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,', ,�'�p7ãY� �l1fõ1RtJções
DECISÃO DO GOVÊRNO, deles, o sr. Café 'Filhó vir- reias e Telégrafos, nos qua
ABOLINDO OS "PISTO-' tualmente instituiu um cri- dres de Auxiliares de Porta-

, LÕES"
, I tério unico para a'� premo- ria Auxiliar Administrativo,

,RIO, 23 (V.A), .-,: ções i10 serviço - o de anti- Oficial Administrativo, En-
Abrindo mão da prerroga-!guidade. ' genheiro e Médico, Foram
tiva legal de escolher, na, I

'

Isto foi observado, ontem, promovidos os primeiros da
lista quíntupla" de candida: I quando o chefe do govern l;sta por merecimento, sem

tos para, cadavaga por me- ,pr,onlOv�u ,374 }uncionários atenção a qualquer outra

recimento, o nome de um do Departamento de Cor- credencial
..........._•••_._,..__D._.·.�• .._·D·_·.....�.·.-__.·.·�D._.•.__ ._......__-_-..-.-.-_._-_-_-.u_-_. Se ísto; ,'em parte, é lou

PROCLAMACÁO'DA ,LIGA �:;i�e pO����p�s����"co�ã�
EL'EIT,{\"RAl" ('A"TO'LI� 'A' ,

menos verdade que tam-
U \;, bém constituiu um deses-

RIO, 23 (V. A.) "_' Está ; la�es está, .. por isso mesmo.: tímulo, porque é sabida a

sendo tlivulgada uma pl'O-1 prostituindo o I10l)1� e ,) ca- nenhuma falta de critério

clamação _ela Liga Ele�tOl'al' trimônio espiritual da' Na- jltnn que são concedidos
, . \ .

Católica a propósito do pró- çã,o".' pontos maximos aos servr

Foi a Constituição dé 1946 ximo pleito eleitoral" con- A proclamação conclúr-re- dores. Por excesso de li-

tendo, entre outros, os se- comendando que os eleitores beralidade ou porFeceio de
que primeiro deu aos ex- , "

COMPETICA"""O ATOMICAguíntes trechos: católicos somente se pronun- desagradar a' um e outro,
tranumerários, aos que én- ",

tão exérciarn função de ca-
"A nenhum católico deve ciem através do voto depois os chefes da repartição con- "

passar desapercebido quanto de; :rneticulosas e imparciais signam as notas maiores a WASHINGTON, 23 (U.- P.) visita ás instalações britâni-
. ráter premanente hámais" O

. '1 tã di t .

f'
, . -

'le sobrenatural firmeza 'd,u ilidagações sôbre as qualida- todos, sem distinção, 'e o
- s ing eses es ao a ian 'a- cas. icara com a convicçao

de Cinco anos ou emvirtu-· -

d '1
.

dezoit d
.

1 t
Ie abjeta traição .Implica ri des de cultura e de carater resultado é que bons e os pe o menos, em' ezoi o e que os mg eses es avam

de de' concurso ou prova de . .

f
. E' d' t d " fvotação se_creta, no regime assim como as atividades qui- maus' funcionários, no fi- meses com re erenCl?- aos s- a lan a os ' no qUe se re e-

habilitacão, as garantias e
_'emocráticó. Podemos apl'ol lelicas auteriormente exerci- I f' r d tados .Unidos' na. corrida pa- re a certas fases experimen-

vantag'en�s do' funcI'ona'rl'o,
,l na , Icaln co oca os no ' .

,

1
'

'

ra a construção de um reator' tais se aplicação da energiaximar-nos das urITas p ena- das dos q:mdidatos inscritos mesmo plano. E dentro do -

equiparando-os .aos funcio-
mel'lte convencI'do's da 'l)os'r'- 1 d'f t t'd d 'd . atomico para a produção in- atomica, mas que eles estão

f
_� - 't pe os 1 eren es-par 1 os c' a principio e respeItar a co�

nários públicos para e eito
çào e da responsabilidàde que sua, posição soc.ial.e �olít, ica, I locação n� lista, os ln'ãis dustrÍal de eletricidade - de- largamente atrasados com

de, estabilidade, .apos:n��- nos cabem, dentro do' corpo nas mesmas agremiações, fa- antigos vão naturalmente clarou o representante demo-- relação aos Estados Unidos

dória, lic:e11'ça, dIspombllI- ,'m.I'"tl·CO u' .... Igr'eJ'a e"da N'a-
'

t 1 d d f
.

d'd I
' crata Chet Holifield, membro quanto ao desenvolvimento

.

�.... -- ce aos pos u a os e en I os ascendendo aos p::imeirodade e ferias.
. A

I
cio". pela L,EC..

"

postos para promoçao auto-
da Comissão rarlam�ntar de atomico geral, notadamente

A lei 2.284, de 9 de ag�s- ""O voto nos coloca dlrtnte A�)os tudo ISSO, o, eleltOl;

I
mática deixando 'virtual' Energi� Atomica. Esclareceu 'no dominio dos armamen-

to 'lltimo estabelece a e- , Holifield qúe depois de uma tos"..

l" '

de irrefugíveis problemas, ���ól�CO, �.:rá o seu -I'v_�.to à�S mente, de haver um critério
quipal'ação de todos,Ds ex-

que emergem dos ditames "al1dldatu."" ql�e, no .ulO ue real, de merecimento, par.::

O· dtranumerái'ios aos funcio-' l'nsopita'vel;s da CO'fl"sC'l'e"rt'c'I'a 11· campea-o a cor'rupe'a-I -- -- s�a CO:IS?lel�cl.a ,1e pal,�eçam,' prevalecer, apenas, o de Onários, inclui os extranume- cristã e se 'projetam na ór-' pelo con]Ul1GO de qua.Ioades, antiguidade.
;,-

rários da União ou das au- 'bita intanglv'el da justiça pa- averig_uádas, mais dIgnos e __._

'

'_"
'

"

tarquias que contern ou ve-
ra eclodirem numa autênti- ::tptos oura os·diversos miste- VOLTARAM AO A "Eterna Vigilância" 10- generis de corrupção desla-

nham contar mais de cinco ca definiçào dO anlot oH de re::; r ilblicJS., cal, com a vitoria da oposi- vada.
anos de serviço públipo. traiçào à própria verdade". �_........,...-..-..-��.; TRABALHO ção á vista, cada vez mais se_ Lá para as bandas do Pân-

De outra parte,· a eq1JlÍpara: "Todo cidadão honmclo de- SANTIAGO, 23 (U. P.) chafuroa na 1:1ma ela corrup- tano ,do Sul existé uma ser-

ção não se limitou a 'certos ve comparecer às urnas para 'ERRARAM Quatro mil operáriOS das ção.

I
ratia em franca decadencia.

direitos, mas é deferida pa� fazer do seu voto uma ex- WASHINGTON, 23 (U. minas doe cobre tIe l?otreri- , O proprietária adel'iu ás hos-

ra todos os efeitos. pressão corajosa de su,a fé
'

e' P) .:_;_ Os Estados Unidos lhos, no norte do Chile, vol-' E o' campeDníssimo da Ca- tes da "eterna vigilancia" e

Assim, a lei rec,ente se testemúnhat, o seu repúdio eáam "contando muito com taram ao trabalho, pondo pital é o sr. Paulo Fontes. I conseguiu, na barganha, ven
aos corruptoi'cs da fa'."üília, ,o rearmamento da Alema- fi� à grev� que/iniciaram há ,Em dias desta semana der para a Prefeitura Muni

do povó, que, mi verdude, se i nha e excluindo a Franca" vinte dias, para exigir que mandou um camiJhão dá
I cipal de Florianópolis, uma

identificn.m com os vendi- - declarou o senador Es- se continuasse, 'u, fornecer 'Prefeitura Municipal de Flo- : velha junta de bois, cuja ida

lhões da'Pátria. Pois quem tes Kefauver, no decorrer carn� frigol'Hic:l.([fl. naquele rianópolis ii localidade 'çle I de é desconhecida pelo fáto

BUENOS, AIRES, 23 (U. ,mGrc'adeja a honra, a santi-- de uma entr:evista à impren� serviço. Ganchos, com o fim 'especial dos animais não mais possui-'
P.) _ O dr. Ronald Richter, dade e a indissolllbiEdc,c1e 'Cios sa.

