Censura: Demente. .. Será censequência da célebre filosofia tão em voga há LIVRE
:1emp08 atrás "criar dificuldades para vender facilidades"?

O banditismo carioca é de cartaz, como se fora de cinema. .. ba
rulhento como todo acontecimento da cidade maravilhosa. De quando

. <em quando êle sacode a capital, escandaliza-a, apaixona-a ...
O famoso "Zé da Ilha" empolgou a opinião pública. TOdo dia es

tava preso e todo dia estava sôlto ... Certa vez a sua captura deu tan
. "to trabalho á Polícia que houve, no morro, verdadeira batalha, onde
.íoram ernjn-egadas técnicas de- guerra, cerco técnico,' usando a polícia.até metralhadoras.

Vida'Social Cine-Diário
I

_ RITZ _

DIário da MefropoIeI
m.�..

Os do
.

reis
•

cnme

No programa:
Marcha da Vida _ Nac.
.Tudo e possível _ S110rt

Preços': Cl'$ 5,00 e 3,20
_ ODEON �

ÁS 5 e 7,45 horas
Sessões das Moças

Um filme diferente e encantador
MARIA J...U rZA

Depois de tanto trabalho, "Zé da Ilha" voltou a ser solto e tornou Uma historia de carinho e afeição.
a ser preso-nma porção de vezes. Em certa ocasião, porém, quando se Um enredo absorvente num ee
.pensava nele entre as grades, estava ás turras com seus companhcn-os nario maravilhoso. . . Persona
.de crime que o eliminaram, em combaLe... �

gens oatívantes numa historia ines-Tã'o depressa, todavia, passou o reinado de' Zé da Ilha,
\

ganhou ·�luccivel.
c.a corôa "Carne Seca", à frente de novo bando. r>eÍ)Ois de lula tremen- Um filme impressivo... vigoroso-da com -a polícia, o novo rei do crime foi aprisionado etõda a) irnpren- e atraente.
:sa correu a ouvi-lo... Deu entrevista coletiva, recebeu a visita do Censura:
.Ohef'e de Polfcia '

e falou pelo rádio. . . LIVRE
Os jornais se 'encheram de seus retratos; com pôses escolhidas, No programa:-de rapaz bonito, com, 'bigodinho oínematogrãüco. Exibindo suas' tatu- Cinelandia. Jornal

.agens, contou para todos a sua vida, os seus amores, as espetaculares Preços:
façanhas. . . Bras. e Srtas. Cr$' 1.20

E a cidade depressa esqueceu "Zé da Ilha" e' seu reinado ef'ême- �Estudantes _. Cr$ 2,00
sro, sua gloriá vã que r"",ssou, como o vendaval que destrol\ e ãrraza, Cavalheiro _ Cr$ 3,20
311aS passa. . .

- R.OXY _

Agora impera "Carne Seca" e a mesma coisa vem aconlecenclo: ás 7,)15 horas-r-c.,

�.- .Um dia preso, um dia solto.cflorneterá, sem duvida novas proe- Edward G. Robinson, Suzan Hay-:zas,' mais "Crimes perpetrará e as suas aventuras servirão de motivo ward e Richard Conte,
:para novas batidas policiais e ocuparão as páginas dos jornais. Até SANGUE DE MEU 8A;NGUE
que o elimine outro bando de criminosos, com armas compradas de- Censura:
-vidamente. ou ganhas em alguma rifa...

.

Improprlo até 18 anos
Surgirá, então, outro rei, para o trono do crime que constitue uma No programa:

.das mais feias, das mais negras e das mais agitadas páginas intimas do Metro Jornal

.diârto da cidade lnaravilhüsa... ��

Preços': Cr$ 5,00 e 3,20
(CronicaHda ontem ao pricrofcne da Rádio Guarujá) - IMPElUO _

-o- / As 7,30 noras
Fazem anos lioje Grandioso programa
O S1". Arquimedes Mong1.lilhot,e, 1°) Marcha da Vida Nac.

alto Il'llll�i(.n3�r10 da l<lscaliz!ação 2°) _ Paulete Godàrd- e Mac-
dos Portos; donald Carey
_' O se. Alvaro FJores, competente ESCRAVA DO PANO VERDE
e fiedicado prOfeSSaI:: estaduat em Dejliciosa Icomedia I'Ü1n1antica.
Rancho Queimado;

,

3°) - Prestou Foster
- o jov.em Armando MirO'ski. fi- UMA AVENTURA FATAL
lho do sr. Felix Miroski; Sensacionai filme policial cheio
- a menina Helena, filha. do

-

dis- de lances emoci�nanLe.
tinto casal Rosa-Maria e 6Lávio A. Censura:
Espírito Santo. até 14 anos

ANIVERSARIOS :

SERVIÇO DE METE0:
ROLOGIA

Heitor Campos de Mello
A data de hoje assinala o ani

'versá'l'io- nalaJi.cio do int.eressante
,�aroto Heitor Campos de Mello, fi
'lho do' nosso prezado conterraileo
sr. Heitor M'ello, proprietário. da
,conceit uada Alfaiataria Mello e da
sra. Jucy Mello.

Aos seus inumeros amigúinhos,
q menino anivers'ariante; pelO
d�a,nscurso de tão grata BfeméTide,
,oferecerá uma f.estinhá' na resi-

JOÃO BATISTA BONNASSIS
PARA DEPUTADO ESTADUAL

iléncia de seus pais.
Srta. Ll1.eri Guimarãe� Born .

Faz anos, hoje, a genlilisima se'
.

nhOlqinha fvlen:. G'l'�maltíes Born,
-funcionária do :Ministério da Fa
.:zenda e filha do nosso estimaqo
.coestaduano, dr. José Nicolaij Born; Previsão do T,em!)o, at# 14 ho-
,direlor da Diretoria -de Terras'. ras do dia 13.

A natalicianto que, por s·eus nü' 1'empo _ Bom passando a ins"
Dres predieados e bondade cati- táv,el.
":vante {}esfl'ula �l1a sociedade 10'
cal fie m.erecida projeção, será
·mui.to homenagea,c1a 1)01' suas inuj
meras amiguinhas.
A essas homenagens nós

::E'Ociamos, com prazer.
Srta. A1'{l.cí LOj)es

Regista a data cle hoje b anivcr
..sario natalicio da prendada so

nhorinha Arací Lólpes, 'dileta fi-
1ha cio nOSSo clistintu conterl'a·neo
.José Lopes, altu· fl111cionário apo'
senLaclo do Ministério da Fazen-

o PRECEITO DO DI A
Quem trabalha em posicão força-�

da cansa'se fácilmente, porque os

orgaos ficam comprimidos.. e os

,úsculOS sujeitos a esforços exces

SIVOS. O trabalho torna-se, assim,
penoso e improdutivo.

