
ti '
.

Os srs. Getulio Vargas e Café' Filho serão proclamados' alé '��êxla-feifà�'
Nomes para o secrelária'dlflU.cbo

, PORTO ALEGRE, 10 (V. A.) - Além dos nomes já, divulgado!.'; f'i

gurarn também como' convidados a integrarem' o futuro Secretariado ,

gancho, os srs. Egídio Michaelson, João Goulart e Manuel Vargas, rcspec
tivamente, para as pastas da Fazenda, Intcrior e Agricultura. Fala-se

..
(

com insistência ter sido, convidado igualmente para a Secretaria da
Educação o sr. Ajadil Lemos. Dessa forma, a unica Secretaria que falta

preencher é a da Viação e Obras Públicas.
'

;
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Expansão da indústria carbonifera alraves
-

das provisões ,do «Plano Salte»
.

Aquisição de navios de grande tonelagem para o transporte do produ to
a baixo custo. - Financiamento de pequenas indústrias.' ,

Os alemães em pé de
igualdade, no exér
cito europeu
BONN, 10 (U.P.) - Pela primei

ra vez desde o armistício, militares
alemães esmo sendo tratados, em

pé de igualdade, nos trabalhos do

Comité Técnico Militar Ameríca
noFraneo-Br-itanico-Alemão. A de

legação. do' govêrno alemão, que
discute o armament-o,· compreen
de o General Zeidel, do Q.G. de

Rommel, o General Persinger, che- RIO, 10 (V.A.) - Na, sessão de
I
de seguro e cooperativas de sindica

fe de operação do Q.G. de Hitler ontem, da Camara, em segunda
I
tos de empregadores, autorizados

e outros., discussão aprovou.se o projeto do a operar nesse ramo.

Senado que altera dispositivos da Art. 20 - As condições das 'apó·

Condec,orado o gaL Lei de Acidentes do Trabalho. E� lices e respectivas, tarifas serão
do teor seguinte o projeto: revistas, e uníformízadns por ato

A d
.'

I b I' d d' d MUtou, de Almeida "O Congresso Nacional decre· do Ministro do .Trabalho, Indus-

rgu'i a .

a ine egi i í a e o ta: tría e Comércio mediante proposta

, ',',
'

' , , BUENOS AIRES 10 (U P) dos órgãos técnicos dessa Secr-eta;

Vic�P'residente da Repáblíca Si!in'iJicati,,;a' cerimÔnia" d� c�nfra', Art. 1° Os riseos r de a'ciden,. ria de Estadá.

_
teinizaçft.;,<; ','al)#ntim:r-_b�slleira 'tos do, t1'tlba.lho serão cobertos por

I'
Art. 3° ..::. A presente lei entra-

Falta fundamento jurídico, ao recurso impetrado 'constíjute o ato em que ô presí- �p6lices de seguro .emitidas, índis- .râ :In vjgor� na data da :ua �u�li.
RIO, 10 (V. A.) _ O jornal "A Manhã", desta capital, em sua sec,

dente Peron condecorou o -ex-em- tintamente por Institutos de Apon, caçao, revogadas as dISpOSIÇOes,

rção politica, publica, hoje" a seguinte nota:
"

_

baixador do Brasil nesta capital, sentadorias e Pensões, sociedades em ooI1trário'�.

"Deu entrada no Superior Tribunal Eleitoral um recurso da UDN general Milton de Freitas Almeí,

-:ontra a diplomação do sr. Nereu Ramos, deputado federal eleito pelo da, com a o@em do Libertador

PSD. de Santa Catarina. Fundamenta-se o recurso na alegação de que San Martin.

'Ó candidato é inelegível por· ser Viee-Presídente da República não se A e:rtillonia foi realizada na

tendo a tempo desincompatibilizado. 'Casa do Govêrno, ontem á' tarde.

Ma� será realmente inelegível para o-Congresso Nacional o Vice-
--------------

Presidente da Repúblíca? I Anel d,.e «grau»A Constituição Federal .é muito clara a êste respeito. Pelo art. 139
o Vice_Presidente da República só' é 'inelegível se nos 'três meses an- para motorista
terior�s ao pleito tiver estado no exercício da presidência. É o que
:vem expresso. concisamente no n" I e no n? rv do mencionado dispo.
ísitivo constitucional, Não Se encontrando no exercício do. mais alto
,posto da nação nos três meses que antecedem a �leiçã�, o Vice-Presi
dente pode ser candidato, não só a Presidente e a Vice.Presidente,
como a. senador e. a deputado, Seria, aliás, um; contrassenso que o Vi.
<t:e-Presldente da República pudesse ser eleito Presidente pudesse ser

\1'ee,Ie.ito Vice-Presidente e não pudesse candidatar);e ao 'Senado ou à
-CâmaJ.:a dos Deputados.

A -arguição de inelegibilidadé do sr. Nereu Rámos é �penas um

Tecurso politico. paI'a criar confusão,- sem qualquer fundamento de oro

fiem jurídica em que se, possa ,estribar".
.

, �'.'�.,�,"-------------------
------------�------�--------�

A Rainha 'do, Rádio' de 1951
RIO, 10 (V. A.) - Com a presença de tôdas as can�idatas, jorna

listas e gra.nde ,número de fãs, realizou-se sábado último, na sede da

Associação Brasileira de Rádio, à Rua do Acre ll. 47, 8° pavimento, a

V,iolenta coo'a do �a apuração para ei:eger a Rainha do Rádio de 195t.

V U Foi o, seguinte o resultado dessa apuração:

sangue Dum bospl·tal Marilena Alves ...........................•......

,
Dalva de Oliveira - .

VITORIA, 10 (V.A.) - Regis- ,Carmelia Alves .

trou-se no Hospital de PSicopatas, Safira .

n.o bairo Santo Antonio, nesta Geovana Chaves '

.

capital, violenta cena de sangue Aracy Costa '.................... 1.006 votos

íend{l um dos inl,ernos daquele Isaurinha' Gan:ia .

nosocomio assassinado, com vio· Dircinha, Batista
'

.

le'ntos ,golpes de enxada, um s,eu Emilinha Borba ............. -.4 t-"
••••• o o •••• o" o. o"

O govêrnn CO' ilmaani,st" !I,. chin° eA� qC,o�;ea:r' ,cri,�r u",ml!'!� ,"D,,Lr',o:,I·�,�:tista
.

� • Im - g I " .. Im lU II 9 Ç3 u· católica independente

RIO, 10 (V.A). - :'Além da importância de 45 milhões de cruzei
ros prevista no setor Energia do "Plano SALTE", para a racionaliza

ção da [ndustria do carvão f'icou consignada, adicionalmente, a quan-
:Ha, de 700 milhões de cruzeiros. '

b govêrno ficará autoriz.ado a proceder a encampação ou desapro
priação da concessão do pôrto de Imbituha a fim de executar 'a cons-

t�>ução de novo porto.
•

,

Ainda em harmonia com o plano de expansão da induslría carbo
nifera serão "àdquiridos para o Lóide Brasileiro navios de grande tone

lagem, em número suficiente e que permita o transporte satisfatório e

a baixo custo do carvão de Santa Catarína. �'

Atualmente o combustível daquela procedência é transportado por
anna frota de cinco navios, que tem os nomes de "Sidecurgica" I, II,

, III, IV e V, e que abastecem Volta Redonda do produto.
, Aliás.o Loíde. Brasileiro também possui alguns navios de um gru

, po cOllsí({êract:t'ante-eeonômicos como.,» "Uru", por exemplo que po
-deríam apos obras ligeiras, ser empregados com excelentes resultados

na Unha do carvão.
'

Financiamentos à Industria
De acórdo com O anteprojeto de lei que regula a nova siLuação car

llonifera do pais pertencerão à Companhia Siderurgioá 51 ·por cento das

'ações cabendo-lhe lambem com exclusividade a administração e opera
ção do Lavador.

Serão também concedidos financiamentos ás Industri as que se des
tinam a-utilizar o carvão como matéria prima ou a-proveitar pirita do
carvão nacional no fabrico de acido sulrurtco

"

ou -na extração do en

xofre.

,'Os comunistas coreanos e,slão
recrutando novos soldados
TóQUIO, 10 (V. A.) - O comunicado �o general Mac

Ai'thur informou que norte·coreanos, para manter e re

forçar suas tropas, estão realizando um vigoroso recruta.
mento em todas as areas que dominam no momento. As vi
las e cidades, acima e abaixo do paral'elo 38, continuamen=
te são inspecionadas minuciosamente por bandos armados
a procura de material humano. Todas as estradas e Pa.sso�
nas montanhas estão guardadas, havendo patrulhas cons-,

tantes; Estas patrulhas e centros de controle tem ordens

para deter todos os homens de '17 a 45 anos a fim de in
corpora_los ao. exercito.

, Neste momento, os comunistas não estão dando aten

çã_o ao credo politico dos novos soldados e não distinguem
os norte dos sul�oreanos. Alguns refugiados .informaram
que os homens que hesitam em servir sob as ordens dos
,comunistas são sumariamente executados para exemplo.

•••••••••••••••••••••••••

B. HORIZONTE, 10 (V. A.)
- O Centro dos Chauffeurs de Be

lo Horizonte acaba de adotar uma

medida "sui , genenis", Doravante,
os motoristas vão ter o seu anel

simbólico, a exemplo do que acon
tece com os bachareís, ellgenhei'
ros, médicõs, etc., e que se deno.
minará O Anel Profissional do
Chauffeur.

'

o A eropor�io de São
Pauto em 1950
s. PAULO, 10 (V.A.) - Foi o,

seguinte o movimento do aeropor_
to de São PauJo em 1950: Decola·

gens de aviões - 47.7tl5; passagei
ros, embarcados: 541.68-5; desem"
barcados 551.833; em transito •••

2.07.212.

Hemeuagem.ae sr ..

Aderbal Ramos
Governador
da\Silva

Promovido por um grupo de'

amigos e admiradores do ilustre
Governador do Estado, dr. Ader
bal Ramos da Sliva, realizar-se-á
no dia 21 do corrente, no Giná.
sio Catarinense.. um grande chur·'
rasco popular.

Para essa homenagem; que
não tem caráter politico, acham
se ahertas listas de adesão nas

redações d'A GAlEIA e deste
jornal.

