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Nações Uniqas; 12 (U: Ique

foi s�b�et�,do pelos,d,e-
Do"m.·nIO'

.

F. .,; .

' .' P,) _ Os Estados Unidos legados russo, mdu e Sino.

N 1tJ937' :: Id. Aquinol ' informaram as Nações Uni- O Comitê de Petições do

.-o_I a_ D E n_o:_,
...�___ ,.-;-,-,- =-:-:__��.:...x '. das novamente, de que con-ICons�lho pela p�'imeira,.ve�,

,

, ", 8
"

'g"'Das "
, '

Florianópolis, Terça-feira, 13 de Julho de 1954 «;...,.'1... tinuarão as provas com a ,�xmmpou o pedido dos há-
. Edição de hoje _,. pa 1 '. �' .' .

d
.

Ih M 'h 11' - bomba .atômica e a E��''i1t-� bitantes as i
. as, ars au,

,'O'I·S'\C'·I-P·!'II-O'a.' M"I·I i'ta r' 'Br'I·I!I,�,I·ca" ,', PrÍlne'iro Coágr�isp:�Btasiléiro" drogênio, até que ','os ru�: ��1�:a:air::::lV�::::s:çõ::J U
,

'

,'da le'0''''1,0101 11,'11-18"", ,

'
sosparem .corn as í suas.

li Mason Sears, delegado dos Estados Unidos dé terminar
,

' " Tradiçõels '. e ,Obrig,aç,'õe:s s. PAULO, 12 (V. A.�.-I te ,reiroJpeetiva:. Esse tra- Estados Unidos no Conse- 'com as suas provas ou to-

h Nada menos de 1.200 me-'] balho está sendo organiza- lho Fideicomissário, anun- me medidas de segurança
:LONDRES, 12 (U. P.) .do de que 'os, couraceiros

I
de uma medida .muito ,pe-,

II d dicos dever.ão participar. do do:pela Comi��ão Executi- ciou a decisão, depois dê mais adequada sem futuras� Os couraceiros da cava- não lhes rendiam as honras quena para o seu ono, que
I d

" .

t' u I ,Cong,r,ess'o.,B.rasile�:o ,de I
va do ,Cori.gr.esso, incisivo interrogatorío a.experiências.

laria da Casa, Real recebe- quan o estavam a paisana, lousa perrgosamen e me 1-
.' _

�aw�&���o�e��a����reo����M��a��,�seM-�a--k-�W��a-'-�I�n'-e··-l-C-·-I�-k��-G�---�-I--d--\--B--'--·-I----do civil que atravessar o decisão. tal' um guarda-chuva preto, realizará, de 11 a 15 �o i' r ar enera o rasl
Guard" Sabe-se que os oficiais da seja qual for O tempo.. corrente, nÇ> Pavilhão', (las ." ,

'
, \

"

I
,

portico da "Horse
'Indúsh<ia.s; 'no: 'Ibix.'apu:era. "RIO, 12 (V. A.) .....:.. O ge-', sua atuacão à frente do 5° como 'oficial médico.

,

1" usando Guarda quan,do
. estão, à ,De agora em diante, tra- ",. , " '

, ,

em White Hal , I Já se :acha�' inscritos '250 neral Mark' Waine Clark, Exércíto. I EM DUAS GUE.RRAS
" h coco" e guarda-: paisana são obrigados a dícões e obrigações da dís- ,.

d d 50 E "t N' id .

M 1 Cl k /.t ' ,

c apeu -

trabalhos técnicos, além de comane ante o xercr o asei o em um posto mi- ar c ar"' a uou: em

usar ·"ch.apeu coco", que a
I ciplína militar serão haí-rno- A' (do I f 1 dc Exé N d N Pri

.chuva. ,�
novos ternas sobre mediei- mericano, o qua .rez itar o xércíto e?1. ova uas guerras. a' runeira

E d pasmosa não tradição manda que sejaI?
I niosamente �hservadas. . ' ,

FA E di
,

Y :k h' 56 'flh d G d G" 'tessa 01' em .

_ .na pura e medicina militar, parte" a' orça xpe iciona- 01' 'f a', 'anos, .e 1 o e5' ran e uerra como' -

deixou de provocar certa a-
I'- J •

- 'I segundo. informou o.mare- ria Brasileira) �ue lutou �a militar, sendo que toda a nente, conquistou a Meda-

;gitáÇão na tropa, que agora

I�.ampo n.ern�cl�na.
'

'.
chal dr. Ema�uel í.\1a�ques. Itália, durante 'il- II ,Guerra sua família é caracteristica�, lha de Sangue dos Estados

se vê obrigada a apr�sentar DE FERIAS Porto; presidente :da' Acade- Mundial, chegtti ao Rio de mente militar. - Seu .filho Unidos, e na II Grande
armas, no caso, um Imenso

I,' . mia Brasileira de Medicina Janeiro para tece�r as pla- �Winiam D. 'Clark- é também
I
Guerra, como oficial sUPE;-

sabre de COp0 de prata, a PARIS,12 (U. P.) _ A- !em
Ile de France, no Cas-

Militar. ' tinas de General de Exérci-. oficial do Exército dos EE.. rior, foi o primeiro a de-
um passante en� três. I grupando cerca de cinquen- telo de Marcoussís. Os E�- 'Pela p�imeit� v�z no.Bra- to do Exé�ito Br��ileiro.,' ��., e. s�u,a,vô, ser\vip, �u-"Isemba"�"c,ar,�'m territérío eu-

Nos círculos competentes ta moços e moças represen- I tados Unidos, o' Canadá, as
"M k Cl k b' t G d S

�
'f II

- - sil, será realizada uma Ex- . ar a,r ,rece era as ran e a uerra re ,. uces�.?,' ropeu. "'.,'
.precisa-se que numeros�s I

tando 19 nacionalidades e' Filipinas, ,o Paquistão"ai" � , ..
1 t 'b"';posição de Medicina' �lVIili- ,p atmas ao g�ner�' a o ra- "

'
- "

á lê I. o f i c i a i s subalternos da ,falando 16 linguas diferen- India, o Brasil e ,Israel en-
tal', no I'birapuera, com par- sileiro, em recoiihe�im�nto «Yhe' Lení» lar .a .�Iper QC-.Guarda havI'am ,se queix,a-I tes, foi inaugurado ontem. vim'am principalmente su- , ..

'

l' d d
'

N
.

I V I tá I
'

.:.--' dÚos para' participar dessa Cav'acos d':0:"· 'f)e
o ..

co�ard�· � ,do fi' ao rago : 8 10 r o)" '�
Q. I

' .

'

, . « ,

. orças expf iclOn<t ue ..

Uerla ""IDa ar expenencla que � ?rgamza-: í ••
- ,cf lutaram na, Itáliatb> "

'

SAN, "FRANCISCO,· 12 tos dê'�ua pesca ,e, Jaeberão
da pela,primeira vez,

naIOIICIO» JÁ ESTE�E N'O"BRASIL (U. P.) _' Cin�o america- água�da ,c�u�a.
,

,f! O
'

primeiro,minis'ro França; pela Federação - 1\Ó!.'"llir''''' CO�lan'dando' atual�efite nos tencionavam' remover O chefe da, e�pedição, sr.
TOQUIO, 12 (U. P.) _ de idade, se acha�a em casa Mundial dos Ex-Combat�n- LONDRES, 12, (U. ,P.) '1 Escala'Militár;, "The Ci- a experiência' do "l)'aufrago, Dvere Baker; pr�isou que

Um J'ovem de 1 7anos, que 'na ocasião. Yoshida tambem tes e destinada aos orfaos
, O t Edg d E an t d I" d eh 1 !'·t· C voluntário" francês o dr., a jangada" constt\lida em'

.
. _, enol' ar v s, a e "e. ar e,SI lOn, a-

" .

na Poll',cia admitiu que es- está sob severa vigilancia de guerra' e aos filhos, dos
d'" l' d S l' M '�_ 'C'l k Alain Bombard embai'.can- Seqlioia e batizada, com o

" do "Covent' Gal' en; rece- ro ma ou," aI\� ar " ',' "."

perava as�a,ssit1ar ao pri- da, Polícia, desde
..

que se
I �x-�ombatentes do Inundo beu uma ferida de cinco, iâ esteve ante.riorm'énfe no' ,do sem ág'!1a nem provisões nome de The Lem , mede

meiro ministro; Shigeru ,acentuaram as cntlcas da" mtelro. centi�ettos no dorso da Brasil, recebêndo horli'arias n_uma j,png�da para' uma' 5, metros por 10. Será lan

Ybsnida, 'foi préso, rondan-. imprensa e dos seus adver-
.'

Campos semelhantes fo-
mão direita, durante a cena que lh� foram çÇ>:q.fehdas, viagem du.raI\te a qual sÓ çada a água ao largo dest!1'

do a residência do chefe sanos políticos, alguns dos ram abertos este ano na 'do duelo da "Carmen". ?élo govêrno brasileiro, ��r \ se alimentação dos produ- ,cidade e normalmente d�ve-
do MinisJério. O rapaz, cujo quais o apontam c:omo di-' Belgica, na Holanda e na

Não obstante 9'1 sangue
rá derivar para o sul" logo

nome não /oi re�elado tinha tador. \
"

, Irugoslávia.
que pingava da. ferida, ,. E-I que atingir uma corren�,

um canivete no bolso, quan- vans continuou a cantar até que passa ao larg? do Mé-

do foi p�eso logo depois da'Estádio o intervalo, 'quaJ'ldo foi me- xico e que o levará até Ha-

meia-noite, ,perto do portão' "

dicado. O espetaculo não se ,ALBANY; Nova Iôrque, espécie. hUI1!-ana poderá des- waí.

da casa. A agencia Kyodo, (�M,JNAS ,GE,RA ISD interromPeu. , ,12" tti: .. 'P,;) ,-:;:- Em: meio A frutar ��scle que tenj1a 'fé A jangada, é munida "de r
'que tI;ans�itiu a informa- BELO HORIZONTE" I? Estadual:·te:r;á a capacidade O tenor �Yan.s não é, no-, ç,��e���aç,Õt;s'E\speciais, "foi "no, cri�d6-.:·": uma; 'p.eq��na" velª A� con�a _

ção, n�����ou que ele dec1�- (y.,A.)' . ...:.. O gq'vernadO'r de 80 ,mil p'es��à.s, ,seildo� vat9·n�stef'�cl)rlt�'��nto�:.: 'I�.ça(áG�âq\:t�, o sêlo de três ,'. '\ " ,.com �l� ap�,r�lho e�i��� e"
, • �(:' ""� _n;>,_" t d., _" '''''' ,

.

, , ,

'd d d �"
",'. "

.

'. ,
"

rec......to.,.' de l'<>dio . "

/raraa(:E:-'!ilr,LCfa�que�preen I"':JUséelji1.�éi>;'K.
",

'tli,;t,p.',.nu,e,sera" (>ta,;o,'e,t(),;.,.�.sqs
..
",N,ó'.ailO. 'e:!,.cent�,�,:"e"WJ.. i,l'n,,,,,, ");;'."�e.la,"'trase' .2, ,\

•.
" ','''i.''

V.J:-' � ... "
.. � ' ..'" "ih·fi·t . t. 1-�",'� ,,·itI'I�·��'·'·""""·""'r" I� ;lO 'i:ir:�' � ';;;V,';:' ,

liír.� I'"
r
matar o pr,lm�lr? '

I IS l,'� ll'izOU?'á "c-bn , 'a'{à!:.� 1'e'iluisLtos: moaerMs: ,'�s:;, ruiti,il"b" .;r :Iif�-m'�: ':.'f:G-opiià..: D'nelel!\�'�'a8; .'.!
'

. ,- >Jlfiii-/� J�U;,I..'�i.".'-l',.> 'j';"'J:!., :,,;..,

,por acreditar que o, J"apão ta d�.'Ê·stádi��M�l)idpal de, tád�o �1��'� ':de' "'c���po 'de i�'li� 'os 'big�de; q\l,�': ·,fiÍlf �mo� �erri:neirsr �q,gov'êrn�-' :V., ', .. � :�,:l; '. "�'�" Mf''''�I�: . .::ua'�""'I'����'estaria arruinado se Yoshi- Minas, que terá a den�mi- futebol �om vestiáriós 'é d�- ,fiçara.I�. e�'�art�;' n'a Jat-: dor 'de No�� :�órqJe, Tho-' Bel':dl:B'IU:�rç8' � '�';�""� "';� _

da não fosse "liquidado". n'ação de Estadio Miras Ge- parta'mento médico e uma gant�,. obrigari.d?-Q à sê so- maz D�wey, declarou que '..
.

"',� ( ,
..

, rOlso eStllll1lA "

O jornal "Asahi,j anun- rais. Esse estádio ficará 10- piscina olimpica. Âs obras correr 'dos cuidados de um o novo sêlo é mais "um sím- COPENHAGUE, 12 \. U. �V .,;
.

'
'

"

. "

calizado n� bairro da Ga- terão início segunda-feira. ,médico. 'bolo, da liberdade'de que a I�.) -:- O SL Afonso Barbo- MOSCOU, .12 (U. P.)
meleira, no caminho ,para a

.',
"

. sa de Almeida Portugal; mi-I'! \lex�nder Korneichuk, es-

cidade' industrial. E' um 10- Falsos os do_cumentos: .' ..' nistro do Brasil na rii��- c�.ít.:.�r bast�nte c�n�eci�o e
cal aprazível, c�m muita fa- 'O" d d· '1I.a. II I "h' bll ',marca, ,entr�gou nestll capl- polítít:,,'l, fOI destltmdo do

cilidade de condu,çã�, sendo .. caso a correspOD enOta lQUSSO',8·v Irc ,I tal.as suas 'credenci�is ao

I
seu ca�g�') de vict-primetro

os terrenos pertencentes o MILÃO, 12 (U. P.) � As ,cluid�s� O chefe, da po1íc�a t�rceira __pess�a, cuja iden- rei Frederico IX da D�ha- ministro �� ,�epú�lica ucr4_

NOV� DELHI _ 12

(U'I governo estadual. O'Está�io invesíigações leVadas à e- de MIlao declarou,·na nOI- bdade nao fOi revelada. marca.. Diana. Foi o ' .•Pravda" ucra-

P.) _;_ O dr. C. V. Raman, , .. '

, �__ feito pela chefatura' de Po- te de hoje" que "os elenieri-
'

niano' que divu}g.�')u, a notí-
Prêmio 'Nobel, e 'seu' àssis- 'I

-

a
lícia de Milão, acerca do Ca- tos e dados coligidos no de- SC)'LUCIONADA eia.:O jornal diz qUb o mo-

tente, dr. Krisnamurth des-! a eceo ,sr8. so da correspondencia' Mtts- correr .das' investigações
, a"· ,p.e.ru'-E.',quad.'r

tivo foi permitir que''':'K.-or-
eobrira� o :t� agora i�no- Milton Else- sólini�.Churchill, foram COU-' pertitem afirmar com abso- crise neichuk tivesse 'm�iis tempo,
rado efeito otlco que e b I

b
luta segurançà �ue os dó- QUITÓ, i2 (U. P.) - O ef�ito na localidade de Var- ,para se dedicar à' arte 'lite-

,.

principal responsável pelo D ower '

�iDisfro, cumentos da presumida mais recente incidente, gas Guerra, com a presen-, rária. Não foi anunciado
lustrá de um branco pratea- i WASHINGTON, 12' (U. ," , correspondencia são com- fronteiriço com o Peró' fi- ça dos adidos militares dos' qual será o seu sucessor.

do que existe nas pérolas' P.) _ A sra. WIilton Eise- Nelson· lonurla pletamente ,falsos". cou. solucionado hoje com a país�s ,.

qUe 'garantiram o

natur�is e �u!ti�,adas:
'

,

inhower" cunhada ,do presi- Eurico de- Toma, princi- entrega á este país de seis 'Protocolo do Rio de, Ja�ei- O Te'mDO '

As mvesbgaçoes feItas no dente Eisenhower" faleceu RIO, 12 (V. A) - O Su- paI personagem do ca�ó, foi s,?ldados equatorianos' deti- 1'0.

Instituto Raman de Pesqui-I repentinamente, dia 10, na premo Tribunal Federal de- denunciado às autoridades dos no dia 29 de maio nas' C�m(j s� ,sabe, a sçlução
sas, em B�mgalore, pelos Univer,sidade de Peimsilva- ·feriu unanimemente o pe- judiciarias por falsifiéação�3elvas orientais. de mais esta . divergência
dois cie�tistas, indicam que

I
nia, da qual seu lllarido é dido de licença especial for- de escritura particular, ·a·' 'Através de 'tlm breve co- nàs relacões entre os dois

é êsse fenôm�no que de-! presidente. "

. " t1mlado pelo ministro Nél- crescida de fraude. Além nunicado� a chancelar'ia inJ país�s, f�i produto de c<i>n
sempenha um, ,papel im- 'I A' sra. Milton Eisenho- son Hungria' no periodo

I

de de De Toma, foram denun, '!ormbu, â re'speito dó qUe versação dos representa�t�s
portante fazendo a beleza wer completaria 50 anos, no seis meses, a parÚr de 1° de, 'ciados ta�bem' seu amigo e: ,dendminou "ato de' re,pa- .dos signatár�(JS do 'mencio'-
das pérolas. I próximo dia 14 d� agosto. agôsto próximo_ -&-indouro. socio Aldo .Camasio e �uma triamento", ontem levado' a, �ad6 ''âo�umento. ,.

t .
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Se há hok, nesta nossa Santa Catarina,' um hqmem

O H'"
� '. ;'

Q" 'R"'.
faz. Ela mO,stra, antes de tudo, que o jornal, tantas vezes

,c?m 'o direito d€l rir, êsse é o sr. Manoel de Menezes, O IRem'
. 'u'�

.

e ,c, I' ',a�usaqo de',estar vencid� à opOSição" é um órgão inda-
diretor d'A VERDADE. , , . .,1. "

I pendente, �'que o seu dlretor lhe da o rumo que bem

�ua?�o, há doi.s�an?s, lançou. aqu� o. s�u órgão re-
'

,'.
�

" ientend�. Se, o lev?u. para o combate; ao govêrno foi por
voluclOnarlO, tudo fOI feito pelo sltuaclOmsmo para, fe- David, contra capagandas, contra subornos, contra o ql,le qms e,,�sem dUVida, porque prevIU, que, se o levasse .0 RISO DA CIDADE...

c�á-lo': s�cessi�os atenta�os pessoais e agressõe�, estú- P?der ee?�ômico. Sacrifiéou a sua, liberdade, o, se,; "sos- Il?ar� o situ�cioI)ism9,. t�r�a aquele fim ��l�ncólico do,Pldas ao Jor�ahsta, tentativa de· empastela�e.nto, pr�- I sego espmtual, a segurança do. seu .lJr.. JO�Ç>\l a!e. com ,I orga� u?e�:u�tá. E o ex-diretor do ex-DtanQ da Tarde
c:ssos uns, sobre outros, em corrente-de-feLtc�dade, pn- a vida. Mas venceu espetacul;,lrme�te. E" agora, vend-e, 'estal'la h,ole sem, espaço. . .

.