' ,-,--'-
... ---- --- o ----' � trazer uma rêde de pro-! rem dentes. I

ex-chefe da Comii,são de E- -'-�-,
_ CU�PADO l}riédade do

\
irmão do Inten-, DÍz o sr. Paulo Fontes que Inergia Atômica da Argentina, D U E l O WASHI-NGTON, 23 (U. PJ dente de Ingleses. Antes po- a junta, de bois 'servirá pa-

foi pôsto em liberdade, on-, ,v', ,'._ ,,"

'
,

, 1-- ��vaclo, a um coV�'el1:w ele rem, ord:�ou a ret�rada �a ra" o� póbres do Sul da Ilha I

tem após uma detenção, de ,TAIPEH,. 23 (U.. :f.1 .
.;_

I que
aVlOes de caça, atacando guerra en). Fort Shendan, O' placa ofICial do dito caml� fabrIcarem: farinha. Grande

cinco dias imposta pela Câ- Um comunicado, nacíon�lista, con1. bomba� e fogpetes pu- tenente-coronel ame�'icano nhão. Esqueceu-se porem, de coração o do, e�-Pr:efeito
mara dos ,Deputados' por "de- comunica ,que contin,ua

o

sera:,m
a pique um

naViO,'
de Haáy FI'eming foi reconhec,i:' raspar d,a' carrocerie as iíli-I' Fontes. Irá tambern adQlliril,'sacato" á ,mesma. quelo de artilharia entre p� guerra,:e0l!.lUnista de 600 to- :do cult>ado. ele colaboração dais "P. M. ,F.'!. .. O ratei o restante do decaído enge-

O cientista, qUe se- achava nacionalistas de Quemoy e as nelar:las, e incendiar�m' 4 ou-, com o inimigo,' no decorrer tan,to vai ao moinho que um I nho ..,de serra. Servirá' para
detido na propria Cainara J;laterias costeiraS populares tros, em, 1}nn, na Q_aia. de de sua detel}ção em um cam- dia deixa o focinho. I divertir as crianças.
dos DeputadOS, seguiu de :lU-

.

chinesas, ChaunrJhoW, 30·75 quiloinetl'os I p.o de prisiorH�i:�s de guerra A história ,dos bois do prof·1 Bôa essa junta de ... cor-

domicilio. J O comunicado acrescenta, ao nOl'tp de Amoy, mtuado na Corem do Norte. Bclarmmo, e outro oaso sui ruptores. \-

ELES NÃO GOSTARAM DO COMICIO DE TU13ARÃO! NÃO PODIAM GOSTAR MESMO! A MASSA.
APLAUDIU- OS ORADORES ALIANCISTAS.

COMPACTA

Todos os extranumerárias INTERESSE, ÁRABE

CAIRO, 23 (U. P.) - E' ele

equiparado� aOS funcionários �7��I::l����������c:c�:���'�:
SERÃO BENEFICIADOS aplica a todos os oxtranu-] inclusive 'os que ,

exercem I conciliação
com Israel - dís-

. PELA LEI TAMBÉM, OS �1erários, qualquer q,u.e.: �e- � s':laJ '.fun�ões a titulo pro- se o :?ecretário geral adjunto
SERVIDORES ADMITI- J?- a sua forma de admIssao, Vlsono.' ,: ,da Liga Arabe. '

DOS A TÍTULO PRECN..

RIO L PARECER -DO
, CONSULTOR GERAL DA
REPÚPLICA APROVADO
PELO CHEFE DO GO�

.. VÊRNO
RIO, 23 (V.A.) - O pre

sidente da República apro
vou o parecer do consulto:'
geral da República sôbre a

aplicação da lei que estabe
lece a equiparação dos ex

tranumerários mensalistas
aos funcionários, no caso dos
extrimumerários admitidos
em caráter provisório.

O parecer é pela afirma
tiva, pois a.admissào do ex

tranumerário, em caráter

provisório é forma lega1 de
admissão. Ademais, o ex

tranumerário sempre foi
admitido a título precário,
embora sua existência no

serviço p�ico federal re-

MERECIMENTO,
_�_ -r.-.�

RíCHTER EM LIBER�
DADE

i
-,

ff_()�O'_!IJIIIH�

IOm!lis antisoDiá. jvrio de S. Catarina

o TEN. BANDEIRA EM NOVO
JULGAMENTO

o escândalo dos Jeeps
,o escandalo dos Jeeps distribuídos pelo

GGv�rno do Estado de Santa Catarina a poli
ticos e 'candidatós da V.D.N. está provocando
uma onda de revolta sem, precedentes em

nosso Estado, Os agricultores, começam a se

movimentar e pretendem lançar um mani
festo contra esse abuso, denunciando esse la
mcntavel fato ao proprio Ministerio da Agri
cultura.

o. escandalo dos Jeeps é tão evidente
que, os dois já entregues neste municipio fo
ram destinades, um ao sr. Geraldo Gunther
candidato da V·D.N. a Deputado Estadual e

o outro ao sr. João Carliu candidato da U.D.
N. a Prefeito Municipal de Seára.

(Do Jornal da Semana, de Concordia.)

com sua propaganda eleitoral
para o próximo pleito. Não
obstante o

'

desembargador
José Duarte vai tomando

providencias no sentido de

que os trabalhos decorram
em perfeita ordem.
Em virtude da exiguidade

do espaço da sala onde fun
ciona a 3a. Camara Criminal, '

expediu ordem no sentido de
ser reforçado o policiamento
e está no firme propósito de
não permitir fotografias no

recinto, nem irradiação, nem
televisão.

CONTINUA GRAVE
LAREI10 (Santander),

23 (U.P.) - Imformam que
a ligeira melhora 'que se

manifestou no estado de
sa�de do' general Moscardo,
se manteve durante o dia
de ontem. Mas: os médicos
asnistenbes indicam que o

estado do eníêrmo continua

�rave.
---------------------

Recepção
Festiva

SA�J, JUAN, 23 CU. P.)
"1arta Rocha, Miss Brasil, e

'uase (por 2 polegadas) Míss
Jniverso chegou ontem à
arde a esta cidade, sendo
festivamente recebida no ae-

roporto pelo consul brasileiro
Valdemar F. Lee, membros
da sociedade local e... de- .

zenas de "Ians",
A jovem e encantadora

brasileira .será homenageada
esta noite com um coquetel
na sede da Prefeitura, onde
o prefeito, sra, Felisa Rín
cón de Guatier, lhe entre
gará as chaves da cidade.
O consul brasileiro e sua

esposa oferecerão amanhã a

Miss Brasil, em sua resíden

cia, uma recepção. Na sexta
feira à noite, como convida
da de honra, a 1011:'30 baiana

participará como convidada
de honra do baile anual ela
Sociedade de Cardiologia.
Marta ,Rocha será' ainda

homenageada com' uma r e

cepção na noite' de sábado,
na Casa de Espanha.

. ,REMAN�SCENT� DA GUARDA
NACIONAL,

RIO, 23, (V. A.) Con-
"ando 91 anos faleceu na cí

Iade de Nazareth, em Per

nambuco, o cel. Vitor Vieira,
-emanescerite da Guarda Na

�ionàJ, antigo, ex-prefeito e
I
enorme o acervo de moveis,

propríetário naquele

municí-l
objetos de arte e fotografias

oío. O 'extinto viveu sem- do Imperio deixado pelo
pre em Nazareth, tendo uma morto, cuja residencia será
uníca vez visitado a capital' transformada em museu.

,da República, em 1930. Nos

dias de festas civicas o coro

nel Vitor Vieira aparecia
envergando vistosa farda. E'

Nerêu julgado'
pela imprensa
"0 sr. Nerêu Ramos de tal modo se confunde com

Câmara, na, majestade da função, que se póde dizer,
sem exagêrn, que "a Câmara é êle", pois ninguém melhor

itõ�qtlt: ele- n-representa, $}leIa coragem com que 'tem. defen.:-.
dido as prerrogativas do Congresso e dos congressistas, sem '

olhar nem medir consequências, e pelo zêlo que põe na di- ,NOVOS ESFORÇOS
reção e coordenação de seus ü:abalhos. No seu posto, teve I LONDRES, 23 (U.P.) -

de enfrentar investidas sérias contra o Parlamento; luta Noticia-se na Câmara de
tanto mais dura quanto a opinião pública envenenada por Comércio' Brasileiro de
\mJ.a propaganda místífíeadôra 'de anos e anos, o encarava Londres, 'que serão realiza
com reservas e restrições, que essa círcunstâncía explicava dos novos esforcas tenden-"
ESsa atitude e a dignidade que imprimiu ao cargo apaga, tes ao reinicio normal das
ram tais desconfíanças e. suspeitas. Nunca o Parlamento trocas angio-brasileiras, com
foi �ão prestigiado pelo povo como agóra; E êsse, é um ser- a próxima chegada àquela
viço à democracia, qve se deve ao sr. Nerêu Ramos".... .' capital de um grupo de ex-

tOsvs.'rto Costa - Da "Fôlha da Manhã" - S. Paulo) portadores brasileiros.
_,

CONTRABANDO
apreendido '8 bordo de um avião

••••••••••••••••••••••••••••••••••• (1)411•••8•• - RIO, ;1:;3 (v. A.) - Grande
contrabando de uisque foi

apreendido a bordo de um

avião' constelation no aero

porto de Congonhas. O apa
relho que pertence à Panair
procedia do Chile e se' des
tinava ao Rio, onde a merca

doria seria desembarcada.
Interrogado o comandante do
avião'cÚsse nada saber e nem

como 'teriam ido parar den
tro do avião os pacotes con

tendo as garrafas de' uisque,
Feita a vistoria os funcio

nários da Alfandega apreen
deram vinte e oito caixas
càntendo mais de mil garra
fas. O avião esteve retido no

aeroporto mais de duas horas
,e, após as providencias pre- •

vistas em lei, seguiu para o,

Rio, para onde se dirigia a

maioria dos passageiros.
'

o RISO DA CIDADE· ..