-

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

Alterada a Lei de Acidentes
do Trabalho-

Campanha coutra um filme do Rosselinl
o «Milagre» foi considerado «blasfemo-

NOVA IORQUE, 10 (V.A.) ganização católica, de procurae

Grupos de católicos intensifica. converter-se em "censor oficial",

ram sua campanha contra a pelí- A organização negou isso, dizen

cuIa italiana "O Milagre", dirigi- do que suas apreciações sôbre fil;

da por Roberto Rossellini, que es, mes "haseam-se em normas ma

tá sendo, exibida num cinema 10- rais tradicionais, comuns a tôdas

cal e que foi qualificada de "hlas- as religiões". "O Milagre" gira
fema'" pelo, cardeal Spellman. Gru- em tôrno de uma jovem medíum

pos de veteranos de guerra cató; imbecil que é sacudida por um ho

Iicos dos "Cavaleiros d�Colombo" 'me� que ela acredita ser S. Jorge.
e outras organizações, continuaram'
"piquetando" o cinema onde se S d 2 b·lbo- sexibe o filme, ao me'smo tempo em opera a a I e
que o comissario de lic'enç_as da ci. da cruze·tro,sdáde de Nova Iorque, MacCaffrey U

declarava que se propunha apelar S. PAULO, 10 (V.A.) - O sr.

da decisão do juiz local' que revo· AlUno da Silva Ribeiro, délegad�

gou sua proibição. da exibição do ·da Delegacia do Impôsto de RIIll"

filme. O representante da emprê- da desta. clÍpital, informou que 1\
sa produtora, Jos'eph Burstyn, acu_ arrecadação do ano de 1950 su

sou a "Legião da Decência" or� perou a dois bilhões de cruzeil'5s1
,

' j
,

20.586 votos

13.850 votos

3.442 votos

2.737 votos

1.101 votos

134 votos

133 votos

84 votos

82 votos

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Decretos de 29 de dezembro de 1950 Maria Pedroso Vitor para exercer a

() GOVERNADOR R:ESOLVE função de Professor do curso de alfa-

Promover, POl' merecimento: betlzação _(Campanha de Educação de

De acôrdo 'com o art. 54, da lei n. 249, Adultos e Adolescentes Analfabetos, do

de 12 de janeIro de 1949: -Mintstérío da Educação e Saúde)', loca-

Roberto Mündel de Lacerda, do cargo lizado em Passo de Tôrx es, distrito de
- (Ia classe -L da carreira de Estatístico, do Passo do Ser tâo, .munlcípío de Araranguá,
Quadro único' do Estado, ao cargo da no período de l0 de, maio a 30 de no,

classe M dessa carreira, vago em virtu- vembro de 1950, percebendo a gratifica
de da exoneração de José AntônIo de S ção de Cr$ 350,00 mensais, correndo a

"fhiago. despesa por conta dos Depósitos Espe-
Renato Ramos da Silva, do cargo da cíaís do Estado, sub-título Auxjlto do

classe K da carreIra de, Estatístico, do Govêrno Federal para o Ensino Suple
Quadro i único �o Estado, ao cargo da tívo.
classe L. dessa carreíra, vago em virtude Remover, .

a pedido:
da exoneração de Almir José Rosa. Valda Mafra, Professora Auxiliar, re-

Decretos de 5 de Janeiro de 1951 ferência II (Escola mista ,de Ganchos II,
O GOVERNADOR RESOLVE muntcíplo de Bíguaçu, para as Escolas

'Conceder dispensa: Reunidas' "profa. Rosa Tôrrês de Míran-

A Nilton dos Santos, 2° Sargento da da", de Barreiros, Florianópolis),
T'')l!cia Militar do Estado, das' funções de Tornar sem efeito:

5ub-Delegado de PoHcia do distrito d. A portaria n. 5.�57, de 6 de setembro

.j\piuna, município de Indaial. de 1950, que admitiu Erna Ana Rosar

A José Martinho Nazáriot dás funções na função de Professor Auxiliar extra

de Sub-Delegado de Policia do distrito numerárto-dtartsta (Escola mista de Co

çe Içara .. muníejpío de Criciuma. va Triste, dístrlto de Paulo Lopes, J;IlU-
A Ricardo Manoel, de'Maía, das funções nicípío da Palhoça).

de 2° suplente do Sub-Delegado de Poli- .A portaria n. 5,283, de 5 de setembro.I
eia do distrito de IpoméIa, município de 1950, que concedeu dispensa a Maria

õe V�:!;ar: !�:C:ia��t�ll(�!��daE:;O��:O"��a:;:f�i� DelegaCia Regional I L IR'A TEN I5 CL'UBE411atar da Silveira, 20 Sargento da Po- guetredo", da víla de Urubici, munlcipio,
.

.'
'

.

,

'
.

.

.

itfcia Militar' do Estado, para exercer as de São Joaqu'Im). dA'J Policia '

,,'
'. . "

r�nções de Sub-Delegado' de Polícia 'do Conceder licença: D P I Ihdistrito de Xanxerê, município de Cha- De acôrdo com o art. 162, alfnea a, da
'

" Orum ·e a rDaVa me 'Or
l'coó.

'

lei n. 249, de.12 de janeiro de 1949:

EDIT�L
'

Arino Dias para exercer as funções de A Lourivarte Goya, Diretor, padrão J ,�

C
-

,

d
.. ,

d
'

rSub-Delegado de Polícia do distrito de (Grupo Escolar "Lebon Régis", de Cajn-

AlnOleildoa,TeDne"leEg�aUdCloidesReSgi1m'oOn-easl' ddee ,onçurs,o, e, IUSle,IS e carnav'a",Içara, munícípío de Críctuma. po Alegre), de 30 dias, com vencimento

Por�ria,de 30 de dezembro' de 1950 integral, a contar de 1.2 de setembro

O GOVERNADOR RESOLVE d&. 1950. Policia' da Capital, em exercicio, O Lira Tenis Clube, o clube dás 20 horas do dia
Conceder Iícença: A Irma Dekker, Professora, referência na fórma da lei, etc... grandes realizações" por seu -De- corrente;

De acôrdo com: o art. 197, § III, da lei III' '(Grupo Escolar "Profa. Adelina Ré- ' -
. No interesse do serviço publico ,partamento Social e .'I·,t,I·StI'cO, 4) Da divulgaçãO' O' Clube au

n. 249, de 12 de jarrêiro de 1950: gis"; de Videira). de 30 días, com ven-
"- '

.
-,

De 6 (seis) meses, com vencimento in- cimento integral, a contar de l0 de se- faço saber a quem interessar pos- lançará também, este ano, um torisa aos cantores e, a orquestra,..
tegral, a Abelardo Henrique Blünberg, tembro de 1950. sa que esta Delegacia a partir des, grande concurso de musicas' de a executarem as musicas [nsorítas,
AuxUiàr de EscritórIo, referência' IV. A Joaquim Maria. de Olíveíra, Prores- ta data' só expedirá atestados de' carnaval que por certo, alcançará em todas as reuniões dançantes»

PortarijlS de 2 de janeiro de 1951 sor, referência III (Escola mista de San-I pobreza' " conduta estado civil e de composições musicais para o que se 'realizarem até a data, do-
() GOVERNADOR RESOLVE ta Catarina, distrito de Carú, munícípío I '

" '? '

Conceder licença-prêmio: de Lajesj , de 60 dias, com' vencimento outros, das 9 as L.. horas. o mesmo, sinão melhor, exito do encerramentó. Fará publicar -a�

De acõrdo com o art. 178, da lei n.: integral, a contar de 10 de setembro de II Florianópo!is, 9 de janeiro de que f.Oi r,ealizado em. 1950. letras nos jornais e em avulso, ii>
249, de :\.2, de janeirõ de 1949: 1950. '1951.· ASSIm e que a partir- desta data proporção que forem sendo rene-'

A Osni Raul 'Lisboa, ocupante do ear- A Norma Amélia Valente, Proressora Euclides Simões de Almeida _ 10 o Lira 'I'enis Clube' aceitará ins- 'bidas:
Co de Porteiro, padrão G, do Quadro,' Normalista, classe F (Grupo Escolar I -

'"

'lÍnico do !Estado, com exercício -no Hos' "José Boiteux", do Estreito, município
Ten, Delegado Regional de Policia. crições para o notável concurso

I'
5) Será promovida uma exibi-

, llitai "Nerêu Ramos", de seis meses, cor- de Florranópotís) , de 30 dias, com venci- ção puhlíca:
:respondente ao ,decênIo compreendído mento integral, a contar de 13 de 'se-

Para coloca',r ,SOLA'
CARNAVAL de 1951, que tem por 6) Serão conferidos prêmios aos .

entre 28 de outubro de 1940 e 28 de ou- tembro de 1950. titulo': - Por um carnaval me- vencedores até o tercetr •• ]ug:u"'-
tubro de 1950. De acôrdo com o art. 168, da lei n.249,. lhor, _ nas duas categorias de. marcha fl'"
A, ISabel Flores Hübbe, ocupante do de 12 de janeiro de 1949: am SOU ,Sapatocargo da classe I da carreira de Prores- A Ida Gomes Mendonça de Moura, ti (1 Bases INICIAIS; samba.

sor Normallsta, do Quadro únioo do Es- Professora Normalista,
_

classe G (Grupo PROCURE 1) To�.os os compositores pode-. 7) As composiçoes serão j,llga�"
tado, com exercício no Grupo Escolar, Escolar Arq. "São José", de Florianópo-

O' Id
rão- concorrer com umá ou mais das por uma comjssão durante ai:

"Castro Alves", de" Araranguá, de-seis' lls), de 90 dias, com-vencimento

inte-I' �wa' O musicas. 'nas' oategurias de marcha exibição a ser 'feita em dia fl ho-
meses, correspondente ao decênio com- gral, a contar de 15 de setembro de 1950.""\ �
llreendido entre 1935 e 1945. A- Maria Teresinha Nunes de sonsa, ,.

e samba, sendo obrigatório a le- ra designados .

Portarias de 4 de janeiro de 1951 Regente de Ensino Primário, padrão E telefon es 1536 e 1324 tra e orquestração; ,8) Os originais das composiçõess.
o GOVERNADOR RESOLVE (Escolas Reunidas "Professor Taciano I P.15 de Nov. n. 22- 2'. andar 2) Será facultado o uso de pseu- ficarão com a Lira 'í'euis ChJb$.

Conceder Iícença: Barreto", da vila de Timbé, município de

I' donlmo ; Fpolis, 8 de [anej ro ue 19M.
'-De acôrdo com ',o art. 162,' alínea a, Turvo), de 90 dias, com vencimento in, -�---------------,

3) A'
. -

e e 'De-pa"tamellto SOCI·al.' s .Illscncoes ' nc rram-,se as "

combinado COln; o art. 164,- da lei n, tegral, a contar de 11 de setembro d�'

DIT
'

L249, de 12 de janeiro de 1949: 1950. I '[j1 A '

_A J0.!io _Ferreira, \Aux�lia:' de .Fiscaliza-I A Lúcia_ �ulhbauer, Professora Auxi- .[!J
çao, padmo H, em comlssao, de sessenta Uar, referenCIa II (Escolas Reunidas
(60) dias, com vencimento integral, a "Prof. Jerônimo- Francisco Coelho Pa- Venda de viatura no Hospital
contar ,de 15 de dezembro de 1950. checo", de Fragosos, distrito e municio Militar de Florianõpolis

ConcedeI' licença-prêmio/ pio de Campo ,Alegre), de 90 dias, com Acha-se aberta a concurr,encia
p� á;;Ôrc;lo com O art, 178, da lei n.

J
vencimento integral, a contar de 15 de para a venda da viatura t:urismo

(or' 249, de 12 de janeiro de 1949: Setembro, de 1950. "Ford", modelo 1934, limousih<é
r A Vitol' Marinho da Silva, ocupante A Paul�na Lavina Cambruzzi, Professo, motor 18-941016, de dois pneus
do .cargo da class_> F da carreira, extin- 1'11., referência ,III (Escola mista de Bel-

_ "Good-Y<ear", Üpo comum, alta'
ta, de Continuo, do Quadl'o único do Es- vedere, dIstrito de Treviso, munIcípio de' pressão e respetivament.e de nas
tado, com excercicio no Departamento de Urussanga), de 90 dias, com vencimento I

H 380159B e 59H-2210 ,e de 2 pneus
Estradas de Rodagem, de seIs.. meses, integral, a contar de 8 de setembro de "Michelin" de 560x19. tipo baixa
correspondente ao decênio compreendjdo 1950. pressão e respectivamente de nOs
entre 28 de Janeiro de 1929 e 2& de ja- A Dulce S�>usa da Silva, Professora, 14,689054 e 110834, ludo pert�n-
!leiro de 1939. referência III (Escola mista de Passo do Dente ao Hospital ,Militar de Flo-
Portarias de 27 de setembro.de 1950 Massiambú, distrito de Enseada de BrI- ri'anópolis.

O SECRETARIO RESOLVE to, município de Palhoça), de 90 dias, Todo o material pod,e ser visto
Designar: com venc;mento integral, a contar de' no üitado Hospital, diariamente,

João Ambrósio da Silva, Sub-Diretor, 15 de setembro de 1950. de 9 ás, 11 horas: As propostas de-
ll&drão R, para responder pelo expedlen-

I A Alba Silveira Ramos, Professora v,erão' ser seladas de, acôrdo com
te da Sub-Diretoria de Expediçâõ (De- Normalista, classe F (Grupo E,scolar, a lei 'e conber as c'a,]:�acteri.sticas
partamento de EducaoAo), durante o lm- "Prof. Venceslau Bueno", de Palhoça), I da viatura e. respectiva importan- ., . ,

pedilIllento do respectivo titular, de 90 dias, com vencimento integral, a, cia em algarismos e por ,extenso e De ordem do �r. PJ?esIdent,e ,em eXe!CIClO convoco todos O� �dvo--
Com.,..a gratifIcação mensal de ..