.'
,

soes contínuas e ameaças sem, conta. Um delegadin�o à primeira página do Seu·, popular semanário, a defesa" I- - '!Por sôbre iSl>o, o 'triunfo de Manoel de Menez�s
esc�l?.ido foi nomeado para a Capital com a missão es:_ do govêrno, Manoel de Men�zes tem, por' prêmio de ,tarnb�rri nos toca�ainda, porque a seu lado e'stivemos, n'as
p�clflCa: de �ilenciar A o jornal :atrevid�,. contra, ? q�al cOIlquis�a, o direito de, rir. De rir; tant? e� surdina, I hq:ras �ifíeeis'�,�l,'0testando contra _as vi�lências que o'
nada poupava o govert:lo. O clima de, msegurança, ena- de quando em quando, quanto de "rir estrepitosamente, "envolViam. 'Em nos�'as çolunaS' estaQ reglstr�dos proles
?O o�icialmente p,ara o diretpr "cl'A, Verdáde era' tal, que sem intervalos, a'gargalhadas .'soltas e 'irreprimíveis,: tos varlOS contra, as àtitudes ilegais e arbitrárias e con
ele, por natural.instinto, tinha que se ause�tar at� do largadas ,com a boca escancarada .de oi-e�ha a 'orelha, ! tra os atentados"'ao conf:J.·ade. Defend'íamos, na ocasião,Estado tOQ_a ve,z que o jornal circulava. __:__ num esforço físico' de vingar outros que teve de fazpr tam}?ém um priI,lcÍpio, dentro do velho conceito voltai-

. Man_?el 'de l\;le�ezes resist}u q tudo. E hoje, os que I em prol da própria' vid.a. ,

,
.
,'. Ireano:. "fossb.Aão ,:concor�al' �om uma só, âas pal�v�asontem

_

nao consegum"m vence-lo' pela força, e' pela A defesa do sr. Irmeu Bornhausen pas manchetes, que �lzeis, m�s defenderei ate a m,orte, o 'vosso dlreito:
opressa.o, 'acabaram !rieqdigando algumas colunas d'A d'A Verdade exàlta o jorna:l',e,humilha'o govêr:no. P:;tta,·de'dizê-laf. �;'�;;:'; , ,.Verdade �ara defe!1der�m o govêrno. ..

•
,

.

o ROVO terá ..sabor de an'edota:' Pat-a'''o sit�acionismo vale I M�noel de .Menezes éxperimenta hoje a' satisfaçãó.Com, 1�SO, de

p.�blic.? e �m r.as� '-
confessal11 � M� �ela. 1.��iS' verg

.. ?nh,OSa
das _capitulações. Mais do qu.e qtl.te reeentement.� �x.Piremert!am�s, q��ndo. Q eJÇ-�eda�" , ,

n?�l de Menezes- que o seu _Jornal na" era o que �elj:) ,ISSO: e úm pedldp de perdao!\ I tor-chefe .

do �:,-orgao goyernlsta 'no� velO traz,er a COR- UDENILl:>A ...::.. Vé?cê me
diZiam:' un:a mô�o.a, uní;esgôto.' COi;n 'issp,., dizem ao po

'

Pena que a Mat}oel de l\jIenezes não ocorresse pu- fissão do seu�;efi�, na defeSa ."do govêrno. '

" déspe' aquH No 'Rio o
vo que. e�tao.. arrepençl.id9s' das miser.áveis' pellseguiçôe blicar, onterji, aó pé do ar�igo; do 'ar. Hercaio Lúz Filho, J I?eixamo�:-l!_le, aqui;' hoje, nosso a1jraço pela espe,.," Waqderley me deixae dos. t.ralçoelros atentados ao jornalista pers;yerante, o di�curso' do 4Sr. Irineu, BO!,n��ausen ao: sr. Min:istro dJ,l', taculosa vitó�ª� ,E, am�h�, mos!raremos ao

,..àdvogad�- nua! 'Ser� T.\Qt;Í:S� 'que,de�te�ldo. ,

'"
,

' ' ustlça, na sua recente estada :héstà Capital. ,

bornhauseano q� a sua defesa, eivada de falSidades, �o', '
�

Naoha, �ara M�n?el de lVIénezes;' v�tI 'eri� ,a,ylng�nça em tons1diwinos., .. I�ev� o .p�ra st.H'j;tíssimp mérito d:erhaver.sido. publicada o Pedl'inh9, fói 'p!ilrlil AVenceu o governo!' Sozmho! Sem armas! D tOTla de Manoel de Menezes tambem nol'! s.atis- no Jornal de Menezes _ o homem que ri! , VERDADE?
'

, •
-

y.: I
.. �, : - .... �

,

\. ciou 'que o primeil'Ç> 11J,�nis
tI'O atualmente com_76 anos

o lusiro das
perolas'

Previ�ão, do tempo, até às"
Ó

14' horas do dia 13.
'

Tempo - Instável com

chuvas.
, ' ,

,

Témperaturà '_: Erl1 de-
dinio.
Ventos -; Do quadrante

Sul, �om rajadas frescas.
, T�mp«:raturas - ..Extre
mas de ontem: Máxima
20,2. Mínima' 16,6.

.1 !

/
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Florianópolis, Terça-feira, 13 de Julho de 1954
- .. �

O' ESTADO

Profissional \J.

DR •. GUERREIRO
M E· D I C o 5'

'

'.' .'.
'. IDr.;,fausloBrasUr· o ESTADO .' Chefe do'Serviçode'Ouvidos-Narize Garganta

.
. v'A I ESPECIALISTA EM DO-, ADMINISTRAr.AO ,.

do I;Iospital de Flotianóp�lis
d

.

MÁRIO DE LARMO I DR ALFREDO DRA:;WLADYSLA -

!
_ rr:> .

A clínica esta montada com os mais mo ernos;g. �.'.. ,ENÇAS DE CREANÇAS. I Redaçao e.OfIcmas, a rUI! Aparelhos para tratamento das doenças da especialidadeCANTIÇÃO �.
I

CHEREM' .

W., MUSSI: CLINICA GERAL Conselheiro Mafra, n. 160
, ULTRASON (Tratamento das Sinusites sem operação)

.

- MÉDICO -
,

. ,:.. 'e
o. ,CONSULTAS: Das 10 às' Te!. 3022 - Cx. Postah,139 NEBULISAÇÃO (Tratamento auxiliar, das sinusites e

'

I CURSO NACIONAL DE;' ,

D' t r RUBE'NS A '

)
CLíNICA DE CRIANÇAS hR 'ANrn'O-NIO' DIB' 2 'h" ",.' ", Ire o : . inflamações do Nariz e Garganta'A D u L TOS DOENÇAS MENTAIS ,I). .' ',r "

.

: 1 ,ora�.:, RAMOS. IONISAÇÃO MEDICAMENTOSA (Mod.�rno aparelhoDoenças Internas Ex-diretor do
- .Hospítal 'i''-' MUSSí -

.

'

Gerente: DOMINGOS F. DE
para Ionisar Medicamentos (Tratamento de dores de;ORAÇÃO - FIGADO Colônia Sant'Ana. '

-,-,MÉDICOS - Cons. e Residência; 7 de AQ.UINO. Cabeça e Inflamações da Garganta e Olhos. Em mU,itosRINS. -r-r- INTESTINOS Doenças nervosas e men-
CIRURGIA-CLíNICA Setembro n. 13. 'Representantes:

. casos são evitadas as operações das Amígdalas" .rTratamento moderno da tais.
. GERAL-PARTOS Representações A.� S. La- ULTRA, VIOLETA FRIO (Tratamento das Faringites .SIFILIS Impotência Sexual. Serviço completo. e espe- ra, Ltr'a. I

e inflamações dos Ouvidos) _

.
,':Consultório -, Rua Tira- Rua Tiradentes n. 9. .

I' d àa DOENÇAS DE Rua Senador Dantas, 40 RAIOS X (Radiografias da C.abeça)Consulta!'. {ias 15 às 19
era IZ;l os. .

,dentes, 9.
" SEN,HORAS, com modernos A D V O G A DOS - f\0 andar.

. REFRATOR (Moderno Aparelho para RECEITA deHORARIO: noras. Imétodos de. diagnósticos e I TeI.: 22-5924 - RIO de (OCULOS) ,

Das 13 às.1S horas. ,��s��F�u!4���tos Saraiva: �1��apm;���PIA _ HIS�- DR. ,JO,SÉ MEDEI- Jane�:�l'ejOr Ltda. JLAMPADA de FEI��� dYse�V���:o e diagnostico de. TeI.: Cons. - 3.415 - Res. r- 4 'Estreito .

R
.

UI"- 2.276 _i_' Florianópolis.
o -. "'." '

J RO - SALPINGOGRAFHA ROS VIEIRA ua Felipe de iveira, n. INFRA VERMELHOTEL. --:- 6245. ti.' r-- METABOLISMO BASAL 21 - 6° andar. Grande Prática na Retirada de Corpos Estranhos deDR. ROMEU BASTOS DR,
-

MARIO 1 WENo:-
"

Radioterapíap or _onâas Caix'; P��t���:oD��tajaí Te!.: 32-9872 - São Paulo Pulmão e Esofago
'

PIRES
' ! curtas-Eletrocoagulaçâo

-I
. ASSINA,TYRAS· Consultório: Visconde de Ouro Preto 2 (Altos da Casa. DHAUSEN ',' 'Raios Ultra Víoletaz e Intra

- Santa Catarma -

Na Capital ,

I ,.

,

Belo Horizonte-' MÉDICO -' CLíNICA MtDIÇA J DE Vermelho. -DR MÁRIO LAU� Ano Cr$ 170,00, Residência _ Felipe Schmidt, 113. Telefone 2.365 .Com prática no Hospital ADULTOS E/CR,IANÇAS Consultório: Rua 'I'rajano,
. •.

St;!mcstre Cr$ 90,00 Consultas _ pela manhã no Hospital _ A tardesão Francisco de As�i8 e na Consultório - Rua João n. 1, 1° andar - Edifício do RINDO'· No Interior
,. das 2 horas em diante no Consultório'. Santa Casa do Rio de Pinto, 10 � TeI. �. 769. Montepio. �

.. :';";,;0" Ano . � Cr$ 200,001
.

,

-

"Janeiro.c· Consultas: Das 4 às 6 ho- Eorár.o : Das 91'às 12 ho- 'DR., CLA'.UDIO Isem.estre Cr$ 110,00 DOENÇAS DO APARELHO DIGESTIVO _CLINICA MÉDICA ras, .<./
.

raso - ·Dr. MUSS,I. \Anúncios mediante con- ULCERAS DO ESTOMAGO E DUODENO, ALERGIA.
. CARDIOLOGIA Restdência : Rua Estev!!5, Das 15 às 18 horas -'- Dra. . BORGES tráto,

' I DERMATOLOGICA E-ÇLINICA GERAL

M�;:I:��t;;i�el��:7�.Vitor,�O'�::� 4�T:�:.:�� _

:��:Loia. Aven ida Tmm-j· FôroA!Y�?r!��ecursos P?�lSiC:��;:��; ::��Od'::J� Dr. M iouel NuHes Ferre ira .powsky, 64. <

perante o Supremo Tribunal Vldú'l,. _ _ RECEM-CHEGADO DO RIO DE JANEIRO,Horários: Segundas, Qu�r;. NARIZ E GARGANTA Federal e Tribunal Federal A_ ?}reçao nao !;!e. respo�- ATENDE A RUA VICTOR 'MEIRELLES N0 18, 10tas �, �exta .feiras:
.

,/ DR. JÚLIO, DOIN 1--
, de 'Recursos.

. s�bJ!lza pel.�s.,con;elt?s enu-
ANDAR DAS 9 AS 11 HORAS _ DIAR�AMENTE.'

"

�P,'as. 1� às
.. 1.8.' hor��.�

. I 'VI'EIRA'
"

'.
. DR�

,

NEW,TON . ESCRITóRIOS tidos 'I1,Ol'l ar tlgo,S assinados,
CHAMADOS A QUALQUER HORA DO DIA OUR dê R '" F 1 Florianópolis -' Edifício

DA NOITE N'O' CACIQUE HOTEL, A RUA FELIPes� encia: �;,u... e IP�
I i I D'AVILA,

.

São Jorge, rua Trajano, 12
,�_.- • ..-.. ..... - �

SCHMIDT.Schmidt, 23: � 2° anda:, I 'Especialista em: Olhos -:- CIRURGIA GERAL _ 10 andar _ sala 1. Informaçõesapt. 1 _. Tel .. 3.002.
Ouvid

.

_ Nariz e Gar- Doenças de Senhoras. Rio de Janeiro - Edifício
. utels

,,/ - UVI os
A

Proetologia - Eletricidade Borba Gato, Avenida Antõ-D�,. WfiLMOR ZO- ganta.. ,

i, Médica néo Carlos 207 _ sala 1008.I
lVJER GARCIA Receita de óculos. I Consultório: Rua Vitor O leitor encontrará. nes-Iníra-Verrnelho. 28 T f

' DR. CLARNO G. f
•

f
_

8 quenjlplnmado pela Faculdade -

Meireles n. - ete one; ta co una" 1D nrmaçoe �
Nacional de Medicina da' Ultra-Sonoterapía c-- Ne- 3307. I . GALLETTI necessita, diàriamente e de

O C I F E I
'Universidade do Brasil bulizações, Consultas: Das 15 horas - ADVOGADO - dmedíatm

, r. ar os e noe sI-nuEx-interno por concurso da : Equipo de Oto-Ríno em -díante. Rua Vitor Meirelles, 60.Maternídade-Escela'
(único no Estado) Residência: F.9J1e,' 3.422 FONE: 2.468. JORNAIS Telefon.' Médico dos Hospitais Americanos e da Força(Serviço do Prof. Octávio

I 'Rua: Blumenal n. 71.
,- .F:I�r!ranópolis - O Estado 3.022 Expedicionária Brasileira

.

Rodrigues Lima),' Rua -, Vitor
-

Meire es.
,.. G t 2658 MÉDICO OPERADO'.' PARTEIRO' .'1 azea

I
-

-Ex-interno do Serviço de n. 22. " DR. DIB CREREM
l;D;ário da Tarde 3.579. Doenças de Senhoras e Crianças _ Partos _ Operações.

,
. Cirurgia do Hospital' Horário - 9 1:\5 12, horas ADVOGAri'o I'Diáda da ManhA .,. 2.463 O Mais Moderno e eficiente Tratamento e' 'Operações(. A. P. E. T: C. do Rio de

- 16 ás 18 horas. .: Causas cíveis, comerciais. A Verdade...... •.•. 2.0Hl
.

das doenças de Senhoras'� Janeíro, FONE 2675 criminais e trabalhistas. Imprensa Oficial •.•. 2.688 Cólicas,' flôres brancas, irregularidades mentruaes, ton--
. 'Médic& do Hospital de

. -
.

. HOSPITAIS turas, zumbidos de ouvido, neurastenia, írrítabíhdade,"
Caridade . Residência: Travessa Consultas popul�ares . De! Cllridade: insônia, impotência e frigidez sexual em ambos os se-'QOENÇAS DE SENHORAS Urussanga 2. -

, Rua Nunes Machado, 17', (Provedor) .. : 2.314 xos _ Tratamento. pré-nupcial e pré-natal- PARTOS-OPE�AÇOES
.

, Apt. �P2. (esq. Tiradentes) - sobra- ,(Portaria) 2.036 Operações especializdas do ouvido, 'nariz, garganta,ftons': 'Rl�a: J,oão Ph�to n. 16.' .'

DR. VIDAT. do _ sala l3. Nerêu' Ram68 ...•.. 3.831 sinusites, polipos, desvios do septo (nariz) labio partidodas 16,00 8S 18,00
CLíN1CA DE CRl1\NÇAS '\ Milital' ".. 3.157 - Operações de hernías, apendicites, ovário, utero,horas. f

..__

. São Seba8tiAo (Cal!la hemorroides, adenoides, hidrocéles, varicoceles .e
.

.

Pela �!1nJ(ã atende, - COI'!�UL'l'ÓRIO:- FeU-
.' l de Saúde) ... ; .. 3.153 varizes, elefantiazes.�.'" .:, diàí-iã'níente no Hos- pe Schm�dt, B8. ,

Maternidade Doutor C I R U R G I A E M G E R A L.. pitlll tle Caridade.

r ÇONSULTAS' .
De-4, .Dr. H,.an,s._ Egon

-

Kechele
.

Carlos Correa ... 3.121 Tratamento garantido de varizes, úlceras varicosas,
' Residência: ' ,

àl6 horas.
'"

I CHAMADAS UR- hemorroides com 6 injenções, sem IilôrR G 1 B'tt urt' . CIRURGIÃO DA CASA ,D� SAUDE ,SÃO SEBASTIÃO GENTES'
. OPERAÇÕES E TRATAMENTO DA TIROIDE (Papo)

ua: enera 1 enco Resl·de�ncl·a·. Tenente Sll .

d d Ih d 1 F Idade I _ -l-
- -

Laurea o com a me a a e ouro pe a acu CorpQ de Bombe rOI!l � ...

"ITratamento
e Operações do estômago, fígado, vesicula e

n. 101., -' I veira, 130' de Medicina do Paral}á. Serviço Luz (Recla. intestino _ Tubagem duodenal.Telefone: 2.692. .;' FONE - 3.165. --: O: ___;" maçõe8) 2.404 Tratamento da Sífilis pelo 'processo Americano mais. li{·· Prêmio "Victor do Amal'al de Clinica Obstiteca da Polícia (Sala Cllmis··
. moderno, ,em 3 ou 15 dias.

'DR. ARMANDp VA- DR· ANTÔNIO MO- Faculdade de Medicina
'

I sário) 2.038 Técnica única no mundo para o tratamento do Heman-LÉRIO DE·ASSIS NIZ DE ARAGAO - Polícia (Gab. Dele-' gioma (manchas de vinho) no rosto' ou no corpo, com- M:tD)CO -

'

,

.'

'Com, estágio ,na Clínica Cirúrgica da Faculdade Kado) ... ... .... 2.594 100% de cura.Dos (;!e'..vl·ç ..... de Clínica In- de Medicina da Universidade de São Paulo. COMPANHIAS UE Receita de óculos'- Tratamento e operação das doenças
q.... U,P CIRURGIA T�EUM:ATO- .

,

t h't' defaotH, d�Ássistênéia Mun·i. �. LOGIA Viagens de aperfeiçoamen o aos OSpI aIS TRANSPORT. dos olhos: PTIRIGIO, CATARATAS, ESTRABISMO,(!ipal e.fl:ospital dé Caridade Ortopedia Montevidéo e Büenos Aires., '

O DOENÇAS DE I AeREO ETC.'CLtNICA -MÉDICA DE Consultório: João Pinto,
- CIRURGIA GERAL - PART S - TAC 3.700 .<\TENDE A QUALQUE;R HORA DO DIA E DA.cRIANÇAS E ADULTOS, SENHORAS' Cruzeiro do Sul 2.500

,
,

.
NOITE

.

,. .

'-' Alergia -
18.

.

, Operações de: Apar.elho digestivo - Estômago,
I
Panair .........••. 3.553 Cons,utório: Rua Deodoro, 35 . Te}: 2784Das 1'5 às 17 diàriamen te. .

'.

b'l' (' I) ,Consúltór�ó: Rua Nunes Menos aos Sáb�do's �ntestinos, reto, !lnus/,�tc., VIas
.

I lares v�s�cu a .- VariK ......•..•..• 2.325 Residência: Rua Bócaiúva, 210Machado, 7 - Consultas dás R,es.: Bocaiuva 185.' Aparelho gênito-urinarIO ,m�scuIIno e _femIn!n�, rInS Lóide A'reo 2.402 ,

15 às 18 hóras: Fone:' - 2.714.
.

'bexiga, próstata útero, oVárIO.s, operaço.es pl.astIcas. � Real ..••.•........ 2.338 Havl-o-.Molor, .«Carl . Hoeocke'\'\·.Residência: Rua Marechal . C�rurgião �a gland}lla tIreOIde. CIrurgIa do can- Scandinava. .1...... 2.500 ,,,
Guilherme,.5 - Fon�: �783.- DR. H E N R I QUE cer .. Traumatologia. ,', HOTelS
.----._'_'- : PRISCO PARAISO -'A�eride' das 8' às 10'e' das 16 às 18 horas na Ca- Lux • . . . • . . . . . . . .. 2.021

DR- I. LOBATO sa' de Saúde São Sebastião, das 10 às 12 e 14 às 16 ho- Mare.tie .••..•.•.. 2.276'

FILHO"
' , MÉDICO ra� a tua' ·Fernando Machado nr,. 6" (Prédio do Institu- Metropol

-

3.147
Operaçõ,es' - Doenças ,tõ .biagnostico Dr: ·Djalma Moe!lmann) .. " La Port,a 3.321Ooen'ças . do apaI;e�ho re'spi.

de C.-�horas _ Clin,ica de .. -:,!-- ," :'
,o

" "

__Cscique. .'. '. '. • • . . • •. J."',

'

,ratório o't!

