
A verdaoe sô�re o Beôrao dO PIB com a DON -em S.
A nossa reportagem polítíea, em dos petebístas : cataríuenses cóm a verse com êle sentido reexaminar

sensacionalissimo furo, obteve a ÍI� ... U.D.N. e contestam formalmente de- situação cónside.rando missão' Bi'�
,. I '

'fá Ttadtegra dos ,telegramas que ·to sr. clarações que aparecem em jor-; mões LOP'es, o que sera CI 1 o

Danton Coelho, presidente do Par- nais e em boletins. Expressamente
i
com retirada sua candidatura sena

tido Trabalhista Braslleiro enrle- autorizados pelo sr. Danton Coe...
'

toria. Composição da comissão que

reçou ans srs. Saulo Ramos. presi- l�o, divulgamos a seguir, esses te-',I lembro deve. ser fe�t� imedia�a�en-
dnte da. secção trabalhista., de 8an-. legramas:

'

. te. Apelo seu espírtto conclhador
ta Catarina e Carlos Gomes de OU- pois não desejo chegar até .inte;:-

veir!l, candidato a senatoria pelo Dr. Carlos Gomes. venção diretório estadual. Des-

mesmo partido.' Florianópolis minta, minha aprovação ao acôrdo
- Esses importantes despachos. evi- com U.D.N. ai divulgada imprensa
denciam que a direção do r.r,n, Rogo querido amigo tomar eonhe-: e boletins. Abraços afetuosos. (As)
não aprovou o propalado acôrdo cimento meu telegrama Saulo. Con-I Danton Coelho.

,

__ ._ _._.,.,.••_-_._._._-•••- ••_.�-..-••_._-.-.-"....",..;.•••_•••_ _-_..-.-_••••-.-_._••-_-_-_._._- _- _ ._,,,._,..., � _-_-__."r_.._ _••- •••-.-_-.-_-.,

o sr,

Q lI.ü8 .ANTIGO DIOnO DE SANTA CATARINA
-

...pIetúI� • D. 6e:reJlM. SmNEI NOCETI'- Diretor Dr. BUBENS DR ARRUDA BA.I08

Dr. Saulo Ramos com- U.]};N. Para evitar males'
Florianópolis maiores deveis providenciar ime ... -

Lamento profundamente . não- diatamente nomeação uma comissão,
tenhais compreeudido-: missão S1- para dirigir pleito

: c-om,p�)st;a ele.
mões 'Lopes. Tenho I ecebido Inu- mentos notóriamente favorávei",.'
meros protestos diretórios interior corrente Nerêu, Saudações '.(As)!
êsse Estado

-

.condenlando acõrdo Danton Coelho, presidente P:T.B ..

,._•••,.__-.-.-.-.-..._•••_......_••••-_-_-_-•••-_-.-_-_-._-.-_••l .....__._• ......,...._.....__._._._._....�

Corria ontem nos meios- pOlíticos da Capital .que o mais alto ór
gão do Partido Trabalhista Brasíleíro, reunido no. Rio de Janeiro, re

solvera, por unanimidade, intervir na comissão executiva deste _Esta
do, havendo nomeado uma comissão d'e trabalhistas para dirigir O'

Partido, dando-lhe orientação diversa da que lhe deu a direção desti-·
tuida.

Retornou
Navio

ao. Rio ante-ontem,
Escola «Guanabara»

o Navio Escola "Guanabara", que no Báltico. 8) Bateu numa mina mago
acaba de deixar o pôr to de· Itajaí, nética, que lhe produztu um rombo
está sendo atualmente utilizado para na bochecha de BB, afetando- lhe par'
a ínatrução- dos alunos da 'Escola te das obras _ encostado. 9) Captura'
Naval e dos grumetes recem-saídus do pelas forças americanas ao ocupa
das escolas de aprendizes. rem o pôrto de Bremerhaven (Ale

O objetivo da sua visita a êste manha), bem como seu irmão gêmeo
Estado foi exclusivamente ,4tzer a "Eagle", que passou para Acada
Marinha de Guerra tomar parte 1108 mia de Guarda-Costas da Marinhti
festejol! do 1° Centenário- de Blums- Americana. O terceiro ficou para �
nau, - bem como de representá-la pe· Russia. lO} )Comlirado . pelo Boasí'l
rante as autoridades e o povo local. dos EE. UU. 11) 'Restaurado em 3
Assim foi 'dllPositada pelo navio mêses e 8 dias, enquanto o seu gê

uma ÇOrQa na estatua do Dr. Blume- meo' americano, embora em melhores
nau, em homenagem ao patrono da çondíções, levou 5 mêses. l2Y Incor·
cidade. porado á Marinha de Guerra Brasí-
Dia Sete de setembro, tomou par- leira em 27 de Outubro de 1948, pas

te no grandioso desfile mtlitar da sande a ser. usada para instrução da
cidade de Blumenaú, um destaca' aspirantes e ,grumetes.
mento constituido de -marfuheiros

•
.

de fuzileiros navais, que servem na "eotonárlo a mortebela galera de instrução, comandados \J u
por oficiais daquele navio. d IrtluasEm todas as comemorações e feste-' e a

-

jos que se realizaram na próspera e
,RIO, 1'3, (VÃ.) - O Brasil, a COl1"\

simpática cidade catar.ínense a Ma' víte do zoverno do Uruguai, par-ti
a-ínha, através do N. E. "Gu�n�bal'a", pará dasb.igrandes comemorações do

I.fe�-s.e.
representar por conllss�es, �d'3 prim.eiro centená�.io da morte do �eottcíaís e elementos da g�at.l1fÇa�. neral Arttgüs, heroí da guerra CIS

, .o ,beJo navío esç�la bl}t!'!lell'o f� platina, e nnttícador' -da RepublícaI cou atracado 111> cais do ,porto. de do Us-uguat,' fazendo-se repr�sen.taI'
Itajaí, desde o dia 1°, de _s�tembro por uma delegação de nossas torças.
até o dia 12, retornando ao RIO nessa de terra, mar e ar sob a chefia do
(lata. general de Divisão Euclides Zenóbi'l

da Costa, Comandante da Primeira
Região Militar. A 'reter-ída embaixada;
militar compor-se-á de tres Compa
Ílhais,' representãtivas das escolas mi'
litares, naval e 'da aeronáutIca, acom
panhadas- das respectivãS -õa:hdeil'as
históricas e de uma banda de musi·
ca do exefcito. O embarque. de nossos

representantes militares dar'se-á nes

ta capital 110 proximo dia 14, na

transporte do Duque de Caxias e es·

tarão sob o comando do capitão de

Fragada Luiz Otavio Brasil. Em Mon·
tevideu, juntar-se-ão os nossos embai
xadores aos nôssos adidos militares�

fi"
,I

�

fl-or,l.n6po)JsAIO XXXVI

o exer�icio do voto
é obrigatóriO
RIO, 13 (V.A.) - Além das rei

teradas declarações dõ presid'ente do
Tribunal Superior Eleitoral e do pre
sidente do 'rribunal Regional alertan
do os infratores, do Codígo Eleitoral

que se abstiverem no pleito, o pro
curador do Distritó Federal, 'I'eodo-
1'0 Arthur, fez hoje aos 'representan
tes da imprensa a seguinte observa
�ão:

- "Não acredito em abstenção
consideravel no proxímo pleito, por
que o Codigo Eleitoral.estabeleêe a

t.orma processual para a punição dos

gue não cumprtrem com o seu deve!'
-

civico, o que não se ver ífica no di

ploma anteliOl...
·

�zãp �p-�l'a: _qual fica
l'am impunes os - faltosos. Na quali
dade de procurador do Distrito Fe
deral farei cumprir rigorosamente a

lei, denunciando logo depois do ple í

to todos os eleitores em falta.

Bispo coadjutor de
Jabotlcabal

'

CIDADE DO yATICANO, 13 (V.
A.) - ° Papa nomeou titular d':! AI

tava e coadjutor ao Bispo de .Tabo
ticabal com direito .'t sucessão, ao

l·evdmo. Padre José Varani, ViC2_
r·eitor do Seminário 'Central de

��;;';� ONU no Br�sill
R�O, 13 (V.A.) - Em consequen'

eia de recentes
-

entendimentos entre
o Ministério da Educação, e os repre·
sentantes do departamento social das

Naçqes Unidas para a America La'

tina, o ministro Pedro Calmon desig'
nou irecentemente 'uma ltomis&ão
compósta dos srs. ministro 'Ataulpho
de Paiva, como presidente, professor
Praguer Fl'oes e João de Melo Tei'
xeira e dr. Alberto MOurão Roussel,
todos membros do Conselho Nacional
de Serviço Social, para' se encal'l'e

gar da organização dos pIanos neces'

sarios ao maior aproveit,amento e fa'
cilidades concedidas pela ONU no

'terreno público e social aoS"iri.embros
'filiados aquela entidade interl1acio·
nal. Os' 'membros dessa' comissão já
foram empossados.

.JOÃO BATISTA BONNASSIS
PARA DEPUTADO ESTADUAL

Eomando do 60•
Distritõ Naval

RIO, 13 (V. A.) � Foi recebido
pelo Almirante Silvio de Norutl:;J
ministro. da Marinha, iii'- contra-aI
Ínir:mte Manoel Robe"rto de Cast.i
lhos que foi apresentar desperlida\!
por estar de viagem parla Laclário
em Mato Grosso, ond·c irá assumir
.0 comando do' sexto distrlto fia v�;J.

Qumlt-felra, 14 de Setembro de 1950
.; I ti. 10.949

I

Vitória à- vista
Os homens do PSD são dignos do
voto' tle tedes os ealarínenses

Não péde subsistir qualquer dúvida sôbre a pró
xima-vitória do ilustre candidato do P. S. D. ao cargo
de Governador do Estado, O engenheiro Udo Deeke,
tendo percorrido larga extensão do território catarí
nense .em companhia do preclaro coestaduano sr. Ne
rêu :aánios, candidato .à senatoria da República, te-:-
ve oportumtíade tle experimentar, nas-grandés •

ma-":
nífestacões de solidariedade política e de regosijo cí
vico das populações que aclamavam o nome do emi
nente Vice-Presidente da República, também o calor
do entusiasmo com que se associavam à causa da vi-

'

tória do candidato de todos os Catarinenses ao mais
alto pôsto .governamental do Estad.(). Falando-lhes,
por sua vez, a linguagem ,da sinceridade, sem dissi
muiações e sem cálculos, o srl Udo Deeke disse 'aov
seus concidadãos quarito lhes queria demonstrar de
sua dignidade à confiança dos seus amigos.

Nerêu Ra�os e Udo Deeke, n,ãp obstante apré
sentados pelo P. S. D., valem como ínq,ice legítimo dos
mais alevantados ideais de congraçamento' político
em Santa Catarina, onde nem um, nem o outro, criou
jámais incompatibilidades senão as que derivam d:::t,
irredutível paixão pessoal de alguns inimigos gratui-
tos. �,

.

. -

Estamos vivenpo uma hora,de tensão política no

país e lftmentavelmente alguns fatos catalogados en
tre as violências que merecem repressão e repulsa já
ensanguent�ram a 'históriá'lla atual campanha elei
toral. Regosijamo-nos, todavia, porque em terras de
Santa Catarina, mercê da conduta superior de seu
eminente Governador, sr. Aderbal R. da Silva, tôdas'
as liberdades têm sido asseguradas, permitindo-se
um clima de serena propaganda a tôdas' as correntes
partidárias. Essa circunstância, que tanto evidencia
o espíritp democrático de um homem público saído
das fi1eiras do P. S. D., representa, entretanto, já uma

praxe salutarmente mantida através de anteriores
prétios eleitorais, prodessados com tôda segurança e
dentrQ das mais dilatadas Uberdades políticas intran-.
.sigentemente guardadas, aliás, pelo poder públdco,
acatando o egrégio Tribunal Regional Eleitoral. O sr.
Udo Deeke, quando Interventor Federal, em 1936, foi
também, a, êsse respeito, um inatacável esteio daque
las garantias pÚ9licas, como o reconheceram mesmo
os seus atuais adversários políticos.