Lerner Ro!.1'igues - Uàe
nilda!

Udenifda! Estou aqui para
fugir co� você!!!

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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2 Florianópolis, Sexta-fe�ra, 24 de Setembro de 1954 o ETADO
-..1. ---------_

Mtn>ICO Formado pela Faculdade Nacional de Medicina UnH
Operações DIHnç.' versidade do,BrasilDoenças do apare'ho respí-

, RIO DE JANEIROratório le Senhoras - eUnjc. dt
dTUBERCULOS"" Ad lt Aperfeiçoamento na "Casa de Sau e São Miguel"... r. U os.

Prof. Fernando PaulinoRADIOGRAFIA E RADIOS- Curso de Especialisaç'o Interno por � anos do Serviço de CirurgiaCOPIA DOS PULMOES
no Hospital dos Servidor.s Prof. Pedro de MouraCirurgia do Toru
dó Estado Estagio por 1 ano na "Maternidade - Escola"Fonhado pela Faculd'ade

R d
.

L'Nacional de Medicina, Ti,sio- (Serviço -.:li) Prof. '''tla- Prof. Otávio o rrgues ima

Interno por 2 ano do Pronto Socorro
log ista e Tisiocirurgião do I no de Andr&d.)

_ x _ ..>Hospital Nerêu Ramos Consultas - P.la manhi OPERAÇÕES Empredada 'I"Curso-de especialização pela
nn Hospital de Cartded.. CLINICA DE ADULTQS S

S. N. '1'. EXc-�terJl.o ed EpX-.�- A tarde, da' 15,30ha. DOENÇAS DE SENHORAS Precisa-se de una em-
uístente de lrurgla o 1'0.

CONSULTAS: No Hospital de Caridade, diariamentel pregada para trabalhar emVio - Pinheiro Guim&rAea em diante no CQnsult6rlo,
, 'I. ,

(RI) N
'

M 'had 17 das 7 as9..

'1 Pôrto Alegre. Paga-se bem
.

�o •
. � R'I8 unes ac o

"No consultório à Rua João Pinto Dr. 16 (20 and.) �
.

_

C;ns: i:�ie Sehm14t, as, 1"'iCl'Lna d. Tlradente•. Tel. 2as, 3as, 4as d�s 14 às 16 horas.;, "

I
Tratar , Ru. Feltp.

-

At:::e em 'bon marcada. 2.766. Sas, 6as das 10 às 12 horas. Schmidt n. 119. TELEFO-
. Res: Rua São Jorl. ao -l Residencia - rua presi'l

RESIDENCiA: -::- Rua Duarte Shutel, �29 - Floríanó-
NE: 3.177.

Fone 2896.
.

' dente Coutinho 44. polis.
' ..

,'i ..
i: I. . .... I,'" I I

/

I

\..:_'..:.\
.

----__------------

Indicador

D�lomado pela Faculdade

Nacional, de Medicina da
Universidade do Brasil

Ex-interno por concurso da
Maternidade-Escola

(Huviço do Prof. Octávio
Rodrigues Lima)

Ex-Interno do Serviço de
Cirurgia do Hospital

I. A. P. E. T. C. do Rio de
Janeiro

MédicI; do Hospital de
I

Caridade
DOENÇAS DE SENHORAS
- PART0S-0PERAÇOES
Cons ; Rua João Pinto n. 16, DR VIDi\1das 16,.00 às 18,00 ., I!"

horas. ' CLíNÍCA DE CR1ANÇAS
Pela manhã atende CONSULTÓRIO - J.t�.li,
diAriamente no Hes- pe Schmidt, 38.
pital de Caridade. CONSULTAS _ O•• 4

Residência:
"5 6 horas.

Rua: General Bittencourt Residência: Tenente Sil-
o; 101. ,

I veira, 130
Telefone: 2.692. '

FONE _ 3.165.

DR. ARMANDO VA- UR- ANTONIO MO-
LÉRIO DE ASSIS NIZ DE ARAOAO

- MtDICO -

CIRURGIA TREUMA'fO,
Dos Serviços de Clínica ln-

LOGIA I

fantH da Assistência Muni
cipal e Hospital de Caridade!
CLtNTCA MtDICA DE
CRIANÇAS E ADULTOS

- Alergia -
. Consultório: Rua Nunes

Machado, 7 - Consultas das
15 às 18 horas.
Residência: Rua Mar,echa!

Gu ilhorrne. 5 - Fone: 3783'.

Ortopedia
Consultório: Joio

18.
Pinto.

Das 15 às 17'diàriamentl:
Menos aos Sábados

Res.: Bqcaiuva 136.
Fone: - 2.714.

DR. R E N R I QUE
PRISCO PARAISO

un.- 1. LOBATO
FILHO

Profissional
CLINICA DE·OLROS - OUVIDOS - NARIZ E

GARGANTA
'

- do-

Dr. Vlmar Corrêa
CLINICA MEDICA.

CONSULTAS das 10 - 13 horas
Ruá ,Tiradent. 9 - Fone 3415

--------------------------

. Dr. Carias F. Eouelsiou
Médico dos Hospitais Americanos e da Força

(JORNAIS Teldoa. Expedicionária Brasileira
O Eetadu' r: S.8Z� wmICO -:- OPER:ADOR - PARTEIRO

I A Gazeta .,........ 1.15'
I
Doenças de Senhoras e Crianças - Partos - Operações

-----, Diário da Tarde a.571 ,O Mais Moderno e eficiente Tratamento e Operações
�....p...1I.!t ! Diário da ManhA _1.411·

,

das doenças de Senhoras .

A Verdade ........• I.OUI Cólicas, flôtes brancas, irregularidades mentruaes; ton-
Imprensa OficiaI 1.181 turas, zumbidos de ouvido, neurastenia, irritabilidade,
HOSPITAIS 'insônia, ímpotêneía e frigidez sexual em ambos os se-,

De C.uidade: xos _;_ Tr�tamerlto pré-nupcial e pré-natal.
(Provedor) . . . . . .. 1.114 Operações especializdas do ouvido, nariz; garganta,
(P(lrtar1a) .. . . . . •. 1.01' sinusites, polipos, desvios do septo (nariz) labio partido
Nerêu Ram.H ....•. 1.81. - ,Operações de hérnias, apendicites, ovário, utero,
Mflitar ' .... " .... I.U? hemorroides, adenoides, hidrocéles, varicoceles e

São Sebastllo (Ca..
.

I

varizes, elefantiazes .

de Saúde) '.lil C I R U R G I A E M G E R A L
Màternidade Ilouto.r Tratamento garantido de varizes, úlceras varicosas,
éarlolll Curr&. ... a.lI}"

.

'.
hemorroídes com 6 injenções, sem dôr

.

CHAMADAS UR- OPERAÇOES E TRATAMENTO DA TIROIDE (Papo)
GENTES Tratamento e Ç>perações do estômago, fígado, vesicula e

Corpo de Bombeiro. I.au

I
Intestino - Tubagem duodenal.

Serviço Luz (Reei.·
.

Tratamento da Sífilis pelo processo Amerlcano, �ais
mações) 1.404 moderno, em r ou IS dias, ,

Pedicia (Sala c ia- . Técnica única no mundo .para o tratamento do Heman..
sário) " 1.018 gioma (manchas de vinho) no rosto ou no corpo, com

p.,Ucia . (Gab. Dei., 100% de cura.

�.do) :... J.i�4 Receita de éculos - Tr.atamento e operação das doençu
COMPANHIAS D. dos olhos: PTIRIGIO, CATARATAS, ESTRABISMO,
TRANSPOR"fI

,

I ETC.
�F.REO "'-TENDE A QUALQUER HORA

_

DO DIA E DA
TI\C S.700· ,NOITE

,

Cruzelra do Sul Z.600 Consut6rio: Rua Deodoro, esquina da Vida} Ramos,
i'analr' '.;,)ã3 Resídêncía: Coqueiros, Praia'de Itaguacú Casa da........... ,

Torre .

,I �:��= A:'� :.:::: :,:.;�� ..
HavIa-Molar «Carl Hoeocke,n"t:andln.".. .., ... ' ..

II()Tl'l� I RAPIDEZ - CONFORTO - SEGURANÇA'Lus . . . . . . . . . . . . .. I U::
.Ó:

Viagens entre FLORIANOPOLIS e RIO DE JANEIRO
Escalas intermediárias em Itajaí, Santos, São S...

bastião, Ilha Bela, Ubatuba, sendo nestes quatro últi.
mos apenas para movimento -de passageiros.

