
Ui . S.' � ,� . ..;��; }I;;:' ,Z ;<;� ;.��) t·� :'�',r:.���·.;'·� �r

"((Foi, então� que senti não ter outra 'ye!,E)óUaIFJ;! JilllLl�à
�

o Q Marechal' Mast�eAhas
de �'Morais eC.seus' bravos comandados; �ã8'iporque:�uizesse" vê-los ..

de' novo nos
ho [rores da guerra, las pela fa1la 'que fazem' onde quer se deva ganhar uma batalha)

......._�-�-

"Om5i. an,ti,oDi• .;. I,� rio d. '5.. Catarina

-'-::" DIRETOR·
" ...

1Rul:»en. d. i
Arruda Ramo. ,

'1 ,.
,

•

�����.,--
Edição dt' hoje - 8 páginas

o

,

RIO, 13 (V. A.)
capital, a convite do nossd 'governo, o general
Mark Clark, ex-comandante do 5 ..0 exército
norte-americano, ,

ao 'qual esteve incorporada
a Força .Expedicionária Brasileira' durante o

ultimo conflito mundial.
Ao desembarque do ilustre militar; que

. aqui vai receber as divisas de General do E-
. xéréito, compareceram .o general Mascare
nhas de Morais, chefe do Esfàdo Maior Geral
das Forças Armadas e outras altas autorida-
.des militares e civis:

. .

Ainda no aeroporto, o general' Mark
Clark acolheu a reportagem"a quem exprimiu
sua satisfação de r�ver o' nosso país. Depois
evocando sua'participação na 'luta 'da Coréia,
disse: -- "Foi, então, que senti não ter outra
vez' ao meu lado o marechal Mascarenhas de
lHGrais' e seus bravos comandados, não porque
quisesse vê-los de novo nos horrores da guer
ra, mas pela falta que fazem onde quer se de-

.

va ganhar uma_batalha"·

Encontra-se nesta

IEBENTE
DominlO. F.
de Aqui'no�

Ano XLI

NIr '1.938 '

---"

Florianópolis, Quarta-feira, 14 de Julho de 1954
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'Arg'umrentos Falsos NORTHObT, 13 (U. P.).

o dep. Coelho: de Souza' não falou, a verdade lan�a�a�n�a����::: d;r�:�
o jornal A Verdade', do dia doze, publicou na ínte- do Geral-de vários Corpos. Comanda, em Santa Catari- .

chegaram ao aérodromo de
gra o discurso que, em defesa dos TREZE oficiais: pre- 'na, Batalhão de Infantaria, Companhias Isolada, Cava- Northolt. A princesa Irene
sos, proferiu na Assembléia Legislativa do Estado o laria, Bombeiros, Serviço de Saúde, Serviço de Inter- ,

'Deputado Ylinar Corrêa. Publicou também os apartes Comunicações, etc. Tem, pois, função correspondente a ínauúgurará a nova igreja

havidos e dentre eles os do sr. Coelho de Souza. Faccio- um Comando de Região. Não fôra isso, o Sr. Coelho .de holandêsa dee Austin Fri

sa, sistemática, inverídica, parcialíssima, a tentativa de Souza de,ve' saber que o costume 'faz Lei e é atríbuíção
defesa dêsse deputado que, ele sim, quiz discutir o as- de antiga tradição e semelhante em TODAS AS POLI

sunto sem conhece-lo, e, se o conhecia, peor ainda, pois CIAS MILITARES DO BRASIL. E agora, 'para- escla
procurou mascará-lo, torcê-lo, deturpando-o afim de en· recimento final de que foi FALSA a afirmação. de que
cobrir a dolorosa e triste verdade que a Imprensa fala- o Comando 'não' tem competência para expulsar, é <!
da e' escrita de todo o País, vem, há um mês, verberando circunstância de haverem vários sargentos expulsos re

acremeil1te, tal seja a prepotência desrespeitosa às leis querido, já que o Comando não tem capacidade para
militares e às tradições de uma secular Corporação que expulsar, a sua reinclusão: tiveram, porém, indeferidos 5'

.'

I
N

tem o· direito de permanecer limpa, mesmo que para os seus requerimentos, apesar da afirmação do, Sr. coe.'" ' e'.,m ,S,.'o"'-, u'"ça.otanto seja necessário contrariar,' como agora, os ,inJe. lho de Souza. Será que a falta de competência foi so-
resses políticos' do sr. Irineu Bornhauseri que pretende mente para êsse caso?

'
,

acoitar dentro da mesma elemento indigno, 'O Sr. Coelho de Souza disse que ,o insultuoso e fa-
,

Paravpulverizar os inverídicos a'rgumen�os do De- migerado despacho governamental, causa de tudoTsso, -

O, ea50 Ingla'terr�.EII"toputado Coelho de Souza, nada melhor do que repetir era perfeitamente legal e afirmou que se fora indeferido "

as suas palavras e prestar sôbre as mesmas alguns es- o re{Juerimento 'do sal'genta, acreditava firniem.ente de
clarécimentos que provam, à sociedade, quem é que que na Justiça eie teria obtido a reindusão. Já que tan- CAIRO, 13

. (U: p.) - merosas conferencias britâ- TO ministro declarou que
está fazendo' demag0gia barata, e pposição sistemática 'to zelo houve nesse caso, porque não há 'nos demais? Os Um fim de semana de nu I UI'co egípcias ob " t'· d

-

�. _ . luíd
" .

b
- - 1 1 S re a ques- os assun os am a nao 'es-

ao nobre desprendimento que os TREZE opoem ao ato outros, sargentos, exc .UI os por motivos em menores "
-

d 1 d S
I

_ " .: .

infamante. do que os que motivaram a- exclusão do sargento Mario
P 1_

_ ..'
tão o cana e", uez, ter-, t�o claros . O prrmerro nu-

.

Após �aver .afi�n:ad? categoricamente que não f?1 ,f!er�ílio de Oliveir� que ,na traude eleitor�l d: T,,-,:rv.o O ICI8 V'IOI-. minou
_

ontem e. ao que pa- i nist�D se nego� a dizer in-

.fett.a n.enh'l.�rr:,a �mdt�ancta, o Sr .. Coel�o, de Souza dIZ tao relevantes. ser�Iços prestou, dt=:vem ter I�UalS direi- }
LAn'e' rece nao se c�e�ou a um:- clusive se serao realizadas

mais ainda: Nao -hâ proeesso, o que ha e o documento tos perante a Justiça, o Governador e o Comando. I....· cordo quanto a evacuacao Inovas conferencia b
f f

A V lt 1 t'
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1 S so re a

que eu examinei, Aquele documento az re erencia' a o aremos, para esc arecer pon os Importantes TOQUIO 13 (U. P.) -

d . t b itâni d
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t 1 f' C I:
' as ropas rr amcas a zo- questao em partícu ar

um processo que envolve, naque a omarca o e eqa- esses, apar es, como, aque e em ,que a irma que o e. -A Policia reforcou silen- . .' .' ..',. .

do' de Polícia, O que acontecera é o seguinte: é que o' Trogilio não chegou a Coronel, o que pretenge apresen- ,

� ,na do canal. O 'primeírc mi- .. ,"
A l'

. i.: h d' d
. -

t
.', .",

'

t·
'

l d CIOsamente suas guardas I .

t d E it G' l�b(l' ",,,,-1',--Comandante da Eõrçd Po teta
't
con �c;e or a sttuaçao, ar, �0l:?0 ..Irre�pons�y'��I" ,o�. moços es �yn�1: a. os J?,or s�-: Y,' A ••• .' '-< .'

<
• .: ::' P;l �:o ��<, gl"._O!,;, �'!1�"'" >_ -,_ ,_' 'INTE�lVi:'1?II?-AS" ._

a�raves �� relató'l'i�, _ê�e .a?lico�1j a ;pe?lJlli.d���j_;_4e, :é:XPttl--i.;, �:esto� :.dâ In1;�r���f; ._o:-�op�uet�. !rli!" ���� ,

__ �- t�1-'!1:0�"d.Q' pr��l':o .1fI:l"1�dei "N:asseí';' �conf�l'ejf i0ti,· ,;'_
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saú. ao'sargento qua'nd?d Regttlamento mthtar Tiao per- vemo Ja ocorrelàm m�ns de· 50,prIsoes·ae 'Ofi-elaIS' quan-, ll1stro Shlgeru YoshIda�,e, 't' t
v

't CAIRO,·13 (U. P.) ,- O
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'" !ln e-on em � nOI e, quase ,
.

mtte e quem pode aphcar a yena.de e,xpulsao, no cl!so o em .vmte, -o overno anterIor nao.e egaram a, .u tomou outros medidas p�r� .' primeiro ministro GamaI
é o Cómandante da RegiãO' e daí o requerimento for. qual o processo que.o Delegado (udemsta)' de PohcIa _

t 'd d
pelo espaço, de 5 horFls com

fN . t' . 't'
mulada pelo t'eferido. sarge1:to, pedindo, co� fttndamen� e�ta env�lvido com o s�rgento, e outras coisas mais que' pr.o .eger a� VI a� � seu� o· en:b�ixádor britânico� sir I

asser m erromp,:_u, on em,
.

to no ar.:t. 55 e 56, ou 56 e 57, do Regulamento Discip(i, as lei.s �lÍlitares e os esta,tutos, �ásic?s da Corporaçã� nll111str�s.,�A razao. dISSO e
Ralph Stevenson, mas não' as ,su�s conversaçoes angl�-

nm' do Exé'fcito' a reinclusáo da Força Policial O seu preceituam, bem como, e, ISSO e Importante, porque ha que estao ressurgmdo as ,

.

t t d . _- .egIpcIas sobre a evacuacao
. .
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" qUIS ra ar as negoCIacoes, .

�

peduLo jm perfettamente legal e o despacho do Pode1' mteresse em querer azer Igurar que-ta assunto e re- temidas organizâções direi- .: de tl'opas mglesas' da zona

Executivo tambem o foi, absolutamente legal, tan,to que' servadó e deve, ficar. entre as'quatro ,paredes do 'quar- tistas, que fizeram do ter-
ao r�ceber os Jornahs�as. do canal de 'S ez '

_
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. A .

d _, E t t t l'd d
u , par a pus

se fora indeferido o 1·éq
..

uerimento do sargento, cretO te. c aro, ara con�elllencla e quem nao esta com n re an 0, persona 1 a e .
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d
f·

.

d J"l
I

•

1-.·d
'

. f· .

d'
.

l'
.

t
ror uma arma politica, antes sar um reve peno o de fe-

t'lYrnemente
,
e que na usttça e e tena Oy�t. ?" a rem. a razão, e quer azer parecer m ISCIp ma uma JUS a e oficiãl chegada ao primei-' .' .

clusão, ná E()1'ça. Isto 0'. que deu margem às indiscipli. "nobre reação. da �uerra. nas em AlexandrIa.
nas qJU,e por, jô1·ça.,dos dispositivos' regulamentares, fo-'
t'am a'k_Íicados aos oficiais da Força, V. Exa. quer .di,s
cutir um assunto sem conhecê:-Io".

Houve' sindicância. Sindicância que não póde ser

ignorada po�'que os resultados' da mesma foram publi
cados no Boletiin .do Comando Geral. Essa sindicância
foi proce:dida por oficial que, ,tudo 'demonstra,' goza:;� da
simpatia do G<ilvernador que o nomeou Prefeito de Dio
nicio Cerqueira ou será que o fez somente para afas
'tá-lo? Não cremos, FALSA, portanto, a afirmação do
Sr. Coelho de Souza de que não houve sindicância al- PELOTAp, 13 (V. A.) - Grnde, cujas �ias de aces- 'ilhada dos dema�s centros.

'guma. 2m virtude das fortes chu- I
so se encontram intrahsita- Alem disso varias vilas a;..

Negou, o Sr. Coelho de Souza, competência ao Co-
vas caídas ultimâmente no v�is. Os onibus que parti- qui situadas foram invadi-

mando GERAL da Polícia Militar, para expulsar sar- .

:nunicípio" e,sta. cid,ade, ,s,e. _ram pal,'a .porto ,Aleg,r,e. '�mi das pelas águas, entre as O arroio Santa Bárbara
. gento, e citou os artigos, 55, 56 e 57. Se fsse Senhor leu .

os citados artigos, leu mal. Porém, é mais provável que 2ncontr� ,prà�içaq<len��.'�s�- 'Í1)�,nh:ã, de hoje,:': ,yoItai'atlr 'quais a Vila Castilhos, Vi- transbordou, atingindo as

eles lhe tenham sido soprados por 'algum "espírito,.santo [ada do 'resto �a Estado. As' �nte:S .de éererh; �tingido são' la' do Gasometro, Zona do casas marginais, o mesmo, CARACAS, 13 (U. P.)
,

de or�lha". Afirmamos isso, porque é justamente no ar- empresas rodd�.�árias 'SUi'i;-. �opr'�nço, ''ta,l''er�'6 �stadô:IRetiro.e,Parque da Varzea. ocorrendo �om o arraio Pe- -Pelos têrmos de um con-,

tigo .5b6 que ecstá estdiPuladod qRue ,�_ expulsãto �dosdsargen- penderamsuas'viagens Pii- da mdoyia:'_'A �itu.çc.ão:·' � Mais de 300 flagelados a- pino:, O .próprio' São. Gon- trato' assinado pelo "Creolé
tos c� e' aos oman antes e e&IaO ou au on a es com .' , :." _"" ,. \ _

' . •

.

,"

."
.

•

funcao con-espondente. O. Comandante da Policia Mi- la Porto Alegre, Jaguarao, CritIca e, a nao ser por VIa bandonaram suas casas, çalo sam do seu lelto nm- Petrodeum Co",
'

c:\lja en-

lita;, não é um Comandante de Corpo, mas um Coman- São L<;mrenço, Bagé e Rió ferroviaria, Pelotas' está sendo recolhidos ao. pávi- mal, cobrindo as margens. trata em vigor e�tá marca-

.........,. �� .,_ -. &I. ".
' .._...._...._ !++� � �.�'�-�"-.........._�_�. -f!�!�•..:... �.�- � .:........................... ,da para 1955, a Venezuela

••••• ���� + • � ç� • r- + • + ••• + +.+ � .• + .� + + •• +���� •
. A defesa do govêrno, confiada à. pena <!heia de ' . .

f v�nturoso dia ·em que a revolução de outubro tomou ° expedirá para ó Brasilâ
reconhecimento, 'mas vazia de conteúdo, de Uin jovem

"O' 'IV' I' D"",'A'
.:

S',"
,.' 'c'

< poder. 30.000 barris de, pe�roleo
tabeli�o', e entl'egue, a um jornal que n� mesma página � Não há, pois, compará-la com a situação encoritrada

por 'dia, durante 5 anos.
em que a estampa, reclassifica o mesmo govêrno de la- Jelo sr. Bornhausen. De �O milhões, , o.s compromissos
drão -:- 'serviu tão apenas para, indicar a ausência de ,dei�xados pelo seu antecessor, num orçamento que, no,·o d

.

t d
-

senso ,moral que vai por essa administração que aí / mesmo ano, apresehtava a receita de 312 milhõe�. S epo a, os em
está.

'

. .' .'
. ! � Para saldar os 40 milhões - que somente não fo-

.

a 'b"
.

O _n0vo ad�?gado b�rnha\lse�no �bunda em con: t0U Cr� H.478.10.1,40 o Estado realizou dois:emprest�- r':lm pagos pelo govêrno do dr. Aderbal R. da Silva, por- ca,mp D a
s�dera2oes, que J.a pulverizamos, tn totum. Apega-se a mos, ambo� de 5 milhõe� de dotares," apurando () totpl que o sr. Bornhausen fech-ou a Assembléia, éomprando

'

sItuaçao fmaneelra para nela enctontrar todas. as ra- de Cr$ 20.263.773,90., Pq_,râ 'r€ceber esses 20 "milhões' o tres deputados traidores - o at\lal govêrno teve:' RIO, 13 (V. �.) - O lí-
zões de elogios ao Governador que não cumpriu um Estado gastou nada meu'os de. 12 milhões, ou sejam ..

'

1° - um' emprestimo 'dei 12 milhões com a Sulacap, der da maioria, sr. Gusta-
só dos seus compromissos de �candidato. E, fiel à téc": 59%?'a. 'aprovado' pela maioria oposicionista na Assembléia; _"

.

d d'
. A , , , y.o Capanema, in,formou aos.m�a repeti a, agri ; os governos anteriores, sem o ,Em consequência desses emprestimo.�1 o. Estado, 2° - a emissão de 25 milhões de bonus, também vo- --1°

c�Idado de citar numeroso Acusa-os por acumularem at� 10 de jane,iro de 1931 havia gasto precisamente,' .. tada pela maioria pesse4ista; jorhal;istas, que, ainda esta

d-:vidas em. váúos períodos de mAau govêrno. Q�e go- Cr$ 41.496.192,70. Mais, portanto, do que o d�bro deles, 3? .::_ a eçonomia orçamentaria de 10 niilhões, se- semana não haverá mate--
vernos foram esses? O de Nereu Ramos nao foi, E ainda devia, pelos mesmos, nada menos de gundó. previsão quel está na primeira Mensagem do sr, ria de importancia na Câ-

, que sempre administrou com ;saldos reais. Os de Udo Cr$ 49.197.369,00. E tudo calculado, para saldar essas lrineu.'
_ . ,J'

•

D�eke' e Luis Gallotti foram �reves. por:,demais para operações, Santa Catarina teria que dispender mais de Aí, pois, estão,47 milhões que,. desde o primeiro'mo-
crIarem I .p70blemas de eclosao aSSlln tao re,tardada. 120 MILHõES, menta, foral11 postos à disposição do sr.. Bornhausen,
I?o me�mo Je,Ito, o do Major Ru� Zobaran. Restam, as- O Secretário da Fazenda, responsável' por essas para saldar os 40 milhões de compromissos 'do seu an- dor, tratando' d_a campanha
·sIm,. tres. p�rlQdos a examinar:,' o do Gal. Ptolomeu de operações calamitosas, erá um cunhado do sr. B9r- tecessor.· '. '

" 2leitoral. E' pensamento do
ASSIS BraSIl, o <:I0 'CeI. Aristi1i�no �a�os e .0. d� dr, nhausen. .

.

'

.

,

,

'

Os govêrnos. anteriores, aqueles q�e receberam as I
sr. Gustavo Capanema réu-

:'-derbal �. da SIlva. Os dos dOIS primeIros,. lmedIatos Esses dados que aí ficam constam de uma longa ex- dívidas das hlltimas administrações dé antes de 30, não ,I "

t d
'

a revolucao de 30 .

1
. t' te 1 . _ " I.. I nu,

nunla semana, o oS o.s
.

.'
.

' assma aram-se JUS a:men pe o em- pOsIç.ao 'feita'ao então Interventor CeI. Aristiliano' Ra- puderam contar com isso. .

,
,

'
"

.

.

pe�ho em aJustar a� fi,nanças catarh:enses,. abal?das e mos, pelo seu Secretário da Fazendá, dr. José d_a Costa Ao sr. Bornhausep a oposição o.fereceu meios para
assuntos de relevo e convo-'

falIdas com ,os famIgerados emprestImos amencaQ,o.s, MoeUmann, em 1934. Enfeixaaa em folheto, essa expo.: c,obrir, com <) sáldQ de 7 milhões, as dividas que o seu car os parlamentares para
so.bretudo. o eelebrado com a firma Imbrie & Co., cUJa sição foi prc:>fusamente espalhada 'pelo Estado, em por- antecessor deixou e que não. teria deixado sé o mesmo vofaçqes.derrocada a._Estado de Santa Catarina pagou. N,ão fo- tuguês 'e alemão.

..
sr .. Bornhausen 'não houvesse fechado 0 legislativo 4

ra, na ocaSIao, o salvador Esquema Oswaldo Aranha Por ela resta que, govêrnos anteriol'es a 1930, lega- meses antes., .-

'

.
e o nosso Teso).lr� esta:ia até impossibilidado de sal- ram ao Estado, apenas de dois emprestimos, a dívida de Os primeiros govêrnos' de 193'0, para pagarem 120
dar, dessas operaç�es, nao os juros, mas os -juros dos 120 MILHÕES! A receita, à epoca, era de menos de 20 milhões dispy.seI;am apenas de orçamentos de.i5 milhões!

. ,

MILHÕES! E havia ainda olúros compromissós. n balanço 'dás duas situações responde ao artigo do
realização da Ponte He1'cílio Luz, que cus-- Essa a situação financeira, de Santa Catarina, no dr. Hercílio·,puz. Filho.

,IgreJa de lustil
'rl'ars

ars, em Londres,. que subs
titui uma igreja do século
XIII destruida pelo bom-
bardeio alemão, em outu

bro de 1940.