Dessarte, nada mais justo do que' apresentar o
P. S. D. ao sufrágio de todos os Catarinenses os seus
candidatos, homens daquele porte moral e cuja leal
dade aos preceitos democráticos não 'sofrem a menor
suspeita. Nerêu Ramos, Ucto Deeke e quantos, reco
men<;lad9s pelo P. S. D. ao apôio dl J.;" bre eleitorado
barriga-verde, concorrerão nas 1,lrnàs de 3 de outubro
próximo, serã� efetivameI?-te homens postos a ,servi
ço da prosperIdade catarmense e da inviolabilidade
dos princípios que permitem ao povo um pronuncia
mento desempedido o i'espeitado, como convém

-

à
dignidade de cada cidadão.

,.,

RELAÇ�:(O DOS OFICIAIS A
BORDO

Capitão de Fragata Daniel dos
San'tos P3lT,e.l'a, Conia�Qante; Ca

Pitã� de Co'rvêta Alvâro Gonçalves
Gomes Filho, Imediato; -Capitão Te'
nente Octacilio Lopes Otton,�Encar
regado do Material; 10 Tenente Joa'

quiní Vivas Alvares, Chefe de Ma:
quinas; 1° Tenente Orlando A. A.

Afonso, Encarregado de Navegação;
1° Tenente Jesuino Lins Aragão,
mér\ico; 1° Tenente Alaôr Simich
Campos, Sub-Chefe de Maq_uinas; l°
Tenente Humberto de S. Carvalho,
Enca1'l'egado do Pessoal elO Divisão;
1° Tenente, Thales de A. CoelhJi,
EncRivrégadó da' 3a• Divisjio Pessoai;
-1° �nte Carlos G. da Costa, Ertear'
regado da 2a• Divisão Pessoal; Tenen
te Jaime Mendes P,ondf, Dentista; RIO, 13 (V. A.) - '(> Presidente'
2° 'Iienente Dhalmo M. de �lmeida, da Republica sa:neionOl\ lei dé Con
Intendente; 2° Tenente- FN Alvaro gresso Nacional, autorizando o.

J. de Oliveira Grego, Com te. do De Poder Executivo, por intermédb-
partamente Naval.

1)HISTóRICO DO NAVIO ESCO. d� Ministro. �a Vifação e Obras. u-,

LA "GUANABARA", bhcas, a emItIr selos comemoratJvos;.

I) HISTóRICO: 1) Construido em, do bi-cent-enál'io de Tiradentes.
Blohm f Voss (Alemanha) com mais
dois i1'eleiros de ttreinamento para
ao Marinha de Guer,ra alemã. 2) Qui·
lha batida em Fevereiro dê 1936. 3)
Lançado ao mar em Julho de 19:36
com o uome de "Albert Leo Seh1age,
te_!''' 4) Incorporado á Marinh� alemã
em setembro de 1936. 5) Terminado
em fevereiro de 1938, 6) Fez uma. via
gem de instrução sob bandeira alemã.
7) Empregado durante a guerra no

tram,por�e 'de "ropas .e prisioneira

Bi-centeilárJo de,
Tiradentes

o

Novo eDÍb. português·
RIO, 13 (V.A.) - Viajando pelo-

paquete "Serpa Pinto" chegou hoj�
ao Rio o novo embaixador portuguê;t
junto ao Governo Brasileiro, sr. Au
tonio de Faria, que veio sul:istituir;
nessas funções o sr .. AntoniQ de Biall

chi. A colonia pprtuguesa desta ca

pital preparou carinhosa recepção aG;

diplomata luso.

'Reforma de" oficiai� por,- inca-
" pacidaile 'para 0. sery�,ç�. militar
RIO, 13 (V. A.) - ° presidente na1S, da PolICia Mllltar -e do Cbrllf.)'

lda Hepublica sancionou õ' decn: de Bombeiros do Distrito Federal
to do Congresso Nacional que dit; que cm inspeção de saude panl U

efei to de promoção, por teJ::em si
do incluidos' lluadro de ac·esso, 1'0-
l'em julga,dos incaIl!aZeS d,efini!iva_
mente para o serviço, serão 1'eJ'o1'-
l1wdos no posto imediato.

põe sôbre 11 reforma dos oficiais
julgados mc'apazes para o serviço
·militar. Deermina ia lei que "c,s

oficiais das Forças 'Armadas ::\'�).ew

'. ,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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JUIZO DE DffiEITO DA CO·
lllARCA DE TIJUCAS

-0-'

Edital de citação, com o pra
zo de trinta, de interessados
ausentes e'desconhecidos

t
'.

Partido�, Social D em o c rá ti co'
Seção de Santa Catarina

... Luís Bertoli Junior, serventuário de justiça;
Manoel Siqueira Belo, serventuário de justiça;
Dr. Mario Mafra, advogado;
Dr. Norberto Bachmann, médico;
Oscar Rodrigues da Nova, comerciário;.
Olívio Nóbrega, serventuário d'c justiça;
Dr. Othon da Gama Lobo d'Eça, funcionário público;
Pedro Bittencourt, industrial;
Protógenes Vieira, farmacêutico:
Dr. Roberto Mündell de Lacerda, advogado;
:l'orquuto Tasso, funcionário público;
Waldemar Grubha. industrial;
Dr. Walter 'I'enôt-io Cavalcanti, advogado;
Wenceslau Boríní, industrial;
Dr. Wigand Persuhn.. economísta:
Dr. Wilmar Or-lando Dias, advogado;
Dr .. Ylmar de Almeida Corrêa, 'médico;
Guida Bobt. bancário.
Ao recomendar ao altivo eleitorado de S. Catarina os seus can-

didatos, o Pantído Social Democrático está na certeza de haver .apon-:

;'1 :'� � tadouernes que, unidos por um só ideal partidário e dentro do mes... ·-

. ; ,

.

lá: mo programa, possam trabalhar devotadamente pelos altos ínterês-:
, <

Ises
ele Santa Catarina e do Brasil.

kt�Ji(�: Sufragando êsses nomes, pode o eleitorado esdarecid� �Ia nossa

terra ficar convicto de que terá, com o seu voto, contrlbUldo paras
I ---,i_ J �_ , assegurar o bem estar, 3 ctranquilidad.e e o progresso do Estado e do;'

'o"'>,
;c

.1 Brasfl.
;�.i.

.

Florianópolis, 8 de setembro de 1950.

.riT. ; A Comissão Executiva:
público; Neréú Ramos

Aderbal Ramos da. Silva

Ao eleitorado do Estado de Santa Catarina:
/

A Comissão Executiva, do Partido Social Democrático, Seção de

Santa Catarina, na conformidade do disposto no artigo nono (9°) dos

seus Estatutos, vem recomendar ao sufrágio do eleitorado catarinense
os nomes dos candidatos do Partido às eleições de 3 de outubro pró-

Dr.
Para Governador .do Estado:
Udo Deeke, engenheiro civil;
Para Senador Federal:

Adhemar Goarcia
Aarip« de Castro Faria

Alfredo Campos
Alvw'o Soares Machado
Anes Gualbe1·to
Atílio Fontana
Carlos Speronça
Carlos Zipperer Sobrinho
Celso Ramos

Elias Angeloni .

_ Ernani C. de Btttencouri Cotrim Filha'

Francisco Benjamin Gallotti
Prederico Hardt

Gasparino Zol'zi

Heitor Liberato :

Ivo d'Aquino
Jairo Callado
José Boabaid
Lauro Soares
Oscar Rodriçues 'da Nova
Pedro Kuss

.

Pedro Lopes v-ieira
Pompílio Pereira Bento
Roberto Oliveira

Rogério Yieira

Serajim Ernesto Bertoso
Valé1'io Gomes
Vitor Bulir

\

)

-,

o Doutor Clovis Ayres Gama, Juiz
de Direito da Comarca de Tijucas, do
Estado. de Santa Catarina, na forma
da lei, etc ...

Faz saber a todas quantos interes
sar possa o presente edital de citação,
com o prazo de trinta dias, virem ou

dele conhecimento tiverem que por
parte de Olivino Pedro Dias lhe foi ximo:
dirigida a petição do teor seguinte:
"Exmo. Sr. Dr. Juiz de Direito. OH
vino Pedro Dias, brasileiro, casado,
lavrador, residente em Itinga, deste

MllUicipio e Comarca, por seu advo

gado abaixo assinado (doc. 11. 1), qUel�.
para regularizar a situação de seus'
direitos sobra. uni imóvel que possui
em Itínga, propor, perante V. Excia
uma ação de usocapião, na qual, S.N.
P, 1 - que, há mais de trinta anos,

por si seus antecessores Francisco
Correia da Costa e sua mulher d. Ma
ría Antoníade Jesús, vem possuindo,
como seu, contínua e mansa e pacifica
mente, sem interrupção nem oposi
ção, o !'eguinte Imovel: um terreno,
sito em Itinga, deste município, com!

tttuído de quatro pequenos lotes uní
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 Ittnga, uma parte, é 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 Fnancísco Manoel
da Silva e Antônio Anastácio Perei
ra (Doc. j. n, 2). 2 - que, nesse ter
reno, 'tem várias, benfeitorias: 3

que sua posse nasceu da aquisição
feita á viuva d. Maria Antonia de Je
sús (doc 2), que por sua vez a adqui
riu no inventário do marido Francis'
co Correia da Costa, onde as terras
foram descritas sem títulos de domí
nio, ante escrituras particulares' não
registradas. 4 - que o ímovel sem

pre foi do domínio particular de gen-
" te antiga do lugar, hoje desaparecida
5 - que a posse- do suplicante acres'

centada á de seus antecessores sobe
a trinta e muitos anos, continua 8 '

pacífica. 6 - Ora, nos termos dos
arts. 550 e 552 do Código Civil, essa

posse, por direito de prescrição aqui
sitiva, importa' na aquisição do do
mínio, que pode ser declarada por'
sentença, a qual servirá de título ao

suplicante para a transcrição no re

gistro de imóves. 7 - Assim, é apre'
sente, em conformidade com o arti
co 550 citado, do C,C., c_Qmbinado com

os arts. 454 e seguintes-do C.P.C., pa
ra ser julgada provadà e procedente,
-arím 'de ser por sentença dêsse Juizo,
declarada a aquisição de domínio, do'
·suplicante sobre o referido imóvel, e

feita, mediante' mandado, a transcrt
ção da mesma sentença, no registro
de Imóveis aa Comarca, custas na

forma da lei. Protesta o suplicante
fazer a 'sua prova com testemunhas,
;depoimento pessoal .dos conrortan
tes e demais interessados que por
ventura ,contestem, pena de contes
ioa, -e vlàiõ;ii, si necessária. E, nes.

tes termos, requer o suplicante � V.
Excia., na forma do art. 455 do C.P.C.
seja admitido a justificar a sua poso
se com 0J requisitos acima, atrituti·
vos do u,�capião, em dia e hora que
forem designados, com o depoírnento
das testemunhas abaíxo arroladas,
que comparecerão' independetementc
de citação, cientes o Dr. -Promotor
Público e o Curador que V. Excia. se ._. .

servir nomear aos interessados au- João Bayer Filho. "Em dita petição
sentes. E, julgada por sentença a -foi exarado o seguinte d'espacho: "A.,
justificação, digne-se V. Bxcía, por como pede., Desjgne-se data e noti·
mandado, os' confrontantes Pedro fique'se o Dr. Promotor Público.
Manoel da Silva, herdeiros de João Tijucas, 30·5-5Q. (a) Clovís Ayres
CarIo dos Santos, Henrique Antonio Gama, Juiz de Direito.
Fagundes, Juverltino Donato ' Dias No finaf"da justificaçãq foi profe'
hel'deiros d,e Francisco Manoel da rida a seguinte sentença: "Vistos,
Silva e Antonio Anastácio. Pereira, etc ... Julgo por sentença li justifica'
lavrador, resi�ente em !tinga, o ,ção pr:eliminar da presente ação de
Dr. Promotor Público, como repre· usocapião requerida por Olivino Pe·
sentante do M. público e o cUl'ador dro Dias para que produza seus devi
que Ifor nomeada aos interessadús dos e jurídicos efeitos, Custas afinal
ausentes; por precat6ria, ,o Serviço P. R. I. Tijucas, 17 d,e julho de 1950.
do Patrimonio da União, na pessoa (a) Clovis Ayres Gama, Juiz dê Di·
de seu representante .legal, na Capi' reito. "E para qUe chegue ao conhe·
tal do Estado; e por edital, com o cim�nto de todos, mandou expedir 0

prazo de 30 dias,. publicando-se 3 ve· presente edital que será fixado na
ses no jontal dar Comarca mais próxi· sede dêste Juizo, no lugar do costu·
ma e 1 vês no Diário üficial do Esta· me ,e publicado na forma da lei. Dado
do, os interessaaos incertos e ausen e assado nesta cidade de Tijucas,
tes; todos para contestarem o pedido, aos dois dias do mês de agosto do
no PJ'azo legal de dez dias, contados ano de 1950. Eu, Gercy dos Anjos,
da citação, ficando citados para todos Escrivão, o da�ilografei, iconferí e
os termos até final, pena de revelia, subscrevÍ, -(a) Clovis Ayres Gama,
Di-se a causa, para os efeitos da Juiz de Direito. Est� conforme o ori·

taxa, o valor de CrS 2.500,00, juntan' ginal, sobre' o qual me reporto e ,dou
do·se o respectivo conhecimento E fé.
com as cópias legais, P. Defel'im�nto: Data- supra.
I
Tijucas, 24 de :ID.�!0 ªé ;1.950. (a) O Jl]sc!:ivão: _GERCY DOS ANJOS.

