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ENCONTRO' DUTRB-VARGiS,i;;
/"

,

�, "'l�. �.�} ". ,.,:f'
RIO, 8 (V. A.) - O sr, Danton Coelho, cujo rçegresso ao l\�'llsty.�;

vava sendo aguardado ontem levou ao sr. Gelulio V-argas, pessoalt1'te,.hl�,
a noticia da aquiescencia do general Eurico Dutra ao enco�t('O cbrn O

futuro presidente. Ao contrario do que 'está sendo rrotíeíado, esse en

contro não se verificará por ocasião da [nauguração da "Rodovia,
Presidente Dutra", marcada para o dia 1 9 do corrente. Sabe-se agora
que, depois da sua diplomação, o chefe do govêrno enviará, e acôrdo
com' o protocolo presidencial, um emissário para cumprimentar o sena

dor gaúcho. O sr. Getulio Vargas ,por sua vez, comparecerá ao Pala
cio do Catete para ritribuir lã vis"lta. Nessa oportunidade, será realiza
dia a "cntente" entre o presidnte que se despede e o que se anuncia.

AO que estamos informados, 'o presidente Dutra reeberá em sua

resídencía particular o sr. Danton Coelho que lhé comunicará os re-

sultados da ,sua' palestra, sobre 'o assuntos, com O antigo chefe do E;;-

RIO, 6 (V.A.) - A Comissão de Finanças da Camara,
em reunião reservada, aprecíôu a mensagem cio poder
executivo" solicitando autor-ização para abrir o credito

, especial de 75 milhões .de cruzeiros, destinado a compra
de matet-ial helico para as forças armadas do pais, O cre- São Paulo. Minas, :Bahia, Rio Grande do Sul
dito foi aprovado, sendo o parecer com o ante-propoieto as. e Pernambuco ·os Estados) mais populosos.
sinado e mandado a plenário. RIO, 6

.

(V.A.) _ O Serviço Na- dos maiores Estados é. a seguinte:
I

. cional de Recenseamento através São Paulo, 9 milhões 161 mil;
_

, do' que vem de empreender em Minas, 7 milhões 710 mil; Bahia•

.
.

'
,

todo o territorio nacional acaba 4 �ilhões 920 mil; Rio Grande do

O� :P'residente eleito vaJQr.i,z.·ará Q trt
..

a-
..?cemodc,a�.. :,n�,sO".1�Oesp05st1'amaI.oJh�0�'eó,.suael15tooo� :Sul, 4 milhões 207 mil e Pernam-

. -

'k
� , 'I�. b1V�o, 3 rçril!)õe�_ 223 .rrri'l, Deve-soe

balhó . barateande "D�"Ci1SI0 da" vida :,��te E:�ts'te!tea :P�l:��. ��:l� ::�i,e�::�a q��je�:�:s ar����:.��: :�:
ve, como s'e vê, nos dez anos que teraeões. sem maior importancia.
distam do censo passado, üonside- Proced,e-se ::),inda, corri" grande
ravel aumento de População. Re- intensid'ade, à apuração meClanka
vela-si. lambem, conforme os de todos os resultados faltando
ultimas dadOS f0l'J1'8cidos pelo De- muito� Estados, que estão ulti-
f,erido .s'll,rviço, que a população mando 'a fase d,e verificação.

PORTO ALEGRE, (j (V.A.)
•
I'iepisar suas declarações ant.e['Ío-

O !)residente eleito da· Republica res de que "nos ultimas .t'empo�:
oontinu:a ,recebendo em seu r,eUro valorizou-se ,o diiJl}eiro, enquanto
de Itu a visita de illumeras per- se desvalorizou o trahalho" causan-
sonalidades politiC!as, bem como do, em consequencia, ,,o aumento Via,"arão para'( o Rio, hOJ" e'.. pró-de representantes da maioria das da pobreza. FaIleL' justamente o 7

classes opt!rárias do Bna,sil. contrário.: .L- valorizwrei O· traba- d! ta g
,

hAinda ontem ss. foi procurado lho barateando o üust{) da vida". ceres pesse. IS s auc OS
.

por dma comissão vinda de São De�pedindo-se dos r visitantes, PORTO ALEGRE, 6 (V.A.) - de uma estação de repouso na
Paulo. o sr. Getulio' Vargas disse que, Vi:a1arão ama.nhã para.o Rio os prai'a de l'orr,e.s, foi acometid{) de
Durante a palestra que se esta- viajaria '1)ara Campos de

JOrdãO,'
srs. Adroaldo Mesquita da Costa, peneup1onÍ!a" enco'nbrando-se agora

belec,eu entre o sr. Getulio Varg,as no proximo dia 11, a fim de in i- Gaston EngIert ie Glicerio Alves. em boas condições de saude. O
e o gTUpO de visitantes o presiden- ciar as demarches finais para a da bancada fedeTal pessedista'. O

I
sr. Gaston Engleort. retornàrá a

\Le eleÍto teve oportunidade de ! fo'rmação. do miúistério. lex-m�nislro -da Justi!{a, que vem esta' cidad,e. a 25 do ,corrente.
•

Não d: e�mola nas. �uas. Auxilie 14 provado, na Comissão de FiDan�as da Camara, o pareceras �SS�C1açoes beuef1C1entes.

contrário ao aboBo de Natal aos funcionários federais
Ordem de prisão COD- RIO, 6 (V.A.) � A Comissão d,e dos tl'>e�hOS do parecer de seu com-

1'r8 Carlos Frl-as ;Finanças da Cam�.r.a, como era panheiro de representação, depu
esperâdo, l'euniu-se ontem paro tad{) João CIeofas. Acrescentou, de'
tomar conhecimento do proJeto pois, ainda se reportandO aquele

RIO, 6 (V.A.) - 'O radvogado de Abono de Natal, que anteont'em primci'ro 'P'a,recer, ,que' estavam de
Helio Bocat,er, patrono do locutor fora. di�str'ibtlid6 ao deputado. F,er- pé as informações pl'estad'as pelo
Carlos Frias, informou á !Ím� nando Nobre,ga, da aus�ncià do ••••••••••••••••••••••••,
p'rens'a que o juIz da 16a Vara Cri- primitivo relato.r, depU'tad{) João
m�nal 'expediu ordem d'e prisão Cleofas. O deputado· Fernando No
contra seu constituinte, 'condena- brega, d'eclarando que dad:a: a ur
do 'a um ano e dois meses por fa� gencia da materia.; não tivera tem
lencia frauduJ.e.nta. A prisão, eu- po de redigir seu .parecer, P�SS{)u
tr-etanto, ainda não foi ef'eLuad·a. a da-lo verbalmente .pa'ra que, as
O locutor Carlos Frias, que foi sim, não s·e 'atrazasse ,ainda mais
el'eito vereador .pela legend'a da a marcha, já tão l'etardadla daquela
UDN, vai impetrar um" haheas- propo.siCão.
corpus" ao Supr,emo ',I'ribuna) Fe..· Fez·, então, uma 'eXPosição, re'
d'eral para def'ender-se e'm liber': trospectiva sobre a situação finan�
dade. ceira do pais, reexaminando va�
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Será' a 26 de
.

março' a impu.rlaute &onferênci'8
dos Chanceleres do Hemisferio Ocidental

WASHINGTON, 6 (V.A.) - O I A PALAVRA DE SOCARRAS

.,
a reunião será de grande impor

'Conselho d'a, Organização dos Es- HAVANA, 6 (V.A.) - O presi- tancia e expressou. a esperança das
tados Americanos fixou a: data dei dente Carlos Pio Socarras, de Nações Unidas em levantarem
26 de março - segunda-feira - Cuba. disse ante..ontem, durante a uma, barreira efetiva contra as

para o inicio de uma conferen- recepção de primeiro de ano ao tendencías totalítarias. "Tlrna Amé
ela especial dos 21 ministros do corpo diplomatico, que a próxima rica. que oferece um espetaculo de
Ext,erior do continente, conrerencíe de Washington dos suas 21 nações unidas, numa C07

Esta reunião foi convocada para ministros do Exterior das Bepu-, operação politica e econômica mu
considerar varias moções visan- blicas Americanas dirá ao mundo tuas - disse ele - não pode fa
do combater a ameaça do comu- q�e a opinião das Améríoas-é una- lhar em sua efetiva -e valiosa con

nismo internacional ás nações Ii, mrne, em relação á grave sítua- tríbuíção á causa da iestabilidade
vres do mundo e para discutir os ção. mundial. Di.sse ainda que mundial".
problemas ec?n��icos mais ur-

"

,�'.gentes do Hemisfério. , �•••••__ _ _ .

A data -de 26 de março roí acei
ta unanimemente pelos delegados
presentes á reunião de hoje, O
Conselho é a organização central
das 21 Repu'hlicas americanas. O
Canadá não é membro desse 01"

gão. Origjnalmente os Estados
Unidos tinham ·proOposto que ,t

conferencia se efetuasse em mea

dos de fevereiro, mas posterior;
mente sugeriram O dia 1 9 de mar
ço. O Conselho, entretanto, pon
derou que o dia 9 mareava o íní
do da Semana Santa e apresenta
ram a data de 26, que fOi aceita.

Enquanto' 'isto, um Sub-comitê
especial, formado por sete países,
que está trabalhando no estudo
'Preliminar da conferencia, noti
ficou ·0 Conselho da proposta dós
Estados � Unidos, estabelecendo
uma agenda de três .pontos para
a reunião. Oada um desses pon
tos cobr írá os aspectos politico,
militar e econômico das Republi
cas americanas. Esta proposta foi
-distribuida aos d;eolegados de to-
..cüs os palses d,e Hemisfério para
-exame.

75 milhões para compra 'de
material, bélico

o sr. Getulio Vargas viajará para Campos
de Jordão no dia 11.

Este Sub-comil e .especial reu-

nir-s,e-á a 12 de janeiro para uill
amplo debate da agenda e ,seg'cm
do consta Lodos -os delrgaclos se

rão convidad,os a participar des
s'a sessão. Espera-se que a ag,enda
da Conferencia dos Chanceleres do
Conlinente s,eja elaborada .o mais
rapidamentte passiveI.
A principal razão p'ara a fixa

ção da reunião no mês de março é
() fato de que entre a data de ho
je e meados de março, quinze no

vos governos s,e1'ão' empossados no

continente. Entre eles contam-se
'os do B1'asil. Uruguai e Guatema
la. Também o Cons,elho Econômi
co e Social das Nações Unidas se.

T.eunirá em Santiago do Chile no,
mês de �evereiro.

Un?- motivo ,forte para o p1;azorelahv'amente grande que há antes �o inicio da co,nferencia é o-d'eseJo dos Estados Unidos de a
presentar proposlas especifica sobre COmo melhorar a situação ba
s�c'a da; ,economia dos latino-ame
n?ano,s,'e. da produção de generosahmenLIclOs ,e de outros produt�s. Isto h�d.? entreta.nto, dep,endj'l
T:;t das d�clsües tomadas pela AgenCIa Nac�onal da Produção e outros orgaos recentemente cri'adospelo presidente Tl'uman e que sómenle em março poderão ser'me.lhor conhecidas.
A agenda prüposta pelos Estados Unidos indica que, o govêr

illO. de Wa�hingtou espéra que os
pals,es latInü-'americanos concordem com medidas positivas para-combater o comunismo dentro e16ra das frq,nteiras. Em troca os
E.st�dos Unidos fornecerão cooue-
T'açao econômica.

•

Seou)· transforma a em

tado Novo.

A diplomação dos eleitos será
feita até o dia 20 do corrente

RIO, 6 (V.A.) - A proposíto dos I tores de grupos 'e regiões conclui

ftr�alho,s �el apuração do; pleito Irão seus trabalhos, sendo então.

presidencial. o ministro Ribeiro designado um relator para apura,
d.a Costa, presidente do Tribunal ção ger-al. Feita tarnhem essa par

Superior Eleitoral, declarou aos cela de trabalho o processo irá

jornalistas que hoje ·0 procuraram I ao procurador geral da Itepublica,
que apesar da' complexidade das

,: que
dará parecer sobre o .mesmo,

,

Nesta sessão será marcada, em

normas traçadas p�lo Codigo Elei- I definitivo, a data da proclamação,
torsl, a diplomação . dos - ,eleit�s I

A

eXigen.
cia constitucional da pos

pela alta corle eleitoral deverá se no dia 31 de' janeiro, afirmou
ser feita até o dia 20 do corrente, por fim O 'ministro Ribeiro da

no máximo. I Costa, será cumprida e outra não

::purante, �sses dias,.. afirmou I te� sido a preocupação da Justiça

aquele magístrado.y os
.