\

lh'ão da 'Sociedade Agrico
la. Pelróleo para

o, Brzsil

mara, pois a maioria' dos

depútad�s continua no inte_

Viver não consiste em·

respirar, mas em agir.
J. J. HOUSSEAU

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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'." CLINICA,DE 'O'LHOS -t-'OUVIDQS - NARIZ. E

OF irofissiôo'aI :,lDR. G&ERRE 'RO
··M E D I ·e o· S' .: .

, '.' ""I'Or- -'oDstU. BrasU r o E S�T'A 0,0· Chefe do Serviço' de Ouvidos.o-« Nariz :e Garganta
,

I' do Hospital de Florianópolis• ' .

,,-C. '," ' .1 ESPECIALISTA, EM DO-I' . ADMINIS'TRA�AO '.

d
" '1m dMARIO DE LARMO I DR IALFREDO DRA ,tWLADYSLAVA ',j A clínica está monta a com os mais o ernos

.

- .• ,

. ." .

ENÇAS DE . CREANÇAS. I Redação e Oficinas, à, rua Aparelhos para tratamento das doenças da especialida.de
I CAM�;���<? !

.

CHEREM

,-
\V. l\'1USSI

C�����:A�E:��O às T��n,;b��eiro��f;�st:'I,I��9 �������:çl-ga��;:t��e��� �����!�S_�=� s�:�����o�CLíNICA DE CRIANÇAS I CURSO NACIONAL DE,
. ,.It.��N'>·TeO-NIO DIB

.

Diretor: RUBENS 4. '; inflamações do Nariz e Garganta)A D U' L TOS
.

\ DOENÇA� MENTAIS DR. n: 12 horas. RAMOS. , IONISAÇAO MEDICAMENTOSA (Moderno aparelhoDoenças .Internas ': Ex-diretor do Hospital 'iMUSSI .' Gerente: DOMINGOS F. DE para Ionisar Medicamentos (Tratamento de dores de
)ORAÇÃQ _ FIGADO Colônia Sant'Ana.'

_ M<ÉDICOS _ Cons, e 'Residência: 7 de AQUINO; Cabeca e Inflamacõés da Garganta e Olhos. E'U muitosRINS _ INTESTINOS Doenças nervosas e men- CIRURGIA-CLíNICA Setembro n. 13.
I Representantes: \ casos são evitadas as operações das Amígdalas'Tratamento moderno da tais.

GERAL·PARTOS Representações A. S. 'La- ULTRA VIOLETA FRIO (Tratamento das FaringitesSIFILis' \ Impotência Sexual.
Serviço completo e espe- ra, Ltc'a. e inflamações dos Ou;ridos) .C I" R T' !tua 'I'iradentes n. 9.

N S DE R S d' D t 40 S X R d' f' d C b )
onsu tono _

.
ua ira-

9
cializado das DOE ÇA, ua ena or an as, RAIO (a logra J:jls a a eça rrentes, 9. ' Consultas das 15 às 1

.
SENHORAS, cO,m modernos A D V O G A DOS - fiO andar.

.
REFRATOR '(Moderno Aparelho para RECEITA. de

,
. HORÁRIO': 1

horas. 'jmétodos de diagnósticos e I
.

Tel.: 22-5924 -'- Riq de (OCULQS)
.

Das 13 às 16 horas. FONE: 3415.
.

, tratamento. "

I
. Jan'eir�.'

. }LAMPADA de FENDA [Verificação e diagnostico de
•

Res.r. Ru� Santos Saraiva, SULPOSCOPIA _;_ HISTEl- D'R.' JOSÉ' MEDEI- . Reprejor Ltda. .

.

lesões dos Olhos),Tel.: Cons, _ 3.415 _ Res. "4 E t t
_ 2.276 - Florianópolis.

D - S reito.
. RO - SALPINGOGRAFIA ROS VIEIRA

. Rua Felipe de (Jliveira, n. INFRA VERMELHO
.

,

TEL. ,- 6245.
.
_ METABOLISMO BASAL I

.

21 - 6° andar, Grande Prática, na Retirada de Corpos Estranhos de
DR. ROMEU BASTOS' DR, MÁRIO' WEN- ,Radioterapiap or .�ndas Caix'; P��t���:�� -;-ta 'ai Tel.: 32-9812 - São Paulo

. .
.

Pulmão e Esófago ,
'

'.
, [curtas-Eletroceagulação _..I..

I
.' J, ASSINATURAS .

, Consultório: Visconde de Ouro Preto 2 (Altos da Casa
. PIRES DHAUSEN, Raios Ultra' Violeta e Infra

- Santa Catarina - ,

Na Capital '

It' Belo Horizonte ,I,
- MÉDICO - CLíNICA MÉDICA DE Vermelho.

,

. "DR MARIO LAU- Ano Cr$ 170,00 'Residência - Felipe Schmídt, 113. Te�efone 2.365
.

Com' prática .no. Hospital ADULTOS E CRIANÇAS,. Consultõrio : Rua-Trajano,
•

RINDO
Semestre· Cr$' 90,00. Consultas _ pela manha no Hospital _ A tarde.São Francísec�de Assis ena Consultório - R,ua. J:o�o' n. l, 1° andar - Edifício do, . No Interior

• . das 2 horas em diante no ConsultórioSanta' 'C.i'sa ..10 Rio de P' t 10 Tel M 769 '\'1'
'.

, ,,��<.,.,
'

C II! 200 00� \TI o, �. . " ; li on tepio. '

e '. Ano ..... .'... r",

"1
." 'R L O· G T' VO°

"

'Janeir:o. Consultas: Das 4'às 6 bo-' P.nrár;o: Das-9 às'12 ho- '.
DR. CLAUDIO lsemestre':'" Cr$ 110,00 DOENÇAS DO. APA E H

�
DI ES I '.-

:CLINICA, MÉDICA 1'a-8. Tas - Dr. MDSSI. Anúncios mediante con- IDLCERAS DO ESTOMAGO E PUOCDENO, ALERGIA•. '

CARDIOLOGIA' Residêncía : Rua Esteves Das 15 às 18 horas - Dra. BORGES trâto.
- I,. DERMATOLOGICA E CLINI. A GERAL

Consultório: Rua Vitor 'Junior, 45. Tel. 2.812. MU8SI. . I ADVOGADOS
.

Os originais, mesmo não 'Df" M·lguel Nune's Ferre"1·r':aMeireles, 22 Tel. 2675. 'U,esidê.Jcia: Avenida Trom- �. Fõro em geral� Re�ur!os publicados, não serão devol- .' .:. ,... ..,

.

OLHuS - OUVIDOS �,t:owskY'. :"4.' perante o Supremo 'I'ribunal vldú'l,. � _ ,REtEM-CHEGADO DO RIO DE JANEIROHorários: Segundas, Quat- NARIZ E GARGA�TA Federal e Tribunal Federal A_ �Jreçao nao se. res-po�- ATENDE A RUA VICTOR MEIRELLES N!i' 18, 10tas e Sext? feiras:
'. DR. JÚLIO DOIN -1--':-

. ,

de Recursos. s�bJhza pelos, concelt?s em1-
ANDAR DAS 9 AS 11 HORAS"':" DIARIAMENTE. �

Das, 1� a� 18 horas.. .
.. .DR•. NEWTON ESCRITóRIOS tidos nos artigos assinados.

CHAMADOS A QUALQUER HORA DO.DIA'ÜUHesidência: Rua Fehpel ,VIEIRA,' .�.,' �Florianópolis -- �diffc�o, .: w•• __...... ,.. ...�. DA NOITE NO CACIQUE HOTEL, A RUA FELI1?,
Schrnidt 23' - 2º andar, I '.

. .
'"

"

' , D AVILA. Sao Jorge, rua vTraJano, 12
'1' f'o "ma'cêes SCHMIDT.' t, .�. T 1 3002' 'I, Especialista em: Olhos - , CIRURGIA GERAL - 1° andar - sala 1. '. n, r v

.

apt. 1 e....
Ouvidos' - Nariz e Gar- Doençes de Senhoras Ríode Janeíro - Edifício . . •

- .

'

. 'D,.f..; 'Ylma,r" Corrê"i)·DR•. WALM'OR zo-· ganta. Proctologia - Eletricidade. Borba, Gato, Avenida Antô� u.els.
-

Médica fitó Carlos, 207 .;_ sala 1008. CLINICA MEDICA
.

. MER
.

GARCIA '

Receita de óculos.
. Consultório: Rua Vitqr

'

O 14:ltor enccntrarã, ne,.· CONSULTAS das 10 - 13 horas
DIplomado pela' Faculdade . Infra-Vermelho. Meireies n. 28 - Tetefone: DIt. CLARNO G.· ta eeíuna, informações que Rua Tiradente 9 - fone 3415

,Nacional de Medicina' da Ultra-Sonoterapia - Ne.., 3307. �. \. \ GALLETTI necessita. diàriaoiente � de �.

O C I F E I
..
-----

Universidade do Brasil ,bulizações. Consultas: Das 15 horas .; ADVOGADO -, imediato:
. I 'r 'ar os oge SIOUEx-interno por concurso da ,

,Equipo de Oto-Ríno Im diante. Rua Vitor 'Meirelles, 60.
-

• •

"

Maternídade-Escola
(único no Estado) Residência: Fone, 3.422' .FONE:. 2.468. JORNAI� Telefont' . Médico dos Hospitais Americanos e. da For-ça(Serviço do Prof: Octãvío . ,

M' 1 '
. Rua: ,Biumenal n. 71. - Florianópoli� - O ' Estado' : ..1.. 3.022. Expedicionária Brasileira

'

Ro(}rigues I Lim·a) flua.___, Vitor elre es
A Gazeta , 2.656' ..MEDICO _. OPERADO!i. _ 'PARTEIROEx·interno do Serviço de n. 22. DR. DIB CliEREM ,Diário da Tarde •.. 3.579.1 Doenças de Senhoras 'e Crianças - Partos ...:.... OperaçõesCirurgia· do, Hospital. Horário - 9 ás 12 horas ADVOGADO .' Diári� da, ManhA- ... 2.463 O Mais Moçlerno· e efici'ente Tratamento e Operações. I. 'Â. P".E. 'T. C. de) Rio de

-

.... ,,16F- 4,�N'1�8.-,_.1l�.,r"2a.s'6:75 '

" dausas �í:J'éis, éomerchÚs; II A Ver�rade ..... :... 2.010'
.

da� doenças de Senh(;m�s _':-""�Ja:fietfó·'" -.-�" "

..
"

d
'_ -

'. . .

� .' .. � .,�.� ). " \ ::1np!reÀ8à,lQfid.�·.•'. _,2.'�8 ,Çó_licas, -flôres brancas, irregularidades meritruaes, ton-Méd,cf, do Hospital de ,. criminais� t:t:_abalhistas.
..

I UPSP.1TAJiS , ',' l' turas, zumbidos de ouvidq, ,;n�uras'tenia, irritabilidade;-'"

'Caridade. Resitlêncla: Travessa, :Consultas' populares , . D�, Caridade,: ins_ônia, impotência e frigidez sex�al em ambos os se- .OOF;NGf\S,��\ SENIJORAS Ullussanga 2. - 'R�a Nur:íe� lYlachado, li' ': cProvedor) ......• %.314 xõs - Tratamento pré-nupcial e pré-natal. .
\

- PA:RTOS-.,.._OPERA(j}()ES . :' Apt. 'lD2.,. "

I.' X'esq. Tiradentes) .....: �obra- (Portaria) . . . . . . .. Z.038 Operações f!specializdas do ouvido, /nariz, garganta,roris: Rita JoãoPinto'n.16.· DR •. VIDAL d' l' 3 Nerêu Rama .�. 'r·· 3.831 sinusites, polipos, desvios do septo (nariz) labia partido �.
• "

.
.

o - sa a •
, 157.. das 16".00,.J� 18,00, . . Militar 1. • •• a.. - Operações çle hernias, ap.ençlicites, ovário, utero,.

hOras.
' CLíNICA OE CR1ANÇAS São'Sebàstilo (Cau hemorroides, adenoides, hidfocéles, varicoceles e,Pela manhã ateride C()NSUL'l'ÓRIO - F.U- -�

de Saúde) 1.1521."
.

'varizes, elefantiazes.diàriamente no Hos-' 'pé Schmidt, 38.
'

,
i Materbidade Dout�� C' I,R U R G I A E M G E R A L

. 1!ita� de Caridade.
.

CONSULTAS - pu 4 Dr Hans Egon Kecllele· Carlos Corrêa 1.121 Tratamento rgarantjdol de varizes, úlceras Yaricosa�,'Resldencla: ,

.

h I·
,
\, ,CHAMADAS UR-

.

hemorroides com 6, injenções, sem .ôr
. .

Rua' -General Bittencourt ,<iS 6 _o:as.. T S'l
CiRURGJAO DA ,CASA 01:;. SAUOE,SAO SEBASTIAO GENTES '. OPERAÇÕES E T�ATAMENTO DA TIROIDE. (Papo).

"

,
.

. Resld�ncla: enente 1 -

Laureado com a medalha d,e ouro pela

Faculdade·l"Corp.o
de BombEiros

1.3131 Tratament�
e O�erações do -estômago, fígado, vesicula en. 101. I

I veira, 130 .
. de Medicina do Paraná. Se,rvu;o Luz (Recla· ,

, mtestmo _ Tubagem duodenal. .

T�lefone: �.69�. ," 'FONE .

...;.. 3.165.' �:O:,�.. mações) .... ;.... Z.404 Tratamento da Sífilis pelo processo Americano, mais.. ,

. Prêmio "Victor do Amaral de Clinica Ob�titeca da, Polícia (Sala Cómla- I moderno, em 3 ou 15 dias.DR.- ARMANDO VA- DR·. ANTÔNIO· MO- Faculdáde de Medicina , .• \
.

,

.

8ário) : .. Z.OIS! Técnica' única no Inundo pari' o tratamento do Heman-,LÉIUO I DE ASSIS NIZ DE ARÀGAO ',,, '. ". ,.� " ). "': ,.
'

.

"
." Policia (Gab. Dele- gioma (manchas de vinho) no 'rosto ou no corpo, com.:__ MÉDICO - Corri, estágio nà,Clínica' Cirúr.gica' da',iFaculdade: 'I'�do) . • . . • . . • •. 3.594 100% de cura.

Dos Serviços de 'elini'ca I�. CIRURGIA TREUMATO-' �e Medicin� da Univel'�idade de S�o. P�ulo... . ..
"

COMPANH!AS}". . ,Receita d� óculos - T,�atamento e operação .das doenças
, fllntil da A;ssistênêia Muni-

<.

'LOGIA .. '" Vi�g'�ns
'

..d� aperfe�çi:)amElnto" ao.,�. :.�.l.:�S���lS, de
...

j., TRANSPORT..
.'

\.
' dos olhos: PTIR.IGIO, CATARATAS,., EST�ABISMOIcipal e Hospital de Caridade Ortopedia . Mo.ntevIdeo�, Bueno.s AIres" '! _ !,,'.

ç" ''DE' ,AÉR�O, ' ETC;
CLtNI,CA MÉDICA DE Clt". J', p. to CIRURGIAGERAL-P.ARTOS,.....:.DO�N.AS' 'TAC' .. �.; ..•... ;. 3.700 ;\TENDE A QUALQUER HORA 1),0 DIA E DA
CRIANÇAS E. ADULTOS 1�.

onsu OflO. o, o ln,
.

_
" 'SENHOR!\.8, I

.

A

•

, Ctluz�iro do S\l1 .. ,.! 2.500
, ,

' I NOITE
,

.

- Alergia""':' D 15 à 17 d'A i m 'te' Operaço�s de: Aparelho. dIge.��lVo. -, �sto.mago.) I�panalr .•.....�..... 3.553 ConsutorlO: Rua Deodoro, 35 .�- Tel: 2784, COnS\llt.óriO: ,Rua Nunes a� s S�,; � en .

intestinos, reto., anus etc., VIas bIhareSI (v�s�cula) .-': Vari, .",........... 2.2125 t, E-esidência: Rua Bocaiúva, 210
Machado,:7 - Corisultas das

. �os a�s �5o. Aparelho. gênito.-urinário. ,!ll�sculino � _femm!n�, rms Lóide Aireo ... :.... 2.40'2, •.. .

15 às 18 horas.
' �.���: :aOC��;i:' 1. 'beXigá;" p,ró.��tata útero,' ovarIO,s, o.peraço:es, pl.astlcas. A

_

Real .•.•. :: .•...... 2.338 Natvlu-Molor «Carl . Hoeoc.ke»,Residência: Rua Marechal CIfurglao da glandula tlreOIde .. CIrurgla do can Scandlnavaa .•...• ;. Z.500
.

GuÚhp.rme, 5 - Fone: 3783 ... DR. H E NR I QUE cer. Traumatolo.gia.
'

,'. ," .,' ".
" .,�'

'

_BOTtlS '

'

RAP1Í>EZ _ CONFORTO -SEGURANÇA
.

RAISO Atende�das 8 às 10 e das 16 aS,18 ·ho.ras. l1a, ·Ca- :LllX -'. 2.021'
Viagens entre FLORIANOPOLIS e �IO DE JANEIR\,)DR- "I. LOBATO, PRISCO PA

" 3a de�Saúçle São. Sebastião., das 10. às 12:e. :t4:à� 16.ho- Ma,Ntlc ..•....... 'Z.276 Escalas' intermediárias. em' ltajaí, Santos, São' Se-FILHIi\
' M:SDICO .

ras a' rua ,Fern(\ndo. 'Machado. nr: 6,. (J>r�dlO dq lnstltu- Metr:ópoJ ,1.147
bastião, IlhÇl' Bela, Ubatuba; -sendo nestes quatro .últi-

.

+1' .. Operações -�. Doenças to. Diagnostico Dr. Djalnia Mo.ellmann). i La Fo...rta s.az)
mos apenas para movimento de passageiros.,Doenças do apare ho respl, d' S· h' 'Cl'" d' :. ,

Cscinue
. ,

a",42 sratório .
e,

...

en oras.- .
mica e

,.,
.

.

,
, "

., '. . . . . • . . . .•. As escalas e'Q't S. ebastião, Ilha Bela, Ubatuba não.

Ad 1
. ".

� cen·tr..l ....
'

... " ... 1.6'4
pre}'udicarão,o ,horá7'io de chegada no RIO (-Ida) e,TUBERCULOSE '

.
u tos., ..

E t J
.

117]RÂúioGRAFIAE.RA_JHOS- Curso de',Especialisaç'o "
,

I:e: a .••.. " .•...
r ':659 ' �ANTOS (Volta) )COPIA. DOS PULMÕES ' �o Hospital dos ,�é�vidC:.-rfs

..·L.I'S,· I '.FOR''M'"�\:\,., E'r ' ,. .U,' '.,01, ESTRl:ii-o
. . . . . • • . •

\; ITINERARIO DO. SIM "CARL HOEPCKE" NO
. Cirurgiado Toru, do: Estado �

_ DiSQue ,........... OI
NO MES DE JULHO DE 1954

<
'

Formado "p�l,a. Faculda'de .... ,

..Naclona.! de Medicina, Tisio- (Servlço dI) Prof. Mula-
, ,.IDA V O L T A

logista e,Tlsiocirurgião do ,110, dp. Andr.ade),
.

Du"val,I-DO 88"'-,lI:!ta,�,'rV'elga IE-I� I a, I'
FloriànÓ'polis ,- ' Itaj'�í . Rio de Janeiro Santos.Hospital N�rêu Ramos 'Consultas.,"':' Pela �anhi' .'" • '"

,

_

'

19/7 ';/. ,,' ,\21/f '! 26/7 27/7Cursó de especialização nela no, Hf\spital de Carida!1é., ',' w • -

.,. 1 .,!
' SCO ,8, PI m r aS. N. T. Ex-interno e }i.:x-as- I

A rI

hs .
- DlstnbUldor 'Exc USIVO -

I Adv'80'tl.sta
31/7 2/8 6/8 7/8

. aist�nte de Cirurgia do Prof.
.. tarde, das 15,30 .

1:
. e� diante no consul,t6,rio,

, ,

se' IUgO Pinheiro. Guimarães pi
. ,

t alar'IAa ,M�tríc-ulal Ab.t'tGI Horário de Saída:
'

(Rio). ii Ru'a Nunes Machado 17,
.

,arana- e �� ,

...'.,'
. ,

\

-, .

Cjrsos: Primário e Ad- .de Florianópolis às 24,00 horasCons: Felipe Sc'bmidt. 38 Esq11,na de Tiradentes. '1'.:-' , '" do Rio de Ja�eb;.o às 16;00 .hQras
- F.one 3801. 2,766.. Rua Benjamin Constant �138 i missão., '

Para'mais informações dirija�-se à
.
Atend� em �pl'a marcad..