Dr. Nerêu Ramos, advogado;
c:. Para Suplente de 'Senador:

Dr: João David Ferreira .Lmia, advogado;
Para Deputados Federais:

'FÍUZP LIMA & IRMÃOS
Cons. Mafra, 37
:Florianópolis

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

Dy. Nerêu Ramos, advogado;
Dr. Armando Simone Pereira, advogado;
Dr. Leoberto Laus Leal, advogado;

,

Orlando Brasil, professor e contabilista;
Dr. Joaquim Ramos, advogado;

-

Dr, Agrippa de Castro Faria; médico;
Coronél Pedro Lopes Vieira, militar;
Dr. Antônio Nunes Varella, advogado;
Dr. Rogério Vieira, advogado;
Dr. Cid Loures Ribas, advogadp ;

� .Dr. Aristides Largura" advogado;
Vitor Bulir, serventuário de justiça;

Para Deputados Estaduais:
Abelardo Sousa, professor;
Ado Caldas Faraco, funcionário público;
Adolfo José Mastins, fazendeiro;
Dr. Afonso Maria Cardoso da Veiga, funcionário
Alcides Abreu, funcionário público;
Dr. Anes Gualberto, engenheiro civil;
Ângelo Ponzoni, industrial;
Antenor Tavares, advogado;
Dr. Antônio Dib Mussí, médico;
Dr. Antônio.Domes de Almeida, advogado;
Antônio Tauille, militar;
Dr. Armando Calil Bulos, advogado;
Dr. Armando Valério de Assis, médico;
Arno Oscar Meyer, industrial;

.

Arnou Teixeira de Mello, serventuário de justiça;
. Augusto Bresola, industrial;
Eduardo Virrnond, funcionário público;
Dr, Elpídio Barbosa, professor;
Dr, Fernando Oswaldo de Oliveira, médico;
Dr. Ivo Silveira, advogado;
Jairo Callado, [ornalista; . I

Dr. J��o Ba�ista �o�nass!�, advP?�1?;,�.iif.;;Dr . João Estivalet PIres, advogado.;:_, > : .'� -

João. dos Santos, industrial; ,

Dr. João 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;
.Jósé l\fotta Pires, professor;
Lauro Lochs, professor; "-

Leandro Longo, serventuário de justiça;
Dr. Lecian Slovinski, advogado;
Dr. Lenoir Vargas Ferreira, advogado;

","':"'li:';��'
��.

- {

J

No

Avisamos aos -nossos pl'estamistas que em virhide de es

tar parada-'a Loteria Federal, nossos sorteios que são basea-'
dos nos resultados da extra'ção da referida loteria não estl:ão
sendo' realizados.

Entretanto, logo que volte a mesma loteria a funcionar,
realizaremos cada semána um sorteio até que os mesmos fi-

quem em dia. .1

nNTAS PARA PINTURA
COTTOMAR
............•... ....•��

'1
'�.

•

interesse da sua

o remédio
própria saúde,
consagrado:_I eXila

RE"GUL-ADOR XAVIER
N� 1 - EXCESSO N� 2 _, FALTA OU ESCASSEZ

� REGULADOR XAVIER

\

o remédio de (onfian�a da mulher

VENDE-SE

Aluga-se- uma, à Rua Major Costa.. ,

n. 32.

.

Tratar no Banco Agricola.
t.. • • • • • . • • • • •• '" I!: ••••••••••••

Viajante.
Precisa·se de um que conheça, to-"

do o. Estado.
_

-

Tratar cem o Snr. Waldyr, no Ban�'

co do Dish:ito Federal S. A.

• • • • • •• • •••••• ;., •••••••••• 4f

)

.l.gradaoiDláDlo
A COMISSÃO encarregada do festival esportivo, realiza 1 escrevaninha quasi nova com-

do em benefício da Casa' do Professor, agradece a valiosa co- 5 gavetas à Rua Anita Garibaldi,.,..

laboração do sr. Prefeito J,\.lunicipal, do sr. Professor Flávio·· : .

Ferrari, dos diretores da Imprensa, dos presidentes desporti- I C -A - S A
vos das repartições públicas e respectivos\ jogadores, de todos

aquêles que emprestaram o seu auxílio, adquirindo ingressos·
di:> aludido festival. r

Crédito Mulúo·· Predial

/.' MOREIRA á7 CI.4..

ÇONCESSIONAIHOS

FERIDAS. REUMAT J!�J.VO E
PLACAS SIFILITICAS

Elixir de Nrgneira
MI't(Haaç50 auxil!.ol' no tJ'�to nUlllQfI:'

J da ,UlU.

\

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Clube ·Curl.ljbano-
'lImá reaUza�ão- que honra "-um povo

tine-Diário
3

-.

Panelas de Pressão ARNO
- e- (r$ 510,00

Grelhadores . Erétrícos
a Cr$ 5oo�op�

I na Elejrolandíá,
Paiva � 'Edf. Ipase - 'I'e rreo

,Rlla� Arcipreste (

No programa:
Marcha da Vida _::. Nac .

Atualidades Wlarner

Preços: Cr$ 5,00 e 3,20
� ODEON -, Continuu_çãO da Ba, pa,gina Estado e do País. Festa de sígní-

.

Não haverá sessões, Cinema- E assim foi e é mesmo IlliSsim! Os fioação nacíonal, pelo vulto e pelo
f-

-

d t d I in a madruga- sentido da obra - comemorada, en-tográ ícas, , esesse e a ongi qu
- ROXY r-r- da (lda fundação - armados, no tendeu-se aquí e assim quis- a Co-

ÁS 7,45 horas minuto inicial, apenas da fé .em missão dos Festejos _ com boa e

Edwa-rd G. Robínson. -Sllzan Hay- Cristo e do desígnio de uma sobre- -Iundada razão - que, 'às solenída-
ward e-Richard Conte. �ivência -aliviada - dali se mul- des, deveriam- associar-se, pela

" SANGUE DO MEU SANGUE típlicaram, sempre ao olaeão des- presença ,e [lel<ll! palavra; aqueles
�/ .'

, ,CENSURA: ses ideais, pelos, que lhes descen- cidadãos Insignes e de alta repu-

Imprcpcío até 18 anos deram -é pelos que após chegaram, tacão que, no cenário da
e-

nacíons-
f't d

-

pI lídade, houvessem aceso lume for-.No programa: ' expandi,ram-se, 1 an o -I) exem o

Esporte na '(ela, dos desbravadores, e povoaram, te por trabalhos de inteligência e

Metro Jornal -.Atual.
. rumorosamente, a ,exterisão aben- logrado cai1ingír pr�minênciJ/Po.,.,

Preços: ---:Cr$ 5,00 e 3,ro çoada destes vales fOMnGSos, fir- devQtamento aos temas de interes-
_' IMPERIO - mes' fios jànces de aprovação em se pátrio.

Ás 7,45 horas
. que s-e' verte o suor e a, lág-r-ima É_ porque, senhor opulento des-

APl�eseútação da, super 'comedia, construindo,. sOiQ� tais 'regras, pa se dúplo requisito - com o senho'
'lÍmaical com os melltores- astros trimônio d.e magnifica bel�za. Mas, ['io bem d-eí'inido e claral'Qente titu'

do nosso radio e teatro v-eio-Ihe o -prêmio, que I,lão se me· lado - mais (,lo que explicável, era
'PRÁ LA' DE BOA de. tão só, pelas riquesas que acuo nel}esM(ria, :8'ra nklamada

_

c' �Ia

com
" mularam �ou pela civÍliZlação que indi.spensável a pres'ença, entre '-,_

�

Hortencia Santos, Augusto Anibal. espargiram, -porque, acima doe tudo nós, do senhor Pedro Calmon, cúja .:.
Manoel Vieira, Linda- Batista, Lau' bem màis por - alto. deve figurar· palavra daqui ressoará, )_)ilIJra .mai,or
r,o B'orges, Castro Barbosa, Abilio lhes; no, brazão de sua nobreza, a relêvo e iamvlítude da festa blume-
L,essa e mui-to's outros. .ft'ase- verídica que, na -homenagem naue-nSB.

/
.

.Próibido até 14 anos à cidade, lllés· destinou a, autorida' Há d:e dar-lhe saliência e amplia'
No programa: de maiúscula de D. Daniel Hostin � ção porque, como num dizer aCla'

'Cinelandia .Jornal "Blumenlau tem dois amores: tado, galgando distâncias, expan-
Fox Moviehme o -amor a Deus ,e o amor à._ Pátria". dindo-se. 'êres-cendo e, ;persistindo

Preços': .:.Cr$ 5,00 e 3;20 Nada lhes tólhe o mérito dos feio "a' sua voz reboa- no espaço infini-
tos, como nada, ainda, nos confr::m' to como a voz -do orgão_sob as abó
o-e a gratidão, que há de__ser lím- badias -de uma ��ted�al gólic_?, res'
;id-a-:e deslimitada;"para que a me" sõaÍ}Les �

e
..

m'ageetosas ... " H�-de..

didia, -do no,sso· reconhecimento acentuar o prestigio das solemda'

senão acànhe di,anLe da extelÍsãn d-es, porquantO:- as suas- tes.es e os

dos benefícios' rece!:>idos. seus pronunciapleritos, vestido'!' de
*

.
\ uma autoridade cimeira, irradiatn�

*
-

se como poderosas mensagens' dB
800 horas - Bom dia para voci? Forte noçã-o do dever, f§ta im-- inteligên'cia. reclamanoo, dos dou-
9:00 horas _ Yl\ri'edades em- gl:'a: pulso d'alma, nos '_agrega a -esta3 tos oe dos -letrad<os, lugar de privi-

. celebrações, de qqe se lrrad,.ilam. légio nos registros, arquivos dE)
mu harmoniosos e entre_laçados <pe,las longa memória e foros d�_ perení' •

mesmaS origens, os jubil-os 'de to' daaé. Há-de ampUar o�aconteci'
Metró; ,das as genles', as d·e Santa· Ca,tari- mento, desde que �1e 'entesoira.m .e
Scott '-' lJI,a, 'e as do ]3'rasil afora, que rein° coincidem n:w suas . dissertações

sjstem em demonstrar de tal j-eito, os -timbres do historiador s-evero- e
em grd as re-vel'ências que Ihes'lnerecem brilhante e generosas inflexões d')-'

os que ajardinaram doe éivilizaçíl0 bra;damente brasilejras. porque as

es�es vales, com mão firme e d-es- de um brasileiro que -nasceu entre
temor ao padeci_me?t?,. inscneveni �s'. esplendo-r�, e as evocacõe,5, na-do tão realçados epIsodIOS na, car- hVlslas da Bala. _

ta econômica e no mapa moral do Continua na 6a. pagina

Nossà r-eportagem, visitando a feito 'pelo moderníssírno sistema
ibela Capital Paranaense, teve 'sua de contabí'lídade "Kontax" permí
-atenção dcsper,ta-<;I.a p-elo magnifico te aos sócios que o desejem, mes
.I -,

• f
-lPredio que se ergue á 'esquína das mo sendo leigos no assunto, verí-
ruas" 15 de----No\>embro e Barão do ficarem facilmente a, situação
Iliô Branco. €conomie-o financeir-a do Clube.)