JUIzes rela- Eleitoral.

o Ssrvioo Nactonal de Rec8oseIPmento
dá-nos resp\osta. ao «Ouanto Somos»!

ministeriü da Faz,enda e segundo :l>gj
quais o Tesouro não tinha normal-

I

mente recursos par,a dar o abonq,
,a não ser que .o Congresso autori
zasse a emitir para áquele fim.
Diante disso; embora lamentan

do e 'assegurando. sua simpatia ao

funcionalismo publico, não tinha
com{) relator da materia, outra so

lução, senão negar a concessão do
abono, l11anrtendo, assim, pelOS mes

mos fundamentos ,o paN�Cler ante
riormente dado p'elo d,eputado Jo ..
ão Cleofas.

·Vai Ser homenagea
do o sr. Cal� Filho·
RIO, 6 (V.A.) - No Automov.el

,Clube do Br'asil, o deputado Café
Filho será homenageadO, dia 27
do corrente, com um almoco de

-c-oo,t'en:ljS de tallie,r,es, [leias .s,eus
amigos e 'admirador'es, em rego
sijo pela sua ,eleição ·ao pqsto de

vic,e,-presidente da Republica.

Posto a votos .Q .parecer negan
ao a conC'essão do abono, foi aproo
vad,o �ontra os votos, dos deDu
tados Oa-fé FiÍho, Benjamin Fará e

Pon�e Arruda.

vasta
.

fornalha
,

r;
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Prefeitura Municipal de· Florianópolis
• RESOLUÇAO N. 2, •

, o Prefeito Municipal de Florianópolis, no ,uso de suas

atribuições,

2 Q ESTADO--Terça-feira, 9 de Janeiro de 195_l

\
'

,

Com a, inauguração, recentemente realizada, de várias. li
nhas novas cerraram-se ainda mais as malhas da grande rede

aérea da CRUZEIRO DO SUL, que ora em verdade se desdobra

por sôbre toda a vasta extensão do território nacional, com pro- Venda de viatura no Hospital
j,eções para o estrangeiro.", / Militar de Florlan6polls

Damos abaixo alista .completa dos nossos pontos de esca- Acha-se aberta a concurrencia

,

la, distribuidos por Estados e Territórios: para a venda da viatura' turismo
"Ford", modelo 1934, l'[mousine

AMAZONAS � Manáus. motor 18-9ld016, de dOIS pneus

PARA _ Bélem, Conceição do Araguaia, Marabá, San' "Good-Y<ear"; tipo comum, alta
pressão e respetívamente" de nvs

tarém. H 380159B e 59H-2210 e d'e 2 pneus
MARANHÃO - Balsas, Brejo, Carolina, São Luiz. "Míchelin" de 560x19, tipo baixa
PIAUí_ Floriano, Parnaíba, Ter�zina. pressão e respectivamente de nvs

CEARA _ Fortaleza. 14689054 e 110834, tudo perten-

RIO GRANDE DO NORTE _ Mossoró, Natal. oente ao Hospital .Militar de Flo-
rianópolis,

PARAíBA - João Pessôa. ,Todo o material pode ser visto
PERN'AMBUCO - Caruarú, Pesqueira, Petrolina, Recife. no citado Hospital, diariamente,
ALAGOAS _ Maceió. de 9 ás 11 horas, As propostas de-

. , verão ser seladas de acôrdo com
SERGIPE --' Ar�caJu. . . ,a lei e conter as características
BAHIA - Barreiras, Canasvíeíra, Caravelas, Ilheus, Lapas, da viatura e respectiva ímportan-
Salvador, i. o } cia �m algarjsnios e por extenso' e

ESPíRITO SANTO _ Vitória. deverão ser entregues devidamen-

DISTRITO FEDERAL _ Rio de Janeiro. t� 'lacradas 'até ás. 10,.30 horas do

-O AULO A' t b A
'

C
.

G a·
dia 9 (nove) de janeiro de 1951,

SA. P
,

-. ;aç� u a, �araquara, amymas" u
na Guarnição Militar de Florianó-

ratmgueta, Itarare, Sao Joaquim da Barra, Sao Jose dos polis, sediada no Décimo Quarto
Campos, São Paulo. Batalhão de Caçadores, no Estrei-

PARA'NA - Curitiba, Monte Alegre, Pôrto União I (União to".
_

da Vitória), Rio Negro (Mafra). ·CLINICA E
.

CIRURGIA DOS o

SANTA CATARINA - Florianópolis, Joaçaba, Joinvile, LHOS - OUVIDO - NARIZ E GAR

Lajes, Mafra, União da Vitória.
'

,

GANTA DO

RIO GRANDE DO SUL - Erechim, Pelotas, Pôrto Alegre. 08- J J B 1 8817T8GOlAS - Abadia, Anápolis, Araguacema, Araguatins, '. • • fi 1)'
Arraias, Aruanã, Couto de Magalhães, Dianópolis, Fila- Formado pela Faculdade Nacional

A

t· id d
. .,

Pi !le Medicina, da Universidade ®délfia, Formosa, Goiania, Na IVI a e, Peixe, Píáus, Ires
Brasil. E;x.assistente dos Serviçol

do Rio, Planaltina, Pôrto Nacional, Taguatinga, Tocan'!le Oftalmologta, do Professor Caldas
tinea. Brito, da Policlinica Geral 'do Rio

/

MATO GROSSO - Aquidauana, Cáceres, Campo Grande, de Janeiro, e de oto-rtno-Iartngologta
Corumbá, Cuiabá. !lO Professor Leão venoso, Hospital
TERRITóRIO DO ACRE - Rio Branco, Xapurí. I M�oc:::�6����oRua' Trajano, 31TERRITóRIO DO AMAPA - Amapá,- Macapá, Oiapoque. LO andar

nO

TERRITóRIO DO GUAROPÉ - Forte Príncipe, Guajará· Atenderá, diariamente, a partjr do
Mirim, Pôrto Velho. dia 1° de Novembro no horário da
TERRITóRIO DO RIO BRANCO - Bôa Vista. \4 ás 18 horas.

' '

REPÚBLICA ARGENTINA - Buenos Aires.

/.

\

EM CONEXAO COM A "PLUNA"
Montevidéu.

Para colocar SOLA
em seu Sapato

PROCURE

I ,Oswaldo
telefon es 1536 e 1324

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

EM TRAFEGO MúTUO COM A "IBÉRIa":
Madrí e outras cidades espanholas, Genebra, Lisbôa, Londres,

, .

' Montevidéu, Paris, Roma.
;,

�

:;:., �
,

-,
.

. .�.,.(--
Fab.loallt. • dllltrlbuldo... cla. afamatla. ooa';;,
f.og&•• -DISTIRTA- • RIVETt po••u. UIII lII'all;
d••0.tlm.Dto d. oO"lIIll'ali ..l.aado.: b.la.
bOIl•• bal'ato.� algodl..,"moftD. I a.lam.lltol
pa... .!falat.... qUI � l'laeb.' dlretament. da.

Snr.� CO...lrol••t•• do Illt••lolf no ••ntll.io do:O:lh.. fa••um 'jllIDIl!

Flolf.iaza6poU.';!I 1FlLIAIS .m}Biumtl!ncau:.�La.i•••

EM CONEXAO COM A "S.AVAG":
Rio Grande, 'Pelotas, Bagé, Cachoeira, Carasinho, Passo

Fundo, Erechim.

'CONSULTEM NOSSOS HORARI'OS E TARIFAS

Se'rviços Aéreos CRU�ZEIRO DE SUL Lfda.
Agentes em Florian6polls: MACHADO & CIA. S./A� (om. e Agências

._1"0'•• "clb ..iaCl.' A Ca.a .& CAPITAL- .hClmo. ·�.t.llllaO do.
•1.lto Clnt•• d••fetua,...m .uaB.· aompl'ClIII2 MATRIZ :.m

f

RESOLVE:
Nomear o sr. Manuel Ferreira de Mello, Secretário Geral...

e Asbelina Dias Mourão Diretor de Administração, para servi
rem respectivamente C�rriO Presidente e Secretário da Banca

, ,
.

Examinadora no concurso de provas para. provimento em car-

gos da classe inicial da carreira de Escriturária, do Quadr@.
único do Municipio.

Prefeitura Municipal de Florianópolis, em 30 de dezembro-
de 1950.

O Prefeito
atribuições,

Adalberto Tolentino de Carvalho
'Prefeito Municipal

. RESOLUÇÃO N. 3

Municipal de Florianópolis, no. uso de SUB.$

RESOLVE:
Nomear o. sr. Manuel Ferreira de Mello, Secretário Geral;

e Asbelina Dias Mourão, Diretor de Administração, para serví-:
rem, respectivamente, como Presidente e Secretário da Banca,

Examinadora no, concurso de provas para provimento em car

gos da classe inicial da carreira de Oficial Administrativo, do
Quadro Único do Municipio.

Prefeitura Municipal de Florianópolis, em 30 de dezembros
de 1950.

Adalberto Tolentino de Carvalho
Prefeito Municipal

RESOLpÇAO N. 4
<, ,

O Prefeito Municipal de Florianópolís, no uso de suase

atribuições,
RESOLVE:

Nomear os Professores' Barreiros Filho, Miriam Cecilia Pe
reira, Carlos da Costa Pereira, Dr. Wilmar Orlando Dias, Dr.,
João Batista Bonassís, Dr. Alvaro Millen da Silveira e Dr. Ro-
berto. Mündel Lacerda, para servirem de examinadore, respec
tivamente, das matérias de Português, Dactilografia, História"
do Brasil, Corografia do Brasil, Matemática, Noções de Díreítr»
Constitucional e Noções de Estatistica, no concurso de provas.
para provimento em cargos da classe' inicial da carreira de'
Escriturário, do Quadro Único do Municipio.

Prefeitura Municipal de Florianópolis, em 30 de dezembro..
de 1950.

o Prefeito
atribuições,

Adalberto T�lentino de Carvalho
Prefeito Municipal

Manoel Ferreira de Melo
, Secretário _Geral

Municipal de Florianópolis, no uso de suase

RESOLVE:
Nomear os Professores Barreiros Filho, Miríam Cecilia Pe

ireira, Carlos da Costa Pereira, Dr. Wilmar Orlando Dias, Dr;
João Batista Bonassís, Dr. Alvaro, Mi1len da Silveira e Dr. Ró
berto Mündel Lacerda, para servirem ,de examinadore, respec
tivamente, das matérias de Português, Dactilografia, História
do Brasil,' Corografia do Brasil, Matemática, Noções de Direito-.

'

Constitucional e Noções de Estatistica, no concurso de provas.
para provimento em cargos da classe inicial da carreira de
Oficial Administrativo, do Quadro Ú-nico do. Munícípío,

Prefeitura Municipal de Florianópolis, em 30 de dezembros
de 1950.

\
.

I

Adalberto Tolentino de Carvalho
Prefeito Municipal

Manoel Ferreira de Melo
Secretário Geral

"'_-..-,.-_-_'_-_-_._-_._._.._-_-_._-_-_-_-.-_-_._._._._'_._-..-.....-_._..._._._....---_-.._._-...-_.....�
r= ....

Teodoro 4. Ferrari
Missa de 1- ani,ersário

A família de Theodoro Antônio Ferrari, convida os paren
tes e pessoas amigas para assistirem á missa, que, por alma de
seu inesquecivel chefe, manda rezar na Catedral Metropolitana".
às 7 horas, do dia 10 do corrente, quarta feira, pelo transcurso
do 10 aniversário do seu falecimento.

,

Desde já, contessa-se agradecida aos que comparecerem �
êsse ato de fé cristã.,

'

Da.

Ali DAMASCENO DA SILVA
,
ADVOGADO

"

�\� .• "P:rr- .>.lIT'� ...
, "Af;4BS CIVEIS B COMEaCJ:A18

!'fac. 11 te No�.m"ro. D - ......
, '.

..... : l.Jze • 1.181

l'lorl"6po." ,- s..,1a Calarl..