Residência
_,

La port.al FONE 3.164 CURITIBA Rua Visconde d. Ouro EMPR1!:SA NACIONAL pDE NIAVE9G2AÇAO HOEPCKER:es,: Rua Sao JOtrge 30 -
. . . \ ',Preto, 75. Rua: Beodoro - ,Caixa osta n. _ Telefone:, 2.212Fone 2395. , H,ótel. .

T
'. .. ,,'

" _:-_� �_�"�:......,,:_ "i, .. :'::.. ,
'.

._. "'-'r'" .�_.

'.
'

2

,Lavand,Q,,:cQm., Sabao .

;�ifgêm" ,:E's�ê,cla'l,iQacle'
'< da' ilmâ. ':IIUIL' .nQ'liL"':'J�íi��II;; (martl",��âlsírad8)'"

. "et'olJ:fJ,:mlza-se ,tempo e '·dl eJ� ,

,

. ,---_._-_.,. ..

_____,,-;-'_......_...._,__._ ...__.• �.� .....-_ .. � , .• _. __ .__.. � ...�.,..,._.� ... -__ ;..: .. __ .. .;.

��
.. -""__ f;-,/�'__ "''''_ ....,-�-_ •. _.-.. - ..

-:-

Vende-se o Bar e S,?rve-:
teria Americana sito à Rua

Saldanha Marinho n. 13,
Edifício, Machado.· rrratar

{ p� local com o sr. Umberto
i I Machado,

.

o,'qual 'explicatá.
c motivo da venda.. .

,.

1

BAR E SORVETERIA
AMERJCANA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o .aTADO Florianópolis, Quarta-f.eira, 14 de Julho, de 1954 3
-------------------z

Mário de Alenca?' ,

,Passado
Hoje

COMO DEVE 'SER FEITA
I

i
A • LIMPEZA DO ROSTO

POlzoul B�Ddaüst s·ta.
,'Comeréio 'e Indu,stria'

-r colaboração especial para, das, de café de ,barato de "
" " "

O Estado sodio num Jitr�-�dagua fria f,onvo�ação
' .a_

e 'cuja finalidade é modifi- ,Convocamos os senhores, b) - outros assuntos de

"". o t�or e��:V�.:J0 de sais acionistas para ao assem- interesse saciai.
rnmerais q",�, ',� agua co- bléia geral extra0rdinária, Os possuidores de ações
mum possue.!";>

'

, à, realizar-se no dia c;fua- ao portador para exercerem
Já falamos;r�nteriormente torze (14) de Agosto de .. os seus direitos de voto, 'de-

'I'rataremos na crônica de ho que ao lado dit,'água é indis- 1954 âs d
-cÓ»-Ó,

(16) h' verão depositar as mesmasI"
, as ezesseis 0-

[e de um, assunto importante pensavelo u;s�<!de' um sa- I
' na séde da sociedade '3

ras, na sua séde sacia,' a

Para toda mulher, qual se- bão. ;-',"' �,:' d C '

'/ (três) dias antes da reali-
, rua o omercío s n. nes-

, [a a orientação a seguir, na Como deve ser um sabão Cid d d V d E zacão da assembléia geral,ta 1 a e e i eira, sta- -

questão da toilete do ros- de toilete? Neutro alcalino do de 'Santa 'C�ta:rina:, afim ficando tambem; dentr.o do

to ou melhor, passare�os ou' acido7 de: mesmo prazo suspensas as

em revista os principais o que melhor çonvem é transferências de ações no-

produtos que
- devem ser o rigorosamente neutro a) - deliberar sobre a minativas,

usados para esse fim e que mas, infelizmente, muitos ::transformação da razão so- Videira, 6 de Julho 'de

são' a agua e as diversas deles se apresentam mais cial desta sociedade e alte- 1954,

qualidades de sab�o. 'ou menos alcalinos e ó seu -ração -dó artigo 1°, 8° � 24° Angelo Ponzóni,
'

Diretor

Preliminarmenle deve- uso continuado faz com que dos' estatutos sociais; ,
Seul: Brandalise, Diretor

Beleza
1;

no
.t». PIRESo Africano

Costuma estar ao sól, de pé, junto à porteira
Da fazenda,' onde, escravo, arrastou toda a, vida,
De um dos olhos é cégo, e já do outro a cegueira
Lhe vai grudando, à face a pálpebra caída,

'14 DE JULHO

Do' corpo semi-nú, sob aI pele estanguída
Se esboca a secular ossada quasi inteira,
E a apa�êneia ele' têm, esguia e denegrida,
De um tronco solitário em queimada clareira.

A data de hoje recorda
nos .que:

Dizem que emudeceu de dôr no mesmo dia
Em que morreu seu dono; outros, de nostalgia;
Outros, que é fei�iceiro e simula mudez, - h'

- .em 1627, depois de

haver estacionado por ma�s
de um mês, deixou o porto
da Bahia o Almirante ho-

landes Piet Heyn; ,

Capitão mos diser que a cutis deve 'a epiderme perca a acidez
-:- em 1632, o L '

A' Chi h
'

do ser lavada duas vezes ao natural. Afim de evitar es-

, Porque, às vezes, lhe vem súbita vida estranha, ires ic oro, cumprmuc ' ,

I 1 d "h daterminacões de : Fell'c'l'a- dia, pela manhã' e á noite, se inconveniente existem'
K e e pu a e escanta ,e rlSOS arregan a, ,_

E ágil ginga no jongo ao batuque dos pés no Coelho de Carvalho, a-
sendo que ao deitar essa os sabões super' gordurosos

---x--- bordou e tomou,' nas pro- limpe�a precisa ser' mais e os medicamentosos, OS

ÚLTIMA MODA menina Rosalba-Luci, xímidades de' Macapá, corri minuciosa, pois é necessário primeiros são obtidos com

{ilha do sr. Norberto Síl- retirar d� pele "todas as a adição de uma 'certa
algumas canoas, um navio

inglez que conduzia refor- poeiras e impurezas adquiri quantidade de oleo ou cor-

Donário de,' das durante o di�"Para issO',�pos .gordurosos em excesso,
ços para o Forte de' Cu

nada melhor-do que a agua não saponificados, Os sa
maú;
--'- em i789, ,'durante a

e o sabão de toucador, Mui- bões super-gordurososmais I DIA -.:_ 17 --:- SOIRÉtE'
l-f f' t' Ú1S senhoras hesitam em comuns são os de lanolina '.'

revo ucao rancesa,' oi o-
, ' r DIA _:_24 :._, S'OI'R""'E ,_ T.oESTIVA.d'

J

1 t t 'por agua' no' rosto e, prefe- ou parafina.
,

.c., .r
,

'
ma a e comp e amen e ar-'

'

,

d' F \tI' rem substituir esse precioso Quanto aos sabões medi ' '.

'

, "
"

, ','

:;:a:a,\,;r ���;I����'� liquido' por um creme'Tol�� camentoso� o�ma,is' acon�
IL-IRA ,.ENIS CLUBE

f d" .

'

ou loção de limpez,a, am- selhados sao os acidos. Eles '

"

'

Este dia icou sen o consi-
tam 'd ' PROGRAMA DE FESTAS PARA O MtS DE JULHO'

de'rado' com o '''DI{\. DA bem cismam em não usar pr�F am gran e servlço, as, ,

,",
:>"

'
,

sabão, 'àtribuindo ao seu epidermes muito oleosas ou
'

LIBERDADE!'; • - Dia 17 - SÁBADO - SOIRÉE DA "SWETER" -
__;_' em 1822, zarpo'u

' do uso qualquer defeito que, alcalinas, embora produzam
, 'EM BENEFICIO DA'SÓCIEDADE "AMPARO A VE-

Ria, de Janeiro,' com desti- por acaso, 'tiveram na cu tis, pouca espuma e sejam de
"

'

','''' "

,I
r- As vezes elas têm, razão conservação difícil, -Ainda LHICE" - RESERVA DE MESAS QOM AS DIRETO-

,..;
no ao porto da Bahia, uma "

" ,

, D'
,- N' 1 b C más, regra geral, a agua e na esfera de sabões medica- RAS DA SOCIEDADE,

1/4 de xícara de gordura lVlsao. ava, so o 0- ,
I ' , , f

,

d' d R dri Dl' o sabão são, indispensaveís mentes -ha os de ictiol, ex-
,

Dia 24 :_ SÁBADO - SOIRÉ,E.
1;2, quilo de .íílé.. cortado. man o 'e o rigo e ama-

Suerter e� tricô, de lã
1 d G 1" P pára a toilete diaria -do xofre, resQrcina,' alcatrão,

, em cubos re, avan o. o enera e-
,

'

'

,
' I

'

branca, ,.arrematado por
1/2 quilo de vitela, c�r- 'dro Labatut; que' foi .co-

rosto fe�mnino.. et�, cada W� ,del:s pos- FALECIMENTO' .......�.,__ ,'" .

sanfonas de tom vivo, es- '

,
" ,;

"

, "', "Q��l a, !e,.�peratura da suindo : sua indicação espe- ,- ,

' '" � "r" +, 1<;,_4;-., -r'.�;"-'" '" _

"

1 tado em cubos mandar o .Exército qued la .' ,
'

'""",� ,.,--'7' '.-;._ ,
' ",",;Ao ,,,'- 4' ", --" Fal.eceU" anle-ontem ,�a Çasa de Sa,u,d,e S�o Sebas-

t1'e'las aplicadas compe-
1/2 dente de alho, esma-, cOl;1b�4:.e-.9�J:��- ��� :��-r:�>�f ,e�ab:@_s�s-a:boe� _p���m_�s:e;' tião"·o'sr,'JO'SE' POLLI: pai,dos srs. Attílio, Hercílio e

tam, , ",
_ ,,' "

,"_,," '"i,r'''''
-

:'. f, 'M {),d' ,<I" -. � R./
h, ,", ,I'}' , ,,��,!' ,d/ls��!'V'e ,f�brtcados, quer sob a con- Arthur POUi;1 comerciante nesta, praça, O extinto, deixa

< '- .f • ,-''''' 'gado' , gues a elra, ,'!,li", 1 .. ,,'.' � 'Z""""y., • I" ','_' f'lh '

' '

,", '.l.õ� ""
"

. '1831" /:R", 't � d;'� ·�h..r " ,à-c'ij:lo�gôFdurosos sistencia durá ou compacta 5 i ,os; 20 'netos e 29 bisnetos. ,'�'

ANIVERS,A'RIOS'. 1 1/2 Xlcara de caldo de - em , no, lp-- �

I
'" :,

"

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

-
,

,,"

J
,,;

t'
,<". fa:Clhta a-' lImpeza dos- orlÍl- t!omo, amda, sob a forma de '

"

'

"

carne anelro, "con lnuavam os - .. '", '
' '

CI b '11 d 'A 't·1 t' -d t
. fI

'" cios glandulares e, ',retira ,'d� liquido, pó ou éreme. " ! 'u e e" 'SO"S O'"

"NEV'ES 6 cebolas pequenas des- evan es e ropas, msu a� '"

i
'

,

SR. GUSTAVO "

d' l' t
' t'

, '

um modo mais perfeito a Nota: - Os nossos leito- '

cascadas ' as pe os per encen es ao -

"

,
'

' ,

\ A -r d 15 d J Ih " ,

't'd' ,

FILH O "

',,, "

1
oleosidade do rosto. Poris- res poderão solicitar qual- pa; lr e

_
',e ,u o, so sera perml 1 a ,a

6 cebolas médias, corta- Parhdo Exaltado,.. os,
"

'I
'

'd' d'
" entrada, as sessoes de Clhema, de menores de 14

I ' ,',.. so 'e n.atura mente m lca a' quer conselho sObre, o tra- , ,I ;.,

d
'

'

. '" das em 4 partes I quals, como os antenores, ,

" anos aos que apresentarem cartao e mgresso com
, Na data de hOJe ve trans- f' f d 1

"" par�' as peles gordurosas, tamento da pele e cabelos o nome data de nascimento do interessado e nome
6 batatas, cortadas em' oram su oca os ,pe a ener- ,

'

, ",'" , ,,' ,', : ,

"

' ,

correr a de seu aniversário
,

.

d' M' 't F'" Quanto a agua fna, ativa ao ,medlco especlahs1a Dr, assmatura dos paiS ou tutores. ,', '

d cubos gla' o lms ro elJO com .' ,
"

O
- 'd -'

J

'd"
""

natalício o nosso preSa o
, , :l circulacão e é aconselha- Pires á rua México 31 _ ,s ,cartoe,s po erao ser consegUl os na secre ..

conterraÁne'o sr.
1 xícara de aipo, corta- ,o apoio' de, outros brasllel- 'J

, '

'
\

"

taria do clube diariamente das 8 ás' 11 h
'

Gustavo da para as peles secas ou Rio de Janeiro 'bastando ' ,
"

,oras .

. �
�

dó �ln finas fatias ros; ,.' rÃ' 'DIRETORIA
Neves Filho, aHo 'funcio- normais. As pessôas possui- enVlar o presente artigo _,..,'

1 xícara de vagens
- em 1836, as forcas do

nário da Biblioteca Públi-

I"
J doras de pele muito fragil ,dêste jornal e o endereço

1 pitada de pimenta Governo tomam ,�os insur-
ca.

.
' 'colher c9,mpleto para a, resposta.

'

gentes do P�ra ó reduto
Por tão grata, efeméridé

MANEIRA DE FAZER fortificado' de Almeirim;muitas serão as homenagens
t 'b t d 'I t

. 1 - Derreta a gordura \ - em ,1839, os lanêhões,
rl u a, as ao 1 us re alll-,

,. , '

'
,

"R' P d ,,'
, ,

f d d I 10 ar o e "Seiva!"

R'
.

N
'

versariante, às quais, com' nu.t�a l"lgl elra gran e,
,: " .-"

,"
IS"tau,ran, I,e" a,�p,011·',

, , I Junte o filé a carne de vi- dos repubhcamos rlOgran-
prazer, nos assoClamas. ' ,

,l" "

-

,

'

,

'

, teJa, e o alh�, Toste a car- denses, Salram de Traman-,

NEUSA MARIA DE, ne Hg.e.i'ramente em fogo �aí, com destino a Laguna,
<

RUA Marechal 'Deodoro 50•.
lento, neste

.. Estado, sob o coman- Em Lages, no -sul do BrasH, o melhor!
d d" t "d G 'b ld' Desco,nto especial para o.S senhor�s via]'antes.

'

,2 - Junte à carne, o ,o, o m replO an a 1, I
'

caldo, CUQr� e cozinh� len- qu� não trepidou em trans- __� ',,'
tamente por 1 hora, adiciQ- portá-los, por terra, con-, ". '

':::�:o�ais caldo, se for :�:!::,sdee70 l:;�::,as(���, Pa'rliJIl, Trab-al,hi"sta �Brasileiro
3 - Acrescente as cébo- ly Zumblick, o consagrado

"

,,'

las, as batatas, o aipo e as pintor catarinense, em sua PARA DEPUTADO ,
ESTADUAL

vagens, \Deixe cozinhar por {Ílthna �xposição, nesta Ca- ,T,ELMO, VH:I,R'.& R'lBEIRo,Omais 1/2 hora, ou um
-

pou- 'pital, apresentou, notável .
"&1:1 B

co mais. Junie a pimenta, tela. fjgurando o historico,

P' t·Sirva €luente. Acompa:nh� acontecimento desse trans- , "ar, 1cipa�ão
(APLA Porte)' e no d'

-

d ' Y
com ai)."r�z, ,) �'

ssa e lçao e
MANOEL' JOAQUIM DA

'
'

;) de Julho. de 1953 estam- • COSTA' HORAlCIQ E. SANTOS
pau o cliché, desse' quadro
tilaravilhoso;
- em l!l26, ;n�� Praççi da

República" no ,Rio de Ja
neiro 'foi "in�úgtlra'db o

monumento de Benjamim
Constant;

,

-_....._�

vai

Clube 15 : �e· Outubro ·

- RuA:, ÁLVARO DE CARVALHO 12 -

,
- sr, José

Oliveira;
PROGRAMA DO MES DE JULHO

,
'

- sta. Maria Luíza Paim;
- snra, \Maria Tolentino

Rodrigues, esposa do sr,

Adelino Rodriguees;

\.,

INGREDIENTES:
:,1

I
,

Cor,eiQs e 'graxnpos
para, tra'nsQlissã:o'

>

,MELLO

OS MELHORES PREÇOS DA PRAÇA'N� ELE
fRO-TÉCNICA JNDÚSTRIA E COMÉRCIO: S/A., à
rua, Tenente �ilveira, 24, - Florjanópolis ,- Santa
c,, I

;:ltar,ma. " ,_,
','

ATENDEPEDIDOS PARA O INTERIOR DO ESTADO
,

'

N�ieinêríde' d� hoje as.si-
�
...

'\_'H:, :.. 't!, '.,

nala o transcurso do ani-

j\GEN,CIA DE, DÊTE�VE PARTICUf:.AR'
Executa-se todo e qualquer trabálho, de Investi-

'lo, funcionária do, Departa
mento deEstradas de Roda
gem e filha do distint<,> ca:
sal Sebastião Akxandrino
'de MeUo - Maria' Salomé

t;g�õ�s, co.merciais, civis, criminais e,tc. Dentro ou
I ,

.

fór_' do Estado.

j. Á�,enida M?ü;O' Ramos 192 _;_, Fon,e 2.343'

Florianqpolis , -,Santa Catatina

,
.

versário n�talício da gra
ciosa ·senhorita Neusa Ma-

, " j

ria Salomé Pereira de Mel-

Pereira de M�Uo. '

Os'partidas'e talditlates.•

I
-

-r �_�-- ___

A' aniversariante as fe�

'licitações de "O ESTADO". Praitt�'e Dica
'FAZEM ANOS, HOJE:

OFÊ'LIA CU'NEO DA
COST:A

\ '

, o

Acaba de sair do prelo, o Úvro "JURl�PRUDtN
CIA ELEITORAL", contenc�o as decisões do T. S. E.
(Acórdãos e Resoluções) por assunto e em ordem alfa
bética, a partir da vigência do Código, E' 'mais um inté
ressante e utilíssimo trabalho do sr, DelciliQ Pàlmeira,
seeretário da presidência do' Tribunal Superior Eleitoral.

Preço - Cr$ 90,00. Pedidos ao autor. '

Sairá no próximo mês de agôsto, o' "MANU.A:L DO
MESA'RIO, DELEGADO E FISCAL DE PARTIDO",

.• folhêto, do mesmo' autor, indispensável" nà pleito, de 3
de outubro vindouro.

- snra, Estelita Ramos�

'Fernandes, esposa do sr.

Indio Fernandes, funcioná
rio público estadual', '

- sta. Daura da Costa
Vaz: filha da saudos,a cor

religionária d. Alice" da
Costa Vàz;

- snra. ,Guilhermina
Tavares, E7sposa do sr. Ja
có Tával'es;,

'

- s!lra. Bastilha ' Bosco

Mend<?za, esposa do' sr.
'

No.é'Mendoza, rádio-técni-

.

André Nilo Tadasco

e

{'

AGUA, VEI'CULO DE

, DOENÇAS
De.sde épocas lJ"emotas se

at:ibui à água' ,usada n.a

alimentação a' propagação
de certas doenças. Então
neste caso, ent,re outras,

�lJ�br�s', tj��ca;,e 'l?a�a,t�i�,
ca. Hoj� ,-esta

'

. comproV-ado
" '

, I 't f,· J.l' ,

•

exper�êhtalmente, que > ã .;

água 'de con.Sumo é um dos

ffiltôre�,.â� pro.pag�ção : 'de;,
sas mQiéstlas. '

.',

Evite,' as febres tígica e pu.

Tatfjic�,!, feQ've'fl;ilo ou, 12e
lo 1'neno�; fatmnd.o a

água destina.da a beber,
- SNES,

Participa� aos parente" e pessoas de suas relações
o contrato d�, ca�amento de seus filhos MARIAZINHA
e ANTONIO HÊ;LIO.·

,'"

Florian6polis,' 10 de julho-de 1954.

AV'EfNTURAS,,,OO
,.