Sua admiração foi porem bem Possue ainda, o Clube uma ma',
-rnaíor quando soube que todo a- quina de endereços que 'muito fa-
-quele grande, Imóvel era a séd e

'

cifija a espedíção de talões, cir
propria do Clubé Curitibano ar culares e da revista.
-qual está em fase de conclusão. E que revista 1-' Uma

-

das- mais
Manífestandn desejo de vlslta-la bem impressas ·e ilustradas das

. um dos p!',eSlentes, antigo socío .do que são editadas no pais.:contendo
-veterano Clube. o .sr. jOM Furta- -matería d,e Interesse social e de
"do de Siqueira, Diretor '_i;'-e-sl)ur.ei- interesse geral. trazendo 'Os asso

-r-o da 'conceituada Cia Seguradora fliados ao par ;de toda a vida do
-dos Propr-ietárfos �o Brasil, gen-' Clube.

.

<;-....

tilmente ·se pruntifiéou a nos a- Itealísações �eomo.,.) esta ímortalí
-companhar.

'

sam uma Diretoria:
Ao chegarmos ao Clube=tívémos A Sociedade curttíbana muito

-a satisfação (i,e logo travar conhe- ficarão devendo ao sr. Dr. Jofre
-eímento com O -dínamico preS-i·-.Cabral �ilva ,e seus companheiros
.

.dente Dr. Jofre Cahral Silva, 'a

I
de dil'e�ãO) [mIo

.

Q!lle realísaram
'_ <,�,

r quem o Clube .deve sua nova fase' em tão curto espaço de tempo,
.•.:1e progresso, Mais uma vez queremos

.

apre-
_

'Iniciamos ern seguida a visita sentar á culta sociedade de Curt- _

':7<1S varias dependencias do Clube tiba, e a6s Paranaenses em geral,
-algumas aindà em üaze de conclu- nossas Ifeli;qitaiç'ões 'pela nla�nlifi
.:São. d cu séde que hoje possue seu, tradi:

Nove andares cumpõem � o palr. cfõnal "Clube Curitibano".
'

..elo 'do Clube Curitibanos. 'Vinte c ,.

um metros de frente parà a Rua -----......-----,._-

,15 de Novembro ·e quarenta e deis
"para a Rua Barão do Rio-'Branc::J.
--:Há ainda, ,o térreo -e o sub-solo,
'<{}omeça com a, instalação do res-

"

""taurante "NINO" aparelhado, como
-não havia naql1eÍa cidade, para Professora I1tlieta Gonçalves
-:,gl'andes banquetes, festas, eté. No Os alunos do

.

Grupo' Escolar
'térreo, sete lojas' sã", ocupadas pOI" "Dias Velho" prestarão, hoje, sil4-
-orgã,nizaçõcs come,rClaIS, mas o nificativa.s homenaS'ens à sua di-
->clu� tem o· seu grande I'hall" de retora sra. Julieta Torres Gonçal-
..�ntrada, independente, onde se

ves po,r motivo da passagem do
--1nsta1-atit chal1elar_ia 'e seI,'iços de

S�H aniversário nat�-líci-o,
,ca-ixa geral. No primeiro andar, o A ilustre -aniversariante q1fe O·
--,grande salio- d'é ;bailes, um

- "hall"
,�upa destacado lugar no _ magis

·d.e largas dimensões e um bar 01" tério ea.tarinense -tem 'sabido imo
ganizado -com o maior capl'ich(_l. por-se pelas suas virtudes e dotes
":Segue'se a gale-ria do salão de bai· de inteligência.

'

-1es no s-egundo andar, -onde há .

Com trint,a -e nove>ânos-'de pro-fes'
-tamhHIh um amplo restau-ran-t e. No sorado, d. Julieta. c-olÍ<quistou, en-

. terceiro landar, s'i-tua-se o salão dI' tl-e �uas cOlegas e seus alunõs, po·
.chã, a "boite", -o salão çle sento sição de grande relêvo., �baí as

-Tas, um bem insl,alado instituto de homenagens que ·Ihe -serão presta
'beleza,- a bIblioteca, úm' audi,tori- das, às quais,_ segundo sabemc�
�um pal�a quinhentas ·poltronas', sa' vão associar'se os demais profes
:1as_ d,e conferêacias, te-atro, concer· sores do Grupe Escolar "pias Vc'--

-ios e -recitais e, proj'eções cinema- Ih�".
-tó'rr'âficas. No quarto andar fica o Sra. [saal', Gama,rgo
�abhiete da - Diretoria, com sa la� ,comemora, hOje, _Q aniv:efsà-
'para reuniões, a Secretaria do rio natalicio -Ja exma, sra. .,.

(:Clube, a Tesouraria, Gcrênóa, H·crmíl;ia Camargo, dignia espÔsa
--Contabilidad,e, quatro salões ele _jo- cl� _

sr. Isaal' Camarg-o, Pastor da

,:gos recreativos; 'com' capacidade Igreja '.___ �I:ésbiter,eana, residindo

-para vinte e cinco mesas, bilhares, 'atualmente em São Paulo.
�llDoxarifado, ba.l'_bearia, sala de SI'_ [ndin Fernandes

.

�,�stat e pequeno bar.� São, assim, Ocorre, hoje, o aniversário na'

:;quatro grandes andares, os ocupa- taficio do sr. Iudio Fernandes,
1ios'� exclus'Ívamente . pelo GJ:llbç- 'antigo- servidor do Es-tlado.
-'.-CuÍ'itibano, e com um elevador L -,_�Lenilla Vera'Su.eli

'próprio. Os andares spgninlp�do Vera-Sueli. filhinha elo sr. Os

"quarlõ ao nono foram destinados mar Riglleira e da sra. Val}d�a Ri..

:a Tendas, cmn]windo assim o rIu· g'ueira, _}estêja, nesLa, oata, entr�
--te uma finaHdade úlil á vida tio suas inúmeras' R,llliguinhas e- fa'
mcrci:lI da cidade, uma yez' qúe miliares, o -seu l�ataliciQ.
';pôde -ofe-rec,er um. t6tar' de novc!)· Fmem anOs _' hoje
ta salas' novas e bem localjzadas, A sIta. Alice da C_os'ta Arantes; 20,00
-para a instalação de escritórios, a sra. Mlari·a Loho. Ceirão, espôs3

,,\r,s'endo- dezõüo em cada alJ-dar. Ido sr. Eugênio Ceirão.; a srta. ,Si
,

-. Apreciamos muitissimo � orga' di sllveira; _
a Rftla. Ligia Nasci'

nis3ção
-

do� s·erviços' iliterno.s do mento; a _srla. MariiJ.en:a Evange'
·'C.lllb�,

'1 lista) a Sl'a.� Ircne Pickeríng, espô-
O fichario dc socios, I(Iesr1c a �[\ do. sr. Thomaz Picke-ring; o se.

-

fundaçãõ. do Cl�lbe C?Ill tod'as ,as I O:ri�swaldo ,�ral'Ínho d� F.reitlas:
--ocu�r{mc�QS l�av:d.as _e mu grande I ra(!Jo'leIegrafIst�' d,� CapIlama ,du� 22,00 ho-ras -;- Encerramento, '

�_d)atpl11omo blSlot:'ICO. Porlos; o sr .Gabl._lel. Cahral, fUH
,

,

O senico �dp tesouraria que é. �JQn<Írio elo-50. Dislrito NavaJ. �

.. Faz anos nesta data, o. 11o.SSO par·
ticjllar _ jtmigo. e c,!mterraneo. Sr.
DAqOBERTO DORNBUSCH, alto.
funcio.nário. da Caixa Eco.no.mica Fe'c
del;aL �-

Cidadão. bemquisto. na so.ciedadé'
floriano.po.litalla, go.sa de gerais
Simpatias pela' retidgo. de carater e

,sua
_
co.nduta exemplar como. fUlie-io

nário e chefe de familia,
Ao. eúsejo. da sua datç, natalicia,:

l',eceberá o Sr. ,DAGOBERTO DORN
BUSCH, as mallifestaçõ'es de ami
sade e simpatia""p._o.r parte de seus
inumel'o.s amigo.s, as quai's �no.s asso·'
.ciamos com o maior prazer.,

'1:!'"t__ Cr$ 1.750.00

,-

-�
'o quanto custa uma enceradeira

'A R N O
ELECTRO-LANDIA

kra ArciprestCJ FaIva .

,Ed.fi.�ío Ipase -Terreo

-7

_:. RITZ _

As 5 e 7,45 horas
, Sessões Chics.

Paulette- Godard, .Macdonald. Carey
Fred

-

Clark
ESCJRAVK DO PANO VERDE

Deliciosa comédia romantíca ...

Sua tarefa era a mais ingrata
possível! . .. encontrar uma 'linda
mulherzinha. .. para entregar �

outro sujeito ...
CENSURA:
LIVRE

ftádill 8Rroiá .

Progra-ma para het_

vações
11,30 ,horas � Oferecimentos

sicais
13.-30 horas - Diário da

pole (Laboratórios
Eno)

13,35 horas - Variedades
"ações _

15,QO horas - Ehcel'�amento - (J
período) ;

17;30- boras - Alma Portenha
'-'

'-

18,00 horas - O instante da Prece
18,00 ho,ras - Um 'prograllla par;

você (A Elétrô-Técnic-a)
18,30- hor;s-...._ Pensamento SOCi�l

Católico

18,45 horas - �áginas romantic_H',
(Livrãria Moderna»

19,00 \ lforas � Momento esportiv!,
Brahma

19,30 hor.as __:_ Noticiário da A��ê.ti_
cia Nacional
horas � Calo.uros; ao. Miem
fOÍle- (Industrias Moritz)

21,00 horas';_ Vaz &; Verges
21,15hÓi--as'� Lendas de L tOdf

,mundo (RádIO Teatro } '/)
-Lojas Renncr

21,30 horas - Musicas
daS'

seleciona

o MiDis�tro P-edro Calmon'. ,reàliloD elO
- :8IumelHlo, a conlite do Jlovêrno do

Eslado, 8mpolgan1e conferência

Oficina· dlll!
Ser'viço" Especializad�'

AMPLO- ESTOQUE. DE pEÇAS 8ENUINlS

CO-Dsêrl�s ·em' geraJ,
FIG,UERAS & ·HOMS, LTDA.
Distribuidores exclusivos. neBle Estado

_

-

dos afamados veículos-

JEEP DAWILLYS-OVERLAND
Escritórios: Rua Tiradentes, 5
Oficínas: Padre R0Il!a, 53

-�FLORIANOPOLIS

/

- ,

I
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o ESTADO-Quinta-feira. 14 de Setembro de lJ5J

I .Dr� (LARNO G.
GALLETTI

ADVOGADO
Crime' e oiu!

Oon.tltulçao lIe- Soo"'dad.�
NATURALIZAÇÕES
Titulol Daalal'at6l1'iol

_,-Elorlt6rio e R.Ildlnolo
Rua Tbadentel n.

FONE •• asa

DR.I. LOBATO FILHO
Doenças do aparêlho respirátório

TUBERCULOSE
Cirurgia do Torax

Formado pela Faculdade Nacio
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).
Oons.: Felipe Schmidt, 08
Consultas, 'díàríamente,

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

'A.gora, -SIm!

Pedidos com Representante
Para Santa Catarina

DORIVAL S. LINO

I
Edííícío IPASE - 2. andar

.

Caixa Postal 260

Flor�anóPQlis - S: Catarina

I DRA. WLADYSLAWA WOLOWSKA MUSSJ
e

DR! ANTóNIO nm MUSSI

Médicos

Oírurgía-ülínica Geral-Parto.

Serviço completo e especíalisado das DOENÇAS DE

SENHORAS, com modernos métodos de' diagnéatico e tra

.tamento,
COLPOSCOPIA - HISTERO - SALPINGOGRAFL\ - ME

TABOLISMO BASAL

Radioterapia por ondas cúrtas-Eletrncoagulação
Raios Ultra Violeta e Infra Vermelho•.

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

Horário: Das 9 ás 12 horas - Dr. Mu8li.
Das 15 ás 18 horas - Dra. Musal.

_./' Besídêncía - Rua Santos Dumont, 8, Apto. 2.

êêêêêêêêêêêêêêêêÊ
.

.

_. -

c�iipÁNHrÁ ·::mÃÍiÇÃ··nA·'aSMIÍA;;
....•........