.....................................................
�

,
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• o ESTA.PO-Terça-feira, 9 de Janeíro de 1951 3

o menino João José, netinho do
sr. Francisco Lamarque hábil ,e

dedicado chefe d� pagin'açãp dês
te jornal, çomemona., hoje',

,

mais
Um aniversário.

VIAJANTES
Sr. OLIMPIO SEGUI DA CUNHA
Está entre nós, acompanhado Mais uma rrp.vistaJ em Floria ao '11,ento, toda a sua cultura, tod� O

de SU,a exma. espôsa, o nosso pre- pciis? (' seu amor e tôda 'a, sua vida e que

zado coestaduano sr, Olímpio Se- Sim--; mais uma revista, prezados são os saudosos jornalistas Petrar

gui da 'Cunha, alto funcionário da leitores, para maior Jlrilhal1tJsmo cha Calado, João Kuehne e Plácí-
Fazenda Nacional, servindo na Re' das letras catarjnenses. - do Gomes.

LIRA TEMIS c,'LUBE
cebedoria Federal de São Paulo. Já a nobrearte contava, em nos- Depois, no decorrer da leitura,
Juntamos nossos curqprimentoa] so meio Iíterárío, com scmanáríos nos extásiamos com poetas de sau

aos muitos que vem recebendo de br-ilhantes e eis que surgiu, para dosa' memória e admiramos o íul-

P'or Im carnaval 'mel'h'er seus numerosos amigos aqui resí- nossa maior satisfação,' para nosso gor irradiante de penas contempo

dentes, ·,augurando-lhe feliz estada orgulho mesmo, a Revista "Bâs.; raneas.

m.f'8f1ul!lmento. para o e8_ru..
aval

.. de,. 1951 nNOesltva-AcDaPoistal. sola", sob a direção de osso Outras sessões ainda nos 'I são

1Du u
_ _

_

conterraneo Juvenal Melchiades de apresemadas,' destacando-se a d,e:

Serão "reãlizadbs
.

P')-, -ésb Clu- PARA,QA INFANTIL Souza, autor de várias obras e . 'Espol'tes e a de Rádio, 'entregues �

1:>e, em sua séde social lluS dias 3, Na matinée infantil do dia qua-
Contratou ca,samento em Joa- jornalista brilhant'e. personalidades destacadas nesses

çaba, com Ia di�tinta senhorita Dóra I"
.

te N' d lt -t·�ábado, 5, segunda-reir .. e fi ter' tro, domingo, haverá uma parada Da Nova i:., .
. nIclamos" as�lm, .,es , .

ovo 1'\.nO, ramos a cu ura ca armense .

. -'Çá-feira, de fevereiro, g.r.llldi'nos infantil, de fantasias,' com distri'
' dieta fIlha do sr_ Os com uma vltona hterana com o Eis a nossa modesta apreciação

'bailes á fantasi:a-. Domingo, dia 4, buição de prêmios _

cal' ROdrigues
.

da ,Nova, Prefeito aparecimento do numere: um de com o no.sso labraço de congratula-

'haverá, vesperais infantis e ,juve- A inscrição deverá ser feita, im-
daqt.ele mUn1.��plO e Deputad() ."BÚSSOLA", que -n'os vem incenti- ções 'e 11 reafirmação de nossa es'

'nil, das 16 ás 19,1:5 horas .� das prorrogavelmente, até ás 18 horas estadual. �leito pelo Pla,rtido Social
var no ;esforço supremo, por nos p,erança em ,completo e;'ito e felici

'1�,30 ás 22 horas, respe0tivan1ente. do dia 3 de f.evereiro, na Joalhe- Demo?r�tICo "e de" sua exma
..
sra. faltar todo.s os predicados como dades para os numeros subsequen'

-RESERVA DE -MESAS: As mesas ria Moritz ou com a senhorinha
d. OlecIa Da Nov,a, o sr. NIIton c01abórad.or em continuarmos !l teso
Heller Fichten-er industrial' e '. .

:"serão reservadas a 11artil' -das ti; Layla Freyesleben. .

d 'd' presta'r _desmt,eressados serVIços
crIa OI' reSI ente em Porto Ale- .'

'horas do dia 27 de .1·illlcI·ro cor- Rainha do CARNAVAL 'I embÓ'l'a mod,estos, ás letras catarr
gre.

rente, sábado, na, séd·� social. A� O Lira como vem fazendo to- Os jovens noivos tem sido mui
�'Senhas serão distribuidas ás 8 ho- dos os anos, ,elegerá sua Rainha do to f.eliçiitado,S pelo aUS[licioso. a-
Tas da manhã do mesmo, dia e no Carnaval, cujo concurso obedece' conte.ctmento.
-m'esmo local. E' obrig-al6ric lU a" rá as seguintes bases:

_

vresentação do talão c/f) mâs deI 1) os votos serão entregues no

,;fevereiro, para o que o' 51'. cobra- ato de reserv'a de mesa;
"dor estará presente para controle. 2) ,serão, treis as apurações: Sá-
_As mesas serão reservadas ou pelo bado, segunda e terça'feira;
'1Prõp"iO 'associado ,ou por pes;;ôa 3) Serão dados valiosos prêmios
.<:de sua família.

I' I

para a 1 a, 2a ,e 3a colocadas.
Preços de mesas: A�sinatura p:r A Diretoria solicita dos srs. so-

-ora Os três baile.s - Cr$ 150,00 -- Cios a fineza de não levarem peso
não havendo, reserva para a vés- so'as estranhas ao quadro social:

,,;pe,ral infantil e juvenil. 'Outrossim, previne que sómente
Ingressoss O Clube não distribui- poderão frequentar as fe.stas de

"'l'á convite. Para as, pessóas ('m carnaval o,s sacias quites com a

transito, poderá a Diretoria, a tesouraria 'até o mês de fevereiro
,''Seu 9ritério, e .sob a responsabili- inclusive.
.-dade de um sócio, 'expedir ingres Florianópolis,' 8 de janeiro de
sos, desde que o apresentad;) pa- 1951.

.

"gtie O valor de' uma anuidade, 03 A DIRE-TORiA O.',,,qu'ais poderão ser adquiridos jlJll" OS ,maiS Importan-
,·;to á. Tesouraria do Clube, até ás

t d Ó'1� horas do dia Jla realizáção de Perdeu'-se OS O, POÇO e petr -
"-Cl;l-da baile, e depois de autorizada I d B b·'3, .concessão. pelo Sr. President.�.' No trajeto- da Livra'ria Progres- eo a a la

MenOres - Não será permitida a so ao Da,r Rosa, uma caneta "sche- SALVADOR, 6 (V.A.) O en-

'vermanencia de menores' de H frs", sem tampa, com a gravação genheiro Pedro M-oura, do' Conse
:.aúos nos ,bailes do� dias .treis, cin- d? no�e de sua proprietári,a:

Ma_,
lho Nacional de

petrol'e.O.,
confir

..co e S'eis. Na, vésperal infántil só- rIa LUIza Wendhausen. -

mau que o no.vo poço petrolífero
',:<mente d,everão dancar menores P,ed'e-,s,e a quem encont:t'1a� O recem d'escoberto é dos mais 'im-
:"at.é 11 anos t: na vésperal juvenil e,�pecial obséquio de entregá�a portantes até hoje descobertos no
.�de 11 anos até 16 anos. no Banco Inco.' Brasil.

Panelas de Pressão ARNO
a (r$ 5tO,00 '

Grelhadores Etétrlcos
a Cr$ 300,00

na 'Eletrolàndía
Rua Arcípreste - Paiva - Edf. Ipase - 'I'err eo

I

�Comunic�ção á classe
mé-dtca brasileira

SObre' o lançamento de ANORIST DO Brasil
.

Partioiparnos á classe médica dO Brasil que acaba"

mos de lançar ao mercado, ANOHIST, (Produto original
de Anahist Co. Inc. - New York, Estados Unidos) com

primidos antíhístamínícos aplicados nas ,a-ler'gia,s e res

friados comuns com grande erícácía nos Estados Unidos

e demais países amertcanos, cujo uso

medida de profilaxia.
Desde Fevereiro quando, "Seleções" publicou uma re-

I

portagem especial sôbre o enorme sucesso de ANOHIST

nos Estados Unidos, que 'a, sua procura tem sido grande
no Brasil. Todavia somente agora pudemos lançá-lo ao

mercado brasileiro tendo 'como base O medicamento ori-'

Sinal, Tonzyfamina (25 mlgrs) em vidros de 15 e 40
-

comprjmidos >8 sob contrôle técnico dos nossos laborato-
,

rios responsáveis por produtos de renome universal como
"Sal' de Fructa": Ena Emulsão de Scott etc.

, ,
,

ENO-SCOTT & BONN:ES, INC. OF BRAZIL

Av. Cidade de Lima. 175 - Rio de Janeiro.

Filiais em: São Paulo, Porto Alegre, Curítiba, Belo

Horizonte, Rio, Salvador" Recife, Fortaleza, Belém.

--0--

foi considerado

'I Confiança da MuLher

REGULADOR XAVIER
Duas fórmulas diferentes para dois males diferentes

N� 1- EXCESSO * N� 2 - ::�1�s����� ,.'
,

o quanto custa uma enceradeita

A R N O,

I "lJua ArEcl.1pLresEt. CpaTl'vaROLAN.D IA
� fi v Bdificío Ipasel-Terreo

'r---'-�

Faz, anos" hoje, .,u encantadora filia 'rua Esteves Junior 5.]1., An

menina Maria H,elena Fiuza Lima, tania Vieira e familia Estreito,
filhinha do sr. Manoel Fiuza Lima Maria Carcony Pedra Grande, El

sócio da firma Fiuza Lima & Ir' za Maria Reiwert Rua Aristilia

mão, desta .praça, -, no Ramos, Vicente da Conceição
.

Comemorando o seu 50 aniver- Major Costa 8, Unidos para Os'

sárío.: .Mari�
.

Helena reçepcionará I wald�
.

Nery?
, L,�rgo.ln. '?a�doso d,e

na resjdencía de seus pais suas Almeida Caixa 477 Prédio Kefa

numerosas amiguinhas que lá

I
Ias, Ewaldo Schlernper, Waldernar

afluirão para cumprimenta-lá, ofe ... e �il.va Fe_Hpe Sehrnjdt, Nercio

recendo-lhes uma festinha. Moreh-a, NIcolau Souza e senhora

O "O Estado" se associa ao júbi- Estreito, Francisco Simas Pereira

lo de seus pais e ,amiguinhas au-
e família, Nilton >,ouza 24, maio,

gurando-lhe felicidades. Governador CeI. Raimundo Pi-
nheiro Filho, Sn. Franca Caixa

Sr. JÚLIO AGOSTINHO VIEIRA Postal 230, Antonio Gomes Anita

Natalícia-se, .hoje, o sr. Júlio A- Garjbaldi 34, Familia Antonio

gostinho Vieira, capitão círur- Bernardino Trajano 6, Josino An

gíãó-dentísta da: Policia Militar que.
drade Barreiros, João Are-cio, Ju

por êsse motivo será muito home-
díth Almirtante Lamêgo 128 Luiz

nageado por seus amigos. Pizzolatti Sobt-inhó Hotel 'Metro'
Srta. MARTA MANSUR pol, Antonio Manoel. da Rocha e

A data de hoje consigna o aní- senhora, Izaltino Ri�eiro

coelhOIversárío natalícío da distintà' sen- D�st. Base Ae,rea, EZIr Ramos.
Bo

honínha Marta ..Ian r f' .

caiuva 152, Zilah Fonseca Chaves,
, • ,Iu su" lno orna ,. . .

mento da o
»-,

•

d d
Helena SIlva Rua Curitibanos

n ssa socje a e. , .

SE'" S
MENINO JOÃO JOSÉ.

Walf'rido ouza <stl'eIto, r. Lean-
, '

.,.

dro Carvalho, Fernando Luiz Não de esmola nas ruas. Auxili"

Carvalho Cons. Mafra 57. 'as associações benerícíentes.

T�Iegram.as retido,
Acham-se retidos, nos Correios

,8 Telégrafos; telegramas para:
Arlindo, Pereit-a rua Nova Tren

to 119, José Oar'neírc e farnjlia
Miguel -Rosa 190, A.S. Stipp e r.a-

ANIVERSARIOS,:
J1AlUA HELENA FIUZA LIMA

, ...$omente por causa de urne

"'nica pulga - e uma grpnde
maçada I

•

NOo se aborreça,,, Polyilhe .6-
bre o lençol e o próprio corpo
NEOCIO em PÓ,,, e continue
seu sono, tranquilo, Use o pó,
que não irrita a pel. _

nClo deixa cheiro.