,

.. :: contar de 8 ae setembro de 1950. I deve,rão ser;, ,entregues dev:�damen- gados :do. Estado lnscr.Itos nesta Secça,� e no gozo�' ,exermCIO d�
Cr$ 420,00, correndo a despesa por A Abigail de Bittencourt Castellanl, te lacradas 'até ás 1030 horas do· seus direitos a se reunHem ·em AssembleIa Geral no dIa 8 de fev>filret
conta da dôtação 26-1-26 do orça- Regente de Ensino Primário, padrã; E

I
dia!} (nove) de jane'iro de 1951, I'

ro do �orrent,e ano, ás. 16 horas na ,s�de da Ordem no Edifício d�'
mento vigente: (Escola mista desdobrada de Guarita, I

na Gliarnição Militar de Flori,anó- Monte.PIo do Estado, aÍlm d� ;-"
, .

)
A professora Ana Berkenbruck (Irmlí distrito de Sombrio, município de Ara- 'II polis, sediada no Décimo Quarto 1) --:- .tomarem conheCImento do relatorlo e contas refe-rentcS\>

Escolástiea) para reger mais uma classe ranguá), de 90 dias, com vencimento iJ:?' Ba.talhão doe Caçadores, no Estr,ei- aos exerCl'CIOS de 49/50., _

ltas Escolas ReunIdas "Prof. Anfil6quio tegral, a contar de 15 de �etembro de to".

I
2) - deliberarem sobre ,contas e ges!tao da Direturia e ,sobre'

Praça", da vila de Armazém, municípIo 1950. " quaisquer outros assuntos de &_ua competencia.
'

de Tubarão.
'

A Laci-Shnão Corrêa, Proftlllsora Auxi-' FERIDAS. REUMATISMO E '. É ,necessárIa a maioria lab.solutã dos inscritos .para a illstala--
.

A prOfessora Irmã AJélia Custódio pa· liar" referência II (Escola mista de Pa-, Pl..ACAS SIFILITtCAS ção ,da Assembléia.
la reger mais uma .-c'lasse nas Escolas rada, distrito de' Penha, município, de '111-11-,r do' Nruoe.·ra I

Estão inscritos. 499 advoglados em todo o Estado.
lteunidas "Prof. Anfilóquio Praça", da Hajaí), de 90 dias, com vencimento in- n Florianópolis,. 5 doe janeiro de 1951.
'Vila de Armazém,' munIcípio de 'Tuba- tegral, a cOl:ltar de 15 de setembro de M.cllaooao a�Ulés. De t.QtOlft••' OSVALDO BULCÃO VIANNA
:r!io, a contar de 1° de agôsto de 1950. 1950. da .lIm. SECRETARIO

Oficiais.
t.

"

A NOSSA COMPANHIA
/-

/
PORTO ALEGRE

I

•

26 de janeiros-

Dr. José Boabaid
ADVOGADO

Rua· General Bittencourt, 112

Ordem ,dos Advogados do Brasi
Santa CatarinaSecção âe

Editai de Prim.eira Convoção da Assembléia
Geral Ordinária

...... �-

)
) Modelo ARC-5-P Modelo ARC 515

Atlântida Rádio, Catarinense Limitada
apresenta JDais 2 insoperaveis medelos para 1951·

CARACTERISTICAS :
-;-

;; 5 valvulas::: Ondas: 'ldngds de 550 a 1,700 kc[s; ,curtas 6 a 18 mcs. 50 a 16 mts.

• Alto-falante 61[2 polegadas, tipo pesado: ,romada para toca-discos.

• Transformador universal para 90, 110, 180, 200 e 220 volts v.

•
Variavél de 3 secções: FI com nucleo de ferro: Caixa de IMBUIA de luxo:'

_ Gmnde alcance: Alta.,- sensibilídade : Som _natural.

"

! I
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As úttlmas novidades em Maillots,
.

Prale, pelos menores I;lreço�,
Shorts," Calções e Calças
na A MODELA-R!!!

o cidadão Carlos Temes, Juiz
de Paz no exercício do cargo de

Juiz de Direito da Comarca de Ti

[ucas, do Estado de Santa Catari
na, na forma da, lei, 'etc ...

FAZ SABER aos que o preseri
te edital virem ou dele cophecí
cento! tiverem, expedido nos autos
de interdição da Davi Xavier O
sório que se processa perante êste .

Juizo e cartório do escrivão que
ele subscreve que, atendendo ao

que dos autos consta, por despa
cho proferido ,aos 9 de janeiro de

1951, _aut,?rizou a venda em has
ta publica, dos semoventes abaixo
descritos, com ,suas respe'ctivas
tl\'aliaçõcs,

'

pertencente ao inter
dila-cli, sl:[li',a mencionado, que se

rão levados a publico pregão d-e
venda e arremataçãp a quem mais
deI' a maior lanço, oferecer, acima
d,a respectiva avaliação, pelo por
teiro dos auditórios ou quem
suas ve.ses, fizer, no dia 20 de fe
v,ereiro p. vindouro, ás 10. horas,
no 10001 em que se realizam as

vendas em hasta publica ctetermi
I1fldas por êst,e Juizo, á porta do
edificio da Prefeitura Municipal.
Descrição e avaliação dos�emo
�ntcs que serão levados· á praça:
"1) - um cavitlo baia, avaliado

paI' Cr$ 1.000,00; 2 - Outro ca

'va�o ver'melho, av·aliado por Cr$.
709,00; 3 - Uma égoa "libuna"
avaliada por Cl'$ -800,00; 4 -

.,

Uma polranea' "libuna", avalilada:
paI' Cr$ 400,00. E pa1'a que che

glle ao conllecimento dos int,eres
sadós e ninguém possa alegar
ignor.ancia, mandou expedir o pre
sente ,edital que será afixado na,
séde 'dêste tUizo, no" lugar do cos

tume e, por cópia, publicado uma

(1) yêz no, jornal "O ESTADO" f
de Florianópolis. Dadõ e pass;ad<l
nestat cidade de Tijucas, aos d�t
dias do mês de janeiro 40 ano mil

novec_entos e cincoe·nta e.um, Eu,
,CERCY dos Anjo�, Escrivão, o da

tilogl'af.ei, conferi e subscrevi. (a)
Carlos Ternes, Juiz de P·az no e

xercicio do cargo de Juiz de.Di
reito. !Está conforme o orig1nal,
sobre o qual me reporto e dou fé.

O Escrivão
Data supra:

.......� - �

O Escrivão: Gercy dos Anjos

ICombafa a
I BronquiteVida ·,Bocial Panelas de Pn?<;são ARNO

fi Cr$ 5tO,00
(irelhadores Erétricos

a Cr$ 300,00
na Eletrolandía

Paiva - Edl, Ipase - Terreo

tonificando as vias r�pi_
ratórias'Djário da M.e'ropole

A Bronquite é uma porta ah=rta
à graves enfermidades. Corte (' mal

pela raiz tomando "Satosin" - po
deroso antissético e descongestio-

(A�VARUS DE OLIVE raA) nante da traqueia, bronquios f' pul':'
O 15 de Novembro passou sem dar as reservas de que' a Natureza

mões, "Satosin" tem efeito rapído,

,gran'des comemorações populares.
I
nos dotou para o futuro. urge que

Fhridifica o' catarro, diminue a tos-

t d' t se e torna a respiração livre e ia,
. .Ap-enas a Na ureza o RIO ofertou as aproveitemos para contrabalan-

.
.

f
.

di I' d , cll. Nas Bronquites asmáticas, cro- - RITZ
:ao carroca um orrnoso la c rejo e çar a crise mundial. '

"Ih
',' nicas ou agudas "Satosín" é o seu Ás 5 e 8 horas

,:601, de um ceu maravi osamente É no trabalho que devemos pro:. remédio de, confiança. Peça ao seu 'Sessões Chics
�-azul; convidando á' praia e lU-OS pas- curar nosso progresso. Olhemos farmacêutico "Satosín" - ri doml- A historia eletrizante de ho-
.seios pelos recantos dO Rio, pró- mesmo o nosso pavilhão: Não há

nadar das gripes, tosses e bronqui- mens que nada temiam .. , nem
- ·,digamente Iindos, No dia da ban- vermelho, o que quer dizer que

. ,

t'teso , mesmo a morte os fazia desís Ir
-deíra apenas as escoles festejaram nã-o queremos guerra muito em-

I' de suas importantes rrnssoes. e,
"o no�so auríverde pendão. E olhan,- hora a saibamos fazer ,e vencer na

, nem o amor de suas eleitas con-

doo-a tre.m,ula,n_te e magestosa, fI', hOl'a necessáría. Ademais. Ob nunca

d
a srta, Dorotéa Bamtoúr, fi- seguia prende-los!

-, .zemos .

Ivagbaçoeds..... nos faltou por tradição histórica, lha do sr, Kurt Hamtour : I SANGUE, SUOR e LAGRIMAS
A nossa,.

, an erra parece, quan- coragem para enfrentar qualquer '.rechnicolor
"do tremula no céu azul do Brasil,

I
situação. E o pouco branco que

- a menina Maria Aurélia. fi-

I
'i lhinha do sr, Cristovão Nunes Pi- com

'.,dizer _q.ue o nosso solo quer traba-" nele 'existe é o bastante para ex- Staek- res .funcionário da Diretoria Be- Edmond O'Brien - Robert
,ilhO, so trabalho.

. prtmir um verdadeiro' poema 'de
O verde que representam as paz e de fraternídade,

gional dos ,Correios e Telé.grafos; - John Bodney

'fi l
.

t
'"

I

I
. _ a menma ' Alda Ney, filha do Os maiores combates navais e

,-nossas ores_as III ermmaveis, e�- O que fala porém, mais alto são sr. Alberto Alves; \ aéreos 'U: que foram realizados du-
llra que Ia mau do homem tem mUI" o verde e o amarelo: as florestas e

.

, . .

I
'. .

,.
� a sra, Zulmira Bento Vieira rante a invasão da Europa 11() dia

to que o exp orar em seu, proprro o ouro que lembram a todo brasi·. . .
'

b' I
"

- esposa do sr. José Hipólito Vieira, D, foram transportados para a té-
- em, o amare o a nossa riqueza a11,; leíro o quanto devemos trabalhar comerciário. la com todo. seu realismo l'
:,oritera que ainda jaz no' sub-solo para o nosso próprio engrandeci- RESTABELECIMEN'rOS I

.

t tForte:_ mpressionan e.
-sern que se animem 'a arrancá-la mento e pelo bem do mundo intej- AULO V_ASCONCELLOS

b Iícl d H id d
. I _'" No Progr-ama:

llPara ene ICIO a umanj a. e ln-
I
1'0. O Brasil será a capital do mun- ,

Acha-se em convalescenca em 1) - Noticias da'Senana _ Nac
-·-,teira, e o azul do céu parece nos; do já afirmou alguém, e o será

'

'i ,

I quarto reservado do Hospital de 2) _ Metro Jornal - Atuals,
.dízer da sua tristeza pe o d_gscaso I num fuituro não muito distante, Caridade, , ;após melindrosa inter- Preços : Cr$ 5,00 e 3,20
.

nosso lU, tudo que Deus de tão boa mas é preciso que nós lancemos venção oirurglca, o estimado e "Irnp. 10 (DEZ anos"
-vontade nos legou. 'as bases agora bases concretas so- .

t I' t' t IMPERIAL _ Amanhã, m e igen e Jovem eon erraneo, _"-

Assim, compreendemos que o bre as quais deva ,por todo ou sem-
dã

. "

d
. Aula Vasconcellos, aplicado aluno MARIA FELIX

::nosso pen ao no seu sígníf'ica o pre se afirmar a nossa hegemonia. do Colégio Catarínense. .f'ilho do A mulher mais bonita do mundo
.sõ reclama trabalho de nossa gen- Olhemos brasileiros, olhemos o

'1
.

