
Conlestaodo itrto�ilj· iá:':"UOH .J

��lendo 'I'rihunal superw,r.:{EI{!!:q�:t:I�·�{�3;�·_,,:;:,',:,>c',' "
.

Nua se conformando com a dlplo_ofJ,;·�;.;r-eila ''p;�lo:,,�ftrégi() Tri-
bunal Regional Eleitoral de, Santa Oatarina, 'dos' caft'dfá.ã'.t-os eleitos

deputados à Assembléia Legislativa de Santa Catarina, no pleito de 3
de outubro p, passado, recorre, com fundamento nas letras B e C do
art. 170 do Código Eleitoral, a União Democrática Nacional.

E .funda a sua pretensão argumentando que o 'I'ríbunal Ree'ion!tl
Eleitoral de Santa Catarina deu errônea interpretação aos artigos 57�
59 e 107 do Código citado. I

.

{j recurso, que não tem o menor fundámento Iégal, apresenta um

quadro demonstrativo das legendas alcançadas pelos -diversos partidos
que concorreram ao pleito, além de cálculos sôbre os quocientes par.
tidários verificados' e as médias obtidas pela recorrente e pelo Pa""
tido Social Democrático.

,

o IUI8 .ANTIGO DURIO DE 8�A CATARINA

....ptúlCJ • D. Ger••te. SmNEI NOCETI - Diretor Dr. RUBENS DB A.RRUDA. JUI08

(\ FI�rlanópolls- �Sexta·felra, 12 de Janeiro de �19S1\ Ano XXXVI

A Justiça Eleitoral proçl-amará hoje os eleitos para
presidente e vice-presjdente da República .

Na Imprensa Naciooal os pergaminhos que
cfloferidos aos dóis candidatos eleitos.

RIO, 11 (V.A.) - Mais alguns I originais á gravura da Imprensa
dias e estarão os eleitos de 3 de

I
Nacional para a necessaría com

outubro reconhecidos e proclama posição, devendo esse trabalho es

dos pela Justiça Eleitoral. O i; tra tal' ultimado dentro de poucas ho
.so verificado na 'Proclamação dcs ras para que os dlplomadas sejam
resultados é decorrente da falta remetidos imediatamente ao TSE
dos resultatdos completos de a! Ficará i Justiça Eleitoral de

guns Estados, Eis porque, até o

momento, não foi possível ultimar
a proclamação e fixar a data de
finitiva para.,. solenidade da di-

1l10mação. Entretanto, o TSE
\

vem

tomando todas as providencias
para que esse ato seja realizado
amanhã,
Em vista disso, o presidente

daquela Corte já ante-ontem en-

viou ao professor Paulo Aquiles
diretor da Imprensa Nacional, os

'{)flginais dos diplomas em perga
mluho que serão -conf'eridos aos

sr". Getulio "'a·l·gaS p Ca fe' Eilho .

]t�s,� orgão vem ali,ail1ente-'trall';'
lhando

. ,

ás exigencias da Justiça Eleitoral

Assim, sendo, ante-ontem, o Si'.

Paulo Aquiles encanminhou' os

'Importaoão de 80 mil ,

sacas de batatas
S, PAULO, 11 (V.A.) - A Car- ,RIO, 11 (V.A.) - O programa da solenidade de posse' do sr, G�tu_

teira de importação e Exportação .Iio Vargas, presidente eleito, já foi elaborado e mereceu aprovação do dos

do Banco do Brasil' informou à presidente Eurico Dutra. Segundo apurou' a, nossa reportagem, o sr. rio

Federação das Associações Rurais .ugo Gouthier, chefe do Cerimonial da Presidencia da Republica, en

do Estado ter atendido ao pedido tregou ontem ao sr, João Neve;s da Fontoura, futuro' ehancelerzdo sr,

do Sindicato do Comércio Atacadís; Getulio Vargas, o programa elaborado, o qual prevê a mais solene

.ta de Gêneros Alimenticios no san- transmissão de poder já assistida. pélo povo brasileiro.

tido de serem importadas 80 mil
.sacas de batatas holandezas, num

total de 4 mil toneladas, 60 mil
sacas virão para S. Paulo e 20 mil
para Santos.

o Chile 'na posse do
presidente eleito
SANTIAGO 11 (V.A.) - Hoje

o presidente' da Republicá enviará
ao Congresso à mensagem solici
tando a autor-ização constitucional
para que o Ministro das relações
Exteriores, Walker, se ausente do

pais, na presidencia da delegação
extraordinárla que depresentará o

Chile na posse do novo presidente
do Brasil, sr .. Getulio Várgas.

'Assumi0 a presid8D
ela do -Bureau Pao
americano de Café
NOVA YORK, 11 (V.A.) - o

"comite" exeeutivo do "Bereau':
Pan�Americano. de Café anunciou

, ,

.que o sr. "Valter Sarmanho ,repre
sentante do Brasil, assumiu a pre
sidência do organismo durante' a

reuião do "comité" ocorrido dia
:29 de dezembro.

'

pendente apenas duns poucos l'f�

sultados para, eu lão, proclamar
os eleitos para presidente e vjce
.presidente, o que deverá ocorrer

como dissemos, ate' amanhã, ,se·

gundo informou-nos o sr. Mozart Esse artigo versa sôbre a determinação do quociente 'parLidárb
Lago.

-

que é a divisão do número <l-e votos válidos apurados, pelo numero
de lugares a preencher.

O n -. de votos válidos apurados foi de 273.961, conforme aceita Ii.
recorrente em seu recurso. O n, de lugares válidos, a preencher é de
39.

serão

..................................................,..

Hom�Dagem ao sr .. ,Governador
Aderbal Ramos da Silva

Promovido - por um grupo de
amigos e admiradores, do ilustre
Governador do Estado, dr.

-

Ader-
blt -R-amoHa-Sliva, ,�.�z�r-se-.á� .-

'''1'' sio Catarinense, UII! grande chur
. rasco popular.

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

redações d'A GAZEIA .e deste
jornal, ou telefone n. 1324.

Aprovado pelo presidente' o ceri
monial- da posse do: sr. Getulio

Varga�
\

""

Entregue ao sr. João Neves 'da Fontoura
o programa elaborado.

O programa está assilm constituído: dia 30 de janeiro, 10 horas, vi
sita dos Chefes das Missões Especiais ao Ministro -das Relações Exte

riores, no Itamarati - ia horas, apresentação de credenciais no, Pa
lado do Catete; dia 31 de janeiro, 15 horas, Posse do presidente e1eito
no Palado Tjradentes. O presidente do Congresso daTá posse, ao pre_

8ident� � vice_pres�dente. Á cerímonia c'�mpaT�cerão os membros do'

Superior Tribunal Eléitora!, Os chefes, da,s Mi.h)ões Especiais e o mun

do oficial. Após a eerimônia, o presideIJ-te ,eleito d,irigir�se.·á ao Palá

cio do Catete onde será a&,uardado á 'porta, principal pelo presidente
, , .,

Eurico Dutra e seus,ministros que ó aco�panharão ao Salão �de Hon

ra, onde se realiiará a transmissão do mandato e. da banda presidenei"
aI. ÁS ui horas, o presidente da RepubÚca receberá a visita dos, Chefes
das Missões Especiais, 1° de fevereiro, 20 horas, Jantar oferecido pelo

presidente da Republica aos, Chefes das Missões Es,peciais e Permanen

tes no Itamarati. Á!i1 22,30 horas, RecepçãO; no Itamarati oferecida ás Mis·

sões Es,pedais e Corpo Diploniático; 2 de feve,reiro, às 15 horas, "Gar
den�Party" oferecido pelo prefeito do Distrito Federal no PaláciO' Gu�na

b;;ra. Ã!s 21 horas, Homenagens das Missões Especiais ,no presidente
da Republica.

artigos- supostamente vio..
'

Regional Eleitoral é just�

Cõnclui. pedindo ao Colendo Tribuna.l Superior a realização de
eleições suplementares para deputados estaduais em diversas secções
eleitorais, afim de que a recorrente possa ganhar a 14R• cadeira na.

sua representação à Assembléia Legislativa catarinense.

-o�

Fácil é verificarmos, pela leitura dos
lidos, que a decisão do Egrégio Tribunal
e assenta na lei..

,P,reliminarmente, certo, certíssimo, andou o T. R. E. de Santa Ca
tarina na aplicação do art. 57 do Código 'Eleitoral.

, O quociente é efetivamente de 7.025, conforme achou 'a prÓprilw
recorrente.

Não há díscrepância alguma entre o n, encontrado pela recorren

te -B o adotado pelo T. -R. E.

Alega mais a recorrente que houve secções anuladas eC que a vo

tação dessas secções - 1.538 votos - poderia influir na distribui.
ção das cadeiras.

Quer, mesmo, que o T. R. E. proceda a novas- eleições pois, se

gundo .alega, com .novas el�i-ç'ões, poderia t'lltl'fer' :�o 1.40 deputado.

T. R. �cfcix�mg'liJA!i'iC"erteta ;c{jrÍrpT�I:ftMêhl� diversa daqúelá a que

chegou a recorrente.

O ataque feito ao T, R. E. não procede e-não pode merece.' a�o
lhida por parte dessa CI/lenda Côrte de Justiça Eleitoral, porquanto

�

o '1'. R. E. de Santa Catarina, antes d-e pronunciar-se definitivamente

a respeito, dirigiu uma consulta a essa Colenda Côrte, tendo a sua.
,

consulta sido respondida no sentido de que só haveria novas eleições.
se o numero de votos anulados tPudes'se 'alterar o número de lugares

dístríbuidos pela quociente partidárío.

A resposta conduzia naturalmente a lima verificação matemática,

E esta tê-la o Tribunal eatar inense.

ReiPiLâmo·la:

N. de votos válidos 273.961
1.538

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

.,
N. de votos anulados .

Quocientes alcançados pela UDN (88.4'02 ':

7.025) .. "............... .. 12

3.112Resto dessa divisão ....................

Somando-se a .esse resto (3..112) o numero total de votos anula

(1.538)-, ver if'ioa-se que a soma não alcança o quociente partida
(3.112 mais -1.538 igual a 4.650).

Fazendo-se ::( mesma operação com os demais Partidos, ch�ga·s(�
, I

"

a idêntica conclusão, pois
Quocientes alcançados pelo PSD: - (113.851 : 7.025 =' 16, com

o resto 1.451, o qual, somado com 1.538 (votos anulados) atínge a ape-

nas 2.9'89; n, muitíssimo inferior a 7.025.
_

Quanto ao PTB, o exame. conduz à mesma conclusão, pois

Quocientes alcançadqs pelo PTB (36.547 : 7.025) = 5.