'. '" 'ZE�,MUTRETA, '

"
,

•

co;
- menina Leda, filha do
Joaquim Avila; ,-'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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COiU os resultados de sá":, 1,0 lugar
,

' ,
bado e domingo; ficaram 1

sendo as segui�tes as COlo-I, 2,0 lugar - Bocaiuva

cações do? certames de pro- Imbituba, 2
'

fissionais e aspirantes, por 3 o lugarblica no Semanário Esporti- beração, Fausto mostrava-se '

vo "O INVICTO", de 5 do indiferente, ameaçando a pontos perdidos. mos, 3
ques de' flores e convidá-los

para tomar chá com boli

nhos, gritou-lhes um', dos
chefes da delegação:

todo instante não entrar em

campo para, disputar a par- PROFISSIONAIS
tida principal. Terminada a I. I' A' I.o ugar - vai e m-

peleja de profissionais em 'biluba, �
que acusava um -empate, os

2 'I'
dirigentes .do clube, corno é

.0 rugar - Paula Ra- ARTILHARIA I
com acêrto e inteligência,

de praxe, tomaram contacto'

I
mos, 3

, ,Os principais artilheiros I Ao Maury, embora com

'com os' atlétas 'no vestiário,
'

3,0 lugar - Guaraní, 4 são Barata e E'dio, do Pau- (atrazo, enviámos sinceras
,

,4,0 lugar - Figueirense, lIa ��mos; Pacheco, do �i- felicitações, com vO,t�s de.procurando incentivá-los, 5 gueirense e Lando e Waldir, prosperidades, ao mesmo
reconhecendo que o empate 5 1 AI'

, d I bit b d ');.0 ugar - t ético

e'l
o m 1 u a" to os, com, ,'-'" tempo que agradecemos arepresentava

,uma
vitória,

I
B' 7'" ,0caIuva,.

I t.en:os, sendo,qu,e o,pnmel- gentileza do conv,cite pa,rapor quanto sua equipe luta-'
,

va numa tarde infeliz. '

I
[O e o recordista pOIS mar-

comparecer a festa que ofe-

Quando tudo parecia correr ASPIRANTES' ',cou todos numa só peleja, receu em sua residência aos'

ocorrera de curioso, picares- raiva, e vêm vocês agora
,

co e triste durante o ocupa- com chá! Danem-se! Viva Q E' lamentável a atitude.
),

cão de Macolin pela; delega- Brasil!".'
'

do ex-atléta Fausto usar dé
�ão desportiva do B:rasil! - "Viva!" - gritaram tanta facciosidade E.ar� ata-

Logo que ali chegaram os em côro Zezé e o scratch. cal', sem motivos e razão,
representantes da CBD di- Logo depois, na concen- se,us ex-dirigentes e compa
vidiram-se êles, segundo o tração, licenciavam-se to- nheiros de clube. Sua revel,
turista, em dois grupos dís- dos para gozar à vontade ta or'iginou-se de; uma deli-:
tintos e hosti�, D .minístro' o resto de Suíça", beração da Direção Técni

Lyra e o técnico Zezé, de

um lado e" do outro; �a-
�-/quinando coisas. Castelo

Curvelo e Barbosa, Como o, ,24 TENTOS 'NA ROQADA QUE PASSOU
ministro e o coaeh assumis- 1 I '!1.�AI4i E ti 2 & $ L
sem inteira responsabilída- Na rodada que passou Harley,' para o Imbitu-

I riheiros, com palavras pou-de' pelo scratch, não aceí- em disputa dos certames de

Iba,
1

co recomendáveis e acusan-
tando sequer informações profissionais e aspirantes, Nenem, para o Guaraní, do-o de displicente, Procu-sôbre a tabela do certame., foram assinalados 24 ten- ,I 'ramos serenar, o ambiente,Castelo' Curvelo e Barbosa

tos, s�fldo 11 pelos suplen- Rodrígees, para o.Avaí, 1 di t
-

riram-se a valer quando, re- 'I '
como, ' irrgen es, mas I?-ao portos, na vaga 'deixada pe- mos prazerosamente.

1
'. A

- tes e os restantes pelos titu, Jair, par� o Bocaiuva, 1 fomos atendidos, chegando

I
'

velando comp eta ignoran-
.

d ht f o chefe ilares. Na peleja entre os as- Fernando, para o Atlétí- até b citado ex-atléta se e- \ .' ;:'1'

��a d�eag�ç�O O�q::la decla- Jpi,"nte, do Imbítuba e A-' co, 1 xaltar contra a minha pes-

",ii1-I

�
,

.

'O ,.'�
::�::, ';:;:,]:;��o Brasllj :::i�O� l�enceu

o primeiro
1

Adilio, para o Bocaiuva, "'�o ,"ti:l.ito com essas . '. -, '. .

"..
.

...'

C.. III
Revel:.qu-:�t alI_l;?� o f�-I :Os 13 gols dos profissio- Wáldir, para o Ímbituba, irregularidades, vem agora "I /-' fAfI!$ ',""'''��,ist Zezé d anUllY' ,�. 'ris a que, "z� ºr�)l""" .naís- foram marcados pelos 1 : o' senhor F'a'u�to querer ta":

".
,-

_
, " _;� _

OUI1Al1TE TODO DIA. ,hotel, muito a vontade, e
I b .. I Sombra, para O Atlético, par ,0,," sól '?b1ri"'peneiYa, dí-�' _ ___ - .

t p ayers a aIXO:
,

'

nao na concentração, JU!l o
,

E'dí
'

P 1 R_I zendo que u�� onda cOfl�e-
aos craque,s, com,0 su,pu,nha 10, para o au a a

�
t

P' I 'G ' 1 nável quer enlamear o seu
a torcida brasileira. Duran-' mos, 2 ito a, para o' uaram,

caráter. Fique "sabendo, se-
te o dia, porém, prestava Guido- '(penalty) , para o,� Cabana, para o Imbitu- ,

Inhor Fausto, que, ainda pós- »assistência aos jogadores, Avaí 1 ba, 1. -

_

-

/.' : K �
'O::'suimos hombridade e pudor

_

� "l' �
,ensinando-lhes regras de ,

,
, para não chegarmos a êste

ponto. Não usamos de pro- _

"-__

cessas indignos .��ra des-IEscritório de Representaçõesmerecermos a dIgmdade deI' ,

um �idadãa!
'

", Vende-�e, um :E;scritório, de Representações, bem no

'1 centro da CIdade. '

,

Abrindo a 1.a rodada do. der penalidade máxima, que 'T '

T' 3-') 10 d r

1 4'

RI" 'd
ratar a rua raJano, '-', an ar - sa a ,

R,eturno - do Campeonato cobrada por Malti, foi aO evo tante e ,quan o vO"'I------ -------_

co, médico, massagista, rQu- 1Tarzeano, em realização no fundo das redes alvi-rubra. cê diz: "E é com esta men-

peiro e craques, até então' dI' I t Z·d·1 d ESPIRITOgramado do Abrigo de Me- Estava empata a a pe eJa,: a t aae e 'Um '
,

compenetrados de seu de- DE PORCO ..

'" nores, tivemos .' sábado
_

á l x 1. Saem novamente os que val vwen-

ver civico-desportivo,/ rela-
d 1

-

. ?upl'los do Ir'ma-o Roge'rl'o, do o G-I-Laraní, com l'Utas' e" tarde, o ue o entre as eqUl-
xavam os músculos e' o es':'- b'

.

,
'

.

pes do Tamandaré e do Pa- agora em busca do ponto ngas mte1't1.as.
pírito c6m gargalh'adás fes'-

1 d
"

.,. '

ladino. O embate pela téc- lue he aria a VItorIa, mas
'ceninas. Deboche geral! ' .

nica esteve falho, mas agra- não' havia mais tempo, pois
Mas houv,e t,ambé,m, 5e- }

d
'

ddou pelo entusiasmo dos li� ) juiz ava por enc�rr�, a a

gundo o turista, cenas -la-
dtigantes. Mesmo assim a pe� peleja, com o marca or- as-

mentáveis em Malolin. A's
1 ,'I'nalando 1 x 1, marcad'arleja ofereceu á quantos á

vésperas do jogo com, a
lste que prem' l'ou ,os esfor-compareceram, momentos-

Hungria, o m�lÍs sério dos '

1 dde vibração pelas
.

jogadas �os dispendidos p� os ois
nossos compromissos no

dde alguns plàyers que, se ban os.
campeonato, 'Didi tornou-se d

.

t
"

d '

destaçaram, principalmente OIS anos aras, quan o vo- )

inexplicavelmente biqueira Os quadros alinhatam ,as- cê foi reconduzido ao nos-
R os arqueiros,' que, contando ,,'l·m'. ,',

e 'mengoso. ecusou-se a co- '

. .

Bt' " {,
F 'com o fator chance, Impedl- \ TAMANDARE' - Cmer,

.

a eu cOm o pe. ez
ram .q'ue suas metas fossem

. or-
erro, embora não tão grave

t' b"
,

h ';,
h i deiro, Pedro e AraúJ'o', M.,o-

I
a e eIcm o .para' c orar se,

co,mo, ê,ste'.
,

"

.} vasadas várias vezes. Após ld M"não pudes�e sair 'da ,co!J,cen- reira, Se emar e arclO;

tração.· Consolaram-no. A-
os 45m. iniciais o placard MaIty, Abreu, Hélio, Mau- Quanto à sina do Guara-

. permanecia em branco, de- M'.pesar diSSO, 0\1. tlllvez por ricio e oraes.. ,ní ser o "ETERNO LAN-monstrando assim - a nítida '

isso, derrapou: no grimado, PALADINO - Valter, TERNA", convido você -pa-superioridade das defensi- Amilton e Carlos,' Ferras,durante ° jOlJo com os,ma- f I ra colher informàçõ,es, na
.

atr'lbuI'ndo-se ,vas, h,oje em dia, e, iZ., I' Manuel e Armerid�', .Arnal-, d dgIares. sua
,

Fe 'eração Catarinense e

derrapage17.1 à satisfaçãb, na Veio a segunda etapa e do, Valter, ClaudlOnor, Futebol, sôbre, quàritas ve-

véspera, tle todQ o s�u den- os. rapazes de ambos ôs la-I Walc� � Ce�so. '. zes, 'de 1950 até 'a presente
gue, pói':>. o meia conseguiu dos esforçavam-se ao máxi- ,

O JUlZ fOl o Sr. Humber- data, o nosso cl�be �cupou
regime idêntico' ao do trei-,mo,

I

em pról de um resul- to Pinto da Luz, com de-
o último Jugar rio .ca�peo-,

nado. tado 'favorá�el às suas cô- sempenho satisfatório. nato citadino.
Cont�u-nos, por último, res, O alvi-verde da rua Bo- Apitoü--muito bem li pe- I

o turista que, no mais to- caiuva, contando com o a- nalidade· máxima, já que

cante gesto de solidarieda- pôio de sua intermediária, houve a falta. -

de,' promoveu-se eJ,l Maco- lançando bolas em' profun- Anormalidlldes:', E".'pul-:
lin �ma f�st� para! !suavi�ar didade, dava chance a seus sou acei·tadâ�ente

.

o 'za:

a rriágua do scratch brasi- compa�heir.os, para marca- gueiro Pedro do Tamanda,.

leiro, vencido, horas �I?-tes, rem. Mas, quanto mais era ré por reclamá'ção a uma

em éircunstâncias: dr�máti- a pressão dos comandados decisão :do' árbitro.
I'

,., •

cas, pelos húngaros,>Os sui- de Márcio, eis que Claudio- OutrQs resultados:
d M I b bo .. . d Pindorama 5 x São Vi-ços e aco in, Dfl gente nor numa mta Joga a

do interior, colherijlm flo- inaugura o maréador. Dell- cente O
,

res, fizeram ramalhetes, as- ram os abrigados com � fe-i-I Faixa, Azul 1 x· São
saram bolinhos, >coaram to, Mas não desanimam os cente' 1-.. "

chá, pr,e-pararam-,<;;e. enfim, praianos, para que num lan_1 PindQrama 7 x Pádua

pa�a receber com ternura ce complicado o .juiz conce- M, Borges

Não é verdade! Sempre
reinou, entre os dirigentes I' ,

e atlétas do clube, um es-
I'

pírito de'c�mp'reensão e ca-; :'\
maradagem.J): esta mentali- :'=;"
dade que atualmente gover_,

,

na o Guaraní é a mesma de

COISAS QUE ACONTECERA� EM
MACOLIN

REBATENDO.INVERDADES
Não era intensão de mi- ca.do clube na formação da

nha parte, revidar a croni- equipe' de Aspirantes que,Escreve "O JORNAL", do os derrotados representan-
. queta intitulada "FAUSTO' na tarde de 26 de junho d,a-Rio, em sua edição de sá- tes da CBD. I

,
, NÃO E:· ,MAIS BUGRI- va combate ao Clube Atlé-

bodo último: Qual não .foi, porem a ' I '

'Mal NO" "ESPIRITO DE POR- ,tico Catarinense, Não se
decepção dos cuíçosl tal deli-CO" NO GUARANY, pu- conformando comdetiveram o ônibus, na e�-
trada para cobrir os

.

era-

" ,

Em virtude 'da absoluta

discreção da reportagem
brasileira na cobertura da V

Copa do Mundo na Suíça,
somente agora, terminado o

torneio revelamos, graças a
,

um turista patrício, o que --- "VoItamos loucos

corrente. No entanto, como

não revela a verdade e a

lealdade dos fatos, faço uso

desta, para esclarecer o.quede
na' realidade se passou.

-----�---------------------------�-------------------------,
num ambiente calmo e com-

preensivo, surge no vestiá
rio o ex-atléta Fausto, ofen
dendo um de seus compa-

-----------�------------'--�----�---patriotismo e valentia que
o ministro anulava, logo de-

-

pois, contando-lhes, inclusi
ve ao coach, sua inesgotável
coleção de piadas. picantes.
Ouvindo tais piadas, técni-

EMPATARAM TAMANDARE' E,
PALADINO: 1 X 1

so seio, após. ter caído num

E; 'qú'anfo á publicação do

"FAC-SIMILE" do seu ta-
�

..
\ ',.

Ião .. nada ve]Q., de '

extraor�

di��ri? porqu�,. �om�: você�
a maioria dos �seus ex,..cole-

,

r "
.

ga� pâga vol4ntária e reli-
gi'q�amente as' suàs contri.
bulções'. ,"

,
"

.

,f:lorianópol�s,
Vi- lho de 1954'.'

10 de ju-

,

Newton José" Garcez � � 1

t
�,

. .

0'1 Presidente do Clube Atlé
tico Guaraní.

•

I MAURY BORGES
I

,

1 Festejou, ôntem, seu aní-

Figueirense, :
versário natalício o talen-

!
'

'toso e 'estimado jovem Mau,
!

e
.

ry Borges, estudante da
,

,

i Escola Normal "Dias Ve-
, i

Paula Ra- lho" e um dos novatos na

I CAMPEONATOS DE PROFISSIONAIS E
ASPIRANTES

4,Ç> lugar - Guaraní, 6

5,0 lugar - Avaí, 7

1

'crônita esportiva da cidade
I
e ao qual "O ESTADO"

i
f' ,

fcon lOU o -movimento ute-

1 bO,lístico varzeano, tarefa'

I que aliás vem cumprindo

6,0 lugar -, Atlético" 9

admiradores,

NOVO PRESIDENTE DO C�SELHO
--

I

I
seus amigos e

'REGIONAL DE DESPORTOS
Por ato do sr. Governador lo saudoso desportistas Edu- !

acaba de ser nomeado para ardo Victor Cabral, o esti

o cargo de presidente do mado desportistas
Conselho Regional de Des- Hosterno, a quem

PARA AQUELES QUE

DESEJAM O MAX IMO

EM CORTEZIA

E EFICIENCIA

..��
�ERL
N8F�/ÇR(? .SEM IfiVlli
r

..

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



F;aqueza. em seral Escolhido' O filme, que ioau-·
Vllbo�,!�d. .

.. gurará o Mage$toso .

"Ol-.n. ,e' ,Sa�e iJ-. ose�r"População .

,

_

"

"

,

.

F'
- Acaba 'de ficar devidamente confirmado o filme

da rança que déverá inaugurar o magestoso Cine SÃO JOSE' nt

PARIS,12(U.P.)-·No·próxin1�.dia.21. "

/

'"
. f' d ado a popu-

- Trata-se de UMA ESTRELA CAIU DO CEll ,

lm_ Ç) ano pass
, um, deslumbrante filme em Technicolor que a. PARA-

lação da França se elevava 'lVÍOUNT FILMES� fará vir diretamente , de HOLLY_
a 42.900.000 habitantes �on- WOOD; _para ser exibido 'nesta . Capital em absoluta
tra"42.500.000 no fim de .. PRIMEIRA MAO :8M'TOPO O BRASIL, uma 'deferen-
1952. O excedente de nasci- cla toda especial daquela conceituada produtora Ame

ricana, para abrir com chave. de ouro das mais imponen
tes casas de diversões do sul do país e lujcuoso, confor
tável e moderníssimo 'Cine SÃO JOSE',"

- "UMA ESTRELA CAIU DO.CÊU�: é um, delicio
so éspetáculo romantice que nos faz lembrar- as melho-
res causas de nossa vida,

'

. ,',._.." Com vozes mundialmente famosas,' destacando
se:
ROSEMARY CLOONEY - a grande sensação artísti

,

-

ca dos Estados Unidos! Sua vito
riosa carreira no rádio. e na tele
visão, e os seus milhões de discos
vendidos em tempo RECORD,
grangearam para' a sua encanta"
dora figura. e incomparável voz,

, uma popularidade unica e inédita.
LfH!:RITZ MELÇHJOR - ;famoso barito�e da' ópér:<l

INALADOR VICKt .', '. ,MetrppoJitan.a. ; r ,'.
Re�"ALLEN em:

.,'

, ANNA MARIA' ALBERCHETTI-- o natável soprano BANDEIRANTES DO� -�"-""'_. -,�.�;., . ,�. ,de.J.5 anos, de.idade.
"

.....

BOlLWILLIAMS _:__, brnh��t� cant;r�da�sa�iriô 'é-iú!Ú- Ti' _,.J'1',_:��TE' .' .

,

MarlOn"DRANDO' em: .,

'nuànte galã. '.

-r '"

- Ainda a proposito de ROSj:MÀRY CLOONEY, ESPi.IRITOS INDOMITOS
a encantadota estrela que' caiu ,do céu, como. sempre Coptinuação do seriado:
acontece' quando stlrge uma. I:evelação de tal importim� FLASH GORDON No
cia no cenário artístico Norte-AmeÍ'icand, os' estudios PLANETA MART�'cinetnatográficos se movimentam febrilmente para con

tratar a nova atração, daí se originando uma contínua
e renhida porfía: A vitoria, na curiosa luta, a maior já

; verificaâa .na .época .do cinema, coube á PARAMOUNT
- a marca das estrelas -'que logroti por fim incluir a

disputadíssima ROSEMARY 'CLOONEY no seu cinti...
Imite cast.·

.

� ::
.

figu;; t '��:�t:��r��;:�::�'��e��ss��o c.?��� ������ I 'U'"��'II� �.....
.

LA CAIU DO CE U , cUJa dlreçao fOl conúada ao gran- _)I�__ .

:.

de di,retor NORMAN TAUROG. -,

\
. i .. .

- Dispondo de musicas inolvidaveis, de um colori- �
... -- ... - "---'e '':::' --

do maravilhoso e de um argumento original, póde-se As. 8hs.
desde já 'prever para o mesmo um estrondoso record de CONHITA MONTES -

agràdo.
'

.'
.'

CONRADO SANMRTIN
,- Assim poi;;;, resta-nos apenas aguardar anciosa

mente' o próximo dia 21, o qual marcará sob todos os

ângulos, o maior a'contecimento cinematográfico e ar-
<tístico de Santa Catarina. : No progr;ama:

.

Filme Jornal. Nàcional.

,
..

nacional, arcará com despe-
sa pouco superior a Cr$ "

� 100,000.000,00, importância
'que não se nos .afigura e

xorbitante; tendo' em vista

os elevados propósitos ob

jetivados pela proposição.
d) - Não se pode arguir

de inconstitucional' o' pro
jeto, bem como a emenda, ,ou vivas é tão enorme' co

ora apresentada. Os juízes, mo o das letras contidas nos
os órgãos do ,Mini.stério PÚ- livros de uma biblioteca

.. blico e os demais servido
res da Justiça prestam sua

�:�:�::Ç!�i::nt:::�;: f:�
,...

........
-

�-.-.-.'";;--�-��-.:�.'-.. -�'-'-"""��""''''�-L''''-'',.-I-'�I'·-:-e�'-.-,=--.derai, como 6 eleitoral, o �� .' � I

trabalhista, os executivos COMBATA A PRISÃO DE YENTRE COM

�:�::�:�aF����:;:, d:.:. A�: CG�A (Q)���. '\'" O maior' produ-
o quê estabelece, claramen-

TThn;' � l0. TI T Tl\\ffd"'\ ..... �lfí,1 tll\ '_ ,lor dia pAra
;

,

te, o Art. 18, § 3,6, in fine, llL/J.C.,.-'<::yJ-VlW.l..W.l.L.d

t'�
A..l1\ _

II ti
da Constituição de 1946:

.

do DOUTOR FRANCK
, \', � � RIO, 12 (V. A.)' A

"
... e, reciprocamente, a

' produção de pera
.

<1'0 Rio
_. . _

.