As escalas em S. Sebastião, Ilha Bela, Ubatuba niio
prejudicarão o horário de chega(;,a no RIO (Ida) e

- SANTOS (Volta)
ITINERARIO D.O N/M "CARL HOEPCKE" NO Ml!:S DE

)ETEMBRQ DE 1951
I D A

DR. DIB CREREM
ADVOGADO

.

Causas cíveis. comerciais,
cr�ais e trabalhistas.

Consulta. populares.
Rua Nunes Machado, 1,

(esq. Tiradentes)' - sobra-
1....Ii6iIiillJ�i6MiII....í6;;;do - sal. 3.

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

Dr. José I Tavares Iracema .

.. .

MOLE'STIAS NERVOSAS E MENTAIS - CLINICA-
.

GERAL

6> Do Serviço Nacional de Doenças Mentais.
Chefe do Ambulat6rio de Higiene

- Mental.
Psiquiatra do Hospital - Colônia Sant'Ana.

Convulsoterapia pelo eletrochoque e car

diazol. Insulinoterapia. Malarioterapia. Psico
terapia.

CONSULTAS: Terças e Quintas das/15 às
17 horas. Sabado (manha]

Hua Anita G'arlbaJdl. esquina de General
Bittencourt.

RESIDENCIA: Rua Bocaíúva, 139 :reI. 2901

Dr. Ney Perrone Mund

de ITAJAl
14/9

�·Kntlt' .

Mt'tropol ,

La Fort. . "

Cse íque .•••.••..••

Ceotral , .

••trela , .

Ide .

ESTR.ITO

3. I � ,

....u'

'.«1
I.'"
1.17]
'.IS"

I

Dlaque
saída de FPOLIS.

12/9

VOLTA
.aida do RIO

20/9
de SANTOS

21/9

.fIorário: ,

Saída de Fpolis. às 24,0(}
do Rio às 16,00

Par. m'" Informações dirijam-se à
.

EMPRISA NACIONAL DE NAVEGAÇAO HOEPCKE
I
RUI: Deodoro - Caixa Postal n. 92 - Telefone: 2.212

'" ,.

Lavando com Babao

'Virgem' E:speciaHdact�
da Cla. ilTZIL I'NDUSTRIAL---Jolovllle. (marcl. registrada).

ecnnemtza-se 'empo e dinbeiro
------- ----------__;..-----� .._-_._.. -- -------. .

��:::::::::-::------:;;----::--:;;::;;;:;;;;;:;;;;;;;:=-;-:;; -::;;;;;:===::....-........J
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o ESTADO"" '.

. NO LAR E NA SOCIEDADE
VIVER DORMINDO

EUCLIDES DIAS

Aumento do dU
xilio ianque à
Coreia do Sol

Beijava·te ... e beijando-te na face .

Oh! que doce prazer então sentia .

Se, assim, feliz, eu sempre assim sonhasse: ..
Se, assim, sonhando me passasse o dia ...

presidente Eisenhower apro
vou, hoje, um aumento de ,00

milhões de dólares na ajuda
militar e econômica norte-a

mericana para a Coréia elo

Sul, na vigência de novo pro

<trama que dispõe. sôbre o

treinamento de pilotos corea

nos em aviões de propulsão
a jato. A decisão do presí
dente foi anunciada na sua

residencia de verão por Ha

rold Stassen, diretor da ad

ministração de operações es

trangeiras, depois de uma

audiência com Eisen!1owe:.
Stassen declarou que alguns
dos pilotos sul-coreanos pro

vávelmente serão instruidos

nos Estados Unidos e outros
em sua terra.' Manífestou

que o programa somente se

referiria ao adestramen.to
para o ano financeiro atual.

Apertava-te ao peito em doce enlace,
Com suave e terníssima alegria ...
Se assim sonhando, eu sempre te abraçasse
Oh! que noites felizes eu teria!

E se eu te visse, assim, sempre a meu lado,
Pálpebras roxas, colo perfumado,
Lânguida, terna, e bôa e feiticeira,

Eu quizéra sonha sempre dormindo,
E, se sempre, a sonhar, te visse rindo,
Passar dormindo a minha vida inteira.

----x----

ANIVERSÁRIOS \ do Paraná

F�ZEM ANOS, HOJE: I - jovem Hercilio Ale-
_ sr. Joaquim Lúcio de xandre da Luz, estudante

Souza, funcionário, aposen-! - sra, Bantinlia Cherem

tado da Imprensa Oficial Barbato, esposa do sr. Jor- I

do Estado. . I ge Barbato;
.

_ sr. José Geraldo do - sra. Maria da Glória

Livramento Carvalho, ope Machado de Araújo, espo

rosa 'e diligente Gerente de � sa do dr. Otacilio de Araú-

"Livonius & Cia." . jo, cirurgião-dentista
_ meenino Bubens Ge- i - sra. Maria Otavia Mel-

o raldo, filho do sr. Enio Dal quiades Ulissea

Grande
.

I sta. Lilian Tereza
_ dr. Silvio Pélico de Honos, filha do distinto ca

Freitas Noronha, Juiz de sal João Areas Horn-Maura

Direito no vísinho Estado Regis Horn

VEJA ••• Fotografias de
-t liA MILO '-

H OJ E

(O REGULADOR VIEIRA)
A mulher evitará dprel'

ALIViA AS CóLICAS UTERtNA�

f.:mprega-se com vantaiõ�m palo" P�r"I-CI-paça-'Ocombater as Flores Brancas, Cóll- ... I

CRS Uterinas, Menstruaes e .pl). o SPYROS DIMATOS e Se-

parto, e Dores nos ovário.. rihora têm o prazer <\e
t poderoso calmante e Regul.- participar aos seus parentes

'do!' por excelência. e pessôas de suas relações
FLUXO SEDATINA, pela � eom- o nascimento do seu pri

"rovada efícacía é receitada pOJ mogenito DEMOSTHENES

médicos ilustrei. ocorrido no dia 15 do cor-

/FLLJX.O SEDATINA encontra.... em
rente na Maternidade "Dr.

l toda parte. Carlos Corrêa".

Partido Trabalhista' Brasileiro Prccei10 do Dia
PARA DEPUTADO ESTADUAL cUIDAg��A�OM AS

TELMO VIEIRA. RIBEIRO As unhas, principalmente
quando crescidas e mal tr�
tadas, contêm micróbios'
que podem penetrar no or

ganismo quando os dedos

'são levados aos olhos, ouvi-
dos, nariz e .bôca, determi
nando as

o
mais variadas in

fecções.
Traga sempre as unhas
convenientemente apa
radas e

.

timpas. -

SNES.

Restaurante Napoli
.

RUA Marechal Deodoro 50.

Em Lages, nó sul do Bral3il, o melhor!

Desconto especial para os senhores viajantes.

.:__ f)

------------------------- ...-------

.sOCIAL DEMOCRÁTICOP,t�"RTlDO

Para .

V e r e a d o r

DOMIN.GOS FERNANDES DE AQUINO
O MUNDO EM PEQUENAS NOTICIAS

Dedicação e traba- i
lho permanente

\

em defesa do
. , .

nosso mumcuno

ftCIG Mar.dtal D.o4o,.. 3." J•• ,,"dIU 1"'''-10 �.�O'

CURiTIBA rlUCRA.... , PROSEBR'"

. BODAS OURO
I Leandro José da Silva c Olimpia Maria da Silva, resi

,dentes nesta Capital. Comemorar'n hoje, cercados de sua

I grande prole e de seus ínumeros parentes e amigos, meio

I século de feliz união conjugal.
São filhos do casal:

Nicolina daOlimpio Leandro <la Silva, casado com

Silva, com 7 filhas;
Leandra Olimpia Coelho, casada com

Coelho, com J filhos;
Romão Leandro da Silva, casado com Marta da Silva,

com 6 filhos;

Izidro
/
Pedro

Clotilde Silveira de Souza, casada c�m Vitor . SilveirA.

de Souza, com 2 filhos;
Leandro José da Silva Junior, casado com Yolanda da

Silva', com 5 filhos;
Teodoro Leandro ela Silva, casado com Regina Rocha

da Silva, com 4 filhos;
Maria Ollmpia Vieira, casada com Demerval

com 2 filhos;
Moisés Leandro da Silva, casado com Iná Vieira da Sil

va, com 3 filhos;

Vieira,

.��, .

-Vende-se

Cem a Biblia na Mão
Cenaculo»

JUAN.R. GRESPO (CUBA)

Fxpr-s- o o Flori;lrópolis
ANDRADE & KOERICH

Transporte de cargas em geral entre Florian6polis,·
Curitiba e São Paulo

Com viagens diretas e permanentes
Matriz: - FLORIANO'POLIS

Rua Conselheiro Mafra, 1�5
Fone: 2534 - Caixa Postal 4,'35
End. Telegr.: SANDRADE I

'Agência - CURITffiA
Avenida 7 de Setembro 3320/24

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

Agência: - SÃO PAULO
Avenida do Estado 1666/1678 Fone: 37-30-91

End. Telear.: SANDRADE
Agências no Rio de Janeiro e em Belo Horizonte
com tráfego mútuo até São Paulo com a Empri••

de Transportes ,Minas Gerais SIA.'

