
O sr�.C.a.té Fllho Protesto contra
. 'experiências atômicas

em. 'Foz ·do ,Iquaçú NAÇÕES tINIDAS, 14'_,d.e noyas exper-iências nu

RIO, 14 (V. A.) - O sr. que o segundo aviao, que às 14,30 horas em Concor- (U. 1;'.) -'A Rússia disse,' cleares nas regiões de Eni-

Café Filho teve que 'perma- saira daqui para busca-lo,' dia, Estado de' S�nta' Cata- ante-ontem, que os efeitos wetok e Bikini.

d I tambem apresentara desar- I rina, das últimas. explosões. de Sumskoi -disse que os
. necer na Foz o guaçu,

I
"

porque o avião que saiu da- ranjo no motor;
, ,A tripulação n.ad� sofreu, oombas de hidrogênio nor- EE. UU., C0!110 fídelcomís-

1 foi bri O gabinete do ministro tendo, porém, a aeronave te-americanas,' no Pacífico, sários das Marshall, não
qui pata busca- o, 01 PTl-. �.

gado a fazer um pouso for- da Aeronáutica informou, I ficado- avariada. O terceiro ";_e .fizeram sentir, não sõ- têm direitos legais para rea- COMANDO
cado em Santa Catarina; No entretanto, que o av�ão .. 1 avião partiria hoj� 'do Iti�': mente no 'Jal?ãg,i como na lizar experiências atômicas

'

"

dOJUingo já circular�, nesta 2,040 do Esquadrao de
I
para trazer o vlce-presl�, América do ,S"ltil e', Austrá- ali. da Zona Milita r Norte

capital, a noticia de que o I'ransporte Especial, sob ,o, dente da República, os se- lia.

I
.

t s
'

S·O RIO, 14 (V. A)' - Tele- 'Souza Dantas assumiu o co-

id t _] R 'bl' comando do major Ernesto nadores e jornalistas que se O delegado soviético Mík- gel" pre s . Ivice-presl en e aa epu 1- ,li. •
drama de Recife informa mando da Zona Militar Nor-

ca sofrera um desastre ae- LabarthA, devido ao mau I e�c.·ontram em,sua compa- iail M. Sumskoi, fêz esta .", I •

..
. que perante altas autorida- te. Findo o ato, disse o ge-

reo e que se encontrava fe- tempo fora forçado a pousar I
nhia no Paraná; .ssoveraçâo ante o 'comitê BOMBAIM 14 (U P ) ,

.

I
1 . "

•

I des militares secretários de neral Souza Dantas que seu

rido. Pouco depois, apura-

I d
te petições do Conselho de

- Declarando que havia
'

l'
I ,

.

.

A· I
. -

O ta a
. � Estado e outras persona i- programa e cumprrr o re-

va-se haver exagero nas pOP'u açaI rev '.
/ideicomissários das Nações

.

d'
"

b t··
'

t t p' ta '

'" resco er o impor an e is
dades, o gen ..Aristoteles gula�ento do'Exército.

noticias. .
. .Jnidas, que considera uma de uma rêde de agentes __

tr��a f:to�O�ít��:rel;:tig��: COm a falta de gazolin'a �:�c,��6��0 �:r��;��ita;;:; �:r:�:�e:-e: :����:e;:d:�� Bu'r'ac,'OS e' atolel-rus',f
'

t
.

. ,

.' que se proíba ta .reahzacão d três -cíd dã dso rera pana, an es pore� BELO HORIZONTE, 14 .nandos praticados de parte: ',::, ' ", pren eu res C1 a aos e . >

de leventar vôo.. Ontem, '
.

..' r' 1
.

'C
"

.

'S
,'. ·30a: um técnico de telefo- 'na estra da .Laguna-Plorlanópolls

cerca das treze horas, cor- t���:��t:-d�g���n:Oa:b�:� �:::e�:r�:�e:�:s o�:rt::� aoal. 'de:, �� '8í1 eles e dois empregados de
Dee um assíduo leitor,Daí até a velha cidade [u-

"reram ,novos rumores de
.ado de Minas, manifestada Por outro lado; 'os ;eículos,'

.

.,f" seguros; Segundo a polícia
que se assina Um viajante líana � digamos a verdade

há dias, adquiriu aspecto de transportes 'coletivos da CAIRO, 14 (U .. P.) }sses três Cidadãos envia-
daquelas paragens, recebe- _:_ a fodovia não está. ruim,

mais grave, com as atitudes. cidade só conseguiram tran- Um �embro da delegação. :am repetidas vezés cartas
mos o seguinte: ,

dando a entender que, por

de revolta dos populares' sitar livremente graças às', egipcia à primeira confê��n- ·le ameaças a personalida- E' verdadeiramente la- lá: existee funciona a con-.

lUe, nas, ruas, 'tentavam im- �SCOll<:lS militares que os cía sôbre a .disputa do C'a-' 'Jes de Bombaim que de- menÚvel o estado em que'" servação. Mas os dois -tre-
protegiam. _, . I,nal de Suez, que ,"e re,aliza sempenham importante pa- .

t h' d h' h' ferid 1pedir a circulação dos au- t-' .'
.,.

.1/( f se encontra um rec o· a c lU os r� e1'1 os, va em

tos, obstruindo as principais �NVASAÓ desde outubro último, de- pel no mÓVimento a favor. estrada FlorÚmópolis-Lagu- por um' verdadeiro inferno;
RIO, 14 (V. A.) - O vias de tráfego da cidade. Entre as inÚmeras arbi- �la_rou' à noite passada, que. da união de Goa á Indi.a e

I na, no Massiámbú. Também a cQnspirar' e a castigar o

, Banco do Brasil está infor- :' A intervenção ela Polícia trariedades cometidas peia 1S novas prop.o_stas formu- teriam ig�almente amea.ça-; no meS1110 estado, há outro cé:!rter dos carros, ameaçan

mando, que depois de 30 Militar, ao'invés de serenar Polícia Militar e pelos ca- ladas pelos britânicos, são do assassinar leaders na-
t h' h

.

P' 1 Lopes. do-os estrag�-los, furá�los e,
,

I
. _

. "boas".'
"

cionalistas de Goa. i
rec lU o em au o

.

1
.

dias, de acôrdo �om o pra- os ânimos,- acir:rou-os, devi:- valarianos, inclui-se a inva-
�

dessarte,' para isar lOS Vla:-

'20 legal, 'não terão mais va-I do aos exce�:Sol>' c�� que _;ão - a cavalo. do pr�- I'·,
A

OC"'I-a&' 'U'.Irllbas.' . .Jt·aand'tQ:Ste.a..�il_�mP,'a',l.·Zqu_eml'naqsU,�em,.00,dEe::'101' as remessas de venda de fOI feita. a reP:r:essa�,
_

com Jio da
_ Sec:_etaI'l: d� Agn- ,.1·glt�ID _ _,-.

, _

�

.

,câmbio. A CACEX repusa- ,I eSP��fam;�t�! ,1�v�.;.o,��. e, ':}llt��/:l� �s.t�,?� ��4 p�o. _

�,
....�.�; ii... !:_U; !'! .:, .'�" '"":

. ,'. {' >1':' ;.',:;, �>"�=r�' ,�' 1.:�: ,'", .. ,,' '<. .(las,e PQ9-t;'rosas, !pas qu�.
"

_ rá te:rmin'antem�nte. qua1- tiíé rr,esmo tiro!>'. ,!\travam ':.

� UID'
ç"

"_';g'(,Q'"".'
' 4 k,'_,,:""'f,;Ir�-e'.'·rc':i'lo'

-rião p..0d'ê ,usâ�las�pdr catis�
-"", quer ped�do:do-s' iinp.qft'àdp-; COME'ReIO FECHADO ,1 a,,,, LA das p�dras que o próprio

.

res, fora daquele 'prazo;' Em' consequência dos' des- Casa lócal1"- e em s�guida tente inquerito para apurar E�tado pôs' nas
.

estradas!
----------------------- I

lo de São Paulo), 14 (I' transportado pa'ra a Capital o que realmente aconteceu. Aza� danado�,Se as lpáqui-
.Eleilo Presiden te A.) - Os policiais. da dele:- bandeirante e interr{ado no O general Carmelo Ba- nas modernas não servem;

d C d C das Jacia dest"a c'idade e as au- ,Hospital do Exérclto, onde tista da Silva era muito co- seria de bom alvitre ,o uso

a âmara é
_

aça' or invasão .oridades d� São Paulo, es- veio a falecer a 1 hora de nhecid0 e, estimado nos tão antigo' em Mato-Grosso,
Ao nosso d�retor, o sr. Abs. Siqite'ira Belo.

.

;ão as voltas com o ministe- ontem. meios inilitares, onde assen_ no nordeste e aqui mesmo,
deputado Siqueira Belo en-

.

O dr.' Jandir Sperança, AP:j;:LO rio que envolve o acidente Segundo informacões, o ,tou praça em 1923, na ar- de planadeiras toscas, de

dereço� a seguinte co.muni- filhp do s�udoso CeI. Car- Enqu�nto isso, ,p poxõ: di::. ,ofriao pelo general d� bri- ,general. Carmelo
�

Bati.sta nia de Infantaria. Promovi- madeira, "à, 'tração animal.
,- cação: los Sperança; além d'� '�er, :igy

.

�pel(!)s ao 'govêrno es- �ada Cahúelo Bat.ista
.

da procedia do Rio Grande do do a coronel em setembro Com elas as estradas melpo-
CAÇADOR - 13 __ Hon- um dps líderes ,do P.' S. -D. I taduàl, no. sentido d� que 3Uva, q1:le foi. eIlcontrado Sul em viagem para . São de 1952, ocupou, nesse pos- ravam éem por cento e as

ra-me comunicar ao emi- �o município de Ca_çador, é sejam adotadas
. providên- 11'l' manhã de sábado último Paulo: Acredita-se que o to, o cómando do 8.0 R.. I., máquinas bonitas e garbo

nente amigo que nossQ pres- nosso colega, pois ali �irigel cias que ponham. fim à 9ri- .la estação _-'desta cidade, militar tenha sofrido queda de 'Santa Cruz do Sul, Es- sas ficavam reservadas pa

tigioso correligionário dr., a Imprensa. Pela sua eiei- se ci'iada pelos carreteiz:os.- 5ravemente ferido.' Logo' do trem que o transporta- .tado do Rio-Grande do Sul. ra os desfiles e às exibições, ,

Jandir Sperança acaba de ção para chefia do legislati- . lue foi encontrado e apura-I V;l. Porém, em vista do mis- A 3 de. fevereiro de 1953 como nos concursos de mis-
I ser eleito Presidente da vo c.açadorense, ,enviamos-! No amor, um silêncio va- :lo ,o estado em que se

�n-I terio que cerca o caso, a fói transfe1:ido para a reser-. ses. Vendo as possantes e

Câmara Municipàl por sig- lhes' ll€lssas afetuosas' sau- te mais do que uma fala. �ontrava, o general Carme- G::entral de Policia de São va no posto de General de milagrosas, os eleitores fi-
nificativa maioria de' 'votos. dações correligionárias. I " PASCAL lo foi medicado na Santa' Paulo já instaurou b compe- Brigada. cariam, sem dúvida, muito
�...:.. , �4" � tLA....� � .. � � � � '.�' .! 4 comovidos e, talvez, em' ou-

I ....,.....�.."."."." -.".." ",.".- " " ;,_.,. � - "....... • "." "." " � ".�"."..H � � "":"'. .. • +. .. .. • .
O jovem e agradecido tabelião que, à falta das co- •.,..� �yr�"" ,,.. I __ :trlMl'.' Ainda assim', até ontem, o pedid� de informações. aguar· tubro, resolvessem votar no

lunas do s,eu ·falido jornal, sujeitou b govêrno aO vexa-

S
" .

f.
'. dava contestação.··, Govêrno. Como estã?, aban

me e· ao ridículo de.ser elogiado pela fôlha que mais vio-

a'Cr I IC' Io
"

'. o advpgado situacionista; diante· do .silêncio gover- :lonadas e quase �ntrafegá-lenta e desabridamente o ataca, não foi inspirado no es-
.

, namental, deveria ter tido pelo menos a prudência de '

� .

veis, as nossas estradas nãocolFier o ãssunto para o seu artigo de estréia.
.

. não aludir a uma acusação que terminou colocando o

Que o bisonho jornalista. não cuida de 'economia e ',. governador em trajes menores perante a opinião públi� atraem votos... mas pra-
finanças, as certezas estão no jornal que dirigiu e que, ca, e sôbre a qual já dormia o esquecimento salvador, gas. A da Laguna a F�oria-
apesar do ap'ôio oficial, in ,picciol tempo.. foi à· eleriva. e cela' que a soma dos outros não' alcanca, ter, t sido' o de Ainda antes, de. finalizar este revide - o que fare. nópolis dará- muita dôr de

.', tlwe de fechar as porta.s com um pre)'uizo' astronômico. vendas e' consigr{acões, que atingIu, 81 "milhões. Os. sete l1l0S amanhã - cumpre anotar,. nQs artigos de defe,sa,I _, cabeça aos mandões de ago-.Bastaria, assim, essa irretorquivel prova- da suã inci- seguintes impostos, que ultrapassaram, no ano último, a Lfl'n 'argumento que espanta e comove! Ei-Io:
ência, para alertá-lo d� temerida(ie de vir a público subestimadíssima previsjío, não ldgraram, somado.s, nem "O sr. Secretário da Fazenda, o dr. :Bayel' ra, se não fôr reparada. De
campal' de ,pl'ofeS�Qr em màtéria que foi aluno, redonda. 25 milhões de excesso.

" Filho, sabe cumprir e cumpre à risca a9 promessa o povo está farto.
nlente reprovado.

'

Se, em 1950, um metro de lenha custava 35 cruzei· determinações do sr. Governador, que lhe
Por 'sôbre lhe faltar autoridade para a cr�ica, as ros 'e h.oje custa 160; se um quilo de manteigà valia 25 são dadas neste sentido". (O de tCldos pa-

. conclu�ões a 'que chega são absolutamente leigas, por cruzeiros e hoje vale 70; se uni quilo de açucar hoje trio garem impostos).
que não tendo força de penetração, esparramam-se em pl�cou de prêço, como' tudo ó resto, -evidente que o imo Essà afirmação, como elementó de defesa, se ajusta

' Faleceu no qia 12 do cor-t
superfície, flutuantes e móveis, sem a mínima profun� posto de vendas, e' consignações, pela sua incisão e pelo perfeitamente ... a uma compoziçãozinha escolar, pifia l'ente, às 20,30 horas, na

pidade, estéreis e inúteis; como ôvo largado' fora de aumento que teve, também triplicasse. Qualquer nesgé:\ e chinfrim, aliás. Na pena de um advogado desperta a Ca,sa de Saúde "São Sebas
pinho... ,de terra que há quatro' anos, valia Cr$ 50.000,00, vale ,indagação: um auxiliar de' confiança tem. outra alterna- tião", o nosso mui prezadoEntende, por 'exemplo, p novato comentarista fi- hoje Cr$ 20-0.000,00. O. imposto" forçosamente, terá que tiva do que a de cumprir as determinacões superiores- amigo sr: José Polli,_antigonanceirq que se há-de lóuvar, no sr. Iririeu Bornhau- mostrar maior volume. para .ficar .no cargo?
sen, o genio administrativo que, em quatro anos, ele- Carrear esses aumentos para o crédito da VIsão ado A' história dos saldos devêra, até, ser esquecida. comer<;iante d�sta Capital e
vo� a. arrecadação orçamentária 'de 230 para 43Q mi- ministrativâ de um govêrno inerte e inepto, que emper. Que valem saldos em cofre se os problemas aí estão in- pessôa muito relacionada
lhoes e que, flno a ano, vem apresentando saldos. A rou o de�envolvimento econômico do Estado, atrofian. solúveis, castigando' a economia catarinense? Que re- na sociedade por seus apreq4alquer aluno de finanças ocorreria, antes de lançar' do-lhe e obstruindo-lhe o sistema de transportes - ti presentam esses saldos senão cortes naS mais premen. ,ciáveis méritos..o elogio, indagar das causas desse crescimento e veri- rematada parvoíce. E a esta se anexa a m� fé do dr. tes necessidades do' momento? Quando se abandonou
ficar se elas correspondem a um aumento de quaJi- Hercílio Luz- Filho qu�ndô, à mingua de razões suas (! por inteiro a conserva das. nossas estradas, transforman. O extinto era genitor ·.dos
dade e de quantidade ou se apenas a· um aumento de de conhecimentos próprios, repete a increpação de que, .,do-as e� sucessQes alternada!\ .•de buracos e atoleiros, srs. Artur, Atilio e Hercíllo
valor, determinado pelo fenomeno inflacionário da épo- na administração passada, as' firmas p,essedistas não pa· raia pelo' irris&ig falar e1:ll saldos. Passar fome e sofrér Polli, do comércio desta pra
ca, Se se abala.nça-se a essa análise, o afoito comenta· gavam impostos. A balela partiu, há três anos, do próprio frio. com dinheiro, no bolso só é explicavel nos desequi. ça, deix.ando numerosa desrista epcontraria, já na segundo ano, da administração governador, que chegou a precisar �m 3.266, Sli! ,não nO!! li'brados. Tent� o �r. BornhausÉm reaparelhar' o nosso cendência.,bornhauseana, �a estimativa orçamentaria, a. subestim.a. enganamos, o número dessas' firmas. j Desmentido, d�, sistema roâoviário, para o qual foram até 1951 reserva-
d� p:evisão. do hnpo�to de exportação sem, .ser' s�quer ,tribuna'legislativá, pelo ilustre deput��o IllÍla� Corrêa, nas �l's maiores liberalidades do erário,_é verá que os seu� Sepultou-se
atlU&tda e flpar aquem do 'cálculo em m'ais de 3 milhões. que lhe' solicitou, pelos canais competêntes, a relação, saldos são farsas financeiras. Por sôbre .isso, aí estão as" no Cemit,ério
E esse tributá, s�bjdai)1ente, oferece a base clássica,

en":j
nome a nome, d�s referidas 'firmas, o! ,sr. Irineu B6r. rep'ârtiÇ'ões sOQ ó regime de 1/24 por mês, ou seja, obri� com grande acompanha-'tre nqs, para a aferição de desenvolvimentQ econômÍí:o. hhausen recuou' e enmdeceu. Algum tempo depois, os gadas a dispender apenas a metade· do qúe precisam.

Confirman?o que o
A cr�sci��nto orçàmentár'io .dos últi. col�to:es .rece?i�� uma circular determinandoflhe.s que

.

Como �e t�L� tã_? anu�ciacfa defesa do govêrno foi m�tofa�ília enlutada asmos_ anos, e c�n��quencla 10glCa e natural apenas da ele-

[a1'ran3asse.m
Os nomes dessas supostas firmas para qu.e o tiro de festlm;. qlJe nao chelrou nem fedeu e, decidida-

v}lçaQ ate crm�llno�a dos preQos das mercadorias, aí es. governo, que al1't�s sabia tudo, iriclusive o total, dos ,mi. mente, n�m compensou o sacrifício de ser publicada condalências 'de O ESTA-
ta, o fato de o unposto que cqntrilmiu para isso, em p;;lr· lhares à' ünidad� - pudesse ,dar resposta à As$embléia, onde o foi. DO.
,.

,', .,;- , "."

-.
.

--__;;;"--.,--"----------�.---'
,

A nova medida será estudada, 'para imediata
.._...,.._.-_ ......,.-

.

! '. " I,
. '.' "

" r aplicação, pelo Ministro da Fazenda I

lC?m5is 8nti.oD_ií- i !UO; 14' (V. A.) _: Se- Esses ágios estarão, em
.

'

'10 ele S. C.t."lnl , .zundo revela o "Diário de breve, sendo empregados na

I " I NotíCias", desta capital, a lavoura de consumo' interno

I·
An�' X.LI .'

(I
ma 'r�portagem acreditada e, com as colheitas que daí

junto ao Gabinete do minis, advirão, tenciona o minis

N. 11.939 tro da Fazenda apurou' que tI'O estudar a possibilidade
; sr. Osvaldo Aranha, con- de determinar a completa•. _���K��������"�. .