Procu)'e trabalhar em posição
cômoda para evitar mal-esta!
fatiga e desperdício de energia.

SNES.Em declínio.

RfEMBOLSO POSTAL
PARA- TOf)O PAIZ
Produtos sue -fRUTI
"AIXA POSTAL 1008
CURITJ8� - PARANA'

'l'emperatma
Vc'ntos - Do quadrante Sul, com

.rájadas.
Tempcraluras extremàs de hoje:'

nos as- _Maxima 19,2 - Minima 11,0

TINTAS PARA IMPRESSÃO
C 'O T TOM A R

i Para colncar SOLA
I 'elO seu Sapato·I, PROCURE-
I

Oswaldo
teIefon es 1536 e 1324

P.15 de Nov. n. 22- 2'. andar

.·oa.'-... "

, Oe.f.

1. COp iJ·

'poro';t. _

'iJ
• l/MAO .

-ABACAXI
.• LARANJA
• 'MORANGO

.• FRAMBOESA
(adio com ti envelopes
de) fruloJ 'derenlesc9J, flioo

j\"U(�ll Pel'eim
.' Comemora, nc'sta clata, o 'SCLl

�niv('rsá_l'ÍO" . n�al.ício ,� t al:l1tos�
_Jo\'cm .Nerell Pcrelra, fIlho (lo sr.

Hipólilo 'Per.eira, competente guar
,ria-li \TOS. �

,,;;.;K

.

,

eda
2

Panelas .. dé Rr_e5são' AltNO
a Cr$" 510,00

Grelh3dores Etétricos
a Cr$ 300,00

na Elefrolandía _.

Rua I\rcipreste"_ Paiva' Edf. Ipase - Te,rl'eo � Extr�üo de Frutas Vitamina ç
Hidratos de Oarbono etc'

os "1.750.00 I1 'O quanto custa uma enceradeira

ARNO
ELECTROLANDIA

'11

Edificío Ipase -Terreo

) ELEG�NCIACinema
'EM QUALQUER. PARTE DA

EUROPA ( Valaho Eurpahan
Os chapeleiros da Grã-Bretanha

vão comemorar entre 2 e 7 de outu
_ bro, o centenário de um feito de Mr•Europa Sul, Amér-ica Filmes -

Bowler, chapeLeiro da Cidade de1946) ..::.... Produção húngara de Londres e que há 100 anos introduziu
Mafirt-Hadvanyi Direção de o que é atualmente conhecido na Grã
Geza Radvanyi _ Cenário de G. Bretanha como um "bowler ", nos

Radvanyi e Bela Balazs _ Foto- E;stados Unidos como um "Derbf" e

grafia de Barnabas Regyí _ Má. no Brasil como um "Chapéu côco".
. 'd "0 d B d' 't·

Faz exatamente um século que umsica e. ene L1 a.y _ 1... ores:
elegante do condado inglês da Nor-Arthur, �oula�, Nicolas Gabar, Su- lolk, escolheu êsse estilo de chapéu,

zy Banki, Ladíslas Horvarth, Geor- até hoje considerado como apropriado
ges Bardy e outros. _ O proble- para certas ocasiões por homens de
ma dos .orfãos de guerra - No posição.
ROXY, soh o patrocinío da ONU. �illlam Coke, um .membro da fa-

"S- .
,,, d ' .

.

eripe- mjlta do conde de Leícester, era um
.

ao narr a as· aqui a.s. p �

entusiasta da caça. Mas seu prazereras de um Ibando de memnos H de caçar raposas era grandamente :

quem a guerra e a brutalidade prejudicado em virtude da-frequên
nazista deixaram sem famBia. 'cia com sua cartola,

.

alta, era levada
entregues. a tôda sorte -de perigos pelo vento. Submeteu, por ISso, seu

físicos e morais. Nas .prímeiras problema a MI'. Bowler, pedindo-lhe"
que confeccionasse um chapéu baixo,cenas torna-se logo digno de ateu- de copa arredondada, que, enquantoção o aproveitamento da expe- desse a adequada proteção; não esti"

riência -expresstonista, ,fie· que o vesg� tão sujeito quanto a cartola
diretor lança mão em momentos a ser levado pelo vento ou pelos ra

bem indicados, corno quando o mos baixos das árvores, Mr. Bowler
menino se esconde no parque _

resolveu o problema, produzindo um
chapéu a que deu o nome de "Coke"Mas acima de tudo, o que preva- nome pelo qual é conhecido na, firmalece é a unidade que se observa do de M'r. Bowler. (B.N.S.)

,

principio ao fim da história, o
�

espfrito que.a dominai . Inteira
mente, conferindo-lhe vísos de o

bra tendente e influenciar proíun
d;(mente a nova cinematografia hún
gara". - De AFRA�IO ZUCCOLOT
TO do "Diário de São Paulo.,

\

--------------�----�--�\-------- �---------------�------

til!f.tI�'_IQllim

,JOÃO BATISTA BONNASSIS
PAR'A DEPUTADO ESTADUAL

llN1AS PARA /PINTURA
COlTOMAR

(O REGULADOR VIEIRA)
A mulhe� evit�rá d9res

ALIVIA AS CóLICAS UTERJNAS
f;mprega-se com vantagem p;lra
combater as Flores Brancas, CóIl-.

yas Uterinas, Menslruaes � .

ap.�s o
.

parto, e Dores nos ovarIOs.

t' poderoso calmante e Regula
, dor por excelência.

"'LUXO SEDATINA, pelll sua com-
\ I

I.Jrovada eficacia é receitada ',por
médicos ilustres.

FLUXO SEDATINA ellcontr�-se. em
toda parte.

Serviço E�pecializa/do
AMPLO- E'STOQUE DE- 'PEÇAS 6ENUIN lS

/Oficina JEEP
;;

Consêrtos em, geral
FIGUERAS & HOMS, LTDA,
Distribuidores exclusivos neste Estado

. dos afamados· 'veículos
,

.

JEEP, DAWILLYS-·OVERLAND
Escritórios:
Oficinas:

Rua Tiradentes, 5
Padre· Roma, 53'

F·LORIANOPOLIS

- ..Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Colégio . Catarinen'se ..
ESTUDO DQ EXTERNATO

,/ Para fomentar o aproveitamento intelectual dos seus alu-
110S, o Colégio Catarinense abriu' um estudo para os alunos ex

ternos. O estudo será assistido por um professor padre.
Horário: 7,30 às 8, das 13 às 18,10.

-.

Hora de entrada ao meio dia: 13 à 13,30 horas.
Pausa, para jogos e descanso: 15 à 16 horas .: -

Matrícula: Sendo o número de vagas redúzido convém; fa'
.zer logo a matrícula na Secretária. "

,

Mensalidade: Cr$ 100,90 por mês, além da mensalidade.
Nota: Mês começado deve ser pago integralmente.