Z 6t-i
' .

TUBERCULOSÉ Adultos. Central' "....... .

, '

El!ltrela •.
'

, .•.• ,3.37].RADIOGRAFIA E RM.i\ÕDEIOSS- Curso de Especialisaç�o

lYSO.F104:R,M
'

E'
. .;'·' '. 'O''8',O'8,,'

Ideal,·; : ...•.•..!. �.659'COPIA,DOS PUL
no Hospitál das. Servidúr.s ESTRBITO

. .

'Cirurgia do Torax
do Estado Disque .•• •. .. •• •• OI.Farmado pela Faculdade

"

.

Nac:onal de M_edícina, Tisio-, (SerVIço dI') �rof. Mula- ,

. -- fr f
.

..; '.

logi'st� � Tisiocirurgiáo do
I
no de Andrade),

.

_ Du'rvall-no Batista" y.,eiga '.

.' ,_.Hospital Nerêu Ramos � Consultas - Pela manha
I} I diCurso de especializ.ação pela no Hflspital de Caridade. .. '!,

i
__ '. - -,' '. . . .'., -. nSCO a"pllmurl8S. N. 'l'. Ex-i�tern.o e Ex-as-

A t�rde das 15,30hs.
_... DIstl'1bUldor ExclusIVO - I

Ad t· tsisteilte 'de Cirurgia do Prof.' ..' '. ,,11 veu IS aUgO Pinheiro Guimarãe� em diante no c�nsult6rlo,. P'a' r'a'n·a' 'e Stae' C'a.t·ari,na,: ., Matríc1Íla, Ab.rt41'

- '.' (Rio). ' á Rua Nunes Machado 17,
Ad

'

Cons': Felipe Schmidt, 38 Esqll,na de Tiradentes. 'l'ei. .:1 C;.Irsos: �rimário e -

- Fone 3801. ". 2.766. . Rua B'enjamin Constant 138, I missão. __.

Atende em liol'a marcad". :::>',1A' L Porta I ,. Rpa Visconde d. Ouro
R R S- J 30

I' neSkenCIa - a FONE 3.164 CURITIBA'
75

as: ua. ao. Grge . -. .

, Preto, .Fone; 2895. , Hotel. - �
,

- .. .,

LavandÓ---;�om'
.

Sabào

'''irgem • Esp�ei�Ha:ad,e
'da Cla.·wnZIL' ,INDUSTB.J_L'�J8IDvI1l8.·· (m�rcâ �81dstradl)'..

. ecolJomiza..sé tempo e dlnhe�..o
�

�_._-- ._----' o

.Indíeador
, . ,

..
� " I-

1C4tNICA �E: OL,HOS - OUVIDOS - N:ARI4� E
.

.. GARGANTA . '. .:
;

� dó -. «.:

Dr. Ylmar Corrêa
CLIN�CA MEDICA'

,CONSULTAS das 10 - 13 horas
Rua Tiradente 9 - Fone 3415

RAPID�Z -'- CONFORTO - SEGURANÇA
Viagens entre FLORIANOPOLIS e RIO DE JANEIR\J

Escalas iqtermediárias,: em Itajaí" Santos, São Se.
bastião, Ilha Bela, Ubatuba, sendo nestes quatro últi-

'

mos a-pen�s para movimento de passageiros.
As' escalas em S. Sebastião, Ilha Bela, Ubatuba não

prejudicarão o horário' de chegad� no RIO (Ida) e
SANTOS (Volta) ,

·ITINERARIO, DO SIM "CARL HOEPCKE" NO
NO MES DE JULHO DE 1954

..

IDA VOLTA�

Rio de Janeiro Santus'Flprianópol�s Ita3aí
, 19/7 21/7 26/7 27/7

31/7 2/8 .. 6/8. 7/8

Horário de Saída:
de

. Florian6polis às 24,00 horas
-do Rio de Janeiro às 16,00 horas'

Para mais informações dirijam-se à
EMPRESA NACIONAL DE NAVEG:AÇÃO HOEPCKE
Rua: Deodoro - Caixa Pqstal n. 92 - Telefone: 2.212

BAR E SORVETERIA
'AMERICANA

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

Vende-se o .Bar e, Sorve- '

teri� Americana sito à Rua
Saldanha Marinho n� 13;

,
Edifício Machado. Tratar J

I ,DO local com o sr. Umberto

!., ,. Machado, o qua� explicará
-

c motivo da venda.
.""""------�

-,

'\
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• Florianppolis, Terça-feira, 13 de Julho de 1954

lo figul'inista E. Be1·gél'.
Será que êle trás mesmo

o linas (arredores do Recife-

ANIVERSÁRIOS boa sorte?.. Parnambuco}, pelas tropas
,

:VEREADOR MARIO COU.: Continuou saltando com
do' General Matiàs de AI- D·,;I· d M t

'

I
" , ++; ++; ++; ,.....++; .

',..'$ .

. TO "

.

I ':'tias' patinhas elásticas 'e
buquerque; larlO

. a' ,e r.,OPO e,'
'

;�
.. 't' " .• • • • .. +' �.• ,. � • • -+ +' •. :.

d t d h'
A

t ns-
num instante sumiu' dentro ," '.rY;-' ma '11 . :

A,G O'·
'.

R" A:
.

a a a e oje ve ra cr- ',;
.

,'l'l' f!r i '''''' i '#
- +... +..+

d
" de casa., '.

'
•

4'O
! ,. •

•

correr a' o seu anlversa-I
- em 16 " o povó e a I • '+ .. '+

t 1,
.' Três dias depois tornou a O RI'o ",

tem' POII'CI-a'm'enIo +.:t '*'::.rio na a reio o nosso preza- . Municipalidade de São Pau- )a
,.,

'"'

.' -,

V aparecer, desta vez saltan- I
'*''''''

do conterrâneeo sr. erea-
.

. .

. lo expulsaram. os jesuitas, '

'

.

'.. [.:+
. '''r

d M" C t 'D: t
do sem rumo sôbre umafô- �_' ,

. •• EM PLORIANÓPOLIS ...

01' ano ou o, Ire 01' . por se terem estes se maní- (Alvant-s de Oliveim) o carioca de- humor sem- : _._, TAMBE-M,-. .:.
d S

'. .

d C P
lha de papel. Parecia que- f d f b

..
. . .:+ :

-oo erVICO e aca e es-. esta o avoraveis a li erda- ' 'b f b ti
.

.

'E t d' I
rer distrair-me ... Eu que I pre

em oa orma, a izou •• OS FAMOSOS .• �

ca, neste s a o. .' de dos índios; Até que enfim vamos ter de "Cosme e Damião". ..:.' ..�..
. .'

t
estava preocupada em con- , -

a satisf
-

df·"O ilustre amversal'lan e, . � '1
.'

- em 1643, o Capitão Pe- a satis açao e azer cons- Mas nota-se o policia- .... C I h
-'

d
.

M I .f+.
, '

' . siuera- o como portador de . ,
.

'.' O C oes e O' as
muito relaclOnado nesta Ca- . . ..

'1
dro de Albuquerque, céle- I' tar-

na ata das nossas im-. mento observa-se que as ••• ' .
.,.. ••+

,
-, . ooa sorte, respeitei todos os b . '1 de f d F

•

d
. - d'l': •

pital, nao

l:�
nos meios so-

seus capri�hos:..
. R�e peFa

e eza.o orted o jpressoes um'dvotod'�' �u- ruas não estão sós. Que +t FERRANDO �:_.
ciais e po lÍlCOS, como na

Oh" ,,10
ormoso � um os

Ivor
a quem e ireito pe- o habitante' do Rio de Ja-I ••+

- +••

esféra de suas funções, ver- rs
,msensatez humana .. mais

.

Iídimos, .

heróis da.lo policiamento da cidade, .neiro não está desproteJ·i-I+:. ,.:.
,

' ,I emple procurando algu- .

. . ...
•

se-a cercado de -carínhosas . . .r-'. • Guerra contra os holande-, Fomos dos que maís ata- do. Q'ue os ladrões não es- +.. ..+
.' _ I ma corsa em que fundar a I

'
, •

• GARANTIDO' •

manifestações de apreço e j 'i ses, tomou posse do Gover- caram a falta de polícia nas tão soltos, á vontadé para 1+.+
.

.. �:..
. d

I sua esperança a sua cren- .'
- ,.. -' .... .�

r:go�ijo. �elo, transcurso e I
cal. . .

J,'.' I no ,do Maranhao,
.

entrando .ruas e comentamos os as-- agir. . I":. P O r - .:.
tao SlgmÍlcatlva data

C " b t
aSSIm a atuar na admini� saltos que se repetiam á

.

: 5, A NOS ....
O ESTADO

.

t
orno !'(in:.o� po res, an'; - 1" 1 1 d d' O

' Se continuar se tôdà a·.·· +'

. apresen a, as·.' '. traça0' co oma ;
.

,uz o la. s assassmatos, . ,
'. •

melhores feÜ:citaçõ�s,
to d,�ntr.o�c(lmo fora de .nós los crimes contra a' honra e

'cidade - aumentando-se' +:+ J. H. SANTOS. S. A. +:.
VVA. ANTONIO D'A-

lT:esr�100 .As r.lenores COIsas
_ em 1724, o Capitão- a s;J.ignidade humanas eram

certamente o efetivo das .:_+ PÔl'to Alegre +:,+
,

CAMPORA . I absorvem n('�sa atenção, (' mór da Laguna, Santa Ca- perpetrados :em 'os culpa-. corporações :- for policia- :!:. CASA FUNDADA EM· 1915 :!:
'T st 'd t

s0brE EJas lEvantamos ver- d' dI. •

ranscorre, ne a a a, o, 1 1
. .

1
tarina, Francisco de Brito dós serem presos, pois a ,assIm, se to os os po k +.. À venda nas casas: .:.

aniversário natalício da I (Aa\el"�os caste o�. Peixoto, ordenou que todo quando a polícia era l!ha- ciais procurarem ser disci- I.... SÃO PAULO LTDA.
...

exma. snra. d. Olga Valen-' ,I a..,.,all1os 3 vlda toda a<;· aquele que vendesse armas mada e chegava··a6 local do' plinados e delicados como 1+:· CO C O GONZ
,+:.

I
�ln:, eot:!,'l'rcndc\ alguma coi- A. I '. ..,".i' '" t- d 'd d. L H ARIA AGA ..

te d'Acampora, viúva do
r' :" _

aos castelhanos fosse preso crlme:la' se ha�!am suml-
es ao :en (;) agora, a CI a e �:.. ....

. +:.
do nosso saudoso conterrâ- ,s'�'

ê ,os �la�"vao passando � ,por.20 dias e condenado ii Ido'...'.
.

voltara aos :eus bons tem- +.:,+ ESTUFARIA GLOBO
.

�:_.
neo sr. Anton'1'0 d'Acampo-

nos (lmÜnU"mos a ser o" 6�000 d lt
. "p' .' .

,,' 'h" pos de sossego e dormirá I �:.. I • CAMPOS elA·
-� , +••

, 'i? e mu a; . arece, pOl;_em .que ,ouve ,

I'
" '.

uic!'rnos lnf,É'Duos de sem- � .'. ,..' 'A .' ,".. •

"

t d Ih �.
.

. ..••

,ra_, As muit?s homena- .:.....o.em 1855 em NlterOl' provldenclas',.�nerO'1cas fe-, em paz, en o quem e'"
.

l , . +'

" [)l·e. �ã \'t'�hos ainda somos f I . M
..

'

1 A<l .0 "J"" �.: :tij, i
b

ú' ,
: " vele o sono .:..:..:••:..:..:..:••:..:..:...:...;••;++;..:..:..!...:..:...:...:...:�,

gens que serão tribu,tadas à
. . .

" '- ... ' a eceu anue· Il! tr-e's�4ran- üZ'ml:m..é paFa 'o a.tf0ca ""e"
" "..

. • .' ,
.

, ,uprehcl.'>'os: sOlTlmos pa 20 V· d d C h": 'I

h' De um 'lnodo ou·' de ou
'" -. \

.distinta 'dama aniversarian- . .

;::0 lscon e e arave- °le Ja se sente que a po-
-. -

C'
r

5
' ,

ra um 3irr..ple� grlhnho, :. las, nascI'do na Bahl'a a 7 l' tro, prazeirosamente con-

I'�' 'I
-'

� o t �te, O ESTADO se associa, lcia nas ruas. Não quere-
'

"

respeitosamente. �':�i:�;;o�m e menorzinho le Junho de 17971 Foi o re- mos cometer injustiça pro- signamos aqui O' nosso· vo-

.

u' e" '.' e" U ,'U roNASCIMENTO: Jato!' do Código do'Proces- curando fazer justiç"l. Nã9 fo de louvor. Parabeljs ao

, . (APLAj Sílvi, '\. .

d" t
Encontra-se em festas o 30 Criminal e um dos rcola- s�bemos se nlil zona norte, carlOca, aos lrlgen es ·e

lar do, Sr. Orivaldo Alves boladores do Ato Adicional pelos subúrbios, a coisa se
aos próprios policiais, pela

Peixoto e de D. Maria R.
'---

de 1834; vem dando no mesmo dia-· confiança que estão recon-

Peixoto, com o nascimento', pasão. ,Pelo que procura- I quistando! E graça.s a Deus

de seus' filhos PEDRo' E COLICAS?
- em 18,67, o 3° Corpo mos ouvir.,..- não temos 11 que s� pode eloglar algu-

PAULO R. Peixoto, ocorri- do Exército Brasileiro, co- andado muito pela zona �ma COIsa... '

do a 30 de junho p.p., na mandado pelo General Ma- norte, especialmente às ho-l --
Maternid.ade "Dr. Carlos nuel Luz Osório, Visconde ras mortas - a mesma l�e- ...-__-_

Cólica. de ••t6mago
, Corrêa". Cóf,��:aJo�e'�:::t�:o. de Hervai, iniciou o

desem-l:
dida foi tomada.

.

"

"

BATIZADO:
> CÓIlC��1�1o"ir�E:'1':�lc�t:rlna. barque em Itapirú; .

.

Além de guardas-civis
Foi realizado dia 10 do

GOTAS
- em 1892, em Joinvile, postos de rua em rua, re-

corrente na Catedral Me- neste Estado, foi creado um vezando-se dia e noite, nu-

tropolitana, o b a t iz a d o Corpo de Bombeiros Volun- ma espécie de guarda de

do interessante ,menino, tários, ainda hoie existên- 'quarteirão t�o usada, nos

LUIZ.CARLQS SETUBAL 'HER'O IC-AS''.
te e prestando inestiináveis países européus, há as já

extremecido filho' do nosso .serviços aquela cidade famosas, duplas de solda- ,

benquisto conterrâneo Sr. André Ni.b Tadasco dos da Pplícia Militar

Antônio Manoel Setubal.

aE .
_.-----�.---

ULTIMA MODA

BILHETE
lia Semana
(Especial para O ESTA

DO).

Passado'
Hoje' nQ

13 DE JULHO
Saltou um grilinho na

A data de hoje recorda-nos i

minha frente! ... ' Tão pe-
queno � frágil e ainda as

sim conseguiu tomar conta'

de meus pensamentos, forte
E: decididos. Inclinei-me sô

bre .êle, humilde quase, su

plicando. .. Será verdade?

que:
- em 1553, chegou a Ba

hia � 2° Governador Geral
do Brasil, D. Duarte da Cos-

G1'i;'alda em [ornui de "tou:

quinha holandêsa um mo

aêlo especial,' enviado dire

tamente de Nova York: pe-
ta;

.

- em' 1632, os ha'lande

�es foram repelidos em; Sa-

O galante m�nino" rece

beu como padrinhos o sr.
.

Alvaro Arlindo Trilha e

sra. Augusta Machado .Tri
lha.

Preceito do Dia"

3

�ma �ova '6rm·vla g,rc:indemente. melhorada
combinando

CrQme"c!e8oróeore'
Loção facialem

IMG'RAM'S

oi,

em pote.s • em tubo.
CIEME' DE BARBEAR MENTOLADO

Proporciono u". borb.or '

••• Espumante
"

,'"
. "

não hdb(Jró(Jg dif/celg .

poro Ingrom-s
•• ,Suav.

•••R6pldo,
••••, agora,

•• 'IODUTO lI.nOL.MYEU MUITO MAIS ICON6M1CO I

-'RUA: ALVARO DE CARVALHO 12-
,

...

PROGRAMA DO MES DE JULHO

DIA - 17 � SOIRÉE
.

bIA - 24 - SOIRÉE - FESTIVA.

,LIRA TE'NI,S CLUBE
PROGRAMA DE F�ESTAS PARA O M�S DE JULHO

.

,

Dia 17 - SÁBADO - SOIRÉE DA "SWETER" -

EM BENEFICIO DA SOCIEDADE "AMPARO A VE-
.'

' I
LHICE" _:_ RESERVA DE MESAS COM AS DIRETO-

RAS DA S08IEúADE.

Dia 24 - SÁBADO - SOIRÉE.

PARA AQUELES QUE

DfSEJIAM O MAX IMO

EM- CORTEZIA
.

E EFICIENCIA

CI�be 12' de Agosto'
,

A partir de 15 de Julho, só será permitida a

entrada, às ·sessões de cinenla, de menores de 14:
anos aos que' apresentarern cartão de' ing1'esso com

o nome, data de nascim�nio do interessado e nome,
assinatura dos pais ou tutores.

. Os cartões poderão ser conseguidos na secre

taria do clube, diariamente, das 8 ás 11 horas.
A DIRETORIA

FATOR, DE PROPAGA
çÃO DA GRIPE

Os casos leves de gripe,
porque escapam à vigilân
cia do médico, são exata-

Restaurante· Napoli
RUA Marechal Deodoro 50..
Em Lages, no sul de Brasil, o melhor!
Desconto es�ecial para os senhores'viajant�s.

Experimente boje
INGREDIENTES

4 ovos

4/10 de litro 'de' le·ite
----�------�---------

mente os mais favoráveis à
500 grs .. de farinha de tri-

difusão da doença. Eles con_ Partido - Trabalhista' Brasileiro
PARA DEPUTADO ESTADUAL

TELMO VIEIRA RIBEIRO

go

1 pitada de sal
correm para que a infecção
se propague. fàcilmente nas

4 colheres de.. chá de fer- \.' cidades e ao longo das vias
mento em pó de comunicacão.

• MANEIRA DE FAZER \ �

Tenha com as pessoas1. Faça uma massa leve,
misturando os ovos, o lei-

que apenas pal'ecem,

resfriadas as prf?causate, o sal e a farinha, (de:i�
d' 'çõe� e c.uidados· indi�"

xan o um pouco de farinha , cados para os casos sa-
de. r<;serva)

2 M
bidamente de gl'ipe,

. isture, o fermento
� SN'ES.

com o resto da farinha que
ficou de, lado.

3. Junte tudo e qepois
frite às colheradas, em gor- • PUCAS 8Ji'lLrrICAIl
dura quente '1111.ir'.de .NOgoA-.ra:4:. Sirva com calda de

"
......... auIUar .. &r..

frutas ou compota. (APLA)
.

.....t. II. 1IIf11'"

I

Escritório 4e Representações
Vende-se um I!.;scritório de Representações, bem no

centro da cidade.
'

Tr.atar à rua Trajano, 33, 1° andar - sala 4.
I '

:AVENTURAS 00 ZE-MUTRETA •••

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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, Florianópolis, Terça-feira, 13 de Julho de 1954 o ESTADO

'.

• :,_,L

rt i vo"Espo
........---- ..