..;o_ D- o •• n- 11-
.._-:::-__�-- , ;---._ - -- -'" ._:_-:...._�-

sidera como já completado, \ liberdade cambial e de co-

Edição de hoje - 8 páginas
I

.

Florianópolis,' �uinta-feirà? 15 de Julho de 1954
em parte, em sua primeira mércio no país, tornando,
.ase, o esquema ecónômico- assim, realidade o segundo
fínanceíro que iniciou com e mais importanté ponto do

) pagamento dos nossos a- seu esquema de reforma
trasados comerciais e com a econômico-financeira, para
recente regulamentação, por levar à p�ática a política.
decreto presidencial, da a- neo-liberalista que anunciou

plicação .dos ágios na lavou- à imprensa e ao país, quan
ra,

I d�
levou a público à instru-

çao n. 70: .

CODíPleta liberdad
v • N

DIRETOR
Rubens eI..

'Arruei. R.mos
. IERENTE

Dominlo. F.
ri. Aquino�

I

Remessa de
,venda·de

.

cambio

Sr. José PolIl

ante-ontem,
de ltacorobí,

\: ','
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I.

Amoroso-Costa Rio, no va- ,:venta e um 'cruzeiro, que Costa Rio, no valor de se- ,+ + .
, �,� � � � � .

lar de cento e noventa e saí a margem. (Cr$ �1,_00). tenta e nove' cruzeiros que ....
. -
,.

..••
seis cruzeiros que saí a mar- 44° -'- Seis' 'metros de' al- sai a margem. Cr$ 79,00). .:. A -€l'

"

"0: Rf., A.:.'gem. (Cr$ 19,,6,00). 27.0 - ',godão Selma, branco.iNota 61.0 - Trinta e quatro me- : :
Dez metros cíncoenta cen-

I �iscal 1.644 Fiação de te- tros de Zefir Mimoso azul, .:+ +:+
timetros de tecido eurega I celagem

D. Rosa S/A .1ta-· com listas roxas e branca, +:+ _ �:.JUIZO DE DIREITO DA i que saí .a margem.
','
.. '" amarelo, com estamparia petininga no valor .de cen-. Nota Fiscal 5.29�, ,Casa A- +:. - +:.PRIMEIRA VARA DA \ (Cr$ 60,00).9° - Dois ato- greta" ref, 5297, casa Amo- to e cmcoenta cruzeiros que moroso Costa RIO, no va- +. EM FLORIANQPOLIS +••

COMARCA DE FPOLIS' alhados Cardeal (cor beije) roso Costa, Rio,
no valor de saí a

,m,
argem (Cr,$150,00). lor ,de duz-ent,o,

s e eincoenta ,.:+ _' TAMBÉM _,_' .:.
Edital de primeira praça com 4 guardanapos, quatro cento e cincoenta e sete 45° - Onze .metros e trin- cruzeiros que' sai a mar- .++ OS FAMOSOS .+.

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 Manoél azul) com 4 guardanapos, Cr$ 157,06). 28:0 - Onze riente amarela Nota Fiscal Seis metros e 40 centímetros .:. .', .:+

Barbosa de Lacerda" cinco atoalhados Cardeal metros 'e'oierita centimetros, 7.978 Casa Amoroso Costa, de Lingere azul, Nota Fiscal: Colcbões de Molas .�+
Juiz de Direito da 4a (cor verde) com 4 guarda- tecido Eurega- preto, c�m Río no ,v�lor de cento e 977, .com Textil PiqlJ.�ry, ::: .:. "

Va.ra, em exercicio do na,pos, no valor de seíscen- estamparIa' amarela, nota trinta e cinco cruzeiros que S. Paulo, no valor de no-: FERRA.DO:cargo de juiz de Direi.. tos e sessenta cruzeiros que fiscal 5297' casa Amoroso saí a margem (Cr$ 135,00). venta e seis cruzeir?s que .:.
" '" �:'+

to da la Vara da Co- saí a margem. (Cr$ 660,00). Costa Rio" no valor de cen.. '46° Treis metros e saí a margem. (Cr$ 96,00) .•:. .:.
marca de Florianópoils, 10° - Cinco pulover gola to e setenta e sete cruzei- quarenta centimetr.os de 63.0 � Nove metros e ses- .:., +:+Estado de Santa Cata- olímpica ref. 119, um pale- ros"q�e; saí a margem, Cr$ opala clara' azul, Nota Fis- senta centimetros de ,Lin- ••• GARANTIDO ti+.
rina, na fórma da lei, tó para homem de lã, ref. 1077,00). 29.0 - Quatro me- cal 7.998, Casa Amoroso gerie verde. Nota Fiscal... .+.
etc ... I 241, no valor de oitocentos tros e setenta centímetros Costa, R�o onze metros de 937. Com. Textil ,Piquery .:. I

_ P ,0 r ,_._, .t+
Faz saber aos que o pre- cruzeiros que saí a mar- de tecidos Eureca preto, opala ,beje, N?ta Fiscal, S. Paulo, no' valor dê cen-

..:. 5 A NOS, .:.
sente edital de primeira gemo (Cr$ 800,00). 1l� _;_

com estamparia' amarela, 7'.978, Casa Amo:,:"o:so Costa, to e trinta e quatro cru- .t. .:.
praça, com o prazo de .dez Um sueter de manga ref. nota fisca15.297 casa Amoro- Rio, dezoito, metros de opa- zeiros que sal a margem. : ,J. R. SANTOS S. A.. :
dias virem, ou dele conhe- 237, dois cardigan na iala-

30 Costa Rio no valor de se- laclara branca, Nota Fiscal (Cr$ 134,00)'. 64.0 - Qua- +:. Pôrto Alegre +:.
cimento tiverem que, .no ma ref, 235, no valor, de tenta' cruzeiros que' saí a 7.978. Casa Arp9l'0so Cos- torze metros e. cinc.oenta �:., +:+'
dia 26 de Julho proximo trezentos e cincoenta cru- margem. (70,00).30° -.- No- ,ta, RIO, ,po _Valor de tre- centimetros de lingerie es- �:. CASA FUNDADA EM' 1915 +:..vindouro, ás 14 horas, á zeiros que saí a margem. �e metros=e ci�coenta c.en- ze�tos 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 tímétros de tecido benfica, zeiros e oitenta centavos Comp. Textil Piquery Sao �:. SÃO PAULO 'LTDA.
��

cio 'da Justiça, á praça Pe- camisas esporte] d'lgo, ca- rosa, estamparia com verde- 'que saí a margem. (Cr$ Paulo, no valor de duzen.. �. .t•.
reira e Oliveira, o porteiro .nisas sporte para homem, nota fiscal 2.916,- Fidela 388,80). 47�" Vinte me- tos � dezessete' cruzeiros ..:. COLCHOARIA GONZAGA .:.
dos auditórios do Juizo, ref. 1.139. no valor de cen-. Fios S. Paulo' no valor de' tros-e qu�enla:,ceD:timetros que saí a margem. ,(Cr$ .:. ,ESTUFARIA GLOBO .:.
trará à publico pregão, dê :o,e quarenta cruzeiros que '�ento e quarenta e dois jde ,tafetá' Escbcês ,verme- 217,qo). 65.0 - Sete metros .:. I. CAMPOS CIA"'; .t.
venda, e arrematação a sai a margem. (ç.r$ 140190). rruzeiros que saí a mar- lho, Nota Fiscal R204 Ind. e' cincoenta centlmetros de : :
quem mais der e o maior, t3° __:_ Uma saia de lã .ref. gem.' (Cr$' 142,00). 31° --: .Felípe Daud. Ltda. S. p'aY- MangoI. estampado com �:.. • • .. • • .. ..

I
• • .. • ..

+••

lanço oferecer sobre a ves- 308 pieruccine, Caxias" do Quinze metros e cincoenta !1o",no":valor de' duzentos e verd� Nota Fiscal :451 teCi-' � :..: ;••; >+: :�
pectiya. avaliaçã0: Primei- 3ul. Um macacão de meia centi�etros tecidos Benfica I oitenta' �,cin�ó �ruzeiros dos Casmie S. Paulo, no

1'0: Treis acolchoados de )ara menino, um'shorts pa-
I

azul claro, estampado com que-saí a margem. (Cr$.. valor de duzentos e vinte

algodão, para sol�eiro, no ra homem, ref. 1.132, Ma- 'rosa. ,Nota Fiscal 2.976, Fi- 285,00). 48° - T;reis me- e' cinco cruzeiros ,que saí'

E FIv'alor de tre?:entos cruzei- lharip. Confiança Rio, treis I " '>'- .
,

tros e 'noventa cebtitnetros' a, margem (225,00. 66.0, - . xpresso O, rianópols
'

ros que sai a margem. 2° :;horts' para homens, ref. dela Fios S. Paulo, no va- qhifón� estampado marron Onze metros e cincoenta
_:_ Um vestidó ' meia esta- 1.129, Màlharia Confiança 10r de' duzentos e trinta' e !'fota Fiscal 11.216, Ind. e centimetros de Lingerie 90 'ANDRADE < & ' KOERICH

çao, marrom, um v�sti�o Rio, dois calções de lã car- 'dois cruzeiros ; que s�í :r�' qom. Textil Said Murad aplarelo com estampa bran- Transporte de ������ae: g;�:1 ;��r: Florianópolis,
fustãó ,branco c.om vies dada, ref. 1.096 Malh. Con- margem (Cr$, 232,00). 32 S/A. no valor de cento e ca e preta, Nota Fiscal 451

"

d d b l' R' t
.

h t I d Com viagens diretas e permanentesazul, um vesti o e to ra - jança lO, reIS s or s pa- - Vinte e seis metros e noventa e cinco cruzeiros :l�ecidos Camasmie S. Pau-
co estampado, dois vestidos ,'a crianças ref. 1.101 Malh.' 'tecidos Benfica amarelo es� qpe saí a margem.' (Cr$ .. IQ no' valor de 'cento e ses-

Matriz:, - FLORIANO'POLIS

de fazendá de' xadrez verde Con'fiança Rio, no v�lor, de tampado com vermelho,. ilO- 195,00). 49° - Dois metros �nta crUzeiros que saí a
Rua Conselheiro Mafra, 135

'e azul, um vestido de cam- ,eicentos e setenta, cruzei- ta' fisçal 2.977 Fidela Fios e' sessenta centimetros de, margem. ,,(Cr$ 160,00). 67.0 Fone: 2534 - Caixa postal" 435

braia azul com xadrez pre- ros que saí 'a margem. S. Paulo, no valor de tre- organza Dalia azul, com, _ Quatro metros de es-
End. Telegr.: SANDRADE

to, ( um vestido branco com pr$ 670,00).14° - Dez lenço zentos e noventa' cruzei- poá braMo', Nota Fiscal tamnado rosa e branco, No- Agência - CURITIBA
, , r- .. Avenida 7 de Setembro 3320/24estamparia azul, um vesti- de seda tipo �enteaux pa- ros que saí a margem. 1p.046, tecidos Buri S/A ta Fiscal 451, Tecidos Cai Fone: 847 (Linha Paralela)do' ve'l'melho e verde sem ra homem no valor de t;e- Cr$390,00) .. 33° '- Cinco S. Paulo, no valor de se- manie, S� Paulo, no valor '

botões, 'um 'vestido' branco z�ntos cruzeiros que sal a metros e cincoenta' centi- tenta, e oito cruzeiros que de querenta cruzeiros q\l.e
End. Telegr.: SAl')lTIDRA

com, estamparia azul, um m,argem. (Cr$ '300,00). 15° metros de tecidos Mimo saí a marg�m. (CT$ 78,00). saí a margem. (Cr$ f.lO,oo�. Agência: - SÃO PAULO

Ih d Q
.

d d Ih d 500 V
'

d
Avenida do Estado ,1666/1678 Fone: 37-30-91

vestido verme o e 'ver e uatro Jogos e se a ves- verme o, com estampa. o - inte e um metros 68.0 - Quatro me�ros ,e !
com botões vermel,hos, um tidO e toca Para m�nina, 7, branco, nota fiscal, 5.2,97, de Zefir Planeta xadrez Duchar marron" Nóta Fis- "

End. Tel�gr.: SANDRADE '

Agências no Rio de Janeiro e em Belo Horizonte
, ve&tido branco C91l1 est�tn- �amisas de meia para ho- Amoroso Costa Rio, no va- Rosa, N()ta', Fiscal 5.299, cal 7.049, Ind. FelipeDaud I com tráfego mútuo até São Paulo com a {:mprêsaparia' azul, um vestido 'ver- mero, ref. 932, Malh. Arp. 101' ,de noventa e nove crY- Çasa Amoroso, Rio no va· ' I!tda. S. Paulo no valor de de Transportes Minas G�rais SIA.)melho e) verde com peitinho Joinville, um pulover de, zeiros que saí a margem. l'or de cento e se�enta cru-' duzentos e oitenta cruzei-
branco de fústão, dois ves- t� para mençligo, meni- (Cr$ '99,00). 34° - Quatro �eiros,.qul;! saí, a margem. rps que saí a margem.-69.0
tidosestampadosazule'pre- na, ord. 57, no valqr de metros e sess�nta centime� Cr� 170,op). 51° __.:.. Treze - Quatro metros e 'qua
to ,e amarelo e pretó (or-, mil cruzeiros que saí a trol' de tecidos Mimo ver':, met os de Zefir Planeta renta centimetros de Galu-

, ga,mzavari) � um vestido de margem (Cr$ 1.000,00) 16° melho com estamparia, xa ez preto.' Nota Fiscal'cha mar:r;on, No�a Fiscal

'fu'stão"grepe azúl com viez ..:.", D�zen?ve metros de or- branca, Nota Fis�aI4l�7 29 " Cai?� A�wos�, Cos- 7;049, II_ld:' Felip,e.. Daud.

brancO', um vestido de to- ganzá vllage, verde "ref. AmOItoso ,Costa ttIO, no va&' t ct, no 'valor")ie cent� e Ltda. 08:( PaUlo, freIS metros

braldo vermelho estampado 5.g9� Amoroso Costa Rio, 'lar
.

d� oif'enta e- dors cru- q r6 G:tttzeiros t que' saí e quarf-enta ceÍit�n1etro,s de
t

,

�om peitinhp branco de fu_s- n(j) ,valor -de quinhentos, e leiros que 'saí a margem. a margem� (Cl)$ 104,00). seda Flamengá, marrou
tão um vestido de' fustao setenta cruzeiros que saí a Cr$ 82,00). 35° - Vinte; 52., - Dois metros de te- llrilhante Nota Fiscal' 937

ve�melho çom estamparia' '11\arg�m. (Cr$ 570,00). 17° um met�os d: Rayon 530 (cid s de lã �ubana - C;ompanliia Textil Piquery
branca, um vestido de cam- - OIto metros de organza azul, Nota FIscal 5.297, A- ma ron, Nota FIscal' 4.417 S. Paulo, no valor de du-

,

braia branca, d·igo., preto v�lage: amarela, ref.. 5.298 moroso <?osta Rio no ya- 'Ca,sa An:oroso �osta �io, zentos; oitenta cruzeiros

,com listl_ls verdes e pe'itinh(;) A�noroso' Costa RIO, �o lor d� �elCentos � sessenta II no val�r' de cem "cruzeIros qpe sal a marge�. (Cr$
verde, dois vest1dos ,de gre- v�lor de duzentas e qua- !rUZelrOS que sal a mar- que Sal a margem. (Gr$ 280,00). 70.0 - Oito metros

pe branco de proá amare- c'tlnta cruzeiros' que saí a �em.
'

(Cr$ 660,00). 36° -- ,1,100,00). 53.0 - Seis metros ej set�nta centirpetros, de
la dois e$tampados amare- ntargem (Cr$ 240,00)., �80 Seis m�tros e' 'cincoenta 'de brim Almirante,' Azul, F)lamengá ,marron, Nota
los e azul com preto, um .,-J. Quatorze metros e �m- cell't:imetros de Lunier Pre-

I
Nota' Fiscal 13.335, Compa- F}is�al 937, com Textil Pi

vestido de Brepom a�ul COIl}.' te' centímetros de teCIdos to, 1;1ota fiscal 1.492' Ind. nhia de tecido� J. M.onteiro qp.ery S. Paulo, no valor

estampilria branca, quatro a�gia Azul ref. 5.297 amo- Filipidaud Ltda. S. Pau-I no valor d� SeS$enta seis de trez,entos 'e noventa e

vestido 'de voil "Matá- ['qso Costa Rio, no valor lo no valor de noventa e ,cruzeiros q,ue saí a ma,rgem um' cruzeiros que saí a

razzo" estampados, treis ::l� duzentos e dez cruzei- sete cruzeiros que saí a I. '

"

I margem. (Cr$ 391,00). 71.0
vestidos azues' com 'estam- CQS que saí a m�rgem. Cr$ m,ar:_ge�. (Çr$ 97,00). 37°1 (Cr$ �6,0'o)� 54.0 -:-:- Dezes- -:- <?inc� metro� e trinta

paria' em flores, um vestido 210,00) .19° - vmte e qua- - DOIS metros ,e nove�ta ,sete metros de BrIm Tes- cen,tImetros de lmho azul,
azul de" anarruga" com bo- tro metros de tecidos re- �entime1;ros, de Lunier ver- ql!iinha ,cinza com lista lar- no valor de cento e oitenta

lero, um vestido de fustãº �i,1' vermelho ref. 5.297, A- melho, Nota Fiscal ,1.492, gas nota fiscal 15.298 Ca- e, cinco cruzeiros que saí

branco, um vestido de cre- ,noroso Costa - Rio, no [nd. Filipi Daud Ltdas. no sa Amoroso Costa Rio, no ai margem. (Cr$ 185,00).
pon, azul com e:stamparia valor de trezentos e ses- valor de quarenta e treis valor de f cento e oitenta e 7?0 - Vinte metros de ;\::, i -:
vermelha e branca, um veS- 3enta cruz'eiros que saí a cruzeiros que sa.í a mar-

�

'sete cruzeiros que saí a Rtayon- branco, no valor de
..... __,..

tido de fustão branco com mlargem. (Cr$ 360,00). -'- gemo (Çr$ 43,00).,38° :- margem, (Cr$ 187,00. 55.0' qpatrocentos cruzeiros que

poár e bole ,digo, com 'poá 20° -
, Nove, metros de Sete metros e oitenta cen- - Dezoito metros e trinta saí a margem. (Cr$ 400,00).

azul e boleiro um vestido, cé\mbraia iris amarela ref. timetros de Lingeri "Mar.., cent�metros de.brim ,Tes- 73.0 --'- Seis metros de Zefir

p'a1'a menina de fustão. rosa 5.297, Amoroso' Costa -' cante" rosa estampado no;' quinha,cinza, com ",Jista� preto � hranco no valor de
com estamparia branca, nQ Rio, no valor de dl\zentos, ta fiscal 15.066 S. Paulo estreitas, Nota Fiscal 5.�96 quarenta e oito' cruzeiros

,

valor de treis mil cruzeiros e vinte cruzeiros que, saí no valor de cento. e' dezeSl- Casa Amoroso Costa, Rio, que saí:a"ma1;'gem, (Cr$ .,'
que saí a margem., .... " ,'1 plargem. (Cr$:220,00.) - sete cruzeiros que saí � no valor de duzentos cru- 48,00). MOVEIS: 74.0 _,..

Cr$ 3.000,00). 3° - Dois Nove metros e-' oitenta cen,. margem. (Cr$. 117,00). 39° zeiros que sai a, maTgem Cento.e noventa e q'uatro
.ternos para rapa:z; de brim tilll1etros de cambraia Iris ,- Oito metros le noventa (Cr$ 200,00). 56.0 - Qua- capides de madeira, no va

branco e. Ci�Z,a, no valo: de v�rde, r.ef. 5.297, Amoroso
cen,

timet-ros de tecidos 4.014 tro metros e �ov�nta centi�, lor' �e trezentos � oitenta

1cem cruzeiros que sal a C<j)sta-Rlo, no valor de du- branco com xadrez azul e ,metros de brIm cmza com cruzeIros qúe sal a' mar-

�argem ,(9r$ 100,00,). 4° ::-1.
�eptos e

c�ncoe,'
nta�

,',cruzei-
vermelho

�o,
ta fiscal

4',93,6'llistas eS,treitas,
Nota Fi�ca�

;e�,'
(Cr$ .380,00)., 75.0 - Comercio _,.. Transporte.,

Treis blusas de çambrala :df> que Sal a 'ma1;'gem
' Cr$, Fabr. venCIdos Carlos Re- 5.298 Casa Amoroso Cos- Trels cadeIras usadas no ./, I ,Rua Joio Pinto. /, Fpo."