••••••••••••••••••�••Il•••••••��•••••••••••••••_.j••••í .1,, DR. v.

. & DAMASCENO DA SlLvA
ADVOGADO

. AÇOFiS CIVEIS E COMERCIAIS

1

,Praca 15 de Novembro, ZZ'- ze ....

D-.TI- LOG·RAFIA �- (Edifieiõ Pérola)

(orrespondencl J

(omerdal

METODO.

Modarpó 8 EflcieDf'

1'0De•.: 1.324 • 1.188
Confere
Dlp.olR� l'lori.DÓpo�i. - Santa Catarina

DIREÇlo.
Amélia

.

M PigoZzi
'-

-'"

Ru II General alttencourt; 4.8
(Esquina Alber�J.e Noturno)

r�_
.

CURITIBA. TE.U:CItAIrIA: PROSEBRAS
,

P"RAN4;"

...lbor.. Idbl'lca.�
"l .i.lta

(

Quando &Igub, fAl_,6 (Ia_

lheir-o da ilustraqlc a-oimA, otWe_

lhe. ém 1UIl4vel &'eato. QJD céJioe do
exoelente &poritivo KNOT. Ism_
... V. Sis. de _tar,80 .........
.,., • gontileÜ:EITE'E rAJ'1-
BF,1'1 O I1E.UAPElllTIVO .

�, PREDI!.ETO!

Bom binóculo
8rand'e' visão <

\ ,

./

•.. reune som ... acabàmeuto ..
solídes., , no p)-a'no perfeito!'
Além de váMos modêlos para
pronta entrega ... este rnaravr

lhoso piano pode ser seu hoje
.

. .-n'esmo, através do plano de
pagamento a longo prazo!

�chwartzm'aDD'
REPRESENTANTE
para' Santa Ca(arina

KNOT 'Stk,
ex. 134'- TeJ. KNOT

Praca 15 de Novembro n.20
.

2°. andar
Florian6polis

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Q ESTADO-Quarta-feira 13 de Setembro de 1950

CLUBE DOlE DE AGôSTO . i

SÁBADO, DIA 16, NOS SALõES DO LIRA TtNIS CLUBE, GENTILMENTE·CEDIDOS POR SUA DIRETORIA, RETUMBANTE "SOIRÉE", COM O CONCURSO DÀ
ORQUESTRA EXCLUSIVA DO "12 DE AGÔsTô. INíCIO ÀS 21,30 HORAS, ATÉ ÀS 3 HORAS,IMPRETERíVELMENTE. FICAM CONVIDADOS, POR ÊSTE
MEIO, OS ASSOCIADOS E SUAS �XMAS. FAMíLIAS, NÃO SÓ DO CLUBE DOZE, COMO TAMBÉM DO LIRA TÊNIS.

VIVER! MORRERI;VoU votar em JtJão Balísta Bonnassis
-0-

[tal de citação, com- o pra
de trinta, de interessados

ausentes e desconhecidos
o Doutor Clovis Ayres Gania, Juiz

Direito da Comarca de Tijucas, do

tado de Santa Catarina, na forma

lei, etc, ..

Faz saber a todas quantos íuteres

r possa O presente edital de cítação,
111 o prazo de trinta dias, virem 'Ou
le conhecimento tiverem que, por

rte ele Olivino Pedro Dias lhe foi

rigiela a petição do 'teor_seguinte:
xmo. Sr. "Dr. Juiz de Direito. ou-

íno Pedro Dias, brasileiro, casado,
vrador, residente em !tinga, deste

unicípio e Comarca, por seu advo

ado abaixo assinaelo (doc. n.rL), quer,
ara regularizar a .aítuação de seus

ireitos sobre um imóvel que possui
in Itínga, propor, perante V. Excia

ma ação de usocapíão, na qual, S,N.
1 - que, há .maís de trinta anos,

or si seus antecessores Francisco
rreia da Costa e sua mulher d. Ma- WASHINGTON, 11 '(U.P,), - O "sincera confiança" de que as demais

ia Antonia de -Jesús, vem possuíndo, presidente Truman anunciou, em naçÕes. 'signatárias farão aumentos

omo seu, continua e mansa-e pacífica- declaração sõbre o Pacto do Atlántl- semelhantes.
ente, �em interrupção nem oposí-, co Norte, que' aprovou , �'impor�ant-es Em .sua declaração, disse 'I)'uman,
ão, o seguinte .Imovel : um terreno, aumentos" nas fôrças norte-amer í- textualmente:

ito em Itínga, deste município, cons canas destacadas- -na Europa Ociden- "A Iba_se das reqomendações do

ituido de quatro pequenos lotes uni- tal, mas o magnitude e a data em Estado Maior Misto, às quaís aderí

os, tendo o. total de 86,95 metros de que se farão êsses aumentos séi'ão ram o� secretários' de Estado e" da

rente e a área de' -241.560 m2; ta- I�edididas "em iestretta coordena, Defesa, aprovei hoje aumentos ím-

zendo frente-s, ao Norte, no Traves" ção com nossos associados elo Pacto
l portantes do. poderio"das fôrças norte"

ão da Itíuga, uma parte, e a outra do Atlântico Norte". Não deu detalhe americanas que' se d'estacarão
'

na

om Pedro Manoel da Silva; fundos, concretos, mas disse que. os planos 'Europa Ocidental, no. interêsse da

ao Sul, parte n-; Travessão do Qui, norte-amerícanos s� .. Juúaarã� na 'defesa dos EE. UU. A .magnítude dês- "

lombo e parte com hérdeíros de João.
'.

'"

ses aumentos e a data serão deter-'

Carlos dos Santos; extrema, a Leste minadas lem estreita coordenação
��m Henrique Antônio Fagundes e

com nossos co-s-ignatários' do\.Trata-

;Juventillo Donato Dias; e a 'Oeste, do do Atlântico. '

com herdeiros, de Francisco Manoel "Um elemento básico na execução

,):Ia Silva e Antônio Anastácio Pereí- dessa decisão é o. grau em que nossos.

'ta (Doc. j. n. 2). 2 - que, nesse ter- amigos imitem nossas medidas a

.reno, 'tem várias bellfeito[ias. 3 êsse respeito. É de 'esperar que os

"que sua posse nasceu da aqutstção firmes-planos para o desenvolvímeu

d d I I PSD>:feita á víuva d. Maria Antoúla de Je to de sua� fôrças se. mantenham ao para deputa
-

-o esta ua pe ó ... _.
.r.

,BÚS' (doe 2i .. que por sua vez a adqui- par da remessa de forças norte-ame-

riu no inventário. do marido Francis ricanas adicionais para a Europa. ------ .

.eo Correia da Costa" onde as terras "Nossos planos
i

se fundam na sin- C' 'e'd,·to Mulu'a Predl-alforam descritas sem titulos de domí- cera confiança de que nosso esforços - r
. ">

.nío, aríte escrituras parttculares -não encontrarão similar ação de su�,par- ".'