� .. r-

I

/

" 1 ' Pouco depois, Rodrigues: tes finalizou com um cm

',I'da e.;qu�rda atirou à meia Ipate: i x 1.

altura, indo o balão �03 p'�2l Os quadros foram êstes:

de Bolão que atirou forte, GUARANI _ Lelo, Pa-

I ,
Um novo Guaraní, dífe- 11 do líder invicto que tudo

• , \,
'

....

rente do modesto' e�qu�- I�mpreg,aram 'p��a 'não (' evi- Soube o Guarani fazer frent� a��Avaí, empa
drão do ano passado, fez "o tar a perda, de um valioso

i tando com o, líder invicto por '2 x: 2, escore"
Avaí passar, por máus bo- pontinho. '

':

I que não" traduz o maior volume, de jogo do
cados, na peleja que os'; ,? ,A:v'ªt��pou utilizando "Bugre" -- Um'Guarani diferente e tini Avaí
,dois clubes disputaram do�'. díàgonal: p�la direita, irreconhecível � .Rodrigues, N e n e til,
.rningo ·em. continuação ao quan�o está ,habitll:ado a Guido {Penalty) 'e Pitola, os autores dos ten
Campeonato de Profissio- utilizá-lo pela esquerda, f.. - tos, pela ordem �; Empataram também os as�
nais. zendo .Guido a,vançar quan- I

' pirantes: 1 x 1.
-

, . ,I "

"

(
Prélio digno de ser apre- do o médio está acostuma-

' �,
'

':

ciado, ofer'eceu-nos a '�e�', do a marcar o pauta COI1:- aos 5,�inutos, quando m�is
'I' e�ca,;r;gado da CObr<i;lç:l e I

lhór impressão sôbre o pe_ trária. As ausências de 1.0 trico�or pressionava � rc- ,o faz atirando no trave-são:

lotão "bugrino", sem dúvi- Bráulio e Herrera tiver::! "",1, I
duto final avaian�.. Boli'o a bola volta, aos pés do mé

da o melhor e mais com- é certo; influência na r-á escapou pela direita e [\1,;- dio esquerdo, que fulráina,.. , •

"

t . .
\

preto, já apresentado pelo conduta dá equipe. Herrera rou alto: saltaram ,Rodri- empatando -a partida. 'I'atú,
,�lube de Newton Garcês está no sul em goso de fé- gues e LeIo, levando 'a ír.e- contundinão'., ao defender

,
"

"
em toda a sua existência. O rias e Bráulio, não C0i11P�" lhor o atacante que, em um pelotaço de .Jaír, fez atirou no travessão, dando

Y
Avaí sabia de antemão' que recen�� ;os' treinos sob 3"briJhante cabeçada, impul- ainda um es�oi-��. s�rr,éhw LELO foi um baluarte ensejo 'a Pítola para -inpa

o Guaraní seria um páreo ordens :de Nizeta, aliás sern

'Isionou.
a "esféra" ,pa(a' o para evitar -a quedá do "eu

na defesa do arco "bu-. taro novamente. Não f,orarn jve ,que deixa� o gramado
duro. De fato a equipe tri� motivo' justificado, deixou fundo das r�des. '.

'Iarco; nada conseguindo, Es- grin " P t' d f [assinalados.gols no segundo lapos o lame,ntavel, ch rque-:,
'

I ,,' I O •. ra ICOU e e-

.color',���;sobeÍ'ba em'toda .a' m�s u�a v�z de prestar Aos 8 �i,nutos Néd� co-1tavà quebrada a inveaeibi-'
sas assombrosas O jo- período, perdurando os com seu companheiro Lelo,

pirt�da, � 'se não ,triunf�u seu i�es�imável 'concurso me�e to,que pr��imo. g..áre�� Ili?a�le do excelente guar- vem guardião, 2 x 2 'até o apito final. Tam
I
está passando bem, não sen-

foi tão somente devido á aoalvl-céleste. Gostamos, da' perigosa do Aval. Neném e dião. L0111 a partida d� aspi-an- do muito grave a contusão.
"',.

falta ':de "chance". Mas o conduta do' trio-finai, onde,
' " '

"

"1, ' '

,� ___,.� � _

. '. érn:paÚ�· -de dois a: dóis teve Tatú voltou a ,em�olga'::- com ,

'

,
" •

\ '\)ar� Os "tricolor�s
t:

o s�oor sua estraordiná;iá. "hsse. • •.

.
_i d�;u�a reru�bante,vitória, assi,mocomo o ttio.-atacante 1'1' "lvrlOU o 'BU a' amo� a !rrl a... -v tanto

I

qü"é' ao '�ternlÍn.ar o constituído por Bolão, Ro-:

m-;'1;ch '05 seus'i denodados drigues, e Néde', êste come,
:>

rap'az�s, fdra� aplaudid�s' e construtor. e aqueles ,como ,,' ,

,

" <

•
,

...
, ,abraçados ': pela . "t��cida".. finaliza'dores. A linha mé- '

'

"

,
.

,,:':'N� mes�o:cómJa saida' de �ia teve altos e�baixo�',�' OS'" ,Pau�a'Ramos e �ocaiuva ,Terminou com 'um empate de d�i� tentos o
•

"�f, "',
'

't ," .,,' ',', ,,',
, I perderam'cada um, uln,va-' b t f t d b t'

,

I'.' :EÍ'�si:Úo, aos �20 'minutos do dOIS extremas prehd(�l'�.m '1' . Ih em a e e e ua o na sa a ma entre o trlco or
lOSO pontm o, empatando " ,

4,�, j

segundo períO(JQ, conseguiu muito a polot,a.' na sabatiná p,ela contageiú_, �,� Pra�,�e ,Fpra e o Bocamva --. Nos últimos
.d'imfn�ür' o' rft�'ó'''\ de jogo', No Guaraní ;r�inou h har- de dois tentos. ;.- �',

.. se-guntfos O gol final de autoria do comandante
dos com�naadog" de Pitola. monia e a compreeIr,;do. 05

.

Nem bôa, �em má o pré- paulaíno que também iniciol:l a contagem --

9s 25 min�tos :derradeirof> 11 cotejadores do "�l'gte" lio disputado entre boqu�n- Adilio e Jair marcaram os pontos do auri-ce-
foram: os mais sensacionais, sairam_'se, muito bem, nota- ses e paulaínos. Am�os

i
a-

,
'leste -- 1 x 1 na préliminar-

d 1
/. tuaram mais ou menos de '�,"fl"!��,-,,,"'�'" II "'lIl" Itendo 'os ,'d�is guar�iões, amente Le o e',Erasmo, no • 'J""'�,'tTl'acôrdo co,m as suas possibi- te, alé_m ,de ameac,ar seria."especialmente'Lelo, intervi:- trio-final;. Nenem e Jair, 1 d

'

i ades. '

m�nte,nova'queda da cidd-
d

'

. na .linha intermediária e O 1o com segurança e arroJo , s trico or� foram a nos_ dela tricolor. Mas foram in.
diant�' d,as furtes investidas Vitor, P.itola e Ari'na van- so ver mais t6cnicos, pOS- f 'I' h

'

. e lzes os corn,pan eiros de
das duas linh�s de frente.' guarda. suindo um train agradável O$car e. qúando tudo, indi-
Os 10 homens� do tricolor OS, TENTOS I para �s olhos, com a se- eava que conseguiriam a vi-

suaram a camisa como pou- O gol inicial, ,pró Avaí, quência de passes curtos' e tória, eis o �omanqante pau-
longos, bem calculados. Por 1

'

d"cas vezes, impondo-se aos foi marcado por Rodr;g-ues. amo'inva e a area perigo.
sua vez os auri-celestes le- sa' e arremessa a pelota ao'
varam a men�or no que con-' fundo das redes de Bubi,
cerne à fibra e entusiasmo.
De fato" os rapazes da nos

sa Marinha não se deixaram, vam para o seu encena-
abater diante' do escore mento.
desfavorável da primeira
etapa, passando da def�nsi.

Quanto a Erasmo que te ..

';encendo LeIo:'Mais, ines,
,

,
pico e Erasmo; Nilo; Juir 1.;

,peradali�ente, surgiu Eras ..
Nenem; Vitor, Jaime, Pito;.

. la, Ari e Anastácio.
mo e num esforço de�::�p('
rado defendeu a' pelota com

" .. ,'" .,

,

AVAl - Tatú, Barbi:« e

,ar mão's. Penalty 'evideutc Waldi�; Guido, Manara'
' �

q�e Gui�o transformou no . Danda; Duarte, Bolão, L:.;

.2.0 gol dos avaianos, de- drigues, Néde e Acioli, _

sernpatàndo � pugn�. .

.

1 A arbitr�ge� .

esteve .."
O t

-'

tard ,'cargo do sr .. Joao Sebastião
, en1pa e ,nao ara01':', -v

.

d 'f" .. ,'
1 A" Ida Silva, o qual se :1., uve

aln a na ase ll11Cla . L, ..

'

, numa investida dos S'�U3
com acêrto.

Renda: Não foi for.iocida

-'

Marinha obrigasse AI�ides I Bocaiu�a, est.á efetuando

a praticar bôas defesas. O uma boa partIda. Aos 26

arque�ro do. clube da "estre_ minutos, todavia, o diantéi
la so.litária", que esteve ro' boquense a dois pàS30S
ameaçado de não atuar n� do àrco manda a pelota p,�.

encontro visto não ter com- la linha, de fundo, perden
parecido. aos' treinos sob as do estupenda ocasião,. ma3,

élrdens de Jo�é Barão, cum- decorridos alguns seg'lnd?

_.;._. .,�_..,.Jo. ..... _

p.riu uma de suas melhores acerta o pé· e vence a perí
atuacões no ,corrente an,), da de Alcides, desempatan-,

,
,

conservando-se �irme do, do a luta.
, I'

princípio ao fim. A seguir Adílio e Jair

perdem excelent�s ocasiões

para aumentar a diferença
e assim tirar ao adversário

qualqu�r possibilidade de'

,fugir á derrota. Adilio sofre

VIolenta entrada desleal de

Minela mas �e refaz um mi-"proveitando um descuido

de Walter. O comandante nuto ap'ós: E�ta a única no

to.i rápido e atirou rasteiro ,ta deselegante da porfia.
, ,

110 momento preciso, entre
1

'

estrondosas aclamações da 2 X 2 _' E'DIO .

1 X O _ E'DIO

O ponto i�augural sur"

giu aos 30 minutos, por in

termédio do novato E'dio,

DEIXOU O AVAl O coAClI' N I Z ET A

O JOGO

empatando a partida, quan-
, I

do poucos segundos falta-

Em carta enviad'a ao nos- mentos a atual diretoria do

A�aí F. C., pela colabora

ção que sempre me dispen-
,so diretor esportivo; o pre
parador' Nizetá, vem de co

muni�ar a sua saída das fi-

II

,"�o.rcida" praíana.
No segundo tempo, o j<;l. A partida parece perdida

va á ofensiva na fase com- go tomou nova feição. Não para o clube dos Carioni.
leiras do Avaí, ao qmll tem Depois de três anos de

l' OSCAR I d.. p ementar, conseguindo com 'A�s 15,30 'horas, após o. , ponto a to o foi ô Paula Ramos que de- '.Os minutos pa!>sam rápida-
dado o melhor dos seus es- trabalho, sinto-me cansado ,

,

'f
isto o empate e' o desempa- jogo entre os ,aspirantes qUt! ataque boquense. . Foi .

d d
-

e' Sl'm o
mente. ° árbitro consulta ó

forços como técnico � joga- e ao mesmo tempo satis ei- calU e pro uçao , ,� �
, "I t'Ih

' '.", . .

. 'cronometro. De repente a
dor.

'

to de ter cumprido lpinha ' (: e o ar I
.

elro �axl- B(lC'alUva que se. aglgarlLou

I
---------:-------"------,-----.::._-- . "tordda" paulaína "gri'ta"

Eis o teôr da missiva que missão ao cpn��guir �a:ra o mo do certame do ano' no gramado.
"Gol! Gol! Gol" ,

nos endereçou .o conhecido Avaí o título de tri e super RI-CAMPEÃO O CORINTIANS p.assado 1 X l- ADILIO
, d'l Era o empate que surgia

esportista: 2ampeão. �. .

:s ,A I io quem consegur:) ,

di'A tIt'
. Com tres Jogos fOi encer- co por 1 x O. Pela mesma terminou sem vencedor 'com. l?"w]a1:: o escore aos 8 n' i- e segundos depois ouvia-se,"FlorI'ano'pollS' 12 ,e J'u- os a e as avalanos a-
'

_,

t' h d .',rado
o Torneio ' "Roberto contagem o Corintians der- 1 x 1 no m#arcador o que

o trilar do apito do refferée
lho de 1954 oresen o as mm as espe- l1Ll�CS, Um ataque perigoso.

d' 'd '
, .'

t d Gomes Pedrosa" (ex-Rio- anunciando o final da pele-
Sr. Pedro Paulo Machado I as com as seguIn es a -

_ _ rotou o Palmeiras. Com' a �
veio favorecer o Figueiren- dos bo.quenses forçou Alc�:-

t�
.

S d
.. Sao, Paulo), Sao Páulo e

'
..

1 r'es a" sal'r do arco para I'n- ja. Foi auto'!: do sensacional
'Diretor do Departamento ver enCla: e eseJalS con-' . derrota" do tricolor corioca, se que assIm, se ISO ou �a '"

." 't Flamengo empataram sem ,
' l'd' 'b't O I tc,�v,ir no avan'ço boquense', tento o 'center" E'dio, nu�

EsportI,'vo de ",0 ES,TADO" 3egUlr o tetra campeona o ....
o Corintians sagrou-se' bi- I I erança, o ar 1 ro swal-

_
'

, abertura do' escore o F1u avanço espetacular. que, 'des-
N ta é necessário mais compre-' , -_., do Ramos, o' conhecido· Bj·, Oscar chuta com o arco va- -

es . _' _

d minense. então líder abso- campeão, vindo em 2.0 lu- norteou completamente a
Tem' �sta o 'fim d� cQm�- ensao e compenetracao o� guá, deu COrílêço ao encon- sio, mas Walmor surge mi-

,
,

'

luto, foi vencido pelo Vas- gar o Fluminense. retaguarda adversária: Fi-
,seus deveres, pois categoria tro, com os quadros assim lagrosamente e afasta o' pe ..

não vos falta para êsse oh- organizad<?s:
'

�'igo cabeçeando para cor-
nal: 2 x 2.

jeto. BOCAIUVA Bubi,. neTo A cobrança é feib por
Outrossim, quero deixa:::- IMBITUBA 3 X ATLE'TlCO, 2, ANTE- Bonga e Walter; Daltyr, Oscar, inegavelmente um

esclarecido que, durante os ,oNTEM EM HENRIQUE' :LAGE Waldomiro e Chinês; Carri- d('�, melhores na especiali-
três a�os que desempenhei

• ',,,

ço, Oscar, China, Jair e A- dljtde.'A bola, vil).da da ·ex-

as funções dé técnico' não Na ,Vila de" Henri- :R1tàl p�s�ou a ser divi- dílio. treda direita foi encontral

percebi qualquer remune- que Lage jogaram Im� dida entre, Avaí- e'Im- PAULA RAMOS _ Al- a cabeça de Adílio par.'! ir

ração por ·parte do clube. bituba, local 'e Atléti- bituba, ós q\t�is,,, de a- cides, Nery e Walmor, Mi- dormir nb f:undo das redes.

Apresentando os meus Ico desta 'Capital ven-' "

',' , ,nela; 'Valério e ,Jacy; Wil- Uin,'gol espetac�lar, que fez
sincer,os agradecimentos a 'd ..'

1 côrdo com a tabela es'� son,. Alípio, E'dio, Barata." "torcida" auri-celeste de-
êsse Departamento, aqui

cen O �l· prdlmelro pe. a
tarão frente a: frente � Jacó. h1:?r de' emoção.

'
'

fica o contagem e 3a 2. ,,' .

Os 45 minutos iniciais
Com:-" os resultados no dIa 25 do corrente, foram do conjunto paulai-

da rodada, a liderança em jogo que será r.ea,: ,no., embora'houvessem oca

Ido Campeonato· da Ca- l�zado nes,ta Capital.. i siõ�s em 'que o quadro. qa

saram.

nicar a êsse Departamento
que; nesta data, solicitei a

diretori_a do Avaí F. C., a

2 X 1 JAIR.

OS MELHORES
,

minha demissão do cargo de

técnico do �eferido' clube. No Bocahiva: Buhi, Bon
ga, Waldomiro, Chinês,
Daltyr, jair, Adilio,.' Carri
ço e Oscar. No Paula '

Ra-�
mos: Alcides, Nery, Minela,
WÇllmor, Valério, Jacy, Wil
son ,e E'dio.
Aceitável a condu'ta

O 'motivo' dêste meu pe

didó, prende-se ao fato de

não poder; continuar desem
penhando as minhas fun

ções corri a mesma dedica-

ção que sempre demonstrei,
tendo em vista não dispôr
de tempo para tão espinho-

do
árbitro Oswaldo Ramos.
Renda: Não foi fornecida

o movimento das ,bilhete-
sa missão.

Quero expressar pública- AmO AtO ObgO
mente os meus agradeci- Osny Gonçalves) (Nizeta)

. "I'.

Jail-:' nova aquisiçãO do riai.
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.�

�Homenagens ao ",ciL· Virginio

rem se hoúver porventura
um

\

espi'rito,' embrutecido,
despido de sentimentos hu

manos, 'que hão compreenda
o. significado" de�ta manifes�'
tacão, eu replico em altos.:a. ' '� j

brados que a 'homenagem S'
I ......... ; �_..

'd
. :

b
'

..

I-não está sendo prestada a' iementes . e: g�i�, a;· na' a.'·
um comandante simples- .

'd
'. ,

mente.' ,menlação
"

OS aaimaís
Festejamos agremiados o' RI? �Agência. N_aci�nal)' Icem fu?�ões m.e,câ.ricas, "".natalício dee '11m homem Um técnico especializado em" nenhum proveito para a nui.

· que . Se debruça sôbre os pesquisas agro-industriais' -trição. Qua�do preparadas,
transcedentais problemas·.:lo lVÍini�tério da Agricultu- ijorém,' constituem forrageí
da defesa de um país, na es� ra, sr. José Augusto de Fa- 1'0 balanceácel �ico em vita- '

.

,

fera de sua atribuição; que rias, ..descobriu que ,as se- minas, proteínas, óleo, ami-Ipenetra os em'aranhados da mentes de goiaba sãe qli-,' do; sais' minerais e celulose
logística; que delineia o a- i1ento. para 05 animais, des-' assimilável.
taque ou a defesa de uma de que tratadas devida-

<

grande Unidade, mas que mente, Sôbre o assunto, fez: O processo: do .

sr. �bsé
,� �, Volve 'tmnbem," sua aten- diversas investigàçêes eien- ,Augusto 'a� Farias c��sta
.' <' ç;�o� �a�� �m, daneco de ca�' :tHicas nó Nucleo. ''Cçlonial de secagem e;Úitúr�ção:aas

, " fé ou para um sorvete que Agro-Industrial-r de. "S'ã o sementes.. até sua transfon
�. 'i se destina ao se�psoldado!' Francisco, eu) ·P�trolândia.

'

mação. em 'p;Ç��ito fino. O

Festejamos o aniversário . As sementes de goiaba _:_ apreveitamento r a c i o nal

de, q1,lem, de regulamento 'lfirma o técnico,,,:_ quando Iêsse': sub-produto da goía-
em ,punho, comanda tam::. n.geridas relos/.animais a?-toa. co�stituir� fo.nte, de.. ren,bem com o coração e apesar tes de submetidas a pros .J.� .rwra".?S, fábrícas. d.e' ;do-�

de ��a alta-investidura dei- cesso de preparação, exer- zes .e conservas. '
.� .