, sr, 'Alvaro Aeiolt Vasconcellos, che-
--e e _e pena que poucos O

compre-,
nosso pendão e lembremo-nos do te

. f,e da' Contadoria Seecional junto.,,�mdaJll. que êle significa: O Brasil a exi- à Delegada· Fiscal, e da ,exma, sra.
Somos um povo, rico por

exce-, gir
de nós trabalho só trabalho

• d. Cecy Sanford Vasconcellos •

. '

lencia e no�sa terra ,abençoada �or d,entro da ordem para haver pro- _"

_ Deus, de tudo pos,sue reservas me- gressü! ,.' � X T -

_ :xalll'ivieis. Falta-nos somente que RES'FAB-ELECiMENTO
: saibamos explOrar as nossas rique' (Lid.a ao microfone da Ráçlio DR. ORLANDO FILOMENO

.

1 l'
' D o· de ter ""'se submetido à

':�as inca cu avelS, Guarujá) numa gentileza dos La- ep IS

Nªo podemos com usura, guar-, boratorios ENO-SCOTT. delicada intervençlio cirurgica,
acha-se em convalescença, ·em

quarto reservado do Hospital de

Caridade o nosso prezado conter

raneo d;. Orlando Filomeno, ben

quisto cirurgião_dentista e desta

cado desportista.
Associamo-no,s, neste

intenso jubilo de seus

a.migos, ElrÍtre os quais
mos, pelo' seu pronto
mento.

!Divagações de um Dia da BaJldeira
Rua Aecípreste -

C .i D e 'D· I •

-
. l' a r- 1- o

1 - Cinelandia Jornal - Xac.

i? Algaravia na Hcspedarra
Desenho.

Preços: Cr$ t:20 e 3,2:)

Imp. 14 anos

IMPERIO - Estreito
ÁS 8 horas

EXTRANHA FASCINAÇÃO
Burt Lancaster,

JUIZO DE DffiEITO'DA CO
MARCA DE TIJUCAS

EDITkL DE PRAÇAS, COM
PRAZO DE TRINTA DIAS

em

A AVENTUREIRA

Domingo
RITZ � ODEON

JASSY.

Technico1or
DIA 27 - n..rr�

ÁS 2 horas
REPORTAGEM COMP.RETA SO

BRE OS· FESTEJOS DO CE:\'TE'

NAR!O DA CIDADE DE BLmm
NAU

80 minutos de' pro'íe,;fto
IMPERIAL

ANIVERSARIOS SRTA. HEND MIGUEL
::.DESEMB. ,sALVIO GONZ��GA I A efeiuéride de hoje consigna

, :Assinala a dat,a. de hoje o ani- o aniversário natàlicio da gentil
�-ver,sário natalício do exmo. sr. de· senho�inha Hend Miguel, aplica

. ,sembargador Sálvio Gonzaga" de cada ;aluna da Faculdade de Ciêll
- ;nossa mais alla corte de justiça. I cia Econômicas e secretária . do

Por sua vasta cultura e por sua Grêmio dos Empregados no Co-
'.brilhante inteligência, por seú tra: mércio, desta capital.
:balho dedicado à COletividade, o Por s�la cativante simpatia e no

natalicianle fez-se credor da es- bres sentimentos, a natalfciante
tima e do aprêço de seus conterra- dislJõe ele vasto circulo de amisa-

':J).'eo�, que aproveitarão o ense.to eles em nossos meios sociais e es·

v:ara homenageá-la. . I ludantis,
O "O Estado" se associa a essas Às homenagens que lhe serão JOSCA,R R. DA 'NOVA e ESPOS>\. VVA, AVELINA H. FICHTNER

, 'homenag'cns, envi�ndo�lhe efusi.' prçstadas nos' associamos com participam o contrato de cas_amento de seus filhos DORA e

'Vos cumprimentos. I prazer. NILTON,
AUGUSTO CESAR I FAZEM ANOS HOJE DORA e NlLTON

Comemora, hoje, mais um ani-; O sr. Jo.sé Marlinelli; CONFIRMAM
'Vel'sário natalicio O .estimado jo" - o meflÍno José Nazareno fi- Residencias: Av. 15 de Noyembro 139 - Joaçaba_

, , ,
-

'Vem conterraneo Augusto Cesar, lho do sr. João Jorge Coelho; Av. Ind-ependencia 1184 aptos. 21 e 22 - Porto Alegr,e.
-lilho do sr. Higino Luiz Gonzag,a" I - a sra.·viuv,a Maeia Rosa Cam-
, �scrivão do civil desta Comarca. I pos;' ',_

. PAULO GEVAERD I
- a srta. ,Natercla Andrade Coso

Ocorre, nesta data, o aniversá-' ta; .

�io natalicio do sr, Paulo Gevael'd I - a sra. Maria Fragoso Linha'
• F,errcira, funcionári� .da. Delega-,' res, espôsa .do .sr. José Linhare�;
'-C Ia

. Flsc-al e Secretano de Inter- - ·a fil,elllna ELsa Amaral F'ana;
..cambio e CultUl'a da Associação - a sra. Eulália Silveira' São convocados todos os sócios para uma Assembléia
<dos Ex-?omba�enLes desta. Capital. I

- a m-enina Maria José,' filha 20,30 hOl'as do dia, 11 , afim de ser transformada a nossa

O all1v,ersanante, que e pessoa do sr. dr. Bayer Filho; em Sindicafo.

mui_t� benq�ista em nossos meios I - o menino Antônio, filho do . A reunião terá lugar na Drogaria Catarinense, fidalgamente' cedi-
SOClalS, sera alvo de expre,ssiv-as sr, Otomar Bohm ; da pelo seu gerente Eloi Struwe.

: 'homenagens às quais nos ,associa-I _- o sr. Humberto Climaco, co-
- mos" ,merciário;

ÁS 8 horas
registo, ao

Inumerosos

nos inclui

re_stabeleci-I
Ultima Exibição.
08 2 IPl\UOS

com

Renée -sãinL Cyr
No Programa:

4ssociacão Profissional dos Odontologis
tas Catarioenses
EDITAL

Geral, ás

Associação

AntenOr MOraes, Presidente
Florianópolis, 19-1-51.

Cr$ t.750.00 PARA OS MALES DO
f., FrGADO
ESTÔMACiO e INTESTINOS

o quanto custa, uma enceradeira

A '8 N O
ELECTRO,LANDIA

o· R E.ME�D"'O: _QU E
,

kua Ardprest� Paiva Bdi' i C)io Ipasel-Terreo

I

o

f-
I
,
,

I
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�Serviços.Ae.reos,«Grrizeiro
. ' y .

; C-,,'-�-'''''-'-'� -� . �i: do' Sul» Ltder.
• .� - - �... 'Fu�dada em 1927"
�. '"" / f� ,."

I �:t Conforto - Seguança - Rapidês
..'+ . -

r

� , '�� NOVOS HORARIOS

i Trasnportes 'Aéreos Calarinen.se� S.I. t �s.!���AS,�=s(Ida �P���a;:- ��i�:leàgê�:f�\o-
.

.

.: TERÇAS-FE'IRAS - Fpolis. - Curitiba _;_ S,. Paulo
�...
� -. Rio. -,Saida agência 5,30 horas.
�.'+
� - Fpolis. - Curítíba - S. Paulo e .Rio. Saida agên-�..
•:. ela 11,15 horas.

.:. - Fpo/iS. - Mafra - Curitiba - Itararé - São

�i. Paulo. (Ida e volta) .� saída: agência 7 horas. ....

�.. QUARTAS-FEIRAS - Fpolis. - Curitiba - São Paulo

�i. - Rio. Saida agência 9,30 horas.
.' -

�t. QUINTAS-FEIRAS - Fpolis .
.._ 'Mafra - Curitiba -

�t· Itararé S. Paulo (Ida e volta) - Saida agência 7 horas.

�t· -r-,
- Fpolis. - P. �egre - Saida agência 2,30 horas

�t· SE'XTAS"FEIRAS - Fpolis. - Curitiba - São Paulo

�t· - Rio. - Saída agência 5,30 horas.
��

.

, ..�. ;- FpoJl§..
.:_ S. Paulo - Rio - .Vitória - Salvador

..�. - saída agência 6,30 horas.

r J. � FpoliS�J- Joínvíle -:- Mafra -- U_: da Vitória -
� Tarifas redusldcs .!. Lajes (Ida e volta) - Saida agência 7 horas.
�. \"" �i. SABADOS - Fpolis. - Curitiba - S. Paulo - Rio -,

�. TRA.FEGO MUTUO GOM,: -( �•• Saida agência 5,30 horas.

�: Cruzeiro -do Sul->Rto' �i· � - Fpolis. - Mafra"::_ Curitiba - Itararé - são

�i v �t· Paulo - Saida 'agência 7 horas.

r·'+ .

S >tva'g-Porlo Alegre" �... DOMINGOS - Fpolis. - p. Alegre - Saida agência.

·�i·
,J

�i· 9,30 horas.
:: Pluna-Montevidéo :�: MACHADO & elA s. A. -.Comércio e Agências.
: : .FLORIANOPOLIS - Rua João Pinto, 12 :_ Telef. 1.500�

��: PAS�AGEN� ECARGA : �:.. BLUMENAU - Rua 15 de Novembro 1.326 - Telef. 18.

��.
.

�:t ITAJAI _ Alvaro Luz _ Rua Dr. Lauro Muller, 26. -

1+.: '
.,

��l Telef. 211.
. -

,

I/. Florianópolis: Fiuza Lima ,& Irmêos ; SUB"AGENTES em Laguna _ Tubarãp - Criciuma -

�� Agê:�;:sel;�;;;.;;elef;�.5;UL ; �.::
_ -

i+ Rua João Pinto 12 - Telefone ,1.500 �:. A� DtUlASCENO DA SILVA ><

, y J
� � ADVOGADO

�c,i; Em ltai�í :
.

Lxriz Nooefi '\\.-1' t. :!: '{"
.tÇOES ÇlVEl5 ti COMERCLU8\

"" Rua Pedro Ferreira' (Ed. Bauer) 'I'eleí, 3�9; e 330 .�..... �

� Um Blumeo8u: Agência Cruzei-o do Sul
'

.

i ...... " .. N...m�,•. Z2 - .......
"o"""t li

�. (Edifido Pérola)
��. Rua 1slde Novembro, 1326-Telef. 18 :�.I: :

�
..

:: Em' Jolnvile: .Soc, Comercia 1 (Millas» Ltda. :!: ',' '\(
�

- I
� rIoriall6polÜl - Ballta Catarl...

, ":; Rua do Príncipe, 482- Teld. 4S5
"

.

�:.. �

�i: Em outras cidades do éstado
.

cem os sub ..aeentes :i=' ······C··r··e'·d··I··t·O····�·M···u:·t··U··O·····P··r·
..

e·d··I!a··I··r�.�l�'t da Crazetro do Sul �:•.,.+ - .

r.t!.++. .., +. +
� ,.. +4r., � � � � • � � ., � � • � � • � � � .. � � � � ,� �.:�� ,

Agora, sob i! orieotaoão técnica da Cruzeiro dO'SD,1
ESCALAS: _

AS SEGUNDAS, QUARTAS r SEXTAS-FEIRAS:
Rio-Santos-Paranaguá-Curitiba-Joinvile-Itajai
Lajes e Porto Alegre. ,

TERÇAS, QUINTAS E SABADOS:,
Porto Alegre-Lajes-Florianópolis - Itajai-Joinvile
Curitiba-Paranaguá-Santos e Rio.