""

__

registradas. 4 - que' o. {inóvel sem, te. O propóslto desta medida � au-

Jl1'e foi do domínio particular de"gen-
mental' a 'efetiviclade de nossos es-

<>te antiga do. lugar, h2�e' íl,E}s..aJ?!lr�ei�a. torços coletivos de defesa e assim

,:õ --:- que a posse do suplicante acres' assegurar a manutenção da paz" .

.centada á de seus antecessores sobe
.a trtnta" e muitos anos, continua e

jlacífica. 6 - Ora, nos termos dOE

;.1lrts. 550 e, 552 do. Céd igo Civil, essa

:posse, por direito de prescrição aqui
esítíva, importa na aquisição do do

-mínio, que pode ser declarada por

ssentença, a qual"-servirá de título ao

.supücante para 'a transcrição. no re

,gistro de ímõves. 7 � Assim, é_ a pre-
"sente, em conformidade" com o artl
-CD 550 citado, do C.C., combinado com

"os vts .. 454 e seguintes do ,C.p.C., pa- Manoel da Silva, nerdstros de Joãó como, .pede, Designe-se data e no ti·
.ra ser julgada provada €i procedente, CarIo dos Santos, Henrique AntmÜo fique-se o rll::' Promotor • Público,
':afim de ser por sentença dêsse Juizo, Fagundes, Juverftíun

"

Donato Dias Tijucas, 30'5-50./ (a) Clovis Ayres
-declarada a- aquisição de domínio, do herdeiros de Fraricisco Manoel ela Gama, lJ�liz ele-1)ireito.
.snplícante sobre o referido imóvel, e Silva e Antonio Anastácio Pereira, No final da justificação foi profe
-!feita, mediante mandado, a transcrí- lavrador, resi�ente em Itínga, o rida, a seguinte sentença: "Vistos,
:oÇão da mesma sentença, no registro Dr. Promotor Público, como repre- etci, Julgo .por sentença a justifica'
,dIe Imóveis na Comarca, custas na seutante do M. Público e o curador ção preliminar da presente ação. de

. j'orma da Ú!i. Protesta e suplicante que Ifor' nomeado aos inter�ssados' usocapião requeriela POI:- Oiivino Pe'
:1azer a sua prova coril testemunhas, ausentes; por precatória, o Serviço dro Dias para que produza seus devi·

'depoimento "pess()al .dos con,fortan· do Patrimonio 'fIa União! ná pessoa (j.ós e jurídicos efeitos, Custas afiIytl
-tes e elemais interessados que por de seu representante legal, na Capi· P. R. I. Tijucas, 17 de julho de 1950.

"':ventura contestem, pena de confes- tal elo Estado; e por edital, com ° (a) Clovis Ayres Gljma, JViz de Di·

"sos, e vistoria, si necessária. E, nes- .prazo de 30 dias, publicando-se 3 ve' reito. "E para qUe chegue ao conlte·
:·tes termos, requer (o, suplicante a' V: ses no jornal da Comarca mais próxi· ciment'< de todos, mandou expedir u

·:Excia., na forma do art. 455 do C.P.C. ma e,1 vês no Diário Oficial do Esta· presente edital que será fixado na

':,seja aelmitido. a justificar a sua, poso do, oir"'int,!!ressaaos incerto� e ausen sede dêste Juizo, no lugar do costu'

'-.,:.fle com os requisitos acima, atrituti- tes; toeloS' para contestarem o pedido, me e publicadO na forma da lei. Dado.

vos dó usocapião, em elia e hora que no p_razo legal de dez dias, contados e passado nesta cidade de Tijucas,
':forem designados, com o depOimento ela citação, ficoodo citados para todos aos dois dias do mês de

_ agosto elo

,-jdas testemunhas abaixo arroladas, os termos até final, pena ele revelia: ano de 1950. Eu, Gercy dos Anjos,'
que comparecerão independetementc Dão-se a causá, para os efeitos ela Escrivão, Ó d,a�ilografei, ,conferí" e

"de citação, cientes' o Dr: Promotor I' taxa,
o valor ele Cr$ 2,500,00, juntan· subscrevi. ('a) Clovis Ayres Gama,

Público e o Curador que V. EXUia. se do·se o respectivo conhechnento, E, Juiz de Direito/" Está conforme o ori"
servir nomear aos interessados an-' com 'as cópiaslllegais, P. Deferim:ento. ginal, sobre o quaJ me reporto e dou
�:sentes. E, julgada' por s�entença

ai
Tijucas, 24 elé maio de 1950. (a) I fé. .

.justificação, «ligne-se V. Exeia., por João Bayel' Filho. "Em dita petição I Data supra.

Inandado, os confrontantes Pedro foi exarado o seguinte d'espacho.: "A., O Escrivão: GERCY DOS ANJOS,
�.'

.

• 'IZO DE DIREITO DA CO·
JIARCA DE TIJUCAS

'Depende do sangue. O sangue é à vida
�

'Tonifique-se com SANGUE
NOL que/ contém excelentes
elementos tônicos, tais como:

Fósforo, Cálcio, Vanadato e

Arseniato de Sódio, etc ..

Os pálidos, anêmicos, esgota
dos, depauperados, mães que. /'

criam, magros e crianças ra

fIilii��F_qUiticas tonificar-se-ão com o

N." interesse da delesa dos EE.UU ..

QUíR VE$T1R-SE COM CONfORTO . E ELECiAM<IA 1
A

Mello
PROCURB

llfaiataria
Rue Felip�e Séhml\�t 4,q

5

.i,

,. '

....r,

Avisamos aes nossos prestamistas que em virtude de. es
tar parada a Loteria Federal, nossos 'sorteios que, são basea
dos nos resultados da ex�raçilo da referida loteria .não estão
sendo realizados. .s: -�

Entretanto, logo que volte a mesma loteria a funcionar,
realízaremos éada semaaa: um sorteio até que os mesmos fi·

r ,

.quem em dia.
I. MOREIRA � ClA.

CONCESSIO�NARIOS

•

i

I '

Você lez, illtima�ente,
algum exame médico?

Não espere, ficar doente.

Faça urn>exame médico co.m·

pleto todos os anojl. Você
"

terá duas vantagens:

1- As doenças po.dem ser·

descobertas no comêço.

2 - Seu médico pode ,acon

selhar regimes e exercí

cios, para conservá-lo
forte e sadio..

. ..

SQJJIBB
Medicamentos desde 1858

/

A.tl ã n t i d a
, /-

[O,NGAS
- Atlântida - Super construção para durar mais - Atlântida - fom Ilatl!T31 :- Alta sensibilidad�

Otima seletividade VENDAS ''Á_ VISTA 'E /A !tONGO. PRAZO

Electrolét� - "Tran smlssores Am plifícadores

C;atarinense' L'imitada

I "
;,' Rádios

"O N O A S E
AUântida - O sucesso da técnica eiectrôIÍica

_'_ .....