"

xa de alcandorar-se nos

'píncaros de seu posto, su

primindo arestas, e desce a

· esquadrinhar as necessida
des dos seus comandados.
Saudamos aquele que,

'fechando a mão, vê dentro
. . 1

dela a sua Unidade.
Sr. Coronel, dado o am

biente harmôriico, sinto-me

à vontade para, r,espeitosa
,

mente, descer ao terreno da

inti.midade:
Senhores, o CeI. Virginio

COl'cieiro de Mello, v�lho
·

soldado veterano do� ca�
p6s do velho'mundq, tático.
por excelênçia, acaba de ser

superado pelo espirito brei

]eIrO e jovial do Capitão
,Murilio de Andrade Car

queja. O Sr. CeI., na sua

profunda modéstia, planeja
ra furtivamente uma fuga
marcada para o dia 10, ves-\

, peera do dia real de seu a-

niversário. Evitaria, 'dest'

arte, que se lhe prestassem
as cabidas h�meriagens. ;embaraco' de 'movimentos.'

Capitão Carqueja, ideali- JUVIGOLD tem indi<!ação
I .

ador desta fe�ta, pôs em
em ambos os sexos. Nas i Fraquez•• em ger.1

campo a �ua espionagem e

\
farmácias e drogar�as'

ou'1 V'lob'o Creolotado,resolveu atacar de surp:re- pela caixa postal, 4.306

,
J RIO,

-'

,'. (SIIv8i>ra)sa.

I'

O Sr. Coronel, acostuma-
'

do com, planos de ataque,

�"Olhai o Chefe, se

nhores, que, apesar de os

,_tentar' no ombro 3 pesadas
estrelas refletindo profunda
resppnsabilidade' ·hão óbs-

�

�,
,'�, �

.:\ tante: uma, .cabeça' .

�ncane-

cida, 'sente-se tal como o

garoto'd� então que, vih:rarl:
<"do .de ernoeão, .recebía de

;' �.a," '-,

seus amiguinhos. os;' infantis
parabéns. Cóm.·� coração

. aos saltos muitas vezes es

patifou ávido, um' pacote
para encontrar nele uma

• ':J'

bola de borracha. O graoto
'cresceu e os amigos tam

bem. O presente é rríais ca

ro e compatível, mas; 'con
tinua inàlterad� a satísfa-

ção .

.

A todos quantos me ouvi-

._

.'

nos quais se prevê: D mais

3.; D mas 1; D mais 2, etc,
ignorou o plano do S/8 que
foi marcado par� � n:_ 2,
Sr. Coronel Virgi�io, r�-l

tribuimos hoje com Uma I

parcela a fidalguia do vosso I
_

,

trato justiceiro que culmi-
nou com. es�a solidariedade,
"força que congrega as von-'
tades e os corações sem o

j
que seria impos,siveLa realL
zação dos' grandes 'sonhos
coletivos" .

Isto, nos, põe tranquilos
/

porque 'ainda' t�ln0s 'Chefes

•••
/ '

,
. v

que, arrastando.ciificuldades ças d�s que perseguem: O·

num clima -de fermentação! m�srtio obietívo.
-

,,_

T" . ,

ideológica \q�e faz tremer . São nossos votos que fes-
as bases' dá qualquer nação; tas como se. repitam por
conseguem manter 'unida

I
muit��, e muitas vezes. E'.

a sua Unidãde; ;clj.ja "coesão pót, �eu i'nte�mé�lio" aque- :

::�er!���.�t�r:oZ;e�::'I'��:;��'::i;:::::�nto, prg-
ças, os lnter:ekses e a� 'jor�'", _.;.; r'éliz Aniversá�ió '::_','
..

'

..
i',

: "" ,_. ,.',

.-.:..�.,
.. ,

. '

"�.:_'-,---_,_.

'Â nn I i s j
�

. .

,

,

Aprovado pelo D. N. S. J;l., ,como �uxiliar no
tratamllnto da SifHis e Reumatismo dã mesma",:

.

.orígem. "',
. r �.\

'

.'
,

Inofensivo ao organismo, aira�ável corno li··
cor. .r

i.

Re;uvenescimento
das Gland,das

Sêx,",ais
Entre �s mais recentes

descobertas salienta-se o

d
. I .

processo e re]uVen�ScI�
mento glandular, cujo tra-
tamento vinha seI?-do .moti-

*f�nRI�O
, .'. t

NO de acuradas pesquisas,
. \

De tais estudos chegf?U o

pl'Of. Voronof a sua sensa

Gional.descobei·ta qu� tan

tos' benefíCio� tem trazido

à' humanidade. Aproveitan-
A

do os estudo� gerais e in-
·

troduzindo o resultado das

últimas pesquisas, foi ela

�orada a fórmula de' JU

,VIGOLD - a qual reune

todos os conhecimentos sô

'bre o ""ssunto. JUVICOLD
+- rejuvene�ce o "Tur?or

·

Vitae" proporcio�ando a re

-:!uperqção das funções or

�ânica�; dando euforia e de_

Expresso FJó,rianóp�ls
. ,"ANDRAOE'& ' KOERICH·

Transporte 'de cargas e.h 'geral entre Florianópolis",
Curitiba . e· São Paulo .

I
,

Com .viagens diretas e' permanentes
Matriz: - FLORIANO'POLIS

.

Rua Conselheiro Mafra, 135
.

.. Fone: 2534 -:- Caix,a Postal, 435
..... End._Telegr.: SANDRADE '.

Agência ----;" C,URITIBA
Avenida 7 de Setembro 3320/24

Fone: 847 (Linoo Paralela)
E:id. Telegr.:· SANTIDRA

'AgênCia: _c:."SAO"'PAULO .'

Avenida do Esta.dó 1�66!1678 Fone:' 37-30-91
IEnd. Te�egr.: SANDRAPE

Agências no. Rio de J_aneiro e em. Belo Horizont.e
'com tráfego mútuo até São Paulo com a . Emprêsa

de Transportes Minas Ger-ais SIA:) . '.

\

;CH:EGA,RÁ'M'·'
- . _.'

.

SEMEltlf'S',Pt
1I0Rflltlt'AS

o

Florianópolis, Terça-feira, 13 de Julho de 1954,

•
<

.,f;OOZOIIk Bran4alise I·fa..
. Comércio .e Industria

, f,onvo'c'açao
Co,nvocamos 'qs senhores, Os possuidores de ações

acionistas para a. assem- 'ao portador para exercerem

'bléia- geral· extraordinária, os seus direitos de voto, de-.
à realiz�r-se 'no dia qhla- verão depositar as mesmas

torze . (14) de Agosto de ..

n� 'séde da sociedade 3,

1954, ás dezesseis (16) ho-. (três) dias antes da reali-

"" r�s, ,na ,sua séde social, à .zação da assembléia geral,

d C
' .

/
. ficando tambeni, dentro do

1'1,la o omerclO s n., nes-

ta Cidáde de Videira, Esta- mesmo prazo suspensas as

f transferências� de ac
..
ões no-do de Santa Catarina, a im '

de:' ·minativas.

a) - .deliberar sobre a

transformação da 'razão so-
.

Videira,
cial desta sociedade e alte- )954.

'6 ele Julho

., .,.O·!,M�· IIrfáO.
�()Igt}) ,

nãp é nodo!
Isso p'o'ssa c.cm

BeiJE
,.

Em pó ê .ein� .'

c'Imprlml,dos

•

,
-'

.

. * Neutral.lza a hl'peraolde'z
estomacal e. age benéfi'
cQm"eote sôbre' O fígado.

,"118" 2

VENDE-'SE
V�nde�se urn�'casa de ma

deir;a, de, bê.� �A c?nstruçãQ, Isita a. rua ,Antomo Matos
Areas n .. 291, .Estreito: -.

.

____.. l. _

5

'1"
,

I '·.Vi·draça.ria
,I s���a�!"?raiano

W;ffi(C{,'f;íf ln. 51, avis� a seus fregueses
I -,

de que mantem grande. es-
toqúe de vidros 2m/m. que

I

será' vendido em cai�a, ou'
:J v;arejo.

"

.
de

CnAN�l.wd
Aperitiva
TOnlca

forljfjcant�

CASA MISCELANIA di'stri.
b,ti,dora dos· Rádi.os R.é.A.·
Vitor, ,Valvulàs e' Discos..

,. Rua Const>lheito �afra.
G.R�AOA

I
'

AGRADEÇO A' SÃO

JUDAS,' TADEU UMA
•

IGRAÇA-RECEBIDO:
I .

"

D. D. B.

,

Corr.eia-s e gralDPQs
para, _ransmissão'

OS MELHORES PREÇOS DA PRAÇA NA
.

ELE-

\
rRO-TÉCNICA INDÚSTRIA É COMÉRCIO S/.�:..,_"cà

.' rua !enente Silveira, 24.;--- Florianópolis � ��tl?Catarma. "

,,"�.' .

ATENDE PEDIDOS PARA O INTERIOR DQ ESTADO
'.

•

.

',. J;

para
aspirar a, um futuro brilh;mte, fazendo.

.

. POR CORRESPONDENCIA o seu
.

OJ,lrso Ginasial (Art. 91 do Dec. Lei 4244)
I Peçam informações ao

\

l. N. C. A. - Praia de Botafogo, 526 - RIO
(liecorte ;e, remeta-nos êste anúncio � .N. 1022)

�.
"',.-
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Tecnicolor
. No, programa:
Atual, Atlantida .. Nac..

Linda e selvagem, ela

I Florlanópolis, Terça-feira, 13, de Julho de 1954
----- -------------------------------�-- ----- ----------�---

o ESTADO'
--,-._----

,

\

Amoroso Costa Rio, no va- i venta e ';Im sr,u.z�iro' que Costa Rio, no valor de se

lar de cento e noventa e saí a margem. (CT$ 91,00); tenta e nove cruzeiros que
seis cruzeiros que saí a man- 44° ---= Seis metros de aI; 'sai a margem. Cr$ 79,00).
gemo (Cr$ 196,00). 27.0 - godão Selma .l>ranco, Nota 61.0 - Trinta e quatro me

Dez metros cincoenta d:�n-'I Fiscal 1.644 Fiação de te- 'tros de Zefir Mimoso azul,
.timetros de tecido eurega celagem D. Rosa SIA Ita-I' com listas roxas e branca,

JUIZO DE DIREITO DA ,[ que saí a margem........ amarelo, com estamparia petininga no valor de .cen- Nota Fiscal 5.2!i19, Casa A
PRIMEIRA VARA DA (Cr$ 60,00). 9°' - Dois ato- preta, ref. 5297, casa Amo- to e cincoenta cruzeiros que moroso Costa Rio, no va

COMARCA DE FPOLIS 'à'lhados Cardeal (cor beije) rosa 'Costa Rio, no valor de. saí a margem (Cr$150,00). lor de duzentos e cincoenta
Edital de primeira praça com 4 guardanapos, quatro cento e cincoenta e ,sete 45° - Onze metros e trín- cruzeiros que sai a mar-

com o prasô de 10 dias. atoalhados Cardeal (cor cruzeiros que saí a margem. ta centímetros de opala 0- gemo (Cr$ 250,00). 62.0 -

O Doutor Manoel azul) com, 4 guardanapos, Cr$ 157,00). 28.0 - Onze riente amarela Nota Fiscal Seis metros e 40 centimetros
Barbosa de Lacerda, cinco atoalhados Cardeal metros.eoienta centímetros 7'.978 Casa Amoroso Costa, de Lingere azul, NotaFiscal
Juiz de Direito da 4a (cor verde) com 4 guarda- tecido Eurega preto, com Rio no valor de cento e 977, com Textil Piquery,
Vara, em exercicio do napos, no valor de seiscen- estamparia amarela, nota trinta e cinco cruzeiros, que S. .Paulo, no valor de' no

cargo de' juiz de Direi- tos e sessenta cruzeiros que fiscal 5297 casa Amoroso saí a margem (Cr$ 135,00). venta e seis cruzeiros, que
,

to da laVara da Co- saí a margem. (Cr$ 660,00). Costa Rio; no valor de cen- 46° Treis metros e saí a margem. (Cr$ 96,00).
marca de Florianópoils, 10° - Cinco pulover gola to e setenta e sete cruzei- quarenta centímetros de ,63.0 - Nove'metros e 'ses
Estado de Santa 'Cata- olímpica ref. 119, um p�le- ros que saí a margem. Cr$ opala clara azul, Nota Fis� senta centimetros de 'Lin;,
rina, na fórma da lei; tó pará homem de lã" ref. 177,0.0). 29.0 -'Quatro me- cal 7.998, Casa Amoroso

I gerie
verde. Notà Fiscal

, etc. . . 241, no. valor de oitocentos tros e setenta centimetros Costa, Rio onze metros ,de 937. Com. Textil Piquery
Faz saber aos que o pre- cruzeiros que saí a mar- de tecidos Eureca preto, opala beje, Nota Fiscal,; S. Paulo, no' valor de cen

sente edital de primeira gemo (Cr$ 800,00). 11° - com estamparia amarela, 7.?78, Ca�a Amoroso Costa, I to. e trinta e, quatro cru

praça, com 'o prazo de dez Um sueter de manga ref. nota fiscal5.297 casa Amoro- Rio, dezoito metros de .oP9- zeiros que sal a margem.
dias virem, ou dele conhe- 237, dois cardigan na iala- so Costa Rio no valor de se- la clara branca, Nota Fiscal I (Cr$ 134,00). 64.0 � Qu:a
cimento tiverem que, no ma ref. 235, no valor de tenta cruzeiros que saí a 7.978 Casa Amoroso Cos- torze metros e cincoenta
dia 26 de Julho próximo trezentos e cincoenta cru- margem. (70,00). 30°....!. No- ta, Rio, no Valor de 'tre-I centimetros de língerie es!
.víndouro, ás 14 horas, á' zeiros que saí a margem. ve metros' e cincoenta cen- zentos -e oitenta e oito cru- tampado, Nota Fiscal 937
frente do' edifício do Pala- (Cr$ 350,00). 12° - Duas timetros , de tecido benfica, zeiros e oitenta centavos I Comp. Textil Piquery São
cio da Justiça, á praça Pe- camisas esporte, digo ca- rosa, estamparia com verde que saí a margem. (Cr$ Paulo, no valor de duzen
reira e Oliveira, o porteiro' misas sporte para homem, nota fiscal, 2.976, Fídela I 388,80) ., 47° - Vinte me- I tos e dezessete "cruzeiros
dos àuditorios do' Juizo, ref. 1.139. no valor de cen- Fios S. Paulo no valor de tros e'quarenta centimetros que saí a margem. (Cr$
trará a publico pregão, de to e quarenta cruzeiros que cento e' quarenta e dois ide tafetá Escocês verme- 217,00). 65.0':_ Sete metros
venda e arrematação a saí a margem. (Cr$ 140,00). cruzeiros .que saí a mar- lho, Nota Fiscal 8.204 Ind. e, cmcoenta oentimetros de
quem mais' der e o maior, 13° - Uma saia de lã ref. gemo (Cr$ 142,00). 31° - ,Felipe Daud. Ltda. S. Pau- Mangol estampado com

lanço oferecer sabre a res- 608 pieruecine Caxias do -Quinze metros e cincoenta lo no valor de duzentos' e' verde, .Nota Fiscal 451 teci
pectiva avaliaçâo; . Primei- Sul. Um macacão de meia centimetros tecidos Benfica oitenta e cinco cruzeiros .dos Casmie S. Paulo, no

1'0: Treis acolchoados de para menino, um shortspa- azul claro, estampado com que saí a margem. tc-s., valor de duzentos e vinte
algodão,' pará solteiro, no ra homqm, ref. 1.132, Ma- rosa,'Nota Fiscal 2.976, Fi- 285,00). 48°,-' Treis me- e cinco cruzeiros 'que saí
valor de trezentos cruzei- Ilharia Confiança Rio, treis' tros e noventa centímetros a margem (225,60. 66.0 -

ros que sai a margem; 2° shorts para homens, ref. dela Fios S. Paulo, no va- Chifon, estampado marron Onze metros. e cincoenta
- Um vestido meia esta- 1.129, Malharia Confiança lar de duzentos e trinta e Nota Fiscal 11.216, Ind. e centímetros de Lingerie 90
ção, marrom, um vestido Rio, dois calções- de lã car- dois cruzeiros, que saí a Com. Textil Said Murad �marelo com ..estampa bran
fustão .branco com vies dada, ref. 1.096 Malh. Con- margem �Cr$' 232,00). 32° SIA. no valor de cento e ca e preta, Nota Fiscal 451
azul, um vestido de tobral-s 'fiança Rio, treis shorts pa- - Vinté e seis metros de noventa e -cinco cruzeiros Tecidos Camasmie S. Pau
co estampado, dois vestidos ra crianças ref. 1.101 Malh. /tecidos Benfica 'amarelo es- que saí a margem. rc-s.. lo no valor de cent� � ses

de fazenda de xadrez verde Confiança Rio" no valor de . tampado com vermelho, no- 195,00). 49° - Dois metros senta cruzeiros que saí a

'e azul, um vestido de cam- seicentos e setenta cruzei- ta fiscal 2.977 Fidela Fiós e sessenta centimetros de margem. (Cr$ 160,00).. 67.0
braia 'azul com xadrez pré- ros que, saí a margem, S. Paulo, no valor de tre- organza Da-lia azul, com - Quatro metros de es

ta, ( um vestido branco, com Cr$ 670;00). 14° - Dez lenço zentos e noventa cruzei- poá branco, Nota Fiscal tampado rosa e branco, No
estamparia azul, um vesti- de seda, tipo menteaux pa- ros que saí a margem. 15.046, tecidos Buri SIA ta: Fiscal 4'51, Tecidos Ca
da vermelho e verde sem ra 'homem no valor de tre- Cr$39Q,00). 33° _:.... Cinco S. Paulo, no "valor de se- manie, S. Paulo, no valor
botões, um vestido branco zentos . cruzeiros que saí a metros e cincoenta centi- tenta e oito cruzeiros que de. querenta cruzeiros que Trensperte
com, estamparia' azul, um' margem. (Cr$ 300,00). 15° metros de, tecidos' Mimo saí a margem. (Cr$ 78,00). saí a margem. (Cr$ 40,00).
vestido vermelho e verde Quatro jogos de seda ves- vermelho, com estampado 50° _ Vinte, e um metros 68.0 - Quatro metros de
com botões vermelhos, um tido e toca para menina, 7 branco, nota fiscal 5.297, 'de Zefir Planeta xadrez Duchar marron, Nota Fis
vestido branco com estam- camisas de meia para ho- Amoroso Costa Rio, no va- Rosa, Nota Fiscal 5.299, cal 7.049, Ind. Felipe Daud
paria azul, um vestido ver- mem, ref. 932, Malh. Arp. lar, de noventa e nove cru- Casa Amoroso, Rio no va· Ltda. S. Paulo no valor, de
melho e,_verde com peitinho Joinville, um pulover' de zeiros que,' saí a margem. lor de cento e setenta cru- duzentos e oitenta cruzei�
branco de fustão, dois ve� -lã para mendigo, meni- (Cr$ 99,00). 34° - Quatro zeiros que saí a níàrgem. ros que saí a margem. 69.0
tidos�stampados,azul e pre- no, ord. 57; no valor de metros e sessenta cen.time- Cr$ 170,.00). ,51°_: Treze' - Quatro metros e qua
to e atnarelo e preto (01'- mil cruzeiros que saí a tros de tecidos Milno ver- metros de, Zefir Planeta renta centímetros de Galu
gamzavari), um vestido' dê margem (Cr$ 1.000,00) 16° melho com estamparia' xadrez preto. Nota Fiscal cha marron, Nota Fisc;ll
fustão grepe azul com viez - Dezenove métr�s de 01'- branca, Nota Fiscal 5.297 5.299" Casa, Amoroso Cos- 7.049, Ind. Felipe. Daud.
b��anoo. \ u� vestido, de to-, ,ganza ,vilé;lge ..�:verdé" l1ef. A.moroso Costa Rio, no va- ta Rio, 09 valor. de cento e