Besto da divisão: - 1.422 + 1.538 = 3.060.

O mesma aconteoe a ,respeito do PRP, pois

Quocientes alcançados pelo PRP 16.059 : 7.025 = 2.

Resto da divisão: - 2.009 + 1.538 = 3.54,7.

Finalmente, também o cálculo está certo ·quanto ao Partido Social

Prog.ressist,a, pois,
Quociénte alcançado pelo P,SP (9.039 + 7.025) = 1.

Reslo da divisão: - 2.014 + 1.538 = 3.552.

-0-

'Como $13 vê, a soma dos votos anulados, acrescentada ao resto' el'a:

votar:ã-o de cada Partido que concorreu ao pleito, não alcan�a o quo

nien tI.' partid ário.

J

)

Continua na la. pagina.
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(o(eira dos Pés
tombatida no.1.o Dia
I Seus pés coçam, doem e ardem
Anta a ponto de quasi enlouque
cê-lo? Sua pele racha, descasca ou
sangra? A' verdadeira causa destas
afecções cutâneas é...um germe que
se espalhou no mundo inteiro e é
c!:!nhecido sób diversas deQ.oplina
çoes, tais como Pé de Atleta, Co
ceira de Singapura, "Dhoby" co
ceira. V. não pode livrar-se destes
sofrimentos senão depois de elim1�
nar O' germe causador. Uma nova
descoberta. chamada N I x o d 8 rm
faz parar a coceira em 7 minutos: '

combate os germens..em 24 horas e
torna a pele lisa, macia e limpa
em 3 dias. Nixoderm dá tão bons
�esultados que oferece a garantia
de eliminar a coceira e limpar a
pele não só dos pés, como na
maioria dos casos de afecções cutâ
neas, espinhas, acne, frieiras e
impingens do rosto ou do corpo
Peça Nixoderm, ao seu farmacêU�
tíco, hoje me smo. A nossa ga-

U;".de... rantia é a

�... sua maior

.......... CItiUu proteçao.

eLUBB BeIB' BB AGGST·f)
,

PROGRAMA PARA O MÊS DE JANEIRO
DOMINGO DIA 7 - "SOIRtE", COM INfCIO ÀS 21 HORAS. SABADO DIA 13 - "SOIRtE BLANCHE" DE 1951, PARA REPETIR E' ULTRAp,ASSAR O

GRANDIOSO- SUCESSO ALCANÇADO NO ANO PASSADO. DOMINGO DIA 21-- "SOIR2E", COM INICIO ÀS 21 HORAS. SABADO DIA 28 :....._ PRIMEIRO GRITO

DE CARNAVAL DE 1951. - TODAS QUARTA-FEIIRAS'-DAS 20 ÀS 22 HORAS, "SOIRtE MIGNON".

Regulamento para o caróaval de -1951
Serão realizad os pJ: eSÍ;) Clu- permanencia de menores de 14

he, em sua séde social nos dias 3, a110s nos bailfs dos dias Ireis, cin-

_ sábado, 5, segunda-Feira � fi LH' co e ·seis. N�. véspera! infantil SÓ'
ça-f'eira, de fevereiro, grandiosos menLe deverão dancar menores
bailes á' fantasja-, Domingo, dia 4. até 11 anos e na vésperal juvenil
haverá, vesperais inruntjs e .iuve- de 11 anos até 16 anos.

,nil,- das 16 ás 19,15 horas .� das PARADA INFANTIL

1'9,30 ás 22 horas, resnectivamen te. Na matinée infantil do dia qua-
RESERVA DE MESAS: 'As mesas tro, domingo, haverá uma parada
serão re.servadas a partir -Ias 14 infantil, de fantasias, cçlIn dístrí-

horas do dia 27 de .ianeiro· COr' buição de prêmios.
.

rente, sábado, na séde social. As A inscrição deverá ser feita, ím
senhas serão distribuldas ás 8 ho- prorrogavelmente, até ás 18 horas
ras da manhã do mesmo dia e no do dia 3 de fevereiro, na Joalhe
mesmo local. E'. Obrigatório Ia n- ria Moritz ou com a senhorinha

presentação do talão do més de Layla Freyesleben,
fevereiro, para o que o 5:'. cobra- Rainha do CARNAVAL

dor estará presente para controle. O Lira colJ1o vem fazendo to-

As mesas serão reservadas ou pelo dos os anos, elegerá sua Rainha do

próp�io 'associado ou pur; nessôa Carnaval, C\�jo concurso obedece'
de sua familia. rá as seguintes bases :

Preços de mesas: Assinaturnjm- 1) os votos serão entregues no

ra Os três bailes - Cr$ 150,00 -- ato de reserva de mesa:
não havendo reserva para a vés- 2) Serão treis as apurações: Sá-

peral infantil e juvenil. bado,
.

segunda e ter ça-Ieíra:
IngressOss O Clube não distribui'. 3) Serão dados valiosos prêmios

rá convite. ,Para as pessoas "In para a 1 a, 2a e 3a colocadas.

transíto, poderá a Diretoria, a A Diretoria solicita dos srs. so

&IIItl critério, e sob a responsab ilt- cios a fineza d� não levarem peso

dade de um sõcío. expedir ingres Salas estranhas ao quadro social.

sos, desde que o apresentado pa- Outrossim, previne que somente
gue O valor de uma anuidade; o,;; poderão frequentar as festas. de

quais poderão- ser adquiridos j:Jli' carnaval os socios quites com a

to á Tesouraria do' Clube, até ás tesouraria .até .0 mês .de fevereiro
.

i� h{)Pas �do dia da realização de�.inclusj.y,e. .

"
�., .CLINICA E ,CIRl1RGIA DOS O-

�a:d.a�bai:lê",e �.9�s, de, a,;Qt�rizad�r:'" Florianópolist' 8_� de Ja'tl,eJ!,o de LHOS - otrvmo _ NARIZ E GAR

...

AíeJllypes - Nao S-&-a�"fl.TIYtr«â">;} ,.lil.''d-w UTIlJ<JTOm7f.
_'

flf.A7. :1111RH'grrO
I VIIu gem C('m-' srgurança'e ra'.�l·àez ��]P�:i�{:::�::��:!�!d�d:::::�

. lU;'
IIe Oftalmología, do Professor Caldap
Brito, da Poltclíníca Geral do Rio
e Janeiro, e de oto-rino'laringologia

110 Professor Leão VelIoso, Hospital
Moncorvo Filho.
Oonaultõrfo : Rua Trajano, nO 3]

lO andar

Atenderá, diariamente, a partir do
ãía 1° de Novembro no horário da
\4 ás 18 horas.

'

LIRA
_ TENIS CLUBE

Por um carnaval melhor

sO NOS CONFORTAVEIS �lICRO-ONIBUS DO

TEl.HADO

ONDAIIT
.

,
.

ONDAIII S/A�
fL_"..a�WlI!{rcC:.A I.X A ': o S TAL. 339' _ SÃO PAU LO

Distribuidores em Santa Catarinae
CARLOS HOEPCKE S/A

Agencia Geral para S.Catarina
Rua Felipe Scbmidt.· 22-Sob.
C. Postal. 69· TeJ. «Protetora»

FL.ORIANOPOLIS

r

DURAVEL
• Elaberael.e cO'm material .bef1llllÜla.o·
iDalterável e libras ele alta resistêDda.

• RecobertO' cem lDÍDeral refratário. .

• MoelerDíssimo sistema d. fabrtcac:11o
Derle·americeme.

R4?IDO' «S'DL-BRASILEIRO»
Florianópolis -:- Itajaí - Joinville - Curitiba.

Ag.ência: Rua Deodoro' esquina da
Rua Tenente Silveira .

flAQUEW EM GUAt
.

YlNHO . CREOSOTADO
L.!'SILVEI.lA"

;I.

• Pesa 5.'AI Kgs. aprea. per mt2.
• \1.000mts2. traDSportam-se làc:ilmeate e.
um camiDh",o pequeae. .

• Requer mui pouca maeleira para n.
colecação.

.

O�dem, dos Advogados do Brasil

ICONOMICO
• Bmae custe iJúdal. . .

• Gremele �coDoD1Ía, aO' f1aIISporte.
• MaeleirameDte levf.siDJo.·
• Colecaç<to láé::il ,cem prego. 'COIII_

Secção de Santa Catarina

Boíte
LIra

Edital de Primeira Convoção da Assembléia
/ Geral Ordinária

d
Dedordem do �r. Presidente em exerclcio convoco todos os advo

ga os : o. Estado ínscntos nesta Secção e no gozo e exercício de
�eus dlI'eltos a se reunirem em Assemhléía Geral no dia 8 de fevereí-

MIO dtO <:o.rdrenEte andO•. ás. 16 horas 'Da séde da Ordem no Edifício do
on ·apIo o sta o, afIm de:

. 1) -:- .tomarem conhecimentó do relatório'e contas ,referentes
aos exercícios de 49/50.

..

.2) -'- deliberaram sobre contJas e gesKão da Diretoria e sobre
quaIsquer outr<;>s assuntos de sua competencia. .

�

É n,ecessár�� a maioria lahsoluta dos inscrito ,nara a l'nstala�
çao da AssembleIa. . . •

s y

Estão i'Dseritos 499 advoglados. em todo () Estado
FlorianóPolis, 5 de janeiro de 1951.

•

OSVALDO BULCÃO VIANNA
SECRETARIO

.
.

fLuizCezarino da Rosa
.

. Missa. do 2.0
•
aqlversári.o ·de

.

'; faleCimento
.

� família de Lu,iz Cezfffrino da Rosa, convida os seus I arente

prsoas de -suas r,ela'ções :para �ssisti.rem Ià MISSA em sUfrá�i() de :u:
da mSa_ que �andJal celebrar no dIa 13 do corrente às 7 horas nO altar
e! ao Jose:.da Catedral Metropolitana.

• ,

Desde Ja aniecj:pa seus agradeCimentos
: -ll l!"lc áio de. piedade cristã.

laos que' comparecerem

da .Oolína
Tenis' Clube

O DEPARTAMEN'ro SOCIAL DO LIRA COMUNICA AOS
SEUS NOBRES ASSOCIADOS QUE DURANTE O MES DE

JANEIRO A "BOI'l'E DA COLINA" FUNCIONARA _

NOS SEGUINTES DIAS:

Quint.a-feira dia - 11 ---: DENOMINADA: .....•
tiUMA NQITE NO MEXICO"

'I'erça-feíra - dia 16 - DENONUNADA:

"O SAMBA NA COLINA"

Terça-feira -dia 23 - DENOMINADA:

"O --BAIÃO NA COLINA"

Todas as noites de boites terão inicio ás 21 hs.