!;-. Grande alcance

Rádios

Diretor tecnico WALtER LANGE -Jr.
I

Rua Trajano, n. 31
----�--

CURTAS
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I
DRA. WLADYSLAWA WOLOWSK,A MUSSJ

'. "e.
DR. ANTONIO Dm MUSSI

.

Médicos

Cirurgia-Clínica Geral-Partos

Serviço compjeto e espeeíalísado das DOENÇAS DE
. SENHORAS, com modernos método'. de diagnóstico e tra
tamento.

COLPOSCOPIA - HISTERO -, SALPINGOGWIA - MÉ
TABOLISMO BASAL
'_

I Radioterapia pbr ondas curtas-Eletroeoagulaçllo
Raios Ultra Violeta e Infra Vermelho.

Consultório: Rua Trajano, nO t, tO andar - Edifielo
do Montepio; ",

Horário: Das 9 ás 12 horas' - Dr. Muli.
Das 15 lis 18 'horas - Dra. Musai.

Residênnia :- RUa Santo. Dumont. 8, Apto..2,

\

Pedidos comRepresentante I
P8r� Santa Cata.fina IDORIVAL S; LINO

I
Edifício IPASE - 2. andar

, Caixa Postal 260 I· 'Ra I' St C t
·

Florianópolis - S. Catari=a
. llgeoCU! �ra - para 8. a arlua
\'

.

Rua Felipe Schmidt, 22-Sob. .

-Caixa Postal. 69 - Tel �Plotectora· - --FLORIANOPOLIS

,

i
,

,

Or. I (LARNO
-

G.
, GALLETTI \.

ADVOGADO
Crime e ai�al

OODlltltutgão li. SoaSadad..
NATURALIZAQOEB
Titulo. D.alal'Gt6zoloit

.

&.ol'lt6rlo I R••ld.nalo
Rue Tbodlint•• ,n.

IFONE •• 1458

"
.

OOMPANG=iUA �E��:·Irj�os CO�lRA
� ACCIDENTES 'DO TRABALH04

s
é

c e SOC.A.L:

PORTO ALEG�E

te RUA VOLON .-ÁRIOS DA PÁTRIA N.O 68 I.· ANDAR

CAIXA POSTA!.. 5113 - �ONE 61340 - T�GRAMAS: .PROTECTORA.

. ..

RADIOTERAPIA
RAIOS X

DR. ANTôNIO MODESTO
Alade. diàriameate. ao Hospital .e c.rw•••

'Re.M. R. 7 de SeteQlbro - adif.
l"tU e Sousa ;_ Tel. Mil

Dr. Newton d'Avila
.:tn�. ceral- Doenças d. s. ••o

raa - ProetoJocia
FJelricid.de Médic.,

:O••ultório: Rua Vitor Meirela D.

• - Telefone 1.307

Coosu.ltas: ÁS 11,30 hl)rBS e .� ta!'

.. das 15 horas em diaote
Residência: Rua Vidãt Ramo. o.

• - Telefone 1.4:2.

DR. t LOBITO FILHO
.Doenças do aparêlho respiratório

TUBERCULOSE
Cirurgiá do Torax \

..Formado pela Faculdade Nació
-nal de Medicina. Tisiologista, e
Tisiocirurgião do Hospital Nerêu
Ramos. Curso de especialização
pelo S. N. T. Ex-interno -e Ex
assistente de 'Cirurgia do Prof.
Ugo Pinheiro Guimarães. (Rio).
Cons.: Felipe Schmídt, :.i8
Consultas, 'diariamente,

das 15 às 18 horas.
Res.: Rua Durval Melquiades,
28 ---' Chác_ara do...Espanha

A S .,. gora, Im " .

Dr; Lin� Nev,.
'-

"iDr. PÓ·lydoro'·E:--S�-Thi.gó
IIII:i#I==i§!::Ij#I=:W:@=.:r.@=:r.t#I=:r.:êI==·::::r.:==�ª�·.P.!!ê�·'�i#I�I!!!!=�'!!!!f#I-==!!I!=�'!'I!j#I="'à!!i_,ml .

Mntel"·•• MaterDid.d,. lIlétllc. •• 1l6dleo • •.....Ih

�.""

CÓMPINÚÍÃ1r§�mwrDA&T§lfw�"L'JL'" CLOO�·��IS����·_ C1.
,. :::�.�eA.�=�:ed': ".,.:

'.,
.

"'JB l RURGIA PARl'OS Ibtel'lÚdade
Faadada em 1870 - Séde: IAHIA 1 llapó.tieo, eontrole.'tj tratamento JoeDçu dOI órgios lnterno� .....

INCANDIOS E TRANSPOR','ES _ .peclaliJado da gravidêa. m.tar· cIalmente do eoraçió e "UOl'

•

' Cifr.. do Bal••é. d. '1144 lioa da adolese!neia e da menopau- :JoeDçu da tiroide e demaJ. at...

CAPITAL B RESERVAS erf 10.100.808,10 &. Perlubaçõe. menatrnal., .i'l�'" dulaa inter"..

ReaponaabUdadel .. • • •. • . . . . . . Cr' '.178.401.756,17 uçae. e tumores do aparelho lut- �ca. cirurgia de "Dbo.... -.

ReCeita .••••• . .• "',' •••.•••••••.•�... CrI r � 87.053.2-*5.30 ti feminino. Partos

Ativo .:...... ........ ....... • ....�... CFt 142.17IUJ03.80' .
l......ções do útero, odrt08. trom· 'lSIOTERAPIA - ELECTROCAB-

Sinistros pagol nOI áltimo. 10 aDOe •••• C,e-f 18.887 818,10 _. apend!ce. b6rniu, vube., etc. DIOGRAFIA - METABOLIS"O

Realfonlabilidadea •••••• •••• ••••••••• Crt 11.716.401:.01.20' ;Jnrgt. ·plutica do penneo (ro- BA!AL
_

Diretor.: aru) IORARIO DE CONSULTAS: -

Dr. Palllpbllo "'Utr. Freire .e CarTalÍlo. Dr. Fr••elMe d. 8i, ISSISTENCIA AO PARTO B �aJ'B- DiAriamente das 15 la 19 ao-

A."lo Ma_n., Dr• .Jo.qul. Barreto d. AratJo • Jo.'-Altr... RAlCOES OBSTETRlCÁS 'ra.
/

IIo.?& _..&"<t" & _ _&""..:" &v T..:r;....;..T& &y;.w- iii • _ � w. "" 1..JlÇU· glaodal.réa. tiroide. 0.1- CONSULTORIO:

ta., llfpopbte. etc.) Roa Vitor Melrelea a. 11

u.tarbloa DerToeoa - &terlUdade Fone manual' 1.791

"Regimes. �m'INcu:

:::nltório R. .Joio P,1nto;' - hl. &'1"= -:::';W;: II

Dr. Mário Wendhsuscn
. .;to.l_ ..édlca d. adul," • '!lria�_
'louultório - Rua JoAo P1.nto. 1',

Telef. M. 15'
C,,,..u1ta d.. 4 ii' 6 ......