I
Ltda. S. Paulo, treis metros

brald?, vernj.e�p.�� é�t�rTIpado 5,.298 l}�o;r:oso'.Costa ,Rio" 101' de oitenta e dois cru- quatro cruzeiros que saí e quarenta centimetros de
com peítinho oranco 'de fus- no valeu' 'de quinhentos e zeiros que saí a

marg.em.,
a margem.. (Cr$ 104,00). I seda Flam,engá,., marrontão um vestido de' fustãq setenta cruzeIros que saí a Cr$ 82,00). 35° - Vmte 52.0 - DOiS metros de te- ,brilhante Nota FIscal 937

vermelho com' estamparia margem. (Cr$ 570;00). 17° um metros de Rayon 530 cidos de .lã Cubana - Companhia Textil Piquery
branca, um vestido de CaID- - Oito, metros de organza azul, Nota Fiscal 5.297, A- marron, Nota Fiscal 4.417 S. Paulo, no valor de du
braia branca digo, preto vilage amarela, ref.' 5.298 moroso Costa Rio no va- Casa Amoroso Costa Rio, zentos e oitenta cruzeiros

.

com listas verdes e peitinho Amoroso Costa Rio, no lar de seicentos e sessenta no ,valor \de cem cruzeiros que saí a mflrgem. (Cr$, '

verde, dois vestidos de gre- valor de duzeritos .

e <l,ua- cruzeiros que saí a mar- que saí a margem. (Cr$ 280,00). 70.0 - Oito metros

pe branco de proá amare- renta cruzeiros que saí a gemo (Cr$ 660,00). 36° - 100,'00).,53.0 - Seis metros e setenta centimetros de
la dois estampados amare- margem (Cr$ 240,00). 18° Seis ,metros e, cincoenta, de brim Almirante Azul, Flamengá marron, Nota
los e azul. com preto, um - Quator2;e metros e vin- centimetros de Lunier Pre- Nota Fiscal 13.335, Compa- Fiscal' 937, com Textil Pi-'
vestido de crepom azul com te centimetros de tecidos to, nota fiscal 1,.492 Ind. nhia de tecidos J. Monteiro query S. Paulo, no valor
estamparia branca, quatro �egia Azul reI. 5.297 amb- Filipidaud Ltda. S. Pau- no valor de sessenta seis de trezentos e' noventa e

vestido de voil "Mata- rosa Costa Rio, no valor lo rio valor de noven�a e

I
cruzeiros que saí a m�rgem um cruzeiros que saí a

razzo'" estampados" 'treis de duzentos e dez cruzei- sete cruzeiros que Sal a '
, m�rgém. (Cr$ 391,00). 71.0

vestidos azues com estam- 1'os que saí a 'margem. Cr$ margem. (Cr$ 97,00). 37° , (Cr$ 66,00). 54.0 - Dezes- - 'Cinco metros e trinta
paria em flores, um vestido 210,00). 19° - vinte e qua- - Dois metros e noventa' sete metros de Brim Tes- centi�etros de linho azul,
azul de anarruga, com- bo- tro metros de te,cidos re- centimetros, de Lunier ver- quinha .cinza' com lista lar- no valor Ide cento � oitenta
lera, um vestido de fustão gis vermelho ref. 5.297, A- melho, ,Nota Fiscal 1.492, gas nota fiscal 15.298 Ca- e cinco cruzeiros que saí
branco, um vestido' de cre- moros.o Costa - Rio, no Ind. Filipi Daud Ltdas. no sa Amoroso Costa ·Rio, no' a margem., (Cr$ 185,00).
pon azul com estamparia valor de 'treze,ntos e ses- valor

J
de quarenta e treis I valor de cento e oitenta e 72.0 - Vinte metros de

vermelha e qranca, um ves- senta cruzéi1'os que 's&í ,a' cruzeiros que sàí a mar- sete cruzeiros que saí a Rayon. branco, no valor de
tid.o de fustão branco com margem. (Cr$-' 360,00). - gem., (Cr$ 43,00). 38° - marge�, (C�$ 187,00. 55.0 quatrocentos crLlzeiros que
poár e bóIe digo, com .poá 20° - No�e metros de Sete metros e oitenta cen- - Deiol.to metr'as e trinta saí a margem.' (Cr$ 400,00).
azul e b0leiro um vestido cambraia iris amarelá reI. timetros de Lingeri "Mar- centimetros de hrim Tes- 73.0 _:.... Seis metros de Zefir
para m�Í1Ína de f:ustão rosa 5.297, Amoroso

�
Costa - cante" rosa estampado nb- quinha cinz.a, com listas preto é branco no valor de

com estamparia branca, no Rio, no valor de du,zentos ta fiscal 15.066/ S. Paulo estreitas, Nota Fiscal 5.298 quarenta e oito' cruzeiros
valor de treis mil cruzeiros e vinte cruzeiros q'ue ,saí no valor de cento e dezes- Casa Amoroso Costa, Rio, que saí a margem, (Cr$ ..

que, saí ,a margem. .. a margem., (Cr$ 220,00.) - sete cruzeiros que saí a no valor de duze,ntos cru- ,48,00). MOVEIS: 74.0 -
" .•

Cr$ 3.000,00)-. 3° - Dois Nove lnetros e oitenta cen- ma�gem. (C�$ 117,00). 39° zeiros que sai a margem Cento e noventa e quatro �., ... _ I.

ternos para rapaz de hdm timetros de cambraia Iris - Oito metros e noventa (Cr$ 200,00) .. 56.0 - Qua- c�bjdes de madeira, no va

branco e cinza;,no valor de verde, ref. 5.2'97, Amoroso centimetros de tecidos 4.014 tro metros e noventa,centi- lar ?e trezento,s ; oitent�

Icem cruzeiros que saí a Costa-Rio, no valor de du- branco com' xadrez azul, e t:rietros de'brim cinza com cruzeIros que Sal a mar

margem (Cr$

100,00).40....:.,
zentos e' cincOenta cruzei- vermelho n9ta fiscal 4.936, listas estreitas Nota Fiscal gemo (Cr$,380,00). 75.() - ,

Treis blusas de cambraia ros que saí a margem Cr$ Fabr. vencidos Carlos REi- 5.298 Casa Amoroso Cbs- Treis cadeiras usadas no

marrom com poá. branco,' 250,.00). 22° - Dezenove 'naux SIA Brusque, no va- ta Rio, no valor de cin- valor de c.em crl,lzeiros que
duas blusas de cambraia metros e cincoenta centi- lar de cento e quarenta e coenta e treis cruzeiros que saí a'margem. (Cr$ 100;00).
verde com poá branco, :netros de cambraia lris a- dois cruzeiros que saí a saí a margem. (Cr$ 53,00), 76.0 - Duas cabecas de
duas blusas, de 'tafetá de al- mqrela, ref. 5.297

Amoro-lmargem, (Cr$ 142,00). 40° 57.0 - Nove metros e vin- manequim, usadas �o valor
godão xadrez azul e verde, 1'0 Costa, no valor de qua- - D�z metros' e trinta cen- te centimetros de Zefir

cas-,
de cem cruzeiros que saí

duas blusas de cambraia trocentos e oitenta ,e sete' timetros de tecidos Europe- tela xadrez preto, verme- a margem, Cr$ 100,00). Di-'
...erde com viez preto e 1'0- cruzeiros e cin,coenta cen- Branco, Nota Fiscal 4.936 lho e branco, Nota Fiscal tos bens foram penhorados
aa, no val.or de quinhentos tavos que saí a margem fab. Tecidos Carlos Renaux 5.299 no valor de setenta I a FARIA & CIA. LTDA."
cruzeiros' que saí a margem' Cr$ 487,5.0). 23° -:- Nove Brusque, no valor de cen- e dois cr:uzeiros que sai a na ação executiva que lhe
(Cr$ 500,00). 5° - Uma metros e oitenta, centirrie- to e cincoenta cruzeiros margem. (Cr$ 72,00. 58.0.,....., move MALHARIA CON
camisa para rapaz, preto e tros de cambraia lris azul que saí" ,a margem., (Cr$' Oito metros e setenta cen- FIANÇA LTDA .. E par�

I
'

V·I FI IIdbranco, no valor de trinta r�f. 5.297, Amor'.oso Costa, 150,0.0). 4�0", :_ 'Deze�seis timetros de Zefir Castelo que chegue ao conhecimen-

:, "e r','r"en'os na' 'I a orl a'cruzeiros que saí a margem no valor de duzentos e qua- metros Rayon 'Cleusa braÍ1- azul com xadrez branco to de todos mandou expe-
,

(Cr$ 30,00.) 6° - Uma renta cruzeiros que saí a co nota Fiscal l.726 Textil Nota Fiscal n. 5.299.Casa dir o competente edital que '
'

)
,

combinação de setim duque_ 'mocgem (Cr$' 240,0.0). 2�0 Amazonla' Rio,> no >valor, de Amoroso Costa Rio, no va- será afixado no logar do (Estrel·to
'

lia digo, duchese no valor - Qua;torze metros de' cam- quatrocentos oiten'ta cru- 101" de' sessenta e nove cru- costume e publicado na for-
,

" ,
','

,

de quarenta e cinco cruzei- braia marrol1, Iri.-s ref. zeiros , 'que , saí a margem zeiros que saí li margem. ma da: lei. Dado e passado : �'v1AGNIFICOS' LOTES. COM, FINANCIAMENTO A
ros que saCa margem:. 0.0 •••5297, Amoroso Costa, no (Cr$ 480,(0), "42° --- Treis . (Cr$ 69',00). 59.0 -. Sete nesta cidade Flotianópolis, LONGO PR,AZO SEM JUROS
(Cr$ 45,00). 7° Um casac,o valor qe cem cruzeiros que metros e "s�i�ntâ cen'tirrié� metros de ze�ir castelo ver- aos dezenove dias do mês Op�rh�nidade' especial para ãquisição, com grande
Armenia 2/4 ord. 427. S. saí a margem. Cr$ 100,00). tros ftayen' 'oid,,·,148.lJ50 melhq com xadrez branco, de junho do ano de.mil.no- facilidade, de úm esplendido lote na VILA FLORIDA..
Paulo, Uma, '�aqueta ,pana 25°' - Dezenov� metros' e

I branco,:N:�:ta' :.F\s�al.. �8.0��; Nota Fiscal 5.299 Ca�a A- vecentos e cincoenta e qua- Lugar' alt9,e, saudável, e toda facilidade de condução�
homem, ordem 94{', (�u-' quare,nta ce�tlll}etros de (comp. �'ecIª()s ,C,an,raL, lho: moroso Rio) no valor de, troo E,u, HYGINO LUIZ PrivHigiada localizaçã.o, nRS PROXTMIDADES DO ES
bras), u� casaeo de lã;.Pàralca�bi-aia Inez, marron, com I no, v_alor:', ele n?v�ntai CIiU- cin��enta e seis cruzeiros G0NZAGA, Escrivão o TADIO DO FIGUEIRENSE, assegurando valorizaçã.o
senhora Conf. Irgas�', Ord. poa fato 48,430 A. Fa,lck S. zelros 'CWe i" Sal a::W�l'gem; que saí a margem. Cr$ .... subscreví. (assinado) MA- imediata. .

401, no valor de quinhentos Poaulo, no valor de quatro-
. (Cr$ '9{},po) .'. 43° _.:. Séls 56,00). 60.0 - Nove metros NOEL BARBOSA DE LA- OS TERRENOS, EM ZONAS MAIS DISTANTES

cruzeiros q�e saí a .mar-, 'centos ,e .oitenta crll�eil'os met�o� -)e�J'ú�ci.o�?ta; ,<;�n#- e noventa 'centimetros, dê CERDA, Juiz de DireÍto NÃO PODEM OFERECER AS MESMAS VANTA-
gem.,

"
(Cr$ 500,00).. 8° -. gue sal a margem. 26° 'Dez metros' Qe , tecldos' �4,002:, zefir, branco mimoso,. digo, da Primeira Vara em exer- Peça hoje mesmo informações a

Um �t�rho ,de Qrim para rá- metros e noventa centime- ,rosâ Nota Fi�cal; '4�936, Fab. Zefir mimoso azul com lis-· cício. Confere.' HYGINO
.

SOCIEDADE IMOBILIARIA SUL BRASILEIRA

,paz, 'r:ef:,244 S. Paulo no .va- tros de tec,ido Olimpi<) Ro-I Tec. Carlos Renaux SIA tas Rosa e branca, nota fis- (LUIZ GONZAGA -' Es- LTDA. '(SUBRAL)
101' de sessenta cruzeiros sa com poa ,azul, ref. 5.297 Brusque, n.o valor de no- cal 5.299, Casa Amoroso I crivão da l.a Vara. ' Escritório: Edifício São Jorge, Sala 4

Cin,eInas
I�.I'J,

. :" �

çoise ARNOULD em:

As � - 7,15 - 8,45hs.
Sessão das Moças Preços: 7,00 - 3,50

Jeffrey,HUNTER _ De- Imp. até 18 anos.'

bra PAGET - Myrna LEY,
'

- ,

J�anny CRAIN e�: ',;Cl PJ iO-Q '1 I
A FAMILIA DO GENIO ,1__-- - -. �- -- ;

No programa:
MULHRES E VIBORAS

Esporte na Tela. Nac..

As 8hs.

Preços': 1,50 - 2,0.0 -, 3,50
Censura: LIVRE.

conquistou 'p�ra sempre, o

coração daquele homem.
JEAN PETERS, - JEF-

'

FREY HUNTER em:

UM GRITO NO

PANTANO
,

As 8hs. .No programa:'

Sessão das Mocas Filme Jornal. Nacional. "

.Ieffrey HlJNTER �,De-' Preços: 7,60 - 3,50
bra PÀGET r: Myrna LEY I ,Imp. até 14 anos.

Jeanny CRAIN em: ,

A FAM�l�i��rGENIO �_ii,-'Ajiiiii.·t·;iiilllii:iíliríiiiiUliiiiiiliiJii!ii.i1ii,No programa; ,

Atual. Atlantida. Nac. As 7 - 9hs.

As 8hs.

Henry VIDAL - Fran-

Sessão das MOÇ;lSPreços: 1,50 - 2,00 - 3,50
Imp. até 14 ,anos.

, Willian Lundican em:

A SOMBRA DAS

C3Lf)VI�
EsireUo '

,PALMEIRAS
No programa:
Cine, Jornal. Nac.

Preços:' 3,50 -'- 2,00 - 1,.00
Imp. até 14 anos.

Expresso
ANDRADE

Florianópõ)s I

& KOERICH, '

de cargas em geral e�tre Florianópolis,
Curitiba e São Paulo

,

Com viagens diretas e permanentes
Matriz: - FLORIANO'POLIS

Rua Conselheiro Mafra, 135
Fone: 2534 .:_ Caixa Postal, 435
End.- Telegr.: SANDRADE

Agência - CURITIBA
Avenida 7 de Setembro 3320/24

Fone: '847 (Linha Paralela)
End. Telegr.: SANTIDRA

,Agência: - SAO 'PAULO ' ", ,:;../
'- .. 'i\veridda�-do \..Estadn>-16 66/1678" Fone: 1,37_30_91

End. Telegr.: SANDl;tADE
Agências no Rio, de Janeiro e em Belo Horizo,nte
com tráfego mútuo até São Paulo com a Emprêsa

de Transportes Minas Gerais SIA,)

Distribuidor

c, RAMOS S/A

Comercio - Tran.portea
_, I Rua Joio Pinto, • Fpol"

----�'-'��<-�-�,----------------------._----�--�

Fone: 2-1-9-2�

�." Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Florianópolis, Terça-feira, 13 de_ Julho de 1954
----
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'

'1· ".lE C I T A· L encontra�mfa:�dasP���-'IE C I,:":T:,. :\;..I ar I o :
. emocratlCO . ..... .

... , :�7ã:��:'"aár�::.;:::a ;:;:�..JUIZO DErHREiTO· DA PRiMEIRA:�AR2\jni co.I.

('Seceão, de 'Santa' Ca�ariD.a) :�I���E:1R����R�� '�:;:t:v::e::edaa t:�ol�bg:� ::��;m�sN:e:�:::�Il:!:�. .

MARCA DE FLOR�ANO'POLIS.: ,

,

Dr> t
.. Reô'ioo'al'

'

. '" DE FLORIANO'POLIS, reus. Io,ra, tendo sidos' a�- informado o requerente que] Edital de Prúneir« Praça com o prazo de 20 dias,
, Ire orlO s" , bos gerentes mas em perto- � sr" Antônio É.ãxnos'Alvim.' "I.' ",

'1'
.

dI>" O 'Doutor Manoel Barbosa de' Laeeoia,O Diretório Regional convoca, pe o pre- Eçlital -de citação 'com o' dos iverso, c aro que a está vendendo os bens imó-
.

V'

Juiz de Direito da 4a. ,ara em exer.cww,
sente, a Convenção Regional' Ordinária do prazo de 30 dias sentença

.

teria de dífe- ,veis que pOS�Ü�';i 8 - Que do cargo de Juiz de Direito da Primeira.

.

t C it 1 di rençar responsabilidades; 'essas vendas fpodem preju-
.

Vara da Comarca d.e Fl.orianópo,tis,. EstadoPartido, para reunir-se, nes a api a ,no la
., ....

"

'd idá O Dr. ADÃO BER- Quanç10 á alargação da ile .. dicar direitos do:' requeren- de Santa Catarina na forma d,a l�l, etc ..•23 do corrente, às20 horas, na se e parti a-
NARDES Juiz de Direi- gitimidade de parte "Ad te desde, que, .ao final dada, ��,Rilá Àrcipreste Paiva n. 5, com a se-
to, da Primeira Vara da causam", reservo-me para ação, sejam ós: mes�os re- Faz saber aos que o presente edital de prim�ira

â
. ,..]' d'

.

d
.•

"",_. ','

praça, 'com o prazo de vintel dias virem, oU,de,le tW,e-guintêor: em do Ia:
, Comarca de Florianópo- pronunciamento final, da a .conhecidos. 9 ��Nestas con-. .

rem conhecimento que, no dia 5 de agosto proximo vm-,a) - escolha de candidatos para com- lis, Estado- de Santa Ca- e estreita ligação dessa' pre- dições quer o requerente, douro ás 14' horas á frente do edifício do Palácio da
pletarem as chapas do Partido, no tarina, na formá _ da lei Iiminar com o merito da pelo. presente, P110TESTO .Justiça, á Praça Pereira e Oliveira, o porteiro dos au-

,

d 'l d t b
.

d t causa Em devida forma a JUDICIAL, nos termo,s do ditorios do Juizo trará a publico pregão de venda ePleito e.:> e ou u ro vm ouro; e c, . , ,

1
'

f'd 1 FAZ SABER' que o r·e'presentação. das partes artigo 720 e seguintes do C. ,arrematação á quem mais der e maior anço o erecer

b) - assuntos outros' e a to . interesse' aos
>, .'

sob a respectiva avaliação o seguinte: _ Um terreno
oresente �dital' de citação Evidente, o ligitimo inte- P. C. ressalvar os direitos' d ta cld d DF" L' a medíndotidá

.
1:".

i situa o nes a ci a 'e' a rua r.' erreira 1m,.par 1 arlO.
_

.

,; "com o prazo de trinta (30) resse �'cônomico que anima futuros, pelo -que requer a 'quinze 'metros de frente a dita rua, antiga Camburiu,Florianópolis, 3 dejulho de 19:54�, Iías virem, ou dêle tiverem as partes no presente liti- V. Excia. se digne mandar q�arenta metros do lado �esqlierdo extremando' c�mCELSO RAMOS,
.

conhecimento que por par- gio. Fpolis., 8 de junho, de 'nbtificar por precatória, o quem de direito, do outro lado, extrema com proprre-
Presidente em exercício te de 'ARTUR 'SILVEIRA, 't953, Adão Bernardes. Juiz st. Antônio Ramos Alvim, dade de Arthur Polli e Crestiano Kreilíng, dfundos com

"

; í' "

.parte de Domingos Fredigo, existindo no ito terrenoJOÃO DAVID FERREIRA LIMA lhe foi dirigida a petição de Direita, da la. Vara 5, - gJrente 'da Sociedade Ex- uIha casa construida de madeira, coberta de, telhas,
Secretário Geral -do teôr seguinte; - Exmo. Q�e o Egregio'Tribunal de portadora Catarinense Ltda. assoalhada, em pessimo estado de conservação, avalia-

RUBENS DE ARRUDA RAMOS, Sr, Dr, Juiz de Direito da 'Justiça, apreciando o 'agra- e residente e domiciliado dos por cento e vinte mil. cruzeiros. Ditos imoveis fo-
...