�úa:;o;;u��� le°�ca:����� ��i��(fE/:;ncó�nt�ez�;�;� ro�UdeS�!��ru:���r:�t;a� �:;�i:'e��ei:a!�,�z�:os ���. ���·m,d:r�::. C[�:tfg�,!),� Ter�'e'-':nh)," 0'-'S' 'na VI-'Ia 'FI-o--r-'·-d-'-a-'verde com poa, bran,co, ,n�tros éIe �ambrala Ins a- dOIS cruzeIros que sal a sal a ;margem. (Cr$ 53,00), 76.0 - Duas cabeças- de ',' , '

duas blus,as, de tafetá, de al- mareIa, ref. 5.297

Amoro-Imargem. (Cr$ 142:00). 40° 57.0 -. Nove metros.e \\in� manequim, uS?d,as no valo�, -

"
,

"

godão xa,drez azul e verde, rOi Costa, no valor de qua- - Dez metros e trmta cen- te centlmetros de Zefl� CflS- 'de cem cruzeIros que sal

(E t
·

t )duas bllJ.sas, de cambraia tr@centos e oitentil e se�e timetros de tecidos Europe- telo xadrez preto, verme- a margem, Cr$ 100,00). Di- 's relO'
verde com vi'ez preto e TO- crJ,lzeiros é Cincoenta cen- Branco, Nota Fiscal 4.9,36 lho e br,anco, ,Nota Fiscal tos bens, foram pel1horados VJ:AGNIFICOS LOTES, COM FINANCIAMENTO A
sa, no valor de ,quinhentos' t;lYOS que sal' a margem fab., Te<;idos Carlos Renaúx. 5.29�.,no ;val?r de : s�t:nta \ a, FA�IA & ,C�A. LTDA., LONGO PR.AZO SEM JUROS
cruzeiros que sal a margem Cr$ 487,50). 23° - Nove. Brusque, no valor de cen-' e dOIS cruzeIros que SaI 'a na açao executIva que lhe, Oportunidade especial para aquisição, com grande
(Cr$ 500,00). 5° - Uma m�tros e. oitenta centime- to e cincoenta cruzeiros margem.: (Cr$ ?21oQ. 5�.0.- move MAL;HARIA CON-

facilidade; de um esplendido lote n,a VILA FLÓRIDA.
camísa para rapaz, preto e trCils de cambraia Iris azul que saí a margem. (Cr$ Oito :Q1e,�to.s e seten.ta cen� FIANÇA LTDA.. E para Lugar alto e saudável, e toda fàcilidade de éonduçãQ.
branco, "no valor de trinta r:ef. 5.297, Amoroso Costa, 150,00) . .41° - Dezesseis timetros ide ,Zefir Castelo que chegue ao conhecimen-

Priviligiada localização, nas PROXIMIDADES DO' ES-, 'cruzeiros que saí a margem nd valor d� duzentos e qua;.
,

metros ��yon Cleusa oran-: azul comi xadrez branco 'to de todo� mando,u : expe- TADIO DO FIGUEIRENSE, assegurando valorização
(Cr$ '30,00.) 6() - Uma l'enta cruzeiros que saí a cQ nota Fiscal 1.726 Textil Nota' Eis�ill ,n., 5.299 C,asa dir o competente edital que imediata.
combinação. de setim 'duque_ I'mv.rgem (Cr$ 240,00)., 24° Amazonia Rio, no valor de Amoroso �osta Rio, no va- se'l'á afixado no logar do OS TERRENOS EM ZONAS MAIS DISTANTES
sa digo, duchese no valor, �,Qu,ator:l\e m�tros de cam- quat,roç,entos, oitenta c,ru- lor de sessen�;:l e no.ve, cru- costume e publicado na for� NÃO PODEM OFERECER AS MESMAS VANTA-',
de quarenta e cinco cruz�i- braia,marron, lris r�f. . .. �eiros que., saí a margem zeiro,s qUÉfi' saí ,a Il}argem., ma da lei. Dado e passado Peça hoje mesmo informações a

,

ros que saí a·margem. . . . .. 5'297,
-

Amoroso Costa, �o, ,(Cr$ 'l80,00),
'

,42° - Trei,s (Cr$, 6�"ó9)'· 59.0 ,4 Sete nesta cidade Florianópolis, SOCIEDADE IMOBILIARIA SUL BRASILEIRA
, (C�$ 4,5,00). 7,0 '(Jm cas�c9' ;i{a!9,r de cem cru2;eiros qu�' metrós�,� ,s�s�enta ceIítime�', metros'·d���f!r castelo ye�," aos. dezenove dias do

.

mês LTDA. (SUBRAL)
Arlnema 2/4 ,�rd: :4�7.',�..:, 'Sal.a lJlarget;n. Cr$ 100,p�). ;tr?s"Ray()1l ',;O�d. 148.050;, melho �o:p!',xadrez �rap,co, de Junho do.ano,de mIl no- Escritóriô: Edifício. São Jorge, Sala 4 _ Fone: 2-1-9-2,
Paulo, Uma ,Jaqueta para' 25°" � Dezenove metros 'e ,!?�a�co Npta FIscal .8.054, Nota:FI,sc� �5.299 C�sa A- veçentos e cmcoenta e qua-
homem, ordem' 9�1 (su-" ql\arÊmta centimetros 9� I cont!>. tedãos Cabral �io mqroso Rip'; no 'Va[or de troo Eu, HYGINO LUIZ

br,as), Um casaeo"de.I� paríl,l' .cà�:braia, Inez, m.. arron, �om no,' ��,làr,,' de n?venta cru- Cincooe�.tà e �seis_ cfuzeiros GONZA?A, ES,criv,'ão ,o

senhora "Conf. I�g�i'!", Ord. poa fato 48,430 A., Falck S" ,zelros que �al a marge�., aue sal �,margem. é�$ '. 'i' subscreVI. (assinado) ��-
401, no valor de qumhentos I:'aulo, no v�lor de, q!latro- '(Cr$ ,'JW�Q.o),. ' 43° - SeIS ;)6,00). 60.0 -: Nov:e D,1etr9s ,NOEL BARBOSA DE LA
cruzeiros qUe saí a mar:;' centos e qiten,ta cruzeiros metrºs.,e 'cincoenta centi,. e noyentafcel}timetros�, ne' CERDA; Juiz de Direito

gemo ,,(Cr$ 500,00). 8° _. que saí a lnar�m. 2,6P :qez metros, il-e : 1ec:idos 4.002, zefir, braRco inilposo, dtg9.t dâ:,-Ptimeira Vara em exer-

Um temo de brim para ra-, metros, e no�e,nt� centi�e- rosa Nota Fiscal, 4.936, Fab.) �Z.�fir ,m�moso azul 120m ;�s,-", cici@.\ Confere. HYGINO

paz, rei. 244 S, Paulo no va- -tros de teCido, plimpia Ro- Tec. Cados Renaúx'SYA tas RQ,sa e branca; nota fis-1LB1Z GONZAGA;_ Es� j

lor de 'sessenta cruzeiros sa com poá azul, ref. 5.297 Brusql,l,e, ,no valor de no- cal 5.299, Casa" Amoros,?, J crivão da 1,a Vara.

, -

",

Distribuidor

C. RAMOS 'S/A

I'
'SAHCOdeGRf�lfO POPULAR

'Ie AGRiCOLA
'

'I· I,
. �t'J�,16 ", ,

FLORIANÓPOLIS ,;.. 5rô..e��6.rm� "

,/
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Ponzoni. BrandaUse ·S·tA.
Comercio, e. Industria

'f,onvocação
Convocamos os senhores, b) - outros assuntos de

acionistas para a assem- interesse social.
'

derrubado em ' '1: 'de " I O idores d
-

s
_ \ bléia gera

.

extrao"r lnana,' ',s pOSSUI ores e açoe
maio último, após um le dà realizar-se no dia qua-

'

ao porta ar para exercerem

vante. Stroessner vai cum- I

torze (14) de Agosto de .. os seus direitos de voto, de-

1954 ás dezesseis (16) ho- verão depositar as mesmas
,

na séde da sociedade' '3
ras, na, sua séde social, à

.

d C
' .

/. (três) dias antes da -reali-
rua o omercio .s n., nes- 1 - '1" I
t Cid d d Videi E t

zacao da assemb ela gera,
a 1 a e e 1 erra, s a- I '

�

d d S t Catari f'
ficando tambem, dentro do

o e an a a arma, a im

I
'

de: '

mesmo prazo suspe�sas as

transferências de ações no-
.

.

a) deliberar sobre a minativas.

transformação da razão so-I Videira, 6,de Julho "de

cial desta sociedade e alte- 1954.

ração do 'artigo 1°, 8° e 240; 'Ángelo Ponzoni, Diretor

dos estatutos sociais; "aul Brandalise, Diretor

DO"; do lanchão "Rio' Pardo",
ENLACE: diante da barra do Araran-

MARÇAL - BOABAID guá.,Garibaldi que o co

Realizou-se, .sábado, dia mandava, e 14 homens da Quem dizem, 'os homens ser o Filho do Homem?.. E

,lO, nesta capital, o. enlace guarnição, puderam salvar- 1)9S quem, dizeis que eu sou? (Mat. 16: 13.:'5). Ler Mat. I, .

16: 13-18
"I

,

Transcorre, nesta data, natrimonial da srta. Elci se.

. , .

t 1" do frene Barbosa Marcal, filh.a - em '1866, .o G'ener'al,o aruversano na a ICIO �
- Eram duas horas da madrugada. O tilintar do, tele-

nosso prezado conterrâneo :lo sr . João Marçal e de d.j,Osório entregou o comando fone me acordou, Tratava-se de chamado de um hospi
sr, Paulo Lange, do alto ;'\:ltair 'Barbosa Marçal, com das forças, em operações tal. Um marinheiro estava à morte. A enfermeira disse

comeercio desta Praça e ) sr. Antônio Boabaid, filho no Paraguai, ao General me 'que êle Jstava aflito, clamando: "Não estou prepara-
d

. 10 sr. Feris Boabaid e de Polidoro;
.,' do para morrer", E acrescentou: �'Êle está nas' últimas;

pessôa que goza e mereci- não sobreviverá até o senhor chegar aqui. Faça o que
do destaque na saciedade ,e 1. Carlota Rosa Boabaid. O '- em 1839 - E' aprisio- puder mesmo pelo telefone". , •

principalmente nos meios rto civil teve lugar às 16 nado na barra do norte' do Passaram-lhe o fone. Perguntei-lhe de chofre: "O

esportivos. ioras, na residência dos porto da capital de ,Santa, senhor esteve algum dia num naufrágio"? Mal ouvi sua

Às muitas felicitações )�is da noiva; sendo padri- Catarina, pelo cruzador resposta: "Uma vez". Como foi sálvo? "Jogaram-me uma

berá de O ES ihos por parte da noiva, sr. "Republica" o' vapor "Ju
corda". Que fez o senhor? "Agarrei-a, então êles 'me pu-

que rece era os " -

,
•

-

xaram para bordo". " ,

TADO se associam. : sra. Dr. Elpídio Barbosa; piter", no qual se .achava ] Disse-lhe então: 'ICristo está atirando uma' corda
, ,SR. pEJ;>RO. XAVIER '-'" r:"e .sra L�1JçÇl$ Alves; e o embarcado ,0",cpefe,re1,!'0�to- .para o senhor. -Agarre-a, Agarre-a e segure-fi.. Não

-

a

\)G6tr·é:·'�a"'��t� , '�e hojer �r. e s;-a, J{iãó l'4al',çàJ· ,Por" :so.Almir�u;te,�(;h\a:d�.wan-. largu�'''',5�ri}i?U�i �r:sis�i�do até qua.êle me: disse:, "A-
o aJ;li�é�sário natalícío a'do',')arte do noivo; S1'\ e sra, denkolk.. '."

.' .. ', gSé!.�rel:.alt}'" .���2�I,ihaAegfo'U1U��"��,,e�f;.,rmelr:a me, disser,
,

•

•
<."

' '�" :' ,> '-.
"

,'." '" >. I' uas .'\l., Imas,.,.p,!l avras .soram: DIga. ao pastor que eu

sr. Pedro .Xavíer, co-pro- !..duauào Rosa. sr. e sra, - em 1889,- o

estrangel-lnãó Iaraiíeí a corda" '

.

'

i)�i�t��iP da Livaria Moder':' .?edro Érin� é' sr. e sra. ro.Adriano doVale ata�ou" O �elhor qúe, n'ós pod�rnos' f�ze� é clamar com fé:
;, rif � ;:elemento de. grande fosé Rosa. a tIros a corru::t;gem em que

I
Quero estar ao pe da cruz .

-

_

'

"'prestigio no comérci9
. 10- -o ato religioso teve lu- D. Pedro II e a Imperatriz I'

·
�
D'

O R A ç A ? '

"

'I ,. d S A t' .. 0\ etLs." nosso Deus, todos nos pecamos e estamos
�al. .. f,ar na greJa e anto n- se e�@on ravam e que sal- detituidos da tU.a glória. Nossa única_esperança está em

I Muitas serão, por êerto" tônio, às 16,30 horas, sendo ram Ilesos; Crisio que provou a morte POt· todo o tnundo, _ mesmo

":�s"hOl�enagens ctUe 'ihe se- Jadririhos por parte da no i- - em 1902 Aparece por nós. Ouve-nos e ajuda-nos' POt· amot· dêle. Em seu

.
;ão prestadas por, parte do ova; sr., e 'sra, ..\.:.gostinho Ra- '�O Aeronave", primeiro nome o�amos', Aptém.' - .

. '" ,"

V d 1<" L Importante Com,panh,ia ofer'e�e/,excelente oportuni-
,grande' número âeiamigós mos ,i e,irfl;,,$l'·' +,,1110 uz jornal publicado em Jagua.

.' dade para condid'atos"maiores de 25. anos, do sexo mas-

, e ,admiradores, pois que o e srta. Marília Leite; sr, runa; nest'e Estado;
,

culino, com experiência come�cial, afim de exercerem

a�iversariante �oza de me- Erasil Borba e �rta. Irene
-:- em 1941, em São Pau-: lalUDoraõo Da IDdÕÂ,binl um ,funções nesta Cidade, Cartas' indicando gráu de instru-

recido destaque na socieda- i:lci Barbosa. Por Pcarte do lo, �teve início o I� Con- .Ui ção, experiência anterior,' idade, nacionalidade "e orde-

de local, por suas elevadas noivo; sr, e sra. Henrique gresso Nacional da União :'Tempto EVan,gal·j.cO nàdo desejado, para a Caixa/Postal n, 139; dêste jornal.
U

.

As propostas serão consideradas em caráter confiden-
qualidades Brüggemann; sr. e sra. Dr. da Mocidade Presbiteriana (SNA) - O Presidente nia de inauguração, na ci- cial.

,

,Aos mUitos cumprimen- }uerreíro da ::'onseca e sr. Independente, terminando da Indonésia, Sr. Achmand dade ·de Al1J.bon, do novo

tos.os dé <) E::;TADO. -� sra. Alcides Rosa. a 20. Soekarne, foi um dos prin- templo evang�iicci que veio

FAZE�(1N9�"HOJE: ..

Ao jovem casal e exmas. André Nilo Tadasco cipais o�adores na cerimô- substit,uir o a,ntig,o santuá-
- sr.' 'Oswaldo F.reiias, Ifamílias, desejamos inúme- rio destruído pelas' bombas

funcionário da Secretária 'l'as felicidades.

P't'i
- - durante' a guerra..

comercio desta Praça e -0- ' .ar, ·CIpa.çao,,

11 I th·'
"Indonésia é um Estaqo'

cas mXper meo e o)e MANOEL JOAQUIM DA
.

nacional onde as religiões
- sr. Mauro Luiz Gui- COSTA HORA'CIO E. SANTOS

-

C I estudante
' Islâmica e Cristã' podem de-

m:.a:�a'- �l:;�� Eloi de
BOLO DE 1j:SPINAFRE e senvolver-se lado a lado,"
�NGREDIENTES:, OFE'LIÀ. CU'NEO DA çliss2 o presidente maome-

tano.

As c,enmomas de dedi- (UCO!
.

. I

I cação
foram marcadas, a1--------------------------pedido do presi��nte, para

a data de, sua VIsIta pelas,
'lhas orientais da Repúbli-,
:a . da Ind�nésia.

� � As, eleições
NO PA,RAGUAI

ASSUNÇÃO, 13 (U. P.) sado a 15 de agosto,' suce-
- Alfred 'Stroessner, co- i dendo a Frederico Chaves,
mandante das fôrças arma_I seu correliglonário do par
das do Paraguai! venceu Q.

tido, que foi

NO LAR E' NA SOCIEDADE"

DE VOLTA' pleito à presidencia da re

pública; ante-ontem, reali-
I) .

zado. Ele não teve oposição.
Stroessner, ca�didé\to pelo prir o resto d'6 mandato do

partido/ colorado, o único I, seu predecessor, que expira
legal do país, será empos-u em fevereiro de ,1958.

Hoje no

Passado
J{1IME GUIMARÃE$

"SEM'
. IMPORTÂNCIA""

> " •

Fomos ... E'quem nos VIsse pensaria:
_ .Qu'e almas felizes! que casal ditoso!
_ Como ele vai' a estremecer de gôzo!
-"E 'ela como é formosa! que alegria!

1� DE JULHO
/

A data de hoje recorda
no.s que:
- em 1633 - O' capitão

holandês Clopenburgh ata

ca um engenho na Varzea,
e é repelido pelo capitão
Francisco RaBelo., Henri

que Dias, recebe nesse

combate o seu primeiro fe-

rimento. I

- em 1824 :_ O capitão
Meira

,

Lima 'repele em

Alha�bra (Paraíba), um

ataque dos revolucionarias

de Pernambuco.
- em 1833 - Diogo An

tonio Feijó toma' assento

no Senado.
-, em 1839 .:_ Naufragio

Voltei sózinho e ao meu passar ouvia:
_ Que olhar magoado}. :. COII+o. vai choroso!'
E uma voz que sangrou meu p.eito ancioso:
_' Louco daquele que no amôr confia!

.

\
r

",

UM ACIDENTE

Falena! à luz de um riso eis-te perdido
Foste cheio de fé, voltas descrido,
E o desengano teu caminho junca ...

um traumciti;I�lo; um �rguei
ro, a fumaça .. a poeira po·
dem afetar a saúde dos
seus olhos, Evite os riscos de

( iriflamqção; ardência e dôr,
com a aplicação' de algu
mas gotq.1 de lAVOlHO ..

Usado diQriamente,
\-AVOlHO conforta. faz

bem aos olhos.

_ "Hás de esquecê-la", ouvi dizer ao lado ...
.

Meu coração responde estrangulado:
_ "Odiá-la, sim; .mas esquecê-la, nunca!"

-.--x---

ajustou núpcias, dia 9 do

corrente, o Sr. José Sperb
Sansevermó, secretário ge

ral daquela Universidade e

filho de tradicional família'

ANIVERSA'RIO:
, SR. JOEL, LANGE

QUINTA-FEIRA, 15 DE JULHO

Na data de hoje vê trans-

correr a do seu aniversário

Com a Biblia na Mãonatalício o nosso mui pre

zado ,conterrâneo sr: Joel

Lange, alto funcíonoáro do

Cla, N. H o 'e p c k e e

pessôa muito relacionada

na sociedade local.

Os de O ESTADO apre-

do Estado sulino.
Aos distintos noivos, as

relicitações de "O ESTA-

sentam cumprimentos.
SR. PAULO LANGE

Oliveira
- sr. Waldemar 1j:loy de

COSTA
2 xícaras de espinafre pi- Participam aos parent� s e pesso�s de suas relações

,) contrato de casam�nto de seUs filhos ,MARIAZI,NHA
.� ANTONIO HE'LIO.

Oliveira cada e cozido, sem o caldo
'- sta: Esligni da Costa 1 xícara de queijo ralado,
Lima

.