Modernos e possantes aviões" Douglas

. ".Des: 1.1%4 • 1.J81

, .�

Comunicamos aos nossos prestamistas e ao publico em geral que

em virtude de já estar novamente funcionando a LOTERIA FEDERAL

reiniciaremos nossos SORTEIOS normais a partir de dezembro,' em

diante mensalmente, pela �ltima extração de cada mês,
Outrossim. comunicamos que por determinação do Sr. Fiscal _ de

Clubés de Sortei�s fica esta Sociedade aguardando o despacho da au

toridade competente para designar a data da .realização dos' Sorteios,

atrazados, face a paralização da LOTERIA FEDERAL, agora já em no--.
vas atividades,

CURITIBA

.- .. , ........... _'--,__

FONE.S;- J.Z5l; 4218 CGiI:. POdol, 5�� �
TUEGR .... IIA.: PROSEBRAS PARt'N'- �

ASS.· dos Servidores Públicos
de Santa Catarina

-,

"SERVIÇOS MÉDICOS

Aceita.-ss ·rapl'ese!L tnnt9 no interior do /' El'tlldo. Cal tas "paro.
Caixa Postal 139 - Flol'iàn6polis I

Dr. Danilo Duarte - 2as., 4as.. eeas. das 17 às 18 hs,

Dr. Paulo Fontes - 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.

_ Diáriamente das is 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 correrá
por conta do" associado.

,.

Naldy Silveira .:._ 2° Secret�!lO
,.,.i']

Dr. Miguel Sales
.

Cavalcante

Dr. Renato Costá

'.

,�
.

:,_-'

! '
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,
PROGRAMA PARA O MÊS DE JANEIRO ,

DOMINGO DIA 7 -- '�SQIRÊE", COM INíCIO ÀS '21 HORAS: SÁBADO DIA 13 -_ "SOIRÉE BLANCHE" DE 1951, PARA REPETltR E ULTRAPASSAR' O
GRANDIOSO SUCESSO À1CANÇADO NO ANO PASSADO. DOM,INGO DIA 21 -- "SOIRÊE", COM INíCIO ÀS 21 HORAS. SÁBADO DIA 28 - PRIMEIRO GRITO

.

DE CARNAVAL DE .I95'L -- TODAS QUARTA-FEIIRAS, DAS 20 ÀS 22 HORAS, "SOIRÊE- MIGNON".
'

Boite da Colina
íirõ- Tents Clube

o DEPARTAMENTO SOC[AL DO LTRA 'COMUNICA AOS

SEUS NOBRES ASSOCIADOS QUE DURANTE O MES DE

JANEIRO A "BOITE DA COLINA" FUNCIONARA

NOS SEGUINTES DIAS:

Quinta-feira dia - 11 - DENOMINADA: .....•

"UMA NOITE »o MEXICO"

'I'erça-Ieira - dia iS � DENOMINADA:

"O SAMBA NA COLINA"

Terça-feira -dia 23 -' DENOMINADA:

,"O BMÃO NA COLINA"

Todas as noites de boites terão inicio ás 21 hs,'

Haverá completo serviço de ceia no salão de danças.
Reservas de mesas na Relojoaria Moritz até as 18'---11s.

do dia - depois na séde do CLUBE -

NUMERO DE MESAS 75 - Reservas Cr$ 30,00

(JUta nSnR·S� COM CONFORTe 'E ELEGAHOA 1
PROCURB

Alfaiataria
A

Mello
AFIA'

(orresponleIlC! i

Comercial
Contere
Dlplom.

OIREÇAol
�méiia ti, Pigczzi

ME:l'ODO.
MOtIs:ruil e EttClfUlti

Ru II General B.Uenccurt. 48
(Esquina' Albergue Ncturn�)

I�TEI.NADO

ONDAIII

DURAVEL
• Elaborado com material be�o"
inalterável e fibras de alta resist6aclcr.

• Recoberto com miaeraJ rehatário.
• Modemfssimo sistema d. labricaç40
aorte-americaue.

• Pesa 5.Yt Kgs. aprox. por mt2.
• 1.000mts2. frClnsportam-se làciJmente em

,

um camillhão pequeno.
• Requer mui poupa madeira para l1ICI
colocação. "

�CONOMICO
• Baixo custo inicial.
• Grande economia no lremsporte.
• MadeirClmenfe levíssimo. '

• ColocClçãO fácil ,com prego" cOÍD1III&

ONDAIII S/A
.l..p,�I.!;lI�Pi!_�cA-I X A, , O 5 T A L 3 3 9 8 _ SÃO PAU L O

NOVi\S curas
de lepra "

PORTO ALEGRE, 9 (V.A.) - 49

doentes ifcabam de deixar cura

dos, o Leprosário de Ilapoan que
vem obtendo os mesmos êxitos
conseguidos pela maiorja do es

tabelecimentos congêneres do pais
na luta contra O mal de Hansen ,

Registrando o fato, Ia Imprensa lo.
cal aceitua que o Brasil pode ser

considerada um pais líder na cam

panha Ia que se entregam os ho-,
meus de ciência visando extermí
njo completo do terrivel mal da
face ria l erra ,

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

I Viagem com sr.gllran�ae rapidez lã,Mu(us�;da.-ASMA
Dissolvido Rapidamente
Os ataques desesperadores E! via-

Lentos da asma e bronquite envene

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

ração. Em :t- minutos, Mendoco,
nova fórmula médica, começa a cir
cular no sangue, domiriando rapida
mente os atãques. Dêsde o primeiro
dia começa a 'desaparecer a dificw- "

dade em respirar e volta O sono re- .. -�
parador. Tudo o que se faz necessã-:
rio é tomar 2 pastilhas de Mendaco '

ás reteíçõese ficará aliviado da -r

asma ou bronquite. A ação é muíto«
, rápida mesmo que se trate de casQI>
rebeldes e antigos. Mendoco t$ll:\.

, tido tanto' êxito que se orerece c9m'"
a garantia de dar ao paciente r�l-' ,

I
ração livre e fácil rapidamente e

completo alívio do soêrímento da'

,

'

'asma em poucos dias. Peça Mend<1c»
hoje mesmo, em qualquer farmácia
A nossa garantia é a suamaior pro
teção. .,...

,

,-

so NOS CONFORTAVEIS luICRO-ONIBUS DO

R4?IDO «SUL�BRASILEIRO»
Florianópolis - Itajaí _ Joinville - Curitiba

Agênciá: Rua Deodoro esquina ,da
Rua Tenente Silveira

/"

B A L J\.N C A S
Sua balança precisá de conserto, ajuste ou reforma?
:Dispomos de mecânico especializado na .. Fábrica

, Filizola, em São Paulo.
,

'

,Machado & Cia. SjA--C6mercío e Agências \':Rua João' Pinto, 12 '_ Florianópolis
Telefones 1362-1500-1658

Cauru"•• , ura"g(t'-I, PitatDe','
Meia. da,' melhcrea, peloL.1JDo � �

nores pre�. 1t6' na CASAdMIS
CELANEA - RuaC." M.lr.�

� _._,,---

TINIAS' PAR.A IMPRESSÃO
C O T T' O M A R

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Vitó�ia'Vltó,.la'Vitó�la'
,

,

O Dr. Bderbâl R_o da Sirva autorizou a- construção da quadra de .. basquete,
onde será efetuado o próximo certame brasileiro dêsse esporte

------

F U .T E B o L Orandltreunião don-I Pôsto
Tjjoqu8nses de'cá versus tijoQo8Dses deli cante no' Ulube Doze

.

Teve lugar, domingo dia -'1, na, a melhor [mpressão possível, em de Agostocidade de Joínvile, um grande co- face do hosp�taIidade e das gen- Sábado proximo depois de ama-

tejo peboljstieo, entre as .equipes tilezas: 'Partimos 'de 'I'[jucas, dia nhã terá lugar a realização da
dos TIJUQyENSES DE LA' e TI· fi. sábado. ás 15 horas, -Aguarda. gr-andtosa -"Soirée-Blanche", com

JUiQUENSES de CA'. Dada "a or-í- vara-nos no Kilometro 7, uma
que a Diretoria do Clube preten

ginalidade destes
-

nomes. explica- lu'zida cornftíva, - recepcionado-nos de renovar o sucesso do ano 'pas�
mos melhor. 'com uma ensurdecedora FOGUE- sado com sua festa de especial a-

iTIJUQU:ENSES"D�. L,A' é-à eqni- TADÂ. tração; com .1. presença de seus as-
Ipe f-ormada i�()r . tíjuquenses que Num rnagníf'ico cortejo, dírígí; sociados trajados de branco, sem,

residem em Joinvile. TIJUQUEN- mo-nos para cidade. tomando aces, exceção. I,
SES DE CA'. pelos .quem residem so as artérias .principais da .eida, A' séde social será ornamentada
em TIJUCAS. de sob estrondosa salva de fogue- com fIôres especialmente_para esta
Dois velhos rivais (data de ... tes. terminando o percurso no noite de cintilante esplêndor.

3/12/50), que ja fizeram duas tradi�i{)nal-- Clube de Joirrvile . Recordamos a -"Soirée-Blanche"
partidas, uma em Tijucas em' da- Neste matjelttoso edífícío, foi nos do. ano passado que foi um suces,
ta de 3/12/50, outra agóra dia 7 servido uma lauta meza de salga- so admiravel e lembramo-nos que
do' corrente na cidade de Jojnví- dos bastante variados. Nô decor- espetáculo magnifico. aquele- de,
le. Esta ultima, foi revanche. vis- rer dos comes e _bebes, fizeram - tantos pares a se movimentarem
to terem sidos derrotados Oi DE ouvir os representantes da írn, nos salões.
L:<\', em sua cancha pela contagem prensa falada e escrita, -enalte- Estas reuníões denominadas
de 3x2. Porém, com o. prélio de cendo o sentido generoso da festa. "Soirée-Blanche" tiveram inicio em

domingo, os excursionistas foram Falou pelos Joinvilenses, saudan- 1950 e serão sempre oferecidas pe,
hem sucedidos. Jmpuz,eram a re- do os .vísitantes o Snr. Célio. Eu' las Debutantes dos anos que ter
vanche e deram o devido troco á chele, e em nome dos 'I'íjuquen- minaram" aos assocíados :

nos co'
espetacular vitória de 5 x o. ses os srns, José Cherem e José meços 'dos anos entrantes.
Fícou firmada a melhor das Bayer. A [ulgar.se pelos comentários

três na cidade de Tíjucas em da- SDb um ambiente de grande cor- que circulam em todas as rodas
la ainda não fixada. A par de to- dialidade e amisade os visitantes sociais a "Soirée-Blanche-" alcan
do o. espírito esportivo destes foram' alvos de muitas gentilezas çará uma desusada animação, rei;
contendores, acendra.ss o prof'un- e atenções, nando CDmD sempre naquele am

do. espirito filantróp_ico destes va- No domingo, delíciamos -uma sa- bíente fidalgo, cordialidade e ale
Iorosos esportistas, porquanto a borosa éhurrascada no Estádio do gria contagíantes.
tenda esperada, era

-

revertida em América, F. C., uma linda praça Sabemos que muitas represen,
heneffcío de uma senhoriVa ata- de esportes, cujo incremento.' de- tantes do sexo fragil estão fazen
(:ada de uma moléstia grave. Esta ve-se á pessôa do :eminente facul- do seus trajes brancos para a reu

moça prendeu a atenção e o in- talivo, Dr. Sadala Amin, denoda- niã'o do dia 13, trajes finos- e de
teresse da lorcida� americana por do. esportista, a quem Joinvile modelos próprios para o' verão ...
tr,atar-se da filha do .\'aloroso de- muito dev,e, pela sua brilhante E como. todo jovem. hoje em dia
f'.ensor do alvl·rubro em onll'DS gestão. CDmo Vice'Presidente do. 'tem o seu terno branco, a "Soirée_
tempos. o. consagr,ado TDl'inba. campeão. da LJD. A churrascad-a Blanche" ensejaráuma no.itada de
que pDr longo� anDS suou, a c;unisa cste\'e deliciDsa. sob -os cuidados gratas recordações ...
pela sua equipe. Graças a -esta fui, de Mauro e Hoffmann, especialis
ciativ'a, prDpósitDs firmes, de \ra- tas em costeladas. Os bebes, ao.
loros'os americanDs. entre tantos cargo do famoso COXINHA, figura
merece especial Jistinção e lou-' simpática e notabillissima, baluar�
VDr. Célia BucheJ.e AMl "Avila, te do grande êxito da festa.
Edí; os crDnistas eS1;o1'tivos de "A Tudo. discorreu muito. bem na�

, , -

Nóticia", "Jo.rnal de Joinvile" e da podia haver de melhor. Abél
•

-

_ da Rá.di'o de Joinvile S/A". cOn- Avila e Célio Buchele. seguida- �
seguiu-se uma quantia aproximada mente presos pela preocupação. de
de dois mil cruzeiros. A Delega- melhDr servir seus conterraneos.
çãü Tijuqll'ense que para lá ru- Nos apr,csentaram uma gr.ande
mou, procurDu dentro d,e .seus re - festa. nada ficando a desejar. Os
cursos, impor-se aos anseios aI- jôgos ,iniciaram ás 15 hDras. A
tr'uisticos -dDs - americanos. São. preliminar entre os craks do A
seus - votos, uma prece ao Deus to' mt"rica. Maiores de 27 ,anos ver'
do poderoso., com sua benção. c slIs os menDres. Venceram os ve-

,

com os recur.sos que Totlnha dis- 1l1inhDS pela contagem de 2x1. A's,
põe no momentD� dê a t!sLa criatu- 17 horas, entrqram no gramado as

.

ra a sua saude perdida. equipes dos DE LA' e os DE CA'.,·
, Sobre a ·excunsão pro[lr'ia- A vitória sorriu aos DE CA', pelo

mente, os visilantes colheram escOre de 5xO. O jogo como se pre
, sumia, foi mais divertido. do que

jog'ado. A assistênci,a deleitDu-se;
com uma ag-radavél tarde espDrti
va. pois havia muita lorcida e en-.
tusiasmo.

�-- Mnd6 a cõr de
de seus olhos•••

Os ,iuize.s nos seus trajes carac

teristicos, foram os senhores Gen-'
til Melim, como Mr. Four e JDsé
B-ayer como Mr. Barrick. Decidi,

PARIS, 10 (V.A.) - Cientistas
e desenhistas de moda� franceses

npresentaram agora a ultima no

vidade em adôrno feminino _ o. ram com muita segurança e certe
lhos da mesma côr.. dos vestidos. za.

,

- � 't'erde-:iade .da noite para o dia, Terminou o jDg·ci. sob grande
ou se olhos, azuis se tornarem ne· cDnsagrassamento dos craks e da
gros ou castanhos. não há por que assi!>tência. sendo feita solene
�hamar o oculista. Os inventores mente a entrega dos ricos troféus.
insis.tem em que a combinação ca- A's 21 horas. esta\iamos de par
pacita qua,lquer mulhe,r a ter o. tida, comparecendo ao. nosso bo
lhos castanhos na segunda-feira, (afDra. ioda a colônia Tijuqu-ensc
cinzen'tos na têrça.feira, azuis na e vários a.migos joinvilenses. Iquarta e verdes na quinta ao pu- Agrad-eçemos muito aos noss'os
ro alvedrio da dona. O �rocesso amigos e companheiros. trouxe
('0nsiEtt\ simplesmente na variação mos a melll('Jl' das impt'essÓes, e
(!;;::.s !'::::lJes de contato., que podem na lerr·a tijllquense, eslaremos pa
I'I-er colol'idas nas desejadas' tona- ra recebe-los, € disputarmDs a me_
lidades. Um jôgo cDmpleto de len. Ibor das três. At,é lá e que sejam
tes de contato custa cêrca de mil breves.
dólares - vinte mil cruzéirDs. Cigal',l'illha:

p'ra lêl� no ônibu�
Uma vez mais, uma turma de rapazes valorosos,' deixou

esta bela ilhota, para defender lá fora) em pl�gas distantes, em,

meios estranhos, a tradição de Santa Catarma, no sector re-
I místico nacional.

-

,

Não são êles, atletas tecnicamente perfeitQs, comparaveis
aos demais que também estarão presentes �o magno "certa
men" náutico na Paulicéia, representando Igualmente, a tra-

dição de outros Estados'da União.
_

, .

Não alimentamos esperanças de supera-los em tecmca, em
classe, mas, fugiriamos a verdade, se disessemos, não acred�tar
em nossos rapazes, no que se refere a fôrça de vontade';'ao dma',
mismo, a fibra e outras armas, igualmente poderosas, capazes
de superar a técnica.

Já em 1950, estes mesmos remadores, nas aguas calmas. d(J\
Tiête, disputando uma regata internacI9nal, credenci�ram-se
como autêhticos valores de uma geraçao moça e VIgorosa"
dignificando sobremaneira, a honra dest� pe,quenino EstadOl
sulino, desta Santa Catarina, de quem mnguem fala, nenhum
jornal do exterior tece G,omentários, nenhuma rádio focaliza"
em seus programas diários. .

Mas, a verdade é gue Santa Catarina não necessita de re

ferências para brilhar; de cartazes feitos antecipadamente, qUal
possam làurea-la, ante os ,Olhos da opinião pública.
.' Santa Catarina, esta minúscula terra, esquecida peloS!
"deuses" do esporte brasileiro, dispensa todos os tributos, para
apegar-se tão sómente, ao amôr sin,cero à ela devotado pelos
seus filhos, por essa gente que sabe honrar o nome "catarinen
se", sem antecipar triunfos ou conquistas dificeis.

E é por tal, que confiamos numa bôa conduta do Aldo Luz,.
no espetáculo náutico de São Paulo, muito· embora, sabemos
nós, ã equipe alvi-rubra, carece de mats traquejo no manejo de
embarcação na qual se lançarão à luta, pois, jamais, em tempo
algum, um barco a oito remos, foi usado nas regatas internas.
em Santa Catarina.

Mas, não há de �er por isso, que nossos rapazes deixarão.
de portar-se bem, trazendo-nos, de volta, além de sorrisos, uma.

conquista digna de ser festejada. '/
Felicidades rapazes, eis o que lhes almejamos.

__Jil�;

A. S.

Sim, senhor, porque o Creme Dental
Kolynos elimina os ácidos causado
rE'S das cáries. Kolynos desfrol as
bacterias que produzem esses áci·
dos. Kolynos cla,rela os dentes, re
fresca Q hállloo e faz brilhar o sorri
so! Compre Kolynos hoje mesmo •••
e use·o todos os dias!

KOLYNOS Combate as cáries

Agrada mais
.

'Rende mais ,

de

Os desportistas f'lorianopolí
tanas precisam colaborar pa
,�a a construção da quadra de
basket-ball. onde será desen-
rolado o proximo campeona
to brasileiro deste espDrte, a

realizar-se neste Estado. em'
Julho do corrente ano. O sr,

Osmar Cunha, esforçado presi
dente da FAC, não. pode éont]
nuar lutando sozinh�. Ele so

licita a ajuda, o apoio e, o. es

timulo :,-<10 .prefeito da cidade.
Dr. Adalberto. Tolentino de
Carvalho. e do. governo do Es

tado, Dr. Aderbal Ramos da

Siiva. O sr. Osmar Cunha tem
como certo o interesse _que há
de despertar nesses paladinos
.do esporte barriga-verde. para
a concretízação da praça de es

porte que será palco; pela vez

primeira, do monumental cer

tame brasileiro. de basket-ball.

observações

K·419·P

Lendas de Todo'
o. Mundo

tôdas" àsEscute hoje - e

quinla-feira, às 21,15 horas o.

sugesti VD programa LENDAS
DE TODO O MUNDO, com a

. par�icipaçãD do. novo elenco
rádio-teatral da Rádio. Guaru

já.
Uma Dferta da LOJA: REN_

NER - A Casa, dos artigos de

Sabemos, perfeitamente, que
o. Dr. Aderbal 'Ramos da Silva
e o Dr. Adalberto TohmtiiÍo,
de Carvalho, não regatearão
esforços no s-entido de presta
rem' o melhor de sua colabo,
ração 'a essa iniciativa plausí
vel ti arrojada do mentor da

. Federação Atlética Catarinen
se. TodDS nós estamos no de·
ver, d,e auxiliar a FAC nO mo

vimento que vem fazendo pró
construção. d quadra doe bas
ket-ball. Ninguém há que pre
varicar e, por_ comodismo. fu

gir às suas obrigações.
x x,x

Ú fato é que não. se pode
vencer sem lutar. Ê preciso
que haja luta, espirito de sacri
ri cio, persist-encia e tenacida·

de, senão tudo vai por aguas
abaix01, ..

Hamilton Alves

O alvo é dificil de ser atin
gido. Todos, aliás; devem ter

percebido isso. Que o primeiro
'tiro seja desferido com segu
rança. para -que o. objetivo se

ja alcançadol. ..
A gente' deve ter, antes d.e

tudo percepção para antever

as dificuldades que poderão
advir. para não. surgirem em

baraços a ultima hora, trun
cando; assim, todo trabalho. Tu
.do .deze ser . ..,primacJ.a.lm®t.e
esplanado, retocado e sabido.
ando, ossim todo trabalho. Tu
Meus amigos "tá, na hora de

pegar na enxad.a"!.. ',

,

qualidade!

!

'x x x -

Não vamos fazerj proguóstícos,
mas alguma cousa no diz que
essa quadra de basket-ball
não. sae... Isso vai dar um

forrobodo danado ...
,

.

x x x

-O Figueirense já começou
a preparar-se para o campeo
nato Estadual de Futebol. É.

preciso, entretanto. que o al

vi-negro procure adversários
valentes para tornar rijos os
s
"

-

seus jogadores,

���x�� �SSatt,\� liraS
POLVILHO

ANTISSÉPTI(O
I't. GRANADO c:.

rrie' ,

' ��"'/las Suores \t\\
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PIA 28�-DOMINGO --SOlRÉE DENOMINADA "O BAlÃO NA COLINA". _- NOTA: TODAS A§
-

SOIRÉES TERÃO-INICIO ÀS' 21 HORAS _. SERVIRÁ
DE INGRESSO O TALÃO DO MÊS DE JANEIRO. PARA A SOIRÉE DO DIA 20'''NOlTE CARIOCA"", NAOHAVERÁ INGRE,SSOS ESPECIAIS _ C!;IAMAMOS A .

ATENÇÃO DOS NOBRES ASSOCIADOS _ O OEPARTAMENTO SOCIAL SOLICITA NÃO LEVAREM MENO·RES AS FESTAS NOTURNAS A COMISSAO FI,SCAL AG
!

.

). IRÁ COM O MÁXIMO RIGOR JUNTO A PORTARIA.
.