!' laxativo suave· de. P,urativo ,:fl
G d d SI' 1953

V A S' p-
Uniãq poderá, em matéria, ran e ,o u, em

*',

de sua 'êompetência, come-' elevou-se a 72.388.000' fru-
.

.

.

ter a funcionários estaduais tos, �o 'val�r de Cr$ .... .'.
.

... '

.• ;
. ��, •.

encargos' ánálogos, proven- Ajividades cO.munistas',� � 119.89�,000,00. .'
do a:s''neces,��l'ias despesás:-' 'M G

'. 'Segundo ihforma \0 Ser-

Os €nca�gqs' análogo�. es� eiii inas erai8 viço_ ,de Est��í�ti�a. da Pro-
tão discriminados no pri-

' ,
, . duçao, do M,�msterlO da A-

meiro membro de dispositi� BELO�HORIZONTÉ, .12 vógado 'Carlos '_ Olavo',; da gricultura, a área cultivada
vo, referente. à proposição (V. Ao) �. A seção mineira Cunha Pereira., '

, . abrangeu ,1.512 hectares.
'

invers�, isto é, à prestação,' do Partidó ·Comunist?, que O Rio Grande do Sul 0-

f
'

.

t" Os
. 'comu,nistas, ,u'sando

cupa o prl'm'el'ro lugar.. n"por ,uriCionáriós '.federaIS, con mua atuando não obs- ' :';"
. .

_

....

'd '

E" d tant' 'b'
_

1 1- d' algllns inocentes úte'is,
-

..

in-
Iproduca-o bra"l'lel'r'a de perae serVIços ao �tá. o, me., e a,pl'Ol Iça0 ega o

I'
�", �

'" :);.
diante' acôrdo dê�te com> �. funcionamento de agrelÍüa" �luSlve o _âepnta�o 'Va,�d��, _'---�-------
Únião. E êsse� se:rYÍço.s no- cões: extremistas, vem de-

miro LODo,' lanç��a� .. h� TRATAMENTO DAS'.' . '. .:,en·"'olvendo ,'um l"p.tenso
I dias um" . ma,nifesto p.'�bl"ic..�-

l •
meadam€nte; ,os de . execu-' v

..

ção de,-leis� ou 'de se�viços· trabalho pa�a ,',obt'er legen� 1 d� no, �stado de �llla:,:?a Aneml-as�
Ségundas; Quartas e'SextaS-:Feiras, ás 12,10, esca-

f d' '.

d' f' . dla·8 pag .. 5' 'pedmdo a 'C0- lando. 'em: - Laguna e Pôr,to Alegre.e erals, ou, ,ainda de ato::;. aos e ,recursos mancelros ,,..' ,
",

,. .

"
"

" labor.ação financeira 'do DO'
, .

'.

VIAJE DE.AVIÃO, MAS SEMPRE PELA VASP

;e::;��:��atip:t�::����: �;;i�oO�ese:.�t:.�::id�OS ;C.O vop,r�ohté,,:,e�u
.... ,rr��'p;r�. PILULAS1E,XARQPE' CLU81= 'D'OZ' 1= DE ,AGOSTO mp7�:mexecutivo f,i�cal;':Po�.�xem,- mineiro' indicQu para depu": as'Campf.\nhaS,ele,�t,orals::dOS.I·B\lancardl' L·" L. '��::BIIIiíIpIo, Q Tribunal F�dei'àl cl� tade 'federal o<'sr: Armando "canciid�tos �õpuía;e�"". :A� '. '"

I

, "

.

. ,.

.

. '.
.,

"
, , .

'

. '., ,.)'-:d .,': " ,',' .

ESPECIAL BINGO POPULAR E CINEMARecursÇls profer'é :,'decisã�, ZUer, e para. estadual o sr .. gora, �esenvÇ>�vern:�e.sf0;r;Ç,Ofi TRATAME'NTO" DAS' . 4a. Feira b.dia 14 .:_ DATA GLORIOSÀ FRAN- As 8hs.
que ,vem a, ser ;executada: Orlando,"',Bonfim Júnior., no sentido de obt�eY legen-::' .

'
.. ) C�SA _ A's •.26'30 horas

.�,
'

Hepry VIDAL - 'Fran-
nos Estados,. através dos Para' vereadores foram fl- das

p.�ra ?sse�.ea'9�id��O�; An'em'l-s. ',Dez Prên1�o.��'especiaiS em. �"posição .no/ centro co-
. coise ARNOULD'em:

juízes q�� julgarain' �ori�Ú- provados os nom�s de Di- O Partido Socialista: foi ''pro;,

"
• mercial

,

. 'MULHRES E VíBORAS
nàriamente 0 .�edid,0 ." I' ni�s 'pe�rin;. dei jo'rn�� N�r- eur,��o ��� '�iC�à��;� :jh-: ,: PI·LU'Llf. �E 'XA'ROPE' cuss��nçamentq'de um filme sêlécionadó e de reper-' ; No programa:
O mesmo beorre,: q\iando t11e1ho, univer�itár�q'Maul'í- .clusao' dos Cá'!lal(,lfl��!l, '�e ' �. "\

Não percam esta interessante, rodada do. BINGO.', Cine Joma�. 'Nac. .se tr�ta de �uestão" traba- ció .Junqueira;'. báncá:çio Pr�stes em suit c:hàpá pára I POPULAR. \..� c
'

.. �Preços: 6,20,.:_ 3,50
.lhista, em comarca "â�spro-' Caio Pontes 'Moréi�a-�e í:id:'; 'véréadClr�s.

" '
"

'J I J;lreço do cat�ão Cr$ 20,00..
" ' •

lmp� ate 1'8 anos.

...

Florianópolis, Quarta-feira, 14 de Julho de 1954

Em lavor da melhoria dos vencimen- t:::�!rl:=:I�i81
tos '. dos magistrados' e membros. do 6i:��::�:��:�t.�
M.a.gistério r.úb,fico, d.e ·to.,do d Paí,s �;:q�i;:;i::i��:,�::��:r��

ca do Sul, desmentiu que
���-_.- -A�' . 'i':&'i.iI.."''''''' .. .' .tivesse' sido descoberto um
vida de Junta de

conCilia-j serventaários
da Justiça vírus universal para tratar

G d P
.

ção e Julgamento, O Juiz Estadual. Há uma remune- a paralisia infantil. ue'rra o aragual'a) - E' notória a dispa- da Camara, o promotor e ração, é verdade, mas, irri- O dr. Gear fez essa dec1a-
.

,ridade entre os vencirrien- bS' serventuários é que exe- sória, diante do vulto do ração' a despeito das asser-'
'0·

- .

'd' B bel-l a-tos dos magistrados e mem- cutam o serviço, de nature- serviço, especialmente, nQS ções feitas no decorrer de
..... omlssao e a II aç o

bros do Ministério Público, za nitidamente federal. Pro- períodos de prepara, dos uma entre�ista à'imprensa, de Pensões Vill!liciasnas diferentes unidades da ferida a decisão definitiva, pleitos, e dos julgamentos pelo sr. H. W. Anderson, tRIO, 12 (V. A) -:- A Co- indicados mandado incluirfederação. Em São Paulo, em grau de decurso, pelo dos recursos dêles decor- presidente do Conselh� dos missão de Habilitação .de os nomes das .interessadas
por exemplo, os vencimen- Tribunal Regional ou pelo .rentes. A medida nada tem, administradores das pe)squi- Pensões Vitalícias em sessão em folha. Entré outras 'fi-,
tos são três· ou ,quatro vê- Tribunal Superior, confor- pois, de inconstitucional. sas, e segundo o qual q r,e- especial de hoje, ten:do em gura:> Estabelecimento de
zees 'super.íores aos 'do.s de- m.(e o caso, p- execução dessa Se assim fôsse a. União 'erido vírus fora descober .

.

d d 5 R M- .

-

vista o decreto n. 30.900 é Finanças a, a. . .

mais Estados. decisão é feita na comarca não poderia gratificar, os to. '

24 de maio de 1952, decidiu I Joana Cabral de Taixe
b) - O aumento do cus- de origem, por aquelas au- funcionários da justiça dos

deferir os processos abaixo
I
Freitas _ 14.0 B. C ..

to de .vida foi, nestes últi- toridades estaduais. E, as- Estados, pela colaboração

JUSTIFICAÇÃO

sim, ,nos demais casos..
O Serviço Eleitoral, que

congestiona o serviço fo
rense dos Estados, é execu

tado pelas autoridad�s e

'.... mos dez anos, de cêrca de

600%, A elevação dos ven

cimentos, em aprêço, verifi
cada em igual período, não
acompanhou, nem de longe,
aquêla proporção. Daí o

verdadeiro drama experi-
mentado pelos magistrados
e membros do Ministério

Público, . em todo o país,
diante da exiguidade de

seus ve;�iIIÍentos, O nobre

autor 'do prójeto, deputado
Cleme:ót� Medrado; teve 0-

'portunídade de salientar,'
na justificação de sua ini- i.

ciativa,' alguns aspectos .im

pressio�antes' dessa reali>
dade.·

' ,

c) _: Santa Catarina des-

pende com seus magistra-
. dos e membros do Ministé
-rio Pú'blico cêrca d�' c-s. :,,:
10.000.000,00. Com a aludi-'

.

_..::..;_-----���_..;;....-+_.�_:'�":7:'-.--:-
da subvenção, terá a União,
naquele Estado, um ônus

, correspondente a 'Cr$ ....

5.000.000,00. Acreditamos

que, 'para todo o território

que prestam, na execução
das leis eleitorais.
Sala 'das Sessões, 6 de

[ulhi de 1954,
JORGE �ACERDA'

mento sobre óbitos se ele

vou a 247.000'. A percenta
gem da mortalidade 'infan

til' se estabeleceu' em 38 óbí

tos por 1.000 nascimento,
sendo essa, a percentagem
mais fraca até agora obser-

VIVER!!! MORRER!!!

Depende do sangue, o sangue é a vida!
SANGUENOL f 'I'ôníco d(� convalescentes, tônico
dos desnutridos. Contém excelentes elementos

.

tônicos: .:_ Fosfato, Cálcío,
Arseniato é Vanadato de Só:"
dio.
OS PALIDOS - DEPAUPE
RADOS - ESGOTADOS :_
MÃES QUE CRIAM - MA
GROS - CRIANÇAS RA
QUíTICAS receberão a toni
ficação geral 'do organismo

-vada ,na Françfl·

Estrelas .

' _: <-

.ne Via Lactéa
o n�mêr9-. ,(1� e�!rêl�s ",e,: I e�:����:iO �g.�ão "de, ,volu:'

xistentes na VIa Lactea as- mes âe 'tO pâ'gif\agc,cada�'\l�..._-:. . I '
.

cende, segundo cálculos dos Para Ier ess: q��a.�hd;�e de
" � .

I"
astrônomos, '�fabulosa ci-lliv-ros à razao de �ez .�etr�'S, '''!' z:�� -

Ira de cem mil m!lhõe,s, d�s lP�r segundo .sem lllterru�- .'
. T

quais trinta e tres mIl ml- çao nem Ele dIa nem de 1101- .H
1hões, o� .�eja � terceira I te e �em fér�as de esp�cie
parte, ..sao l�mmosas e O· alguma, senÇlm, preCISOS

restante apagadas: Esse ,nú- contar os ?3.000 milhões de

mero de estrêlas luminosas es�rêlas levar-se-ia uns c;loi� NÃO DESESPERE I -- mesmo
, qual'ldo o resfriado lhe deixa
o nariz "tapado" e a cabeça
pesada! Hasta aspirar uma
vez o Inalad'or vick para que
Instantâneamente V: tenha' li
respiraçào" mais fácil!

G. S.

-

VIAÇÃO.AE'REA SÃO PAULO S/A.
"

,

NOVOS HORARIOS.

A partir do dia 16 .do corrente,' (inclusive) mante
remos os seguintes horários:

NORTE

Terças, Quintas e Sápados, ás 9,10 escalando
- ,Curituba, São Paulo e Rio de Janeiro;
..

.' o,'

em:

SUL

..

5

"Agência-
_,

de

Publicidade
Caba Postal, 45

}-'loi'Íanópolis
Santa C.tuina

'

"
-

:,

'� I T Z
As 5 � 8hs. ,

UM:Á GRANDE OBRA

DO CINEMA MEXICANO
, .,

Aquela mulher cometeu

um pecado tão grande, po
rem tão belo, 'que todas as

mulheres enamoradas O' CQ-

meteriam e, sem arrependi
mente ,v.oltariam a, cornete

Io!
F,erna�do, FERNANDEZ

em: ALMA DE ASFALTO

No programa:
. Esporte na Tela. Nac.

Preços: 7,60:- 3,5.0'

,-o

As- 8hs ..

., ....

No programa:
Atual. At1antida: Nac.
Precos: 6,2'0 - 3;50-

.
.

; .Imp. até 1�: anos.
I

�m� MEU ADORADO'
JOÃO

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

.I,

As 8hs.,
; Linda e' selvagem, ela ,.'

conquisto,u panl{ sempre, o
,

coraçã9 daquele·' homem.
JEAN PEf'ERS" - JEF.,.

, FREY HUN'ttR em:

U],\1 ,GRI�O NO
PÂNTANO

No piogram��:
Cine Jorn�:1: Nac..
Preç�s: 7,60 - 3,50
Jmp. até �4 anos.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



,

"
' ' :" ",':

'� � -, � � � � � � � �'� � � ,,� .. � � .' .. , .. '. .Amoroso Costa, Rio, no va-
I
venta e um ", 'eruzeiro-. que': Costa' Rio, no valor

v

de se- �<•..,."•.., �."." � _••+••
lar de cento e noventa e saí a margem. (Cr$ 91,00). tenta e' nove cruzeiros que ....:-..:

", ,
"

.:.
seis cruzeiros que saí a mar- : 44° .: Seis' metros de alo' sai a' margem. c-s 79,00). x A', ,.C;.,', Q,<,,' 'R, '. A'�".�.' .:.
gemo (Cr$196,oo).2'7.0 '-,'godão Selma brànco.s Nota '61.0.,- Trinta e quatro me-. .�.. ,.:."Dez metros cíncoenta eenv , Fiscal. 1,644 Fiação de te- tros de Zefir Mimoso azul, �

..

timetros de tecido' eurega I celagem D., Rosa S/A Ita- com listas roxas e branca, �i·' .: �:+
JUIZO DE DIREITO DA 'que saí a margem amarelo, com estamparia [petininga no valor de cen- Nota Fiscal 5.299,·C�sa A- �:+ EM FLORIÂNÓPOLIS v, �:..PRIMEIRA VARA DA \ (Cr$ 60,00.).9° - Dois ata- preta, ref. 5297, casa Amo- to ecincoenta cruzeiros que moroso Costa Rio, no "va- +:+ , +:+COMARCA DE FPOLIS alhados Cardeal (cor beije) roso Costa: Rio, no valor de sai a margem (Cr$150,00). lo� d�.duzentos e �incoenta' �:. _ TAM�ÉM _. �:.Edita� de primeira praça com 4 guardanapos, quatro cento e cincoenta 'e sete' 45° - ,Onze 'metros e trín- cruzeiros que sal, a mar- ,+.+ OS . FAMOSOS +t+com o praso de 10 dias. atoalhados Cardeal (cor cruzeiros que saí a margem.' ta centímetros .de opala 0- gem.. (Cr$ 250,00). 62.0 - .... '" ,�.

O Doutor Manoel azul) com 4 'guardanapos, Cr$ 157,00). 28,01 - Onze' ríente amarela Nota Fiscal Seis metros e 40 centimetros .::.. � I b
-

d U I'
; ..t.

Barbosa de Lacerda, cinco atoalhados Cardeal metros e oienta centímetros 7:978 Casa Amoroso Costa, de Lingere azul, Nota Fiscal.:. "O C, oés e 1-...0 as ..�.
Juiz de Direito da 4a (cor -verde) com 4 g�arda-, tecido Eúrega preto, co� Rio no 'valor de cento e 977, com Textil Piquery, .:. .t.
Vara,

.

em exercício do napos, no valor de .selscen- estamparia amarela, nota 'trinta e cinco cruzeiros que S. Paulo, no valor' de no-:' 'FERRAN'DO' .�.
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 �t"+

"

,.

:.
to da ia Vara' da Co- sa� a mar�em. (Cr$ 660,00). Costa Rio, no valor de �en- ,46° Treis metros e saí a margem. (Cr$ 96,00).�:., .:..
marca de Florianópoils, 10 - Cmco pulover gola to e setenta e sete cruzei- quarenta centímetros �e 63.0 - N�ve metros e s�s- �:. �:..Estadô de Santa Cata- o�impic� ref. 119, um_ pale- ros que saí a margem. Cr$ opala clara .azul, Nota Fls- senta centímetros de· Lm- �:. , GARA�TIDO �torina,'na fórma da lei, to, para homem de la, ref. 177,00). 29.0-Quatrome- cal 1'.998, Casa Amorosolgerie verde., Nota Fiscal �.. po,r'-' �:..etc. . . 241, no valor de oitocentos, tros e setenta centímetros Costa, Rio onze metros de 9'37. Com. Textil Plquery

'

.:. �...
Faz saber .aos que'o pre .. cruzeiros que saí a mar- de tecidos' Eureca preto, opala beje, Nota Físcal.] S. Paulo, no valor de cen- .+. 5 A NOS •••

sente edital de primeira gern, (Cr$ 800,00). 11°......, com estamparia amarela, 7.978, Casa Amoroso Costa, to e trinta e quatro cru- "

..:. .:.
praça, com ó prazo de dez Um sueter de manga ref. not� fisca15.297 casá Amoro- Rio, dezoito metros de .opa- zeiros que saí a' margem. .t. ,J.,' -tr. SANTOS S. A. ..t.
dias virem, ou dele conhe-' 237, dois eardigan na iala- so Costa Rio no valor de se- la clara branca, Nota Fiscal �Cr$ 134,00). 64.0 - Qua- .:. Pôrto Alégre ..:.
cimento - tíverem que, no ma ref. 235" nó valor de tenta cruzeiros que saí a 7.978 Casa Amoroso Cos- .torze metros e cincoenta :. '

' , :.'
dia 26 de Julho proximo trezentos e cincoenta cru- margem. (70,00). 30° .; No- ta, Rio, no Valor de tre- aentimetros de Iingerie es- �:. CASA FUNDADA EM' 1915 �:..
vindouro, - ás 14 horas, á zeiros que saí a margem. ve metros e, cincoenta cen- zentos e oitenta e oito cru- tampado,' N�ta �iscal 9�7 �:.. À venda nas 'casas: ;�:..frente do edifício do 'Pala- (Cr$ 350;00). 12°....,.. Duas timetros de tecido benfica, �eiros e oitenta centavos �omp. Textil Piquery Sao �:. SÃO 'pAULO LTDA. �:..cio da Justiça, á praça Pe- camisas esporte, digo ca- rosa, estamparia com verde' que l;iaí"a margem. (C:r$ Paulo, no valor de duzen- �:"+' �:..reira e Oliveira, <> porteiro misas sporte pà'ra h.omem, nota fiscal 2.976; Fidela 388,80). '47(1 - Vinte me- I tos e dezessete cruzeiros �... COLCHOARIA GONZAGA ,<ti."
dos auditorios do Juizo, ref. 1.139: no valor de cen- Fios $. Paulo no_ valor de

, tros e quarenta centimetr,os ! que 'saí a margem. (C�$ .:. \ ESTUFARIA GLOBO
'

.:.
trará a publico pregão, de to e quarenta cruzeiros que cento e quarenta,.e dois, de tafetá Escocês verme- '2,17,00).65.0 - Séte metros '.... ..••

. venda e arrematação a saí a margem. (Cr$ 140,00). cruzeiros que saí a mar-, 'lho, ,Nota Fiscal' 8.204 Ind. e cincoenta centimetros de .t. .

I. CAMPOS, elA·
-

.t.
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 :".'. � .- • '

,. ... .,

� ,

• � ....

'

:'
f ' b '608' . 'C· d', ,

.

, .' . d
'

d
'

" .

1 4 1
. .. ++ + •• ++�++ •• ++_++ ++ ++ �lanço o erecer so re a l,'es- pleruccme aXlas o Qumze metros 'e cmcoenta. lo no valor e uzentos e v\erde, Nota Flsca 5, tecI- • ,. .. ..

pectiva avaliação: Primei': Sul. Um macacão de meia centimetros tecidos Benfica: oitenta, � ,cinco cruZie�ros dos CaSmie S .. Paulo, no

1'0: Treis' acolchoados de para' menino, um shorts pa- azul claro, estampado com que saí a margem. (Cr$.. vialor de duzentos e vinte
algodão, para solteiro, no r,a' homem, ref. 1.132, Ma- rosa. Nota Fiscal 2.976, Fi- 285,00). 48° - Treis me- e: cinco cruzeiros q�e saí
valor de trezentos cruzei- ·lharia Confiança Rio, treis

"

tros' e noventa centimetros a margem (225,00. 66.0 -

ros que sai a margem. 2° shorts para homens, ref.. dela Fios S. Paulo, no va- Ch.iforr, estampado marron Onze metros e cincoenta
_:_ Um vestido meia esta- 1.129, Malharia Confiança 101' de duzentos e trinta e ,Nota FiScal' 11.216, Ind. e centimetros de Lingerié 90
cão, marrom,

.