AVENTURAS DO

, I � •

--- _

.

.... �." ',,
,I'"

.�5b.

ZE-MUTRETA •••
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Ue no-min�o
Cada vez maior o níerêsse do publico 'pelo choque dos tradicionais rivais AVAl e FIOUElREN-SE

A' trH�dída que se aproxima' baterá todos os recordes em toda 'a semana que .antecede um antagonista d. isposto 'a

I
de significação terão princi- encontra contundido e Ma-

,o dia tão esperado pelo pú- jogos d6"certame. o grande match, E' o' cotejo tudo para vence-lo. No pri- palmente para Ó líder que nara e Duarte cumprindo pe-
blico esportivo da cidade, Quando se defrontam os da rivalidade e todos querem meiro turno não houve ven- terá .dado um grande passo na díscíplinar. Bráulio atua
mais cresce a expectativa velhos rivais que são Ftgueí=' ve-Io e vibrar com as jogadas cedor, tendo o marcàdor per- I para a recuperação do títu- ráeomo pivot, ha-vendo enor

pelo choque das' multidões, rense., e Avaí os aficionados dos craques avaíanos e fi-o manecido inalterado do prin- lo máximo do pebol floriano- me entusiasmo entre os tor
sendo de prever que a renda sofrem um bocado durante gueirenses. cipio ao 'f'ím. politano. O Avaí, em' caso ,de cederes pelo retorno do mag-
---.-------

1.RISTE ESP·"ET·--A'-C"U·-'·L--O'
OS al:i-negro�, na qualida-, Dois_times pontetissímos derrota, dificilmente poderá nífico centro-médio da sele-

• de de lideres vao encontrar' buscarao 0'8 louros que gran- aspirar a corôa de tetra-cam- ção barriga-verde. No Fi-
,------ I peão da cidade. O técnico gueirense, fala�se que Araujo

J
.-,

B' 'd NOVO EMPATE E'NTRE Saul Oliveira não descansou substituirá a, Pachéce que.
ose

.

ngl O '

I

,

' ,

••: '

•

, nestas últimas semanas, pre- não vem convencendo.

Estamos vivendo uma época em que se fala em reno- BA�\iGU" E TIRADE�'TES ocupado com as formas físi-

vação dds costumes, em moralização e outros 'propósitos
. h,·· I'i'! cas e técnicas de seus pupí- Aguardemos. o eletrizante - As 8 Hs. '_

muitos bonitos e desejados por todos os homens verdadei-.I Com o estádio do Tiraden- clara�:ente c9nfirmado que los. O quadro formará ainda cotejo de domingo entre os Sensacional "Pré-Estreia".
.'

4.. ••
. tes lotado, desenrolou-se, do- em 'I'ijucas nao se vence. íneompleto, visto que Néde se I poderosos conjuntos rivais! Si é forte.,. Não Perca!

l'amen.te ,eqUl.llb\,ados. Ha mUlto, que fazer no espo.rte, a

11TIl'11."b·0, em 'I'Ijucas, o prélio O conjunto dirigido técm-
' .

. '-' Si é fraco, não assista!!! ...
respeito de limpeza. Desde o comportamento dos

Jogado-I.entre
as categorizadas equi- camente por Filodi mostrou

_ A maravilha do século!
res, que agridem adversários, que trocam insultos e ofen- -pes do Bangú e Ttradantes. O que está apto para enfrentar 3 D. _ 3A, DIMENSÃO
dem juizes, aos órgãos ditos punitivos, a�s quais incumbe clube alví-rubro, fazendo nó-" o Colegial.vem busca do trtu- DEPEDRARAM 05 ,UNtVERSITÁRI·,OS o MUSEU DE C:t:RA
zelar pela moralid�de esportiva, salvaguardando a étíca" va e sensacional partida lo-lo de Campeão Amador.sta �

Wafhecolor.
grou empatar com o quadro de 5.4, CAR·IOCAS UM 'A''nJAMENTO NOtradicional dos esportes. E' preciso que tão tentadores an- local,' pelo escore d� 2 x 2,

• 'L'V'. �.� ProjramrN
seios de saneamento moral e esportivo não fiquem apenas muito embóra merecesse ven- DETALHES

PACA.E'MBU'
1 me orna ac.

, Com Vicent Price Frank
nas palavras para armai' ao efeito. Vivemos numa, terra; cer, pois, além de melhoren- Local: Estádio do Tiraden-

,

I· Lowejoy - Phillis Kirk.
em que o verbalismo atingiu niveis elevadíssimo. Grita-se, trosadó em suas linhas du- teso

Preço Unico Cr$ 15,00
discute-se promete-se muito no fim é só esperar algum I rante todo o transcurso da O Juiz: 'Q popnlai: "No.va-

P AI 'd d 'J'
,

'

_
: peleja, foi prejudicado ver-] lha" que cumpriu ,fraqt:ts�,t- arfo· egre 'se e

'

os próximos ogos (Incluindo Cr$ '5,00 corres-

tempo, tudo fica esquecido e nao se toca mais nos, proble- gonhosamente pelo árbitro ma atuação,
' pondente ao aluguel dos

mas que foram tão entusiástica e furibundamente rocalí-: :lue assinalou duas penalida- 1.0 tempo: 'I'iradenfSs 1 x O
São Paulo, 23 (V.A.) Um nente movimentação, ,nãQ óculos especiaias "POLA-

zados. Há uma caçada permanente aos cargos, às posições. des máximas, mesmo sobre Gol de Peíxe de penalty. â?S d a�gamer;;os do E��- dispunham de
.

muito �f;n- ,ROID")
.

_ nrotestos-dos torcedores 10- 2.0 tempo'. ' Bangú 2 x l.
10 o' acaem u, que a 1'1" po para os treinos. eml Rigorosamente Proíbido

Os que estao em baixo querem ir para a cima, os que es- -

.V ,

d t do' 1
.

d.

1 d Gols de Peixe de penalty gava os estu an es prece-
.

ISSO, estavam a oja os, em Até 18 Anos
-

f t'd ti f' cais, que recon aecen o a sua, - 2 It_ao de 'ora, querem en .rar. E a VI a con mua, porque, a 1- dentes do Estado- do RI'o grande numero em peque E'" A

_ . _ .. íncapacídade de dirigt:, não Glauca 2 para ..os visitantes. ... -

.... ,
-

! Improp1'1os para pessoas
nal de contas, esses espetacu�os sao velhos e deixam mui-

I' apoiaram em suas marcacôes Final: Empate de ::! x 2.
de Janeiro, foi depredado nos' dormítoríos do PacaerIJ-- ;NERVOSAS!

to depressa de despertar o interesse do respeitável PÚbliCO"'l às quais culmínarurn com os O quadro visitantes f01l11'JU pelos rapazes em. represa- bu, onde dormiam quase I

, X X x tentos dos locais. :'01't,111tO, com: Mário, Claudio.e' Polle- lia, segundo apuramos, con- >que uns por cima dos ou- !..'jlíiiiiiiiiljiiiiiiip].'·gl!!lll ri ,..·!Já tratamos aqui dessa imoralidade inventada na Fe_llouvemos o sentido de espor- to; Marreco, Márcio (Gmai e
tra a péssima comida e des- 'tros. 'Dormindo e se alimen,l� r.�cr_1. ._e� rr;'

"na-o tividade que ímpéra naquele I Leônidas;
Góia (Alberto) confortaveis acomodações tando mal. não poderiam -

deração Metropolitana de Futebol há alguns anos: 'o Ih f
.

t d
amador", 'espécie de estranho hÚirldismo do esporte,

. I Município, por parte de SPllS Glauco Hélio NE'i e Nado que es oram proporclO-j acen uaram-nos pro u�
- As 8 Hs. -

pOIS torcedores. E assim, ficou I M. UORGES nadas.
.

;zir o que deles seria licito RANDOLPH SCOTT-
é "amador" e é "proríssional". Um vespertino, há dias, to- '--

Aliás, a mesma queixa' esperar. JOAN LESLIE - ELLEN
cou no assunto, tecendo comentários oportunos, citando, a re=niz;çã�" r�d1'[-al do espo�rte brasileiro, como conse- 1(m�imo:, ?� diversos atlétas I �DREW Em:

propósito o artigo 16 do Regulamento Geral da F. M. F., quência da imprescindivel reforma profunda de suas leis universitários gaúchos que Os PROXIMOS JOGOS TERRA DO INFERNO
,

. . _ I .

' '

.. I atribuem a sua fraca atua-I
EM PORTO ALEGRE I r(T ,1-. •

1 )que determina: "Desde que a prática esportiva nao consti- e de seus regulamentos. Temos leis em demasia, leis mal
f

.