,; de Mina&, ' '

_:_. 'jovem V�itlerlande-' , 1 xícara de s�co .de to�

Henrique Machado,

1 mate, grosso'
,

,- sta. Lel�a Mede,iros 2 !-!olhe�es das de sopa de
- sr. Ambal .Chmaco, cebolas pICadas .

do alto comercio de Blu- 2 colheres d�s de sopa de

menaáu. farinha de ros.ca ,

ALAMIR CABRAL 2 colheres das de sopa

FARIA ·de suco de limão

Transcorreu, .ontem, o 1 colher das de chá, de
aniversár'io do jovem Ala- açucar
mir Cabral Faria, academi- 2

.

ovos bem,batidos,
co de Direito e filho do 2 colheres das de sopa, de
sr. Jorge do Amaral Faria. manteiga derretida.

•

'NOIVADO: i

Com a enoantadora se- MANEIRA DE-FA:ZER:

nhorit'a MARIA THEREZA 1 _ Misture todos os in-
!

DE JESUS Y1EIRA, aluna gredientes acim�, na order'C.
.

da pOflüfícia Universidade em que estão enumerados,
.Católica do Rio Grande dO" 2 - Assz �ql'uma fórpla
Sul e filha do nosso ilustre, de pão, untada com mantei

c�mterrâneo Prof. AlfTedo. ga, em forno moderado cer-

Vieira, e de .Dona I,cq de 45 min�tos. Sirva

Cydolina MedeIros' Vieira, quente, (APLA). I

Florianópolis, ' 10

I �<
'"

I

de julho de 1954.

r till' "I' b Ih·sl B'r�s�lle·lro' O novo santuário

ar O, r,a '8, I ·8 'u
.

�)ortará 1.500 pessoas

com

sen-

taqas, sendo essa a mai.or

.�greja do Sín�do Ambonen

sé da Igreja Protestante da'
f

,PARA, DEPUTADO ESTADUALÁ

TEL�O VIEIRA RIBEIRO Indonésia.

Restaurante RapoU
RUA Marechal Deodoro 50.. ,. .'

Em' Lages, no sul do Brasil, o melhor!
Desconto especial para os senhores viajantes,

Clu�e 15 �e Outu�[O
- RUA: ALVARO DE CARVALHO 12-

PROGRAMA DO MES DE JULHO

DIA -:' 17 .:._ SOIRÉE '_

- DIA .,- 24 - SOIRÉE - FESTIVA.

v. A.' S. P.
VIAÇÃO A;E'REA' SÃO PAULO S/A.

NOVOS HORARIOS
;,

A partir do di� 16 do corrente; (inclusive}"mante- .

temos os" seguintes ho'rá�iost'
--. ", r

�
.

,

"
NORTE

..

.,,,;', 'terçE!s, Ql,.lin,�as .e '9ába_dQs,.� �s. g;1Q .escalando em:

- Curituba, SãoPaulo eRíode Janeiro.
SUL'

,

Segundas" Quartas e Sextas-Feiras, ás 12,10, esca

lando em: - Laguna e Pôrto Alegre.
,VIAJE DE AVIÃO, MAS SEMP;aE PELA VASP

Bom Emprego

MAGROS E FRACOS'
VA N·A D 1·0 l,-

E indiCado nos casos de fraqu!
za, palidez, magr_eza e fastio, porque
em sua fórmula entram substanoias
tais como Vanadato de sódio, Licl
tina, Gilcerofosfatos, pepsina, noz
de cola, etc., oe ação pronta e eficu
nos casos de fraqueza e 'neuraste
nias. Vanadlo1 é indicado para ha.
mens, mulheres, crianças; sendo fór·
mula conhecida pelos grandes mé_

licenciado pela Saudp Publica.e estã.

Eugênia Silvá e Natércia Silva de Almeida convi
dam os parentes, amigos e conhecidos para a' m'issa de
llua, querida irmã RUTH, a realizar-se sexta-feira "(16),
ás 7 horas, .rio altar de Nossa Senhora. Aos bons âIüigos
a sua gratidão.

'"
.

•••ZE-MUT�,ETA
.,: , "';,
'"

AVENTU.RAS DO.

l
,

!

7'
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Florianópolis, Quinta-feira, 15 de Julho cÍe 1954
__------�--------------------

o ESTADO

I O CAMPEONATO. Co.NTINUARA' Nn,PRO'XIMO QOMING0 Cq!\f UMA U'NICA �ARTIDA, SERÃO. ADVERSARIo.S OS, ES- !

I QUADRÕES DO. FIGUEIRENS_E E
_ Bo.CAIUVA,,'PRo.��TENDO'Õ EM�ATE AGRADAR QUANTo.S ACORREREl)I AO. ESTA'- t

•

DIo. DA PRAIA DE Fo.'nA, NAo. PERCAM o. Co.TEJQ_ENTRE q.AURI-CELESTE E o. ALVI-NF.GRO, MARCADO. PARA' A i•
'

PRo.'�IMA DOMINGUEIRA
�_ �)oo)-"�_••o(l4.-Iéo'II_,,,. Il(jIl" 1 •• _

-"_

--.u �� � ..HM..�'O������..�..�..�..�����.

!
I
I
I
I
I

I

po'r
... Q4r8Q.�..-��__� �r� '�_ __ � � � �

"O ljjst·ado E
- ,

. S t i vo'

,

�,

Doze 'e- :earavana levaram a

melhor: soBre o CampaãO· . catarinense
.

ra um final de'partida bas-

NÚMERo.S DO. CAMPEo.NATo.
CITADINO DE PROFISSlo.NAIS

JOGOS REALIZADOS

Como anunciáramos, o os comandados de Bolha,' Derrotado nos dois jogos realizados nesta
Juaraní de Joinville, Cam- utilizando Faisca no "pivot" Capital o forte "five" do Guaraní, tante harmonioso.

,Jeão-:- Estadual de Basqute- tentam igualar o jogo, po- d J
o

'II Alcançou, pois, enorme

e omvu e, que no entanto
bol, realizou uma curta rérn o Clube Doze contiriua sucesso, a temporada do

temporada em quadras des- firme. Em dado momento, o deixou bôa impressão Guarani em quadras floria- ,

ta Capital, nos dias 3 e 4 "Capitão" da equipe, Bolha, Dengo (O) e ainda Hugo.. e H�lio, reage com vigor e nopolitanas. Embora tenha

.lo corrente. O, patrocina- 'perde ;�,'càlina"pom o arbi..
'

(O), Guetz.iPadeirinho, Be- empata à partida para, logo perdido os dois jogos, o

, dor da temporada foi Clu- tro lVi�ira fe sofre várias ckert e Limão. Na anbitra- em seguida, comandar o quinteto campeão, do Esta

be Doze, que, infelizt;lente;, punições inclusive tiesqua- gem, Osvaldo Meira eviden- marcador. Está se aproxi- do, mostrou que continua

CL�ssiFICAÇÃO .

não conseguiu cobrir' os Iificacão, i Com isto,' o Gua- ciou a sua capacidade . dê: mando o final do confronto com o seu poderio o qual
, t t- nto l raní dimi '

I

l' .

h só tende a aumentar. Estão
10 1

'

l�
- gas os que eve, porqua ram munue o seu vo ume um dos m

...
elhores árbitros e .,0 .Caravana agora gan a

ugar """7' Avaí e Imbítuba com 2 pontos perdidos b d
20 lugar __ Paula Ramos com 3 pontos perdidos.' o publico pagante foi, ínfi- de jogo e seus basketbal- da Capital e Dalmo Macha- pela direfença de quatro de para ens os quintetos' o

30 1 N t t'
.

t
-

I
. , - .

t Club'e Doze e Caravana do
ugar ......:. Guarani, com 4 pontos .perdidos. mo. o en an o, a in ençao ers ja nao se movimen am do, embora tenha tentado pontos. Faisca tenta várias

4° lugar --- Figueirense, com 5 pontos' perdidos. do clube patrocinador não com felicidade. Infelizmen- acertar, claudicou em diver; infiltrações e os defensores Ar pelas espetaculares e

5° lugar --,Bocaiuva e Atlético com 7 p:p. era a, (Ie obter lucros' mo- te, o único culpado foi o sos lances o que ,bem se do Caravana cometem fal- justas vitórias obtidas. La-.

ARTILHEIRQS" tá
.

t da l: itão" d
. BI Ih '. mentamos 'que o Clube Do-

ne arios com a empora a C�pl ao .'

a equipe, ,o a, justifica por suas alegações ta, as quais, prontamente,
Barata. (Paula Ramos) 33 do Campeão Estadu�l � que não,se contro,lo� ..•'devi-l antes' do prélio, salien,tando são assinaladas pelos arbi- ze, promovedor da tempo-
E'dio (Paula Ramos) . v . . . . .. . . .. .. .

1 d t C t d rada do Guaraní tenha ti

.Pacheço '(Figueirense) : ..... '; ....'...... 3 sim, rea mente, promover amen �� om o erm�no a a sua falta de ambiente pa- tros, Faisca cobra as pena- ,-

Lando. (Imbítuba) � .;.... . . . . . . . . .. 3 uma noitada de bom basket- partida, verificou-se a vitó- ra arbitrílr. Np entanto, ,.a lidades, todas com dois lan- do déficit financeiro; no

·Wa1dir (Imbitubáj ..'•.... _._ 2 balleveriflcar o poderio do ria do Clube Doze; pelo arbitragem-desse pr'élio:fói' ��s e erra. China comete entanto, cremos que isto

Anastácio. (Guáraní] '

.' :: v,
"

'

••• ; • • • • • •• 2 e ve-rificar o poderio do 'score" de 35 à 26. relativaatente bóa, porquan-;' (àlta técnica e, de imediato, não é motivo p�ra esmore-

E'rico (Atlético) " ..

'

.. ,.;;.. t: 2 .
,

. '. .

to e t
L

.

A c,'.' .

, " "

.

2
seu jquinteto. Sendo assim, ..1 to 'não teve influência no J 'arbitro Walmir a'ssinalà. cimen o e emor em premo-

v,
auro C tlet1lco) ..•.. ,',_' : .. { ; ... ;' .. ' ...

'

.. '

2 nenhumoutro clube do Es- pETALI-IES' 1.'E.
...
�"QNICOS resultado fina.1 do. mesmo. Bate Bolha e' a diferença v.erem novas'noitadas .inter-

alé�io 1�a}i,�,,�alJlos)
,

::. 01 • • • • • .. .. , "'

Rodrigues, :(:A"val) � . . . . . . . . . .. 2 tad� p�el;i,a ser o indica-
, ' . .I,�Yf ,.' Falta acr'escerrtarrnos que; passa, a ser de tres pontos. m,ulllclpais e,mesmo inte-

Zacky (Bocàíuva) , '. .. 2 do, s�n� o 'Guar,ani, _ que 1\� lig�k" exponenciais realmente o Guaraní não Ataca o Caravan�·e China' restaduais de Basquetebol."
"

Pitola
.

(Guarání) ....•........... .-.... 2 ostentâ'o honros�' tíi\:ila; déo 'jo;'êiifi�a�r foram, indiscu- 'se aprese�tou déntro do seu em: escapa\d� incomparável:' Os dirigentes dos clubes

Harley ('Imbituba) ,.... 22 Campeão Estadual, título tivel�ente, 'Faisca e Bolha. total poderio; talvez tenha aUl1?enta a diferença. Vai o
basketbolísticos da Capital

Fernando (Atlético) :............ ,'.
.

d t t d
H '1' ('A'tl 'tO ) 1 �ste conseguido aqui mesmo 'Ambos, perigosos airême- sido a falta de Harnack que :}uaraní ao ataque e Faisca po em es ar ceI.' os e que,
ercl,lo e ICO .

Danyr (Figueirense), 1 :-!ll nossa Capital. çadorê,s, deram muito ira:. não pôde vir ou, quem sa- infiltrando-se, novamente promovendo temporadas de

',Caréca (Imbituba) o • o 1 Primeiramente, no sába- balho aos' defensores do be, influências de estréia. ;ofre falta assinalada por equipes de alto "cartaz" no

Jacó (Paula Ramos) , � 1 do à noite, com início às Clube Doze. N.o Clube Do- Já. n(?�dia seguinte, seria. Walmir. Cobrada a falta de cenário do basketball.Cata-

�éfe (Avaí) , o o: 11 �0,30 horas� preliaram Gua- ze, as maiores expressões: reali'��,d� � s�gunao pr'éiío' l�is lances, Faisca err.a, de-
rinense e Brasileiro, e se co ..

.o ão (Avaí) .' '. ' Ih 1 b
.

M (A ') .' 1 raní e Clube Doze. Para a foram E'dinho, Osman e no qual,(j 'Cafu'neão do Es- �ç,e,pcionando seus compa-
erem os seus cu es re-

. anara vaI . . . . . . . . . . . . ..
t'

Duarte (Avaí) ,. o o ••••.-, •• : 0 .•• .'0. 1 arbitragem foi indicado o !Helinho, bem secundados tad? enfrentaria o Carava- nheiros. Volta o Caravana' 'sultados técnicos bastante

Guido (Avaí) 1 sr. Osvaldo Meira e ofere-I.por Platt e Borba. Na ofen- na do Ar, vice-campeão da à atacar e Hélio 'aumenta satisfatórios embora não o

Cabano (Imbitubã) :.... 1 d
' I . '" E,:a "h O f

'

, seJ'am os finap.ceiros, esta-

N 1
�i o o outro apito para .o SlVa, ain o e sman 0- Capital. Por estar choven- ainda ,mais a difere_nça.. A

enem (Guaraní) � . . . . . . . . . '

f
I' rão trabalhando para o en-

Jair (Bocaiuva 1 Guaraní que indicou o sr. raro as maiores iguras, en-, do, não foi possível realizar partidà chega ao seu final
d' d

Oscar (Bocaiuva) 1 Dalmo Machado. Iniciando-' quanto que, defensivamen_-; o jogo no Estádio da FAC. e se verifica a vitória sensa_ grau eCImento o noss,Q,

China (Bo.caiuva) .. ,................. 1 se o prélio notou ..se o Gua- te, gostamos 'do trabalho d� Tornou-se necessário a ida cional do Caravana do Ar basketball e, com isto, fa-

,
• Adílio (Bocaiuva) '," '. .. 1 rani com Faisca, Bolha, Platt, muito �om reboteiro." da delegação do Guaraní e pela contagem de 48 a 41. rão o público pagante se

RECORDISTA DE TENTOS POR JOGO F' KI b D interessar pelos, prélios em

Barata (Paula Ramos), c.om 3 gols elO, e er e engo, e o dos dirigentes do Clube Do- ,

NEGATIVOS CÍube Doze com Helinho,
.

QUADROS E ze à'.J3as� �érêa:, afim "do DETALHES TE'CNICOS que se defrontem equipes

Pavão, do Guaraní a favor do Boca,iuva 1 Borba, Edinho, Osman e .. CESTINHAS " mesrrll, se;,}' i�aliz;;do na
i da Capital com equipes de

Bongá, do Bocaiuva, a' favor do 'Atlético ','" ',' 1 ,Platt. Nos primeiros, instan-
. J quadra:,coberta, ',ali e�istê�-': Na equipe vencedora, as

outras plagas. Não. esmore-
.

,\RQUEIROS VASADOS tes o Clube Doze' leva li- O Cluhe Doze formou COIl! te. maiores figuras foram Hé.. çam, pois, ·dirigentes dos

Bubi (Bocaiuva) . 10 geira vantagem com o'mar- Hélinho (4), E'dinho, (11), Desta vez, na arbitragem lio ,(China e Moraci), bem nossos clubes e, mais

Soncini (Atlético) 9 cador de 4 a zero.' Logo a-IOsman (10), Platt (1) e funcionaram .os Srs. Wal- secundados por Aldo e Mei .. mais, promovam tempora-
Alcides (Paula Ramos) 7 , ,'b ( f das de quintetos de renome

A d b I (F') 4: pos, reage o Guaram e em- BoI' a 9); na reserva ica- ruir Dias desta' Capital era. Tambem jogaram Con.. .

s ru a 19ueirense o • • • • • •.' I no cenário do Basketball
Miltinho (lmbituba) 1.................. 6 pata mas o Doze novamen ..

,
ram, .Rozendo, Dilson, Pe- Baumer técnico, do Guara- .rado e Cambirela. No Gua-

Mafra (Figueirense) ................•....... 4 te continua' a 'comandar o drin'ho, Conceição e Arno. nL' De início, o Guaraní a- raní, �omo dissemos'acima, Estadual e NacioI).al.
Aldo (Bocaiuva) : ',' / 3 'narcador �"termina o 1.0 O Guaraní fo.rmou com Fa- presentou-se Clom Faisca além dás atuaçõe,s

efiCien_/
R. V. LIMA

LeIo (Guaraní) .. ,..•.............. ;......... 4
t

'

l' ,

d d 19�' (12) B Ih (11) (' .

-) B Ih D t ct F' B Ih t' _;_--------
Tatú (AvaíY 2 empo, com o p acar

.

e lsça,
"

..
' o a ,ca.pltao, o Ia, ,engo, es e aIsca e .o a, e-

Adolfínho, (Avaí) '

0 •••••••• :0 •••• :., 1 a 11 pró Doze. Na 2.a fase, Feio (3), Klebe'j: . (O) e Feio e Hugo; 0>. Caravana mos a salientar b trabalho -----.....,;.--.......

PENALIDADES MAXIMAS do Ar com Aldo: (capitão), de Hugo e Feio, ótimos va- *IS�lfRI�nDErasmo, do Guaraní, no jogo contra o Bocaiuva: China, Com:ado, Moraci' e lores la nova geração do
.

.desperdiçada. 1 B k tb 11 J' '}
ESPo.RTE CLUBE ,TREZE DE MAIO.

..Ca,mhirela.
'

No,ta-se ogo, as e a omVI 'ense.
Orlando, do Figueirense, no jogo contra o Imhitu.. ,

ba: desperdiçada:
"

.

",;

,

(Íue o Guaram se apresn-

P h
-'

d F"
.

I b EDITAL, ... 'I,g..erem, a ,no,Y,a Dire.toria,:pa':\ ta' ben1 art·.'t'culado e começaac eco, o 19uelrense, no Jogo contra o m itu-
ba: desperdiçada: O ESPORTE.,CLUBE ra ,o .(>Cnodo de. 54-55:

,
a comandar o marca'flor.. No

, Valério,. do Paula Ramos, no jogo contra o Avaí: "TREZE DE MA�O" co�vi- LOCAL -- Séde Social,; entanto, o C�ravana, 'aos
convertida em gol. da a todos os seus sócios a sito a rua Feli'pe Schmidt, poucos, vai.' tenta.Qdo tirar a

J:.auro; do Atlético, no' jogo c,ontpa o Figueirense: .

'l
.

convertida em gol.
comparec�rém à' Assem- n. � difereJlça. Desta, vez, rta e-

Julinho, do Figueirense, no jogo' contra o Avaí: bléia Geral' 'Ordinária, a Florianópolis, 10 de julh.o quipe campeã do Estado, a-

desperdiçada. '

.

. t'ealizar-se, dia 15 dJo mês de. 1954 lém de Faisca e Bollrta; t�m
,

Zacky, do Bocaiúva, no jogo contra o A�lético: con-, corrente, quinta-feira, das NALDY SILVEIRA
as honras de melhor da e-

vertida em gol. .
, 19 ás 21 horas, a fim de ele- 1.0 Secretát;io quipe o basketballer Hugo,

Guido, do Avaí, no jogo contra o Guarani. conver .. ·

tida em gol bem secundado por Feio.

i' As boas - jogadas se suce

dem, de ambas as p: lrtes,
Irias é o Guarâní quem. l-con
tinu'a levando vant�ger n e

termina' a primeira fa� le' com

o placard assinalando
�
24 a

22 pró Guaraní.
Tem início a �gund a eta- tência. Os arbitros atuaram

pa e o Caravana melh

Guarani 3' x Boeaíuva 1
Paula Ramos 3 x Atlético 2
Imbituba 4 x Figueirense 1.
Avaí.2 X Paula Ramos 1

1

Bocaíuva 3 x Imbituba' 2 em Henrique Lage
Figueirense 2 x, Atlético 1
Imbituba 1 x ._çuaraní O
Avaí,O x Figueirense O' ,

Atlético 3 x Bocaiuva L:
Paula Ramos-â-x-Fíguelrense '1
Atlético O x

'

Guarani O ,

'

Avai 3 x Bocaiu�á -O
Imbituba 3 x Atlético 2
Bocaíuva 2 x Paula Ramos 2
Avaí 2 x GuaraníB,

- -

,
.". -�" ...