UIll vestido Rio, dois calções de lã car- doi�' cruzeiros' que saí, a Com. T�xtil Said l\1urad amarelo ,com estampa bran- Transpode
fusÚio pranco com vie.s dada, ref, 1.096 Malh. Con- margem (Cr$ 232,00.). 32° S/A. no' v�lor' de cento e ca e preta, Nota Fiscal 451
azul, um vestido de .t(Jbral� fianca Rioj treis shorts pa- - Vinte e seis ,metros de noventa e, cinco cruzeiros 'Fecidos Camasmie S. Pau
co estampado, dois vestidos .

ra c�ial1ças ref.' 1.101 M�lh. ; tecidos Benfica amarelo es- que' saí a �argem. (Cr$. ,. ' l� no valor de cento e' ses
de fazenda de x�drez verde �onfíãn.ça' :Rio, n,? valo[' de tampado com vermelho, no- _1!}5,00). 490J- Dois metros senta cruzeiros que' saí a

e a,zul; um vestido �e c�� 's.�icentos_ e �tehta cr,u�ei- ta fiscal 2.977 Fidela Fios e sessenta c;entimetr()s de margem. (Cr$ 160,00). 67.0
braia azul, com"xaclÍ'ez Rr�.,.: T;()� qU,e "sa�, La margem. S. :paulo, no valor de tr!,!- organza Dalia, azul;' com - Quatro metros de es

to, ( um vestido branco cQm' 'Cr$' 67,O,;Qo) .14° '-;- Dez lenço zentos e noventa cruz�i- poá brl;ll;lco, Nota' Fis_cal tampado rosa e branco" No
estamparia azul, um', vesti- de' secj.a tipo menjeàux'-pa- ros que saí, a margem. 15.046, ,tecid�s BurÍ. S/A ta Fiscal 451, Tecidos Ca
do vet'inelho� e vj:!rde . ser,rr. r,a Jl0me� no ralor de ,tre- Cr$399,Qo). 33° -' Cinco S. Paulo,' no. varo� de se- manie; S. Paulo; no valor
botões, um",v.estido brancQ ,zentos :éruzeiros que saí, a metros e' cincoent;'l centi- tenta é oito cruzeiros que de querenta cruzeiros que
com, estamparia azul.,.um ,qlargem, (Cr$ 300,00).' 15° metros de te<;idos Mimo saí a margem. (Cr$ 78,00). saí a margem. (Cr$ '40,00).
vestido vermelhQ e verde �uatro jogos' de seda ves- vermelho, com 'estampado 50°':_ 'Vinte e um metros 68.0 -,Quatro metros . de
com botões vermelhos, urp' tido e 'teca, para menina, '·7 'branco,' nota fiscal 5.297, de Zefir Planet� xadrez I?uehar marron, Nota. Fis
vestido: branco' aom ,estam- ca�isas 'de meia para- ho- Amoroso Costa R,io, no va- Rosa, Nota Fiscal' 5.299, c,al 7.049, Ind. Felipe Daud
paria azul; um' vestido... ver- []lem,' ref. 932, MalIl. Arp. ·101' de noventa e nove cru- Casa Amoroso, Rio no va· Ltda. S. Paulo no valor de
�elho e v�rde com peitinh� ,Joinville, um pulover de- zeires que saí a m,a,rgem. 101" de dento e, sêtenta cru-' duzentos e oitent.a cruzei:
branco de fustão, dois ves- lã pq.ra

I

mendigo,. ,IIleni- (Cr$ 99,00). 34° ..:._ Quatro z�iros que saí a margem. 'ro.s que. saí a margem. _

69.0
tidos estampados azul e'pre- nó, ord. 57, no'� valor . dê metros e sessenta centime- Cz:$ 170,00). '51°' -, �reze - Quatro metros :e,. 'qua
to e amarelo e"preto' (0.1'- mil cruzeiros. que saí a tr9s de tecidos Mimo ver- metro�,

.. de� ZeIir _Elaneta renta centímetros d� Galu
gamzavaii:),;� um, ,i�sti.qo d� [�HlTgem �lCr$::.t·.00tl!;:<5õ1( 16°, élho 'com' e,Stamparia xad'rez preto; Nota Fi�cai ch� marrorl, :Nota Fiscal'
fustão grepe '{lzuf com, �ie� ;" D.ez�n'o>rie"",nie..tr.os"de �t- ,b;l:'��ca, Nota, F,iscal. '5.2�1 5.2'99, C�sa Amoró�o.· CóS- 7.049;" Ind. Felipe,., Daud:'
branco, um. vestido de to;- ganza vi\age verde ref. Amoroso tostaRio,"'no va- ta Rio; n� valQ:' de: ceptó e Ltda,. S. Paulo,' trEd,s metros
braldÜ', ver!lle1h.o �stampage .5:298 Amor�so C'osta

. �iQ." 101' de oitenta; 'e� dois cru- q'\:1átro 'cTilzeiros \ que
1 saí e quarenta' centímetros de

com pei}inho:branco de fus- Cl;O val,or' de quinhentos e zeitos que saí á margem.. ,a margem.
'

(Cr$ 10.4,oq). seda 'Flamengá, marron

tão um-yestido�' de iustão setenta cr�;zeirO!'l.,;que-saí,,:a Cr$ 82,00). 35° -:- Vinte 'I 52.0/.-:- pois metros d.e,'h�- bl'ilha,h,te Nota Fi!,cal 937;
�ermelho '"'com ":'e�tamparia:' '1ila.rg�m", (Cr$ 57�,oo) .. �7° um metros d.e ijayon ,530' cid(}s dê l�

"

Çubana
'

- Companhia Textil Piquery
branca, um vestldo de cam- ,� Olto metros de' organza azul,' Nota FIscal 5.297, A- 'marron, Nota FISGaI ,4.417 S. Paulo, no valor de du
braia 'branca digo; preto vilage amarela, vef. 5.298 móroso, Costa Rio 'no va- Casa Amorpso Costa, Riq>.\ zentos é oitenta cruzeiro!,
com listàs verdes e peitinhO' Amoroso 1 Costa Rio, no 101" de s�icehtos'. e sessenta no' valo'r ',deI €em 'crlif�irps que·. saí a margem. (Cr$
verde" dois- vestidos de gre- \lalor de duZentos e qua- cruzeiros que saí, a mar-· que saí' a 'margem., (Cr.$' 280,00). 70.0 � Oíto metros'
pe branco de pro,á amare- l"en'ta cruzeix,:os que saí agem. .(Cr$ 660,00). 36°';_ 100,00'). 53.0 '- Se�s metros �. setenta ceritimetros de
la dois estampados amare- . :nargem (Cr$ 240,00). 18° Seis metros e cincoenta de brim Almirante Azul, Flamengá marron, Nota
los e azul com, preto, uni - Quatorze, metros e vin- ::entimetros de Lunier Pré- Nota Fiscal 13.335, Com,pa- 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. Pliulo" no

,
valor

estamparia branca, � quatro' Regia Azul ref. 5,297 a�o- Filipidaud Ltda. S. pau-' no valor 'de ses$enta seis de tr�zentos e noventa e
vestido de von "Mata- raso Costa Rio, tio valor lo no v'alor de . noventa e cruzeirós 'que saí a margem um cruzeiros que saí a

razzo" estampados, treis :le duzentos'e dez cruzei- sete cruzeiros que saí a·
,.. .."

' '

r,nargem. (Cr$ 391,00),'. :;1.0,
vestidos azues com estam- ros que saí a margem. Cr$ margem. (Cr$ 97,00). '37° (Cr$ 66,op)':54.ó ....... 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- ce;ntirrietros de linho azul,
azul de anarruga, com bo-. tro metros de tecidos re- centimetros, de Lunier ver- 'quinha cinza com lista lar- no �alor de cento e oitenta
lero, u.ni'

vestidO.
de fustão gís vermelh.o ref. 5.297', A- melho.,

l Nota Fiscal, 1.492, ligas ílO.
ta fiscal 15,298 . Ca- � cinco, cr.uzeír.

os que saí
branco, um vestido de cre- moroso Costa - Rio" no [nd. Filipi Daud Ltdas. no sa 'Amoroso Costa Rio, no a margem. (Cr$ 185,00). ..;,'-'
pon azul com estamparia ,valor de trezentos e"-Sles- valor de quarenta' e treis valor de centQ e oitenta e 72.0 - Vinte metros de ,�..,,'
vermelha e branca, um ves- ·senta cruzeiros que saí, a 6rtuzeiros que,.- saí a' .mar� sete éruzeiros que sal a Rayon brancó; po 'valor d�

'---,�

tido de fustão branco com margem. (Cr$, 360,00). - gemo (Cr$ 43;(0). 38° -
I margem, (Cr$ 187,00. 55.0. quatrocentos c-ruzeiros que

poár e bole digo, com ,poâ 200.,:,,_ Nove metros de Sete metros e oitenta cen- - Dezóito metros e trinta saí li. margem. (Cr$ 400,00).
azul 'e holeiro um vestido ::ambraia iris amareI'a rei, timetros de Lingeri "Mar- centimetros de brim Tes- 73.0 - Séis metros de Zefir
para menina ele fustão rosa 5'.297, Amoroso 'Costa -'-. cante" rosa estampado no- guinha .cinza, cpm. listas preto e branco n,i:> valor de
com estamparia branca, no Rio, n.o \;'alor de duzentos ta fiscal 15.066 S. Paulo estreitas" Nota 'Fiscal 5.298 llIuarenta 'e, oitG cruzeiros
valor de treis mil cruzeiros e vinte cruzeiros que saí no valor ,de centO' e- dezes- Casa Amoroso, Cósta, Rio" (J}ue saí a margem, (Cr$ •.

que saí. amargem
·

a�márgem. (�r$ 220,oó},--;1 -set� cruzeiros, que sai a nõ\ valor de duzentos cru- 48,00). MOVEIS: 74.0-;-.
Cr$ 3.000,00). 3° - Dois Nove metros 'e oitenta:�g,E!i'ht.,�argem. (Cr$�,hl17,00): 39° zeiros que sai a ma�gem Cento e n'oventa e quatro
terno&·,para rapaz de brilI! timetros dei"��mbJ;'â�� '�4rtí.s;' -' çüo"metrps''C e. noventa (C.r$ 200,00). 56,0 - Qua- cabides de, madeira, no ya-

.

brahcd; ê -ciii�'a, no .va.,��.:'ttr;d
..�.'� 'verde, re..f/J,.?9'1', Amorp�ó> cen.timetros de, teci.dos 4:014 tro metros e noventa' centi- lar d,e trezentos e .oitenta

1
�

cem cruzeiros ,qu,�',;,���;�;�i �Costa-mo,· �o valor de·,�u .. .: �branc(), com xadrez' azul e metros de brim cinza com 'cruzeiros que saí,. ,a, mar- �
nÚI�gem (Cr$ 100,aaJ\�;4'O>0\':\i'I'7..e�tos '.e 'c�ncoEmta cruzei- vermelho. '�ota fiscaI4.936, listas estfeitas, Nota Fiscal

ge.�. (Cr$ .380,0.0). 75.0 -:-
.. Comercio - TraDllportea

Trels blusas, ,de' cambraia IWS que sal a 'margem Cr$ Fabr. vencl'dos Carlqs Re- 5:298 Casa Amoroso Cos- Tre�s::' cadeIras usadas no .. , 'j
.

Rua Joío Pint.,•• Fpo.t.
marrom com poá branG:€Ü :25.0;oe). .�2° _' Dezenove naux S/À Brusque, no va- ta Rio, no valor de, cin- valor de cem ctuzeiros que

-
"� "" .

l'
.

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

duas blusas de cambraia': mefros e cincoenta � centi- lar de cento e quarenta, e coenta e treis cruzeiros que saí � margem.' (Cr$lpO,oo). Te. r'r'e'O'os, na" V,I·. 'Ia'; florl·,d,a'verde "com poá ,brâncQ;- n�tros de cambraia Iris a- dois' cru�eiros que, saí a s.aí a" margem. (Cr$ 53,00), 76.� - Duas cabeças de '

duas blusas, de tafetá de' al- mareIa, :ref. 5.297

AmórQ-lrn.argem. (Cr$ 142,00). 40° 57.0 - Nove metros e vin- manequim, usadas .no valor
godãQ xadrez azul e verde, 1''0' Costa, no valor de,' qua:. '-;- Dez metros e trinta cen- te �erítimetros d� Zefir Cas.. de cem cruzeiros que; saí ('Es.lre·'

,

1-t·0. ).. "(,"
"

duas blusas de cambraia trocentos. e oitenta, e sete timetros de tecidos Eúrope- t�Jo' 'xadrez preto, verme- a margem, Cr$ 100,00J. Di- ,

'

verde cpm viez preto -e ra- cruzeiros e cincoenta cen- Branco,' Nota FiscaL4.936 lhQ e' b:1:an,co, 'Nota Fiscal tos bens foram penhorados MAGNIFICOS LOTES, COM FINANCI.AME;N'l'O A
sa, n� valor de �qulnh�pj;os tavos que saí

°
a margem fab..Te�idos Càrlos Renaux ã.29!9: Ji9,.val?r de- set�nta la FA�IA & C�A. LTDA.,

'. r,.ONGO PRAZO SEM �l!�OS .

cruzeIros que sal a m,argem Cr$ 487,50).. 23· - �ove Brusqu,e,� ,!lO"V,filo;i:. 9� ,��!l;;í e d?l;' ,_cruzeIros que sal, a na açao executIva que lhe
1 Oportunidade especial para aqUlslçao, com ,grande

(Cr� 500,00). 5° '-. �Uma metros e oüen�a ce.ntlme- to e' ,cmcoenta ;,cruz�rr�,�;, m,argem. ,(Çr$,72,00. 58;0 -, move MALHARIA CON- facilidade, de um esplendido lote na VILA F.LÓRID�.
ca�I�a ,para rapaz, preto e tros de cambr�Ia Irls azul que s,ª,V: a ,ma�,�em.

'

,t��$- <?I�O. �:r:1E�trtJs' e: s�tenta cen- FIANÇA LTDA.. E. para Lugar alto e saudável, e toda facilidade de condução ..
branc.o, no valor, ,de trinta ref. 5.297, Amoroso ,?osta, 150,0.0)., ,V�� .:-=- I>e���sel�� bm�tros de. ;��lr Castelo que chegue ao conheclmen- Pri"Higiada localização, na�' PROXTMIDADES DO ES
cruzeIros que sal a margem no valor de duzentos e 9-ua• metros. R�yon, Gle�sfl. bt.ªI1- az�l 'Com xadrez branco to de todos mandou. eXI,>e- TAblO DO ;FIGUEIRENSE, -:assegurarido valorização,(Cr$ _ 30,000) reÁ>? -i.. yma .renta. cruzeirqs. qu�, sal a cp' n()ta:�lfisc�' 1.726 'I:��tq Not:a <,Fiscal' ,n..5,299" Casa dir o competente edItal que imediata. ' . _

.

'.
.. "

c0II?-binação de setim dyque_ �marg'em (Cr$ '240,(0). 24° Ama,2íQ�iá.. ,:�UQ/ilo. ,,\a101- �:rle' Am()l:o�o Cost� R!o, no va� será afixado no logar do ,OS TERRENOS EM ZONAS MAI$,'DISTANTES'
sa dígo; duchese no valo:!;' --:- Q)Jatorze metrós de cam- quatrçí!.;_entos", pitei:it�l ��r'9"'� lar de SeS'sent,a' E(hove cru;' costume e publicado na foro, NÃO' PODEM OF€RECER AS MESMAS VANTA-
de quaren!a � cinco cruzei! braia marron, lris rei. ,zeil'OS

. ,:9:�e_ ;;, saf -a ,�atg�f:ri zeírp� quê saL' a· margem� ma da �ei. Dado � p�ssa�o Peça hoje meslpo informações a
.

,

'

ros qu�, sal a margem., ... �. 5297,' �mol'oso "�o�ta",, no (Cr!'��Q;ob,) ;.1 �'4:�P,',.,.� '>:çre},s, . (C�$
, 69,(0) '.' :59,,� -;- Sete nesta c�dade F�orlanop()h:, S0CIEDADp: IMOaI�IARIA SUL BRASILEJRA

(Cr$ 45,00). 7°,Um casaco, v:;llor de c�m, c7uze�ros que metr0�,,�,;�e�stp.ta0....centlm�,,; metjrqsde ��f.1-l"'?�stelo ver- aos dezenove dIas do �es ,- LTDA. (SUBRAL), :

Armenia 2/4 '-ord. 4;27:..S( sal' a margem.' Cr$ ..100,00). tros R'ãygti·�: ,(�)r�.' 148.!).5Q melp,o\ com.,.���rez branco, d� junh.o do ano de milna- Escritório: 'Edifício São Jorge, Sala 4 _ Fone: .2-1-9-2..
Pa,ulo, ,Uma jaq{lt�t� ',para 25° -;-, Dezenov,e, m��ros e brancQ ,�0t� ,Fis,cal 8�054, Notà' Fiscal 5:299"CaSa' Â- vecentos é cincoenta e qua- <

.

homem, ordem '941 {su- quarenta. ceri,�metros 'de 'corriB-,l,:'iepidss�·sOabral· ,Rio,.: móJoso Rio, no 'valor de troo Eu, HYOINO LUIZ ' • "

bras)" um !!asaCO de.lã,paz:a }'cambraia In"z;i}��rr�, com nô va1ór'" :;de Jiove�,.ta ; ér�:", é;in'Joenta' e" seis :-cruzeiros, GO�ZAQA,' Escrivão o

senhora "Çot;lf., Ir�as";Orp. poá. fato 48,,430'��:;��k·lc��. zeiros;c�tlé�, siu,!<4,.l:,ÍrlN:i��tit';' que: sai a margem. ,Cr$ .... subscreví., (assinado) MA:401, no valor de quinhentos Paulo, no valor de q-yatro- ,(Cr$,7niJO.;o?),�.d3° �',;Sp:IS' 56,0.0). 60.0 - l,\fovemetros NOEL BARBOSA pE LA-,
cruze�ros !lue' saí ,a mai': centos e oitenta çruze!ros metros ,e"cincoenta: centr- e noventa 'centimetros, . -de CERDA, Juiz de Direito"
'gem. (Cr$ 5dO,00). 8° - que saí a margem, '2'6° Dez metros de tecidos

.

4.002, ze'fi'I', '�ral1co mimoso, digo, (la Primeira Vara em exer-

Um terno de brim para ra- metros e noventa centime- rosa Nota FIscal, 4.936, Fab, Zefir' mimoso azul com lis- CIClO. Confere. HYGINO
paz, ref. 244 S, Paulo no va- tros de tecido Olímpia Ro- Tec. .carlos Renaux S/A tas 'Rosa e branca, nota fis-1LUIZ GONZAGA Es
lar de sessenta cruzeiro:;; sa com poá azul, rei. 5,297 Brusqúe, ,no valor de no- cal q,299. Casa Amoroso I crivão da l.a Vara.

1 ,I' .

v' r'

FlorianóIlolis, Quarta-f.eira, 14 de' Julho de' 1954
-------------------------------------------"--------------------��--

�;q ',�

o 'ESTADO,I

Expresso Florianópols
ANDRADE & KOERICH'
de cargas em geral entre 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 332'0/24

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

Ag�ncia: - SÃ() PAULO
I

Avenida do Estado 1666/1678 FOrre: 37-30-91
End. Telegr.: SANDRADE

r Agências no Rio de Janeirq e em Belo Horizonte
corp tráfego mútuo até São Paulo com a Emprêsa'

de Transportes Min�s Gerais SIA.)

"

,

1

.. i �

C. RAMOS SIA

18�HCO 0e C�ÉI)ITO POPULAR

II.
'

" ? AGRICOLA "I I·
.

Rv..o,��,16
'

, ... ,.
FLORIANÓPOLIS - 5�o.,eóró.rm,ó,

.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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It!lrll·dn Dem'oiPra'I'I·co'E D I T A L :�a:�:::s::i!!c;a::sv;;i��:'E
-, O. I

ru
.

..
"

'li cação de a q�.��o t��po: UlZO DE DIREITO DA, P,RIMEIRÁ .VARA DA CO-. .

,

.

I
.