- •

t d ti O
. ,-

t
eC,unICO or

• • -. • _ • .r. ,
í • _

"', ,., I çao nos Jogos es; u an IS s proxImos Jogos es u- I No Programa:
tua o umco meio de subsistência do atleta, porem, mero leItas, favorecendo aqueles que, no esporte, possuem OUtlO;:, : tanto à alimentação como ás l dantis -,- XII, portanto - Atual. Atlantida Nac.
auxílio poderá o mesmo ser incluido na classe de "não ama-I tíns. que não os lidimamente esportivos. Q corvejamento em acomodações no Pacaembú. I por proposta da delegação Precos: 7,60 __ 3,50
dor", o que lhe permitirá, após concessão 'expressa da G.1·tôrno dos carg�s esportivos é qualquer coisa de \n:;lUse�nte.

I As refeições -:- disseram- i d_? Rio �rande do Sul, se- I Imp. até 14 anos.

B. D., tomar parte em jogos oficiais ou amistoi3os que não: O: que se vê na política-politica, ve-se tambem na politica nos - era,;'; feitas 10ng� do ,rao reahzados em Porto A- i
seJa� exclus.ivamente amadores". Ora, essa imoralidade esportiva. Afinal, tudo é poliÜca ... Homens sem suficiente grandioso Estadio paulista: legre no mê� de setembro>

• I

't. f' -1-1 1
. I havia a constante preocupa� de 1955. Sera esta a primei-

oficializada é, mida -ma,is, nada menos, a oficialização do experiência nem bagagem espor wa, sem o la (e 'serv1ços ção dos horarios da parti-, ra vez que na capital gau-
falso profissionalismo, cancro quase tão ruim quanto, o fal- inestimáveis à causa do esporte, empenham-se em eonquis- da da condução para o 10- cha serão. efetuados tais jo- I
.50 amadorismo. Nasceu' em má hora e tem sido mantida tal' posiççes. Como sabÉú;n da dificuldade para alcançá-las cal. Com essa quase perma' gas.

pai'a vergonha daqueles que tanto lutaram e ainda lutam através do próprio merecimento,' insinuam-se, pegam-se

.4 Florianópolis, Sexta-feira, 24 de Setembro de 1954
.____ ------ ----------------------------------�--------------�------------------------,----------------------'-------------------------,----------------

\

"

I,

visto com amigos, metem-se em inttigas, com tal afã, que se che-pela .preservação I�OS sadios princípios amadoristas

como; além dos "não amadOl:es': ostensivos, há os "não a- ga até a supoi' que ambicjon�m GlS altos cargos esportivos
ABA O

", '

madores" ocultos, Os falsos an�adores, que ganham clinhei- pa'ra �onse-guirem yarltagenS tangíveis. Afinal, os verda-. . ND NARAM OS CATARINENSES
1''0 dos· dubes e se p�conttam ombro a ombro com'os atlé- deirós esportist'aS�q�le.estão no esporte por amor ao espor'l OS XII JOGO,S 'UN'IVERSITA'RIOStas que fazem esport� por esporte.

'

te, sabem que os cargos são de sacrifício, mas há os qUE'

�.. x'� x neles qU2rem enc::napitílr-se pór vtÍidade e ambição malsã

BRASILEIROS..

Há muitas indecências no esporte brasileiro, acoberta- Se fossem espontâneamente escolhidos, poI" seu valor mo- . '\' '

das por leis" mal inspiradas. Essa do "rião amador" é uma
I ral, por sua capacidade administrativ:a, pela pOSSibilidade De São Paulo recebeu o' tenis frente aos' pernambu-

delas. Além, disto, há /leis 'que favorecem a desmoralização 'I' que oferecessem de beneficiar a caúsa do. esporte, nada se. �lOS�O. redator esportivo, I canos e baiano� .e perspe�t�
esportiva e Ilada há mais'fecundo, a êsse respeito do que o, poderia articul::ll' contra êles, O que choca e revolta, é que Jornahsta Ped!-,o Paulo Ma-

I
va !>ara uma otIma classIfI'

. . ..' ,. ! .' . Ichado o segumte telegra-l' cacao em remo, Outras ra-'
negregado Cod1go BrasIleIro de Futebol, que e a prova 11'- querem os cargos ou para S1 ou para quem possa atender. -

" '

t b' 1
"

I ma: zoes am em evaram os'
recusável da ausencia de sen�� olimpico da parte de }10- i a, se�s Plal1�s,: Politiquice, �JOlitiCagem� politiqueira. Isso é

I'
.

"Em sinal ?e prot�sto universitários'Catari�:enses
,mens que, P9r sua responsnbIlldade no esporte, devell;lm sordlCio, ma[, e o' que se esta. vendo. I· ,pela desleal atItude da Fe' ,em tomar tal resoluçao que
ser mais rigorosos na elaboração e aprovação das leis" a I .

.

'?'- x x. '
deração Paú�ista, os uni,,:e�- foi b�m recebid_a pelas seis

fim de que b esporte nãp viesse a sofrer, como sofre, as A luta pelas posições prossegue. A carniça é pouca pa- I
donaram a dIsputa da Ohm- demaIS delegaçoes fac!,! o

e�ns�quencia� de excessos obscuridades' deficiencias e ab- ra o número' de urubus que a sobrevoam, famintos. Triste
I piada, na qual ,vinh.am. se acidentado desenrolar dos

" ,
" , :-.

't' l' l0 ,t t'
'

"I
destacando' com brIlhante jogos sôbre os quais escre-

surdos nelas contidos '-'

I
espe acu o, o c i�S es empos. '·"··t'

.

f t b 1 f ti'
,

.

.

.

"1 .: "
•• , " .

VI ona �ln ue,?,. ren e CI,'e.verel. oportunoamente.Sente-se a necessidade urgenté e imperÍosa de uma. . (Do .)Iano de NotlÇJaS , elo RIO) 'aos pauhstas e vItonas em I Heho Mllton PereIra.
J

------,------- - .....----�----------

I
I

I [)orningo o Cl10que -Rei
FIGUEIRENSE E AVAl, OS VELHOS'· RIVAIS DO "SOCCER" ILHÉU DISPUTARÃO DOMINGO UM:PÁREO DURO, EM-CON
TINUACAO AO CERTÀME DA 'CIDADE, E' ENORME A EXPECTATIVA DOS AFlerONADOS no ESPORTE DAS MUlTIDÔES

·

"

\ 'PELO PRÉlIO ENTRE o UD�R E O TRI-CAMPEÃO.·
.

,
,

-0--

São José:
- As 3 - 8 Hs.

A vida de -uma jovem que
fascinou o mundo com sua

voz de 'ouro!
MELBA

(Technicolor)
Gom: Patrice Munsel
Robert Morley
No Programa:
Esporte,...Na Tela. Nac.
Preços: 10,00 - 5,00.
Censura Livre

'12 ·1 T Z

- As '8 - Rs
JOHN MILLS - DE

REK BOND em:

EPOPEIA TRAJICA
(Technicolor)

No programa:
Noticiario em Revista. Nac.

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

C3L«J'I2IÃ
"

.

E,str�Uo _

- As 8 Hs.
\ Robert Cummings
Terry MQore
PIONEIROS DO SUL
No programa:

Noticiario em Rl=vista.
Preços: '7,60 3,50.
Imp. até 14 anos.

Nac.

-- As 8 Hs. -
COLOSAL PROGRAMA

DUPLO
rO) Filme Jonal Nac.
2°) CRIME NA FRONTEI
RA Com: Johnny -Mac.
Brown

3°) MISTERIOS DA FLO
RESTA Com: . Herman
Brix 7°. -- 8°: Eps.
Preços: 6,20 - 3,50.
Imp. até 14 anos.
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Florianópolis, Sexta-feira, 24 de Setembro de 1954
--------_.--

a#
.�:o!-I!B.111' _

ECITAL.
a delimitar os fundos das

propriredades de S,alvador
Di Bernardi e João Batista
Pereira com ai terras do'

espolio,' tomando depois a

direcão da praia, e, redu-
únd� dai em diante, a lar-

gura do terreno para sete

O Douto?' MANOEL metros apenas, serve, essa

BARBOSA DE LACERDA, mesma linha, de devisa en

Juiz de Dü'éito da 4u Vm'a tre as; terras do e�põlio e a

da Comarca de Florianópo- parte lateral da I proprieda:
I' Capital do Estado de de de João

\

Batista Pereira.
IS,
C' fO?'ma Em vista disso a área total

S�1tta atanna, na

do terreno inventariado é
da lei, etc.
FAZ saber aos que o pre- apenas de 4.040 metros qua-

ente edital de segunda drados, sendo que as linhas

�raça e leilão co:n o l?razo das confrontações acima re- I

de vinte (20) dias, vIr:m, feridas são todas determina-I
OU dêle conhecimento tlve' das por cercas construidas

rern que dia 11 (ONZE) de com moiroes de madeira,

Outubro, proximo vindouro, arame e bambú.
\

Na parte

is 10 horas, á frente 'do da' frente o imovel proximo
a ; . d d 4a d tá truid
edifício 40 ,Juiza o a a 'Estra a, es a cons rui a

Vara, a rua Visconde '.de uma casa de material, co

Ouro Preto, 62,
<

o portel�o berta de telhas, forra.da, as
dos auditorios trará á pu- soalhada.' com diversos

blico pregão de venda e a;- compartlmento�, casa es�a I

rernatação, á quem mais dc:r já bastante antiga :m m.ao I
maior lanço oferecer

so-lestadO
de conservaçao. DIta

�re a respectiva avaliação propriedade
.

foi a?�uiricÍa :
de setenta mil cruzeIros antes do Codígo CIVtl, que

.