Para pequenos aplicoc;õ••
prefira a latinha de
NEOCIO -r- '"

__

NEOCID

nenses.

"BúSSOLA", em s'eu numero--de
apreséntação, nada deixou a d,ese

jar. Formato comum, papel bom,
ótima disposição, invejavel cliche- RIO, 6 (V,A.) - Um telegr,ama
rie, com ,trabalhos magistrais de de Recif.e di� que a bordo do va- ,

literatos de r:nome naci�nal, está por "Antuerpia", 'ora naquele por-
\ fadada, ,e assIm o. deseJamos, a to, vi'ajam tres camelos, que se

ocupar destacado lugar entre suas I destinam ao museu zoologico dO
congêneres. Rio. Um desses animais importa-
"BúSSOLA", traz em '.suas pági- dos �p'elo prefeito cari�ca adoe

nas cop!o:;a,matéria em pros� e I ceu, sendo-lhe ministrada �
penici

verso, nao so de autores, catannen' lina e rigorosa dieta.
ses como de vários int,electuais de

o'utros estados da Federação_
Não digo que "BúSSOLA" tenha

vindo preencher uma! lacuna, mas

penso ter vindo. 'enriqueoer as le
tras barriga-verdes, com mais uma:

revista âigna de aplausos e de to-

du b apoio, moral, e materila,l, pois
que bem o mer,ene.

-DepOis de uma' página. de grati
dão aos seus colaboradores pres
tou, em bélissima lição, homenagem
póstuma, pedindo aos J.eilores e

'amigos, um minuto de medita'ção
"aqueles", que na terra deI'la-m ás
letras catadnenses, tod� o seu ta'

André Nilo TadascQ

Camelos par.a o

Zoo do Rio

Federação Catario8o·
S8 de Desportos

EDITAL
De ord'em do senhor Presidente.

J.ev'o 'ao conhecimento dos porh
dores de PERMANENTE;S,- que os

mesmos 'estão suspensos, devendo
os intere.ssados dirigil'lem-se à Se
cretaria da F,edera'ção, afim de 'se
proceder a revalidação.
Florianópolis, 4 de. j!aneiro de

1951.
Hélio Quint, 10 serretário

Cr$ t.750.00

----------� ----------------�--�--��------�-----=----__.

t
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Excia, para ser transcrita no com

petente registro. Imobíliario, Estri
bado no que estatue o nosso Código
de Processo Civil em seus artigos
454 e 456, requer se digne V.
Excia, designar dia, e . hora para no

local determinado, serem _ ouvidas
as testemunhas

.

abaixo arroladas

que comparecerão independente
mente .de citação para justificarem
o alegado, cientificando-se de tudo,
previamente o senhor doutor Pro
motor Publico da Comarca. Requer
mais que justificado o alegado,
[ulgada por sentença a dita [ustí- bens de menores, que se processa
ficação, se digne' V. Excia, na for- perante êste Juizo e cartório do

ma.do artigo 455 §§1° e 3° do Codi- escrivão que êste subscreve, que

go de Processo Civil, mandar citar atendendo. ao que lhe foi requerido
o senhor Dr. Representante dó Mi- por Dona Maria Laurinda Reis, e

.

nístérío Publico da Comarca, os in- tendo .em vista ao mais que dos

teressados incertos e os confron- autos consta por despacho profe
tantés do imóvel, aqueles por edi- rido' aos vinte e oito, (28) dias do'
tais com o prazo de' trinta (30) mês de dezembro do ano -de-mil

novecentos 'e cincoenta
-

(1950),dias, publicados treis (3).' vezes em

um dos jornais desta Capital, e autorizou a venda, em hasta pú
par Uma só vea no Diário Oficial blica, dos bens abaixo. descriitos,
do ES1�do, e' estes (confrontantes) com suas respectivas avaliações,
por mandado, citando-se tambem pertencentes aos menores Otavio
slla� mulheres, se casados forem: Duarte e I�ene Georgina. L�ur�n�
citando-se ainda, o Dr. Delegado da, que serao levados a público
do Serviço do, Patrimonio da União, pregão d� venda e a,rrematação, a

nesta �idade, todos para contesta-I quem ma�s der e maior l�nço, ofe
rem, querendo, a presente ação de Ir.ece!" acima das �espechvas �v�-,
"usucapião", _ no prazo de dez Ilações, pelo porteiro dos. auditó ,

(10) dias, após a citação. Protesta- r�os, ou quem suas vese.s fizer, .no
se pelo depoimento pessoal de qual- dia nov� (9) de fevereiro p. VIn

quer contestante, sob pena de con- douro, as 10. horas, no local em

fesso, pela prova testemunhal e que se, re�hzam
.
as. vendas em

perícia. 'Dando a causa o valor de h�sta p.ubhca determllla�a�. por

Cr$ 400,00 e A. esta com os doeu- êste JUIZO, a porta do edificio da

mentes inclusos. Pede e 'Espera Prefeitura Municipal. Descri�ão e Não de esmola nas ruas. Auxili.
Deferimento. RóI de Testemunhasr ,

avaliação dos bens que serao l� as associações, beneficíentes.
1° Manoel Jeremias residente em',

vados á praça: "1) Um terr�no, SI�- p.-,---T· bé d" t 1\'1
..' Caml", Gr.v.t.'. I ame •Abrão Coqueiros' ?O) Pedro Ro to em im e, es e u umcipio e. . "I lo f '., , .,

� -

C t3� 50 d Mei•• d•• me l:Iot ... ; pe I. me,dolfo dos Santos idem; 3°) José da omarca, com,;)' metros e

I]ore\ n��c(). ./I�. CASAriMJ9Silva, idem. (sobre estampilhas' es- frente e 800 ditos de fundos e a
f"'C''O t' "'_... � � _

... ,�,_ ..

taduais no valor de doze cruzeiros área de 48.324 metros quadrados"
e cincoenta centavos, consta A): fazendo frentes a Leste, na estra" cincoenta cruzeiros' (Cr$ 1.1tlU,UUJ.
Florianópolis, 30 de Outubro de· da geral e fun�os li Oes�e, e� um mil seisentos e cincoenta
1950 (ass) Francisco Camara Ne-I terras de herdeIros de Jose FelI·' cruzei.rQ.s (Cr$ 1.&.>0,00) e setecen
to'. Vale a entrelinha que. diz "Ur- ciano; extrema ao ,Norte com ter_ tos cruzeiros (Cr$ 700,00). Uma
ban". Em a dita petição foi prof�- ras que foram de Antonio Ma.cha- casa de estuquei e madeira, encra

rido 'o seguinte despacho: A. Desig- do e ao Sul com ��n<)el Ja�lDt�. vada no 'terreno acima
'

descrito,.
ne o senhor Escrivão dia e hora 2) Um terreno· sIlo· em, Tlmbe, em mau estado de cOl1servaçã'o, a_

para a justificação notificado o I
dêste inuniciJpio e Comarca, com valiada por quinhentos' cruzeiros

Dr. Promotor Publico. Fpolis 301 180 metros d� frente e 500 dito.s (Cr$ 500,00). E, para que chegue
10/950 (ass) A, HoeschI. E'para de fundos, maIS ou menos e a a· ao conhecimento dos interessados
que chegue ao conhecime�to de to- rea de .90.000 metros quadrados; e ninguem possa alegar ignoran
dos mandou expedir o presente e-

faz frentes a Leste, na estrada �e_ cia, manqou expedir o presente eo

dI'tal q.lIe sPl'" ar' d
.

I d
ral e fundos a Oeste, com Domm- dital, que será afixado na serte-.... a lxa o no ogar e .

constllme e bl' d f d gos Teodoro dos Santos; extreman- dêste .Juizo no lugar de costume'"pu Ica, o na arma a
. _

lei. Dado e pas&ado nes!a cidade de do ao Norte com Delaudmo Joao e, por cópia, publicado no jornal
Florianópolis, aos dezoito, dias do de Sol).z� e ao Sul com o �erren.o "O ESTADO". de Florianópolis_
mês de Demmbro· do ano de mil no- acima descrito. 3) Um ·terreno, SI. Dano e passado nesta cidade de

to· eui Timbé,' deste municipio e TijuC"as, 'aos dois d:fàs do mês .de
Coma'rca, com 129,06 metros de Janeiro do ano de· mil novecentos
frentes e ,os achados de fundos -e e cincoenta e rim. Eu, Gercy dos
a área de 21.433 metvos quadra- Anjos. Escrivão, o datilo�afei.
dos; fazendo frentes a Oeste,· na conferi e subscrevi. (a) CarIos
estrada geral e fundos a Leste, no Ternes)- Juiz de Paz no exerci
travessão extrema ao Norte com cio do cargo de Juiz de Direito.
Maria Ve'ntura e ao Sul com João Está conforme o original, sobre G

Bayer Filho em terras de que fo' qual me reporto e dou fé.
Não de Gsmola nas ruas. AuxilIe ra de Celso' Lemos; avaliíld'os, res_ Tijucas. 2/1/1951.

pectivamente por um mil cento e O Escrivão: Gercy dos Santos
, -

/

STAR
of'I"-rt .,� 1�;'"

Em
.

toda parte - uma

*�éfP) ç� i"� � '::.::.�:�� :,:' :;::h:.� :�::::
� � exato - nem muito forte, nem muito fraca..

r�" -

Por isso srAR satisfaz o todos

. �� I os paladares. Experimente •••

_

_ !fh,·" • V. também "<a.ó Ia.

. � da misturo exato I

apoteose!
..

,
,e.

_ ...

� .....

Cigarros

I
a mist_ura exata!

,

Juízo de Direito da 1 a .. 'Vara da
Comarca .de Florianópolis,

(

Edital de cita0_o com t prazo· de 30 dias

Edilal

JU1Z0 DE DIREITO DA CO,
MARCA DE TlJUCAS

Edital de praça com o prazo
de trinta dias

O cidadão Carlos Ternes, Juiz
de Paz no exercício do cargo de
Juiz de Direito da Comarca de Ti

jucas, do Estado de Santa Catarf.....
na na forma da lei etc.,.

, ,
,

FAZ SABER

\

aos que o presente edital de pra
ça com o praza de trinta (30-)
dias expedido nos autos numero

sessenta e dois (62), de venda de

o Doutor ARNO PEDRO HOE- ficie de vinte e nove mil quinhen
SCHL, Juiz de Direito da ta Va- tos e setenta e quatro metros qua
ra da Comarca de Florianópolis, drados (29.574m2) situada no 10-
Estado de Santa Catarina; na for- gar denominado "Abrão" Coquei-,

-

ma da lei, etc. ros, Sub-distrito. do Estreito, nes-

Faz saber aos que o presente e- te municipio. e Comarca.
dítal de citação com o prazo de 2°) Que o. terreno em referencia é
trinta dias virem, ou dêle conhe- de forma irregular e tem atualmen
cimento tiverem' que, nos 'autos de te, as confrontações seguintes: li
ação de usucapíãe em que foi re- mita-se pela frente com terreno de'

querente Egídio Augusto da Si'lv_il, marinha,- alias, ocupado. legalmente
foi proferida a seguinte sentença: pelo. suplicante, numa extensão de
- VISTOS etc. Julgo por senten-: oitenta metros, pelo, lado direito

ça a justificação.procedida nestes com' terras de dona Ruth Matzeck

autos, em que é [ustificante Egi- Urban e de Sebastião . Vicente da
dio Augusto 'da Silva, a fim Costa, numa extensão de -quatro
de que surta os seus devidos e Ie- centos e dez metros, pelo lado es

gais efeitos. Citem-se por manda- querdo com as !propriedades de 0-
do os confinantes do imóvel usu- ,tavib Gonçalves dos Santos �. dos

eapíendo, bem como o. senhor Dr. herdeiros de Bernardino Martinho
Diretor do Serviço. do Patrímo- Cardoso, muma extensão de qua
nio da União e o Dr. tO Promotor trocentos metros (400m); pelos
Publico, na qualidade de represen- fundos, com a estrada'do Bom A
lante do Ministério Publico e a brigo, conforme se ve da planta in
Fazenda do Estado, e por precató- clusa, numa extensão de 18 metros.