')
JUIZO DE DIREITO DA I possa ser dada' ao litigio, .montam as res�onsablhda- J

MARCA DE FLORIANO'POLIS.
t •

(Sec�ão de· Santa Ca'tar oa ,la, VARA DA COMARCA relativamente a, todos os des, ,7 - No $!ntanto esta, , ,',/

D" t
· R g. a'I

. I DE FLORIANO'POLIS, reus. 01:a, tendo sidos. am- informado o requerente que f; &dital de Primeira Praça com, o 'prazo de 20 dias
Ire orlo e lon , "bos gerentes mas em perio- o sr, Antônio'Rafuos Alvim I .

.",
.

.

I" ,

d di I '
"

: :,� ., 10' Doutor Manoel Barbosa de Lacerda,.0 Diretório Regional convoca, pe o pre- EdLtal de cita.ção çom o os lverso, c aro que a esta vendendo ,U:S, bens imo-
1

,

d D' 't d 4a Vara em ezerczcsod t d díf '.
'

ti", J JUtZ e'. zre� o a .

. .

�

sente, a Convenção Regional Ordinária ..
0 prazo de 30 dias sen ença teria e 1 e- veis que pos�ue" 8 - Que do cargo de Juiz de Direito da Primeira

Parti.do,: p'ara reunir-se, nesta Capital, no ddl,a O Dr. ADA-O BER- QreunaÇnadro a'rea'SlaPrOgnaSçaa�oiliddaadl'eles_. essas' vendas ;J�?'dem preju- Vam da Comarca de Floriánópo!is; Estado
- dicar direitos' dó requeren- de Santa Catarina na forma da let, etc ...

23 do corrente, às 20 horas, na séde parti a- NARDES Juiz de Direi- gitimidade de parte "Ad d d'
....

,

"f 1 d
'

ria, à Rua Arcipreste Paiva n. 5, com a se-
to, 'da Primeira Vara da causam", reservo-me para' !:ão�sse���Ut;��:es:oas re� Faz saber aos que o presente edital dedPrZimti:ira,

, ..

'. �':i'·I.l,"''' praça, com o prazo' de vinte!, dias virem, ou, e. e �e-guinte ordem do dia: <.i:omarca de Florianópo- pronunciamentliJ final, dada conhecidos. 9'� Nestas C0n- rem- conhecimento que, no dia 5 de agosto proximo vjn-
a) _._ escolha de candidatos para, com- lis, Estado de Santa Ca- e estr�ita ligação dessa pre- dições quer o requerente" douro ás 14 horas á frente do edifício do Palácio da

pletarem as chapas' do p.,artido, no tarína, na forma da lei liminar com o merito da pelo presente PROTESTO 'Justiça, ã Praça P�reira E;: Oliveira, o porteiro dos au-
d t causa E d 'da forma a JUDICIAL nos termos do diterios do Juizo trará a publico pregão de venda e,

pleito de 'l de outubro'vlO ouro,·. e c.'. ',m eVI
,

,. ,

f...
.

ti 720' .'. t d C arrematação' á quem mais der e maior, lanço o erecer

d It
.

t FAZ SABER aos que o representação das partes, ar 19O e segum es o " '. , <: . U tb) - assuntos outros ,e a o ln eresse
.. sob 'a respectiva avaliação o segumte: _ fi erreno

presente edital de citação Evidente, o ligitímo ínte- P., C. ressalvar os direitos situado nesta eídade a rua Dr. Feereira Lima, medindopartidário.. com o prazo de trinta (30) resse ecônomíco que anima futuros, pelo que requer, a quinze metros dê frente a dita rua, antiga Camburiu,
. F'orianõpolis, 3 dei julho de 1954. dias virem, ou dêle tiverem as pa'rtes' no presente Iiti- ,V. Excia. se digne mandar quarenta metros do lado esquerdo extremando com

CELSO RAMOS conhecimento que por par- gio. Fpolis., 8 de junho, de notificar por precatória, o quem de direito, do, outro la?o, extre.�a .com propríe-
3 - .

A '.. • dade de Arthur POUI e Crestíano Kreiling, fundos com
te de ARTUR SILVEIRA, 195

.. A�ao B�rnardes. JUIZ sr. Antônio Ram.os Alvim,
.parte de. Domingos Fredigo, existin,do no dito terrena

lhel foi dirigida a petição de DlreIta da la. Vara 5. - gerente da Sociedade Ex-
uma casa construida de madeira, coberta, de telhas,

do lteôr seguinte; _ Exmo. Que.o Egregio Tribunal de portadora Catarinense Ltda. assoalhada, em' pessimo estado de conservação, avalia-
31'.1 Dr. Juiz de Direito da Justiça, apreciando o agra- e residente, e d�miciliado dos por c�nto e vin�e mil cruzeiros. 'I_?itos imo�eis fo
Primeira Vara desta Co- vo julgou-o da seguinte' na cidade de Joinville, nes- ra'm penhora_?os a �lguel ��1ty, na açao executiva mo-

.' - '. " ..
. vida por Joao Evaristo Trivísam contra o mesmo.. E,

marca, Artur Silveira, bra- forma. ACORDA0; _ VlS- te Estado a rua Ministre
ara ue chegue ae conhecimento de todos mandou ex-

sileiro, casado, comerciante, tos' relatados e díscutídos- Calogeras n. 103. 10 Requer,' I�edir� competente edital que será af.ixado no lugar do
residente e domiciliado nes- estes autos de agravo, n? ainda mais a publicação de I costume e publicado na forma da lei. Dado e passado
ta Capital, por seu procu- 2.105, da Comarca de Flo- editais em Florianópolis, -e I. nesta' cidade de Flor�anópolis" ao Pri�eirà dia do mês

ll'ad�r abai,xo assinado, co.n,
- rianópolis,' em que é agra- J' 'U p ra ciência de de-julho do ano de mil novecentos_e cmcoenta e. quatro.?In�l e, � I

I., lEu, Hygino Luiz Gonzaga, Escrivão o, subscrevi, (ass.)tra Antonio Hamos Alvrm, vanto Antonio Ramos AI- terceiros mteressados ja Manoel Barbosa de Lacerda, Juiz de Direito da la. Vara
brasileiro, casado, comer- vim e agravado Artur Nu- que o requerente promove- 'em exercicio. Confere. Hygino Luiz Gonzaga, Escrivão

'I
-::iante e' domiciliado em nes da Silveira, ACOR- rá futuramente, a anulação da 1.a Vara.

r
.

d PI' t
- roinville, neste Estado, aDAM; - em Camara 'Civil, d� toda e qualquer venda /armaClas e an ao· rua Ministro Calógeras n. 8, por conformidade de votos, que prejudique os direitos --,:._------------------_.

Mt:S DE JULHO
'

vem. a presença de V. conhecer do recurso e ne- .que forem reconhecidos em
. '17 _ Sábado (tarde) _;_ Farmácia Noturna _ Rua

Excia. expô'!' e afinal re- gar-Ihe provimento para Juízo ao requerente, 11 _

Trajano.
'

1 f18 _ Domingo _ Farmácia Noturna +-.Rua Tra- querer o seguinte: _
. con lrmar o despacho agra- Outrossim, o requerente pe,

Jano.,
.

.

' ,Dia 30 de dezembro de vado Cu,Stas pelo agravan.' de que, cumpridas as' deter-
.

24 -:-. Sábado (tarde) _ Farmácia Esperança -

1952, o requer�nte moveu te. Trat�-se. do jeguinte; �inações"legais sejam os' Com iat.1I61o.o Vos.
Rua 'Conselhei,ro Mafra. '.

'contra, o si. Antonio\ Ra- Artur Nunes da Silveira, autos do protesto devolvi- ..,�iPi�-.t..que
25 _ Domingo _ Farmácia Esperança - Rua Con-

C
lhe ootnd.... jW'O cam.

mos Alvim, gerente sa So- propos' na la.. Vara' da 0- dos, sem deixar translada- pensc.doroselheiro Mafra. ,:r:-"
, •

,O serviço noturno será efetuado pelas "farmácias
.

ciedade Exportadora . Ca- marca da Capital 'uma ação do, para uso e conservação' leV6r'Á p.... SU4i ..ellidan. ,

Moderna, Santo Antônio e Noturna, situadas às ruas tarinense Ltda, uma ação de prestação de contas e de" de' seus direitos. 12 _ Dá ei"umlincloe.gt'� pr'tsent.:
João Pinto e Trajano.,.

. , ordinaria <;le prestação de ind�niz.ação po� perdas e ào presente para efeitos fig,.

IB'
'um'BELÍSSIMO eOFtiEde 14(/0 aROMADO.

1\ presente tabela não poderá ser alterada sem pre-
contas e indenização por danos Contra Alltonio Ra- cais o valor de dois' mil e

NCO AGP�ORCU!'I!C'hÓJO'�"LNOÁvia autorização dêste Departamento. ,

D. S. P., em Florianópolis, 1° de julho de 1954. perdas. e danos. 2 .
..!... ,Que mos, atual gennte ·da So- duzentos cruzeiros, .

Luiz Osvaldo D'Acâ'lltPora isso fêz na qualidade de ciedade Exportadora Cata- (Cr$ 2.200,00). Pede Defe-'
_...__ 'I.QAlAnóP� c7��:!,CAT�._...._...,Inspetor el." Farmácia ',ócio. quotista da referida rin�nse Ltda., e, sem pedir rimento. (Sôbre o!l\devido�

"

�ociedade sendo que 'à' ação prestação de contas pleteia selos de petição vê-se o se.,' ,'- .

PA'R'TI,O"O"'�:<"SO'CIAL foi in;taiíi-ada�'é� se ,ebêon�, 'pe�das.� 'druros f>Or�,..não,h,a,;;.41,lil1lt:e:....;fJorianóJ?Ql!s;_2�-d.!: t. '-;
. ,'"

I ,

- tl'a,em ,curso no. Juizo . de ver ô reu,'�resporisabilizado julh� de �954. (a$s.) José '.TI""IR\!*R-I:�A;.� .. I��..IDER--o,E'M()��ATleO, D,reito,da la. Vara da Co- ao assumir agerencia, oex-' Felipe,Boabaid. Subindo'o� .. "
y, � ,�'" . '

��
marca de Florianópolis. 3. �erente dessa $ociedade Dr. autos a'cornclusão recebeu o

.

Candidatos 'indicados pela Convenção, à
_ .Que do' despacho sanea- Manoel Pedro da Silveira, I seguinte despach�; A; A LIVROS ,PARA CONCURSOS DO DASP, AUTAR-

.

l' d E d QUIAS E 'BANCO DO BRA�ILAssembléia Legis ativa OI sta o:
_

,

dor o ilustre Dr.. Juiz de p�la irregulari.�ades, . de�- COli�lusão. Florianópolis, 25.

,Dr. Antônio Gomes de Almeida -- Dr. Direito da Primeira Vara mandos e desvlOs atribUl- de,Junho de 1954. (a) Ma- . VALDEMIRO R. VIDAL _ Guia do Can-

�enoir Vargas Ferreira --, Dr· I�o �ilveira :- I desta Comarca houve, por dos ao ex�gerente, na admi- 'noer Barbosa de Lacerda, didato ao Concurso p/Oficial administrativo do

1\1 I D· Ed d R b R d I �aFte do senhor Antonio nistração dêle. Contestando Juiz de Direito em exercí- Servo Pub. Federal e Autarquias :..... 150,00igue Daux --
. r. �,moo OleIrO o r

,-' .

S b' d t
"

JOAO S. ,PIMENTA _ .contabilidade Pú-..

I T
,.

C I t D Ramos Alv�m agravo para a ação .pediu o reuba cita- ClO. u m o os au os a con-
. 20.00't.·ues" -,-o Dr. W,a t.er., çnor!o av,a., can.. e -':" f.

J
'. bhca, ;...............

,

I d n b o Egregio Tribunal <;le us- �ã9, do Dr., Manoel Pedro c1\,Jsão recebeu o s�guinte lVETE CAMARGO _ Direito .constltu-rge Barroso FIlho -,- DrJ E pilO ....,ar .osa -- tiça. 4. _:. Que o despacho da Silveira; co- despacho; Notifique..:se na cional '
,...

-

20,00

fd�l.' João E,loi Mendes -- Dr. �i��ino Co�dei- saneado do Dr. Juiz de Di-' mo litisconsorte, necessa- forma pedida, providencian- . AMANDO ASSIS _ Noções de Seguro'
ro -- Prof. Lauro Locks -- HdarIO Zortea --

reito da Primeira Vara, foi rio. No despacho saneador do, oU"trossim, o Cartório, ,Social , .. :. .. . . . . . . . . . . .

. 20;00'
,

h· S·dI'
'

'

'TENORIO ALBUQUERQUE -, NoçõesPr'ãtógenes Vieira
-- Dr. José Ba la plD' o a '1' exarado no,s seguintes ter- o Dr. Juiz a que, achandO na publicâção edital. Flo- '

40,00de Estatística
,

.

Bit encourt -- 'Epitácio Bittencourt -- Francis- mos. "Vistos: Ação de pres- a especie não estava figura� rianópolis, 7 de julho de TENÓRIÓ ALBUQUERQUE.-:- Geografia
co de Souza Neves -- João Gomes ,de Campos,

.

tação de contas, comulada do litisconsorcio necessa- 1954" (aa,) Adão Bern,ar- do, Brasil .,.................................. 40,00
'

, '
'

I'
','

T d com perd,as e danos, rito rio, indeferiu o pedido. des, Juiz de Direito. E, pa- TENóRIO DE ALBUQUERQUE _;_ Testes 25,00.:- Carlos Spalding de Souza -- Va erIO, eo 0- .

Q E C
_

ordinario. Deixo de estabe- Dai o presente agravo. No ra que cheg\le ao conheci- TENÓRIO' ALBUQUER U _ .orreçao
ro Gomes -- Dr. Alfredo Cherem -- Hélio Pei- de Franses 30 o"'

. lecer LITISCONSORCIO- cas, tendo a gerencia da mentp de-todos mandou ex� . 'TENÓRIO
..

A'LBBQUERQÚii.·:':': 'ê����çã�
,

xoto _.t. Dr. OsmarCunha -- Frederico .Poy Fi- NECESSARIO; PASSIVO, sociedade sido �xercida eIl1 pedir o presente edital que de .Cartas . .' : . . . . . . . . . . . . . . . . . 30,00lho -- Dr. João 'Estivalet Pires -- Paulo Preis porque_ a ação versa sôbre epocas difererites p�lo reu será afixado no lugar do TENóRIO "ALBUQUE�QUE _ Redação
-- Mârio Tavares da Cimha Mello -- CeI. Ao-, prestação de contas duran- e pelo Dr. Manoel Pedro costume e pubÍicado na for- Oficial : ; ..

, ,'.: 40,00
d L' R·b O R d

.

d N ·t
. 'd 'u da S'l'"

.
.

- d' ca' dI' D d
.

d TENóRIO ALBUQT:1ERQUE - Exerclclotônio e ara I as -- scar o rIgues a 0- e o peIllO o em que o re.
d

1 vel�a, a açao e - ma a
..
ei. a ,o e �as�a o"

'de ,Português :..,....... 30,00
va .. - Dr. Armando Calil Bulos .;- Dr..Lecian foi. gerente da sociedade de a UIl). fDl, destacada como nesta cld�de de Flonanopo- TE!'fÓRIO ,ALBUQUERQUE' _. Lições
SÍowinski -- PedJ;o Kuss -- Manoel' Siqueira qu� o A. é socio cotista, a responsabilidade de cada lis, aos doze dias do mês de 'Práticas de Português .' : ...• ;' .

. envolvendo, tambem, per- Um determinado o certo pe- iulho do ano de mil nove- ' FABIO MELO _ Correspondência B�ncá-Bello' -- Ivo Müller -- Hugo Roepke --Erme-, .

5000das e danos. O ·outro socio riodó de tempo. No litis- '!entos e' cincoeil1ta e qua-
rIa , ;.. .

..

�

I· d L Dr Orl d B rto'lll· Joa"'o ·M. 'VIEIRA DE MELLO _ Pottug·u·ês10 o argura -- .' an o e --

• cotista Dr. MANOEL p�_. consorcio há uma unica a..;: trQ. Eu, Hygino LuÍz Gon- P

59,00S t D H· t G· ,., ,

Alf d para o Banco do Brasil .an os -- r. �l or Ullllsraes --, re O ORO DA SILVEIRA, tam- ção'na qual se confun,dem >:aga, Escrivão o subscreví.
Campos �- RícaTdo Witte -- Dr. FernandoOli- bem foi gerente, mas. em o interesses das partes co-

;

(Ass.) Ad'ão Bernardes; OS MAIORES SUCESSOS DO
.

MOMENTO:
veira -- José Paglioli -- OUvi,o Nóbrega -- Dr. petiodo outro que não '0 do autores ou co-reus, quer Tuiz de Direito da primeira
Osní .de:Medeirós Régis -- Benjamim Bitten-

.

'.réu. Si fos�em, co-gerentes, quando o séti objeto que Vara. Confere. Hygip,o Luiz
,

.

D J
'

B b·d D Ad I 'nã(;) teria du�ida o Juizo em quando ao, seu fundamento. Gon,zaga, Escrivão da Pri-court Barreto -- r. ose oa ,aI --, r·
.
a -

.

,
.

h estabelecer dito.lidisconsor� NO,_caso não se pode fa- ,meira Vara.,'berto Tolentino de Carval o -- Prof. Flávió
cio. O fato de har o A. lar em conexão de respon-Ferrari -- Dr. Wilmar Dias -- Torquato ,Tasso, afirmado �er o réu SOLI- siibilidade, porque o r�u

--,Joaquim Rigo -- Arlindo Ferrari -- Dr. DARIO NA RESPONSA.- não �xerceu a gerencia da'
Ylmar Corrêa -- Tiago' José da Silva -- Dr. ÉnLIDADE do Dr. Manoel Sociedade concomitantemeFl

Renato Ramos da Silva� , Pedro da Silva' digo, M�- te com o dr."Manoel Pedro
noel Pedro da Silveira; pe- da Silveira. Há faces,distin�
[os 'desmandos' por êste tas qu� podem ser perfeita
praticados aó tempo de mente destacadas. Assim
sua gêrencia o mestpQ' de- decidindo, .fica resolvido'
pois no curso da atual,' não que a ação de prestação de
induz LI1'lS CONSORCIO, contas, tem que circunsc:re
NECES�ARIO,I porque na ver à gerência do réu. Flo
solidariedade passiva" ao rianópolis, 23 d� julh.o de
credor é falcultado exigir, ,1953.. (as:) Flávio Tavares
indeferentemente, de um da C�ilha Mello, Presiden..

ou de alguns dos,' deveres, te com voto. ATno Hoeschel,
a dívida: comum. Só' ocorre' Relator. Osmundo Nóbr�
litisconsorcio' p a SI 51 �v 0, ga, Alves Pedrosa. 6 ..

quando uma u;nica solução Quer no moment.o a ação se I

FlorianÓpolis, Quarta-feira, 14 de Julho de 1954 'I'
o ESTADO

.,J

j

.
. Presidente em. exercício

JOAO DAVID FERRlElÇ.A LIMA
Secretário Geral

RUBENS DE ARRUDA RAMOS
Secretário

ANTONIO DE LA�A RI�AS
Secretário

ROBERTO OLIVEIRA'
Tesoureiro

30,00

GIOVANNI GUARESCHI ---::- Don, Camilo
e se\,J pequeno 'mundo ...

'

..... ' .. ; ..... ,
.. 1. '•••••

GIOVANNI GUARESCHI _' O regresso
de ,Dom CamilD

,
'.' .

GIOVANNI GUARESCHI _ Dom Camilo
e seu' rebanho. " ; '. . . . . . . . . . . . . . . . . . 65,00

LIVRARIA LIDER -' Rua T'enen'te Silveira, 35 -
Florianópolis ,

,

,

ATENDEMOS, TAMBE'M PELO' SERVIÇO' DE,
REEM&QLSO POSTAL

.

70,00

65,00

Senhores Cal1d�dalos
8 Deputado e Vereador
PARA SU8.. PROPAGANDA. POLITICA EM

PAPEL OU SEDA_NYLON PROCURE WANDYCK
T. DA SILVA, ALTOS DO ,RF1STAURANTE ROSA
_:. PRAÇA 15 DE 'NOVEMBRO 22-2A.

CAMPANHiDOc-r$------t-,OO
B.ua DeodólO eaquinada
Rua' Tenente Sllve1ra! ,

I

Viagem� ',c�m, seg,.rilDÇa
,

"

'. ,e rapi4ez
.

so' N�,S CONFORTAYEn� �MICRO-ONIBU8 .DO,
RAPIDO . ,(SDt�'BRISJ'LIIIO"

, ,

'\1".
'

.. :

QANHE� PASAGE� DE IDA E ,VOLTA A
PORTO ALEGR� 'l'OMANDO PARTE DA GRANpE
CAMPANHA DO CllUZEIRO DO.GRl!:MIO PEDRO
JORGE FRASSATl.