·1
Fundada em 1870 - Séde: BAHIA 1

INC.NDIOS E TRANSPOR'!,ES (

Cifraa do Balaaço -.e'1'« i
CAPITAL E RESERVAS ••.•.•.••••.•• Cr' 6O.IJOO.ftOfl,30
Responsabildadel ..•... • •• '.'... Cd 1.978.401.755,97-
Receita , !', .. ,... •...• Cr$ 87.053,245,30
Ativo • •• ; ••• � . Cr' .' .142.176.603,80
Sinistros' pagos DOS óltimol 10 .noa •••. Cc$ 9S.887.81f1,30
ResJjOnsabilidadea •..•.• •.•• ••••••••• Crt 71.731.401.108,20

Diretores:
Dr. Pamphllo d'Utra Freire de Canalho, Dr. Fra1lclaeo d. Si,
A1lfslo Ma..rra, Dr. Joaquim Barreto de AraAjo e Jos' Abre••

� , 'a .:% 'P •..'a &_&'r.'r..- &'r& "!'.· P _._ ...

5 E o e SOCIAt..t

PORTO ALEGRE

RUA VOLON .-ÁRIOS DA PÃTRIA N.O 68 1.° ANDAR

CAIXA POSTAL, 583 • TELIiFONE 6640 - TELEGRAMAS: .PROTECTORA.

AgenCia Geral para 8ta. Catarina
Rua Felipe Schmidt, 22-Sob.

Caixa ·Postal, 69 .. Tel "Plotectora" FLORIANOPOLIS
----_.�_._ ..

ragu a�e" carga. (l(ré,trde

SÃO FRANCISCO DO ·SUL para NOVA 10RI
Informagõ•• comos A\Jent.. '

PlOlian6poli. - C.rlol HoepckeS/A - OI - Teleloae 1.21'- (
Il' � 1

B
- c,'l....' e el·

ia FUQcilcO do Sul- Carlos HJepcke S/A -C{ - l'eleloae 5 \()') � �MAC {

o Sahão

,

....."..,,_...WJ"...........,........_ ..'"'a......r....,.......�......4..._...._W_.........%..,.....,Ç_·w • _.14...... ti W ..-..�

RADIOTERAPIA
RAIOS X

DR. ANTôNIO MODESTO
Ateade. diúiamente. no Hospita) de Carld•••

Dr. Lins Ne-ves ·'Or. Polydoro E� S. Thiàgo_
Itnter dà Màternidade e méditl:G .0 Médico e 'arteln

Hospital de Caridado lo Hospital de Caridade do Mo-

CLINICA DE SENHORAS - Cl- . rtan6polis. Assistente d.

RURGIA PARTOS Maternl.dade

Dr. A. 5entael.
(Pormado pela paculdade R�
Dal de Medtc1na da UnI.era1dade

do Braa1l)
M6d1co PQr concurso da A811Ut6l!1-
ela a Pdcopatss do D1strlto

. Pederal .

lIlt-lnterno dr Hospital PslquJ.&..
. trico e Manicômio Judlctl.rlo

da Oapital Ped�.raJ
b-lntemo da Santa OaS8 de 141· ,

ser1córd1a do Rio 4e Janeiro /' ..
Clinico e operador OLnllOA MlmIOA - DOPOAII

-
.

':-oultório: RUA Vitor McI....._,.. NERVOSA!!
Telefone: 1.405

'

Oonsultl5r1o: JMiflclo Am6U11

I Oouultal d... 10 � U • W 14 .. Ifeto _. Sala I.
U Iara. Il.,.idbcl.: '!tua Bl_ Resld&ncla:

I. n. - _Telef.,.... : 1.6M d 144
__

Aveni a Rio Branco,

I O MI 5 P
Das15ullhor..

Ir. i ton imone eieirl oorJ':l:l�!e:_ 1.:.i1k..
Clinica Cirurgic8 Res1dtnc1a - 1.101.

Holutiu de Senhoras O VALJI D8 !TUAJ
CIRURGIA GERAL I - Proe1U'9••• A.,e.ela

,.. S.erviços dos Prófessores Bene� I Propeue,
.

tielo Montenegro e Piragibe No- I.JVRARIA.u, Ll'VJl.A...UM
gueira (São Paulo)

.

I .

aoaA
.

•

00�UIt.!l8: Das l' ás 1.7 hor..
.

'éÀBÂ8
.

ii
.

TEIiüKÔti·
..••••�

BD Fernando Machado, 10 poswe' V. B. cu.. ou t.� ..-
vender1

liagI1ÓlltiCO, controle-:e :.tratamentv
I�alizado da gravidês, Distur·

>ioe da a.dolescêncÍa e da menopau

L �e:rtub.çõel!l menstruals, j 'ln"l

ilAçõe. e 'tnmoree do aparelho gení
ii (",mimno.
!·gterações do utero, ovanoa. trem

'41. apeadíce, hérniu. va.J1aell. etc.

-:inl1"gi. plistice do. perineo (rn
·ana)
i.S8iSTENCIA AO PARTO B 'JPE-

RAÇOES OB_ST��CAS
.

JoellÇH glandulares. tiroide. OYá

'lot, hipopise, etc.)
'laturbloa oervoaoa - &terilldad.
- Regimes.
.Â)uwtório R. Joio Pinto, , - 'hL

di
Re.id. R. 7 de Setembro .- .dU.

rv.i e Soura - Tel, 848_

Dr. Newton d'Avil.
Clnqla geral - Doenças de Se.ao-.

ra. - ProctoJogia'
Fletricidade Médica

.:on.uJ.tório: Rua Vitor Meirelea n.

II - Telefone 1.307 .

CODIIUltas: ÁS 11,30 horas e !i lar

te das 15 horas em diante

Residência: Rua V�dal Ramos a.

MI - Telefone 1.422.

)oençaa doa ó_rgã!)s ínternoe, .... -

clalmente do coração e v.aol

)cençu da tíroíde e demail �
dulas tnternas

;Unics e cirurgia de lenho.... -

Partos
'lSIOTERAPIA - ELECTROCAB
OIOGRAFIA - METABOLIS'alO

BA.SAL
WRARIO DE CONSULTAS: �

Dià.riamente daS 15 às 19 ho-
ru.·

CONSULTóRIO:
Roa Vitor Meireles D. t.

Fone manual 1.701
RESIDItNCll:

ATenida Trompowatt..a
Pone manJlal 7..

e:

.�

Dr. MárioWendheusen
_
�.. lIl&üea 4e .•dtdttJe • ma_
OOllllUltórt.o - Rua JoAo PInto. 1.

� Telef. K. 79
c::"...tdta da. f li 6 .......

lto.wuliuu, .eli,. !!clnd.' .. Ia.
TeI.I. III

:Or. Roldão Consoni
;.

CIÍlURGIA GiRAI, - ALTA a
tURGA - MOLtSTIAS DJI s-.

NHORAS - PAltTOI
J'anodo ,ela I'aculdada de ...... )

.... ta Ullinnidade dê 810 Paal..
OIlde foi ""i.te,,te por drioe _ 4a
8eniço Cirúrgico do Prof. �

C8n'IIa ....
.

Clr1Ulfa do est6m&10 O .... arnJao
..... i"teltin... delgado a .-. tI.I'IIo

de, ri"., pró.tata, be>d... •....
."rioe e trompa.. Varieoeelo. �

ceie, nrisel e benIU. '. .

. Ccnl.alta.: :cal I " 5 1Ioru{'" ....
�

I'f'li,. Seluaidt, 21 (altoe da eu.
P....ilO). Telef. 1.5"

•..lüacIa: Rua Este... JuIAIr. 17(1;
Telef. K. 764

\

D,. Paulo Fontes

Dr. M. S. Cavalcanti

"VIRGEM .. ESPECIALIDADE'" da
TORNA A ROUPA BRANQUlSSt\1 \

" .

't'U'tI'll { (<;

Nlio encontra oompra4or'
Entregue ao �tórto

... L. Alves.
Rua Deodoro' li.

---",..,----------------------........;..---_----!- .. - ..
,,�-«--
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Q ESTADO-Quinta-feira. 14 de Setembro de 1950

.
Completa· oficina para consertos de ,joias e .relógios,

"dirigida por profissionais conlpetentes
Relojoaria Schwabe

de OSWALDO SCHWABEr,

.
'

/'

I

- I

, """;"':':�';��';"''''-J.-''''''''' "".'"
"'(,-_",".

-i

(A
,':'"
'i

A mal" nova da cidade
Oferece o mais' completo sortimento de:

Jóias - Relogios - Artigos para presentes - Porcelanas - Cristais - Alianças de todos

QS tipos e Quilates no mais fino acabamento. - Objetos de' adorno em geral - Relógios
de mesa e parede, de bolso e pulso e despertadores das melhores marcas.

'

, Conserta-se relógios e jóias com garantia.
•

(OJiCINA PROPRI Pt.)
RUA 15 DE NOVEMBRO, 8�8. _

ao lado da Casa das Tintas Herins . --r<-:""T �- "'_
...
�

- -

.-:
_._

- -,.".".,.

'- Telefone, 1032 - Caixa postal, 391
.

,
r,.", :-.

•

Lendas de Todo
o Mundo

* Bôca amarga * Digestão diFícil * Ínto-

lerância para certos alimentos, revelam mau

funcionamen'to do Fígado.
Escute hoje - e tôdas às

quinta-feira, às 21,15 horas o

sugestivo programa LENDAS
1)E TODO O MUNDO, com a

participação do novo

eleu,Co Irádio-teatral, da Rádio Guax:u-�
já.
Uma, oferta da LOJA REN_

NER - A Casa dos artigos (le
qualidade!

•

- UIII produto do I�STITUTO FARMACOBIOLÓGICO
Rua áa Estrêla; 57 • Rio

HEPATINA
N. S. DA PENHA

Floríanõpolís - Itajaí - Joinville -:- Curitiba

,�iBgem com seguran�ae.rapidez I
Só NOS CONFORTAVEIS �lICRO-ONIBUS DO

D'A T I LOG RA F LA TINTAS PARA IMPRESSÃO
COTTOMAR

. (onfere
"

Diploma
(orrespon1enCi I

Comercial EXPRESSO «SUL ..BRASILEIRO»Se rico quereis ficar
De m -do íacil e eJegel
Faze! hoje lima Inscrição
Credito Mutuo Predis

•

OÍREÇAol
Amélia M Pigozzi

METOOOI
Moderno e

<,

EUr;,entt

AgênCia: Rua Deodoro esquina da
Rua Tenente SilveiraRu II General BUtencourt. 48

(Esquina AlberAue Noturnol Dr + ai' Santaella
Reassnmiu ii clinicaV. S. construiu um prédio? Não o legalizou no Registro de imóveis'

-Os documentos de seu imóvel estão de acôrdo com as leis em vigor ?
:Si elfiste algumaIrregularfdade, procure hoje mesmo o Escritório Imo,
'biliário A.L.Alves, rua Deodoro 35, que está habilitado a' regulariza.Joe P.�riteriosamente.

_

• I ar� colocar ,80Lt

Grande redução de preços I em ��!u��Pllto
A LIVRARIA CENTRAL de ALBERTO ENTRES, sita à rua Feli, Oswaldo,pe Schmidt, 14, nesta Capital, está promovendo grande liquidação -,

.de seus artigos, com desconto especi:lis.' teleton es 1536 e 1324
Aproveitem, pois, a grande vantagem que se apresenta ao púhli- P.15 de Nov. n.22- 2'. andar

"co adquir.indo artigos por preços vantajosos.
<,

--------------__------

I&B& ti

CURITIBA TUECRAWA; PROSEBRAS

Rue Felippe Schmíot 4-1

QUER VESTIR-SE COM CONFORTO E ELECiANCiA l
,PROCURE

Alfaiataria
A

Mello.
--------------------------------------��

5
_'

,
,

!

'.