ria,' na Comarca de Joinvile a con- 3°) Que, o requerente vem manten
(rontante Ruth Matzeck Urban, .do a posse em apreço na gleba
;para contestarem, a ação no pra- mencionada com efetivas culturas..
rzo legal. Citem-se por 'editais, com moradia habitual e. continua du
·0 prazo de trinta (30) dias, os in- rante todo o decurso do tempo su

teréssados incertos, citações essas I pra citado: 4°) Que é principio,
.que' deverá ser feita de conformi- corrente no direito Civil que "a
dade com o artigo 455 § 1° do I quele que, por trinta anos, sem

'CÓdigo de Processo CiviL· Custas interrupção, nem oposrçao, pos
afinal. Florianópolis, 12 de De- suir como. seu um imovel adquirir
zembro- de 1950 (ass) Arno Pedro lhe-a o dominio, independentemente
'Hoeschl, Juiz de Direito da Pri- de titulo de boa fé, que em tal ca

meira Vara. PETIÇÃO' INICIAL: so; se pressumem, podendo reque
Exmo. Sr. Dr. Juiz de Direito da rer ao Juiz que assim o declare, por
Primeira Vara desta Comarca. E- sentença, a qual lhe servirá dk ti
'gidio Augusto da Silva, brasileiro, tulo para a transcriçãó no registro
-.natural de'ste Estado, com 67 anos de imoveis: (colIigo Civil, artigo
de idade, solteiro, pescador, resi- 550), Neste caso, tem decidido os
dente em lugar denominado"A- Juizes e tribunais do Pais ao usu

brão", Coqueiros, sub-distrito do capiente só cabe a prova de posse,
Estreito, desta Capital, põ'r seu 'continua� e pacifica do imovel,bastante procurador, infra assinado com animo de dono por trinta a

.advogado inscrito na "Ordem dos nos. Os requisitos de' _justoululo e

Advogados do Brasil"
.

Secção· de boa fé são dispensados (Clovis Be
'Santa Catarina;: sob )10 320, com viIaqua, Cad.'· Civ. Com. vaI. 30;
escritorio a rua Fel�pe Schmidt, Sá Pereira, Manual do Cod. Civ.
nO 21, sobrado, vem com o devido pago 232) 5°) E como assim o pe-

,acatamento, alegar e afina}.. reque- trcionario, ora denominado autor
rer a V. Excia.. o seguinte: 1°) haja satisfeito o estatuído no arti:
Que, o, suplicante, filho dos fale- )50. 550, combinado com os artigos
cidos Augusto Luiz Hipól ito e de 552 e 496, do COdigo Civil, quer
'Maria Guilhermina de Jesús, por si que lhe seja reconhecido a dita
,e por seus antecessores ora mencio.- posse, na forma dos dispostos nos
-nados, há mais de trinta- (30) a- artigos 493 nO 1 e 494 nO 1 e outros
DOS, esta na posse mansa' e pacifi- do referido Codigo, a-fimde adiquirír
'ca, com animo de dono, sem inte- o dominio dela pela prescrição ex
rupção nem oposlÇao alguma de traordinaria ja consumada e medi-,

,·uma area de terras com a super'! ante respeitavel sentença de V.

vecentos e. cincoenta. Eu Vinicius
Gonzaga, Escrevente Juramentado,
o sub�crevi. (assinado) Arno Pe
dro Hoeschl . .Tuiz de Direito da
Primeira Vara.
Está conforme.
O Escrevente Juramentado

Viniciqs Gonzaga

as associações beneficientes.

I '

/

crS 2.10�

,iA••••

m;nh8 clnturalll
\

A mulher lente-se acabrunhada

pelas suas, ocupações diariaa.

quando a.'atormentam. as délRa ,

Da cintura. As dô�es na cúitura.
:

o l!lJnbago. a ciitica. assinalam i

•. presai,i'- de certàs"impureza !
'Docivaa. diminutos e -ponteacu- ji\ .

dos cristaia de acido uriCO. que
irritam e inflamam os tecidO&.

Os principais�.. encarrega.-

dos de expulsa-los são os .I'ÍIIL

Assim sendo. é especialmente·
indicado um medicamento que

estimule a aç&o dos rins. como

as Pilulas De Witt para os RiDtt
.

e a BeXIga.

Meio seculo de exito é a melhor

recomendação das Pit'blas Der

Witt. Em todas 'as farmaçiaa.
I

'&. PILULAS

DEWln
,

para os RIns e a Bexiga \
EM VIDROS DE 40 E 100 P/LULAS.
o -GRANDE F. MAIS ECONO,!"CO

. - ..�._r..,.
_. .

- .--..

'"
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PROGRAMA PARA O MÊS DE JANEIRO "

DOMINGO DIA 7 - "SOIRtE", COM INíCIO ÀS '21 HORAS. SABADO DIA 13 - "SOIRÉE BLANCHE" DE 1951, PARA REPETtR E ULTRAPASSAR O
(;RANDlOSO SUCESSO ALCANÇADO NO ,ANO PASSADO. DOMINGO DIA 21 - "SOIRÉE", COM INICIO ÀS 21 HORAS. SÁBADO DIA 28 -, PRIMEIRO GRITO

lij_;,:.�_.k;ltJ�2.t� DE C�R�AVAL DE 19S1. - TODAS QUARTA-FEIRAS, DAS 20 ÀS 22 HORAS, "SOIRÉE MIGNON".

cUI'So �or correspondência
'CURSO GINASIAL em um ano (Decreto-lei nO ,4244), ,Preparató-'

'Fios para Direito, Medicina. Engenharia. Escolas Militares Escola 'I'ec-
.

. ,
.

;]Dica de Aviação, etc. CONCURSO, p/o Banco do Brasíl, DASP e outros.

<i:OMERCIAL PRA'TICO. Taquigrafia Inglês etc. Matriculas abertas., �
,

'

3Peçam prospectos hoje mesmo á Caixa Postal 3.379 - Curso de Madu-

:&l"e2a "BRASIL" - Rua Vitorino Carmilo, 782 - SÃO PAULO.,
-

•
N. B. - O presente pedido é nulo para fins' de pagamento no ca-

,:1>0 'em que a publicidade 'aqui referidas �ue são estipuladas acima.

�

'--O-G-j-na-'5-io-e-m-t--o-u-2-----an�o-s-1
Por CorréSllond8acla

Curso Jos é Bonlícclo
Diretor Professor Antonio R. Rollo

Secretaria Professora Gilda Rodrigues
Praça da Sé, 28.--C. Postal, 6,374.--São PaubI

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

01nVd'S - e6L 'd'O
·yal1 YlllNI

.!IOJ8 50801"'''' ,sossou WD5 d

saluallv a sa,IOpapUa!l.au
end s. 1l;SIPUOa SUB ro

·svzad ap m -s oSloqwaaol olad
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"II i>epeaq(OI S •.llas(nd
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O "Ol" $l::>
slqnu SI 1!.lOJue OSO'1
'b OZ OolfiO Op,,3q� ',!{
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, r

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
:íBELARMJNO HYPOLITO AZEVEDO FRANCISCO ANDRADE

e

DALMA" LNZ ,AZ,:I]Y_-ElDÓ. "

e

LUIZA ANDRADE
... ", �."., 1 �

<,

Participam aos parentes e pes- Par-tioipam ; aos parentes e pes-
-sõas de suas relações o contrato sôas de suas relações o. ,contrato
-de casamento de sua filha NeI1y de casamento de seu filho Parisio
.eom ° sr. Parísío Andrade. corp a srta. Nelly Azevedo.

/ NELLY E PARISIO

confirmam,
Canto dos Ganchos i/i/51
---------'---------_....._------ -, _,--

'I Via gem com srguranca fi rapidez
so NOS CONFORTAVEIS �lICRO-ONIBUS DO

R4?IDO «SUL-BRASILEIRO»
•

I Flotíanépolís - Itajaí - Joinville - Curitiba

Agência: Rua Deodoro' esquina da
Rua Tenente Silveira

QUER VESTIR·SE COM CONFORTI E ELEGANCIA'
PROCURB A

alfaiataria Mello
Rue Felippe Schmidt 4R

Modelo .4.RC-5-P

,
-

'TElHADO'

ONDAIII.

,... ...... ')"" I. .: ._� -.�

,

ONDAllls/A
1.....';JJA��cl6ccÃ I X A , os, A L 3 3 9 • _' ,'.( o' PAU L O

•

Distribuidores Pro Santa Catarina;
CARLOS HOEPCKE S/A

COLUMBII CIPITALIZACão S.A.
RESUllADO DO SORTEIO

f"

DURAVEL,
• Elaborado com material helUlDlao.o
Úlalterável e fibras de alfa ,resistêacia.

• Recoberto com maeral rebatário.
• Modem.simo sistema de IcdJric:ag4o
aorte-lDIIericáDCI.

'. Pesa 5.� Kgs. aproz. por mt2.
• I.oOOm.2.frcmsportam-se fàcllmeate_
um camiwu!o pequeao.

• Requer mm pouca madeira para' n«
colocaçao.

lECONOMICO
• Baizo custo iaicial.
• Craade ecoDomia DO frClllsporte.
• .Madeirameate levíssimo.
• Colocaç4o fácil .com fíJtitgos COmllll&

I

f)ATI LOGRAFIA Sofre de asma 1
-_

Só a expectativa de um
acesso de asfixia asmática com
o seu cortejo aterrador, abate
o espírito mais resistente. Sei
asmático é viver sempre de
baixo dessa ebsessão nervosa
e dissolvente. O remédio do dr,
Reyngate, a salvação dos as..

máticos, combate eficazmente
não só a própria asma, como
qualquer bronquite crônica ou
não, tosses, chiados, etc. Com
6 remédio do dr. Reyngate, as
gotas antiasmátícas, puramen
te vegetal, o doente adquírs
imediato alivio, voltando sua
respiração logo ao ritmo na
tural. Não encontrados no lo
cal, enviem antecipadamente.
Cr$ 25,00 para End. Telegrâ,
fico Mendelinas, Rio,' que re
metemos. Não atendemos pe-
1(\ reembolso. I

------.,---,,------

A esmola dadá nas ruas agrava
o problema da mendícancía,

aUântida Rádio· Catatinenst Limitadá_
a-presenta mais 2 iosupelraveis .modelos 'para '1951

CARACTERISTICAS:
;; 5 valvulas: Ondas: longas de 550 a 1.700 kc[s; curtas 6 a 18 mcs. 50 a 16 mts.

mi Alt0-falante 61[2 polegadas, tipo pesado: Tomada para toca-discos .

• Transformador univel'sal para 90, 110, 180, 200 e 220 volts v.

I!.\'I
Variavel de 3 secções: FI com núcleo de ferro: Caixa. de IMBUIA de luxo.

_ Grande alcance � Alta sensibilídade : Som natural.

(orrespondlncll
Comerclll

Cont.r.
Dlploml

DIREQAOI
Amélia M 'l"olzi

IIETODOI
Moderno • Eficiente

Ru. General BUlencourl, 48
• (Esquina AlberAue Noturno)

No sorteio de amortzação realizado no

dia 30 de Dezembro de 1950
foram sorteadas as seguintes,

combinações:

PBG
HRO

UCA AND,
DRP rpZW

IFZ
TVA

FRAQUEZAS EM., GEIAl.
YlNHO, ClEOSOTAOO
"S I L V E I I .A "

Modelo ARC 515
,

'
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As uttlrnas novida-des em 'Maillots, Shorts,: Calções e Calças
Praia, pelos menores preço- na A MODELAR!!!

Pôsto comemoratívas do 71" aniversário de

íundaçãe da �olQnia e 25' da instalação
do l\1unicipio de- Crlscluma

Encerram-se hoje as solenidades'
minará 'hoje com excelente partida culo, ao lado da Matriz, em home...

de futebol entre o Atlético Operá, nagem ás almas .dos que trabalha

rio, daquela cidade, e o Nacional ram pela criação do Município, fa-

nicipio de Criciurna, ocorridos on- A. C" de Porto Alegre: lando nesse ato ó Sr. José Pímers-

tem, a Comissão ,de Festejos orga, DIA 5 teI.

nizou o seguinte programa que ter- ÁS 21,00 horas - Torneio de vo- '(>.s 17,00 horas - Partida Iuteboi,
--------------- leibol e basquete na praça de es- i Iistica no Estadio Irineu Bornhau

portes do Olimpico B.C., entre as sen, gentilmente cedido. pela Soeie.
.

representações de Laguna, Tubarão
I
dade Carbonifera. Próspera fi. Ai ..

e Crícíuma. e Esporte Club Próspera, entre ..