�•• tu!Ia' J'eli", SeillaWt a. ..

Telef, 11'

Dr. Paulo Font,es
Dinico e operador

,...lIuItóno: R aa Vitor MelHIa. ...

Telefono: 1.405
;:.••aJtu tia. 10 to 12 • .... l4 ..

I' ., m. ll ... idl.ocla: '2... Bh..a.....
,

12, - Teia!"".: LtiH
I _

1'1 Dr� Mílton Simdne Pereira
.

Clinica Cirurgica
.

I .olê.tiu ele Senhor••

j. toa����.�o��rof�s���=e-
.

.
Udo ,Montenegro e Piragibe No-,

I gueira (São Paulo'
'"'JOIl.ult&8: Du' U 68 f7 hor..
Ra Fernando Machado, 10

Cavalcanti
\'� .

�Ji..I"" ezdulinmeute· ele' 1rlaJI...
Rua ".M.uba '4arl..".. I'

Telef�e M. 711

,.

Transpdrte. regu a �e!J de carga t c t J é 1 tt cie

SÃO 'R4NCI�SCO 'DO SHL para NOV4 JOBI
, Infol'magõ., Clomo.- Aaent•• �

.

.

FlortaDópolla -

-:Carlol\HoepckeS/A-:-CI- Te-letonel.212 ( ga!. 'tele"
São Franei.co do 8ul- Carla! HJepcke S/A �CI - TeYelone- 5. 'oi)) � <; 'vI:\ � i{

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

"

"VIRCiEM· ESPECIALIDADE" da
.

ClÃ;WETZEL]IN DusrRIlL·JOI S" v [L·f... '�,' (MJrJIJ r 'l"1

TORNA
...

r

A ROUPA BRANQUlSSIML\,

:Or. Roldão Con,oni
'"

CIRURGIA GERAI. - ALTA cs
IlUJrGA - MÔL.STIAS D....

NHORAS - PUTOS
Waniado .. J'ualdacle .. II"

MM .. UIÚ....1da4e de Slot r....
""de foi ."ilteute· por ..ri.. - ..

llentll" Cir6rgico do Prof. AI.
c.mIa II'"

Clrarwf. do elt6",..0 e .tal IInBIa

_. llilutilloe deIpdG • � llnIIo

4e. rI1lI. pr611t&te. � ......
",ri... e trompal. VaricoeeIa, w.r.

ceie, nrl_ • ........
COIlnltal: �.. S, 'I ! luIrat, I ,..

J'eIipe Scbmidt, 21 (ahol da Caa
• ParailO). Telef.

_
,1.591.

-

a_düda: Rua Eate... Juier. I"';
TeW. M. 764

Dr. A. Santacle
(IPOrmado pela Paculdade NadO

iUl d� "edictna da Un.ITeJ'tl1daM.
do BraaU)

...uco �r concu'r80 da A.8IIll1tho·
c1a II Palcopataa do Dtstrtto

'\ pederal
h-llltern!l de 1!I0spttal Patqu1&
trico e WanlcOml0 Judic1ãr1o

da Oapital Pede.&)
h.lutemo da Santa Oasa de 1111"
..ncórdla tio Rio 4e Janeiro
OLtNIOA IiBDrOA - DOlmO""

NlmVOSAB
OonsuIttlrto : J:dl.flcl0 Am6lt•.

..to - l!Iala a.
aesld&nc1·• : /

Avenida-Rio Branco, 144
Das 15 t.. ti hor..

Telefone:
Oonsultório - 1.liL_

. ReIIidlncia - 1.101.

o T.lU D. ITUü
Pro""••• A�'Re&

.P:r:o�H,
LIVRA-RIA. 41, I..J:VbXl�

ltOh
.......

:cÀ!iu .•.H�_�'
.•..•�

P�I! V. 8, C&4U ou tarrenoa ....
vender?
NAo encontra comprador'
Entregue ao �t6rto Imoltllladll

... L. Alves.
Rua Deodoro U .

'. S��Ã���RCtAt' .

. EspECtA.UdADE
I'
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J 7o EsTADO-Quarta-feira. 13 de Setembro de 1950,

Clube Doze ele Agosto
AV.lSO

'

Em nome da Diretoria dêste Clube, levo ao conheci-:
mento dos Srs. associados que, devida às grandes refor
mas internas que estão sendo efêluadas em sua sede 50'

cial, fjcam suspensas as programações de f,estas mensais
até o término das obras. No entanto, a Diretoria' já está

providenciando vara que seus' associados não fiquem
privados lde suas habituais recreações, procurando erga
nízar excursões às cidades vizinhas ou mesmo realizando

soírées d.a�antes em outras sedes de clubes co-irmãos; ,

com os quais haverá, naturalmente, entendimentos pré·.
��

.

De qualquer forma será anunciada com antecedên
.

cia pela Imprensa local qualquer iniciativa a ser toma-

da, naquele sentido,
�

A,rnaldo Dutra
Secretário Geral"

! .

VAL.VU,tAS

.bilip-.
,MAIOR ESTOQUE

'

Allântida· Rádio Cal. lda.
Rua rraj�Do', 31

I aCIDEZ ESIOMDCpL '

. "IZEoa" Il SU� VID�?
Os sintomas da h�per8:c�dez �sto�a�al- jaZIa,.
arrôtos flatulênCIa, cohcas· aze

dam" q�.Ialquer pessoa e exercem

�influência maléfica nai· sduade
.

vida, njllar e na soe. e a· �

Sind-icato dqs Emu=qados em
Estabelecimentos Bancários do
<, Estado de Santa Catarina

E,DI'fAL
Faço saber- aos 'que CJ presenta virem 6u dele tiverem conheci-i

mente que no dia' 16 de outubro de 1950 serão realizadas neste Sin
dicato 11.s eleições para a sua Diretoria e Membros do Conselho Fiscal,
ficando aberto O' prazo de 30' dias, que correrá a partir da primeira
publicação dêste e terminará no dia 1° de .outubro próximo, para o

. registro das chapas na Secretaria de acôrdo com o disposto no art.
4° das "Jnstruçôes" aprovadas na Portaria Ministerial nO 29 de 29
de março de 1950.