Haverá completo servjço de ceia .nO salão de danças,
Reservas de mesas na Relojoaria Morttz até 'as 18 hs.

do dia - depois na séde do CLUBE 7'"

NUMERO DE MESAS 75 - Reservas Cr$ 30,00

'!
,"

DA·,TI LOGRAFIA
(orrespondenel )
Comerciai

Confere
Dlplom.

DIR�lol
Amélia M Plgozzl

Mt:TODOI
Maderno 8 EUciaD11F

Au .'; General Blttencourt, 48
(Esquina Albergue Noturno)

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Hlrcada para março· a ·realização da 6a• EXPosição-Feira .Bgro-Pecuár1a
e Produtos Derivados de Lajes�------------ -- -- ----..---- � -----------------------------------�----------

Vida !eocial
rAC'ontecimento

,

.
iPara a jovem e la. consagrada

)pianista o áto constituiu justo prê
mio às virtudes que exornam o
-seu cara ter e, para o seu novo lar,
-em terras da América do . Norte
',um régio presente da cultura �
.1>ondade da mulher catarinense.

Aos recem-casados, nas pessoas Sra. Da. Placides Goudel Cardoso
<;dos progenitores da jovem oonsor;.' apresentamos os nossos melhores
.te, sr. Manoel Felix Cardoso e \"otos de perenes felicidades.

/

MARILIA CARDOSO, a jovem e

llaureada pianista contcrranea, re,

.cem-díplomada pela Escola Nacio
nal de Musica, Universidade do
:13rasil, vem de realizar, os seus
.esponsaee com o Capitão Edward
:"W. Green, da Força Aérea Norte.
. .Americana.

.

Após (o enlace, que foi realizado
" -em Phoenix capital de ÁrizlOna o

.distinto_ casal passou a residir �m
_(Fort Riley - Kansas.

social
Panelas. de Pressão -ARNO

a rrs 5tO,00
Grelhadores Erétrícos

a ces 500,00
na Ele"rolandía (

- HITZ �

Ás 5 e 8 horas
UNICO DIA

A historia excitante de um [o
gader de moralidade flexivel e de
uma pequena bonita que tent-i re

generá-lo!
Glenn FORD

.

-Evelyn KEYES
"�"; ."1 ,"·.A'::d'i:tpla' que se' tornou' fumosa.

em

A VIDA E' UM J'OGO
..

com

John IRELAND - Beaulah BONDI
,., Um problema trágico sentímen
tal de grande força dramaí.tca]

No Programa:
1) - Fox Airplan News =-Atun

lídades

Preços: Cr$ 5,00 e 3,20
"Bigorosamente Proibido até '18

Rua Arcipreste - Paiva - Edf. Ipase - Térreo

Um lalDentável equívoco
RIO, 11 (V. A.) - Grande e jus-I mais interessado em esclarecer. E

tíf'ícada celeuma foi levantada em isso por: tratar-se de um equivoco
torno doe um projeto, orjundo da

I

não dele, legisladorvmas da revi
Carnara e já em votação no Sena-

I
são dós avulsos, nos quais o texto.

do, reformando o -velho
. �egula-I já apro�ado pel� Camara saira com

menta da Ordem dos Ad. ogados. 'g.raves mcorreçoes.
É que ele, tal como foi' publicado! 1 Sua preocupação não fôra [á
impedia os funcionários publicas, mais restringir esta ou aquela ati
de advogarem. . I vídads do funcionalismo, e sim
Menos absurdo não seria uma da!' nova forma, ou melhor, atu.!·'

lei do Congresso que proibisse os lizar o Regulamento da Ordem dos
médicos com funções na Saúde: Advogados, já improprio, por ob
Pública de se dedicarem também seleto. pal'a. os tempos presentes,
à sua cliníca particular, antes ou I .

No ��l� se refere aos servidores
depois de executada sua tarefa re- da União, dos Estados ou das Pre

gulamentar nos hospitais do go-� feituras a uníca restrição prevista é
vêrno. Ou que não permitisse nos no que diz respeito ii. pessoa de di.'
engenheiros do Ministério da Via' reito publico a que, por seus caro

ção ou da Prefeitura aceitarem in-I gos, se acharem ligados. Em resu
cumbências técnicas deste ou da-' mo: os funcionários publicas que
quele cliente que ,à sua porta fosse' também advogarem não poderão
bater para- que, sem prejuizo dos I patrocinar causas contra o

. gover
serviços estatais 'a eles confiados, no que os paga e ao qual devem
lhes conreccíonassem plantas ou obediência. O que significa, em

lhes fizessem cálculos de resistên-.! verdade. manter um éstado de eoí•
ela de materiais.' I sas que vem prevalecendo, nesse

Ante-ontem. porém. o autor do
i terreno, entre nós. desde a Consti-

projeto em questão subhr à tribuna tuíção de 19:)4.
..

para declarar que nisso tudo exis-I Nada mais lógico nem mais ho
Ia um equivoco, que ele era o nesta, como se vê.

- anos"
-'ODÊON -

As 8 horas
SUOR ESANGUE, LAGRIMAS
'I'echnícolor

com

Edmond O'Brien - 'Robert Stack
No Programa:

1) Notíclariô da Semana _-

·:..\NIVERSA'RTOS:
Dr.. Afonso ,Maria Cardoso da

Nac.de suas amizades, aos quais nos

asscciamos. desejando-lhe perenes 2)
felicidades. des.

Metro. Jornal - Atualida-

\Veiga
"I'ranscorreu ontem o aniversá- Sra. ,_�faria da Glória S. Grisard

rio natalício do nosso prezado Natalícía.se, hoje. 'a exma. sra.

=ccestaduano sr, dr. /Afonso. Maria d. Maria da Glória S. Grisard, digo
'Cardoso da Veiga engenheiro na espôsa 'do jornalista conterrã
-agrõnomo, Chefe do Serviço d') neo Waldir Grisard,. redator do

.Fomento Agrtcola e Ministprio da "Diário Oficial do Estado".
.. Agricultura e executor neste Es- FAZEM ANOS HOJE:

,tado,; do Acôrdo Único.. A sre, d. Nirza Nunes Linhares,
Pessôa de grande relêvo

. nos espôsa do sr. Ildefonso Línhares:
:1I10SS0S meios sociais, desfruta. de - a sra, Corália Alves Gevaerd;
largo conceito por suas destaca- - a srta. Albertina Regis;
·.<das virtudes d-e espírito e coração. - a srta. Celmira Santana Bor.

Ás muitas homenagens que Jhe ba, professora do Grupo Escolar
<foram prestadas, ontem, pelcL.c.Le...�'Lau.r.o ..M.ulle.!'''·,L:::::-.!,.........__ I

"

jiz evento, nós
' nos-éassocÚimos, -eh -= '\,���uÍ"a -Veigra de -Fa

,cembóra tardiamente, enviando-lhe. ria. d���ra do
-

Grupo Escolar

",daqui, cordial abraço. "Ra�x:.� Anchieta";
;;;L o menino Ondír, filho do sr.:

,-Sra. Ca1'1nen L1í.cia. Toletiiino de V9_ldir Macuco;
Souza j - o sr, Jacob__Boabaíd, do: eo·

, . TechnicolorA efeméride .de hoje assinala o I VIAJANTES
. .:aniversário natalicio da exma. sra. I SIQUEIRA BELO com

, ,

acha. Rita HA1"WORTH - Glenn FORD
--.d. Carmen ·Lucia Tolentino d,e Sou- Procedente de Chapecó,

d· E' T,'" se nesta capital. o nosso distinto Preços: Cr$ 5,0.0 e 3,20
- ::za, 19na espõsa do sr. UrICo. 71.1· P

.

b
-

d t'.

-,ientino de Souza. / cont.errâneq sr. Siqueira Belo, :'RigorosamenLe rOl 1 o a e

j 18 anos"A distinta aniversariante, por prestigioso polítlco pess'edista na-

·seus nobrE'S predicados. fez_nos quele municípiü•.eleito no último
/;_ ...:Io _

'�,l"'ed'Üra d·a si�patia de. v�to .. cir. pleito suplente de deputado.
_,culo d'e rela(,',o.es de aml�d'e, -

que,
Aos muitos cumpr-imentos que mércio local.

!por cerLo, hOJe, a h011J:enagearão. vem recebendo o ilustre' visifla,ate
NASCIMENTOS:

O "O Estado" se,�:!:;iocia a es. nesLa capital. de seus numerOSOS
- 53a.S homenagens" i!:'{gurando-Ihe- fe- amigos, nós nOs '3ss·ociamos dese·
'ilicidades; .J/ jando-Ihe feliz permanência em

Sra. Vua.;6tilia Piracnruca Blum nosso meio.

Tr��(c;;l"re\ I�esta da<ta. o a'ni- Menina NEU,SA HELEN.t\
V�rio natalício da exma. sra. ·Comemora, hoje. o seu 1° ani·

.

e'

• Otília Piracnruca Blum, viuva versarIO a intere.ssante menina
, "do nosso saudoso conterrâneo dr. Neus'a Helena. filhinha do sr. José
-Heitor Blum.

A dama nataliciante que é mui,
i{o esLimada .em nossos meios 30-

·dais. por suas virtudes de es:piri
'to e de cora(,'ão; receberá pelo
'1!ranscurso de tão auspiciosa data
;DS cumprimentos do vasto círculo

Glavan,
.

do 'alto comércio" desta

capital. e da sra. Lncy Nunc3

Glavan.
Néusa HeIena recepcionará suas

numerosas amiguinhas na residên·

chi dc s·(>ns pais oferecendo-lhes
uma fes tinha.

Cr$ t.750.00
o quanto C\1,stã unia enceradeira

A R H-O-
E·LECTROLAN.D,IA

, ,

,

:

l

kna Ardpreste Paiva T<;difi�fo Ipasel-Terl"eo

Preços: Cr$ 5,00 e 3.20
"Imp. 14 anos"

IMPERIO (Estreito)
Ás 8 horas

O CIDME PERFEITO
Warren Douglas

TEX GRAN\}ER
O SEGREDO DOS TUMULOS

;'
10 e 2° Eps.

- ROXY-
Ás 8 horas

. / Ultimas Exibições
:t � -O�Esn�rte ,em�r'cha

Nac. . .

COl\I ()S BRAÇOS ABERTOS

Considerações sAbre OISTR CATARIIBISI
.