•

)
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11 Mio'istro 'edro Calmon. l'OaUz'OD 81D
Blumeu8o, a convite do Ooveroo do
Istado. empolgante cftoferência,

-Conciusão
'

"7
Quem vem. pois. falar a Blume- "Historta da Civilização Brasllel

nau sôbre a epopéia oentenãría da r:a". da-"História da Baía". fará. r
colonização, revivendo, com bri- um pouco. da- História de Blurne
lhos singulares, panoramas e feio nau peregrinando, de olhos esqna
tos, homens e almas. o seu drama drinhadores. num rápido retõrno,

Reoebemos e agradec-emos o se- e o seu triunfo. é o historiador, é pela vastidão panorâmica do seu

guinte ofício: '" o artista é o acadêmico, é o ora- passado. \

RECIFE, 13 (V.A.) - Os cario' e esgrima, segundados pelos bahia "Florianópolis, 5 de' setembro dor de raça, nascido alem do Tró- E eu não desdirei da Iórtuna

cas sagrraram-se brilhante e mere- nos e paulistas'. A vitória final de 195.\) - Ilmo. sr. Redator do �co, na :"icidad,e prtmogênj.ta", destes íntantes. comprometendo
cidameute. camp-eões dos X jogos dos metropolitanos foi atribuida "O Estado" - Nesta. donde alvoreceu a nacionalidade, me 'na tarefa baldada de í'azer-vos

Universitártos Brasileiros, secun- à conquista-do ·re!TI0' Belo Hori-, Dom este, apraz-me comunicar para' todos os arrojos' e nara as a apresentação do senhor Pedro

dados pelos' paulistas. A seguir zonte. fo( a capital es'colhida para a V.S., que em Assembléia' Gerul grandes jo,rnadas lllllIlÍnosas; a Calmon hnlvga stcoma

classificaram-se os pernambucanos sede dos próximos jogos. realiaada "no dia 7 do mês findo, Baía v,et1l_§ba, de quatro séoulos de Calmon, .trnçando-lhe o esbôço da.

e 'em quarto' os míneíros. Os re- foi. eleita a Diretoria que, dirigirá verficalidade moral, pimáculo em vida ilustre e a cronologia dos
'pres-entan�es do Dis,trlito Federal '<, os destinos desta Sociedade, no que se fundem, como num côro ue sucessos amiudados. A notahllída-

foram também os campeões da

Campag'oato car.loca
periodo de 1950 á 19:51, ficando apoteóse, tódas as vozes místeelosâs de dispensa alocuções! .

disciplina. U assim constituida : e inextinguiveis' da hístõría: a Direi, apenas, à guiza de memé-

BELO HORIZONTE A SEDE d f t b I
Presidente - Francisco dos Baia-mater, dia qual partiram, para ria, que no -senhor Pedro Calmon

,

'

DOS pnóxThws,,..JOGOS e u e o Santos Cardoso (R-eeleito). os atrevimentos da conquista. os o que <soa alto é a stncerídade e o

RECIFE, 13 (V.A.) - Revesti, RIO, 13 (V.A.) - Depois da roo Vice-Presidente - Alfredo de primeiros .bandeírantes, que lança- que lhe dá feitio é o desassombro.

\ram-se de excepcional brilhantís- dada de sábado e domingo do ::!ouz,a Lima (Reeleito). ram, como um sinal. de�longe em- Por. isso mesmo, dele já corre, em
11110, as provas finais dos X Jogos campeonato carioca de futebõl' é Secretário Geral - João Camí- bora, dardos flamejantes contra a boa verdade, que jamais escreveu

Universitários' Brasileiros. Cêreal a seguinte a colocação atual dos 10 da Silva. . lind-e .artífíeial das 'I'ordestlhas: a crônicas l)aNl- uso do' Delfim .. '.

de- 40 mil pessoas assístíram a clubes-por pontos perdidos: 1° Secretário - Waldemar E· Baía heroica das resístêuclas es- Ouçamo-lo, portanto. falar' dª!!t

deci,s.ã� do futebol, que resultou
\

10 América ... .• .... 1 leotério Pache.co., . .

pantosas, que envolveram cm ere- coisas' nossas e dos nossos feitos.
1)0 triunfo dos pernambucanos, 20 Vasco da Gama .. ., 2 2° Secretário - Altíno Silva. pes lutuosos os alucinados sonhos E Blumenau dirá, doravante, que.

. -que repetiram o feito no voleíbol., 30 Olaria e' Bangú ., .. 3 1° Tesoureiro - Otávio Galvão, de dominação da Batávia agressí- tem mais história, porque teve a

Os paulistas vitoriariam-se em 40 Bonsucesso ,e Madureíra.. 4 '2° Tesoureiro - João de Oliyeí- va e remota; a Baía' esplritual da sua contada, .eerta feita, pela voe

atletismo e tênis, seguidos dos ca- 50 Flamengo é, Botafogo. . . . ii '1'a.. ,

. �atolicidade, que guiou ';) Brasil eminente "de Pedro Calmon".
víocas e gaúchos! respectivamente. 60 Canto do .Rio 71 Presidente e m�mbros' do Con- adolescente pelos carnínhos da Fé
li.: os oaeíocás venceram no remo 7° Fluminense e S. Cristovão S selho Fiscal: e firmou-nos nos rumos detínttl- O PRDemiTO DO DI �Manoel Marinho de Souza, José vos de Cristo; a Baía dos símbolos D m 11

O, Caxias venceu �o Silveira, Manoel Euzébio, Alcibia-lc.das lendas, do poema e 110. civis' POR'l;'ADO@SDEGERi\lES
..

- des Alv.es, Jorge Pclíbio Coêlho;' mo, de Castro Alves e 'de Ruy Bar- Podem eliminai' bacilos tírícos,

clássico Joinvilense Laoy : Campos Mélo, João Paulo bosa. "Roma nossa", como já can- durante muito tempo.vpessoas que
Iro ' Corrêa.. .1 tou, sonoramente, Pedro Calmon, se curaram de febre tífica ou que

JOINVIL,Lr., 13 (Ei ..:_ Encerran- brinho", os velhos rivais do socer

.(lo o prhneíro turno 60 certame da nortista Caxias 'e América. O '''oÍ)-
Valho-me do ensejo, para apre'l "com cem cruzeiros de largos bra- jamais tiveram essa doença na

sentar a V,..S., os meus protéstos
'

ços abertos na poeira d oiro dos sua 'forma típícà. São os "parta.-Liga Joínvílense com a disputa ela ze" oaxiense, evidenciando maior d I da der: ,
e. e eva a estima e consí eração SE'US crepúsculos'; Bethlém da na- dores de germes". Por isso que:vice'liderunçã; jo�'a'l'alll domingo, olasse derrotoU o seu antagoíüsta ·d..l

. Icon.vI I3n"o-o para assIs.tir as 80' cionailidade; onde o t,ugút.' i 0. ' do ninguém suspeita, do fato.. nem
no" estádio "Ernesto ',:chlenm SOo pela expr,essiva contagem de 3 a I d d d 7 d Seem a es de posse" no la e -, Natal. a mangedoura ,bra"llew\ se eles p'róprios, tais indivíduos sita

1. tembro andante 'com inicio as' banhou uma noite com o clarão especialmente temíveis como pro-,
•

\
" )....

> 14 h. hemlito da estrela que gUillV� reis, pagadores' do mal.'

E 'e ...
.

'L.� ,

1-
Saudações e para lã os conduziu; e trmrheí)'a Procure livrar'se da conttt-

m "anOlnn8S . O se e- Jotw Camilio da Silva d{l seu espírito, nobre - baluarte mina.ção pelos "portadores de'

"I·onado'
'

. de'·.B'Jumenau
8e<:1'8t6rio' Geral que ainda - 'até hoje - avança germes", lava.Jldo com. .f?·e-

" 'para a beh'a dos preoipíci1s as qllência a,ç mãos, principat-
,

Nbticia-se em Canoinhas que é do biumenadtHlse de, futebol que JOiô··
..

8�'TisTA'"
..

's'·0' 'N'°N·'AS'·s··.S· arestas l)intadas de limo veneri- mente antes de qualquer re-
aguardado �om disusado int�'rt:�·1 do.mingo próximo enf,rentará o f' ve}, como quilhas sIe um navio fidção. -::. SNES.
se naquela cId!ide o forte seleCIOna' Iplr.anga� campeão loca,!. PARA DEPUTADO ESTADUAL aéreo que .aproasse para, o ceu lu-

minoso ... " ,
TINTAS PARA IMPRESSÃO

Nesta notie, que se gravarú 1)0- C' O T TOM A R
!r.(I noít-e solene nos anais do valb, . . . . • .. . .... ' .••. ••.. ; .... ,

o grande historiador da :'}llstória
da Ind,ependência do Brasíl", da

Dir,eçio de PEDRO PAULO MACHADO

Os cariocas veDcedores' dos x JogOS
Universitarios Brasileiros

'/

Tragicamente lDorto um-
famoso volante francês

-

Par.tic�P�u, em. �e.guida, do GranJ
de Premr_o da !taba, e ocupou .ctn' i
rante muito tempo O qUll'rto lugar.

Iapós Farina, Ascari 'e Fagioli, at�
o momento em que sua máquin:.
desaranjou·-se. Raymond >Somml;l":',
que acabaVla de ser incluido na Le

�ião d,e Honra, deixa viúva, sem

filhos.

)......PARIS 13 (V.A.) ---.,- Acaba d'e
faLeeer Raymond Sommer, o maio
or automobilista francês da atuali

<Iade. Quando disputava o Gran'
de p..pêmio Automobilístico' de Ca'

ôouis', hoje,' sua máqui,na capotou
e-sipetacl1larmente, por duas vezes

P balido saiu da estrada, voltou a

ela noYament�e, indo finalmente

phoca1'-;',e contr'a uma árvore. -O

./

Campeonato gancho
de futebol

campeão' foi reti:rado :de seu caro

1'0; ,gravemente ferido,. tendo ex'
pir,ado alguns minutos mais tar,

\1e, na ambulância. A "causa mor'

tis", foi fratura do crânio. Outros
ferimentos' desfiguraram-no h01'- PORTO ALEGRE, 13· (E) -

').'Í\;elmell�e. Seu corpo repousa Completando a segunda rodada do

:ago:l'a em uma câmara ardtmle, Canjpe.onato, dlelfrontar1lm'se do

na Pref.eitura de Cadouis., mingo passado ,aLesquadras do

Domingo último, em Monza con- Internacional tl do Corintians

qllistOll o segundo lugar em' uma'Portoalegl'cnse. A vitória sorriu

"corrida res'ervada par,a as máqui- ao grêmio colorado pelo eso9re de.('iJlas de 1.500 cc de cilindrada. 5 x 1.

:!lI

! Para· Vereador do· PSD
/ José Elias

"

_� t
Um homem que dedica sua vida à industri-a,
à agricultura, á pecuária e ao comércio.

"

Amigo da .Sociedade é"do
.

Esporte Catarinense

Um. caBdid�ato que merece ser eleito
.' ,

mapá. resolveu antecipar para 15,
1 G e 17 a eliminatória entre o.que·
les dois Estados, quê se:l'ã realiza'

da em Belém. Para êsse 'jôgo fo
. rum designadps o juiz Nelson

Santos, desta capital .f), como re'

. .- _. pre.sentanle, 'o sr. Edil' Proença,

Ext�a,to de Frutas Vltamma ç

1-
n1,embro da F,ederação Paraense

Hldfiltos de Carbono etc' de Desportos. Par'a a 9}re�ão dos
••• _., >-. •••• _ •••••••••: ••• :

••••: jogos Alagôas x Babia, em Maceip,

?almeiras I. C.

, OS!(lra�C()! .q;
P. • lIMA"O

• ABACAXI
• lARANJA

• MORANiiO
,

• FRAMBOE5A
(ar/tio (Im tienllelopes
de5 frulllJ til/tremesCio/afiO
RHMBOLSO POSTAL
PARA TODO PAIZ
Prodl.'lo$ 5VC�FRUrl

':AIXA POSTAL 1008
CURITIBJ - PARA "'A'

I

I
ficará grato a todos aqueles

que se dignarem votar em seu nome,

João Batista Bonnassis

,nas eleições de 3 de Outubro, '-

,-
. para deputado estaq.ual.

Jo.ãO BATISTA BONNASSIS

PA�ADEPUTADOESTADUAL

Ainda êste ano serãõ realizados
três ·ce,-talDes nacionais

HIO, 13 (V.A.) - Na primeira foi design-ª-<lo o árbitl'O carioc,a

p,arle da reunião efetuada 2R feio Paulo Pinto Faria e convidado'

!'a, a Diretoria da C.B.D. aprovou para representar o Coúselho 'féc

os projetos para a Tealizaçã,o dos nico, o sl'. Silv,e�.Lr::e da Costa Lei�

Camp,eonat9s, Brasileiros de Volei- Le Presidente' da "Federação M,etro

bo!' Ciclismo ,e Remo, ainda no C,01'- politana de Voleibol. Ambos aLua

rente ano e de Natação, em fe- 1'50 também nos-jogos a serem dis-

yeireiro ele 1 951.o,
"

puLados no .Recife, entre os' vén- ,

, ,

';'1' ,,: ..� ceclores -de P.ernambllco x venéeO Campeonato Brasl elro oe vo'

leibol t,rrá inicio na próxim�{ sexo dor de Amapá - Pap:l e Alagôas .