.'

•

e

�
;;!OV,

Domingg - Figueirense x Bocaiuva.
Dia .25 Avaí x Imbituba, nesta Capital,

Do CARAVANA' DO

CESTINHAS

AR -- Hélio 10, Moraci 10,
China 9, Conrado 8, Meira
6 e Aldo 5.

Do GUARANI - Bolha

12, Faisca 11, Feio 10 e Hu�
go 8.

EXPULSOES, .

Trilh.a, .do Figueirense, no jogo- contra o Imbituba
'Frederico (2 vezes)' do Atlético, nos jogos contra o

Bocaiuva e o Guaraní.
Adilio, do' Bocaiuva, 'no jogo coíüra, o Atlético

JUIZES QUE APITARAM
Oswaldo Silveira, 6 vezes
João Sebastião da Silva, 3 vezes

Gerson Demaria, 2 vezes

Oswalôo Ramos, 2 vezes

Francisco Prazeres, 1 vez

SaulOliveira, 1 vez
.

.

ARBITRAGENS

ASPIRANTES As arbitragens, tanto de

Wa�inir Dias como de Bau�1° ltlg�,r. -- Figueirense, Gom 1 ponto perdido.
2° lug-ar� - Imbituba· e . Bocaiuva, .COPl,I'/ 2 pont,os

perdidos:
. ,

3° lugar -- Paula Ramos, 3 pontos perdidos.
4° lu.gar - Guaraní, com 6 pontos perdidos.
5° lugar. - Avaí, com 7 p�mtos perdidas.
6° lugar - Atlético, com 9 pontos perdidos.

PRO'XIMOS JOGOS,

�...

·ticulado, agora com

mer, foram precisas é em de Inadiaçã<l
nenhum instante, deram ,Mental "Amor e :Luz" realiZ2
motivos para dúvidas por. 'lIeSsões Esotéricas, 'todas as se

parte de jogadores e assis- gundas féiras, às 20,30 à rua

Conselheiro Mafra, 3{_ - 2°
andar. .

-

• ENTRADA FRANCAor ar.. sempre com muita' coorde

Meira nação o que contribuiu pa-

1.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Florianópolis, ;Quinta-feira, 15 de Julho de 1954
, n;a

I"
•

';
�, �� '."), \:. ""I" , \

" I.

v - A IMPROCED�NCIA DAS RAZÕE� DO VETO
49. - Alega o Governador, nas razões do veto, in

vooando analogia e transcrevendo trecho do àcórdiio pro
ferido pelo Supremo Tribunal Federal na representação
n. 93, relativa à Constituição cro Ceará, que

-

"as nomeações de Prefeitos Provisórios,' en

quanto não' efetuada a auton6mia municipal com a

eleiciio dos respectivos Prejeaos, constituem atos de
ad�inistração do Executivo" (ofício n. 683, do Gl>�
vernador, ao Presidente da, Assembléia, a 16 ae [u-

,

nho de 1954)
,

e que essa 'competência decorre da obediência ao prin
cípio geral 'que dá ao Poder Executivo a atribuição de
"provê» os carços públicos, salvo as restrições expressas
na Con$.titu.ição (art, 52, item III, Consto Catarinense"

.

-ofício 683, citado). ,

50. -:-- Não. são aceitáveis nem procedentes a argu
mentação e o -exernplo invocados pelo Chefe do Executi-
vo cataririense.

.

51. :- Cumpre advertir, preliminarmente, não haver
analogia entre o caso cearense e o de Florianópolis, isto
porque, quando foi proferida a decisão no caso cearense,
não havia, no Ceará; nenhum, poder municipal constitú
cÚmalmente oraanizad».

52. - Isto porque a Constituição cearense, promul
gada a 23 de junho de 1947, determinou, no art. 6° do
ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRAN
SITÓRIAS, que as primeiras eleições pm'a Prefeitos e ve

readoreS se realizassem a 7 de dezembro de 1947.
.

53. - Ü1'a, o j'!1-lgamert-to da Represental]�o U. 9.3, se
gundo.. transcniçâo do próprio Governador (ofício n. 683,
citado), ocorreu a 10 de julho de 1947, ANTES DA REA-'
LIZAÇ,ÃO DAS EIJEIÇÕES.

.

.

5'4. - Assim, era claro que, não havendo poder ema
nado do povo para assumir o Executivo Municipal, fos
sem as nomeações de Prefeito atos de administração do
Executivo que, à época, estava autorizado, pelo art. 12
das Disposições Transitórias Federais, a fazer tais no-

{lleações.
'

,

'

'

55. - Não ocorre, p<>rém, o mesmo no cas� catari-.
nense.

56..- Encontra-se, em pleno funcionamento, ja em

fase de segunda legislatura, a Câmara Municipal de FIo·
rianópolis.

57. - A Lei Orgânica dos Municípios (Lei 22, de
. Santa Catarina) prevê e regula expressamente a subs
tituíção .dos Prefeitos pelo Chefe do Legislativo Munici
pal, repetindo, aliás, o art. 114 da Constituição catari
nense.

58. ---: V,ai mesuro'mais além: - vai ao detalhe, es

tabelecendo que, na ausência dêste (o Presuletüe da Câ
mam) seja a substituição feita- pelos vereadores; na or-

dem da votação recebul«.
'

59.' - DEIXA, COM ESTA MEDIDA, FIXADO
INDELEVELMENTE O PRINCíPIO DO RESPEITO À
VONTADE POPULAR, DANDO PRECED�NCIA, PA
RA A SUBSTITUIÇÃO, AOS MAIS SÕBRE OS ME
NOS VOTADOS.

60. - Além da lei orgânica, o legislador catarinense
dispôs especificamente sôbre a substituição do Prefeito
da Capital, quando baixou a lei 340 de 2 de dezembro
de 1949, sancionada 'Pelo Executivo de então. FREY HUNTER em:

61. - Por que razão tendo, agora,' pela Lei 164, re.-

gulado mais detalhadamente o assunto, estabelecendo as
UM GRITO NO

condições para a plena autonomia do Município da Ca- PÂNTANO

pital, perdeu o direito de legislar? .

I
(Technicolor)

6i2: - Por �caso terá o legislador catarinense per- No programa:
dido. ,o d,i.r.!,!i�q_ de-;decretar,leis orgânicas para a completa '

Cine Jornal. Nac.
. observância <la Constituição, -como lhe defere expressa-

'

men�:o a1��;��:�:��F:;::::ã:;:�:::ão e,
I �;Ço:;é6{!Oa:\,50 . G R A C A Prl6me'-Iwro MI"nl·str·O d'O Sarre�';o����o�::�['q::na�:�::�::��::i����raEp�:��t:��:::�; VENDE-SE" JU��:A�!Çg<E� ;��. .

_ U'da autonomia que lhe é outorgada pela Constituição da' :V:ende-se uma casa de �a- GRAÇA �ECEBIDO. �
.

"República, especialmente quando a disposição legal pre- delra, de bôa construçao,
D. D. B. Pela 'q-uar.ta vez elel-to Johane's, Haltlano-vê a sua entrada em vigor no momento em que c.essa a

I sita a rua Antônio Matos
_

faculdade constitucional do Governador nomear o P1'e- Areas n. 291, Estreito.
feito da Capital. '.

.,. I; SAARBRUECKEN, Sar-. to' de lei trabalhista.
I
pular cristão, que controla

65. - Ao. re.�és,:.,:."",: a medt�� e mamfesta e absolu-
re, 12 (U. P.) _ Johannes I Presume-se que o novo 29 dos 50 postos no Parla-

tam�?l',�e con.stttttctQ��:e necessana, mesmo, para restau- . l' .

12 bi te será composto in- I mento Os três votos da opo-
rar, �e �nt�diato, a·autQ1l.'Omia plena, só excepcionalmen_ 69. _ Neste, a vigência da autonomia foi precedida .a�ff�an fO.I �.eIt,O dia , ga. me

. I . _

te r,e'strtngtdn. ),:' '. � .' . de 'wrila·lei. complementar à Constituição, lei que dispôs primeiro ministro do Sarre \ teiramente de membros do I SIÇ�O foram omitidos pelos,
. 6,6. - Assim, 'não há ofensa a princípio geral algum. expressamente .sôbre a cessação das atribuições e da

I pêra quarta vez, desde .. partido de Hoffman, o po-! comunistas.
HA ;E,OBEDI�NCIA IMEDIATA AO PRINCfPI9 DA I competência do Prefeito nomeadb, tão logo [õsse resta- 1947. Os socialistas se absti- -

_', '
�

.

AU'l7QNOMI?\. MUNICIPAL, QUE A CONSTITUIÇÃO \ belecida � I �u:onomia .e, 'ai�da, r�p�tindo .os ar!igos 114
veram da v9t'aç�Q:parlamen- C'O"rrel·as e" gra�'posDE 18 D_E S;ETEMBRO DE 1946 ERIGIU COMO UM

.

da Constttmçao e 30 da Let Orgamca, determmou, no ......
DOS ESTEIOS DO VIGENTE REGIME DEMOCRA- 'a1·t. 3° (Lei 164, art, 30) que a substituição'do Preieito' tal' que deu 28 '�otO's favo-

4. . -
'

TICO REPR��ENTATIVO ENTRE NóS. ,de Florianópolis fôsse feita pelo Presit;{ente da Câm(tra raveis contra@ a Hoffman. para .rônsmlssao
67. - Nao podemos, também, acolher a pretendida' revogando, para isso, expressamente, dispositivo de lei . Foi e�e que:� ..�issolveu o I·ftidentidade entre o caso da autonomia do Município de

I

anterior (Lei 340, já citada) que, contra a própria Cons- antigo governo de coalizão OS MELHORES PREÇOS DA PRAÇA NA ELE-
São Paulo e o de Florianópolis, invocada pelo Governa- ti�uição, dispunha diferentemente. .

.'
t f' d d I rRO-TÉCNICA,

INDúSTRIA E COMÉRCIO ·S/A., à
dor, no seu veto à lei n: 1.074. I 70 .

.:._ Tal lei, no caso paulista, não existia. na. quar a- eIra ���sa a, �- l'ua Tenente Silveira, 24. - Florianópoiis - Santa
68. - O caso paulista é, de todo, diferente do cata- S pOIS que �s soela Istas nao Catarina. '

rinense.
I

(Continú� na próxima edição) lÃ..
voltaram sobre novo proje-IATENDE ::EDIDCS PARA O INTERIOR DO ESTADO

A Substituição do Prefeito da Trate das Vias
Capital, �IDMiace: �a 'IAuto- R�sS!r��u,!!I�!smáti_

Doml8 UDtClpa _ cas, Crôn'ícas OU ,Agudas) e.

as suas manifestações (Tos;
ses, Rouquidões,'Resfriados,
catarros), assim corno as

gripes, são moléstias que

atacam o aparelho respira
tório e devem ser tratadas
com um medicamento enér

gíco que combate o mal, evi
tando compl icações goraves,

"0 Satosin" contendo ele

mentos antisséticos !'l' peito
rais, é o remé?io Indicado,
Procure hoje' o 'seu vidro de

'SATOSIN" nas boas. far-

44. 1 Pela Lei 164, promulgada pela Assembléia em

face do veto parcial oposto pelo Governador à Lei 1.074,
estabele�eu o Legislador, que os Prefeitos nomeados te

riam cessada.s e extintas as suas atribuições e competên
cia em dois casos:

a) o, do Município da Capital, no momento em que
[õr decretada a sua autonomia pela Assembléia
Legislativa;

b) o- dos demais Municípios, quando forem empos
sados os Prefeitos eleitos ou quando se verificar
a instalação, das' suas Câmaras Municipais.

.

45. - Em .ambos. êsses casos, a substituição dos Pre
feitos será feita. pelo modo previsto no art. 30 da.Lei 01'-

l2ITZ

gânica.
46. - Contra 'a lei 164 insurgiu-se, pela via da re

presentação,' âó 'Procurador 'dá República, o Governador
do Estado, por entender tal lei inconstitucional e ofensi
va às suas. atribuições executivas.

.

'47 . ..,-- Não conheéemos' <is fundamentos da represen
tação, act.eqitandO' .serem êles os mesmos do veto com que
seopôs aos' artigos 2°, letra A, e 3°' da Lei 1.074, que 'san�
cionou em parte.

·,1 48. - Passaremos, assim, a analisar as razões do re-

ferido veto, para mostrar o agano' em que incorre S.
Excia ..

mácias e drogarias.

• PLACA!
-

SIftLfrICA&'

Bllllr de Nogueira,'
•......aIUar ... 'r..
........ IIIftl",
----"....---.,.._ ..

'-

As 5 e 8hs.

Sadi CABRAL - Guido

LAZARRINI' - .Mary ,l,.A-
CERDA em:

,

A CARNE

No programa:
'

Cine Jornal. Nac.

Preços: 7,60 - 3,50
•

As 8hs.
BASTIDORES' E

PECADORES
No programa:
Atual. Atlantída, Nac.

Preços: 6;20 - 3,50

f3Lt)VI�
Estreito

As Bhs,
Rex ALLEN" e�� �; ...

Màrl�� mtANDO eru: .

,. '\ .�
�

-' �

ESP[RIT�S INDO��TOS
No programa: <

Esporte na Tela. Nac,

Preços: 7,00 � 3,50
Imp. até 14 anos.

As 8hs.

BOBBY HENRY em:

SEQUESTRO
No programa:

, Filme Jornal. Nacional.
/ .

Preços: 7,60 - 3,50.
·lmp. até 14. anos.

As 8hs.

Linda e selvagem, ela

conquistou para sempre, o

coração daquele homem.
JEAN ,PETERS - JEF-

5

•
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;
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,

-.)'

' .. o motor o
seu carro

,
,

CONTRA

OXIDACÃO
..

do óleo resultante das

altas temperaturas,

provocando resíduos

causadores do DESGASTE.

r'

f .. :' -,

: j I. ",
...��:
- ,'o (
.

!

I ,USI SHELL X-iDO MOTOR OIL
A estabilidade Jngtural do. SHELL X·IOO

,

MOTOR OIL é reforçada por "aditivos"
','
. .,

anti-oxidantes, que impedem a formação

de resíduos por mais severas que
.

.

sejam as condições de trabalho do motor.

.� .,..

,1.

�'.

I.

••

"

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Florianópolis, Quinta-feira, 15 de Julho de 1954
I '

O ESTADO,I

,
,

.-
1 •

� <

Indieador
.,

CLINICÂ DÉ OLHOS'''':'' OUVIpOS -'NARIZE,

J.:
-:

GARGANTA
"

�,,�.
,

- do-

lDR�:GUERREIRO
M E O I C o,."" S"

,

,

,

.

"

!,Or. I,aústu BrasU/I, O E S T A D O Chefe do Serviço de Ouvidos - Nariz e 'Garganta
f '

do Hospital de Florianópolis
'

-
.

"

,

,

'

. A YSLAVA i ESPECIALISTA EM DO,,:. ADMINISTRAÇAO '

A clínica .está montada com os mais modernosM*�IO DE �ARMO I DR. ALFREDO DRA.�L, D ENÇAS ,DE C�EANÇAS.
I Redação e Oficinas, à rue Aparelhos para tratamento das doenças da �specialid�de, '. CANTIÇAO I

CHEREM W. MUSSI CLINICA GERAL Conselheiro Mafr�" n. 160 ULTRASON (Tratamento das Sinusites sem operaçao) ,

- MÉDICO - .

'e CONSULTAS: Das 10 às ITeI. 3022 - Cx. Postal, 139 NEBULISAÇÃO (Tratamento auxiliar das sinusites e�:LtNICA DE CRIANÇAS I CURSO NACIONAL DE
ANTÔNIO 12- horas.

.

Diretor: RUBENS A. '

inflamações do Nariz e Garganta)A D U L TOS DOENÇAS MENTAIS DR. DIB,
RAMQS.

. lONISAÇÃO MEDICAMENTOSA (Moderno apar�lhoDoenças Internas Ex-diretor do Hospital MUSSI Gerente: DOMINGOS F. DE
para Ionisar Medicamentos (Tratamento de dores de)ORAÇAO - FIGADO Colônia Sant'Ana. ....,: M�DICOS - Cons.le Re�idência: 1 de' AQUINO. Cabeça e Inflamações da Gargantae Olhos. Ern muitosRINS -'- INTESTINOS Doenças nervosas e men- CIRURGIA-CLíNICA Setembro n. 13,

"
Representantes: casos são evitadas as operações das AmigdalasTratamento 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 OUVidos), .

.

.

Consultório :._ Rua 'Tira- Rua T"iradentes n. 9.
o ial izado das DOENÇAS DE Rua Senador Dantas, 40 _RAIOS X (Radiografias da Cabeça)Ientes, 9. I

•

Consultas das 15 às 19
SENHORAS, com, modernos A D V O G A DOS. - [lO a'nqar., . REFRATaR (Moderno Aparelho para �.ECEITA deHORÁRIO: nOr2.8.." imétodos de diagnósticos e'l Tel.: 22-5924 - Rio de, . (OCULOS),Das is às 16 horas. FONE: 3415.
tratamento.'

I·' Janeir�. . , jLAMPADA de FENDA (Verificação e diagnostico de'
.

_

Res.: Ru� Santos Saraíva,
ISULPOSCOPIA _;_ RISTE- D,R. JOSÉ MEDEI· -Reprejor Ltda.

., 'lesões dos Olhos)
,

fel.: Cons. -,. 3.415 - Res. 4 E treito '. "
• /

'
, n

,- S
�.

'

RO _:_ SALPING,OGRAFIA " ROS VIEIRA Rua Febre de Ubvelra, n,'
"

INFRA VERMELHO _

- 2.276. -:-, Florianópolis. fEL ,c245 I _

,

'
.
- o .

- METABOLISMO BASAL I ,- 21 - 6.0 andar. 'Grande Prática na Retirada de Corpos, Estranhos dei ...
d

,- ADVOGADO -

·1 70 S- PI'DR. ROMEU BASTOS DR MA-RIO WEN I Radioterapiap or on as, 'el,.: 32-98 ...
- ao au o

, Pulmão e' Esofago
. -

I
.

Caixa Postal 150,,- Itajaí.. ,

curtas-Eletrocoagulação

-I
-

S' t C t
. . ASSINÁTUR.AS Consultório: Visconde, de Ouro Preto 2, (Altos daCasaPIRES DHAUSEN Raios Ultra Yioleta e Infra

_

- an a a arl�a -

Na Capital, ,. . Belo Horizonte ,� ,'.- MÉDICO - CLíNICA M�DICA DE Ivermelho;. .,
. DR., MÁRIO� -LAU- Ano c-s 170,00 Residência -,- Felipe Schmidt, 113. Telefone '2,365 ,'.Com' prática no Hosp'ital APULT�S. E CRIANÇA� Consultório: Icua �:a�ano, RINDO

Semestre ., .. Cr$ 90,00 Consultas _ pela manhã no Hospital _ A tardeSão, Pranciséc de Assis e na ,GonsultorlO - Rua Joao

ln.
1, 10 .andar - Edlfl�IO do'

� �,'" No Interior ,�.' .

,das 2 horas em diante no ConsultórioSanta, Casa 'do Rio de' PIJ1to, 10 - Te!. M. 76.9. MontepIo.'. .
.

"e Ano Cr$ 200,00"
'-DOENÇA,S DO APARELHO -DIGESTIVÓ _

Janeiro Consultas: Das 4 'às 6, ho- Horâr.o : Das 9- às 12 h,07 DR- CLAUDIO [semestre. :., Cr$ '110,,00CLINICA MÉDICA raso ras - Dr. MUSSI. '

!,n!Íncios mediante con- ULCERAS DO ESTOMAGO E DUO:QENO, ALERGIA-
CARDIOLOGIA Resldênc ía : Rua Esteves Das 15 às 18 horas -_ Dra. . B'6RGES

-

trato. _ DERMATOLOGICA' E CLINICA GERALJ ú
n io r, 45. TeJ. 2.812. MUeSL·.'