.,

.Os requerimentos para o registro das chapas deverão ser 1Ípre
sentados na Secretaria em' ti-és vias, assinados por todos os candí

Êatos, pessoalmente, iiã�ndo permitida, para tal fiin, a outorga de
pr-ocuração, devendo conter os requisitos . previstos no art. 60 das
"Instruções" e ser instruidos com as provas' exigidas no art. 530 da

Consolidação das Leis do Trabalho.
.

I

Florianópolis, 1° de setembro de 1950
Nerêu Vieira de Andrade - Presidente em exercício

Ministerioda 'AgricultuTa
Ser�iço de E. Rural, Agência no Estado de S. Catarina

t· -d i t a I
Levo ao conhecimento dos interessados. 'que, a partir desta data,

devidamente autorizado pelo sénhor Diretor dêste Serviço, passei a

exercer neste Estado as funções de Delegado da Comissão Executiva
dos Produtos de Mandioca. A referida Comissão está sediada nesta
Capital mi rua Co�.selbeiro Mafra n. 37 e, no interior, nas (séd.es dos
Postos de Classificação e Fiscalização da Exportação da Â.gência do

Serviço. de Economia Rural, situados nas cidades de Itajai, rua Lauro
Mueller n. 8Q e de' São Francisco do Sul, rua Babitonga s/no

IFlorianópolis, 1 ° de setembro -de 1950.
JACQUES PIERRE BROCA - Chefe da Agência do Serviço de

Economia Rural e Delegado da Comissão Executiva dos Produtos de
lIIandiGca. -

-
_.

,--------------�-�--------�--------------------------
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Exposiçãà PermaneDte d.
VIDROS PARA CONS'l'RUÇÃO, TELHAS 'tIPO MARSE"

LHES, 'LADRILHOS; PAVES E BLOCOS, ARTIGOS PARA,

FARMA'CIAS, LABARATO'RIOS E HOSPITALAR, ARTI-· ,
GQS DOMÉSTICOS, BAR· E CAFE'.

ACEITAMOS ENCOMENDA DE QUALQUER TIPO :QE GAR-'
RAFAS e CRISTAIS EM GERAL.,

J Cristalaria
<,

Cruzeiro
Repre$entante Exclusivo

A. TALARICO·
, I Rita Deodoro n 8 ,(�obt'ado)

I' -

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

Ace�a-sa represltntante no interior do Estaflo.
Caixa Postar 139 - Florianópolis

para

Polícle Militar-Ftsceltzeçãe
- Ad.niinistrajiva_':_EDITAL I I j' '4zias,Dispepsias,

1 Gastrites
v, d d

.. . f PapatDa' do Dr. Nlobey
en a e an 1mai5 "I ' Antf)-ácido poderoso,me-

De ordem do senhor Major .. Fiscal Admínístrativo desta I dícamento de grande va- .

Corporação, comunico que .no próximo dia 16, às 9,30- "horas, j lor no '. tr�tarne.nto de to

será- realizada venda em hasta publica, de quatro cavalos. ,1
.das as enle.rmId!1de� do

Os interessados deverão comparecer neste Quartel no i apar�lho .dIge.stlvo.
dia e hora acima mencionados.

_ J Contem vI,ta_mma B 12.

. Quartel em Fpolis., 8 de setembro de 1950. l �as Iarmácías e droga
PEDRO NOGUEIRA DE CASTRO, 2° Ten. Adm. Almo- ! rla� e pelo Reembols.o.

xarife Interino.
.

.

"

.

•.
l CaIxa�, 3383 - RiO

NOVO!'__
INHAlADOR VI(I(
Repleto de eficaz n:'edicame.nto que
desentupírá seu nanz obstruído-cem
segundos! Cômódo. 'Atua depressal"
'. • • •• ••• • • •• • •••••• -e ...

,
-

,......_._._-_._._-."._-_'"._-.-.-_-_...-_-.-_._-_",_-_......._..-_-_-..._,._-.- -_-..._w_w_._...-.-..-_-._..-w
,-

, FRAQUEZAS EM GERAL.
VINHO ClEOSOTAOO
"SILVEIRA'"
.............................�

Caa:mU!itl, GI.V�t. I. (Pijiltli8-1
Meiu c1 •.i·:meiboier, peloltm.·
o.ores. rreCOI 116 na'CASAdMI8
C ELP.,NEA - RIJ«c. Mafrai

IM0VEIS
V. S. construiu um prédio? Não o legalizo&' no Registro de: imóveis?

Os documentos de seu imóvel estão de acôrdo com as leis em vigor?
Si existe alguma irregularidade, procure hoje mesmo o Escritório Imo.
bidíárío A.L.A1ves;' rua Deodoro 35, qué está habilitado a regulartza.Ioa
criteríosamente.'

•

I

II

/
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UOO OEEKE, figura marcante
�
no cenário administrativo· do

.

Estado
Irará ao govêrno a sua' ,experiênc.ia de servidor pú1Jlico e a·

competência de· gestor de negócios pri.vados

(

Suc-Frufi
o mrmplementó alímen
tar por exceíeneía. Ex
trato de Irutas.vltarnina C
Hidratos de carbono.

fLORIANOPOllS - 'S de Setewbro de 1950

Incluido no acêrde com
I

terra \ a exportação de arroz
RIO, 12 V.A. � A prjrnítíva pro: da safra, que foram aproxímadamente

posta britanica sobre o entendimento de dois milhões e quinhentas mil sa-
-

oon�rcial anglo-brasiletro não alu- cas, O Brasil propôs, então, a ínclu
dia ao arroz. Verificou-se, porém, _que
a produção nacional foi de grande são de uma quota de 720.000 libras
parte e existem atualmente dificulda-I esterlinas ·no ambito do acordo com

des para a exportação dos excedentés a. exportação do arroz.
,

a. lngla-.

Inslituto dos) Indusírícnícs
.

Concurso para as carreiras d-e escriturário e

escriturárió-datilógrafo
O Instituto dos Industriáoíos torna 'público que, no período de

11 a 30 de setembro, permanecerão abertas inscrições para os con

cursos r'e�ativos às ciar�eiras em epigrafe, Informaç\ôes' detalhadas
poderão ser obtidas na sede da Delegacia do Instituto, Edífício IPASE,
2° andar, das f2 às 15 horas, exceto aos sabados em que o horario s·e-

I'à/ das 9 às 12.
.

Florianópolis, 11 de setembro de 1950. ,

João Ricardo May?' - Delegado.

_../

Agrad.al.....lo
A CpMISSÃO encarregada do festival' esportivo, realiza

do em benefício da Casa do Professor, agradece a valiosa co

laboração do sr. Prefeito '�unicipal, do sr. Professor Flávio
�

Ferrari, dos diretores da jillprensa, dos presidentes' desporti
vos das repartições públicas e respectivos jogadores, de todos

aquêles que emprestaram o seu auxílio, adquirindo ingressos
do aludido (estival.

�� - \ , .... ,�� .�; . .':'._,_""_,_,....... .4.>"..........
. -�-

�-----� .