COMERCIARIO, campeão da cída-:
Dia 6 de de 1949 e o NACIONAL A. C...

Ás 6,00 horas .:.:_ Alvorada, pela de Porto Alegre, precedida de uma

Banda Musical do Cruzeiro do Sul, interessante preliminar.."
COm uma salva de 21 tiros. Ás 19,00 horas - Retreta, DOi'

.

800 horas - Hasteamento
-

'do jardim "Etelvina Luz",
-

pela Ban
Pavllhão Nacional, na "Praça. da da Musical Cruzeiro do Sul. '

Imigr-ação", falando, para. hísto-
,.

DIA 7
riar a .data, o Sr. Manoel Telesforo .Ás 17,00 horas - -Partida fute-
Machado. bolistica entre o ATLETICO OPE..,
Em seguida -'- Lançamento da RARIO, campeão da cidade de:

pedra fundamental do monumento 1948 e o NACIONAL A.C., de Por
a ser construido em homenagem to Alegre, no Estadia Irineu Boc
aos pioneiros da colonização de nhausen.
Crícíuma, Em ambas as partidas serão dís-
Desfile da juventude, no qual to- putadas duas belíssimas TAÇAs:,

marão parte unidades do Grupo com a seguinte inscrição: _:__ TAÇA
Escolar "Professor Lapagésse" e PREFEITURA MUNICIPAL
Curso Normal Regional e Socieda- 25° ANIVERSARIO DE SUA INS-·
des Esportivas. TALAÇ,W HOMENAGEM AOS
Ás 10,00 horas - Missa solene, PREFEITOS Marcos Rovaris 6_1-

em homenagem às almas dos pr'i- 1926- Addo, Caldas Faraco 6-1.1951_
íneiros colonizadores falecidos. CORRERÃO TRENS DE RECREIQ;
Em seguida - Colocação de uma: DE: - Imbituba, Laguna, Tubarão.

corôa de flôres, na Cruz do Sé-
I
e Araranguá a Críciuma,

de observações
/

I Hamilton Alves
bôa vontade 'e dos que querem co

laborar com o esporte de Santa
Calar[na e com a Nação hrasileí
ra. Estamos certos de que ·0 Sr.
Governador .Dr, Aderbal Ramos
da Silva e Prefeito Sr. Adalberto
'I'olentino de Carvalho, prestarão O
seu me-lhor apoio e sua melhor
colaboração nessas empreitadas
difíceis do desporto barriga-vêrde.

Florianópolis esportivo entrou
Com o pé direito no Ano Novo de
,1951. Entrou mesmo. Em Feverei
ro será dada uma demonstração
Inequivoca, cristalina e írretor
quivel dêsse ingresso auspicioso
do esporte da Capital no ano bro
tinho, pois, para ãlegría de todos
nós; estará concluído, conforme
planos do Sr. Flávio Ferrari, ti

trabalho de iluminação do Está-
dio da Rua Bocaíuva, Um Estádio -'--O I---- .j:
todo remodelado e iluminado po, A situação, meus amigos, é dog-
derá representar melhor a Oapi- matíca : oito .ou oiten-ta. Nada de
(aI catarlnense, dando-lhe um no- meditações, nada de consultar os

vo aspecto; A idéia da iluminação botões de casaco, nada de refle
do nosso campo partiu do

.

CeI. -xões e nada de "deixa para' ama
Paulo Vieira da Rosa, e foi apro- nhã, O problema requer uma solu
veitada pelo Sr. Flávio Ferrari çãO Imediata. O caso é que, mes

operoso e esforçado dirigente. d� mo .aníevendo {JS maiores obstá-
esporte barríga-vêrde. culos, a canch.a de. hasket-ball

--0-- deve ser construída. Deve ser cons
Além dos tl'etpaIlcs que sofrerá. truída para termos alguma COUS'UJ

a nossa praça de futebol já se que impressione bem aos vísítan
movimenta, de outro _llldo, .a FAC tes ..E se não 101' construída tudo,
no sentido de construir uma can- irá por aguas abaixo... Alguém
cha de basket-ball, para ser palco deve autorízer o inicio das obras,
do próximo campeonato brasilei- sem retardamento. Ela deve estar
1'0 de basketball, a realizar-se nes- pronta dentro do prazo necessá
te Estado. Não resta a' menor rio, ou antes ou na hora "H". NãO
sombra de duvida, de que a Capi- importam que seja antes, dentro
tal Voem precisando há muito des- 40 prazo ou na hora "H"; não!
sa cancha, pôsto que o dO LinUJ T. O que importa é que ela seja cons
C. - não oferece vantagens extre- truída. Bonito para nós. se todos
mamente necessárias para ser ob- os castelos construidos no ar rui
jeto de' atenção dos paredros da rem! Muito bonítot. Depois de um

Federação AtIétic'a Catarlnese, que esforço Inefável do mentor da
têm á frente a dinamioa e arroja- FAC para se construir a quadr-a,lI'a figura do Dr. Osmar Cunha. será muito "BACANA", se tudo
"rodos os florianopolitanos devém

I'
isso for apenas "fogo' de palha"!

emprestar, se for,em-.solicitados, o Ha, será um doce de côoo não há
seu apóio. Todos Iliéls devemos duvida! E' necessário que alguém
-trabalhar com as armas que dis- dê a palavra "do Pode começar".
pomos para o progresso de todas E' necessário. não; é urgente! Ilr
as modalidades de esporte exis- gentissimo! Festejos, homenagens,
len�es em nossa cidade, porque champagne;: todos esses prearnbu
quem incrementa O' esporte está los deverão ser proibidos. Vamos
prestando relevantes serviços á deixar os operários batisar o ne
Pátria. E os paredros de nossas gócío para que não haja demora
entidades de esporte confiam no porque tudo que tarda .enerva. d
tliSpirito espertívo dos que te-em senhor nã-o é 'da mesma opinião?
,.

.

LIRA TEMIS
Por um carnaval melhor

CaDCUrSO de musicas de carnaval

CLUBE

o Lira Tenis Clube, o clube das

grandes realizações, por seu De

partamento Social e Art,isLieo,
lançará também, este ..ano, um

grande concurso de musicas de
'carnaval que por certo, alcançará
de camI?osiçõ·es musicais para o

() 'mesmo, ,liinão melhor, 'exito do

que foi realizado em 1950.

Assim é que a partir desta data
() Lira Tenis Clube aceitará ins-

7) As composições serão jalga'
das por uma comissão durante a

exibição a ser feita em dia e ho'

ra designados.'
_

8) Os originais da,> composioões
ficarã?. com O Lira l'�nl:; Clilbe.
Fpolis, 8 de janeir.o .de 1951.

Depa1'iamento Social.

érições para o notavel concurso

I

CARNAVAL de 1951 que t.em por,
,

titulo: - Por um carnaval me.

Ihar. - , "

Bases INICIAIS;
1) Todos os dompos-itores 'pode

rão concorrer com' uma O.U mais
musicas, nas e<ategorias de marcha
e samba, sendo obrigatório a le

tra e orquestra'ção;
2) Será' facultado o uso de pse,u

donimo;
3) As inscrições encerram-se ás

Mudou�se para. sua residencia
. ,:particular .

'o gaI. Dutra, .

.RIO, 6 (V.A.) ___;. Desde ante on-' das 7 horas, -para. o Palacio do Ca

lem. á noite o general Eurico Du- tete, que 'assim v6�tou a sua anti

tra trlansfcriu·&� para sua r·esi' ga função de séde apenas dos des

�encia p-articular, á rua Redentor

nO 317, em Ipanema:, on.de dormiu

pela primeira vez 'e de onde, saiu
na manllã d-e ont,pm, pouco depois

pachos e audiências. presidenCiais,
até O proximo dia 31, quando Ler
mina o mandato de S. excia.

Festividades

Comemorando o transcurso, do
71° aniversário de fundação da

Colônia e 25°, da instalação do Mu-

FELIZ
com KOLYNOSI

- Dn e
,I

a
•

r 1, o
IMPERIO - As 8 horas

Sessões das Moças
iLoreUa YouIlg
Richard Greene \

em

ROMkNCE NO SUL
T-echnicolor

ODEON - As 8 horas
CARMEM

Technicolor
com

Rita Hayworth.
Glenn Ford.

No Programa:
1) -:- ,O Esport.e em Marcha

Nacional.
2) - Noticiario Universal

Atualidades.

Pre<:-üs: Cr$ 6,20 - 3,20
"Rigorosamente proibido até 18

anos".

ROXY - As 5 e 8 horas.
Sessões das �loças

MELODIA DA NOITE
com

Dana ANDREWS

II í· d
'.

Ih
.

d
·

t
Quem quiser alcançar uma ",an-

JI,POIO os- ver.me OS aos u eDIS a,s �����r '��r��ae��;�r=!:�:��eae t;:�
RIO, 8 (V.A.) - O Jornal, de nador d'o Estado do, Rio e os srs. rá, com efeito, tôlo quem espera

ontem publica o seguinte: Pl'ado Kelly ,e .soares FilhO. Em i com os bI'!aços cruzados, pensan'
Noticia um v,espertino qne a _f'a- troca Os vermelhos fluminenses. do que a vantagem desejada I·be vi-

milia do sr. Luiz Carlos Prestes em leader ud,enista a governança do' rá sÓ a seu mero pedido. Não troa
l>arcou para o estrangeiro com di- leader udenista a governança do: gineis, portanto, em vão, que po
nheiro fornecido ,Pelo atU!a,1 gover' Estado. deis obter algo sem faz'erd,es por

elas alguns esforços. Só quando
comeÇ1a,rdes a trabalhar' seriamen
te -e, quando o tiverdes merecido,
pelo vosso paciente e se·reuo ,es'

{orço, o prémio desejado ser-vos'

á -então dado e ningu�m vô-lo po
derá tirar.
Se realmente buscais a- Verdade,

e não somente o vosso -próprio
20 horas do <lia. 26 de, j,aneiro agrado, 'se a estimais mafs que to'
corrente; dos os prazer·es ,e aquisições munda'

4) Da divulgação: O Clube an-
nas, mais até do que a própria fe'

torisa aos cantores e a orqut1stra licidude, estareis dis,posto a fa'
a executarem as musicas inscritas

zer os e.sforços necessarios para
em lodas as, reuniões dançantes obtê-Ia.
que se realizarem até a data do

Ensinar a humanidade a, eneon'
encerroamento.. Fará publicar a,

trar ,esta -coisa simple� e real, é,letras nos jornais e -em avulso, á
hoje 'em dia, o objetivo de todo

proporção que forem sendo rece-

bidas; pensador, original, ,e, todo aqu,ele

5) Será promovida um't exibi- que pod,e aumenbár, por esta forma,
o saber do mundo é um luminar

ção publica; da raça.6) Serão conferidos prêmios aos
O C' I E t t" d Clrcu o s o erlCO a omu-

vencedores até o terceir" lugar
nl?-ão do Pensamento ajuda a en'

na,s dua.s oategorias de marc1ía e

samba.
contraI' ·e obter o que se d,eseja. No
TaUwa "Amor e Luz", à rUia Con
selheiro Mafra 33 - 2° andar too.
das as 2a.s. feiras, às 20,30 horas
sã·o realizadlas sessões acesSjv,eis ao

publico, onde são ministradas pa
lestras muito instrutivas.

!
Nilo bá dentllrlclo que combata lU!
cárie. melhor do que Xolyn08. O
Creme Dental Kolynos neutraliza oa
ácidos causedores dlU! cáries, des
truindo ú bactertaa que produzem
e88e8 ácidos. K KolYDOI clareia o.
dentes ... embelezando seu 80rrllo I...
Compre Kolynos boje Dlesmo e •••
use-e todos 08 dias 1 ,

KOLYNOS
ComlHl" as CIirfH
Agrada mail
R.neI. mai_

1[-422."

..

1
l\ferle OBERON

. Ethel BARRYMORE
No Programa:

1) - A Marcha da Vida - Na.:
cional.