"

I ADVOGADOS Os originais, mesmo não Dr MI-DUe" I N·unes 'Fe' rrel"ra
Consultório: Rua Vitor I .

•
c

"

IResidê.tcia: Avenida Trom- .Fôro em geral; Recursos publ icados, não serão devril-
_

..

"Meireles,'22 Tel. 2675.
, OLHJS _:,: OUVIDOS -, powsky, 34. perante o Supremo Tribunal 'idu'i,

RECEM-CHEGADQ DO RIO DE JANEIRO,
Horários:' Segundas, Quar.. NARI.Z E GARGANTA ! . Fedel;a'l e Tribunal' Federal A direção não se respon- ATENDE A RUA VICTOR MEIRELLES' N0, 18� 10tas e, S'exta feiras:

Ú ,'--- de Recursos.
• sabiliza peles conceitos -emí-

ANDAR DAS 9 ÁS 11 HORAS _ DIARIAMENTE.nas 16 às 18 horas. DR. J LIO DOIN '

'�R� N�WTON -

.

ESCRITóRI0S ' tidos nos artigos assinados:
. CHAMADOS A QUALQUER HORA DÓ DIA OUHesÚ:1ência: Rua Felipe I VIEIRA Florianópolis - Edifício

-- w................-_ �,_........... DA N�ITE NO .cACIQUE I:IOTEL, A RUA FELIP
. 'D'AVILA São Jorge, rua Trajano, 12

� f
-

_

, SCHMIDl'. ' ,
Schrnidt, 23' - 2° andar, Especialista em: Olhos _ CIRURGIA GERAL ...:._ 10 andar - sala 1. In 6,rmaço�s<;lPt. r::-. Te!. 3.002. '" . 0u�ídos Nariz e Gar- Doenças de Senhoras .' Rio de Janeíro � Edifício

U 'e-Is Dr.' Ylm:'Ar Corre-�-.-

Proctelog ía t--e Eletricidade Borba Gato, Avenida Antõ- I lU UDR. WALMOR' ZQ� ga.nta.
Médica nio Carlos 207 - sala 1008. '

CLINICA MEDICAMER GARCIA'.' r" R.êeeita de óculos. Consultório: 'Rua' Vitor
G. O leitor encontrará. nes- CÓN$ULTAS das 10 ..:.._ 13 'horas

D_ploml,ld'o IP�la' Faculdade .'Jnha-Vermelho. Meireles n. 28 ..,... 'I'etefone: DR'. CLARNO
ta coluna, informações que Rua Ti!adente 9 _ F<one 3415

�����:!st�!de�eodi���:il�:\' b��!��a��s�noteraPia
- rfe- 33��n�ultas: Das 15 horas ��!���t�I_ '��:��:��a;' dlàriamente e d�

I, Dr Carlos' -F Engels'IAD'Á'Ex-interno pói' concu,rso da' Equipo de Oto-Ríno em diaIlte. Rua :Vitor Mei'í_.�lle8, 60.
,

•
' '.

,

/ 'Ir,
'Maternidade-Escola r .: • E'st'ado)"

Residência: .Fone, 3.422 Fo.NE,: 2.468. JORNAIS Te;l-efonf Médico dos Hospitais Americanos e da Força
' .

'

P f O
' . I umco no .

I 1 F'I . •.

li '

... E d "(ServIço . do ro. ctavlO'
. .. Rua: Blumena n. 7 .

- orlanopn 8 � 'O EIól),a1cto ••••• )., •••
, 3.10",2 xpe ícionária Brasileira' Rodrigues Lima) Rua � VItor Meireles

.- '-' ---

A Gazt"tk ..... ' 2.65& MÉDICO _ OPERADO:!.. _ PARTEIROEx-interno d() �érviço de n.22. DR. DIB" CREREM'
,liário' da Tarde, 3.57�'!lDoenças de Senhoras e Crianças � Partos _ Operações.'- Círurgfã do Hospital Horário -

-

9 ás 12, horas ADV0GA-E>'0 Diárh da Man'hl 2.4'63. O Mais -Moderno e eficiente Tratamento' e
' 'OperaçõesI, A.' P;cE. 'T. C. do Rio de

_ 16 ás 18 horas.
'

Causas Cíveis, comerciais, .,\ Verdade......... 2.010 '. das doenças de Senhoras.) " ,,- �,Jan�h"o
' •

" .

"

criminais e trabalhístas .

.' Impremól8 Oficia'l ... :2.688 Cólicas, flôrês brancas; irregularídadas mentruaes, ton-Médiec. do Hospital de FONE - 2.675'
HOSPTTAIS ..

, turas, zumbidos Ae �q.uvido, I1,e,ui�stenià'l irrita:1�ilida'de"
' .

""
Cárl'da'de Residêricl�: Tia,vessa Consultas populares

(' 'd '.

"'tA"" '..r··d
"

'1 t:; .-,"D... arl ad,e,: ',' msoma, lIl'lpO enc1t! e 'lngl ez sexua em ámuos,;,os-'se-,'O@ENÇAS DE SENHORAS l)ru)ssanga 2. - Rud Nunes Machado, 17
:' Pr,flv:.�dot;),�, ". � .... �.3J4 .'

- -*os _ Tratani�iIto pr'é:::h�pêral �e, pré�natai.
'

'::l��.::' 'T.,;;..OS�o,:PE�AÇÕJJtS ,__. .-:..:.� L:'���..J..��� -�.. ,..i:' -,"7" (esq.,Tiradente,s) -- s()br�� .

/ Purtarta.l) � ,

.. ; . . . .. '2�036. bper.aç@,es" espêç_i�lizd�s � ,tlp J

oaxido, f,tiarfz�:"�,gtr&anta;<-rj)!)}��pàJ!f�ó,Pjílto n. 16;, '

,.,',-:' DR:; vtbAL'! .�
<J

do;.:_ sala 3.' --
< •

, "ij ��T'PO 'Ra;brCHI �: .... S.831- s\nusites, polipos" d,esvi'os do s�pfo -(mfriz) labia partido.: ....
' di(s .16,00 às 18,00 "

Milj.tar "
.. L H � ; :.. 3.157< - 'Qperações d� h€rnias, �pend,éite'Il,".ovário, -

utero,, '. horas. I "
,

'

CLíNICA DE, CR]A�CAS '

São Seba�tiAo �cá..., hemorroides" adenoides, hidrocéles, va,ricocel�s eP�la mimhã atende CONSUVi'6RIO - Feli-.
, I ' rJt> S�úde) '...... 3.1'3 v.arizes, elefantiazes:

'

diàriamenlte no Dos- pe Schmiclt, 38. D H '''g n _ K'e'chele I Maiernidad� Iloutor C I R U R G I A E M G E H A L� pital de Cari'cJ.8de. CONSULT-AS .:.... Das 4 r", aos LI o '.
'

, ,_
_

Carlol'! 'Corrê� ... !;121, lfratamento garantido de varizes, .úlceras -varic.osas,Residência;
,

.

6 h, ; CIRURGIAO DA CASA DE SAUDE SAO/ SEBASTIAO, ('RAMADAS UR- ,hemorroides coin 6 in,jenções, sem dôrRl!la: General Bitteneourt
lS oras.

SI'I-1 Laul'eado com 'a:medalha -de ouro pela "Fàculdade
'

r.ENTES .

. OPERAÇÕES E TRATAMENTO DA TIROIDE (Papá)Residência: Tenente
, d B belr

'131311n
O d An. rbr.- I de Medicina do Paraná.

I
(orpo e om

-

OI!! " IHatamertio e perações o estomago, fígado, vesiculá eI veir�, 130
__ : O: _._. ; I S.>r"iço Luz (flf'da·

-

intestino _ Tubagem duodenal. ,
Telefone': �.69:2.

_ _
FONE _. 3.165. Prêmio "Vict�r do Amàral de Clinica Obstiteca da

I ml1('õ""') 2A04 Q1ratamento da Sífilis�pelo processo Americano, mais,-

I
--

Faculdade de Mediéina ,f'II1íf'lia (SitIa üt.,ml,.-, :' moderno em 3 ou 15,dias
.

DR. ARMANDO VA-, 'DR- ANTÔNIO MO-
"

.

�árío), .-., %.03� tré�nica única' no Inundo para � trat�me�to' do, Heman..

'

�ÉRIO .� ASSIS I NIZ DE 'ARAfiAt> Com estágio n'a Clínica Cirúr.gica: da Faculdade 'Polícia (Gab. D�le· gioma Cm'anchas de vinho) no rosto ou no corpo, ,," çom- M�DICO _. /' de Medicina da Universidade de 'São :paulo.. !' y'sdo) """ .. ,. 2.5&.1
" HlO% de cura.

,Dos Serviç3s de C-línTca ln_I CIRURGIA TREUMATO- Viagens de aperfeiçoamento aos 'hospitai"s de ,1(,O�1P'>\!,:HL.\SHE lReceita de óculos -,- T ....ata)1�énto,e operação das doençasfaÍttH da' Ass'is'ltênéia Muni-I .,"
+)'-00

.�, "IA-.,,,�".' ,.,,"",,'
" Mont-e'Vidéo 'e �'ael1os Ai'res.

'" '" "7";

11
P.-\NSPOnTt:, dos olhos: -PTImGIO, CATARATAS, E1STRABISMO,cipal e Hospitàl de Caridade" O;toped"ii '. (

. .CIRl:I�GIA GERAL ---:,pARTOS _ DOENÇAS DE
,

A F:REO .

,

. ETC.
.

�
" ..

,

CI,tNICA M�DICA DE C,' It" "J''''''ã'', '." p' t ' , ,:", >""-,' 'S:DNT'I"ORAS '., .
" II'AC . i' •••••• '.... 3.700 �\TENDE A ("'UALQUER HORA DO DIA. E DA'

• r..
.. 2IlS_l.l or:IO,:'�,�9'.,�·\',1D0; "

'.::.,', _

,r.. fi
•• A 1

' "'l.
", .

,CRIANÇAS E ADULTOS lS'*>,',
-

, ',. '2-j",,�,-, "

• O�eraço.es de: Aparelho dIgestivo - Estomago, C:ruz�lro do Sul :[1)110 NOITE
- 'Alergia - ':�:;�;à's ;1(; às ,�7�!,iM��i�; ,:R'ltés�,iFl0's,:J�ét?, 'au?s, �1C., ,vias �Hiares, (v�s�cula) .-1�8n�lr 3.553 Consutório:" Rua Deodoro,' 35 . - Tel:, 2784'ConsultórIo:' Rua Nunes ":'.M'énOl! ab:s 'Sábados Aparelho gemto-urmano masculmo e .femmmo, rms "arl2' .,........... 2.�2r; ResicÍê'ncüi: Uua Boéaiúva, 2io'

"

Ma:hado, 7 - Consultas d��"..- R���'; 'B�cai�;á �35� �ê.xiga', 'p<:i<óstata ütéro, ováfi'o.s,.)operaçqes pl.ásticas. A

fLóide .Hreo 2.402

'I' A

M 1 «·-C', :-ar-:--,'I H ------k-'
15 as 18 horas. 'd ':_ -Pone: _.:. '2�714.

, "Cirurgião da,. glandula tlreOld�. CIrurgia do can- fRui ' �.�,Jg

aVIo' o !fIr oeBe" e)
, Residência: R u,a Mare�hJlil ::':, .' ��: ':'::-- -::-:- 1 (fét. T');;àumatoYogia., '

, "

'

,

'_ 4, 'SI' "nd In8 vae ; ';. �.500 ; '-, ' ,iU- ,

, :
,GuilherJ?e, 5 - Fone: q�88';' ,DR. H E N R I QUE ,,�Atende das '8 às 1� e das 16 ,as 18 hora�' na Ca- IJlOTf:.JS

RAPIDEZ _ CONF()RT� _ SEGURANÇA '.,

,-

. .f. ' :-;-::' "PRISCO PARAISO sa de Saúde São SébastIao., das 10 as 12,e.14 as 16 .ho� IDu1' . . . • . • . .. . . • .. i:��! 1Viagens _entre FLORIANOFOLIS e 'RIO DE JANEIRJDR·
. I. LÜBAt.9�';i��P'· MÉDICO':- ras a 'rua F�;rnando lY1achado nr. 6. (PredlO do Insbtu �YI'aare"lItrlc •.... ".... Escalas 'intermediátias em ltajaí, Santos; São Se- '--

FILHO '�';<I'\-, ";�\;;'< "0'
- I', to Diagnostico Dr. DJalma Moellmann). I�etropol : .. !42'17 'bash,'ão, Ilha Bela, Ub.,atuba, se,ndo n,es, te.s quatro últi-'

' ,

" ,1
'

.

'

': Operaçoes Doenças . , Ir ,a Fcrta , ..,..

dDoenças do apare-ho �e,s'pi..
d S h Clín' (, d

'

ir"icfQut'! 4�:-t'
mos apenas para mOVl,mento e passageiros.' ratório' '. e en oras -, lea, e �";!J'"'''' ,

l(:entr,a:
. .. ..

i'",� ,As ,escalas em S. Sebastião, _Ilha Bela, Ubatubd nãoTUBÉRCULOSE Adultos. . I "

I
.. ".! .. �'S7; preju�icarãó o horário de chegada no RIO ,(Ida) eRADIOGRAFIA E RADIOS;:' Curso 'de Especialisàç$ió iJ 1 �I' la-," u Iractma" 1El!ltrel. ..

�'6-9' "
SANTOS (Volta)DOS PULMõ'",s" "

.

." r IS ,-' , 'ar Ideal . a
ITINERARIO DO SIM ".cARL' HOEPC:KE'I NOCOPIA, ':r..

'" :(10 Hosp'ita:l elús Servidr..l'.s
.' '. ,', ,,'. lF.ST.REJ'J10. .

d T' ,-,

'n.. NO MES DE JULHO DE 19'54'ClrUrg1ft O orax: '"
do Estade' NER'Vr-\SA-S.....E. 1\!rltNTAIS _ CLINICA ,Dli!que . ".' . . . . . . . ""Fo,rmado pela Faéuldade. 'MOLE:STIAS, v

'''-

I'

Nkc:onal de Medicina, Tisio-., (Se�vlço dI? Prof. M.rla- ,GERAL .�'�--.,'
logista e Tisiocirurgião do I

no de Andra.d�)
,

' "'.' ,r ,---�.

H.ospital Nêrêu Ramos Consultas - Pela manhi
Ch f

Do dServAiçobNla�ti?���, ,dd'ee'P��g�\�he" ,������. I'" ',n,�c'ola" -DJlI·'m)� r.·A,8Curso de especialização pela no Ht>snital de' Caridade. ,e e o m u a ono.,'.-_ ,',.1)1. ", .'.,
•

Ij� I QS. N. '.i'. ElIC:.i�tern.o e Ex-as- , A 't�rde 'das 15,30hs. -Psiquiatra do Hospital ,�':GoJ:ôÍ.}:i� Sf.��.'Aúa. '.

I' Ad 'II' tsistente Je CirurgIa do �rof.
, ". '"

"

'

'

"
Convulsoterapia p'elq,;' :,���t�.(O),chqq.�fY e �ar- " -11', Ve6., ,S .8

.

UgO' Pinheiro Guimarães em dlant� no consultocl,O, diazol. Insulinoterapia. MalarlO.t.e;r;apla. PSICO-

I . Matrículas Âb.,-tu(Rio-)� .

á �ti'á Nun'es,JJIácháa"tl> 111, ,

terâPCiOa'NSU'L'TA:S' T ""'>e' "Q"u'l�ti�' d'�� i5 às ! Cürsbs: Pr�ário e Aà-Cons': Fe;lipe Schmidt, 38 Es.qll. ná de Tiradentes. 'l'.:' ", : erças, '

,

'

,

, - F,one 3801.
.

?_,766. Ú' horas. s�bâdb '(manhã) ,:.'
'

.

"

Rua Anita G:aribaldi, esquina de General�Atende e� �di'a m�rc'd:a.
.," BI,é�l.d�-'�E,.��� La _ .JPd'r� 1 ';.J< ",,.,. � '" '- ... ' " "

Res' Rua Sao Jo,r"e 30 - " ,
, Bittéiêourt.), " ,,-"'" ,

.
'

..

fi ":Y'f"P&·I!.í!í�(" ' '. .:' , R'E'SID'E'N'"ç'i.''A.'.•\,-J1u''a Bocal'u'va, 13� Te,l. 2901Fone 2395' j [. oréq},,,,,:�.,-;:;.' .

1'. __ _
.

" ....... :, ;�'I.�. �� . ' .. _�"
__

, _, :'"'_',:__ (\,,: ;) . ',":, . !

, Lav�niió';cdm Sabão' '.

,. \?i:rneftl\'"IShecialidade(fA ::'J ' ...., ,

i

JY s�aÃ? yllTCtAt' Edifício Machado.' Tratar>�;;. ,

.

da. Cla•. W,ITZlf_Uí",,&t-J8lnlIUe. JII�rca . �glstrada). E����, "o.local com ° .r. Umberto
J ," U/I/)" -, ': :, �CdDOIll_za,�se:�' fempo' 'e � dID��e��"_ ..

'

,

__,'_:.__--___,..------I �:::t:�:'d: ;�:!a�xp1icará:___ ......."'_....,-_..._.-,_.-._... � ...,,-_.��-- ...� ..... _ ...__ . ----.-, "-.-'-o
-,--- --:.;,. _. -'_'--- '---:""-�. ,r-'-"---"

.��

,

TOA

, 'i missão.
. I Rua Visconde de Ouro
I Preto, 75.

t
�----�--��------------�

,

tlorianópolis
19/7
.31/7

Itajaí
21/7
2/8

v O' L T' A
Rio" de Janeiro Santus

26}7
6/8

27/7
7/8

,Horário de Saída:
, de Florianópolis às 24,00 horas.

do Rio de. Janeiro '. às' 16,00 horas
Para mais informações' dirijam-sé;à'·

.,

EMPRE:SA NACIONAL DE NAVEGAÇAO HOEPCKE
Rua: De@doro - Caixa' Postal n. '92 -' Teléfon�: 2.212'

,
. ,:.._ .".�. ....... - ,',

BAR E· SORYETERIA:
AMERICANA

,

, ,) .

Vende-se o Bar e Sorve-
teria Americana sito. à Rua

• .;J
•

Saldanha Mar-inho n. 13,

, ,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ESTADO

Partido S� DemocráticoE .º.. I T ..... :��::���:�::é:::;;:!�
,

� .

,_' .

.

',',: JUIZO· DE DIREITO -DA possa ser dada ao Iitigio, montam as responsabilida-
. :;, (SeC1j8:0', de" Santa Catarina) 11a. VARA DA C9MA,RCA -relatívamente a .todos

.

os' des, 7 - No entanto esta

D,.' t
.

· R g·l' ai 'DE FLORIANO'POLIS, reus. Ora, tendo sidos, am- informado o requerente queIre orlO e on bos gerentes mas em perió- o sr. Antônio 'Ramos Alvim
O Diretório Regional convoca, pelo pre-' Edital de citação com o dos diverso, claro que a está vendendortrsbens 'Imó-

- 'R .

aI O di ri... • d d 30 d' t ça teria de dife-'
' - 1·"

8 Qsente, a Convenção eglOn r IDQl..la o, prazo e . z�s sen en ""'" veis que poS�jlé.'i -' ue

Partido, para reunir-se, nesta' Capital, no dia ' rençar responsabilidades. essas vendas ;podem preju-

d
.

dá O Dr. ADÃO BER- Quando á alargação da ile- dicar direitos" d'b.'�requeren-23 de corrente, às 20 'horas, na sé e parti a-o
NARDES Juiz de Direi- gitimidade --de parte "Ad te desde, que, ao final da"'a a' Rua Arcipreste Paiva n 5 com a se- "- .

�, ,', '

F ber os que o presente edital de primeirarI ',' . , ,
to, da Primeira Vara da causam, reservo-me para açao, sejam O:1'J,mesmos re- az sa er a

., .,', .:
.

t d d d'
,

f' 1 d d
'

, '" �"?"''''N$ praca com o prazo de vznte dias vzrem, ou dele tzve-gUID e or em o la: Comarca de, : Florianópo- pronunciamente ma, a a conhecidos. 9 =-'- estas con- � , ',. .