:
-

Juizo de Dkeito da 1a. Vara da�
C d FI � , '1' * Machado & Cia. SIA-Comércio e Agências jomarca e orlanopo IS �:.. distribuidores das afamadas balanças FILIZOLA, c�:)1.n�micam que est�o aptos ,�:,�:.. a garantir assistencía permanente às ba!a�ças adq�llr�das em su�s l.oJas,. <:on- ��Ideltal de· -celtaça-,o com' o 'prazo da 30 dias �:..; tando para isto. com os serviços de -mecamco especializado na. Fábríza FIlIZO- ���ti �... la, de São Paulo, onde ° mesmo vem de realizar completo curso de especia- .:...... lízação em consertos, ajustamento e reformas de balanças. _ ....�

E d i r a -I �i· Rua João Pín:o, 12-Florianópolis.-Santa Catarina --- Telefones: .1658�1500-1362 .;�
O�����®OO&������ft��a�i� �

SCHL, Juiz de Direito da la Va- clusa, numa extensão de 18 metros . .:..C:..LI...:..N-I..:.C-A...:....-E--C-I-R-U-R-G-IA--n-o-s-o.....-C--I- " D d
'

A1'a da Comarca de Florianópolis, 3°) Que, o requerente vem manten-

[,GHANTOSA_ nPoUVIDO
- NARIZ E GAR

U e oz- e gostoEstado de Santa Catarina, na foro' do a posse em apreço na gleba
•

ma da lei, etc. mencionada com efetivas culturas, DR' J J BARRETOFaz saber aos que o presente e- moradia habitual e continua du-
• .• e

ditaI de citação com o prazo de rante todo o decurso do tempo su- Formado pe)a,_ Faculdade Nacional
:trinta dias virem, ou dêle �onhe-\ pra citado; 4°) Que é principio ie Medicina, da Universidade tW
cimento tiverem que, nos autos de corrente no direito Civil que "a- Brasil Ex-assistente dos Serviçol

de Oftalmologia, do Professor Calda.ação de .nsucapíão em que foi re- quele que, por trinta anos, sem
Brito, da Policlinica Geral do Rioquerente Egidio Augusto da Silva, interrupção, nem oposiçao, pos- de -Janeiro, e de' oto-rino-Iaringologiafoi proferida' a seguinte sentença: suir como seu um imovel adquirir- do Professor Leão VeIloso, Hospital

- VISTOS, etc. Julgo por senten- lhe-a o dominio, independentemente Moncorvo Filho.
ça a [ustificaçâo procedida nestes de titulo de. boa fé, que em tal ca- Consultório: Rua Trajano. nO 31

autos, em que é justificante Egi- so, se pressumem, podendo reque- lO andar
.

. .

I Atenderá. diariamente, a partir dodio Augusto da Silva, a fim rer ao-Juiz que aSSIm o dec are por
dia 10 de Novembro no horário dade que surta os seus devidos e Ie- sentença, a qual lhe servirá de ti· \4 ás IS' horaa,

'

gais efeitos. Citem-se por manda- tulo para a transcrição no registro __.
_

-do os confinantes do imóvel usu- de imóveis '( codigo Civil, artigo
-"

,capiendo, bem como o. senhor Dr. 550) Neste caso, tem decidido os

Diretor do Serviço, do Patrimo- Juizes e tribunàis do Pais, ao usu

nio da União e o Dr. 1° Promotor capiente só cabe a prova de posse,
Publico, na' qualidade de represem, continua e pacifica do ímovel,
tante do Ministério. Publico e a com animo de dono, por trinta a

Fazenda do Estado, e por precato- nos. Os' requisitos de justo mulo e

ria, na Comarca de Joinvile a con- boa
-

fé são dispensados (Clovis Be
frontante Ruth Matzeck Urban, vilaqua, Cod. Civ. Com. vol. 30;
para contestarem, a ação no pra- Sá Pereira, Manual do Cod, Civ.
zo legál, Citem-se por editais, com pago 232) 5°) E como assim o pe
o prazo de trinta (30) dias, os in- ticionario, ora denominado autor,

.' teressados incertos, citações essas haja satisfeito o estatuído no arti
que' deverá ser feita de conformí, go 550, combinado com os artigos
dade com o artigo _ 455, § 1° do 552 e 496, do Código Civil, quer
Cód.j.g!}�de: FI'{),iWSS&'.Gi-vi--b·_-Gttstas que lhe, .seja : reconhecido a dita
afinal, Florianópoffs, 12 de De- posse, "na forma dos dispostos 'nos
zembro de 1950 (as;') Arno Pedro artigos 493 n? 1 e 494 n? 1 e outros
Hoeschl, 'Juiz de Direito 'da Pri; do referido Codigo, a-fimde adiquir-ir
meíra Vara. PETIÇÃ() INICIAL: o dominio dela pela prescrição ex
'Exmo. Sr. Dr. Juiz de Direito da traordinaria ja consumada e medi
Primeira Vara desta Comarca, E: ante respeitavel sentença de V.
-gidio Augusto da Silva, brasileiro,. Excia, para ser transcrita no COI11-
natural deste Estado, com 67 anos petente registro, Imobiliario, Estri
de id�de, solteiro, pescador, resi; bado no que estatue o nosso Código
dente em lugar denominado." A- de Processo Civil em seus ar zigos
brão", Coqueiros, sub-distrito do 454 e .456, requer se digne V.
Estreito, desta Capital, por seu Excia, designar dia e hora para no

A esmola dada 'Dias ruas agrava.bastante procurador, infra assinado local determina_do, serem ouvidas
o problema da mendícanoía,advogado inscrito na "Ordem dos as testemunhas abaixo, arroladas

.Advogados do 'Brasil", Secção de que compal'ecerão 'independente_
Santa Catarina, sob n? 320, com mente de citação para justificiB-em
-escritorio a rua Felipe Scbmidt o alegado, cientificando-se de tudo,nO 21, sobrado, vem com o devid� previamente o senhor doutor Pro
:acatamento, alegar e afinal reque- motor Publico da Comarca. Requer
reI' a V. Excia.. o seguinte: 10)

i mais que justificado o alegado
�ue, o, suplicante; filho dos fale- j�lgada por sentença a dita justi:cIdos Augusto Luiz Hipó1ito e de flCação, se di'gne V. Excia, na- forMaria Guilhermina de Jesús, por si I'ma do artigo 455 §§1° e 3° do Codi-

d P FIUZP LIMA & IRMÃOSil por seus antecessores ora 'mencio-, go e rocesso Civil, mandar citar
Cons. Mafra, 37nados, llá mais de trinta (30) a- o senhor Dr. Representante do Mi-

nos, esta na posse
-

mansa e pacifi- nistério Publico da Comarca, os in- _---F-l-o-rianópolis
ca, com animo de dono, s�m inte- teressados incertos e os confron_ .taduais no valor de doze cruzeiros
rupção nem oposição alguma, de tantes do imóvel, aqueles por edi- e cincoenta centavos, consta A):
uma area de terras com a super-. tais com o prazo de trinta (3Ó) Florianópolis, 30 de Outubro de. iicie de vinte e nove mil quinhen- dias, publicados treis (3) vezes em 1950 (ass) Francisco Camara Ne
tos e setenta e quatro metros qua- um' dos jornais desta Capital, e to. Vale a entrelinha que diz "UI"
drados (�9.574m2) situada no 10_/ por uma só vez, no Diário Oficial ban". Em a dita petição foi profe
gar denominado "Abrão" Coquei- do Estado, e estes (confrontantes) rido o seguinte despacho: A. Desig.
1'os, Sub-distrito do Estreito, nes- por mandado, citimdo..se tambem ne o senhor Escrivão día e horate município e Comarca. suas mulheres, se, casados forem: para' a justificação, n01ificado o2°) Que o terreno em referencia é citando-se ainda, o Dr. Delegado Dr. Promotor Publico. Fpolis, 30/de forma irregular e tem atualmen- do Serviço do. Patrimonio da União, 10/950 (ass) A. HoeschI. E para

-
te, as confrontações seguintes: li- nesta cidade" tOdos para contesta. que chegue ao conhecimento. de tomita-se pela frente com terreno de rem, querendo, a prese�açã6 de dos mandou expedir o presente e
marinha, alias, ocupado legalmente "usucapião", - no prazo de dez ditaI que será afixado no Jogar depelo suplicante, numa extensão de (10) dias, após a citação. Protesta_ constume e publicado na forma daoitenta metros, pelo, lado direito se pelo depoimento pessoal de qual- lei. Dado-e passado .nesta cidade de-com terras de dona .Ruth Matzeck quer contestante, sob pena de' COll- Florianópolis, aos dezoito dias doUrban e· de

.
Sebastião_ Vicente da fesso, pela pro:va testemunhal e, mês de D�zlembro do ano de mil no'Costa, numa extensão .de quatro- perícia. Dando a causa o valor de vecentos e cincoenta. Eu Viniciuscentos e dez metros, pelo lado es- Cr$ 400,00 e A. esta. com os docu- Gonzaga, Escrevente Juramentado,qu�rdo com as propriedades de O- mentos incluiios. Pede e Espera o subscrevi. (assinado) Arno Pe-1avlO

.

Gonçalves dos S:ui'tos e dos Deferimento. RóI de Testemunhas: dro Hoe�chl, Juiz de Direito. daJlerdeIros de Bernardino Martinho 1° Manoel Jeremias . residente em Primeira Vara.

;ardoso, 'nmnla extensão de qua-' Abrão, Coqueiros; 2°) Pedro Ro- Está conforme.

_lrocentos metros (400m); pelos d?1fO �os Santos idem; 3°) José da, O Escrevente Juramentado!Jndos, com a estrada do Bom A- SIlva, Idem. (sobre estampilhas es-I Vinicius Gonzaga
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'Convite
A Diretoria do CLUBE DOZE DE AGOSTO tem o grato

. prazer de convidar os seus associados e suas exmas. Ia-
.

\-

rnjlias, para a grandiosa "SOIRÉE-BLANCHE", que fará

realizar I!o dia 13 do corrente, sábado próximo, com

cio ás 21 horas .solicítando-se encarecidamente,,
" ,

todos, sem exceção compareçam trajados de branco,

ra maior brilhantismo da reunião.

Florianópolis, 8 de jan-eiro de 1951.

Secretário Geral

ini

que

pa-

LIRA TENIS CLUBE
Por um carnaval melhor

Regulamento para
Serão realizados I)): este Clu

be, em sua séde sociul nos dias 3,

sábado, 5, segunda-Ferra e (j ter'

ça-f'eira, ele feverelro, grandjosos
bailes á fantasja, Domingo, dia 4.

haverá, vesperais infantis c juve
aíl. das 1-6 ás 19,15 horas e, das

19,30 ás 22 horas, resnecttvamente.
RESERVA DE MESAS: As mesas

serão reservadas a partir das H
horas do dia 27 de janejro <:01'

rente, sábado, na séde social. As
senhas serão distr-íbuidas ás 8 ho
ras da manhã do mesmo dia e no

mesmo. local, E' obrigalôri p ,a a

presentação do talão do m/Js de
fe'vel'eil'o, para o que o sr. cohra- .

dor es-tará presente para controle.
As mesas serão reservadn» ou pelo
próprio associado ou por pessóa
de sua familia.
Preços de mesas: Assjnaturn pa

ra Os ''brês baile.s - Cr$ 150,00 -

não havendo reserva para a vés
peral infantil e .juvenil.
Ingl'essoss O Clube não distribui

rá convite. Para as pessõas em

transito, poderá a Diretoria, a

seu cri�ério, e .sob a responsabi!i
dade de um sócio, expedir jngrcs
sos, desde que o apresentadn pa

gue O valor de uma anuidade, 03

quais poderão ser
c'

adquiridos jun
to á Tesouraria do Clube, at� ás
18 horas do dia da realização de
cada baile, e depois d,e. autorizad'3
a concessão pelo _Sr._ President,>..
l1'lenOl'es - Não será permitida a

o carn8vál . de 1951'AgenciaGeral pàra S.:CatarinB
Rua Felipe Schmidt. 22--Sob.
C. Postal, 69· TeJ. «Protetoralt

FL.ORIANOPOLIS

fRAQUEZAS EM GEIAl.
VINHO CREOSOTADO
.. S- I L V E I I A "

permanencia d,e· menores de 14

anos nos bailes dos dias treis, cin
co e seis. Na vésperal infantil sÓ'
mente deverão dancar menores

até 11 anos e na vésperal [uvenil
, , ,

de 11 anos até' 16 anos.

PA,HA.DA INFANTIL
'1\a matinée infantil do dia qua

lro, domingo, l_laverá uma parada:
infantil, de j;antasias, com. dístrí
buíção de prêmios.
A inscrição deverá ser; feita" ím

prorrognvelmente, até ás 18 horas
(10 dia 3 de fevereiro, na Joalhe

ria Moritz ou com a senhorinha
Layla Freyesleben.