'-�. .. �- -_._-r

Recebemos-há dias,-o ultimo livro de Zedar Perfeito da Silva de·

nominado "Oeste Catarlnense'', Não esperávamos um trabalho de

tanta envergadura e muito menos unl}a. apresentação tão. impecável
em materia de primeiríssima ordem.

com

"spencer TRACY - Mickey RO

NEY
CARMEN

O livro em apreço vem constituir mais um grande serviço ao

nosso povo e à nossa ter,ra, o que por si só cOq),pensa o esforço e a.

dedicação do' aúloJ.
Bem podemos avaliar o que foi a longa caminhada desse jovem

escriLor catarinense pelos mun1dpios de Põrto União, Caçado)') Vi

fieira. Tangará, Joaçaba, Capinzal. Piratuba, Concórdia e agóra o já
.. faIn�so Cha,pecó.

Após a leitura da "Apresentação" verificamos bôas reportagens
-

sobre a- "TAC", "FORD". JOÃO MOHFrZ S/A", "SE§C" e Banco "IN

CO", firmas que, naturalmente colaboraram com essa brilhanLe ini·"'
Menina Maria de Lourdes

Está em festa o lar do nosso ciativa.

distinto coesLaduano sr. Heit.or
_ Vem, de.pois, a monografia de' Pôrto União, de autoria do Pro·

Bittencourt, do aJto comércio 10- fessor Hern1inio Milis" com vários detalhes e flagrantes.
cal ·e de sua sra. d. Stela Noceti- Tudo bem fe'ito e condensado. O trabalho "Reminiscencias de
Bittencourt. 00m o nascimento, Porto UnHlo", do Oapitão MÚio. Guedes, tamI'>em merece destaque.
ocorrido no dia 1 ° do corrente / .

fApreciámos,\...d·epois, a .-historia de Caçador. com varias 1Il orma
mês, na Maternidade "Dr. Carlos

Correia", ele uma encantador,a me- çõe,s' .sobre sua. situação finanoei\ra, focalizn'nJl0 ainda os notáveis

nina que, na .pia batismal, se Melhor,amentos da administração Manoel Siquei:ra Belo. Ilustrando a

chamará Maria de LoUrdes. reportagem sobre Caçador, aJ)areceu mais de 20 cJi.che's de pa-isagens,
Formulamos á interessanle pim. edificios e p.ersonalidades daquele prós.pero municí,pio cati.lrinense.

palha bem como 'aos. sens g'enito·
O Lerceiro município v.isitado pelo autor de "Nem tudo .está per·('e's, os nossos melhores vot.os de

ielicidarles. . rlido" e' Videira. com sua administràção Municip'al, realizações do

Menina Elizeth prefeito Ang�lo Ponzoni e, informa:çõ� avulsas fornecidarS pela _Agê�.
Vê passar. hoje, mais um ani- ela Municipal de Estatística ........

ver.sário 'natalício a encantadora
Seguindo o

-

mesmo crite'rio, vem, .em se'guida, as 'informações
menina Elizeth, estrel11o.sa filhinha

sobre o l1mnicipio de Tangará. com ótimos cliches, dados estatisti·
'lo sr. Dalmiro'Galdeira de Andrl� I t t· t'

coo. 'ata :'e l·nstalafõ.ão do municipio. e um grand·e traba ho es ale IS ICO
-cj,e alto funcionário dos Correios �,lI , "

i 'Tetégrafos, e de, sua exma. e<;' do ex"prefe-ito Ewaldo Schaeffer.

pôs a d. Eglantina Luz Caldeira de Fin.aliz·ando a p.arte referente ao município que ouLrora se cha·
.

� .

á" 'Il i\ndrade.
mava Rio Banira, apareceu "Um pouco do passado de Tangar .

.

A aniversariante que cO'l1i:1 nu.,.
Mas. ao município dre Joaçaba est'ava rerServado o maior trabalho

I merosas amizades, será. ho,ie,

! muito felicitaria por todos os que de Zedar.

lhe-querem 118m.' Conclue na 6a. pagina

e Calças
, "

".As últimas novidades em ,Maillots,
Praia, pel·os menores preços,

I

Shorts I Ca Ições
na A MOOElt\R

,
•••
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I Or. eLA.NO G.
GALLETTI

ADVOGADO
Cl'lm•• oi••1

OOlUltltulg!o li. Sooledad..
..

'HATURALIZACOE �
, Titulo. D.alal'at61'lol

EIIII'lt61'Io .' R•• idlnola
Rua Tltad.ntu 42.

FONE •• 1468 I..------------------�
.......... ', .

DR.I. LOBATO,fILRO
Doenças do aparêlho respiratórit

TUBERCULOSE
'Cirurgia do Torax

Formado pela Faculdade Nacio
nal de Medicina. .TiÚologista e

Tisiocirurgião do Hospital Nerêú
Ramos. Curso de eSpecialização
pelo S. N. T. Ex-interno e s»:
assistente de Cirurgia do Prof,
Vgo Pinheiro Guimarães. (Rio).
Cons.: Felipe Schmidt, D8
Consultas, 'diariamente,

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

.. ..

.....eune IfOm ... acabamento ..

solidez... no pjano perfeito!
Além de vártM modêlos para
pronta entrega ... êste maravi

lhoso 'piano pode ser seu hoje
mesmo, através do plano de

pagamento a longo prazo!
..

.' SvhwartzmaOD
1<];l;1<t.:,tNTA"'Nl't

�

para, Santa Catarina

KNOT S/A
CX. 134 - Te/. KNOT

Praça 15 de Novembro n.20
20• andai. . 'c

Floriánópolis
-----------------------

TINTAS PARA PINIlJRA
-COTTOMAR

_._--

t'

.(

ORA. WLAOYSLAWA WOLOWSKA MUSSJ
.,

DR. ANTONIO om MUSSI
Médioos

Qirurgia-Clinioa GeraI-Partoa

j r

Servioo comp� e' especialisado dali DOENÇA! OB

SENHORAS. com modernos métodos de diagnólUeo e tra
tamento.
COLPOSCOPIA - RISTERO - SALPINGOGRAFIA - 11:1-

TABOLISMO BASAL

Radioterapia por. ondas 'curtu-EIetrocoqulaolo
Raios Ultra Violeta e Inrra Vermelho.

Consultório: Rua Trajano, nO t. tO andar _. J:difle1o
do Montepio.

RorAria: Da. g�ú t2 hora. - Dr. )(0111,
.

I, Dai t5 ú iS horas - Ora. Multi.
Re.id.ênoia - Rua Santo.'Dumont, 8. Apto..L

/

OOMPAN�� [) �O� CONTRA
i= ACCIº�NTES DO TRABAltlO ri

s e e e SOCIAL.l

PORTO ALEGRE .

RUA VOLON .-ARIOS OA PÂTRIA .N.o 68 • ' ••
-

ANDAR

CAIXA poarAl..6U • TELCFONE 8840 • tELEGRAMAS: ePROTECTOo.

AÔ8Dcia Geral D lr8 8ta. Catarlóa
Rua 'elipe �cJlmldt, 22-Sob. '

_
-

Caixa Postal, 69 - Tel "Plotactorall - FLORIANOPOLlS
"

�---- -----Tr- _
.

i -�ôMPÃNÜÍÃ
..

"AmNÇADA
......

Bmxr"·
..,.�

.

_ .�.lId.d.�'l'O��,IAHU > 'Jl.
IN'CQJ)IOS B TRANSPOR'rB8 .!

�
- '-

" Cifru c••• '1'"
CAPITAL • RESERVAS Cr,
R�nsabUdadea • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Cr.
Receita •• • • ... •••• •• • • • • • • • • • • • • • • • • • Clt
Ativo .-....... •••••• ••••••• ••••••••• cre
SinistrOl P8SOl nO. (Iltimo. 18 &DOI •••• Ctt
R nu6llidaetapa dea •••••• • • •• • • • • • • • • • CrI

Dnto... : .

Dr. P••,hUo .'Utra l"relre'.. Can.I••, Dr. 'I'n��'" .. IA.
, T�!��OT�!�!�•.:}�r. 10&,.1. Ba�to eI. Arai'•• I." .t....L
""" -'*' .. .vw " .., ".."..".."'ItI(.k".a.'rr " ".t7.."..r.,,;-_.. ,_ " __ *.. _ ia _ _ ••

'10.108_"0
'Jt7�1:7�7
'7.05I,J41,1o
1.0.178.801.10
n.U,1 11',10

71.7"'481_�

•

TtanÍlporte. regulelr•• da cargo • d.e, i J te

sIo FBANCISÇO DO SUL par.a 'NBVI IOBI
, lnfol'magõ•• oomo. Agent..' ,

F!ori.o6p�li. .

- Cadol HoepckeS/A - 01- Teletone 1.211

Ba� Francl'CO �o Sul- Carlol Hoepcke·S/A -qI - Teleloae 5

f,

( ,

\r-: RADIOTERAP'IA
RAIOS 'X

DR. ANTOrUO MODESTO
At.d•• 4iàriua.ate••• lIosJItaI •• euwa..

Dr. Lins Neves
,
'Dr. Polydoro.E. ,S. Jhie30

""...... �teraielade • ...... •• •...c. 41 .........
80••1&&1 .e CarlW. .. H.pital d. Carldad. de n.

CLINICA -DE SENHORAS ":"" CI· l'Ianópolil. Aulaten. de

RURGIA PARTes Maternidade
.

ItapÓ'Ueo, controle' 'e tratamento

.peclaltudo da 8I'avidfa. Di.tor

iN da adolesdncla e da o;teoopaa
.. Pertubaçõea menatroala, hfl"·

laçha e tumorel do aparelho �ni-
11 feminino.

'.-raç&a do atem, ovirlol, tram
u. apendlce, hé"n1u, nrt..... .te.
'il'1D'gla ploUea do perineo (ru·

vu)
BSISTENCIA AO PARTO B O"B-

RAÇõES OBSttTRICAS
....çu glandulares. tiroide, 0"

toe. bfpopiae. etc.)
.turbio. nenoto. - tr.terllidad..

.-

Regimes.
o..nltório Il Joio Pinto, , - t'eL

411
Re.ld. a. � d� Setembro ..;_ 1ÍdH.
nu e Soou -'Tel. MI•

Joeaçu dOi órtiOl lntern.. ......
c:Ialmente do coraçlo • .,...

iJoeaçu da .tlrolde e demala .aa.
dulai lnternu

Clbdca • clrursla de le1Ihoru -

partoa
tISIOTERAPIA - BLBC'l'IlOQIIc,
DtOGRAFIA - METABuustIQ

BABAI.
IORARIO DE CONSULTAS: -

D1à.r1amente tias 15 .. �I I»
ruo

,

,CONSULTORtO: .