Preços:
CRI'

Bras. e srtas. 1,50l'
Estudantes . . . . . . . . . . . . . .. 2;O{ll
Cavalheiros 3,20'
"LIVRE" -;- Crianças maiores dá-

5 anos poderão entrar na ,sessão de'
5 horQs.

IMPERIAL - As 8 horas.
MINHA POBRE MÃE QUERIDA

com

Hugo deI CarriU

Aida Luz
Emma Gramatica.

No Programa:
1) - A Marcha da Vfda - Na

cional. I

2) - Gabriola.s sobre o néve
Short.

PreÇOs: Cr$ 6,20 - 3,20
"Imp. I3.té 14 anos".

Crédito . Mútuo Predial'
Comunicamos aos nossos prestamistas e ao publico em geral qUI:

em virtude de já estar novamentE) funcionando a LOTERIA FEDERAL
reiniciaremos nosso.s SORTEIOS normaís a partir de dezembro, em

diante mensalmente, pela ult,ima extração de cada mês.
Outrossim comunicamos que por determinação 'do Sr; Fiscal de"

Clubes de Sorteios fica esta Soci.edade aguardando o despacho da au

toridade cOfupetente para designar a data da realização dos SorteiOI!!

ltrazados, face a paralização dl:l LOTERIA FEDERAL, agora já em no-

vas atividades.
-

"�..�..���.o"�"�������1

T O N I C A R DIU 'M
Tonico do cor�ção

Rins, Asma, Fraqueza geral, Molestias agudas perturbações
na circulação do sangue, Arteriosclerose, Disturbios na

pressão arterial, Cansaço, Falta de ar, Inchaçõeo, Edemas,
Molestias dos Rins, Reumatismn. Nefrite�.-

ESOTERISMO

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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OIA-28. DOMINGO. ,- SOlRÉE DENOMINADA "O BAIÃO NA COLINA". _. NOTA: TODAS AS SOIRÉES TERÃO INICIO ÀS 21 HORAS _ SERVIRA
DE INGRESSO O _TALÃO DO MÊS DE JANEIIRO. PARA A SOIRÉE DO DIA 20 "NOITE CARIOCA" - NÃOHAVERÁ INGRESSOS ESPECIAIS - CHAMAMOS A .

ATENÇÃO DOS NOBRES ASSOCIADOS -' O'DEPARTAMENTÜ' SOCIAL SOLICITA NÃO, LEVAREM MENO-RES AS FESrAS NOTURNAS A COMISSÃO FISCAL AG

!
.

.

IRÁ- COM O' MÁXIMO RIGOR JUNTO A PORTARIA. .

s

Sua beleza e sua mocidade dependem de sua saúde
E· sua saúde· de.pende do remédio consagrado:

REG·UlADOR· ,XAVIER
N� 1 - EXCESSO N\� 2 - FALTA OU· ESCASSEZ

REGULADOR XAVIER - o remédio de confiança da mulher

Prefeitura Muoiclpal de Florianópolis
EDITAL inscrita, ex-oficio, de conforrnída-

De ordem do. Snr. Prefeito Mu- de com a legislação. vigente, a f'un

nicipal, torno público, a quem in- cionár ia interina Natércia Lemos

teressar possa, que foram marca- Müller.

dos os dias 9, 10, 11, 12, 15; 1ô e Ao. ensêjo, ficam convidados os

17 do. 'andante, para que nêles se mencionados candidatos para, no.

realizem as provas das matérias dia 8 de janeiro. próximo, às 10 ho

exigidas nos concursos- para pro- ras, comparecerem !à Diretoria de

vimento .ern cargos da classe iní- Assistência Municipal, onde serão

eial das carreiras de Escriturário inspscionados pela Junta ' Médica
e Oficial Administrativo, do Qua- Oficial.

dro único do. Município, pelo que E, para conhecimento dos inte

<convoco Os candidatos 'inscritos a ressados. faço publicar êste no

comparecerem nos dias acima men- "Diário Oficial do Estado.", afi

cionados, ás 9 e 20 horas respecti- xando uma cópia na entrada pr in

varnente, no andar superior do edi- cipal desta Prefeitura.
f'ícío da Prefeitura, afim de serem Prefeitura Municipal de Floria

submetidos aos exames a que estão nópolis,' em 30 de dezembro de

sujeitos, na ordem seguinte : 1950.

Dia 9 - Português; ,Manuel Ferreira de Melo - Se-
Dia 10 - Dactilografia; cretário Geral.
Dia 11 - História do Brasil:
Dia 12 - Corografia do Brasil;
Dia 15 - Matemática: EDITAL
Dia 16 - Noções de Direilo Cons- Faço saber, a quem interessar

iitucional - Administrativo - Cí- possa, que, por despacho exarado
vil e Penal; pelo SI'. Prefeito, no dia 12 do cor

.
Dia 17 � Noções de Esbatíslica .. rente, foram inscrf los no concurso

Comunico, outrossim, que o con- para provlmento em cargos da elas

eur�o sl!-nLxe.gic!Q_j)��a§ 'Insu-uçôes _se. inicial da. carreíra. de Escritu

especiais aprovadas pelas Porta- rário, do Quadro Único do Muni

rias ns. 29 e 30, de 3 de Novembro cipio, os candidatos segui�es:
de 1950, e publicadas no "Diário Aida da Silveira, Rodolfo Fernan

Oficial do Estado" do dia 13 do des- Neves, Ney Barcelos Ferrari,
mesmo mês. e QUO. Robei-to Waldir Schmidt, Waldir

E, para que ninguém alegue ig- Marcelino, WaltranL Kímmel, Ro

noràncía, faço. publicar êste DO sina Donner Neves, Carlos Angelo
"Diário Oficial do Estado"; afi- Fedrigo, Joê Puerta Kersten, Sadi

xando uma cópia na entrada prín- Sell, Elza Maria Batista, Waldína

cípal desta Prefeitura. Cordeiro, Walda Maria Lohmeyer,
,

Prefeitura Municipal de Fl�ria- Marta Pereir-a Viana, Aurea Zaca
r ianópolís, na Seeretar-ía Geral aos rias da Rosa e Wilson Pompeu Ri-
2 de janeiro de 1951. 'bas. .

'
,

il'lal1uel Ferreira de Melo - Se- Outrossim, faço público que foi

cretário Geral. inscrito ex-oficio, de conformida,

I . EDITAL de com a legislação vigente, o. run-

Faço sahera quem interessar cíonárío irrterino Mário Lobo.

possa, que, por despacho exarado ,Ao ensêjo, ficam convidados os

pelo. Sr. Prefeito" no, dia 12 do cor- mencionados candidatos para,

nOI
'

.rente, foram inscritos no concunso dia 8 de janeiro próximo, às 10 ho

para provimento em cargo da elas- ras, c-omparecerem à Diretoria. de -------,.,------

se inicial da carreira de Oficial Assistência Municipal onde serão I
Administrativo, do Quadro único inspecionados de s3Júd.� pela 'Junta \
do Município, os candidatos se- Médica Oficial.

guintes : Aida da Silveira, Rodolfo E, para conhecimento dos inte
Fernandes Neves, Ney Barcellos ressados. faço publicar êste no

Ferrar
í

Roberto Waldir Schmidt ."Diário Oficial, do E�tado", afi
Hélro - Abreu, Waldir Mà:rcelillo: xando uma cépía na entrada prin
Waltrant Kimmel, Rosína Donner cípal desta Prefeitura.

Neves, Carlos Angelo Fedrigo, Elza Prefeitura Municipal de Floria
Maria Batista, Henr-ique; Bitten- nópolis, em 30 de dezembro de
court de Bona e Wilson Pompeu 1950.

Ribas. .

Manuel Ferreim de Melo - Se-
Outrossim, faço público que foi cretárío Geral:

- 2as., 4as. e 6as. das. 17 às 18 hs.
- 3as. das 17 às 18 horas e 5as. das

14 às 15' horas.
- 3as. e 5as. das 14 às 16 horas

(doenças de senhoras em seu

consultório) . Aos sábados, na

sociedade, clínica em geral, das
14 às 15 horas.

- Díáríamente das 15 às 17 horas
- (exclusivamente crianças em

. seu consultório):
'

Dr. Antonio D. Mussi - Operador.
Observações - A Associação não se responsabiliza

por nenhum tratamento especiali
zado sem a prévia indicação dos
médicos da sociedade.' Nas visitas
à domicilio o transporte correm

A esmola dada DIas' ruas agrava
�

por conta do associado.
o problema da .mendicancia.

. Naldy Silveira _ 20 Secretário

'��:..:..i..:..:..)+:..:�:�.:..:..:..:..:..:..:..:..:..:..:..:..:..:..:..:..:..:..:..:..:..:..:..:..:..:..:..:..:�

t M�chado & Cia; S/A-Comércio e AgênCias .�
..."t. dIstrlbUl�ores. das a:famadas balanças FILIZOLA, comunicam que estão aptos ,.�
.."t. a garantIr 8:sslstenCla perma_nente às bala�ças adql!ir!das em suas lojas, con- ....�
: tando para; Isto com os s'ervIços de mecaruco espeCIalIzado na Fábriza Filizo- '+.�.
�t". la, de São. paulo, onde o mesmo xem de realizar completo curso de .especia- ���
�t hzaçao em consertos, ajustamento e reforma,s de balanças. i: I

,�t" Rua João Pinto, 12-Florianópolis.-Santa Catarina -_- Telefones: 1658-1500-1362 �t�
I� .'. �
�:�:�:�:�:�:..:..:�:+!:�:�:�:�:�:..:..:�:+!:�:�:..:..:..:+:+:�:..:..:..:..:.�..:..:..:..:..:..:..:..:..,

,
. -

Dr. José Boa-bald
ADVOGADO

Rua General Bitténcourt, tt2

•

,.
,
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tRua Mcrrchol D�odoroJ 341, J.o a"d'H
�
...
",:.... )�"O'

...

�ONE5., �.;5Z 4218 "a;�a Pastel. 54$..... �;t
�.:.....v CURITIBA .-':2:��_�.�r.uCRA.IIA; PRO��liIFi!�S _J ..... .;.." tPÁRAN,\ �'",

+-"• ._, --- ...�.

GANHE
UM

corte de c a sfm í

ra

inteiramente

de GRAÇA
Peça explicação jun
tando um envelope

selado
Caixa Postal, 4587

sAO PAULO

ftaqueza e exgo
. 'támento

B A L,A,N,C A S
Sua balança precisa de conserto,. ajuste ou reforma ?
�Dispomos de . mecânico especializado na Fábrica

Filizola, em São Paulo.
Machàdo & Cía. SIA--Comercío e Agências

:Rua João Pinto, 12 - Florianópolis
Telefones 1362-1500-1658

F�AQUEZA E ESGOTA
MENTO no velho e moço, per
turbações funcionais mascu

linas e femininas, medo infun
dado vista e memoría fracas,
mania de suícídío, tiques ner

vosos (cacoetes) , frieza, desa
parecem com um só vidro das .

Gotas Mendelinas. Adotadas
nos hospitais e receitadas día-'
ríamente por centenas de mé
dicos. ilustres., Mendelinas·- fir
mou-se como o mais completo
e categorizado revigorante do
sistema nervoso e das energias
vítaís. Sem contra-indicação.
Nas drogarias e farmácias.

�ALEXANDRE BORGES
---

I Missa de 7° dia .

'Heitor Wedekin dos Santos e família, Estevão P. Santos e

família, João M. dos Santos, (ausente), e Edgar Pedreira e fa

mília participam o falecimento de seu cunhado e tio ALEXAN

DRE BORGES, ocorrido ultimamente no Rio de Janeiro, em

consequencía de um acidente, e oonvidam as pessoas de suas

relações para assistirem á míssa que em sua intenção será
rezada na Catedral Metropolitana no dia 10 dó corrente.

quartaifeira), ás 7,30 horas.
, _.'

E, antecipadamente, agradecem o comparecimento a esse

ato de religião ,e amizade.

VENDEM-SE
As residências, com grande area de terreno. síüiados

Caneca, nrs. 152 e 15<8•.