,

.

"
' rem conhecimento que" no' dia 5 de agosto proxuno vm-

a) - escolha de candidatos para com- lis, Estado de Santa' Ca- e estreita ligação dessa pre- dições quer o requerente; douro ás 14 horas á frente' do edifício do Palácio da

pletarem as chapas do Partido, no tarina, na forma da lei liminar com o merito da pelo presente' PROTESTO .Justiça, á Praça Pereira e Oliveira, o porteiro dos au-

I'·' d 'l d t b
•

d t
,/

causa EÍn devida forma a 'JUDICIAL, nos 'termos do ditarias do Juizo trará a publi,co pregão de venda epleito e,) e QU u 1'0 VID ouro; e c, . � ., ,

FAZ SABER' 'taca-o das partes artigo 720 e segu in tes do C. arrematação á quem mais der e maior la,nço oferecer
b) -- assuntos out110S de alto interesse '

aos que o represen '�

,

"

U'
"

' '. . 'sob a respectiva avaliação o seguinte: - m terreno
presente edital de citação Evidente, o ligítímo inte- P, C. ressalvar os direitos

situado nesta cidade a rua Dr. Feereira Lima, medindoPartidário.
'

, .' ,

. com o prazo de trinta (30) ,

resse ecônomico que anima 'uturos, pelo que requer ai quinze metros de frente' a dita rua, antiga Camburíu,"

Florianópolis, 3 de julho de 1954. ::lias virem, ou dêle tiverem as partes 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 lado, extrema com proprie-
Presidente e� exercício 'e de ARTUR, SILVEIRA, L953. Adão Bernardes. Juiz sr. Antônio Ramos Alvim, dade de Arthur Polli e Crestiano Kreiling, fundos com

.

parte de Domingos Fredigo, existindo' no dito terreno
JOÃO DAVID FERREIRA LIMA 'he foi dirigida ,a petição Ie-Direita ela la. Vara 5. - �erente da Sociedade Ex-

uma casa construída de madeira, .coberta de, telhas,
- Secretário Geral lo teôr seguinte;' - Exmo. �ue o' Egrégio Tribunal de iortadora Catarinense Ltda. assoalhada, em. pessimo estado de conservação, avalia-

31'. Dr. Juiz de Direito da Justiça, apreciando' o agra- � residente e domiciliado dos por cento e vinte mil cruzeiros. Ditos imoveis fo-RUBE�S DE AR�UDA RAMOS
?rimeira Vara desta Co.;, 10 julgou-o da seguinte na cidade de Joinville, nes- ram penhoJra_dosEa �igueIT·��lty, na, açtão executiva mEo--,

Secretário '

RD-O
-

V'
.. :

E d" M'
.

t' IVida por' oao varisto rivisam con ra o mesmo, ,narca. Artur Silveira, bra- 'arma. ACO A; - IS:'" ce sta o a rua ims ro ..
"

h
' ,

d d dou eANTONIO DE LAR i\ RIBAS " para que chegue ao con ecimento e to os'man ou ex-
, �

"

.ileiro, casado, comercianté, tos relatados e discutidos Oalogeras n.103.10 Requer,

I pedir' ° competente edital que será afixado no lugar do
Secretário :esidente e domiciliado nes- estes autos de agravo, n? ainda mais a publicação de costume e publicado na forma da lei. Dado e passado

ROBERTO OLIVEIRA ' ta Capital, por seu procu- 2.105, da Comarca de Flo- editais em Florianópolis, e nesta cidade de Florianópolis, ao Primeiro dia do, mês

radar abaixo assinado, éon- rianópolis, em que é agra- Joi�ville, pará, 'ciência de Ide julho ,do ano. deG'mil nov�Ecent?s_e çincobenta e. qU(2tro). ,

,

AI '.. ., Eu, Hygwo Luiz , onzaga, scrrvao o su screvi, ,ass. '

tra Antonio Ramos Alvim, vante Antonio Ramos -

terceiros Interessados ja Manoe1 Barbosa de Lacerda, Juiz de Direito da.Ia, Vara

I
brasileiro, casado,' comer- vim e agravado Artur Nu- que o requerente promove- e� exercício. Confere. Hygino Lúiz Gonzaga, Escrivão
ciante e domiciliado ,em nes da Silveira, ,�COR- rá futuramente, a anulação da 1.a Vara.

I:;' •

d PI t
- Joinville, neste Estado, aDAM; - em Caniara Civil, de toda e qualquer venda

_

1 armaClaS e·
'

,

an -aO rua Ministro Calógeras n. 8, por conformidade de votos, que prejudique os direitos'
M:E:S DE JULHO

.

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

"

�xcia. expôr e afinal re- gar-lhe provimento para, Juízo ao requerente. 11 -

Trajano. ,

18 - Domingo - Farmácia Noturna - Rua Tra- querer o seguinte: .....- 1. confirmar o despacho agra- Outrossim, o requerente pe,
jano. ' Dia 30 -de dezembro de vado Custas pelo agravan- de que, cumpridas as deter-

24 - Sábado (tarde) - Farmácia Esperança -

L952" 9 requerente moveu te. Trata-se do seguinte; rnínações legais sejam os
Rua éonselheiro Mafra.

, ':!ontra o Sr. Antonio Ra- Artur' Nunes d� Silveira, lUtOS do protesto devolvi-25. - Domingo - Farmácia Esperança - Rua Con-
selheiro Mafra.

" ,
',' mos Alvim, gerente sa So- propos na la. Vara da Co- dos, sem deixar translada-

O serviço- noturno será, .efetuado pelas farmácias ciedade Exportadora Ca- marca da Capitàl uma ação do, para uso e conservação
Moderna, Santo Antônio e Noturna, situadas às ruas, tarinense Ltda, uma ação de prestação de contas e de de seus direitos. 12 - Dá
João Pinto e Trajano. '

,ordinaria de prestação de indenizacão' por' perdas e ao presente para efeitos fis-
A presente tabela não poderá ser alterada sem pré- � �

contas e indenização por 'danos Contra Antonio Ra- cais o valor de dois mil evia autorização dêste Departamento. ,
,

D. S. P., em Florianópolis, 1° de julho de 1954. oerdas e çlanos. 2. - Que mos, ,atual .gerente da So- duzentos cruzeiros, .

Luiz Osvaldo D'Acârnpora isso fêz na qualidade de cied<l:de Exportal�ora Cata- (Çr$ 2.200,00). Pede Defe-
, Inspetor iiI'" Farmácia 3ócip quotista da referida rinense' Ltda., €1 se� pedir, rimento. (Sôbre os devidôs ,_

,

' , ,ociedade sendo 'que a ação p;e�ulção 'd.e·\font�s'-pIeÜ;ia ;;elos de petição vê-se o

se-l--�----
- --

,

,

PARTID0' SOC.IA'L, f'oi instaurada e se encon- ,�!dr�f�-9.f:r:�.P9_f:..il�!?-':f!l-- �uin-te: Florianóflolis, 25 de ,�,'. >

"
, •

,

, .-

't" ';'_
.' trfl�em curso 11:0 �u,iz,�, de ��: ��.;,�f�_�et��!!S���'1�z.a?c �ulhQ de �954. (ass.) José •�-I'''R�RI�A'- 'LIDII'I,'. D,EMOCRATI'CO" ':"Pireito da'la

...V��:.�'<t-rCo:""����'� F-elipe Boabai,d,�$u.l,?ind� 0..$ - .... '��._.,_i •
.'� � ';,' �'_�',_�, (",/,-.

"d' .

d' d 'I C'
-, narca de Florlanopohs. 3. ,gerente dessa socre'da.de �r'la\ltos a con�lusao recebeu o

Candl atos In lca os pe a onvençao, a
_ Que do despacho sanea- Manoel PédI'o da SIlveIra, seguinte despacho; A. A LIVROS P�RA CONCURSOS DO DASP,', AUTAR·

.

A bl" L g' latl'va do Estado' '

d
.

, 'QUIAS E ,BANCO .D,O BR��!L,ssem ela e IS, _

• dor o ilustre Dr. Jui-z de, pela irregularidades, es- cbnclusão. Florianópolis,,25 .

Dr. Antó�io Gomes de Almeida -- Dr. Direito da Prim,eira Vara ,mandos � desvios atribui- d� junho de 1954. (a) Ma- VALDEMIRO R. VIDAL _ Guià 'do Cán�
L�noir Vargas Ferreira -- Dr· Ivo Silveira -- desta Comarca houve, por dos ao -ex-gerente, Il,a admi- noel' Barbosa de Lacerda, didato ao Concurso p/Oficial administrativo do

Miguel Daux -- D,r. Edmundo Ribeiro Rodri- parte do se�ho� Antonio' nistração dêle. Contestando Juiz dé Direito em exercÍ-_ Servo Pub; Federal e Autarquias i50,00
I I b JOÃO S. PIMENTA - 'Contabilidade PÚ-

'gues -- Dr. Walter Tenório Cavalcante -- Dr.
' Ramos Alvim agravo para a ação pediu o reu a cita-' :::io. Subindo os autos a con-

Mica 20,00
Jorge Barroso Filho __ Dt. Elpídio'Barbosa �_ o Egregio Tribunal de Jus- ção do Dr. ManGel Pedro clusão recebeu o seguinte IV.ÉTE··éAMÀRG'Ô·�·Dii-�ito·"c���ti·t�:
CeI. João Eloi Mendes __ Dr. Firmino Cordei- tiça. 4 .

.:_ Que o despach.o da Silveira, co- despacho; Notifique-se na ciónal. : ; ,.. . .. . . 20,oQ
saneado dQ Dr. Juiz de Di- mo litisconsorte necessa- forma pedida, providencian-

.

AMANDO 'ASSIS - Noções de Seguro
ro __ o Prof. Lauro Locks -- Hilário Zortéa --

I
reito' da Primeira Vara, foi rio. No despacho saneador do, outrossim, o Cartório, Stcial ' :......... .•.. . . 20,00

P t' V'
.

D J
'

B h' S
.

d I h d TENORIO ALBUQUERQUE - Noçõesro ogenes Ieua -- r. ose a la pln o a exarado nos seguintes ter- o Dr.' Juiz a que, ac an o na publicação edital. Flo'-
Bittencourt --'Epitáció Bitten�oitrt -- FrancÍs-' mos. "V�stos: Ação de pres- a especie' não estava tigura- rianópolis, 7 de julho de

de ������� ALB�ÚQÚERQÜÊ'�. G��g��Íi�
40,00

co de Souza Neves -- João Gomes de Campos tação de contas, coinulada do litisconsorcio necessa- 1954. (aa.) Adão Bernar- do Brasil �..........
,,'

40,00
-- Carlos Spalding de Souza -- Valério Teodo- com perda; e danos, :rito rio, indeferiu o pedido. Ides, Juiz de Direito. E, pa- TENóRIO DE ALBUQUERQUE - Testes 25,00

ro Gomes _.:. Dr. Alfredo Cherem __ Hél,io, Pei- ordinario. DeÍxo de'estabe- Dai o presente agravo. No ra que chegue ao 'conneci- TENÓRIO ALBUQUERQUE ----: ,Correção
lecer LITISCONSORCIO- cas, tendo a gerencia da mento de todos mandou 'ex- de Franses � .

xoto -- Oro Osmar Cunha _:. Frederico Poy Fi- NECESSARIO PASSIVO, sGciedade sido exercida em Pedir o presente editál que' de
TENÓRIO ALBUQUERQUE - Correção

lho,:- Dr. Joã., Estivalet ,Pires -- Paulo Preis porque a ação versa sôbre epocas diferentes peTo reu será' afixado nó lugar do ;'��ÓRÚ)" ALBÚQÜÊRQÜÉ':_:_' R�d�çã�
-- Mário Tavares da Cunha Mello -- CeI."An- prestação de contas duran-, e pelo Dr. Manoel Pedro cost,ume e publicado ria fgr- Oficial .

'tónio d�l�ara'Ribas -- Osçar Rodrigues da No- te o periodo em que o réu da Silveira, a ação à;� ca- ma da'lei. Dado e passado TENÓRIO ALBUQUERQUE - Exercício

va -- Dr. Armando Calil Bulos -- Dr. Lecian foi gerente da sociedade de da \,lm 'fo�, destacada como nesta cidade de Florianópo-
de :;����I�'; ALBÚQÚERQU'Ê"�'

. ii�Õ��
Slowinski -- Pedro Kuss -- Manoel Siqueira que o A. é sacio cotista, a responsabilidade de cada lis, aos doze d�as do mês de P�áticas de Português : ,

, ".

Bello -- ,Ivo Müller __ Hugo Roepke __ Erme- ,nvolvendo, tambem, per- um d�te�minado o certo pe- iulho do ano de mil nove- FABIO :tyrELO - Correspondência Bancá-
las e danos. O "Outro socio riod� de tempo. No litis- �entos e cincoonta e qua- ,ria

'
'

'

,lindo Largura -- Dr. Orlando Bertolli -- João !otista Dr. MANOEL PE-, consorcio há uma unica a- troo Eu, Hygino Luiz Gon- M. VIEIRA DE �MELLO -;- Portugu'ês
Santos -- Dr. Heitor Guimarães,':- Alfredo ')RO DA SILVEIRA, üim- ção na qU,a.l se c�nftlndem �aga, Escrívão'.o suhscreví. pa:acj Banco do Brasil, ;

Campos -- Ricardo Witte -- Dr. Fernando OH- ')em foi gerent�, mas e� OI interesses das partes, co- (Ass.) Adão Hernardes, OS MAIORES SUCESSOS DO . MOMENTO:
veira -- José Paglioli -- Olívio Nóbrega -- Dr. leriodo outro que não o :do atltores ou co-reus; quer Tuiz 'de-Direito da primeira
Osní de Medeiros Régis -- Benjamim Bitten- ·éu. Si fossem co-gerentes, q�ando o seu objeto que Vara. Confere. Hygino Luiz

court Barreto -- Dr. JQsé Boabaid __ Dr. Adal- 1ão teria duvida o Juizo' em' q�ando ao seu fundamento. t]onzaga, Escrivão da Pri:'

bedo Tolentino de Carvalho __ Prof. Flávio
�stabelecer dito lidisconsor- Nlo caso não se pode fa- 'l1eira Vara.

.
" !io. O fato de har o A. lar em conexão. de, respon-Ferrari -- Dr. Wilmar Dias -- Torquato T$lsso,í 1firmado s�r o réu

_
SOLI- sábilidade, porque "o reu

_ .. Joaquim Rigo -- Arlindo Ferrari ,-- Dr. DARIO NA RESPONSAr ri�o exerceu a gerencia da
Ylmar Corrêa -- Tiago José da Silva �- Dr. BILIDADE do Dr. Manoel' sociedade conooinitantemen-

Renato Ra�o� da Silva. 'Pedro' da Silva digo,'" Ma- te cam o dr. Manoel Pedro
--.---- noel Pedro da Silveira, pe- da Silveira. Há faces ,distin ..

Senhore's Oandidale,s los desmandos'- por êste tas que podem ser perfeita':
, praticados ,ao tempo de mente destacadas. Assim

a De,pujado e Vereador 'su� gêren�ia' o mesmo' d_:- decidindo, fica resolvido
PARA SUA PROPAGANDA POLITICA EM pOlS no curso 'da--atual, nao que'a ação d€'préstaç�o de

PAPEL OU SEDA-NYLON PROCURE WANDYCK induz LITIS CONSORCIO contas tem qíJ..e Circunscre,-,
T. DA SILVA ALTOS DO RESTAURANTE ROSA C SS' RIO ' A' d

' FI
_ PRAÇA 15 'DE NOVEMBRO 22�2A. ,; ,�

,

,1
NE E A,', porque na ver a gerencla o reu. 0-

-----'-_ . , -',
, solidariedade pa�siva" ,ao ri�nópolis, 23 {de julho de

CAMPANH' A, 00,','€",','$:::" 1',,00" credo� é' falcult�do' eXigir; 1953. -(as.) f,láv'io T�vares • •••
�

, \:I indeferentemente, de' um da Cúnha Meí,l�, Presiden-
,.1- ou de alguns dos devêres, te .com ,roto. Arno Fi:o�schel,GANHE UMA PASAGEM DE, IDA E VOLTA A ,.'

'

" " bpORTO ALEGRE TOMANDO PARTE DA GRANDE a.�lvlda comum. So ocorr.e Relator. Osmundo' Nó re-

'CAMPANHA DO CRUZEIRO DO GRj!MIO .,PEDRO, hhsco�sorcio 'pass�vo" ga, Alves �edrosa:'6 ,-, '.!�����,,JORGE FRASSATI. '

..! ,,:�__ i quando uma unica solúção I Que, no momento a ação se

JUIZO DE DIREITO DA PRIMEIRA VARA DA CO
MARCA DE FLORIANO'POLIS .

Edit�l 'de' Primeira Praça co� o' prazo de 2Q' dias

Ví'ag�m· C:�.�1IFiI8ça
,

,

".

,

e r.ptl,z:" '

SÓ NOS CONFORTAVEIS ·MICRO..ONlBUS DO
',' "1'IIPIO ,(Snt-B:B;ISléll8�"."
Florianópolis - Itajat - Jo�nv11le ...;'Curitiba

O Doutor Manoel Barbosa· de Lacerda,
Juiz de' Direito da 4a. Vara em ea:ercício:
do cargo de Juiz de Direito da Primeira

,

Vara da Co'marca de Florianópolis; Estado
de Santa Catarina na forma da lei; etc ..•

Tesoureiro,

30,00

40,oc

30,00

30,00

50,00

50,00

"GIOVANNI GUÁRESCHI - Don Camilo'
e Seu pequeno mundo .. : .....•........... '...

- 7-0,00
GIOVANNI GUARESCHI - O regresso

de Dom Càmilo .•...................•........ 65,00
GIOVANNI GUARESCHI - Dom Camilo

e seu reBanho ' .'�., : 65,.00
. LIVRARIA LIDER - Rua Tenente Silveir.a, 35 __,.

Floria,nópolis
'

,

ATENDEMOS, TAMBE')!I' PELO SERVIÇO DE
REEMBOLSO POSTAL

.._--.
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A S�b�tituição do' Preleito ,da IFEST IVIDADES .

�aptlal, �m lace. �a I'\ulo- .' .

do "Díc do Comerclaote"
.DOlDla Manu:lpal Havendo sídó 'fi�ado p .co�él'�io· Brasileiro, insig-I rianópolís, à rua Trajano,

.:lia. 16 de julho, por Lei ne economista e fundador

I
13'f sobrado.

'

IÍl _,. À. INVESTIDU�A E A SUBSTITUIÇÃO DOS .;1°: 2.0488. de 26. de outu- do Direito. Comercial Brasi- \. Por s�a vez, os Empre-.PREFEITOS NO SISTEMA LEGISLATIVO CATA-
')1'o,de 1953, sem prejuízo leiro', .. -autor inteletual

..il.a J'
gados.. no Comércio, (Fede-.

I RINENSE _

25. _ Além 'do processo eletivo, que é a regra geral, do trabalho normal, o DIA fam�Ja.. ·:�Abertura dos Por- raçao dos Empregados do

criou o legislativo catarínense cinco' casos de nomeação DO COMERCIAN;rE,. por tos" pOr DOm João VI 'pro, Comércio, "Sindicatos dos
de Prefeitos pelo Governador.' .' sé tratar da data do nasci- J:!loverá o Comércio desta Empregados do Comércio e' Das causas e motivos pe- cer a questão (coisa, aliás,,

26: -- Três �dêles ema�lam das prerrogativas atribuí- mentó 'de JOSE' DA SIL-' Capit�l 'um jantar festivo, Grêmio dos Comerciários) los quais estão presos os que eles estão fazendo ,des-das ao Go�ernàdor pela Constituição Estadual, no art.
VA LISBOA, VISCONDE no Clube Doze de Agôsto, irão homenagear os comer- TREZE oficiai� que digna- de o comêço deste caso),.52, item II e são: .

d1) _ o do Prefeito do Município da. Capital; DE CAYR:U, Patrono do na próxima sexta-feira, às ciantes de Florianópolis, 0- mente . defendem o unifor- acusando o colega e estar

2) -e-e- o dos Prefeitos das estâncias hidro-minerais, e '20 horas, solicitando-se por ferecendo-lhes um COCK- me que -vestem e honram fazendb demagogia barata,
3). - o dos Prefeitos dos Municípios declarados ba- Falecl-leO'''O nosso -intermédio o compa- TAIL, às 17,30, na séde do assim a Corporação a que Acossado, tentanto enco-

ses-e portosmilitares.' -ecimento dos comerciantes Clube 15 de Novembro (ex- servem; nada mais precisa brir o sol com uma peneira,27, - 0$ outros dois derivam da, legislác.ão o.rdiná- I
d S d- locais a essa' festa de c.on- Democrata) à Praça 15 e dize.r J'i 'que o público está o. sr, Coelho de ouza is-ria, a saber:

.