Bua Vitor Mep'el.. L'ti
'

Fone manual 1.701

RBSIDPCU's
,ben1da TrOmpowül'.

Fone manual HI

Dr. Newton arAvir. -

can.... ,enl- Doeàç'; de).•••
ru - ProeteJqia, ."

FJetrlcldai. )(�ea "

eouultório: Rua Vitor Menl.. a.

• _ Telefone 1.107
Conaultas: As 11,110 bOro e i tar,

•• da 1� hona em dian�e
Reaidência: Rua Vida! Ramo. a,

• - Telefone 1.421.

Qr. A. S.ntlel.
(�do pela Paculdac1. Ifacto
Ul c1e')IIed1clna da UDiYél'a1dllM

� dó BruIl). .

�coI�C�:�!?doda�
" Pederil .

1Iz.1nterno ",de Jlospttal "lquf&.
�co e �c�m1o JudlciArlo

da Oà� JIede?aI .
-

lIz-tnterno da &e.Ilt! OUá d.. 1&
aer1c6rdSa do Bfo-:''4- JaneIrO
OLDIO.A IDDlo.t. ..... 'DQDQM

1f.IIBVÓ8A.e
Ooll8Ultdr1o: llditfcto �

..to - 8ala .. -"',
...sdfDda: -'"

A�'enida Rio bra'nco, i44 '....."

OU 11 U II boru
"

'l·e.U�lo.üe .

. \

Oomultórteo - 1 .......
....cSaDc1a - !.lU .

Dr.'MárioWtndh.usen
.a.t.. .6IIea .. lIdal_ • ert.....
lollll1llt6r1o - BUI Joio Pinto. l'

Telef. II. 7.
Çeua1ta cIae 4' li • .....

....uIa: l'eU.. leIIaW .. ..
T.z.t. 111

Dr. Paulo Fonte.
.

Clbdoa i�
c.u.tt6r1o:J.,.Rua Vitor .iii.,.., ...

Tele""', 1.'"
Onnltaa ... 10 Ú 11 .. ... U ..
,. lira. tetid'Dei&: tua 111_

U. -, Telefoae: 1....
-----

JDr.Mjlton Simone Pereira
Clínica Cirurgica

••leati.... Senhora.

CIRURGIA GERAL
... Serviços dOI Professorea Bene
lIeto Montenegro e Piragibe No·

gueira (810 Paulo)
ao.,ultu: Das tj ii t7 horu
a.. Fernando Machadó, 10

.......

·ô.w. .•.uâmái' ..

Poan. V... euu ou ...
.en4er1 '

Nlo encontra eomprador'
Ilntregu. _, :bcrlt6rto "oHEZ.Ra

L J:. • .li••.
._� ..

Dr. M. S. Cavalcanti
ClIIIla aela8l_te' de Iriutu
a_ Salclub 1IIrI.... U
�"OI

O. Sabio

,iVIR<iEM ESPECIALIDADE" da
C�A,WETZE,L]IN {) rrSTaÍ&L-JOIN"V[ LL�: (M!lrClll,r��I.:

TORNA A ROUPA BRANQUISSIM.\
f-·=

,

/
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PIA 28 DOMINGO _ SOIRtE DENOMINADA "O BAIÃO NA COLINA". NOTA: TODAS AS SOIRÉES TERÃO INíCIO ÀS 21 HORAS _ SERVIRÁ
DE INGRESSO O T.�LÃO DO MÊS DE JANEI,RO. PARA A SOlRÉE DO DIA 20 "NOITE CARIOCA" _. NÃOHAVERÁ INGRESSOS ESPECIAIS - CHAMAMOS A

.

ATENÇÃO DOS �OBRES ASSOCIADOS _ O DEPARTAMENTO. SOCIAL SOLICITA NÃO· LEVAREM MENO-RES AS FESTAS NOTURNAS A COMISSÃO FISCAL.AG
IRÁ COM O MÁXIMO RIGOR JUNTO A PORTARIA.

JUIZO DE DmEITO DA CO·
MARCA ·DE TIJUCAS.

EDITAL DE PRAÇAS, COM O
PRAZO DE TRINTA DIAS
o cidadão Carlos 'I'ernes, Juiz

de Paz no exercício do cargo de
Juiz de Direito da Comarca de 'I'í

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

� FAZ SABER aos que o presen
te . edital virem ou dele conheci
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, autorjzou a venda em has
ta publica, dos semoventes abaixo
descritos, com suas respectivas
avaliações, pertencente ao inter
ditado supra mencionado, que se-

L IRA TEN I5 ���dl:V:da:�e�:t��i�Oa p:�!�O m!�I"_------------------------..-,..--
,

.'

. CL·UBE der a maior lanço oferecer, acima
da respectiva avaliação, pelo por' OSCAR R. DA NOVA e ESPOS <\

,
VVA. AVELINA . H. FIOHTNER

Por um carnaval melhor· teíro dos auditórios -ou quem participam o contrato de casamento de seus filhos DORA e

•
. suas veses, fizer, no dia 20 de fe- NILTON.

I'
.' vereiro .p. vindouro, ás 10 horas

1I0nCUrSoc • de>,musicas ,de .carnaval ��n�::ale��h��� '�:bl�::li�::rr:i�
O Lira Tenis CI�b.e, o �Jube das 20 horas do dia- 26 d�e janeiro nadas, por êsíe

- J}lizo, á ponta; C!0
..

;$'randes realizações, .por seu De' corrente; r _ edifício da Prefeitura Municipal. z

partamento Social e Artístico, 4) Da divulgação: O Clube au-l
Descrição e avaliação dos semo

lançará também, este ano, um torisa aos c.antores e a orquestra �entes que serão levad?,S á pr�ça:
;ogrand·e concurso de musicas de a executarem as musicas inscritas 1) � Um cavalo baío, avaliado
carnaval que por c.rto, alcançará em todas as reuniões dançantes' por Cr$ 1..000,00; 2 - .Outro ca

de composjções musicais para o que se realiza-rem até a data do vãlo vermelho, avaliado por Cr$.
o<{) mesmo, sinão melhor exito do encerramento, Fará publicar as 700,00; 3 - Uma égoa "Iibuna"
-que foi realizado em 1950. letras nos jornais e em avulso ii avaliada por Cr$ 800,00; 4 -

...

Assim é que a partir de�tà data proporção que forem sendo r�ce'l Uma ·p·otranca "libuna ", avaliada.
�O Lira Tenis Clube aceitará íns- bidasf

�

por Cr$' 400,�0. E para que che,
-crições para o notável concurso 5)

.

Será promovida urm exibi- gue ao conhecimento dos inferes-
/

I ção publica;· 1 sados _
e ninguém possa alegar

,'CARNAVAL de 1951 que -tem por 6) Serão conferidos prêmios aos ignorancia, ma.�don expedir o pre
'titulo: - Por um' carnaval me- vencedores até o terceír., lugnr sente edital que será afixado na

�hOr. -

nas duas categor-ias de marcha e séde dêste Juizo, no lugar do cos-
Bases INICIAIS; samba. tume e, por. cópia, publicado uma

1) Todos os compositores pode- 7)' As composições serão [alga- (.1) vêz 'no jornal "O ESTADo".
'Tão" concorrer com uma ou mais das por uma .cornissão durante. a de Plorianópolís. Dado e passado
·musicas, nas eategor-las de marcha exibição a ser feita em dia e ho- nestat cidade de Tijucas, aos dez
e samba, sendo obrigatório ale' ra designados. . dias do mês de janeiro do ano mil
-tra e orquestração; c. 8) Os originais das composlções novecentos e cíncventa e um ..Eu,

2) Será facultado o uso de pseu- ficarão com O Lira T�Ili3- Clube. CERCY dos Anjos, Escrivão, o da-
-donlmo; Fpolís, 8 de [anejro de 19i:>1. tilografe], conferi e subscrevi. (a)

3) As inscrições encerram-se ás . Departamento 1. Social. Carlos Ternes, Juiz de Paz no e-

, xercicio do cargo de Juiz de Di-
--:------ 0_________ reito, Está. conforme o o-riginaL

sobre o qual me reporto' e dou fé.
O Escrivão.

Data supra ..
O Escrivão: Gercy do_s Anjos

União· dos "EscoleirõSlô "B'rasil
Região de St6•. Catarina

CONVITE

I
A Diretoria Regional convida as autoridade, e I) povo

em geral para assistirem ao ato solene da PROMESSA DO
ESCOTEIRO dos futuros NOVIÇOS, a realizar-se às 11
horas do dia 14 do corrente (domingo). na Praça 15 de No;.'

.

vcmbro, em homenagem ao Almirante Benjamin Sodré,'
Comandante do 5° Distrito Naval e Presidente do Conselho

- Nacional da U. E. B.
- .

Solicita-se, outrossírn, o: comparecimento de tortos os

escoteiros, inclusive ás antigos, se possível uniformiza

dos, para também assistirem à referida cerimônia.
As tropas e associações que possuírem candidatos em

condições de fazer a PR.oMESSÀ ESCOTEIRA, deverão
fornecer, com urgência, seus .respectivos nomes à Secreta-
ria Regional.

.

Florianópolis, 9 de janeiro de 1951.

{
,
"

r
Dr. José .Boàbaid

-ADVOGADO
-

Rua General

Clube Doze de
Convite

.

A Diretoria do CLUBE DOZE DE AGOSTO tem o grato
prazer de convidar os seus associados � suas exmas. fa

milías, para a grandiosa' "SOIRÉE-BLANCHE". que fará

realizar no dia 13 do corrente, -sábado próximo, com ini
cio ás 21 horas, solicitando-se, errcarecjdamente; que

todos, sem exceção' compareçam trajados de branco, pa-,

Frei

• h ••••

..

"; Resi<rencia'S�; Áv.-1-5 -ee- Novembro- _13.!L.. ..,.,_J....oJ.<Ja""çaabu:;3L_�_�_�. {,;__.-
'Av. Independencia 1i84 aptos. 21 -e 22 '-""'Pu'rto Alegre.-

Itlântida Rádio Catarinense Limitada
apresenta mais 2 iosuperaveis modelos para 1951

CA�iACTERISTICAS :
_

;; 5 valvulas: Ondas: longas de 550 a 1700 kc[s; curtas 6 a 18 mcs. 50 a 16 mts.

III Alto-fal�nte 61[2 polegadas, tipo pesado: Tomada para toca-discos .