Rainha do CARNAVAL
O Lira como vem fazendo to

dos os anos, elegerá sua Rainha do

Carnaval, cujo concurso obedece
rá as seguintes bases:

1) os votos serão entregues no

alo de l�eserv,a de mesa;
2) ,serão treis as 'apuraçõés: Sá

bado, seg'unda e terça-feira;
3) Serão. dados valioso,s prêmios

para a 1 a, 2a ,e 3a colocadiOts.
A Diretoria solicita dos srs. so

cios a fineza de não levarem peso
SOlas' estranhas ao quadro social.

Outrossim, previne que sóme·nte
poderão frequentar as fe.stas de
carnaval os socit)s quite.s com a
tesouraria 'at,é o mês de fevereirQ
inclusiv,e,
Florianópolis, 8 de janeiro de:

1951.
A DIRET.oREA

tLuizCezarino'da Ro,sa
-

/ lissa- do 2.°
e

aniversario de
.

-

faleCimento
A família d·e Lu,iz Cezarino da Rosa, convida os seus parentes e

pessôas de' suas r,elações. para assistirem tà MISSA em sufrágio de sua
alma ·que mand'3' celebrar no dia 1.3 do corrente, às 7 horas, no altar
de São José. da Cated,ral MetropolItana.

Desde já ant'ecipa seus agTadecimentos laos que> comparecerem
f

a êste áto de piedade cristã. t

As residências, com grande area de terreno, situados à rua Fre.
Caneca, urs. f52 e 15'8.

Tratar à rua Saldlanlla Marinho, :na 18, iliál'iamente.

!
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Cr$ 35.ooo.o00,ooo�
pára assistência so
cial e médica
hospitalar
RIO, 10 '(V.A.) - O tribunal de

Contas da União, em' sessão de

ontem, registrou a distribuiçã? do

crédito de Cr$ 35.000.000.00 ao

Tesouro Nacional para despesas de
assistêncià social e médica hospí
talar a cargo do IPASE.

ccA ãrguição de ine'egibilidade do sr. Nerêu Ramos é apenas
um ·'recurso·' político� para. c,iar confusão)

Exclui�os os «jeeps»!Comltale à Igreja Católica na Chioít
do regime de com... HONGKONG, 10 (UP) _ O "reformem" sua igreja, sepa-

'pens8p.a-O g�vêrno com�nist� c�inês diri:- rando-a da influencia do v«,

" gru-se aos três milhões de ca, ticano, para "torná.Ia "inde-

RIO, 10 (V.A.) Os -Jeeps fo- tólicos chineses, .pedindo que pendente e patriótica".
rarn excluidos do regime de com-

pensação, segundo decisão da car,

teira de exportação e importação
do Banco do Brasil. Essa medida
deverá determinar a baixa no pre

ço daqueles carros.

FLORIANOPOLlS -. 1 í de Janeiro de 195'

·.A proclamação do Presidente e

Vice-Presidente da República
terá lugar na semana vindoura
RIO, 10 (V. A.) _ o Tribunal. São Paulo, Sergipe e Goiaz, o Tr]

Superior
.

Eleitoral está prosse-I bunal,flSUlleI1ior . deverá concluir
guindo no exame do pleito presí, a organização do mapa geral e do
dencial nos Estados de acordo 'I relatório sobre os trabalhos, para

proclamar o, presidente e o. vice
com Os relatarias enviados pelos acordo com as previsões feitas, te.
tríbunaís regionais eléilorais.

Ain-,
rá lugar na. semana vindoura, em

- da esta semana, com a aprovação sessão especial possivelmente sex-

dos relatarias sobre as eleições de tá-feira, 19.
.

Como reconhecimento por sua contribuição para o desenvolvimerr-

Novo êxuo de to do comercío- mundial, o sr. Pau� G. Hoffrnan, ex-administrador de,
• Cooperação Bconomlca dos Estados Unidos, foi recentemente agracia-:

aO·loma''r NOV31·S do com o premio "Capbain Robert Dollar Memor-ial' de 1950. O preuJi:' r-
U que é conferido sob a forma de uma placa de ouro, foi eriado em 1937

O (UP) A pela familia Dollar em homenagem á memoria do capitão Bobert Dol-
NQVA IORQUE, 1 ' _

'lar, Iider do comercio exterior e da índustría de navegação dos Esta-
pianista brasileira Guiomar No. dos. Unidos. A entr,ewa' dn prernío foi feita durante o Jantar do .Corner- .

vais foi alvo dos maiores elogios cio Mundial, promovido em Nova York pelo Conselho Nacional de CO--
por parte dos criticas musicais rnercio Exterior dos Estados Unidoo..
norte-americanos, após seu pri- A fotografia, tornada durante o Jantar do. COmercio :\<Iundi,al, mos-

tra o sr. Ho1'fman (á direita) ao receber a plaoa de ouro das mãos dos
meiro concerto da temporada no

srs. R. Stanley Dnllar (à esquerda), presidente da "Robert Dollar Com+:
"Carnegie Hall" com a orquestra pany". e W. E. Knox. presidente da "Westinghouse Eleclric tnterna-
filarmônica. Louis Bíancclli, er-iti- tional". - (FOTO USIS)

.

co do "World Telegram", descre,
veu como "urna atuação memorá
vel" a interpretação de Guiomar
Niovais do "concento paira piano
em fá menor" de Chopin." "Os

presentes" _ acrescentou Bían

colli _ "ficarão eternamente agra-.
decidas à graciosa dama hrasilei,
ra, que lhe proporcionou a mais

bela interpretação de" Chopin ou

vida em Nova Iorque em' muitos
anos. Se existe maior poeta do

teclado, do que'Guiomar Navais,
ainda não o ouvimos". Harry
Jonson, do "New York Post", diS
se que a Interpretação da pianista
brasileira foi uma "combinação de

beleza e sútileza". O New York
Times" disse que "sua execução
tem a qualidade que os velhos pia
nistas

,
heróicos costumavam imo

primir às suas interpretações de
Chopin."

'

-.-_ .. _

--;t;l�ÃS-' PARA" IMPRESSÁ\.
c 0"1' TOM A R

Dr. Armando Valerio. de Assis

Não de esmola nas rua.s. Auxillé
as associações benetícíentes.

R,ádio Guaruj.á·
PROGRAMAÇÃO NOTURNA

Hoje:
.

"Calouros ao Microfone"
Amanhã: Zininho e Onôr Cam,

pos,
Sábado: Melodias em Desfile,

com a Orquestra de Salão Guarujá.
AGUARDEM! ...
"Deslumbramento" o programa

-maís querido do radio catarínen
se.

Avisa aos seus clientes o novo horário de consultas.
De manhã: Das 10 às 12 horas.
À tarde: Das 15 às 17 horas.

CONSULTÚRIO: Rua Nunes Machado n. 1.
\
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Concessão para o aproveitamento
de energia hidráulica' de

. queda' dágua
RIO, iO (V.A.L - o Presidente d'água existente no rio do Peixe,

da Bepuhlíca assinou decreto ou' entre os sub-distritos de Capinzal
torgando a Fernando Moresso con-

cessão fpara o aproveitamenlo de' e- Ouro, munícipio de Capinzal,
energia hidráulica de uma queda Estado de Sta. Catarina.

ump

Campanh,a para a Casa
-

- "do Professor
Instituto deEducação Dias Velho

A 'v I S O
A rifa de. uma bicicleta, em benefício' da CASA DO PROFESSOR,

continuará a ser, vendida, depois da reabertura, das aulas.
Florianópolis, 8 de janeiro de 1951 ..

Uniãl" dos Escoteiros dô Brasil
Região de Sta. Catarina

CONVITE
A Diretoria Regional convida as autoridade" c o povo

em geral para' assistirem ao ato solene da P'ROMESSA DO
ESCOTEIRO dos futuros NOVIÇOS, a realizar-se às 11
horas do dia 14 do corrente (domingo). na Praça 15 de No.
vembro, em homenagem ao Almirante Benjamin Sodré,
-Comandante do 5° Distrito Naval e Presidente do Conselho
Nacional da U. E. B.

'

Solicita-se, outrossim, o comparecimento de todos os

escoteiros, inclusive os antigos, se possível uniformtaa

dos, para também assistirem 4 referida cerimônia.
As tropas e associações que possuirein candidatos em

condições de fazer a PROMESSA ESCOTEIHA, deverão
fornecer, com urgência, seus' respectivos nomes à Secreta
ria Regional.

F,lorianópolis, 9 de janeiro de 1951.

CO.IRA casrA,
QUEDA lOS CA�
8ELOS 1. DEMAIS �

(

AfECCOES DO

tOURO CABELUDO.
TO"flco CAP'LAR

POR��XCElÊNC1A

I'

l·;::;'
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Haveria, orna revolucão na Rossià
NOVA IORQUE 10 (lNS) _ Harold E. Stassen, que foi candidato m

nomeação presidencial republicana, regressou hoje. a Nova Iorque de-:

pois de uma viagem ao redor do mundo e disse aos jornalistas que o re

ceberam no aeroporto, que o Kremlin se exporá à uma revolução nas fi
leiras do Exér-cito Vermelho, se lançar-se a uma guerra agressiva.
Stassen, ex-governador de Minnesota, disse que as perspectivas de paz:

mundial são agora mais brilhantes que em nenhum momento dos últi-·
mos três anos. O desejo mundial de paz e liberdade é tão forte
acrecentou _ que até o Exército Vermelho se amotinaria de preferên->
cia a combater uma guerra agressiva.

Estas informações - disse Stassen _' as obtive de fontes situadass.
atrás da cortina de ferro.

Celso' Ramos Filho e exma, esposa d. Maria Julia 'Me.
dejros Ramos participam aos parentes e.. pessoas amigas
o nascimento de seu primogênito Oelso Ramos Neto ocor
rido no dia 5 do corrente mês na Casa de Saude São Se'
basLião.

Florianópolis, 6 de janeiro de 1951.

--_._.�._---

FV0GQanão
Está sendo impresso e vai ser profusamente distr íbuido, 0>,

recurso contra a diplomação' do sr. Nerêu Ramos, assinado pelo-.
sr. Wanderley Junior. 'I'rata-se, segundo apuramos, de um tra
balho de equipe, preparado por eméritos constítucíonalistas
doutos -exegetas do Código Eleitoral, causidícos de diversos ra-«

mos de Direito, matemáticos einsteinicos, filólogos inconcussos,
latinistas pre-histór icos e muitas outras. pessoas gnadas, vezeíras..
em palpit�s... O ilustrado recorrente deu-lhe a colaboração efi-
caz da sua assinatura.

Apesar de tudo isso, a óbra saiu .chh'bfrim,ita, como diria ..

sob as censuras maternas, a esperta menina ROsa, filha da Maria»
Eduarda. d'Os "Jlaias, do Eça. .

A chorumela entretanto vai aos prelos, insensível à 1lénuri9l"
de papel que anda por ai emagrecendo e colorindo os jornais.

A propósito desse memorável recurso - que' a ser publíce
nierecia um titulo futibolistico, como Paromaense X Catarinense:
- a Rádio Mairínk Veiga, ante-ontem. fez '11m comentárío um.

tanto quanto rubor izarrte, Depois de classifjoá-lo, sern..o manta"
dia�(JJ1o da fantasia, e se aproximando muito de defini.:I.o por'
bobagem, como já o fizeramos, concluiu por afirm�r que ao re

corrente não bastaria LER a Cons'tituição;, Seria neciessá!'i.o COM-
PREENDER a Constituição I

O comentarista por certo, ignora, que o recorr,ente seja Pro
fessor de Direito ...

E -advinh:ar não ·é facHo
GUILHERME TAL

CODstrD�ão· do . novo pôrto em Imbituba
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