Primeira Vara, desta Co- 'Jo: julgou-o da seguinte na' cidade de Jbinville, nes- ram. p,enhora_dos a �igueIT1:i�lty, na açtão executiva m�-I •. .

-

O V" I
'

" ..
• vida por Joao Evaristo rrvisam c�n tra o mesmo.' ,-narca. Artur Silveira, .br.a� forma. ACQRDA ;.,-- is- ,te 'Estado a rua Ministro

I
para que chegue ao conhecimento de todos mandou e,:-silelro, casado, comerciante; I:O� relatados e" discutido� Caíogeras-n. 103, 10 Requer, pedir o competet:J.�e. edital que s�rá af,ixado-no lugar do

residente e domiciliado nes- tst�s autos de agravo" II ,ainda mais a publicação' de Fo�um: e public"ado.na, for�a ,�� 1�1. I?ado ,� passa�o
.a Capital, por seu, procu- ?105, da Comarca, de Flo- editais. em Florianópolis, e I nesta cidade de flor�anopohs, ao Pn�elro dlà do mes

d' b d rianópolís, em qu 'e e' agra- IJ" "11 "A' d Ide julho do.ano de mil novecentos e cmcoenta e quatro .ra or a aixo assina o, eon-. omvi e para ciencia e

I
. "

G
"' '[;1 '''', b

.

( )
, . I

'.
'

• '.,' Eu, Hygtno Lniiz
_ gnzaga, .cJscnvao � su screVI. ass.,tra Antonio Ramos Alvim,' 'Jante Antonio Ramos, AI- terceiros mteressados ja 'Manoel Bárbosa de Lacer.da, Ju.i,z de Direito da la. 'Vara

Srasileiro, casado,' comer- �im e agravado Artur Nti� �ue o requerente promove- 'em ;ex�rcício., Confêt'e: Hygino Luiz 'Gonzaga, Es�riv&o
�iante e dom�ciliado em nes da Sil��ira, ACQR- L'á futuramente, a anulado da i.a Vara, <

•

,

Joinville, I1este Estado, a b.A:M; - ·em.Camara Civil, :de toda e qua�quer v��da:' • ,

ma Mi,nistro Calógeras n. 8, por :c�mformidade �e votos, que � prejudique os direitos .-.-_,_____,.-----..,..,....---'---.------------.--:--:--�-----
vem a presença de V. conqecer do recurso e ne- que forem reconhecidos em

I'.:xcia. expôr ,e afinal re- gar-1.he provimen,to para J�ízo ao requerente. 1'1 �Trajano, .
.

18 - Domingo � Fa,rmácia Noturna -:- Rua Tra- ::{uerer o seguinte: _- 1: confirmar o despacho p_gra- Outrossim, 'o requerente p�_
'

jano.. , ,
, .

Dia 30 'de dezembro' 'de �adol ,Cu�tas pelo agravan- de qúe, cumpridas as deter-
, �: . _ ..... ':� n�24 -:- Sábado' (tarde) � .Farmacla �spera:çça -

1952, o requerente' moveu te. Trata�s� do seguinte; minações legais sejam' os Com W. YAlo.- V.S.Rua Conselheíro Mafra.
.. :, 's A

.'
R A.rtti\, Nunes da Silveira, _lauto'.sf.do p'r'otesto' ,

devolVI' _ Áb.. i..e. urrMIo cont.. qu.
'.

F
,.

E
'

R C 20ntra o r; ntomo 'a-
I Ihc ..enda"';'J'''-''-.

I
• 25 - Domingo � ârmaCla spt;rança - ua on-

.__...........

selheiro Mafra.
. .

.

,

:nos Alvim, gerente sa So- propqs na la. Vara da Co- pos; �em deixar translada:- pens�Or' e ."

O ser,viço noturno será efetuado' pelas farmácias �iedade' Exportadora . Ca- Farc� da Capital uma' ação po, p�ra uso e' conservação lev6..';' p6r6 SI.I6 resid.,,�
Moderna, Santo AntônIO e Noturna, situadas às, ruas tar'inense' Ltda, uma ação �e prfst,p,ção de contas e de pe seLs direi�os. 12 _ Dá �

ciAl.lm li�oeútill"se�:
'

João Pinto e Trajano., .

, )rdinaria de prest�ção de I�nden\zação, por perdas·e .\l.o présente para efeitos f,iS- um BELÍSSIMO eOFI?Ede ;4(/0 eI?OMADO.
, A nresente tabela não poderá ser"alteálda sem pré-

R I '

P o' ,

.. Lo�ie'" NOVO
' J7 �ontas e indenização, por �anos., Contra 'Antonio a- crais o, va,lor de dois mil e

NeO' 'A'Gt"Rcut"''''Cn',lo'"L'A'via autorização dêste Departamento.
'

,

. D, S, p" em Flo'rl'ano'poll's"l° de J'ulho ,de 1954. )erdas e danos� 2. - Que mos, atual gerente _da So- duzentos cruzeiros .j, "

•
,

I',., � --.

.16'" -- "" -rv� .
'

Luiz Osvaldo D'Acâmpora sso fêz
.

na qúalidade de ?ledadf Exportadora çata- (Cr$ �.200,oo). Pede D�fe- . TU �

f'1.0RIANÓPOI.IS v�':'TA C:A"ÀRlrtA --_1IiIiI: Inspetor. d�, Farmácia ;ócio quotista' da referida tinense Ltda" e, sem pedir rlment'b. (Sôbre os devidos �
,

i
--------.------::-"

, ,oci�dade send� que a'ação . rresta�ão, d� c�n�:s �:eteia J;f�� ,Je, ·.p�Jiç�o .vê.-�� '�o ,�.e-· -;'F '.-,
,

.

:-. r'�' ,'�-'
'

" '�': ""7'-:"'�"',."",�,-",-"'"
---:!�-.-----��

P· A O,---:tD�O··<.SOCIA",L.. ,zoL.'ins-ta-urad-a'·'e' se". enco�. perdas'l� 'danos' pOJ!,"riaõ há..; guinté: Florianópolis 25 de 'I'
. ,'"

_

,

,t'l-·D.···EI� .'"
'. , ,.' ira em curso no Jmzo de ye'r o'í'�� 're'sponsa.bilizado julho de, 1954. (��s,)' Jbsé .� 'I',.,1'1 )A.:lltA� .

" D,EMOCRATICO'· Direito da la
..ya:a d,a' Co- ao assumIr a gerencla, o ex- Felip? Boabaid.rSubindo os li. ".' � '"

. " .. ,.
. - .

'

- narca de Flonanopobs. 3. gerente,dessa sociedade Dr. llutós alcnnclusão recebeu o
.

,,'Candldatos mdICados pela Convençao, à
_- Que do despacho sanea- M 1 P d' d S'l' . " f d' LIVROS PARA CONCURSOS DO DASP, AUTAR-

t

anoe e rQ a" 1 velra, segumtEf espach�; A. A
QUIAS É BANCO, DO BRA�ILAssembléia Legislativa do Estado:

_ '101' o 'ilustre··Dr. Juiz 'de �elà irregularidades, des� 90nClusão. Florianópoli�, .25 .

Dr. AntônIO Gomes de Almeida -- Dr. Direito da Primeira' Vara rp-andos é desvios atribui- 4e junho de 1954. (à) Ma- VALDEMIRO R. VIDAL "- Guia do Can-
Lenoir Vargas Ferreira --; Dr· Ivo Silveira -- desta Comarca hOli_ve, por dos ao ex-gerente, na admi- noel· Barbosa de Lacerda, dldato ao Concurso p/Oficial administrativo do.

Migu'el,' ,Da,u,x. --:' Dr. Edm.,undó Ribeiro ,.Rodri- oarte do ,.senhor Antonio Ais.tracão dêle, Contestando jUiz de 'Direito em exercí- Servo Pub. Federal e Autarquias 150,oó
4"

•
'

I
.

JOÃO S. PIMENTA"":"'; Contabilidade Pú-'gues -- ;Dr. Walter Te.t:lório Cavalcante --.Dr. Ramos Alvim agravo para a ação pediu o reuba cita- 1io, Subindo os autos ,a con- blica' .J•••••••••• : ••••••••••••• !'.. ,'......... 20,0.0.
Jorge ,Barroso' Filho ,;.- Dr. Elpídio Bárbosa __ ,o Egregio' Tribunal de Jus- ção do Dr. Manoel' Pedro �lusão .

recebeu o "seguinte IVETE CAMARGO _ Direito Çonstitu-
, ; , .

d ···e d· .tiça. 4. - Que o despacho da Silveira, f_ co- despachó; N,otifique-�e na cional .
'

". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,00CeLJoão Eloi Mén
.
es ..;:. Dr. FIrmmo· or eI-

N
-

d Ssaneado do Dr. Juiz de Di- mo litisconsorte necessa- forma,pedida, providencian- AMANDO ASSIS - oçoes e eguro
ro '::". Prof. Rauro Locks -- Hilário Zortéa -..

reito da Primeira Vara, foi rio. No despacho saneado� do, outrossim, o Ca.rtório, Social : .. . .. 20,00Pfótógel)'es> Vlei;� -- Dr.' José Bahia Spindola exar;:ido nos seguin�s ter- o Dr. Juiz a que, achando TENORIO ALBUQUERQUE - Noções
'. na publicação edital. Flo- de Estatística '

.Bitt�ncou:rt -'- Epitácio Bittencoud -- FrancJs- mos, "Vistos: Ação de pres- a espeCie não estava figur�- rianópolis, 7 de julho de TENóRIO ALBUQUERQUE _ GeDgrafia
co 'de -Souza Név�s'-., João"Gomes dé Campos tação de contas, comulada do litisconsorcio necessa-11954, (aa.), Adão ,Bern�r- do Brasil .' .

-- C�rios 'Spalding de Sou�a :-- Valérió .Teo,do- com perdas e danos, rito rio, indeferiu o. pedido. I des, Juiz de Direito, E, pa- TENóRIQ DE ,ALBUQUERQUE - Testes
ordinario. Deixo de estabe- Dai o.' presente agravo, No ra ·que chegue ao conheci- J TENÓRIÇ> ALBUQUERQUE,�

.

Correção'ro pOmes - .. Dr. Alfred(}�Chérem �- Héli� Pei.. de Franses 30,0,",_ )
, lecer, LITISCONSORCIO- cas, tendo a gerenciá'

..
da l):1ento de todos mandou ex- TENÓRIO' 'XLSÜQUE'RQuii '�"ê�����ã�xóto �� Dr. Osmar' Cúàha ;.- Frederico Poy ,Fi-' NECESSAR'IO,,' ,'. ,PASSIVO,'

--'.'
.

d d'd 'd d' d' 1
. 30'

. '., 'SaCIe a e SI o exerCI a em pe Ir o presente e lta que de Cartas ,.................
,
,DOlho :'0:-' Dr. 'João Estivalet Pires ,:,-"Paulo Preis

porque a ação versa sôbre epócas: diferentes pelq reu �erá .afixado ne:> lugar. do, TENÓRIO, ALBUQUERQUE _ Redação'
-- Mário ,Tavares da Cunha Mello -- CeI. An- ,prestação de contas duran- e pelo Dr. Manoel l'edro costume e publicado na for- Oficial 40,00, ,

'

TENóRIO .. ALBUQUERQUE -::- Exercíciotônio de Lara Ribas -';" Oscar �odrigues da N()- te o periodo e� que o réu da Silveira, a ação Qe ca- ma da lei. Dado e passado 'de Português .., .va -- Dr. Armando Calil Bulos -- Dr. Lecian foi gerente::d�.;'soeiedade de da ,um foi, ��stacada como

l�esta cidade de Floria�ópo- .. TENÓRIO ALBUQUERQUE _ Lições'Slowi�ski -- Pedro Kuss _.: ,Manoel 'Siqueira q�e o A. é -soda,· cotista, a responsabIlIdade de cada 115, aos doze dias do mes ·de Práti,cas de. Portugu&s' .
. .

envolvendo' tambe per um determinado o certo pe J'ulho da a o d'l
'

FÁB,10 ME,LO - Correspondência Bancá-Bello,.. ,:,/�:Ivo-'Mül,ler -", Hugo Roepke _:., Erme� , , fi, '-,
.

. - n e mI nove-

50,00
.

" . :las e danos. O outro sacio riodo de tempo. I
No litis� centos e. cincoenta e qua-

ria .lindri'Largura :-,Dr:. Orlando Ber-tolli -- João �ótis'ta Dr. MANOEL' PE- consorcio há urnà unica, a- tro� Eu, Hygino Luii Gon� M. VIEIRA DE MELLO � Portugu'ês'
S t D H't 'G·""'" Alf d . para o Banco do Brasil ,...........

.

50,0.0an QS -- r. eI or' utmaraes -- re O" ORO DA SILVEIIlA, tam- ,ção na, qual se ,confundem zaga, Escrivãe o;subscie�í.Campos -- "Ricardo Witte -- Dr: Fernando Oli-
..

bem foLgere;nte, mas em o interesses das partes co- (Ass,) Adão Bernardes, OS .MAIORES SUCESSOS DO MOMENTO:
'v�irà -':' José··Paglioli -- Olívi� Nóbrega .. � Dr. ')eriodo. outro que não o do a.utores ou co-reus, quer ,Juiz de Direito-d� .pfiínéirá '. '

.

O
.,

d M d' R'· B·
-.

B·tt réu. Si fossem co-gerentes, ,quando o seu objeto. que V C f H' �q;,�: ,": GIÓVA,NN,I GUARESCHI - Don CamIlo.snI e e elros egls -- en]amlm 1 en-
'.

ara. on ere. ygm",,- UtZ'
e. seu pequeno mundo _. ,�.�. ,_._ '"

" ,70,0.0'".

court Barreto -- Dr. José Boabaid -- Dr, Adal- não teria duvidà o ,Juizo em quando ao seu fundamento. Gonzaga, Escr�:vãô Cil'a Fri!' GIOVANNrGUARESCHI :....., O reg!eSSD
b' t T I t' d C Ih P "f FI'" e'stabelecer ditd lidisconsor-' No' caso não se pode� f;i- meira -Vara� ''_ _,,, J� DQm Camilo '. 65,00_ �

er O O en mo e arva o --
'

ro. aVIO
cio. O fato de har o A. lar em conef'ão de respon- , . �f\h ..;. G.IÕVANNI GU.A:�ES.CHI _ Dom Camilo'Ferrari -- Dr: WilmarrDi�s -- T�rquâto T�sso afirmado ser o réu SOLI- sabilidade, porque o reu ,.é seu· rebanho ;...... 65,00.

-- Joaquim .Rigo -- Arlindo Ferrari -- Dr. .

" Il.l�RARIA LIDER - Rua Tenente Silveira, 35 -
Yl C" T·· J '

d S·l·· D
DARIO NA RESPONSA-Inão exerceu,a gerencia da

<fIDl'ial.!).0polis -:
,

mar orrea -- Iago ose alva -- r. BILIDADE do Dr. ManDeI sociedade.concomitantemen-
ATENDEMOS; TAMBE'rff. PELO SERVICO DE-Renat<J ,Ram�s da· Silva. '. Ped�o da Silva digo, Ma- te com o:dr. Manoel 'Pedro RÉÊM�OLSO POSTAL' ,

'.

' '.
'

...
'

,

' '1
.
-

'

noél. Pedro da Silv:eira, p'e- da Silveira. Há faées distin- .. �

Senlietes 'Cdrídi"d'alos' los desmandos ,por êste tas, que podem sertperfeita- ,!,",'_"_'_� �
praticados ao tempó. de' mente destacàdas. Assim

, ,

a ,Depu:fa·do é,Vereador sua gêrencia o mesmo de- d€cidindo, fica resolvido
.

�"Vi�gem :C.'OM seguFilàçaPARA SUA, PROPAGANDA POLITICA EM pois no. e�r�o da atual, não que a ação d� prestação de .

PAPEL OU SEDA-NYLON PROCURE WANDYCK induz LITIS CONSo,RCIO éontas tem que circunscre- •.
- �

e, ràpidez ,l.,
T. DA SILVA, ALTOS DO RESTAUR1}NTE ROSA NECESSÁRIO, porque na ver à gerência do réu. Flo-
- PRAÇA 15 DE NOVEMBRO 22-2A.

_
' soÍida;iedade -passiva, ao rianópolis, 23 de julho de 80 �pS CONFÇ)RTAVEI8 M}CRO.;ONl)3US DO

CA'MP"ANUA' DO C' $ '1' 00' cr'edor é fálcultado exigir, 1953. (as.) Flávio Tavares
•

I-APIOO· {<SOL-BRASILBIRO)).

.

"

." r "".' indeferentemente, de um da Cunha Me�lo, Presid�n-. '

" FlorianÓpolis _ Itajaf _ Joinvllle _ Cu�.itlb.
'

ou de �lgu�s dos deveres, te com voto: Arno Hgesch�l,'

GANHE UMA, PASAGEM DE.IDA E VOLTA A
a dívida comum. Só ocorre Relator.- Osmundo .Nóbre-PORTO ALEGRE TOMANDO PARTE 'DA GRANDE " .

CAMPANHA.DO CRUZEIRO DO GR1t:M:IO PEDRO 11hsconsorclO
_ �ass�vo, ga, Alves Pedrosa.,6 -

JORGE F:ijASSATJ. .L.' quando u�a uni�a solução Que, no momento � ação se

farmacias de· Plantão '.' '.

M1tS DE JULHO
,

, '17 - Sábado Harde) - Farmácia Noturna - Rua

,..; , '._' • '.� iI>.:" -r, Secretário
" ,

ÁNT0NIO DK LARA RIBAS
•

��.: I�'... _

-�
- ,'.tO '. '_' /,. •

,
" " , "Secretário

ROBERTO OLIVEIRA
. I

Tesoureiro

40,00

40,00.
25,oQ

30,0.0 \,

30,0.0

,

Agêncià': .

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



súbsliloiçào do Preíeite Na Assembléia leuislalíva Não há acôrdo entre
d�u�:!�::� :uD�:�;alda a subslituin_o do, Prefeito da Capi.' o r.s.p. e a U.D.N�

I I'
.

e f ce da I

r:

to' om·a·
.. sób O' título, "Dep, Wanderley Jor., o bisbilhoteiro,

. ,8 ,'" m· a' ,

, ,,'U·. ,O .

.
,'1. . m.U·nICI-. o sr. Irajá Gomide, diretor do órgão populista Fôlha.'Po··

ptilar e candidato do P. S" P. à Assembléia Legislativa,

pai' _. .Grup'o '(seolar- ,d'e . 'Alto' 8." VI�sta'
escreveu na última edição desse jornal o seguinte':,. .