• Trar:sformador un�ver�l para 90, 110, 180, 200 e �20 volts v.

III!!
Vanavel de 3 iiecçoes .. FI ,com nucleo de ferro .. Caixa de IMBUIA de luxo.

.

;.;.. Grande alcance: Alta iiensibilídade : Som natural. ....

Agosto
.

ra maior brilhantismo da reunião.

Florianopolis, 8 de janeiro de 1951.
.

Secretário Geral

VENDEM-SE
A,. residências, CO� g-r-ande areá d-e terreno, situados ,à "rua

Caneca, nrs, 152 e 15-8,.
-

Tratar à rua Saldanha Marinho, ",o i8, díãriamente. "

Bit�encour:p tt2
CASA . MISCELANEA: dl.tri
buidora dOI • RAdiol'''; R.:C. A

-

ictor. V'lvlll.� �;-'Dhcol. IRua Conlelhelfo : Mafu _

_._._-_._-------------------------------------------------�_ ..�-_--_ .. -

"

ModelO ARC-5-P

. Havendo mudado sua agên
cia e séde para a rua Felipe
Schinidt n, 14. Telefone 1053,
A T. A: ç. - Transportes 1\é
reos Catarinense S. A. espera'
continuar sendo a preferida.

,nORA e NTLTC�
CONEHlMAM

, .

QUER VESTlR.SE COM CONFORTa· E ElEGAMOA I

. .

PROCURE
.

AUaiataria
A

Melló
.

Rua Fehppe Scbmidt <IR

, .

FERIDAS. REUMATISMO E
PLACAS - SIFILITlCAS

Elixir' de 'Npuueira
M..dloac50 aw:iUer DO trQtca na.Dt:,

da .lllli.
.

Não de esmola nas ruas. AílXiUé
as associações beneficientes.

Para c'olocar SOLA
em seu, Sapato

·PROCURE

I Oswaldo
telefon es 1536 e 1324

P:15 de Nov .. n.22- i,. andar
(.aUHe ..., ua .... , •••. Pitaml.
Meia. da. melhorerl pelOI J IDI·
norei prece. 16 Da CASAdMI8
CEL.ANEA - RuaC.fMarra.

BALA,NCA8
Sua. balança precisa de conserto, ajuste ou reforma ,?.'
:Disp.omos de mecâniço especializado :na Fábrica ".�

Filizola, em São Paulo. '
.

Machado & Cia, SIA--Comercío e Agências
:Rua João Pinto, 12 - Florianópolis
t, ,Telefones 1362-1500-1658

Modelo ARC 515

....

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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I E�'!�!��niJ! PCO!�_uT��n�D�RJ·R� �·�ÍL-
ma elo festival elo Fluminense Fu- VA".

teból Clube, a realizar-sé domingo
-

iDa Partida às 1G,50-- horas

próximo, no gramado do Clube América F. C. x Unidos do Lira

Atlético Independente (Trindade): Taç"a "5° D[STRITD NAVAL"

ia Partida às 8 horas - Recor-d (Part. de Honra).
F. C. x Caxias F. C. - Bronze "ES- TAÇA SIi\IPArrIA - Dr. Ylmar

O lido Luz na's regatas de' Sa-o Paulo- PJ�!�:r�ie�J.\I�:1�:50 horas - V,en·_ �·�:I���las.lO colocado em venda de

li
'.
,.'

. daval F. C. x Soberana F. C. - 'l�AÇ.r'\_ AMIZADE - Valter Mus-'

.
_

.
_. l'açoa "COLA MARTE". si - 2° colocado, em venda de-

Visando realizar algo de excep- co de 8 remos com patrão. Os que tar ina disputa uma prova em bar- 3a Partida às 9,40 horas - Vo- Tômbolas.

cional nas regatas de 25 ,e 28 do representarão o Aldo Luz e con- mentosna r.aia de Jurubatuba, tãn lanle F. C.-x Cruz e Souza_- Taça '!'AÇ-A CONSOLAÇÃO - br. João-

corrente em São Paulo, vem trei- sequentemente o remo barriga-ver- logo. ch-eguem à capital handeiran- "HEV.\fOR SILVA". I C. G. Oliveira --'-- 3° colocado em

nandó quasi diar-iamente os valo- de são os seguintes rernadores : te. Soubemos ainde que a viagem 4a Partida às 10,30 horas venda de Tômbolas.

rosas rapazes do querido Clube de Moacir Iguatemy da Silvé'ira (pa- da �.e}.egação dar-se-á dia- 18, _às 11 Ford F. C. x Curitibanos F. C. 'rAçA EFICIÊNCIA .L Arnaldo

Regatais Aldo Luz: 'detentor do ti- trão), Hamilton Cordeiro, Sadi l horas, pelo possante -avião da T..AC, Taça "G. DA COSTA PEREIRA';. Luz - Ao Clube que apresentar-se

tulo supremo-do remo catar íneuse. Berber. Antonio Boabaid, João Chefiará a delegação o presidente 58. Partida às 11.20 ,- Cruzeiro melhor uniformizado e disciplina,

� Federação de Remo de São Pau- Carlos. Meireles, João Vasconcelos, do clube alvi-rubro. sr. Alcides F .. C. x Imprensa Oficial - Taça do.

lo, ouvindo falar das grandes per- Adolfo Cordeiro e Kalil Boabaid, Rosa, seguindo corno técnico o "OSNILDO SOUZA". . NOTA: � A Tômbola premiada

formances dia, valente rapaziada este Último como reserva. Todos diretor. de regatas, sr. Mário Rosa. ?á Partida às 13 30 hor-as a correr pela Loteria de 13 de ja-

aldísta, houve por bem convidar o se encontram em perfeitas condi- O sr. Governador Adérhal Ramos 1t.' C. Flamengo x Hercilio Luz. F. neiro, do corrente, dará direito a

clube do sr. Alcides Rosa para os ções técnicas e f'isicas e dispostos da Silva, correndo uma vez mais, C. - Taça "DR. OSMAR CUNHA". um "estojo de barba".

prélios náuticos de tão grande a elevar bem alto o nome do es- em auxílio das boas causas espor- 7a Partida às 14,20 horas -.Gre- As taças do referido' festival es

importância como são. os páreos porte náutico da terra de Anila. tivas. forneceu 13 passagens de mio Catarinense x - Turma do 'Pi tão expostas nas vitrines da Casa

"Forças Armadas do Brasil" e

i
Ao q� a nossa reportagem apurou ida e volta no referido avião para - Taça "A CAPIT{\.L". "A SEDUTORA".

"'Fundação da Cidade de São ante-ontem, o Aldo Luz utilizará o transporte da .delegaçâo. Tam- sa Partida às 15,10 horas - Õon- ------

Paulo", ambas em "out-riggers" a para as disputas das duas provas, bém o sr,
_

Prefeito Municipal, dr· tínenfal F. C. x-C. A. Indepen. -.-.-n-.-A-S--'-AB.--A--.-M-PRESSA---_--,.
g remes. Será, assim a primeira um moderno barco' do Floresta. Adalberto Tolentine de C_arvalho, dente - Taça "DELAMAR VIEl_

�ez que um grêmio de Santa Ca-, devendo nele iniciar os treina- resolveu auxiliar o campeão do R;A'·. (; ti "f T O 11 A I
Estado, enviando ao seu primeiro

I
9a Partida às 16,00 horas - Bo- Não de esmola nas ruas. Auxilia

mandetárío a quantina de três tafogo F. C. x Garamurú F. C. - as associações henefícientes,
mil cruzeiros.

I

)

Direçio d.• PEDRO P.lUW MACHADO

Clube de
-

Gaça e Tiro
de Magalhães)

.� Recebemos e agradecemos o se, sultor Técnico Militar - cap, Rui

'_'únte oficio.: "Florianópolis.; 6 de Stocler de Sousa.

janeiro de 1951. - lImo. sr. redator Conselho Diretor- -. Luiz A.

-esportivo de "O Estado" - 'Tenho. Horn. Gil felicio, Luiz Oswaldo

.a grata satisfação em levar ao. vos- D'Acâmpora, Manoel Souto, Ed

BO conhecimento" que foi empossa- berto Moellmann Jor., dr. Pedro.

da no dia 22 de dezembro do ano Mendes de Sousa, Amim Salum,
findo., a nova diretoria deste Clu- dr. Alvaro Millen da Silveira, Ha

be, que regerá os seus destinos du, roído Vilela, João Horn, ceI. A.

rante o biênio 1951-1952, ficando Lara Ribas, Walter S. José, Solido;
assim constituida: nio Amaral, José M. Rosal', Oswal-

.
do Moreira da Silva Or-lando Sa-

, Presldent�--- Luiz Oswaldo D'o\_ lum, Agenor M. Alv�s, Joãó P. de
eampora; vice-presidente - dr. AL Oliveira e Hermes Guedes da Fon
"aro Millen da Silveira; 1° seeretá.]

-

ríb - Ha�old? .Vilela. _20 secre'tárit) I' se��roveito a oportunidade para
-- dr. Jose VIeira Dutra; 1° tesou, apresentar a v. SL a segurança de
'reiro - João. Areias Ho.rn; 2° t�_· nossa estima e consideração._
soureiro - Agenor M. Alves. Co.n- Haroldo. Vilela 1° secretári.o
selho Fiscal - Oscar Pinto. de OH

'

.:\"eira, Amim Salum e Gil FeUcio.
_

r Cons,elho Técnico: presidente
<- CeI. Antônio L. Ribas; direto..
de Caça - Luiz A. Horn; Suplen_
te - João Vieira Junior; Dire
lar de Tiros aüs Pratos - Jãime
ô� Arruda Ramos; Suplente � Clitu:-

- dlO Di Vicenzi; Diretor de Tiro. ao

A!v� - .Walter S..José; Suplenfe __

SllvlO SIlva; Médico - dr. Paulo
Tavares; Veterinário - dr. Jor.t-il

J?sé de &gusa; Advo�ado - dr. J�
�!:..���ria Cardoso da Veiga; Ceri.

A G U A

, O N f C A • A P E R I T t VA

NAS CONVAlESCENCAS

Pôsto
•

de - observações
-i Ouvimos de' um paredro"

) da FAC a auspiciosa no.tícia
ode que o Dr. Ad·erbal Ramos
da Silv'a, governador do Esta
do, .autorizelU a construção' da
cancha de basket-ball na pra
�a General o.sório. Vitória!
.Vitória! O paladino do d.espor
to clatarinenSe, ao se apaga
rem as luzes do seu governo,
deixou a Capital engalanada
(lom um -verdad·eiro presente
de -"post" Natal. Todos nós
barriga-verdes,' agradecemos
lhe: Muito. obi-jgado! ...

o 00

And,a' de boca em. boca a

noticia de que o Flamengo do
Rio virá inaugurar os refle
tores do. Estádio da .Rua Bo
-caim;a. Se. o rubro-negro vier
como veio o Grêhlio e tanto,s

outro.s, �ersão concute nã.o
é nada máls, nem naela menos

"lue para endo('ar o bico aze

do do público..
o o o.