•
• ;

1

,

Agência":
FlorlanópoUI -;- naja. -:- Joinville :- Curjtlb.�

-----------------�----�--------�,-------

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



A S�b�tituição do Prefeito da Em favor. da melhoria dos vencimen- félCUI�:dfil�:!j�!DeDSe \

Capl'�:�m�: :::ic1;atu1-.. �i

tos dos' magistrados. 'e me�bros do D��::ioD���,d�e:':::�� �:;;::!!�::o�?::.��t
iI

�o+-r:�i:kif�=��:�!Fuin::E�;d: Magistério P�blico". de tO,do. d' País !�=::�;:i:i!�:!;�;��: �::�:::�:':àsi;l��;�::'cretaram a autonomia municipal e fixaram as tres ex- ,O Deputado Jorge La- , Sr. Presidente: E a segumte, a emenda"
Ih t

.

d dará esclarecimentos' aos,

I d
.,

t f d 1 t b
"

,

-r..' C
- " .

'f'
e .que apresen ei emen acepções a regra, o legis a 01' eonstituin e- e era es a e- cerda ofereceu emenda ao Encontra-se na omissãe com a respectiva [ustí ica- ','

d' U ,_
'

leceu, no art. 12 do ATO DAS DISPOSIÇÕES CONS-
)1" t d lei do De utado de, Justíça da Câmaia,' dos ção:

ao orçament� ii ,m�o con- que nela pretendam matri-

TITUCIONAIS TRANSI[l'ÓRIAS, que -....
oje o e, p. cedendo dois milhões de cular-se, sendo que há' tôda

" OS ESTADOS e MUNICíPIOS, enquanto não ..:.lemente Medrado, relati- Deputados, O' projeto de'
a probabilidade do seu' fun-'

•
'

O PROJETO
cruzeiros para essa Facul-

S•e p'�omulgarem as Constituições estaduais, e o DIS- vo à melhoria dos venci- lei "�no 4.330;54, .de autoria EMENDA D
d "

r
,., da e . cionàmento no ano próximoTRITO FEDERAL, até ser decretada a sua lei orgâ- nentos dos Magístrados e do nobre Deputado Cle- N° 4330;54

Na' próximá segunda-fel- vindouro.nica, SERÃO ADMINISTRADOS DE CONFORMI;. Memb�os do "Ministé;io Pú- mente Medrado, que dispõe
DADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENT,E NA DA-

blico. sôbre contribuição por par- Redija-se o art. l°'da se-
TA DA PROMULGAÇÃO D�STE ATO:',

'

,

cujo PARAGRAFO ÚNICO, assim redigido: Na ocasião, encaminhou te da União, como auxílio guinte maneira:
"

"Dos atos dos Interventores caberá, dentro de à consideração da Câmara de emergência para a exe- Art. 1° - A União con-

dez dias, a contar da publicação oficial; recurso de dos Deputados, com . as se- cução' e 'manutenção dos trdbuirá, como auxílio de
qualquer cidadão para o Presidente da República; guintes palavras: serviços de Justiça de inte- emergência, para manuten-
e, n,ÓS m,esmos termos, recurso para o Intérventor, di" drêsse federal, exerci o pe o ção e execução os serviçosdos atos dos Prefeitos Municipais",

induz a certe�a de que a sua aplicação seria obrigatória Poder Judiciário do Estado, da Justiça dos Estados,
APENAS DURANTE O DECURSO DO PRAZO ENTRE TIM 20m a subvenção corres- com uma subvenção corres-

A PROMULGAçÃO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL
, • • • pondente a quarenta por .pondente au aumento que

(18 de setembro de 1946) E A DAS CONSTITUIÇÕES cento sôbre os vencimentos se efetuará sôbre os ven-
ESTADUAIS E LEI ORGÃNICA DO DISTRITO FE-
DERAL, (23 de julho de 1947, para o .caso do Estado de BARULHO' NO CHATO dos Magistrados. e Mem- cimentos dos Magistrados e

Santa Catarina).
'

, bros do Ministério Público Membros do Ministério PÚ-
10. - Assim, para se fixar exatamente o prazo de vi- ' Continua brabo o chari- em efetivo exercício. blico, em efetivo exercício,

gência, para o nosso Estado, da norma prevista no art. 12 !Jari, nessa casa-de-mâi- A essa importante pro- Ie acôrdo com a seguinte
do ATO citado, basta' computar-se o tempo decorrido en- Joana, que éa UDN cata- posição' estou oferecendo abela:
tre 18 de setembro de 1946, data da promulgação da Cons-

rinense. A essa altura dos d
'

A '

C $ 10000 6001tituição Federal e 23 de' julho de 1947, dia em que foi pro- uma emen a, que [á enca- te r, . ,00, iO,

mulgada a carta constitucional catarinense. acontecimentos, ninguem minhei à Comissão de Acima de Cr$ 10.000,'00
11. - A legislação vigente, prevista no art.12 do ci- mais se entende. Depois, '::onstituição e Justiça, a- até €1'$ 15.000,00 50%

tado ATO era nada mais nada menos que o Decreto-Lei então, que o Pau�o Princí- través de seu ilustre Presi- Além, de Cr$ 15.000,00, tos, porquanto visa a valo-
n. 1.202, conhecido soh a denominação de CóDIGOS DOS

pe de Galles Bornhausen d S L" Bitt 40010INTERVENTORES d
.

d'tI' ente, r. ucio 1 en- t(
"

. ,e emais ecre tos que o a teraram,
em parte. ,

(corr-ido pelo Colin}, engu- court.
12. - Desta maneira, enquanto não promúlgada a liu (num banquete de 150 ---------�----------.,--

Constituição de Santa Catarina e enquanto não transfór- talheres) o pobre Saporíti,
mada em Assembléia Legislativa a sua Assembléia Cons- lá em Mafra, tudo pode a
tituinte, eleita na conformidade do. art: 11 do referido
ATO, o Estado de Santa, Catarina, como' os demais da
União, foi, regido, efetivamente, pelas normas do citado
Decreto-Lei federal n. 1.202.

'

13. - A promulga�ão, porém, da Constituição,Cata
rinense (23 de julho de 1947) pôs fim à vigência, para o

Estado de Santa Catarina, ao citado art. 12 do ATO DAS
DISPOSIÇÕES TRANSITóRIAS federal.

14. - Dessa data em diante, - 23 de julho de 1947 correligionário. Queixas, Ia- •

- passou o Estado a ser regido, em tudo aquilo que; res- mentações, ingratidão. M,as (,São José))· -um cinema 10VO
peita à ,sua autonomia, inclusive a vida municipal, pela o filhinho-de-papai (que

para a CaU'·,t!l1 I A ,p Isua Carta Política e pelo ATO DAS DISPOSIÇÕES. , ' '-' v''
CONSTITUCIONAIS TRANSITóRIAS votado pelos ,pe,r�ence a uma g:taçao sa-

• ,. .• •
constituintes catarinenses e, Claro está; pelas leis que, dê- crlficada) quer ser deputa- Um cinema a altura 'de nossa capital é das 'maiores, C dles ATO e CONSTITUIÇÃO emanadas, tenham sido vo- do. Custe o que custar. O::;

uma Capital de Estado é o pois, pela l.a vez, temos um encurse . e
tadas pela Assembléia Legislativa catarinense. outros que se danem! Que F" Ic, SA-O JOSE' De cinema que pode ser equi- 18"8 '15. - No tocante à organização da vida municipal, o diabos o filho do Govêrna- ,novo me. .

"
constituinte catarinense outorgou ao Governador do Es- d'': .

'1'
. r, ,O propriedade da firma. E's-: parado aos sIe outras. impor- ,.

tado, pelo item Ii ,do art. 52 da Constituição, a faculdade
' 01' nao tem prrvi eglO."__ � 'tabelêc�i in e Íd o-s JOSE' tantes capitais do, país. Comunico aos candidatos

de nomear os Prefeitos a que se referem os §§ lO"e 2° dó Sapoiíti que se lixe. Ove, - .DAUX 'S.A. Comercial, e O 't' d
-'

de som e I.

o :mo pa, ra� _
inscritos no concurso su- O T,artigo 28 da Constituição Federal, .espletivamente quan- lho é (agõra) presidente do

construido pela firma Moel- proJeçao do Cme ,SAO pra, que a relação com os 'empo,to ao § 2°, porquanto não tinha competência para modi- 'Partido; Serviço feito! Mal Ih I

f· 'I f t d C t F d I' mann & Rau Ltda., o novo JOSE', é devi,do a apare a-I resultados dos p'edidos delca- o, ace aos ermos expressos a ar a, e era, e' es-
JS comentários, sobre êssetabeleceu, no art. 1° do ATO DAS DISPOSIÇÕES Cin'e SÃO JOSE' é a con- gem ,moqerníssima instala- visão da prov'a de Conta-

TRANSITóRIAS, a obrigatoriedade da votação,_dentro triste episódio, haviam 'se
cretização de um velho an- da em s'ua, cabine GAU- bilidade estará afixacl.� nes-do prazo de 90 dias, da LEI ORGÂNICA DOS MUNICj- aquietado, êis que surge 011-, MONT-KALEE, a mes,maseio d€ nossa gente: uma ta Delegacia, ã partir de Tempo - Instável, m�,PIOS. '.... troo Com 'caraterísticos de "

'marca aa �p'arelhagem do d16 E t I· f' f t' t t d d t d' moderna casa de espetacu- 14-7-54. lhorando no decorrer o pe,.
- s a el 01, e' e 1vamen e, vo, a a en 1'0 o bomoa. Hercílio Deek' reti-

prazo preconizado, uma vez que foi sancionada a 14 de los cinematográficos, ,dota- Cine Ritz, cujo rendimento Os candidatos que qtiise- rlodQ.
novembro de 1947 - LEI ESTADUAL N. 22, LEI OR-

ra ,(iri-evogàvelmente) se� da de excelente aparelha- todos já conh.ecemos,. , rem recorrer, poderão fa-' Temperatura - Entrará
GÂNICA DOS MUNICíPIOS, - que di,sciplinou e 01'-

nome da chapa para deputa-
gem de som e projeção. Além de ser, no ramo, a zê-lo dentro de dois dias, em dl:!clinio.ganizou, detalhadamente, inclusive quanto' ao funciona� ção federal! Novamenteum· I'

� 'd ..

v'ulto,Sua importân.cia,,' par,a_ .� r�a lzaçao e m;:uor
, subsequentes ao da afixa- Ventos - Rondarão paramento dos poderes executivo e' legislativo, a" vida dos' parente do sr. Bornhausen _

. , .

t' até' agora, em nossa praça, ção. o quadrante Sul, com raja-mUl1lC1plOS ca armenses. sacrific'a um companheiro A FESTA','DO," '�LU,X ,\,
.

-

17. - Verdade é que, tendo, no art. 3° do A�O DAS o. Çüie. SÃo. JOSE', apre- Florianópolis; 13 de 'ju- das frescas.
DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS, (e que companheiro!), jo- HOTEL FOI UM senta duas, impórtantes ca- lho de 1954.
determinado prazo para a realização das eleições muni- gando-o ,às urtigas. Toda GRANDE, ACON� _

racferístícas, inéditas para Eurico de Siqueira Lisbôacipais, mandou o constituinte catarinense que
.

,sente sabia do compromisso 'TECIMENTO 80· a nossa cidade: cadeiras es- DELEGADO"os municípios fossem administrados de confor- 2ntre o Prefeito doe Blume, - CIALÉ
'

tofadas, de confecção ultra-midade C01'n a legislação vigente, AT SE,REM EM-
nau e o Governador, ,desdePOSSADOS OS PREFEITOS E VEREADORES" moderna e,TELA PANO-

(Art. 7° do A. D. C. T.). 195L O sr. Vit�r Deek seria A fina reuni'o de sába- RAMICA,' envolvida por
18. - Bem é de vêr-se que' es'sa legislação só, teve (pedra e cal) deputado fe- do, no nosso magnífico LUX l magnífica e majestosa 01'-

vigência até a decretação da lei orgânica, ou seja até 14 leral, cabendo-lhe o vale do HOTEL, foi sem dúvida al-t namentacão. _de novembro de 1947, e isto pela ptorrogação que�lhE ItaJ'al', de Brusque a R1'0 do "d grandes acon
" "

,
.

guma UJ.l1 os -

Por êste importante acon-deu o citado art. 30. do A. D. Có T.. -, IS' d d
. .. d

'

Ir19. _ Até essa data _ para fixarmos exatamente o
,:m. ena o corre Or- a-yt- tecimentos SOCla1S os u 1-

tecimento, está _de parabeils
direito intertemporal - vigoraram, ;no Estado de Santa tória do sr. Hercílio. Estava mos tempos. a empresa dirigida' pelo Sr.
Catarina, os preceitos do Código dos Intervehto�es, rela. no papo (pensáva e diiia) No d��file de modas, to-. JORGE DAUX, e, também,tivos à vida municipal. o ilustre blumenauense. marmn parte as galantes se_ d d d FI '

.

-! a socia a e e orianopo-, 20. - Dessa data em diante, as relaçõesjtirídicas re- Mas, ó fados,
'

(malignos),
I
nhoritas Elizabete Galloti,

. sultantes da vida ,e funcionamento dos municípios, fica
ram regidas pela LEI ORGÂNICA DOS MUNIÇíPIOS incompreensíveis! Eis que b Tí'ude ,Michels, Lene Bal-

e pelas que lhe sucederam ou complementara_nl, sujeitas sr. Konder Reis" vendo as lod e Janete Feijó, exibin
tôdas, naturalmente, às restrições impostas pela Cqnsti- coisas pretas para seu 'lado, do, cinc,o modêlos de alta
tuição Federàl (art. 28, §§ lO. e 20.) e leis dela decorren- investe (célere) sôp:>re Brus- costura, a cargo dos atelie-
tes )Lei n. 121, de 29 de outubro de 1947 - que consi- '\

,. que e ItaJ'aí,' abiSiCoitando- res,' da, senhorita Olga Limaderou bases militares de importância os portos de São
FranciscO do Sul e Florianópolis), bem como. às dispo-' os.' Para maior surpreza de (4) e senhora Marieta Fra-

sições da Constituição catarinense e, respectivo ATO Vitor Deek, o sr. Fernando goso (1).
DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS. .

, Melo (melifluamente) apo- A seleta assistência' não
21. - Outra; aliás, não pode ser a, interpretação dQs dera-se de Rio do Sul. Da regateou aplausos às belas

1'eferidos textos, uma vez que, pelos §§ 1.0 e 2° do citado
art. 70 do ATO constitucional catarinense; o constituinte

noite 'para o dia a: zona elei- toiletes.'
catarinense, modificou a legislação vigente.,

'

toraI vitoriana fica pitôca. Apresentaram-se, tam-
22. - Só poderia tê-lo feitó1 por haverem cessado, Reduzida., E o compr()misso bém, em grande .estilo, a re_

com a promulgação da ConstitItição catarinense, os �fei- assumido pelo sr., Bornh'au�" nomada bailarina hespa
tos do art. 12 do ATO FEDERAL DAS DISPOSIÇOES sen? O,gato comeu. Semce- nhola Carmen Cebrian, "emCONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS, que a si mes- maus cinemas.
mo impuzerá limite' quanto ao prazo de vigência. rimoniosamente. Bornhau- dois magnificos bailados Felicidades ao Cine SÃO

'23. � RESSALVADA A IMPERIOSIDADE DAS seanamente; Bigoq,eildo (mi- clássicos e a grande cantora, JOSE', em suas' jornadasNORMAS CONTIDAS NO ART. 28 E SEU § 20. DA seravelmente) o sr. Deek a- argentina Esther Mistral, I

cinematográficas, que, porCONSTITUIÇÃO, FEDERAL, ficou a vida municipal ca- (bandonou a cancha pensan_' logrando ambas demoradas I certo, serão das mais me-tarinense sttbordina:qa. exclusivamente aos textos consti- d
_' '_, b t-' Q

,

.', , ,,' '-
l

. \ . .' o com seus o oes: uem palmas. moráveis. � ,

tucumats e, as prescr'l.Ç<aes egtstatwas catarmenses. " r.

'

,.
I

? "',, '

24. -:-_ Cape,!, a ,�sta, altura: �m e�ame desses textos sera � p.ro��ma vItima. Que Esta de parabens o: LUX Ie prescnçoes, nao so quanto a mvesbdura, como, espe- o sr. Ansbhano Rlamos'abra HOTEL.
,

cialmente, quanto à forma de substituição dos Prefeitos, os 'olhos. De urnt momento' A festa de sábado confir,
de vez que o Poder Executivo"negando sanção a recente para outro poderá' suvgir mou o alto conceito em quelei votada pela Assembléia Legislativa, a ela opôs veto ma:is um parente do sr BoI' são todas as reuniões :sociaisparcial, q,ue a Assembléia lflui jupiCiosamente l'ejeitou.' .

, .,:
(Veto pareial à Lei n. 1.074, de 16 de' junho de 1954 e con- ,nhausen ,

e o
\
barulh9'� yal

,seqttentê Lei 11. 164, de 24 de junho de 1954)·. I êontinuar no 'chatô:..
'

(Continúa na próxima edição) BillVI I

(Continúa na 5a. pág.)

Florianópolis, Quarta-feira, 14 de Julho de 1954
_ .........,_ ".- -_ •• _ •• --,-- _'_ r >

contecer., Com o halo pater
no, o intimorato filhote

'avançou (feito) na candida
tura do .infeliz Saporíti, im-
pondo seu nome, tirando a

oportunidade de um velho

lis, que, diga-se de

gem � uma grande
da sétima arte.

passa-
amante

Com
.
a inauguração do

Cine SÃO JOSE', ficamos
com 2 cinemas ótimamente,
aparelhados.

'

Ao ensejo de, n()ssos cum

primentos pela' importante
realização, fazemos votos

sinceros, no sentido de não

mais' aparecerem aqueles
casos desagradáveis, de
bons filmes lançados em

D. COSTA

Uma

. '_". �.
:

Jusfa homenagem
à Carlos ftomes, em Blomenan

BLUMENAU, 11 (Do "breando, em suas criações
Correspondente) Por musicais, com os maiores

ocasião do 1080. aniversário gênios da época.
natalício de Antônio Carlos ' "O Guaraní", "O Escra-

Gomes, o 230. R. L prestou vo", "La
_

Posca", e outras

digna homenagem a êsse obras de vulto, cuidarão,
vulto impar da música bra- por si, que [ámais se empa

sileira, promovendo uma re- nará a glória do seu. nome.

treta musical, na Praça Her- Assim, pois, justas são as

cílio Luz, desta cidade. homenagens que lhe serão
E' digna de elogios a ini- prestadas pela Cultura Mu-

sicál do 23° R. L, dando, as-ciativa do ilustre coman

::lante de nosso Regimento,
CeI. Mário Ribeiro dos San-

sim, oportunidade para que

todos os blumenauenses te-

rizar um dos elementos

mais dignificantes de uma

nham contato, na manhã de

hoje, C9m as músicas belís
simas do ilustre compositor

nacionalidade, qual seja a

nemória de seus ',homens
patrício.
O programa. executado,

=stava assim selecionado:ilustres.
Carlos Gomes, na Itália,

para onde fôra enviado pe

.Io próprio imperador Dom

Pedro II, a fim de se apro-

la. PARTE
MUSICAS: Mocidade A-

cadêmica, hino: Quenl sa-
...

veitar melhor o seu gênio be?, Modinha; Noite do

musical, aurealou de glória Castelo, Romance: Inova-

o nome de' sua 'Pátria, om- ção do Guaraní, Opera.

2a. PARTE

Salvador Rosa: Pot Pour,
ri,O'pera: Guaraní,O'pera:
1° Ave Maria: 2° Canção
dos Aventureiros: 3° Proto
fonia.

, Previsão do tempo até às

14 hora� do dia 14.
'

Máxima
Temperaturas - Extre-

mas', de ontem:

22,5. Mínima 16,8.

O ilhéu, tropicalíssimo na sua ironia e no seu,

sarcasmo, ouviu o episódio, ocorrido numa conven

ção municipal do P,S.D., e dele fez a anedota. E foi
assim que no-la contou:

- O govêrno do sr. Bornhausen acabou com

o leite, acabou com a �ant'eiga, acabou com a baJ •

nha, acabou com as concorrêl,lcias, flcabou com o

Regulamento da PoHcia Militar, -acabou com a

Constituição, acabou com 'as estradas, está aca.oan
do com a carne, está acabando, com a luz ... Por

que se'rá que o Presidente Getúlio não dá um golpe
e fica eterno na História Universal?

- Como? �ue golpe'?,
- O' de nomeiar o sr. Irineu Bornhausen em-

baixador 'na Rússia? Em' dois tempos êle acabava
com o comunismo!!!
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