La fcira. O Conselho' 'fécnj- x Bahia'.
"

I

co cebedense, atend,endo ao ,acôr' Em
....

Porto Ale{/T'e, o ce1'lame
do.-. das federações do P'fl,rá e do A· -;>

Ciclístico

Pôrt o Alegre será a sede dCJ

�m1}e,onato Brais�leÜ'o de Oi C lis:"'
lllO. Esse certame terá inicio à 15

de lloven}bl'ô, con) a prova de

1.000 metros, individual com parti�
dia, prosseguindo' no "dia 18, saba

do com ã prova de 1.000 metros.

tempo Olilllpico(dos 200 metros 'fi

nais e t-erminando no ,domingu>,
19, a gT3nele proya cl e resistêh:eia•
Essa prova ,s.erá num percurso de

100 a 200 quilômetros em estr'ada.

O Cong'l'esso Brasileiro de Ciclis
mo sed ias,Ualado a 111 e enceITado

:;t 19 de novembro.
Remo e Nata.ção

c

Foi igua In]eIite� aprovad,a. a Tea

liz<J\'iio dos C�ll1peonalos (te� Remo

a 10 de dezemnro próximo e Ju

,:enil de Natação, Ia 18 de fevereira

de 1951. ambos nesta capital.
A flOra em que encerl'avamos os

lrava llws d'esl a ,seção, )prossicguti-_
am os lrabalhós ela Di['eloria daf

•

____________
C.B.D.
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�LUB. BGI. B. 4GGS"e
SÁBADO, DIA 16, NOS SALõES DO LIRA TÊNIS CLUBE, GENTILMENTE CEDIDOS POR SUA DIRETORIA,. RETUMBANTE "SOIRÉE", COM O, CONCURSO DA
ORQUESTRA EXCLUSIVA DO "12 DE, AGÔSTO. INíCIO ÀS 21,30 HORAS, ATÉ ÀS 3 HORAS, IMPRETERIVELMENTE. FICAM. CONVIDADOS, POR ÊSfE
MEIO, OS ASSOCIADOS E SU.(S EXMAS. FAMíLIAS. NÃO SÓ DO CLUBE DOZE, COMO TAMBÉM DO LIRA. TÊNIS.

\

Clube Doze de Agosto
AVISO

Em nome da Díretoria dêste Clube, levo ao" conheci
mento dO_s Srs. associados que, devido às grandes reíor
mas internas que estão sendo efetuadas em sua sede so

cial, ficam suspensas as programações de festas mensais
até o término -das' obras. No entanto, a Diretoria já está
providenciando pára que seus associados não fiquem
privados áe suas habituais recreações, procurando orga
nizar excursões às cidades vizinhas ou mesmo realizando
soirées dansantes em outras sedes de clubes co-irmãos,
com os quais haverá, naturalmente, entendimentos pré
vios.

De qualquer forma .será anunciada, com antecedên
cia pela imprensa local qualquer iniciativa a ser toma
da naquele sentido.

Arnaldo Dutra
Secretáríc Geral

J zias,Dispepsias.
Gastrites

Papatna do Dr. Nloheg
Ante-ácido poderoso,me
dicamento de grande va

lor no; tratamento de to- .

das as enfermidades do
'aparelho digestivo. _

Contém vitamina B 12..
Nas íarmãctas e droga
-rias e pelo Reembolso.
Caixa Postal, 3383--':":::' Rio

.... . . . .. . � ..

fRAQUEZAS EM GEIAI.,
YlNHO CREOSOTADO
-"SILVEI IA"
•••••••••••• 0 ••••••• 0 •••••• te

C.mi•••, Gravata., Pilame,
Meia. " .....me'hore•• pelo. tal•.

, Dore.. peco. IÓ n. CASAdMIS
CELANEA - RuoO. M.fra;

VE�NO·E-SE

I'
I

1 SOIWETERIA DE 8 FUROS MARCA

Lira Tenis Clübe
-\

PROGRA)\>IA PARA o MES DE SETEMBRO

Dia 16 - Sábado - SOIRÉE

Dia 23 - SÁBADO - GRANDE FESTA DA PRIMA - -

,

V�ÉRA-
..

"SCÚRÉlij-' PARA --vocé ÂPRESENTÁÇÁÕ-< DE--
GRANDE SHaW - SALÃO FINAMENTE_OR
NAMENTADO - CONCURSO PARA A RAINHA

DA PRIMAVERA DO CLUBE - COM PREMIOS
/

�S VENCEDORAS - RESERVA DE MESAS

CR$ $0,00 NA RELOJOARIA MORITZ.
Dia 30 - SOIRÉE

NOTA: Para tôdas as festas programadas .não haverá
convites especiais. A Portaria terá instruções para não

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

PREGUIÇA -E FRAQUEZA
VANADIOL

MOÇAS DESANIMADASI

HOMENS SEM ENERGIA,
... Não é suaçulpa '

É a fraqueza que o deixa cansado, pálido,
com moleza no corpo e olhos sem brilho.
A fraqueza atrasa a vida porque rouba

as fôrças para o trabalho.

VANADIOL
aumenta os glóbulos sanguíneos e VITALIZA o sangue en

fraquecído. É de gosto delicioso e pode ser usado em todas

as idades ,

P.Ol11 {'.an"rjnarl'p nar" 1110 litro,,' .1" sorvete. pqnina-r1" p.om com

pressor "COPELAND" original, motor d�e,. 3 H. P. e hatedeina com mo

tor de 1 H. B. em perfeito estado de funcionamento e conservação.
TRATAR NO "EMPóRIO ROSA".

t

I

Agencia Geral para S. Catarina
Rua Felipe Schmidt. 22·;Sob.
C. ,Postal, 69· TeJ. «Protetora»
-.,.;-"g.' FL.ORIANOPOLIS

SENHORITA!
A ultim« creação! em reiri
�,erante é Q Guaraná KN07
EM GARRAFAS GRANDES

Preierinâa-a ) está
acompanhando: a!moda

.......................... o .. o...... • .'... • ..... ... �. e e ••

lIIaU•• f.Ucldad_ ,el. IlUd.�$
&e ..... fillaia_ i
Ma.. aio e.q••c&. C•••••U•• '

'feH!Jlte para e ... '"PDlPOLJfO�
6 ama -"deraela,.. CJUDDJ'fl
N.mUO PIitBDUL.

CASA MI.SCELANE�: diltri
buidora dOI R.ádiol" Rj�C, A

íctor, V61vulal cí'Dilcoih
Rua Ccneelhetro : Mafra

Para deputado- estadual pelo P.S.O ..

_

- J

João
I .

o

Batisfa 'BOD��ssis

Serviço de E. Rural, Agência no Estado

E d i t a I
Levo ao conhecimento dos interessados qu�- a

-

partir desta data.
devidamente autorizado pelo' senhor Diretor dêste=Servíço, passei a
exercer neste Estado as funções de Delegado da Cqmtssão Executiva
dos Produtos de Mandioca. A .referída Comissão está sediada nesta
Capital na rua Conselheiro Mafra n. 37 e, no interior, nas sédes dos
Postos de Classificação" e Fiscalização da Exportação da Agência .do
Serviço de Economia Rural, situados nas cidades de Itajaí, rua Lauro
MueUer n. 80 e de São Francisco do Sul, rua Bahitonga s/no

Florianópolis, i° de setembro de i 950.

JACQUES PIERRE BROCÁ - Chefe da Agência do Serviço de
Economia Rural e Delegado da Comissão Executiva dos Produtos de
Mandioca.

...

Polícia Militar� fiscalização
Adminislrativ�-EDITAL

Venda de animais
.

De
.

ordem dó senhor Major Fiscal Administrativo desta
Corporação, comunico que no próximo dia 16, às 9,30 horas,
será realizada venda em hasta publica, de 'quatro cavalos.

Os interessados deverão comparecer neste Quartel- no
.

dia e hora acima mencionados.
Quartel em Fpolis., 8 de setembro de 1950.
PEDRO NOGUEIRA DE CASTRO, 2° Ten. Adm. Almo

xarife Interino.

I A t I â n t i d a-
E CU RT A-S

da técnica electrônica - Atlântida - Super construção para durar mais - Atlântida - Som natural - Alta sensibilidade
Grande alcance Otima seletividade VENDAS Á VISTA E A LONGO I?RAZO

Rádios Electro,�õ!t Transmissores Amplificadores

At�ântida Rádio' Catarinense Limitada

Atlântida - o sucesso

Diretor tecníco W4LTER LANGE Jr. Rua Trajano, n. '31 Telefone n, 1459

•
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«Os católicos poderão votar em consciencia no honrado-cidadão dr. Udo
Deeke». (Palavras do ilustre prelado D. Daniel Hostin-Bispo de Lajes)�

.

- ,,�- -

..............................................coe...
-

. /
Os Congregados Maríanos de Perimbó .dirigiram "a s, excia. revdma, Dom' Daniel Hostin, eminente

'Bispo 'de Lajes, a seguinte consulta -telegráfica e

"Dom Danel Hostin - Bispo D'ocesano - Lajes. •

Os Congregados Marianos de Perimbó seguindo ia íií=iebtação do cldadão Leopoldo Martins que'
1

apoia o candidato Udo Deeke perguntam a ,v.' excia. revdma. se pojem votar no referido candidate

sem incorrerem em culpa perante ,?eus e nossa Santa Igreja. Atenciosamente, Olivei�il da Silva Less .a,

Em ;resposta, o venerável au'Iste endereçou ao sr. Oliveira da Silva Lessa o telegrama que se se-
, .' ,/.

gue: "

"Tenho o prazer de comunicar ao prezado amigo que os católicos poderão votar em conciêneia no'

honrado cidadão di;. Udo Deeke, (,'lrdiais saudações. Bispo' de Lajes.FlORIAMOPOLlS - '4 dê Séte�bro de 1950

'o ma'UO' ·III·C�O· reco·Iatal.de 'canto' O MinisU'o p.edro Calmou 'reallzou em Blum6n8o'A ii. CODVil&
III .

.,.. do 8ove,no do Estado, empolgante conferencia ..

d A 1 O Iík
-

k'"
S. Excia. representou o Sr. Presidente ,d� Republica, no encerramento das solenidades-

e-· . IDa r 1 O"·"S 1 do centenarío de Blumenau
.

YY A convite do govêrno do Esta- do corrente, pelo mesmo avião da votamento e das suas energias crf-
Quem sexta-terra última esteve no grande cultora da arte dos sons, qUE do, o eminente profess�: Pedro FAB 'em que viajára para Blume- adoras. as emoções das suas almas-

Teatro. Alvaro de Carvalho e ouviu a platéia unaníme soube côroar �OI,U Calmon, ilustre Ministro da Édu' nau. e o <entusiasmo das suas vontades s-

cantar a jovem artista riograndense caloros_as salvas de palmas.
Alma Orlikowski teve, certamente, Finalmente, como encenamento do cação e Saude, realizou 110· Teatro Eis Ia linda oração pronunciada para que dêles fruíssemos, 'larg'a
sensações de ·fino gozo espiritual e programa, tivemos ocasião de ouvir éa-rlos

_
Gomes, em Blumenau, em, pelo nosso ilustre- conterrâneo sr. mente, na aliança dos espíritos p

alta "recreação, as Imortais partituras "Gitanerias", a noite de 9 do corrente, uma no' dr. Armando Simone Pereira, ao rsa tratemídade da obra comum,

Desde a' entrada no recinto do tea- "La Violetera" e a poPiUã1" "canção tável conferência, dissertando saudar o insigne' conferencista. de alargar as miradas da humaní-
tro, cujo palco se achava oruamen- ."Granada", de autores da língua es- .magistralmente sôbre a .:e·vtJlução no Teatro Carlos Gomes, em a me- dade brasílica, alçando Ia. maiores"
tado com uma profusão magrrífícíente panhola, tão apreciados pelo público
de flôres naturais e delicadas folha' brasileiro. da cidade de Blumenãu, desde a morável noite de� 9 do' corrente, altitudes (ts destinos da PMria,

gens - criação da insinuante irmã E, como os frenéticos aplausos não fixação dos 'primeiros cotouíza- "Desde quando aqui se fir{· brasileiraJ Sócios que fomos nos-

e esforçada empresãría da artista, cessavam, Alma .Orlikowski não se dores. r-- caram, e sólídamente, os pr-imei- anseios de escolher os frutos da
Gerda Orlikow.ski, capaz de, pelo seu poude esquivar de 'brindar o audítõ- A conferência foi presidida- 1'0 esteios da' colonia que atrairia, :larçéria, Iívemos dessá rijá e bra
gosto apurado e artístico empolgar do com duas canções extras, que pelo sr. Gustavo Neves, Secretário para o recesso murmuroso da sel- �a gente pioneira e dos seus se-
a mais exigente platéia -

J

até o fi· produsíram profunda emoção e sin- .