O Avai está no rastro do
lecnico Felix Magno, atual-

]Iamilton Alves
,

.

mente, radicado. ao CoriLiba
da cidade do mesmo nonw.

O coaclÍ urug'uaio pediu ..

60.000 mangas por' duas tem

porada,s, o. que val,e dizer que
o nosso 1'o_otba11 não atravessa

. uma fase muito lisonjeira pa_
ra .se meter em divida de tão
alto 'vulto.' O a lvi-celeste não

esmoreceu, fazendo uma cün

tra-proposta 'aQ treinador co

rit.ibano, oferecendo.-Ihe, se

não erramos, a soma de Cr$
40.000,00 por dois. anos, O
ideal seria o Avai contratar
bons. elementos para o seu

necessitado quadro de prolis
siouai.s, po.is ·este qlle aí esta
nem o. próprio Magno dará-
geito.

RIO 11 (V.A.) - Já não resta

a menor duvida de que Flavio vai

deixar o
- Vasco. O própr io técnico

não oculta esse falo !'l ninguem.
T,ambem já não se pode contes

tar que do Vasco, irá Flavio para

a Gávea, que vale dizer; que o fa

moso retornará como Um filho feito Oscar da Nova o jovem escritor barriga-verde apresenta a

querido ao seu lar,
' situação do munjcipio, em numeres. Em seguida estão os dados e3-

Sabe-se ainda, que Flavio rece- tati�ticos jlcorrypatihados dle faria documentação fotogrralfida, inclu
berá excelente importancia corno .sive 'aspectos -do aeroporto de. Joaçaba recem-conãtru ido.
luvás, e mais que pedirá a resci·

são amigavel de contrato ao Vas_
O deputado Nunes Varela escreveu para..esta secção "No coração-

co.
do ex-Contestado", ce o Dr. Newton da Luz Macuco. a.presentou.

Agora, vamos d'al� uma novida- "Retrospeclo de uma criteriosa administração, artigos de gmnd,e iu

de. Flavio esperará terminar o cer- teresse para' a· família
_

catarinense. Notamos, tambeím, u'a homena-
tame para então pedir a rescisão C I M 1 n,gem 'ao e. anDe rassos Maia, \

o pioneiro do. oeste e, um trabalho-
do contrato. Acha que assim fica_

ilustrado de Dário Carvalho., intitulado "Joaçaba A Princesa do Oest�"-.
rá mais . à vontade, já que está -

.confi�nte de uma coisa: - deixará
- O municipio de Gapinzal aparece d,epois, -trazendij em suas pri-

São Januário, porém, lá largará o meiras páginas, foto.gl'afias dos ,senho.res Vereadores e do prefeit(),
titulo de bi-campeão para o.s cruz_ Silvio Santos. ____

maltinos. A ata da instal'ação. do lUunicipio. vem em seguida, acompanhada

"ama.onato
_

�arl·oca de grand'e reportagem so.br�' o .centro industrial do novo muniCípio...

U ti '" em' pleno movimento.

de Futebol A vida social �e Capinzal tambem foi objeto de �omentarios co-

RtO, 11 (V.A.) -Após ter salda- mo._ tambem o clima e os l'ecqrsos medicas dessa importante 100caIi

do 17 compro.missos sem conhe_cer (jade
_

do oeste catarinells.e.

o dissabor de uma � derrota, o A- Prosseguindo na sua excur:são., Zedar foi conhecer.. o município
mér'ioa perdeu a sua im-encibili- d,e Piratuba.
dade ante o Bangú, 'num prélio
em 'que niio demonstrou creden

ciais para ser o vencedor. O seu

18° ady,ersário. leve uma atuação
soberba- e 11 êle teve que ceder a

sua invencibilidade ,até então con

servada sob o climá de otimismo

e confiança do. celebre "Ano San-

Delxaré mesmo

e Vasco

o o' o

Os nossos arrojados ciclis�
tas chegaram ante-ontem a

Capital gaucha. Notícias pro
cedenles de Porto AI·egre nos

dão conta de que eles ainda
cstão com as pernas nos seus

devidos lugares_ Não' deixa de
ser uma notícia agradavel;
não é mesmo? ..

to".

Entl'etanlo, o clube ele Gampos
Sales .permaneceu na liderança dó

ce.rtame: carioca, agora com a dÍ
ferença minima do V,asco da Ga

ma, vi-ce-Iid·er, que teve aumenta

das as suas possibilidades'para a

conquista do bi_campeona,to, gra

ças ao. f.eito do Bangú.
Em terceiro lugar permanecem

o Bapgú e o Botafogo, seguidas do

Fluminense. enquanto os demais

concorrenl,es seguem na
-

ordem:

Flamenao.:Olari;l Madureira Bon:
....... , . ,

sucesso, Canto do Rio e São Cris
tovão.
1° lugar - América ..

'
... -5 p.p.

2° lllgar - Vasco da Gama. . 6 p.p.
3° lugar - Bangú e Botafo-

go .. __ .... 10 p.p.
4° lugar - Fluminense' .. 18 p.p_
5° lug·ar - Flamengo e Ola-
ria . __ . _ . ... _ .. _ 21 p.p.

6° lugar. - Madureira . _ � 26 p.p.
7° lugar - BonsLlcesso .. 28 p.p:
8° lugar - Canto do Rio . 30 p.p.
go lugar --- -São Cristovão 33 p.p.

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

I

. pr. Armando Valerio de Assis
AVIsa aos seus clientes o novo horário de consultas.

De, manhã: Das 10 às 12 horas. .

A tarde: Das 15 às 17 horas .

CONSULTÓRIO: Rua Nunes Machado n. 1 .

Consld�raçÕ8S sôbre ,OESTE CIT4RIIENSI ,�.
. Aprov·eItando, dados e elucidações tiradas do- Relatõrto do Pre-

Com fo.tografia. do auLol', surge, em p�no destacado, o teabalhOt

ele Rubens Har? dos Anjos, intitulado "A História de Piratuba"; na;

qual o autor focaliza a origem do seu povoamento: a colonizar,ão O>
. ,

pl'Ímeiro estabelecimento Industrial a criação do munici.pio, a Ins--

talação do município, a divisão administnativa, etc. Mais adeante..

:fiedar focalizou às co.memorações do 1° aniversário da emancipação
p-olitíca administrativa de Piratuba, com bôas fotografias. De Pi

I'atnba, o "Oeste -Càtarinense" ;passa a falar de Concórdia, situado ria.

fronteira do Rio Grande do. Sul..

Alguns lrechos do relatório do prefeito Fioravante Mussolini
� ,

'

flbrem a serie de infoj;.Rlações sobre: .o m11l1icipio. Ali a-par-ece: Exer-·

cício financeiro, Ex.ecu('ão Drçamentada, Receita, Educação· pública ..

serviços de utilidades pu'blic·a, Educação, etc. Temos ainda, a mono- .

I

grafia, históJ"i.co, e coreografia de .coneórdia, tudo aco.mpanhado ,de-

iluslrações. Qllasi no fim, í':edar tI'a,nscreve o� dramatico 'apêlo dos

moageiros e triticultores do Oeste, dirigido ao senhor MiIJjstro da A-

grlcultura. Finalmeo,te, aparece o munici,pio de Chapecó ( líoJe famo-

so l)elo linch'amento d'e 4 rapazes. ocorrido em Outubro ullimo. Cu-

mo Lodos os demais, Chapecó é passado em revista em seus minimo'i:

aspeolos_ Como 'nota sensacional, surg,e o. cliscurso pronunciado pelo..

scnador Ivo D'AquillO no sena.do federaL em 4 d·e Junho de 194:8 ,cri

ticando declar,ações de Jornalistas dos ,"Diarios Associados" sobl'e �

\'ida e costumes de Chapecó. Tambem mer,ece destaque o parecer do..

fleputaclo Cid Ribas, apresentado à comissão Especial da Divisão Ter

ritorial do Estado, sobre a .grafia de Chapeco com CH e llunca com X_

Assim, termina o n'ovo livro de Zedar Perf.eito da Sih-a.

-Ao ensejo de:stas rá,pidas apreciações, enviamo.s ao autQr de "Oes

le Calarinense os melhores p'arabens pela sua obra e os 110SS0S aplau

_�os pela feliz iniciativa.
��-
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proclamação
Café

SIS.
'

Getúlio
hoje

Vargasda vitória dos
Filho deverá �

ocorrer

Repercute em. todo o Estado a próxima realização,
em marco, da 60. Exposi�ão-Feira Agro-Pecuária de Lajes

Ao magnifico certame organizado pela Associação Rural daquele
municipio com o apoio do Govêrno do Estado-que aliás nunca fal

tou-comparecer-á enorme contingente de pecuaristas e lavradores
interessados.

'

A Exposição comj)reendQi!tã-a� �P,- É fora de dúvida que o conclave-

guintes secções: 1) bovinos, ,�qui-' representará um quadro vivo da :

nos, asínínos '� muares; 2) sulnc.s, I realida�e que
. e�tão vi\'e�do 08'

ovinos e caprinos; 3) aves e pe- nossos indusl.riais, pecuaristas e

quenos an[maís: _ q) produtos de: agrícultores e de acôrdo com sua :

origem animal e agrícola, produtos finalidade "congregará a classe-
,

,

'I rural catarínense no sentido de de.,

veterinários e industriais, relacio monstrar o progresso de sua prin
nados com a vida rural. Dentre os cipal indústria e ao mesmo tempo. ..

concursos que se realizarão, desta- í'ornentará o seu desenvolvimento.

cam-se os de pêso. rendimento, lei- por todos os meios ao seu alcan--

te iro e de tr�tadores\ ce". <,

FLORIANOPOLlS - 12 de Janeiro de 195'

Como das vezes anteriores, ,Ja

C,oo-testao'do recu'r'sos da UON, "repercute com o máximo interêsse

,

em todo o Estado, e até nos Esta-

dos Vizinhos do Rio 'Grande do Sul

e do Paraná, a próxima realização;
no mês de março víndõuro, da Sex

ta Exposição Feira Agro-Pecuária
e Produtos Derivados de Lajes, or
ganizada pela Associação Rural

daquele município,
Lajes' viverá, P01� conseguinte,

dias memoráveis. Movimentam-se

já agrônomos, engenheiros, técni

cos, pecuaristas, lavradores e ínte,

ressados, todos com a finalidade!'
de aquilatarem a nosse real situa

ção e preocupados com o traceja
menta de um programa, que solu

cione, de vez, os nossos problemas
agro-pecuários.
Aos esforços da Comissão Orga

nizadora, somam-se os do Govêrno
do Estado, empenhado como sem

pre, em dar seu decidido apoio ao

nosso desenvolvimento económico
nestes dois setores básicos: a pe_

cuáría e a agricultura.
A magnitude e a ímportãncia do

Finalmente, resta fazer referência lã dolosa insinuação de que o certame atrairá àquela cidade re

T. R. E. catarínense teria desrespeitado o Código Eleitoral e o seu- presentantes de tôdas as classes do

art. 108, visto que a la:ta de apuração final só poderia ter sido lavrada Estado, imprimindo à indústria

depois de resolvidos todos os recursos e, à épooa da diplomação, lIa- pastor-il diretriz racional.