'

(CR$. 70.000.00), o seguin- foi avaliada em CR� ..... I
te: UM TERRENO situado, 70.000,00 setenta �nJ cru'

;

nesta cidade, no legar Ita- zeiros. O imovel a�lma es

guaçú, segundo sub'distrito tá ..endo inven:anaqo em

do Estre�, fazendo frente virtude do faleclmento de

á Estrada pública que vái PLACIDO MANOEL LUIZ

para o Bairro do Bom Abri- e sua mulher D. MARIA

go e fundos, ao mar, onde é CATARIANA DE JESUS.

cortado pelo caminho da E, para que chegue ao co

praia de Itaguaçú, confron- nhecimento de todos, man

tando por um lado com pro- dou expedir o .presente
priedade de Maria Infância edital que será afIxado. no
de Amorim, e pelo outro, logar do costume e publica
com propriedade do dr. do na forma da l�i. Dado e

Raulino Horn Ferro,' Sal- passado nesta cidade de

vador Di Bernardi e João Florianópolis, aos quinze
Batista Pereira. O terreno dias do mês de -setembro

em apreço tem mais ou me- do ano de mil novecentos e

nos trinta metros de fren cincoenta e quatro. Eu,

te por duzentos ditos de VINICIUS GONZAGA, Es

frente a fundos: entretanto, crivão, o Subscrevi. (ass)
a linha lateral que confron- MANOEL BA�BOSA .D�
ta com o dr. Raulino Horn LACERDA. JUlZ de Direi'

Ferro ao atingir terrenos to da 4a. Vara.

de Salvador Di Bernardi Está conforme
quebra para dentro do ter- O Escrivão

reno óra descrito, passando CINICIUS GONZAGA
-

.
- -

"t�I�lo-
+�

Clube 15 de Outubro
I

Votem a 3 de outubro noCandidato do P. S. D. e P. T. S.

r
o
L
E

TOlENTINO
T
I
N
o

JlJIZO DE DIREITO, DA

'411 VARA DA CAMARCA
DE FLORIANÓPOLIS
EDITAL DE SEGUNDA

pRAÇA E LEILÃO COM

o pRAZO DE VINTE (20)
DIAS.

PARTIDO

s
O
C
I
A
L

DEMOCRÁ11CO

PARA DEPUTADO
.. �.

ESTADUAL'

C
A'·
R

CARVALHO
A
L
H
O'

DE

Para Prefeito

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
CONSELHO DELIBERATIVO

\ De conformidade com o Art. 47 dos Estatutos, pelo
presente Edital convoco todos os senhores membros do

CONSELHO DELIBERATIVO, para a reunião ordiná

ria a reali�ar-se no próximo dia 26 (domingo), com íní

cio' ás 9 (nove) horas, a fim de tratar da seguinte
.

ORDEM DO DIA:

Eleição da Diretoria
Não havendo número legal, far-sa-á a reunião, meia

hora após, com qualquer número, em segundo convoca

ção. (Art. 46 dos Estatutos)
Floria�ópolis, 21 de setembro de 1954

.

ALCIDES CLÁUDIO, - Presidente do C. D.

------

�Á'
SI É FORTE, .. NÃO PERCA!

_

SI É FRACO ... NÃO ASSISTA!!!

3A. DIMENSÃO

O Museu de Cêra
Warnercolor

Vincent Price - Frank Lovejoy - Phyllis Kirk

ATENÇ-ÃO! - Os óculos espectaías "Pol�roid" de

'lerão ser devolvidos após cada sessao, e ser!i0 aluga
dos por Cr$ 5,00 sobrados e mseparado.

Rigorosamente proíbido para menores de 18 anos e

impróprio para pessôas nervosas!

.' . .-..4"1\'1:4"-';

Madeiras
BRUTAS E BENEFICIADAS PARA

TODOS OS FINS
Rua .1.A de Maio, 111 � �streito

Partido Social Oemocratico

5

Partido
. Diretório

Social Democrático
M. de floriaooDólls

I'

O Partido Social Democrático, pelo seu Diretório Mu-

nicipal, recomenda ao sufrágio do eleitorado do Município
de Florianópolis, no pleito de 3 de outubro p. vindouro, os

nomes dos seguintes correligionários:
�ARA PREFEITO DA CAPI'I'AL:

OSMAR CUNHA, bancário.
PARA VEREADORES À CAMARA MUNICIPAl.:
ACY CABRAL TEIVE, radialista;
ÁLVARO MILEN DA SILVElRA, advogado;
ANT'ÔNIO DE PÁDUA PEItEIRA, funcionário público

estadual:
ANTôNIO PASCOAL APOSTOLO, comerciante:
ARMANDO VALÉRIO DE ASSIS,'médico:
BALDICERO FILOMENO, comerciário;
nIB CHERE�, advogado:
DOMINGOS FERNANDES DE AQUINO, jornalista
FRANCISCO GERMANO DA COSTA, comerciante,
FREDERICO VERAS, comerciante;
JOÃO NAVEGANTE PIRES, comerciante;
JOÃO NILO VIEIRA, operário;
JOBEL SAMPAIO CARDOSO, comerciário;
LAURO SCHOLZ MAIA, madeireiro;
MANUEL FERREIRA DE MELO, funcionário público

municipal;
MÁRIO COUTO, funcionário público federal:
MIGUEL VALENTIM DA SILVA, comerciante;
NESTOR CARNEIRO, comerciante;
NORTON OLIVEIRA E SI�VA, estudante;
WALDEMAR CUSTÓDIO VIEIRA, proprietário;
Sufragando os nomes dos candidatos acima o eleitora-

do do Município pode ter a certeza de levar à Prefeitura e

à Edilidade homens dignos e capazes de ·eontribuirem para.
a grandeza, progresso e independência do .Município ".e Flo
rianópolis,

Às Urnas, pois, eleitores flortanópclltanes, com os no

mes apontados pela legenda pessedísta, que são consciên
cias esclarecidas sempre ao serviço do povo!

NOTA: O dr, Osmar Cunha, candidato a Prefeito da. Ca
pital, será apoiado também nessa eleição, pelo valioso eon

tíngente do Partido Trabalhista Brasileiro,

Qual a mais bela
comerciária de 1954 ?
ORIGINAL CONCURSO SOB O ALTO
PATROCÍNIO DO "GRÊMIO DOS

COMERCIÁRIOS" .

Maravilhosos Prêmios que serão ofereci
dos até o 10° lugar, Destacando-se, entre eles,
os que serão ofertados a miss comércio, a sa

ber: Uma linda faixa simbólica, Belíssimo tra
balho a Ouro, confecionada esnecialmente no

Rio deJaneiro; Uma viagem a cidade Mara
vilhosa com acompanhante, gentileza da Ser
viços Aéreos Cruzeiro Do Sul Ltda; Um rí
quíssimo anel de pedras, além de uma belissi-
ma toilette para e coroação

'

t MiSSa DE r Dl8
·

VIúVA ZAHIA AMIN HELOU

Esperidião Amin Helou e Família, Dahil Amin Helou e

Família, João Amin Helou (ausente) e Famíli'a, Viúva Tuffi.
Amín Helou e Família, Jacob Jorge José e Família, convi
:lam a todos os parentes e amigos, pára assistirem à missa
we mandam rezar, no Templo da Igreja Ortodoxa Grega
im Florianópolis, dia 27 do corrente mês, às 8,00 horas, pelo
lescanso eterno de SU!1. inesquecível mãe, sogra, avó e irmã
:AHIA AMIN HELOU ..

.

O referido áto ele fé, será realizado no Templo da men
tonada Igreja, sita à rua Conselheiro Mafra, 43.

Antecipadamente agradecem à todos os que compare
-erem a esse áto de fé cristã.

Florianópolis, 21 de setembro de- 1954.
---x�--

Viagem com seguriloça
e rapidez _

so NOS CONFORTAVEIS lttICRO-QNIBUS·00

BA�IDO �(SDL-8IASILBIBO,)
Ftortanõpoüe - Itaja! - Joinville - CurlUba

Agência: Kua Deodoro 8lqulu"da
Rua Tenente Silveira .