•
.

A) - o Prefeito INTERINO, quando ocorre remín- 01'1.10 Bels �raçamento e confraterniza- Novembro. fartamente informado e se e se desdisse quando afír-
.

cia coletiva e conjunta de, Prefeito e V�rea-
.

I! ção. O comércio, como está com a' sua simpatia ampla-. mou: "Isto produziu uma

dores em um déterminado Município (art. 43, de \ ., lo ' As -listas de adesão, po- previsto em Lei, funciona! .mente demonstrada, têm. sindicância contra aqu.ele
parágrafo único 'da Lei Orgânica Municipal); A populaçãcde Cambo- ·l'erão ser procuradas na AS-, rá normalmente, nos dois dado aos DEFENSORES fato que se a.legava", para5) - os PREFEITOS PROVISÓRIOS, no caso de

:iú, domingoo, 11 do corren- sociaçâo Comercial de Flo- períodos. '
. DA DIGNIDADE inequivo- depois, numa vã tentativaMunicípios reeem-cruulos, enquanto não pro-

cessada a c'ompet�nte eleição dos poderes te, com grande pesar e pro- cas provas'de 'apreço e so- de fazer com que a sindi-
executivo e legislativo (Lei n. 250, de 14 de fundo abalo, recebeu a in-'HOMENAGEM lidariedade. O que, agora, cância desaparecesse para
janeiro de 1949); fausta notícia do malsúbi-' vamos demonstrar,- também dar lugar a um processo28: - Os casos ns.·2 e '4 ainda não ocorreram, mas, '8"0" dr OsmAr I'unha' l .3_to que vitimou o estimado.

. • . g' "
..

de forma evidente, é o do-. (vêde bem!. Que ca amiua-até recentemente, era de nomeação do Governador o. ,

Prefeito do Município de São Francisco do Sul, eonsíde- cidadão Olympio RE!ÍS i de ." Pe.l� sua investidura no lo, a má fé, com que os ou- de!) em' que o' sargento es-

rI'a9d503")até' então. pôrtotmilit�rt (até a sandção dapleiff7tderdal Mhell�d" Zuzú, como éra co- TIM •. 'e • êt levdadAo car�o �e BPres�ld�n.; tros os . defenslores do
de.rro

tá eÍlvolv�do, dDe l' pardcerdia. e, no momen o, exis em nomea os o re eito
.
a cl eci O.. e a ,ssoclaçao rasi eira governamenta preten em com o proprro e ega ,

o e

Capital e o Prefeito Provisório. do Município de BRA- f

f de dl"d M '
;

,
.

lí t d dO alecido que eixa e- e unicipios, sela presta- dar' nova feição ao caso, a- Po ícia como recep a or e
ÇO DO NORTE; criado recentemente pela Lei n, 1.022, CADt CORAGEM? lid. de 31 de dezembro de 1953.'

, olada viuva D. �i�ia Mello � . .' da significativa homenagem presentando-o como ato de joias- furtadas, nega, o er

29. _ Há, ainda, mais um caso de. Prefeito: _ o nunfer�sa família e que

1_
O deputado Al�er�o ,Deo- ao Dr. Osmar Cunha, sen- indisciplina, circunscrito às údenísta, o que havia dito

previ�'to na Lei 133, de 30 de dezembro de 1953, cujo ar- .ra pai extremoso de O:. lato, na. UDN rruneira, 0- do que oferecido pelos seus paredes do quartel. Claro! a n t es, quando declara:
tígo 5°, § 1°, determinou que os novos Municípios por ympio Mello, cabo do 14.'() ;upan�? a tribuna da Câ- amigos e simpatisantes, um Não .lhes convém, em abso-. "Não foi feita nenhuma si�_ela criados, (em n. de, 14) ficassem, enqua'fl.to não insta-, ). C., sucumbe ainda moço, lllara, acusou o .Presidente jantar que se reaÜzará na luto, a 'verdade.·O ato .ín- diCância".lados, sob a administração dos Municípios .de que são d .

originárias as r.espectivas sédes.
' . atestando marcante e larga Vargas e asfixiar os .go- noite de 22 do corrente, ás

.

famante não deveria ter Está pois provado que
.

30. - Por ter
I
o Governador do Estado, ar't>ítrária-' 'olha de bons serviços pres- vêrnos estaduais udenístas, 19,30 horas, no Clube 12 de transpirado, mas ja que sindicância houve. Foi ela

mente, instalado os 14 municípios criados, e nomeado ados ao município de Cam- A censura, (acre) riscou o Agosto. transpirou, é preciso que

se-I' procedida
pelo Ten . .'�izimoPrefeitos Provisórios para êles, tal tipo de Prefeito (o ioriú, sua terra 'de nasci- plenário, sublinhado pela A homenagem . que não ia denegrido e totalmente Moreira, atual ·Prefetto de

previsto na Lei 133) não entrou em atividade.
t t

. tonalidade' (tonitroante) da tera' absolutament'" cunho encoberto com a' pecha de Dl'onl'sl'o' CeI'.queira, o qual31. _: Temos, todavia, por .itlConstitucional, a sua
nen o e .que pran ela a sua Ç'

figura, na' parle em que subordin�'à jurisdição do Pre- norte. oratória do velho professor. político visa demonstrar ,ao indisciplin� o mérito· moral no relatóri�, publicado em

feito dO,MuniCípio de onde se origina á' séde da nova co�
" Exemplar chefe de famí� Vargas, (segundo Deodato)' Dr. Osmar Cunha, a satis� da questão. ordem do �l.i(1, desnuda ra-

muna, áreas e populações que pertenciam 'a outros 'mu- ia, preStimoso � dedicado estran�ulava ·os· executivos fação de se�s coestaduan�s, sãzões de sobra para a e.x:,

����PiOS e que vieram integrar a nova ullÍdade munici- lll).igo, foi ele em vida, ele- lldenistas. l'iegjlV,a., .(siste- peJo éxito obtido lá fora,
j

São palavras do líder da pulsão feita. Sindicância
nento de projeção no: máticamente), todas as soli- por um filho, de Santa Ca- 'U. D. N. ao deputado Yl- houve, e o art. 55 do Regu-32. - Igualmente' inconstttucional reputamos o

.

últimaexe�cício do Prefeito nomeado, . quando, no Mu.nicípio, .

neiÇls soçiais e político 4:' �ttações que, (em tarina, que tão bem soube mar Corrêa: Não foi feita, lamento Disciplinar do E-

�iste, regularmente eleita e funcionanqo, ·Câmar� ,de ,ua querida .1erra. málise, asseverava o ora� elevar o nome de seu Esta� nenh1;t.ma sindicância. Não xército, citado por S. Excia., .

'Vereadores.' ,'. '. Membro destacado do 101')' atendiam exclusiva- do. há processo, o que .há·é o' ,c;liz qu� par� os que' corne-
. 33. - É que a lei catarine,nse (Lei-22, d� 14 d� no- .)artido Social Democráti- .. lente o interesse cC)letivo. As listas de' ade.ilões pó. documento que eu exami- terem atos deshonrosos,' ouvembro de 1947) dispôs' clara e expressamerite sôbre o d h

'
'

:0, dava á. es.ta pújante a- 'or m,ais e meia, ora, o clem sei· procuradas nos se- nei". Flagrante inverdadet ,ef�nsivos à dignidade mili-assunto, repetindo o art. 114 da Constituição ao, Estado,

Ique acaba de, ser complementado e disCiplinado pt!l�s ;r'emiação política toda .a. "lOme do Presidente vagou '�uintes iocaes:. .,.... 'Será S. Excia. um simpló- tar ou profi$siO'ltal, a expul-
Leis n. 1.074 e 164 já referidas. '

o.rça da sua lealdade

par-Ila� pr(i)cel6sas ?ndas de um . Ban�o do Brasil" Banco.' rio que, tendo examinado, são será f�ita mediante' in-
34. - Examinadas as formas de investidura, resta idáx:ia e que, com o seu ,lená�io agit�do. E nessa' Na(!ionftl (lo Comé�cio, Ban- J �st4dado o documento, con- _qtlérito OU SINDICAN

agora .passar� �s formas de substituição dos Executivos nesperado e sentido faleci:" ,,'ui,ajada foi o ilus,tre bl1asi-

·,:co..,Inco, B.anc:o ,do Dist�ito ,"forme de.ixou. transpar.ecer, elA. Legal, 'portanto, e ex-municipais.
'

.

. <'
-

35. _ A�tes de faz,ê-Io, releva salientar, para de- lento, perde um dos seus'l �lro sofrenclp, destempera- Feaer.al, Banco Nacional do�: não' tenha verificado que pulsão disciplinar. Ilegal a

monstrar a �essação da vigência do Código dos Interven- )resti�i�so� � disciplinad�s ;os �taques. '.��justo. �áu.· P��aná,:Sa�ta
;

e a : a'rina, t ê�se d�cumento..é uma sin- reversão do ex-sargento:
tores, já :referido, e do art. 12 do ATO. FEDERAL, que, , .0rrehglOnarlOs. ,ervetso.' Ate de Jac1., o ,Banco Agl'lcola, CaIxa 'Eco-, dlCâncta regular? Sabemos Ilegalidade .essa qu,.e fere a
tanto a Lei n. 250, como a n:133, .determinam que os no- Durante muitos 'afioS, com

.

:stripador, lembrou�se.. aI· nômica,' Agencia da TAC, .

que não. Não foi ingenuida- disciplina. Contra ato de. in-
, vos municípios, ATÉ QUE TENHAM 'LEGISLAÇÃO rrepreensivel corx:eção., hã ;uem d� chainú-Io. No dia L,ivraria Moderna, Jor- de e, talvez, nem tenha si- disciplina, não há indisci-PRÓPRIA, sejam regidos pela legislação geral e tribu..

. tária do m'l.tnicípÍ(� 'originário, a que pe'l"tenciam as sédes lestidade e senso de res-, eguinte; .um prestig�o.so na�s: "O ESTADO", "A do maldade, é que S. Excia, pliná, há rel;lção que os.

dns novas comunas (lei 250, art, 1°; § 30 e Lei 133, art. )<4nsabilidade, desempe- natutino, em ártigo-de-fun-, GAZETA", '''DIARIO DA. não tinha outro argumento, princípios 'de honra militar
8°), e que os atos e leis municipais que, de acôrdo com nhou os cargos de Juiz de :lo, repete as i!lsinuaçõ,es da TARDE", "A VERDADE�', i' causa já ,estava, de ante- reconhecem. Provaremos
a legis�ação vigen�e, depe?da� de a�rovação. d�s Câma- \ :�az e Delegado de Policia, véspera ,aduzir;�o outras do "O TEMPO"; Ass_?ciação �ão, perdida, e ele viu-se isso, Senhor Coelho . de
ras, sejam ,submetidos, ate a mstalaçao destas, a

aprova_'l' d ,. d t '1 mesmo nal·pe·. En'q\.l.anto' a' Comercl·al.- dA' bl" "L .

l'
'

.

C . _.

P
�en o no exerClClO. es a u -

na' dura contl'geAncia de tor Souzaçao. a ssem ela egls ativa ou sua omlssao erma-
. .

.

. ;..

, .'

1 ,".
- ..

nente. (Lei 250, art . .10, § 60). .' .

�lma e espinhosa mlssao s� mposta atitud� pre�idência
.

36. -;- A Constituição catarinense, no art. 114, de- . ;onduzido com retidã9 e re- escorre lebta, pegajosa, fi- -.,-----,------
terminou que a substituição do Prefeito, em caso . .qe im- ;:onhecido espírito de justi- quei pensando e� duas coi-' ·Sr. JDão CaSC28Spedimento ou falta, fôsse feita pelo Presidente da Câma-'

;a, que lhe propiciou a con- sas. Como é 'que pode um·
.

ra .e, na ausência dê,ste, pelos vereadores, na ordem de
d d .deputado federal, professor Florianópolis foi surpr�-

votação. \
'

.
dança e estima e to os ·os

en'd'd .

t t',
, de u�a Unl'versl'dade, .",_ I' a, an e-on em, com a

37. - No,s,§§ 1° e 2° do referido artigo determinou :nuniclpios. '" "". ,

d
"

, - - . nobcia ·da morte 0-" nosso
que,. elJl' casei' de VAGA, fosse procedida nova eleição.

.

No exercício .do cargo de frontar' a naçao tao coraJo-
<JS' prezado e distinto conterrâ-,_.".".:> •

- A Lei Orgânica, no art. 30 e seus §§, repetiu Delegado de polícia, que. de- :samente, afirmando (e· rea-
o texto da Constituição que, entretanto, no ,art. 71, foi ;empenhava condenando a firmando) fat'os inverídico:- ne'o Sr· João Cascaes, do al

�omplementado. a fim de que, ocorrendo vaga, fôsse o
violência e o excesso de au- de facílima ,contestação? to comércio, e figura muito

rrefeito também' substituido pelo Presidente da Câma-.
Como e' qu'e pode um go- relacionada na sociedade 10-

ra, pelo modo previsto no' art. 30.
.

�oridade, se·manteve o fa-
.

39. - O claro texto. do art. 71, citado, deixa enten- lecido até o início do atual vêrnador uêlênista, aluno c,al.'
,

dido que o regislador, estando em funcionamento o Le- ..-Joverno, com quem julgou- da escola da vida, de nome Falecendo, no di� �2, às
gislativo Munic,ipal, quer que, o seu, Presidente seja o ,e impedido de servir, ten- Irineu B�rnhausen, depoi� 22,10 horas, na Casa de Saú-
eventual substituto do Prefeito. ..

.

do, por isto e coerente com de receber tanto dos cofres, ,de "São Sebastião", com a
40 .

.:_ Se assim não' fôra, teria aut�:dzado express�- .. idade de 64 anos, o extintomen�e a nom.eação de Prefeito Interino para sup'rir a va- suas ideias, pedidq demis da União, tão cMajosamen-
" • , leixou viúva a exma. sra.cância, como o fizera, no art. 43, parágrafo único da mes- são do cargo. te, �anter-se :eq'l absoluto: 1>- "

ma lei, com relacão à renúncia coletiva de Prefeito 'e O sepultamento do nos!;I; ,ilênéio;"fae,e." a.o
.

_ episódio? ,I. Apgelina Cascaes e os se-

Vereadores.
•

'd I O d
. .,

O G �uintes filhos: Pedro.; Wal·sauooso companheiro e . u_ as uas uma: u o o·
41. - Se o não fez, é porque entendeu que, haven- .. --' � , .1eip'lrQ, Júlia,'Olindina, Ca-do a possibilidade de substituir legalmente o Prefeito tas cívicas, ralizpu-se no'· vêrnador catàrinnese .

'cpn·
"

.

, d d d d d
",'.- ..,;", do ',·�lin

..

·

a," M,ária, l"erezinha,pelo Presidente da Câmara ou, então, pelo vereador mais cemiterio ,a ci a e � ,..cor '. a çom as �cusaço"s
. ','

b" 'f '1 ,�alvina, Zulma e Marly.votado; não devia o Executivo Municipal permanecer Camporiú, a cujo cortej.e "r. Deod!it " 9�Festa a tan-,' ,

sob a égide de. um Prefeito nomeado. fúnebre compareceu verda� lo peito ao gdmde ...·benefi-
. O exti�to'·gbzaVa de gran_

42. - Respeitou o legislador o princípio da autono-' deira
.

multidão de pessoas �iário para t�legrafar ao sr, .les prestigio nesfa cid�de
mia q\le a Constitúição Federal erigiu como fundamento . , "endo causado consternaçãoda vidà municipàl brasileira. .

,
amigas que, solUçante e de- Vargas desmentindo. o es.-

.
) seu falecimento:IV _. AS LEIS 1.074 E 164 E A AUTONOMIA positando fl0res sobre o tú- 'traI'gulamento .sobejamente ,

., ' 6 ESTADO àpresenta a
,. MUNICIPAL mulo do q�erido e saudoso apregoado. E Santa Catari-

43. - Complemen,tando,e çompletando o texto cons- extinto,""nunia demonstração na seria ,um grande exem- ,�xma, família enlutada' os

titucional, sôbre a vicia dos municípios, houve por bem ....,.
'eus profundos peza.res

a Assembléia Legislativa de -aprovar as leis 1.074, de 16 de protrr:fida mágoa, que· pIo, desmontan.do a intri- �
.

.

.

de jupb,o de. 1954 e 164, de 24 do mesmo mês, 'as quais constituia acontecimento ga, .Mas, cadê cQragem? O

dispõ�m' sôbte instalação das Câmáras Municipais dos pouco vu-lg.ar nác;Iuele me�o, sr. Bornhausen é (pelo vis-

� TDmp·r.novos' Município.s e regulam a s\).bstituição dos Prefeitos testemunhou o alto aprêço to) francamente da' moita... �
de livre nomeacão do Governador.

em que era tido' o faleci- \ BUM.
, , .." CC,ontinúa na 5a.. pág.) .

,� �.. . .

. " do no. niúnicípio, cujo co- PS - OnteÍXl.: aqui mi' Pl'evisão do tempo até às
--, mercio cerrou as suas por- cohin�, houve confu-' 14 horas do dia 15.

�L
.•'.< ,...I E

�

�:�.� tas em 'Sittal de pesar. são. Onde se leu Vi-,
.

Tempo - BOJIl.
>

'

.. ot_r.8 cio í�o A' erilutáda família, .' a,. 'tor Dé�ke 'devia se: Te�'perat\lra - Estável.
• fW.;,.'l;'�.•,',:,."'.l•..".,_., .. ·i_.•_.,i,,.". __;·�,· :;:.j' L.,\",ol,\ I presentamos as nossas sin:. 'ler Hdercílio DHee��. SVlefntos

- Do quadránte
. _

... F:IHI :::éras condolências, 'assoei- E on e estava erCl.. U, rescos.
)f' HOJE: .

" ),
.

anâo-n<Ys' 'â:�. grande pesar lio, er,a Hercílio mes- Temperaturas ,-' Extre-

"0'() 000 'O''O"dOS.���s:amigOS de Cam.. mo... ma.s de. ontem: Máxima.12. '. � �orlU. � _:"'" .
� .

\:. Idem..' .21.0. Mínima 15,2.
I ; '-0 .. , �!: . ,,-r

...l __•._����.;""
::'

Florianópolis, Quinta-feira,' 15 de Julho de 1954

ü_"ifÍOS'JâLSôs.-

/

\

A exploraçãó última, da U. D. N., é que a opo
sição perdeu a causa da prefeitura. -Para prova
mandam os menos avisados ler o Diário Oficial do
Estado; de ante-ontem, e A Gazeta, de, ontem"

O que esses órgãos publicaram foi tão só a re�

presentação do sr. dr. Plínio, de Freitas Travésso,
ilustre Procurador Geral da República, lacolhendo/
as razões do veto do' sr. Irineu Bornhausen e com
elas sub�etendd ao egrégio Supremo Tribun'al a

lei nO. 164, parà que a sua constitucionalidade seja
apreciada,

.

Não houve, por enquanto, qualquer julgamen
to. Para impugnar a representação do dr. Travassos, .

opondo-lhe alguns travdços, foi constituido pr()Cu
rador da Assembléia e da'Câmara o 'ilustre jurista,
dr. Hariberto de 'Miranda Jordão.

Estando a lei nO. 164, em' pleno vigor, o sr.

:Paulo Fontes continua como autoridade ilegítima, \
a provar ao povo que "o preço da liberdade· é a

eterna vigilância" ...

\

l,

\
"
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