:�: �;��;:"::�o: :x::t:::� f:�,:,:::n:�,C::::S :::,::::,: ,I::-Ir�!;.:�ã.,�!�I�o�:".1 At,;".o�inL�t}" fi�" C�"ã�iona.,'
E haviam sido recebidos pelo T. R. E. depois da J proclamai/in �om o Pen. Cel. Pa�lo W. Vzelr�J de Folclore (órgão da UNESCO), realizará mais uma reunião de es---

dos candidatos, o que foi feito a 26 de dezembro de 1950. da Rosa e lhe admiram �s .

ouou- tudos no próximo dia 13, sábado às 15 hs., na sede do Departame'nto""
Houve apenas um esquecimento da escrivã eleitoral de Iiajaí. re. dades de caracter e bOIUSSlmo co

I
"

,

,

-

I' d teo te to' de Estadual de Estatística. ,

--

cem-nomeada, de s9rte que, à data da proclamação, nada havia' para raçao, o c la e an • nmi. . �. ._

expansiva alegria, >'1,o'is ll'SSirUÜ,OIl Os snrs. associados e pessoas interessadas nos estudos folclérj--
ser julgado no T. R. E. .n ,

o anioersúrio nutoücio do tntc- cos são convidados - a participar
�

da referida reunião.
Um pequeno senão, não oriundo do 'I'r ibunal, cuja l'ntearl'll,'1jc d d f!.O B t II

.

�
- gro Comam ante .

o ''I (! a WO
foi posta em dúvida por tão pouco '" de Caçadores. OQner 110 comando daquela brio- sr fi

sa unidade do nosso Exército, UIl

de se tem destacado por seu de

votame'llto ao �erviço. da Pátria,
quiJ' ,m: sociedade local, LI nosso

distinto conterraneo sempre se

impôs por sua conduta irrepreen
sivel e Pl'iviregiada cultura e ViT
tudes de espirito à estima e :à ado

miraçõ» de- seus' comandados e de
seus numerosos amiaos.:

O "O ESTADO" apresenta ao

ilustre natoliciante cordiais c um

primentos, formulando·lhe' os
melhores votos de [elicidades, ,

Assim, passou o T. R. E. a efetuar a divisão das cadeiras não P!,,�

enchida� pelo quociente partidário, de acórdo com o critério fixado no

artigo 59.

Esse artigo determina que a distribuição seja feita pelo morlo es

pecif'íoado nos itens 1 e 2.

Essas especif'[cações foram rigorosamente observadas pelo T. H.

E. recorrido, conforme confessa a própria UDN, no seu recurso.

Se, por falta-de 154 votos, não poude a UDN receber a 10fa cadeira
.,

I culpa não cabe ao T. R. E. e, sim, ao eleitorado catarínense!
Idêntica argumentação, poderiam usar os .demaís Partidos, inclu-

A 'Armada Nacíeaalcenstraírâ
suas' próprias unidades

Base Naval com uma área de trinta,milhões
de metros quadrados.

RIO 11 (V.A.) - A comissão encarregada de projetar a base de'

Jacuecattga, onde será ,construido_um grande estaleiro, está fazendo

esforços para entregar seu trabalho ainda na atual gestão nos nego-::
cios da Marinha do �lmirante Silvio Noronha. Uma vez concluídas es.;..

sas instalações X' Armada Nacional eontará com uma base militar, um
arsenal com capacidade para construção de todos os tipos de navíos;..
inclusíve couraçados de grande porte.

Essa base naval ocupará as enseadas de Jacuecanga e Urocamba.,
e terá uma área de trinta milhões de metros quadrados. O futuro esta-r
leiro da Marinha sera dotado de cjnoo 'carreiras para" construção de:

unidades.
-

sive O Partido Social Democrãtíeo, pois, se tívessém recebido mais, vo
tos de legenda, poderiam ganhar mais cadeiras.

Culpar o Tribunal pela manifestação do eleitorado é r ldlculo.
quando não temerário.

As secções anuladas o foram, na maioria dos casos, porque os Par

tidos interessados não recorreram das decisões das Juntas' Apurado-
raso Ao 'Tribunal nenhuma culpa cabe. Unicamente aos Partidos .

.

Vale, aqui, relembrar a velha regr-a. latina: - "DURMIENTIBUS
NON ,SUCURRIT JUS.

-0-

Como, se vê, a diplomação feita pelo Egrégio Tribunal Catarinen

&e....t.ei!ete fielmente a vontade do eleitorado, manírestad.a através do
voto.

Em eleiQ,ões. livres, libérrimas, o povo catarinense escolheu os
seus dirigentes, tendo mesmo sagrado Governador o candidato da re.,

corrente.

Se a recorrente não conseguiu maiores preferências do eleitor-ado
eatarinense no tocante à sua representação à Assembléia Catarínense,
deve procurar as razões onde elas se ach---;;;em.

Nunca culpar: o Tripunal Regional de Santa Catarina pelo seu in-

Kurl Becker recebeu
dania brasileira

Em cerímônia realizada no Gabinete do M. M. Juiz da la Var�'
desta capital, dr. Arno Pedro Hoescbl, estando presentes inúmeras

pessoas, recebeu seu título declaratório de cidadania brasileira, por
ato do. Exmo. Sr. Presidente da República, na pasta da Justiça, o sr�,

Kurt Becker, antigo funcionário da importante firma Carlos Hoepckee
S. A. Comércio e Industria, onde se tem destacado por sua diligência e::-

operosidade.
r

o 'a� teve ampla repercussão na, sociedade local. recebendo {,' no-
vo brasileiro efusivos cumprimentos de seus

O "O Estado" aproveita' a oportunidade
neste registo.

incontestáveis amigos.
para felicitá-lo també�"

sucesso.
-',

Outros Partidos foram às urnas e perderam. Conformaram-se com

,Aumenta'8 frota 118r' S\oleDI-dade da premesseos resultados, respeitando a vontade do povo. ti
A lisura do Egrégio T. R. E., a sua isenção, o seu esforço em \'.('1'

'

t d B -·t' novos escofeiros
resolvido tão importante ponto, como à distribuição das cadeil',a,s, Sãtl cau 8 O rasl -

-atestados pela consulta f'eita a esse Colendo Tribunal.
RIO, 11 (V. A.) - A Companhia

, Costeira Nacional, nos prOX}illOSHal.'monizando a sua decisão cOm a r,e.sposta ,d,ada pelo Su[}el'ÍG)' d'Ias, 'ao que estamos informados
Tribunal à consulta0 que fizera, mantev'6.ise o Tribunal Regional Elei- terá aumentada sua frota mercan.

:��:l l:et:a���:�C��:!::e�t��:o ::'�:�t�Oam�a:a:i:I::�e�'eitfo, e �omo tem

I
�eàd�eo:n q�le���!:i�;O l�eO,,::r:::o u��:

l\{estas condições, 'espera o PSD que ,essa Colenâa Côrte de JllSaçn. co:rporadas as Ja eXIstentes no

-

dê
'" trafego de cabotagem. As novas

nao provImento 111'0 recurso Interposto pela UDN, fazendo Dl'eval,'- 'd d
-

d 7
.

'.

•
. um a es COl11poe�se e navlOS

ceI' uma vez maIS a vyrdad81ra JUSTIÇA. mistos de 3.500 a 4.000 toneladas;
2 navios oom capacidade pa�a 300
passageiros de 1a 2a e 3a classe'
2 navios de 400 'toneladas "de�:

WILMAR DIAS; Delegado do' Par- dweight" ,com calado máximo de
10,0 pés e comprimento de 75 a 85
metros, e de um rebocador de alto
mar, de 1.500 H. P. de fôrça.

J

dos

Florianópolis, 6 de janeiro de 1951.

Os eleit{Jres tomem nota da profecia.
GuilhermE) Tal

Expressiva homenagem ao Contra-Almirante
Benjamin Sodré. grande vulto do escot.eiris
mo no Brasil.

Terá lugar no próximo dia 14 do teiros de nossa terra.
corrente, domingo, na Praça, 15 de Us'ará da palavra, nesta ocaSla�

,Novembro, a expr,essíva ,e ,empol- o sr. dr. ,severino Nicomedes Alves;
'gante solenidade da PROMESSA dos Pedrosa, dignissimo Presidente datl1
novos escoteiros. Diretoria 'Thegional da União dos;

O mencionado ato será realizado Escoteil'Os do Brasil, dizendo dll"
pela

-

manhã, ás 11' h-or'a,s, com a importância da ato e homenagean-
presença das autoridad,es e do povo do um dos grandes Vtinos' do, Mo-
em ,g.eral, ,espeeialmente convida-I vimentô Escoteiro no Brasil, que.-
dos ,para tão magnifica demonstra· é o exmo. sr. Contra·Almir.anl®:'
'ção de fé e patrio,tismo dos esc-o- Benjamim Sodré.

'

tido Social Democrático junto ao

T. R. -E. de Santa üatarina.

Fp0�Q_anao
Está o Diário da 1-arde a publicar os recursos eleitorais da

U. D. N. Nós, por simples espirito de imitação, publicaremos as.;.

respectivas contestações.,
Esses ,recursos, aos 'poucos, vão ser julgados. Quando o fo�

acontecerá isto:
-

10 - O Diário
_
não dará nem noticia dós julgamentos.' ,.,

O Estado dará.
t
l

PARA FERIDAS,
E C Z E MAS,
INFlAMAÇOES,
COCEIRAS,
fRI'EIRAS IESPINHAS, ETC�
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