Com o objetivo de confudir os homens do Partido
Social Progressista, secção de Santa' Catarina, agora,
com maior açodamento, talvez enervado, ou mesmo se

Senhor Presidente, Sessão de 12 de jalho de Assentuou o orador que, à apreciação do projeto in- sentindo 'enfraquecido, naturalmente temendo a concor-

Senhores Deputados: 1954. .'. o�povo catarinense 'espera- dependentemente de pare- rência que lhe fará o dr.. Abelardo Luz junto ao seu eleí-
Os meios políticos catarinenses e, em particular, o' Presidência: Oswaldo Ca- va, que vi.gente a reforma cer das Comissões, afim de torado de Florianópolis como candidato do PSP, apare-

povo de' Florianópolis, receberam com o mais justificado bràl. i. constitucional, o Governa•• que pudesse o quanto antes ce, sempre, o deputado Wanderley Júnior com notícias,

júbilo a reforma constitucional que, retirando do Go- de acôrdos, .dadas à imprensa do Rio entre PSP e a UDN,
vernador a competência para nomear o Prefeito da Ca- Secretarta; Elpídio Bar- dor do Estado, em respeito' ser iniciada àquele, impor- acôrdos êsses que somente êle sabe e anuncia, de quan-
'pital do Estado, devolvia ao Município de Florianópolis bosa e Clodorico Moreira. à Constituição' e as, leis ca� tante melhoramento para '. ,do em vez, à falta de outra,coisapara conformar os seus

o' direito, partilhado por todos os municípios eatarinen- Hora' do Expediente tarinenses, transferisse, comí seu município. já 'desenganados eleitores, pelas colunas do Diário Ca-

ses, de, eleger o seu Executivo Municipal. Lida e aprovada a ata da as �olenidades que a' ernan-
doca. '

.

\
.

Precedida a 'votação da autonomia, da promulgação . Ignora o Ilustre deputado, certamente, na sua ve-

da Lei n. 164, de 24 de junho último, que dispunha sô-
sessão anterior, sem qual- cípação do .I>0vo de Floria- 'Ordem do Dia

, lha classe de ignorar por completo o que vai por Santa'
bre a substituição de Prefeitos nomeados, esperava o quer pedido de retificação, nópolis comportava, ao PIe., 'Devido a falta de quorum Catarina, que a secção catarinense do PSP já realizou

povo catarinense que, vigente a reforma constitucional, foi procedida a leitura
_
do sidente da Câmara Munící- regimental patta as votaçõev, a sua Convenção Estadual, e igualmente, já escolheu os

o Governador do Estado, em respeito à Constituição e às expediente, que constou d� pal, 'as responsabilidades de deixaram de ser aprecia- seus candidatos aos cargos legislativos, com excessâo do
leis catarinenses, transferisse, com as, solenidades que a seguinte: 1 _ Projeto de Executivo de Florianópolis, d

' .
'

té
. Pre Senado que, respéitando o pensamento da maíonía; foi

emancipação do povo de Florianópolis comportava, ao
'
as, varias ma enas:

'

d

-

I considerada questão aberta, ficando, dêste modo, livre
Presidente da Câmara Municipal, as responsabilidad�'s Lei do Chefe do Poder Ex�- até, então confiada. a, um sentes segundo o livro e I para que cada munícípío vote no -candi,dat? ao senado
do Executivo florianópolitano, até, então, -eonfíada a um cutivo, concedendo uma, .lelegado seu: .

,.

presença, se encontravam que melhor lhe convier, e segundo tambem as suas con-

delegado seu. . , pensão mensal de '.
.

Continuou o' orador de- na Çasa apenas 18 senhores veniências locais.' ,

Para decepção do povo, entretanto, preferiu o Go- Cr$ 1.000,00' a João Silv�i- senvolvendo da tribuna, bni. deputados. Dentre as maté- O dr. Wanderley Júnior, ultimamente, não tem fel-
vernador, soob a invocação de uma pretensa violação das I "

'
.

- to outra coisa senão estar tentando -confudír o PSP com
- ra Borges; vítima das ocor- lha(nt,e pêça jurídica na' Q-:- rias que deixaram de ser '

suas atribuições e prerrogativas, manter, já agoraem· as suas .manhas de rábula, sendo que, desta vez, com

marcada' antítese à lei e à vontade dos catarinenses, o
rências policiais em 1942, oreciação dá: matéria, quer votadas por falta de q1.Jo- falsos diligenciadores do partido, no-Rio, tentou desfazer

seu Delegado, vulnerando a autonomia recem outorga- cm Criciuma, quando da à luz dos preceitos constitu, rum, destaca-se o pedid : os princípios estabelecidos na Convenção.
'

da e impedindo o exercício, ao Presidente da Câmara, �reve dos operários; 2 clonais, quer sob. a orienta- ::le licença dds senhores de- .Não adianta, pois, o dr. Wanderley continuar nas

dos seus deveres constitucionais. .
, Projeto de lei do Governa- ç,ão que vem sE!rt.d.o ditada

("P.uta.
dos. }oão

.'

Colin � Ro- suas chicanas, porque como todo o mundo está vendo o

Cóntra essa atitude anti-democrática, "levantanam-se PSP está desobrigado- com o Govêrno de vez que na
:lor do Estado, pleite.ando )elo Egrégio Superior 'l1.:r_i- nano Massígnam. Em virtu-

o Poder Legislativo catarinense e !loCâmara -Munícípal atual composição do secretariado não consta nenhum

de Florianópolis, que constituiram, na pessôa do dr. Ha- autorizaçâo legislativa pa- bunal. ;) Ie de não terem sido vota- elemento do partido de Adernar 'de Barros, prova evi-

ryberto de Miranda ..Jordão, jurista de comprovada ca- 'a a abertura de um crédito Ó' discurso do deputado los os' requerimentos de Ii- dente de que não há acôrdo.

pacidade, advogado 'para impugnar, no Supremo Tribu- especial de Cr$ 50.000,00, Wilinar Dias"
. foi ouvido rença acima referidos, de..

.: Fique, pois, o eleitorado tranquilo porque o partido
nal Federal, a representação que, a pedido do Governa- para pagamento dás despe- t

-

d
. te

.

I 'd t
' já tem a sua chapa escolhida e marchará resolutamente,

dor catarinense, encaminhou ao Excelso Pretório, o
com a ençao e gran e In e-,'�aram e ornar posse os

com 'seus candidatos próprios no próximo pleito de ou-

exmo. sr. dr. Procurador Ge�al da República.
.

zas com as novas instalações- rêsse por 'todos os senhores, suplentes senhores deput 1-
tubro. Será uma marcha certa para demonstrar a sua

Autor do projeto de lei que se converteu nas Leis do Fôro da comarca de :Jarlamentéires presentes. dos Enedino Ribeiro e fôrça no panorama político de Santa Catarina.

ns. 1.074 e 164, que estabeleceram a forma de substitui- Brusque; 3 _ Projeto de Brevidade para a votação Francisco Mascarenhas. Para desfazer as ilusões do bisbilhoteiro Wanderley
ção dos Prefeítos nomeados, quero, na oportunidade! fa- lei do Govêrno do Estado, do Projeto de Lei, que abre Explicações Pessoaic Júnior, mai.s conhecido-comó o "Anão", pelo seu "voto"
zer um exame .detalhado dos motivos que determinaram visando a abertura' de' um crédito para a construção Na hora destinada a ex.

de "anão" na questão do "impeachment" vamos publi-

�����!:e��;::s��:' �ood�n:::n��neC;:t��:ãeacr�:ç�� d�t��� irédito especial de do Grupo Escolar, de Alto plicações pessoais, fez uso ���, l�t:u�O�:::;::i�\k:J:�e câ�t:�c�l���r�os��n:e�
tonomia da sua Capital, vêr os destinos da nossa linda Cr$ 99.100,bO, destinado à Bela Vista - Município de da palavra o deputado João nadar: o dr. Wanderley que procure um caderninho pa-
Cidade entregues, de' imediato, aos. depositários da sua iquisiçâo de material técni- Concórdia José de Souza Cabral, para .ra tornar- notas para não. continuar no seu eterno sonho
direta confiança. co, 'para a "Maternidade Antesde encerrar à hora agradecer ao deputado Pro- "acordista", mesmo porque os seus, correligionários aqui

Assim, permito-me tomar a atenção dos meus no feresa Ramos", da cidade do expediente o deputado tógenes Vieira, a lembrança
bradam a bom som que a UDN é um partido de govêrno

bres e ilustres pares, para õ problema da auionomia d(,' I e não interessa acôrdo cóm outros partidos. Vejamos
M�nicípio de Florianópolis_, em tão bôa hora concedida de Lajes; 4'- Projeto de :�s'tivalet' Pires, lider do ::le haver requerimento a do\.ttor:
por esta Alta Casa Legislativa. !

.lei do Chefe do E�ec�tivo Partido Social Democrático, .consignação em ata um vo. Florianópolis _ Joinvile _ Blumenau _ Tubarão

',"Estàdual, autorizando o Es- �ncaminhou à Mesa, na for- to de regosijo pelo seu pron- - Criciuma _ Araranguá _ Turvo _ Jaraguá ;_·Ti.
O PROBLEMA DA AUTONOMl� DO MUNICiPIO lado a afiançar, o emp�ésti- na do disposto-no artl. 101, to restabelecim�to. Exten� jucas _ Joaçaba ;- São Jo�quim _ Biguaçu _ São Jo-

Dg FLORIA]\lÓPOLIS mo de Cr$ 2.000.000,oó, que � 50, item I, do Regimento .:leu o' brilhante e' culto par- �é _ Palhoça _ Rio !lo Sul _ Ituporanga --:- Bom Re-

{
� tiro - Campos Novos _ Orleães ,- Urussanga _ Itajaí

I' _ SUA ORIGEM .

a Prefeitura de lblrama (nterno, req�erimento pe- lamentar os agradecimentos _ Laguna (1 voto). ,

------"'., pretende realizar com' o dindo a inclusão na ordem !l' todos os senhores deputa- Outros municípios não mencionados, por não t�·�

1 .
.:__ A Constituição da República, art. 28, item I, Banco Inco; 5 _ Projeto dt> do dia, da' presente sessão dos, que numa prova de fi- seus diretórios registrados ainda no Tribunal Eleitoral,

estabeleceu, como norma geral, o princípio da auton'omia Lei do Poder Executivo no do projeto de lei n. 3�54, de dalguia para com sua pe's- não tiveram direito a vqtos .. Quando, porém, regulari-
d M

.,. 1
. -

d P f 't r ado .

, zem a' sua situação, o dr. Wanderley há d,e ver as opi-;os UnIC1pIOS, com_ a e elçao os re elOS e ve e -

qual pede autorização para

I'
t<rigem governamental e que soa, deram acolhida áo re-

-

res.
. I niões deles por esta fôlha.

.

'2. _ Pôsto norma. geral, abrigou o nosso Estatuto de )' Estado receber por doa- ·visa a abertura de um cré, 'qu�rido' p�lo senhor deputa- O que o dr. Wande'rley quer mesmo é "bacafusar".

Base três excepções, com o criar três casos eni. que- o pro- �ã�. da �_ompa�hia Nacionà: :lito especial da impo�tância do Protógenes Vieira. Ter

cesso eletivo da investidura do Prefeito seria substituído VImeraçao do Barro Bran- de Cr$ 250.000,00,. para o mino� o orador, formulan
pelo critério da nomeação pelos Governadores d9§ �sta.' :6, uma área de terra para inicio das obras do Grupo do votos pela felicida�e pes_
dos ou dos Territórios Federais.

f 1 'construção de um Pôsto Escolat de Alto Bela Vista soaI de todos lOS senhores
3. - Eram êles os seguintes:' ". -,

a) o -dos Préfeitos das Capitais, (art. 28, § 10); le Saúde e Puericultura no no município de Concórdia. deputados da Assembléia

b) o dos Prefeitos das. estâncias hidro-minerais na- :listrito de Lauro Müller. Ressalte u no requerimento, Le-gislativ'a, bem como êxi-

turais, _q'lJ,ando beneficiadas pelo Estadot ou pela Terminada a leitura'
.

do 'o deputado Estivalet Pires, to em suas' campanhas po-.
·União,' (art-:'28,-§ 1°)e' '

:xpediente, solicitou a pala- que a obra, vis�da pela pre- líticas.
c) o dos Pre1�itos dos Municípios que a lei fede-· ....

.
. vra' o deputado ",oão José �ente mensagem era de'pre--ral, rl).ediant.e parecer do Conselho de Segu,ran-

ça Nacional; declarar bases ou portos mUitares Cabral, para éomunicar que

de excepcio?tal importância para a defesa ex- nesta data,' . reássulmia a�
terna do país; (art: 28, § 2°). �uas f�nções de deputado.

4. _ Nos dois primeiros casos, estabelecia a Cons· A 'substituição ,do Prefeito
tituição a facultativid;ade da nomeação do Prefeito,· a

da Cap�tal, em face da Au
qual, entretanto, no t�rceiro, seria' obrigatória.

5. -.- Sob o império dessas excepções, f@ram votada�i ton�mia Municipal
e promulgadas as Constituições das diversas unidades Durante

i

a faze déstinada
da Federação, tendo tôdas acolhido, em seus textos, a a hora ao expediente, fez
obrigatoriedade, decorrente do § 2° do citado art. 28, mal' uso da 'palavra, o brilh.ante

" nem tôdas, no entanto, outorgaram, ao Executivo do!'

Estados, a faculdade referida no § 10 do aludido artigo. parlamentar, senhor depu-
6. _ Entre as que não aceitaram a faculdade. de o ta,do Wilmar Orlando Dias,

Poder Exeeutivó nomear o Prefeito da Capital, alinha- que eril bélissima' oração a-
. .

\
'

,

ram-se as de: 'bordou o tema relativo a Florianópolis, Terça-feira, 13 de Julho de 1954
� 'tI'_._-.-........

-

.....-:--",.,.-..-,.-. �-....... "'.••• - • - - • - - iii .... ...,

substituição âo 'Prefeito da

A

Discurso proferido, na sessão de ontem, da
'., Assembléia- Legislativa, pelo Deputado
Wilmar Dias, do PARTIDO SOCIAL

DEMOCRATICO

Nada mais havendo, foi a
sessão encerrada e convoca·

da outra, para amanhã à

hor� regimental.

lU'ente necessidade e urgên
cia, daí, r�correr ao plená-'
rio, afim (�e que pe�lTIitisse

1) _. SÃO PAULO, arts. 43, letras D e E' e 71, pa-
rágrafo único; .

.

2) - PIAUí, art. 20;
3)' - CEARÁ, art. 105;
4) - RIO DE JANEIRO, a:rt. 86;
5) _ RIO GRANDE DO SUL, art. 141, parágrafo

único; i

6) _ PERNAMBUCO, arts. 68, item III e 126;
.

'(
_

7) _ PARAíBA, art. 90;
-

- 8)' _ MINAS GÉRAIS, art. 82 e

9) -'- GOIÁS, arts. 38 e 85,
'

sem incluir a da BA�IA, que sujeitou o Muriicípio',da
Capital a uma/lei orgâniCa especial (art. 94, parágrafp
\'mico) _ (SISTEMA, CONSTITUCIONAL BRASlLEI
RO _'Roberto Barcellos de Magalhães, 2 vols. 1948 -

A. Coe'lho Branco Filho, 'editor):
7. -'- pestas, somente as três primeiras (S. PAULO,

PIAUí e CEARÁ) permitiram ao Governador a -nomea

cão dos Prefeitos de Municípios cQnsiderados estâncias

hidra.minerais, determinando às demais a eletividade, verriador, do' Estado, que

'donde se conclui que a faculdade do § lOdo ad. 28 da sob a invoc�ção de preten.
Constituição .Federal não

_

{oi aceita pelos mais impor- 'sa violação de suas' atribui
ta�tes Estados da Federaçao. 'cões e iprerrogativas

.

repre-
8. _ A lei federal n. 121, de 29 de outubro de 1947, � , .

discriminando os Municípios e portos deélarados de ex-I
sentou' ao Exm-o. Senhor

cePcional importância para a' defesa exterl)a do país, ar- Procurador Geral da Re

rolou, no Estado de Santa Catarina, os de São Francisco púb)ica; contra a lei n. 164,
do

S.UI
e Florianópolis que, assim; ficou sujeito à

no-l de 24 de junho Ú.ltimo que
meação, pe,lo Governador, do seu Prefeito, por ambos os

d' h "b b 't'tu'
§§ do citado art. 28 da' Constituição Federal.'

'

,�spun -a' so .re a su s 1 1-

...�.

.

, (€ontinúa no próximo .nú1l1ero), çao de ,PrefeItos nomeados.

CapÍtal em face da autono-

Hom�Dage�s .

ao, cei .. Virgínio
Cordeiro de Mello,

mia municipal.
Iniciou o .deputado Wil-

maio Dias, dizendo que os

�níéioSipolíticos do Estado e,

em particular,. o povo de

Florianópo}jsdlaviam rece

'lido com '9 I!l�is justiffcadú
jubilo a reforma constitu

ci�nal, qqe '�oncedeu' auto
nomia a CapÚal do Estado

de Santa ·Cata.rina.

o discurso'do orador daJA.C.•I_.
·1:(eMarechal 8oilhermeJ'

Covernador tram felizes por terem o"Exmo. Sr.

do Estado, ensejo de vos prestar esta

homenagem. Querem mani

festar o aprelló e· a simpa
tia pelo Chefe, movido, tão
s6mente, pela expontaneida
de que se empolgou ..
Aqui estamos. Sr. Coro·

,\

Exmo. Sr. General
inand�nte d'a I. D. 5a.
Senhores Oficiais

Co-

Comentou a seguir o va

loroso parlamentar a atitu
de anti·demo.crática .do Go- Presados companheiros

, Sr. CeI. ,Virginio
.

Quem vos -dirige a pala-
vra neste momento; o faz nel, solidários com a felici

em nome do:; Suotenentes e dade que vos domina, vi·
Sargentos desta Guarnição brando 'acOrdes com os vos-

�. ',\.
'

integrantes da Associação sos sentimentos humanos

Cívico Militar Marechal pelo transcurso de mais um

Guilherme. ano de existência.
" ,Vossos.auxiliares do ,es

calão menor aq,uí se encon- (Continúa na 5a. pág.)

Última-Hora, de 7 do corrente, na sua secção
"'Nos bastidores da política�', coluna de P. Dutra,
publica o seguinte:

"Intriga da oposição, foi como o Deputado Wan·
derley Júnior classificou a notícia de que o Gover
nador Irineu, Bornhausen' havia mandado prender
16 -oficiais da Fôrça Pública, por desacato ao govêr
no. Foram apenas 4 os que foram punidos por indis
ciplina, falando alto contra ato do comando da Fôr
,ça. "O caso é o seguinte, diz o Deputado Wanderley:
foi readmitido, por mandado judicial e de acôrdo
com o Estado-Maior, um sargento outrora expulso,
das fileiras da corporação. E:ste ato indignou os an

tigos promotores da dita exclÚsão, que passaram a

murmurar, próvoc'ando .'l aplicação do regimento
militar, claro e insofismável ... E não são 16; são
apenàs 4. Os 12 restantes e inexistentes foram cria
dos pela oposição, provávelmente para dar a enten.,
der que lavra grandé rebeldia na, aliás, briosa Fôr.
ca do Estado".
_', ,

xxx.
A mentira, como se vê, é arma do govêrno,.
Treze são os oficiais presos. A eles hipotecou

solidariedade mais um. Onze, os oficiais da reserva,
inclusive quatro ex�comandantes da Corporação,
que condenaram também a reinclusão de um sar·

gento expulso das fileiras por incapacidade moral.
Essa reinclusão se deu por ordem do givernador é
não 'por mandado judicial nem de acôrdo com o Es
'tado-Maior.

.Reptamos o sr. ,Wanderley Júnior a provar o

que afirmou. Se o fizer, comprometemo-nos, de nos·
sa parte, a fechar imediatamente êste jornal e a

nunca mais abri-lo.
Se não o fizer, não queremos,. de sua parte,' ab·

solutamente nada.
. ,

.

O nosso desafio vale apenas pàra mostrar o ta
manho da mentira do ilustre líder da U. D. N. 'ca
tarinense, na Câmara.

O sargento foi reincluido na Polícia contra dis.
posição expressa da lei e por ordem do G�vernador .

Porque foi reincluido?
,Porque sabia d�mais sôbre a fraude eléitoral

que, no município de Turvo, beneficiou a U. D. N. e

foi alí praticada por elementos bornhausistas.
O sargento sabia (> modo pelo qual a fraude foi

feita e sabia os nomes dos que a' praticaram. 'Amea
çou o 'govêrno e êste teve que reincluí-Io. Essa a

verdade" .'

.;l::'� �'.
/
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