Ed
- , ,

I'do Interior e Justiça. ucaçao e va brasileira, os homens fortes da guidores - nos que cavamos, masnal do brilhante recital, o seleto au- cera gratidão no seio da seleta pla-
ditól'io viveu em um ambiente de imo téia. Saúde, que representou o sr, go· Germânia distante, que buscavam, que recebíamos, também - a aju
pressões de alto alcance espiritual, Não poderiamos põr um ponto fi- vernador Aderbal R. da Silva e entre as nossas claridades e os .da sempre farta e jamais condicio
de viva admiração e de indescritivel nal nestas ligeiras g despretenciosas que concedeu a palavra ao sr. dr. dêslumbramentos cl� ,terra nova, o onada, de uma experiência super+
entusiasmo. apreciações sem erguermos um fero Armando Simone Pereira, designa- rude destino da misteriosa "aven- 01', .burilada pela ação aprimora'
De inicio, apareceu no palco a fi· voroso brado de louvor a .atuação da do para saudar o ilustrado conre- tura de raças que se uniam", desde' da da ancestralldade; a. fiançw

gUfa slmpatíea do Dr. Osmar Cunha, consagrada' Professora conterranea,
que, em linguagem -repassada de pro. sra. Olga Ríchter, que se conduziu rencísta. A magnifica saudação lá,' daquela madrugada' prenuncia- 'pern-.a'llente dos seus. hálbit,Os de-

funda emoção é carinho, apresentou nos acompanhamentos de um modo foi aplaudida calorosamente pela dora, que os sóis de todos os dias ordem e de sua afeição à díscipli-
8 festejada eantora ao público, e, em magistral e impecavel, o que contrt- seleta assistência que lotava o de um século vêm inundando; de na; o préstimo da colaboração-
seguida, surgiu, como uma fada: doí- buíu sôbremaneira para o compléto grande teatro. luz e de bênçãos, o arrojado e i· avantajada e estimável, que aju-
rada do além, bela encantadora, com êxito artístico do inesquecivel festt- Em

.

seguida, o ministro Pedr-o ninterruato espetáculo de um tra- dou a opulêneía da 'terra devassa-
um sorriso sedutor e bondoso a brrn- vaI I ,

- -,.

Calmou pronunciou, sob aplausos balho áspero e triunfante, que for- da e o prestigio das cidades que-ear-lhe na fisionomia angélica, Alma No decorrer da brilhante noitada,
OrlikOWSki, -que foi recebida por uma Alma Orlikowski foi alvo de mereci- que constantemente lhe ínterrom- ma já acervo farto e tem, de há cresc·eram; o flranque)l{)o; inter

vigorOjla e prOlongada salva de paI· das demonstrações de apreço 'e sim· piam o curso da palestra, a sua no- muito, glórias laltas a cantar. ' câmbio das cu!-luras que, na mes·

mas. patia, representadas por ofertas de tável conferênoia que constituiu No instante do eucerramento ela, se refinaram, pelos ±"avoreS"
A abertu'a 'do pI' g vârias lindas "corbeilles." de flôres' d" d

.I o rama com a .

m!la extraor mária peça
.

e, ·eru· deste primeiro ciclo oentenário cu' reciprocas da enx,ertIa; a per111a
apreciada Serénata de Mascagni 11ão naturais.

dição histórica. Foi detJaixo de Ja história é uma crispa'ção conti- nente fidelidade aos' nossos 'anelos..

pOderia ter sido mais fe'1iz.· e, desde
que Alma encerrou a sua primeira' ,:Vivas aclamações que" o minish'() nnada de luta,s ·e de angústias, en· e o minudente respeito aos noss'os.

canção, conqUistou definitivamente a MADEIREIROS,
l)edro Calmon terminou-a '$.ua. ·em- tremeaudo's,e, no decurso dela, a sentimentos; nunca bulidos pelO'-

expolltallea veneração e a profunda N polgante dissertação. . vitória e a inqtÍietude, a fé e o antagOni�111a ou de.sconsiderados·
simpatia: do público. Seguiram·se, na O sr. Ministro da Educação che sobressallo, a mágua e o desafogo I p.ela negação. As fainas da com"
Primeira parte, a-s mal's deII·ca·das e Vende se ou'

-

. I ga. -

_

a u . -.se, em gou a Blum-enau, em avião espe' - pode, 'nes1'hora clara de celebra' panhia avançaram, dessarte, sob (.
belas criações dos grandes mestres FI (, '�r. c. b "" Im' t

.., .

,

Schubert, Brahms e Leo Delibes, que
or"anal)o:�IS, ""u. .IJIlSud 0_ daI da FAB, no dia 9 do corrente Cão, cada um dos seus ternerarios ,5�gno hom e prqpido d� conm'

do EstI'eito, ao lado· da Com- ,.

11 h í' d l'f' d t d Ih h- t· '1a consagrada cantora interpretou com as or�s azen o-se acampa' ar I lC�S e po em o os os que ,e n ao ranqUl a.
absoluta firmeza e profundo ·senti· panhia Floresbal, 'por prllço n11ar de sua exmla'. espôsa, de uma d,eram a labn·egada contribuição do Pode sel!-'flito, assim, que, 11es·

mentalismo, o que lhe valeu uma sé de ocasião, um Deposito novo, gêntilissima. sobrinha e ,de seu ánimo .e do' suor, do sonho e da taS' zonas da Nação, tudo o que-'
l'ie de prolongados aplausos. 'Para madeir:a -ou cer,ea.is, me- Secretário. �nergia, erguer a voz segura e altl- se fêz e o que ,se erigiu, na dilata-
A segunda parte se compoz de co· dindo 12x43 metros' ,com 6 de "BIn Il0n1>e d/O sr. Governador do d t d "l'd d t da dllI'lacfio de u111�século, foi obrd

nhecidas obras de oompositores na' I
va, '8oan e a ·re", 1 a e ql!:.e ece· ,u

'cionais, e nestas .joias do nosso folk
a h1(ra, Icom capaoidade piaria Estado, o .sr., Gustavo Neves, -Se' ram e s'Ublimal�am, para a,nunciar brasileü'a em prol do Brasil, pul--

10re artístico Alma se revelou uma
5.000 duzias de madeira, com cretário do Interior e Justiça, E· cumprida a sua tarefa de domina- sando iguais, nâ emprês:a" os cora-

trapiche proprio 'Para atraoar . ducação e Sande, tendo'se feito ção, diz,endo, como_na, fala fnrmosa ções ·nativ..os ,e os corações que se

qualquer navio que entrar ta m b e' m '3companhar' d�. sua do Frei Francisco de S. Carlos, consagTaram à -terra livre, que li·
neste porto, bem como dez es- exma. senh01'a, apresentou os cum' "que Ia;quelas matas melancólicas yremenLe adola!ram para o culta"
,taleiros ao lado do trapiche, primentos ·of,iciais ao ins.igrte vi- que- tiranizavam os olhos já se do seu anlor -e j:Jara as primícias-
,palia engradear 800 duzias de sitante. transformaram, em campanhas liso' da sua· ternura. Por isso, pelas evi�
madeira, existindo na 'frente O sr. ministro Pedr:o Colmon, nhas, em searas frutíf.eras, em se- àências que alumiam a obra cen-

do Deposito, uma praça, para que também presidiu, no dia se" menteir'as flõridirus; que, do seio I tenária, re.elartIa a justiça 'e' é se'

desca.rga de madeiras. Exis- gúinte pela manhã, ao lançameIito da(fi_leles ermos emaranhados, que v,ero mandamento da verdade que
tc{m úambem trilhos -e vago- da ip,edra fundamental eLa Casa de denegr�am os corações, têm nascido se anuncie - contra os intrujões e-

ne-tes.. Blumenau, representando o sr. Pr,�- vilas e cidádes .. florentes". os cronistas dé sabença fácil -
Facilita-se metade do paga sidente da República, prof,eriu no Nestes vales agora amenizaqos que, �os .alhos azruis. dos habitant<)s,

menta. local ainda um 'esplêndido disclll'- do' Uajaí. tão cheios de crônicas desta terra" rebrilha la.. luz pura dEI'

Tratll:;Sle com o proprietá- so, {lue arrancou vibrantes ,aplau' vivàz·es que narram QI Íll,dobt;avel, uma inconsumível chamà de' bra-'
rio Sr.- Salomão, na oa.sa Cli-: sos da assistência. Ao ato compar::- tenacidade dos seus povoadores, silidacle - ideal forte, profundo e

per" à Rua Tr'ajano - Floria- ceu também o representante do SI'. há, pór tôda par,te; pelas ribas su' nobre que arranca, da alm'a lim"
nópolis.

.

Governador do Estado. Discursa- aves e p·elos pendores das serras, pa dêstes homeIis leais, o erupti

1:-----·----------,
....--...;,-....---------- ram -na)ocasião ainda o BT. Pr,efei' como sinetes dia conquista, rumo- vo brado c,a,nioneano, vibrante co·--··

nstitulo dos
. nduslriarios to Frederico Bl1ch e FJ:'Iei Ernesto, rej.os de colméia e bulícios de for' mo um tributo de pe'rpétuo ferVOl"

diretor do Colé'gio' Santo An tônio. ja. São cem anos de labor que so ao País -ensolar'ado que, um dia.·

O mini,stro P.edro Calmon regr,es'- am nessas lÍarrativas. São cem e1egeram para cenário, de suas vi.

sou ao Rio, via Curitiba, no dia- 10 anos de esfôrço ·e de avanços quG da.s e para abrigo manso do seu der

r·edoiram, hoje, c-amo . o espólio' radeiro sono: "Esta é ia ditosa pá"
blmdito dos que para cá vieram trja. .minha amada".
trazendo'nos, afim de nos darem

inteiros, a constância -do seu de-

OSNY GAM4·& elA.
Rua Jeronimo Coelho, 24 A

Florianópolis
Acabam .ee receber
Maquinas de

.

escrever
"CONTINENTAL
ERICKK _:_'portatil
Cosinha americana
esmaltada marca
.'

«SECURIT»

Concurso para as carreiras de escriturário e.

escrituráriô-datilógrafo

Continua na 3a. pagina

O Institllto dos Industriá'rios torna público que, no períOdo de
:1 1 a (30 d·e setembro, permanecerão abe1'tàs

.

inscrições para os con'

('ursos re�ativos às ,ClarJ�eiras 'em epi�afe. In±'ormaç�ões' doetalhadtliS
poderão ser obtidas na sede da Delegacia dó Instituto, Edificio IPASE,
2° andar, das 12 às 15 hor:as, exceto aas sabados em que o horario 8e-

�ã das 9 às 12.
-

r

Suc-Frufi

GUILHERME TAL

O complement9 alimen
tar por excelencia. Ex
trato de frutas,vitamina C
Hidratos de carbono.,
� FV-0Florianópolis, 11 d,e setembro de 19.50. IJoão Rica1'do May'/' - Delegado.

Região Serrana, há dias, défendeu o sr. Edson Valen-·

te, que há tempos, processara aquele jornal, sem obter'
outra coisa que a obrigação qe deixar.o cargo que ocupa
va. O motivo da defesa é claro: o sr. Edson contrabandeou'
se para a U. b. N.

'

x x x

Qual será, afinal, o candidato da U. D. N. à Câmara
Federal que é defensor do divorcio?

.

O nome dele, entretanto, está na mesma chapa onde
figura o do ilustre lider do P. D. C., sr. Silveira de Sousa�,

Quem .,será?!

PA R A F E R IDA S,'
E C Z E MAS.
INFlAMAÇOES,
COCEIRAS,
FRIEIRAS
".

•
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ES'PINHAS, ETC.fl
-�----,_._...:'

,

•
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