� /L""· nos \l1W�.JOS

'�M'JIiD,�I'.,t:.�,�.,�,fi../ � .-
- ��

::: ....:
- �

.' ,;;; ."l',. .� 4'>

.. """;"":,-'_
�

. '.;�-�

-- t----------
----------------�--�----�------�-----------------
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MADEIREIROS
Vende-se ou aluga-se, em

FlorJianó:poll!i.s, Sub. Dé staito
do Estreito, ao lado da Com

panhia Plorestal, por preço
de ocasião, um Deposito novo,

,<para madeira ou cereais, me

dindo 12x/!3 metros 'COm 6 de

::tltUí,rll' .com capacidade para
5.000 duzias de madeira, com

tr-apiche propr io para
-

atracar

qualquer navio que entrar
neste porto, hem como dez es

daleiros ao lado do trapiche,
,par,a engradear 800 duzias de

madeira, existindo na frente

.

do Deposito, uma praça, para
descarga de madeiras.. "Exis
tem Lambem trilhos e vago-

,

neles.

Facilita-se metade -do paga
mente. \
Trata-se com o proprieLá-:...

rio Sr. Salomão, na NIsa Clí

per" à Rua Trajano - Floria

nópolis..

1I111io militar
araeltido
WASHINGTON, 12 (V. A.) - O

embaixador da Argentina sr. Je
rônimo Remoríno, dirigiu-se . esta
tarde ao Departamento da Defe
sa para , apresentar aos represen
tantos do comando unif.icado das

. fôrças- das Nações Unidas a prol
posta argentina de auxilio militar
a campanha' da Coréia.

- O
. embaixador Remorino conte

rencíou, .a êste respeito com o ge
nerafWillys T. Cr ittenberger, che
fe da "North Atlantío Treaty Or

ganization", Nenhum detalhe das

ofertas argentinas será publicado
antes de sua aceitação pelo coman

do unificado, '-que as comunicará
8.S Nações Unidas e, em seguida,
ao Departamento de Estado.

\

Dr+ o. ,Santatlla
Reassumiu a cUDic�

Delenaeão do Brasil
na ONU
,RIO, 12 (V.A.) Seguiram on

tem via aerea para Nova York os

membros da delegação brasileira à
Assembleia da O.N.U. A delegação

. é composta do embaixador Ciro
Freitas Vale, ministros Fernando
Lobo e Henrique Souza Gomes e

dosr. DaÍlLon Jobim, alem de ínu
meros assessores.

Preparam-se
bílidade de

•

a .POSSi-·
guerra

_ WaShi�gton, 12 (UP) \ o go

el'-'
cão de uso civil. A finalidade desta,

110 norte americano criou um orgão rnedda é assegurar o fornecmento á
nacional de produção com taculdad. industr ia de guerra todos matertaíss

discipli�laria para reduzir a produ- essenciais,
.

I

prevendo
uma nova

J

..

João Batista Bctuuissis

ficar&' grato a todos' aqueles

que se dignarem votar em seu nome)

nas eleições de 3 ç],e Outubro,

para deputado estediuü;

COURO CABELUDO.

Televisão combinada!
com' O· Blicroscoplo
LONDRES, 12 (B.N.S.)- Duran-

Rádi'o Guarujá

COIlR·A CASPA,
QUEDA lOS CA·

BELOS f DEMAIS
�

AFECC'OES DO
: -

!

,

Programa para liaia
As 17,30 horas � ALMA PORTE- te o Congresso de Hemotologia, a, quo;

NHA assistem vários d'elegados da Amérí
. As 18,00 horas - O INST(NTE D ca Latina, veritícou-se um ínteressan

PRECE ,te experimento. \

As 18,05 horas - UM PROGRAMA Uma firma de Cambridge, eons-

PARA- VOCÊ -, (A ELCTRO-T,EC- trutora de aparelhos de televisão, des-

NICA) cobriu um método para combinar uns-.

As 18,30 horas - A TELA PELO microscópio com uma eamara de te-

RADIO Ievísão, o que permitiu, que os 250 de-

As 18,45 horas - ESPAÇO MUSI- legados .vissem sobre Uma téla de telli!"
CAL visão demonstrações com placas de'

As 19,00 horas - MOMENTO ES- amostras de sangue,' enormemente-

PORTIVO BRAHMA ampliadas e em cores naturais.

As 19,30 'horas - NOTICIARIO DA Os nucleos dos corpúseylos do san-

AGENC1A
..
NACIONAL gue eram claramente visíveis.

As �O,OO ho.ras - ÇANTA BRASIL _. � _

As 20,30 horas - ORQUESTRA DE JOÃO BATISTA _ BONNASSIS-':
SA�ÃO GUARUJÁ' (ENARCO) -

As 21,00 horas - RITMOS DOS PARA DEPUTADO ESTADUAL".
ESTADOS UNIDOS
As 21,30 horas - MUSICAS SELE

CIpNADAS
As 22,00 horas - ENCERRAMEN

TO.
NOTA - NO- PERlqDO DE 8,00

às 15,00 HORAS, A RADIO GUARá
JA-'NÃO FUNCIONARÁ_

Bernard Sbaw que
brou uma pe-roa
LUTON, 12 V_A. - George Barnarrf

,

Shaw, atualmente com 94 anos de ida

de, foi hoje submetido a uma ínter-r

venção cirurgica, por ter quebrado 0'-'

fêmur. Bernard Shaw levou uma que

da' no jãrdim da sua r'esidência, nas -;

pr�xil11idades de si, Lawrence, on-:

tem. Aparentemente, esteve desacor
dado até receba» socorro dos seus;

RIO, 11 V.A_ -: Em homenagem às criados. A .fratura somente foi desco-:
delegações hípicas, que estão toman ..

'

berta hoje. 'uma enfermeira elo hos- .

do parte no Concurso Hipico

IntelJ-
pítal, para onde foi conduzido em am

lIacion�1 que .s� �st� realizan�� nes- bulancía, disse ao� jornalistas que'

..ta capital, o mínisti o da Guerr a e a o seu 'estado de saúde era bom. .

sra, Canrobert Pereira da Costa ofe- _

recerão no próximó dia 12 uma rece- .

..

pção no Regimento' de Cavalaria d JOÃO BATISTA BON�ASSIS'
Guardas.

I PARA DEPUTADO ESTADUAL",

'Concurso hípico
internacional

A gente fala e ninguem não respoNde.""

$ $
$-

Quem é que tem dícumentos?"

$ $
$

TÓNIÇO CAPiLAR

POR fXCEt.ÊNC1A

Ele disse. .. Mas não disse o :qu€ os '::daq4i çlisse-'
l"aID f! !

Eu devolvq. .. tu devolves ... -êle, dévolve'-! '!,

GUILliERME '�AL .

j
'

•• �.'
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