Tratar à rua Saldanha Marinho, .,.0 18, díãríarnente,

à rua Frei

END. TELEGR. "ARGENOTEL"

TEL. 25-1233
RUA CRUZ LIMA, 30
nAIA 00 fLAMENGO

ASS. dos Servidores Públicos
de Santa Catarina

SERVIÇOS MÉDICOS

CIIA«Jt;VltT.AAlos..oA#'.J,.T�.ft.... � ......
UlÚm=' ,........MIDI.��

Agencia Geral para S. Catarina
Ru� Felipe Schmidt.' 22-Sob.
C. Postal, 69· TeJ. «Protetora»

" FL.ORIANOPOLIS

-IINTAS PARA IMPRESSA,,,
COITO_AI

I'

Dr. Danilo Duarte
Dr. Paulo Fontes

Dr. Renato Costa

Dr. Miguel Sales
Cavalcante

J
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Contrária aO'a�ono �e Natal a Comissão �e· finanças �a Câmara
ACONTECIMENTOS DE REALCE DA" SOCIEDADE.ICeI. Guido Bott

FLORIANOPOLlS _' 9 de Janeiro de 195'

Novo lençol petrolífero na Bahia
Toda a imprensa daquelé Estado ressalta a

ímportancía do acontecimento.
RIO, 6 (V. A.) - Informam de entrou em funcionamento a refi

São Salvador, Bahia, que toda a

dmprensa local continua a ocupar

se, c-om relêvo, da descoberta do
no lençol petrolifero naquele Es

tado, n� área compre'�ndida entr1' 1950, realizou o Con;s�lho Nacional
as localidades de Pojuea e Catut do Petróleo, na Bahia, 34 p'e.rfu
Ressalta-se a importanofa da des-l rações, das quais resultaram 29
coberta no momento em que já novos poços produtores. ,

naría de Matardpe, O engenheiro
Pedro Moura, em declarações à

imprensa, adiantou que, durante

O sr, OeI. Guido Bott, digno Ge
rente do Banco Nacional do Co
mércio nesta capital é, sem du'r
vida, uma das mais' conceituadas
expressões nos meios económicos
e financeiros de nossa terra, onde.
por sua probidade,_�re,tidão de ca

rater 'B pela elevação de sua eon

duta, conquistou [nvejável situa
ção. ,

Preocupado sempre com o pro
gresso de Florianópolis, vem' par;
ticípando, na Gamara Municjpal,
como vereador do Partido Social
Democrático,

.

de todos os ernprs
endimentos inspirados no crescen
te desenvolvimento da nossa ca

pital que o encontram como co

laborador 'de prímetro plano por
incontestável e continuada ação.

RIO, 8 (V.A.) - A Comissão de

I
Toledo Pi;:;3 favorável ao projeto Afirmação de trabal�o- e .séreni

Finanças da Camara. em sua ultí- que crja um Tribunal do Trabalho dade. s.s. grangeou ? respeito e a

1._. . estima de seus conoídadões que o
ma reuniao, teve opor-tunidade de nu Santa Catarina e outro no Es- ,prestigiam incondicionalmente..

aprovar um par,eeer - do deputado tado do Paraná. Por êsse motivo a data de ante-

ontem, que assinalou-o seu aniver
sário, ofereceu ensejo ás mais ex

pressivas homenagens de seus nu

merosos amigos e admiradores a
'

que �ós nos associamos, praze�o
samente,

Celso Ramos Filho e. exma. esposa d, Maria Julía Me;
deírns Ramos, participam aos parentes e pessoas amigas
o nascimento de seu primogênito Celso Ramos Neto ocor

rido no dia 5 do. corrente mês na Casa de Saude São Se
bastião.

Ftorianópolís, 6 de janeiro de 1951.

Criação. do Tribunal' do Trabalho
em Santa Catarina .'e 'Paraná

Dr.�'4rDO P. Boeschel

• Não espere até ficar doente. Faça
um exame médico completo todos os

. ànos. Você terá duas va�tagens:
1) As doenças descobertas nos

primeiros estágios podem ser curadas
com maior facilidade e segurança.

2) Seu médico pode aconselhar

regimes e exercícios para
conservá-lo forte e sadio.

'

[I
SQUIBB

Produlos larmacêulicos desde 1858

Transportes Aéreos Catarinens6s S/4.
Leva ao, conhecimento da, distinta clientela que a'

linha Tubarão-Porto Alegre, sairá desta capital aos

domingos, às 13 horas, voltando às segundas-feiras.

É-nos grato registrar o aniversâ- ,

rio natalício ante.ontem do sr. dr.
Arno Pedro Hoeschel, integro Juiz

de Direito da la V'ara da Capital e

ta'lnbém Juiz da l3a Zona Eleito

ral. /

Os ComUDistas ensangu8ntam Recife
Tiroteios e lutas corporais assinalaram a passagem

-

do 8:niversário de Lniz Carlos Prestes

RIO, 6 (V.AJ � Informam de
íRerife que tiroteios, lutas corpo'

, I

rais em plena rua, com feridos
il possivelmente um morto, assi

nalar·am, na tarde do dia, 3, na

quela capital, 'entrando p'el,a, noite,
a-passagem do aniv,ersarib d,e Luiz

Magistrado de excelsas virtudes
de espirito, é s. excia: um dos des
tacados valores morais da nossa

te,rra, e figura de projeção na so

CarIas Prestes, a exemplo do que cied;;ae catadnense.
foi tambem' tentado em todo As�ociamo-nos .às homenagens
pais, por ocaSlao do aniver- que lhe f()ram prestadas pe:lo
sario do ditador -russo. As acor- transcurso de tão auspiciosa data
rencias tiver,am .lugar em fr,�nte I envian�oJh� neste registo,' os no;'
'8 em torno do Jornal comumsta sos votos de constantes felicida-
"Folha do Povo". de's pe�soais.

'

)

CO.IRA .casra,
OUEDA lOS CI

IJElUS E DEMAIS
/.
,

AFECCOES DO

COURO CABELUDO.

Realiza-se amanhã, nesta Capital, civil e religiosamente; os enla
ces matrimoniais das gentis senhorinhas Carmen e Sônia Ribeiro>
Moellmann, elementos de destaque da nossa sociedade, e filhas do
ilustre casal dr. José da Costa Moellmann, engenheiro-civil e de sua

exrna, esposa, d. Ana Elisa Ribeiro Moellmann, com os ilustrados mé- '

dicos, drs, Antônio Santaella, chefe do Serviço Nacional de Doenças�,
Mentais neste Estado, e Roldão Consoni abalizado médíco-cirürgião.-.
I,' Os atos religiosos que serão oficiados na Catedral Metropolitana •. ,

I, terão
-

como testemunhas. da senhririta Oarrnen, o sr. Alfredo Ribeiro ..

da Silva e a srta. Beatriz Ribeiro da Silva e dr. Aderson Horn Ferro ,e'

srta. Beatriz Ribeiro .Moellmann.
Serão padr'inhos dO noivo o dr. Mário de Oliveira Ferreira e sra,

d, Ida Ferreira.
-

.

No alo civil, que será realizado na residência dos pais das' noivas',
à rua Esteves .Júnior n? 168, serão testemunhas da noíva, o dr. José
da Costa Moellmann e sua exrna. esposa, d. Ana Elisa Ribeiro Mo,el-·
lmann e do noivo, o sr. José 'Santa,()Ia e sua exma, consorte, d. Rítae
Santaella. ,---"

-Pela senhorita Sônia, servirão de padrinhos no religioso o snr.,

major Henrique Klappoth ,e sua exma, esposa, d: Lea:ttice Moellrnann-.
Klappoth ; e dr. Oswaldo Bulcão Vianna ·e sua exma, esposa, d. Aracy:
Hupp Bulcão Vianna: pelo noivo, o dr. Anterior Consoní e sua exma...

esposa, d. Romilda Conson]. Testemunharão o ato civil pela noiva, (Yp

dr. José da Costa'Moellmann e sua esposa, d. Ana Elísa Ribeiro Moell-
mann; e pelo noivo, o sr. Oartos Consoni 'e exma . sra. d. Maria Leonitf
Consoni.

.

Para ambos os 'enlaces servirão de damas de honra as gentis senho+
vinhas: Lígia Ribeiro Moellmann, Consuelo }/ieira, Vera Fialho, Ma-,
risa Sabino, Oiros Gama d'Eça, Vanira Cabral Gomes, Zall'y·Lebarben:-
chon, Tania Fialho e Milene Leharbenchon,

'

Aos distintos pares, o "O ESTADO" almeja :per·ene felicidade ex-'

tenslva a seus dignos progenitores,

o sr.. Professor Waldir Busch recorréu da diploma-
ção dos deputados eleitos pelo P. S. D., sob o fundamenta"
de os prefeitos municipais serem inelegiveis.

Vejamos algumas das bases do recurso:

la - Todos são iguais perante a lei. Ju�to!,
Esse penícilíníqo principio de direito não aproveita ao

reêõrrente. Se em Minas Gerais, no Piauí, na Paraiba, etc.,
os prefeitos udenistas foram eleitos deputados, em santa.
Catarina também os prefeitos pessedistas podem ser elei--
tos deputados. O Prof. Busch não irá ao cúmulo de negar
que prefeitos mineiros, piauenses, paraibanos, etc. hajam
sido eleitos deputados. .Não podendo negar isso, o querer
excluir os catarínenses é pleitear a desigualdade perante a..

lei.
.

2a - O art. 139 da Constituição determinou a ínele
gebilidade dos prefeitos, sustenta o Prof. Busch. Todos os

partidos, todos os Tribunais Eleitorais e ainda mais o Su

premo Tribunal Eleitoral, ao decidirem as candidaturas,
os registros e a diplomação dos prefeitos eleitos, pularam .. ,

por riba do art. 1.39! Que barbaridade! Não fôsse o Prof..
Busch e ninguem não via o art. 139. E o pior de tudo é que
todos os órgãos partidários e os colégios julgadores da JUSr
tíça Eleitoral, além de não conhecerem o famigerado art...
139 da Constituição, ainda vem sustentar, nas barbas do
Prof. Busch, que a ilegibilidade dos prefeitos decorre pre
cisamente desse artigo! !! sabem lá o que é isso?

3a - Aqui o Prof. Busch interpreta a Constituição
por analogia com a Matemática! E arma a seguinte equa-
ção: Q Chefe do. Executivo Estadual está para a Câmara.
Federal assim como o Chefe do Executivo Municipal .está:
para a Assembléia Legislativa. Aí há genio!

No terreno matemático-constitucional o argumento
é nec-plus-ultra, Pena que o Prof. Busch ficasse na equação ... ,

desprezando a regra-de-três, o carroção e os logarítímos__
,

Principalmente os logaritimos!
'

.

,

4a - Aqui o Prof. Busch arraza com a vantagem.
que os prefeitos levam em seus munícípíos. Argumenta.
com �votação do P. S. D., em cuja legenda, 11 prefeitos '

levaram 20% da votação part:idária!, I

Ora, se os 11 candidatos-prefeitos levaram 20% da.
votação, os candidatos restantes, em número de ,41, leva-
ram os restantes 80% da votação. Logo, os prefeitos leva:" .

ram menos percentagem -do que os outros! O Prof. Busch.,
'Sua aritmética e sua, lógica estão errados. E como êle afir

. me textualmente que os prefeitos-candidatos "não estárãoc·
em igualdades de condição com .os demais cidadões" po-'
demos acrescentar que também o português não está certo!';.

,

Ocorre ainda que 11 eram"os candidatos-prefeitos entre;.
os 52 do �. S, D. Desses, dentro dos seus municfpio�, elege--'
ram-se 3: os da Palhoça, de Jaraguá e de Joaçaba. O de São""
Francisco do Sul elegeu-se com votação de outro municí
pio. Assim, os prefeitos, que eram 20% dos candidatos, fo
'ram eleitos em 16%! A matemática do Prof. Buscll continua..
falhando...

.

Não havia, pois, razão para o ilustrado mestre aÍlr�
mar que a· influência do prefeito se avantaja mormente,",
nos municipios do interior, "cuja vida normal gravita em;"

redor dos "reis e conselheiros" locais: o Dr. Prefeito, O'''

Dr. JUÍz e o "�eu" Vigário".
O Superior Tribunal Eleitoral, por certo, vai ficar·

muito comovido com essa argumentação.
E se a mim me coubesse, como delegado do P. S. D.".

contrariar o recurso do Prof. Busch, escreveria, por Deus� ,

o seguinte:, . I

Egrégio Superior Tribunal.
Pelo recorrido. f

',. Faço minhas as razões do recorrente.
GUILHERME T_'\L
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