LIRA-TENIS CLUBEI PROGRAMA DO M�S DE SETEMBRO DE 1954I Dia -,25 - Sábado _: Tradicional soirée da Primavera
- Grandiosa parada de Elegância - Elei
ção da Rainha do Lira - Apresentação
pelo famoso locutor Osvaldo Jtubin, de

\ notável "SHOW" com artistas de rádio do

I
Rio e São Paulo. .

Reservas de mesas na Joalheria Müller a: partir de
•
15 do corrente, Cr$ 100,00. .

rarmactas de Ptantao, ;
M�S DE SETEMBRO

25 Sábado (tarde) Farmácia Cátarinense Rua Traja
no -'- 26 Domingo Farmácia Catarínense Rua Trajano.

�,����--�-�����--�.�--�----�--��
[Para Vereador Armando V. de Assis

:I;
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Ponlo de Saturação Documentários da Guaiba Filmes
:

Manuel Ferreira de lVI,ülo Serão, apresentados, boje, no, Cioe «São' JO�é)J
, \

'

Encontram-se nesta Capí- documentários que, por cer- às Autoridades Civis e Mili�
talos srs, Nilton Nascimento to, agradarão aos 'que' tive- tares, Imprensa ralada e Es
e Josué Favaro, da Guaíba rem o privilégio de os assís- crita, e elementos relacíong..
Fllmes, de Pôrto Alegre, � tir, já que a apresentação se- dos com a arte cinematogl'á�
.Ontem estiveram em, nossa rá feita� mediante convites, fica,

redação, acompanhados do i ----..;.--------."..--�-----,.------�
sr. Arquíbaldo Neves. Vieram; Loter.-a ,d'O Es'tad'Ogentilmente, convidar-nos a

assistir, hoje, às 10,30 horas,
no Cine "São'José", gentil- ,4 Extra�ão de / Ootemmente cedido pela Empreza \I
Daux, cinco documentários 1.566 - Crt 200.000,00 - -Tubarâc

de filmes sôbre o Sul de nos- 2,284 - Cr$
-

'25.000,00 - Caçador
so Estado, I, 12.781 - Cl:$ 15.00Q,00 - São Joaquim

3.619 - o-s �,().OOO,oo Caçador
5.819 - Cr$ 5.000,00 - Criciuma

Há muita gente que afirma ser o Brasil um dos 9�ilS2S
que menos pagam Impostos, o que .não representa de rornia

alguma a síntese da realidade, porquanto já se maníresta
tal arrecadação em valor superior a um têrço do total da

;.�.; ..'{,,� produçào estimada para 'o nosso território. j

"'D"OIS PESOS' E DUAS / MEDIDAS S�m dúvida alguma, seria estultice desejar que o Bra-

" \
. sil tivesse arrecadação que o aproximasse de nações lideres

Não resta dúvida' alguma de que a U.D.N. catarmense
dos problemas de paz e segurança mundiais, as' quais ,�:ão

tem se caracterizado por uma serre de atitudes e atos que arrastadas _ 'embora através de uma política de prudência
põem à prova a sua sinceridade _e em constante contradi-

e cauteloso resguardo da fortuna individual; como aliás
'cão a sua conduta política. ocorre na Inglaterra _ a desenvolver progressivamente sua.

'Qualquer pessôa- desapaixonada poderá vérlfícar,
....

em
acâo tributária. Desejar, porém, que um povo como o nos

todos os setores da vida pública, as incongruências e as so, de limitada economia, amplie descabeladamente sua �3.

negaças dos parttdártos do borrihausísmo, como �ue a asse-
pacidade de pagar impostos, não seria razoável nem, siq�ler

gurar a linha uniforme de contrastés e de mentiras que os
humano, por jnotívo-mesmo do modesto standard de vida Em conversa que mantíve

mesmos'seguem, sejam chefes ou simples soldados. 'sob o qual vivem nossas populações, mormente as ínterío- ram nesta Redação, disse-
A preocupação única é provar, no govêrno, seguirem

I

ranas, Parece-nos não sÓ que a capacidade tributária dos ram-nos que, dentro em bre-
êles caminhos bem diferentes daquêles que, outrora, como

brasileiros, em geral, já atingiu seu ponto de saturação ve ,estarão de volta afim de
oposição; traçavam com graciosas palavras extraícJas" �as 'mas' até que-já foi era, em muitos �asos, transbordada das filmarem a nossa Ilha.
pág-inas miríficas dos livros de' pura 'exaltação patrtótíca suas possibilidades normais. Manifestando-nos gratos
ou através das janelas do gabinete da escola da vida, na Semelhante situação nos aconselha moderação cada oela gentileza do ,convite,
ânsia incontida de ludibriarem e tripudiarem a bôa-fé da véz mais pronunciada na estrutura dos orçamentos públí- .orrnulamos votos de pleno Ocorrendo hoje a posse do realizada todos setores mte-

• ,

"

' -

d novo prefeito de ItupOl'anga, ressarn município biplmtosnossa gente. " cos, para que o velho dispositivo consignado nos livros ue rxíto na apresentação os
d t d d d tem' 'impossibilitado de ali ir ter, estradas vg educação v?, ar,-A lei, então; para os atuais e en ores o' po er, Ciência das Financas _ que impostos excessivos marcam

um sentído-direrentc, ortodoxo, maleável, ímprecíso, se-
um dos elementos predominantes da destruição da econo- Ingressou o presidente em exercício do sístêncla social vg crescímen,

gundo as suas próprias conveniências político-partidária.s mia particular _ não venha a encontrar campo propício ' ,
, PSD, dirigiu os seguintes te- to produç-ão, vg atestando o�

com o uso de expressões facciosas e impropriedades de aplí- à demonstração prática em relação à produção nacional. no PSD legramas de saudação, um ao perosípade et dedicuçâo pre-.
_

'f
-

e -. • • senhor João Carlos Thiesen zado amigo pt Co'-'diEl,mentecacão que não raro são l-evados a extremas con .usoes I Não padece dúvida que um dos males da arrecadação ,-,
I

I Ilmo. Sr. Diretor do Jornal prefeito cujo mandato termí- .Celso Ramos.sempre apanhados' CIl! falta. /. de impostos provem da deficiência da ação fiscal, em a -

E é por isso que a mentalidade pueril dessa gente, ·tra- guns casos; e do protecíonísmo político, no mais das vezes,
"O Estado". na e, outro, ao senhor Virgi- Prefeito VirJgilio Scheller

-

Ih r' meíos para a t iti d Venho pedir a V. Exeia. pa- lia) Scheller, prefeito que íní- Ituporangasandando ódio e vingança, nao es orerece
como é fácil constatar nestes últimos ernpos, permimo, -

_., -

d 'f' I ' I
ra dar conhecimento ao pü-: cía o seu quinquenio de ,go- Impossibilitado comparecersolucào dos mais comezinhos problemas .senao os a verr 1-, a evasão das rendas, 'a par de uma desigualdade de trata-

cação material elos ínterêsses subalternos, e r áo lhes 1'e-1 mento, do que resulta injustiça clamorosa na distribuição blico, que vinha servindo co- vêrno: ato solene ,sua posse prefeí-
.

'd f mo primeiro Secretá'rio no ,Prefeito João Carlos,' Thie- tura próspera comuna Itupo-velou ainda o poder elo raciocinío, nem a ma ,I, nrneceu-! da cobrança .dos créditos públicos, sendo de no�ar serem

lhes experiêncía para, corua ajuda de idéias gerais, inves-j, os todo-poderosos chefes políticos, seus apaniguados ou Diretório do ,Partid0 Social sen - Ituporanga. ranga vg quero' manifestar.
tigar os fenômenos socíaís e bem decidirem sôbre os re- alguns ousados condottieri do comércio e da indústria que 'Pr_?gl'eSsista de Saco do� Li-' Deixjl-ndo emmnete amigo prezado amigo minha con-

, ,

lesmcnte per I '

ílíd I moes. Desta data em diante hoje prefeitura .Jtuporanga víccão 'et minha certeza noclamos da coletivídade, mas apenas e simp L" e" -

se aproveitam dessa tibieza e tací I ac e, _
..

tídá I '

'

deixo êste partido e passo a' quero ter honra transmitír- sucesso sua admini�ração ptmítern estravasar os recalques e o prUSSl<lrll.sm:J p�r u ar�o... Ninguém de bôa fé poderá fazer restrições a cobrança
Em qualquer setor que se lance os olhos, so se Calhe

I
rigorosa é equitativa de tributos, não obstante seja digna ingressar no Partido ,Social lhe-meus agradecimentos co- Ponho sua disposição meus

a certeza de que nínguem foge ao diapasão, ao figurino bor- de severas censuras a Insístêhcia com que certos órgãos Democrático, prestigiando operação sempre prestou 0- prestimos onde' quer queira,

.

d
'

it Il í) pe h
'

'd mais_ o grande chefe Nerêu bra patriótica valol'lzaGão utilizá-los pt Peço seja inter-nhauseano, já cl"t;le 'todos VIvem e espu'lo g'<!I1U ex. '�I arrecadadores, pCl; ordem superior, a,cómpan, am, a V.l a
\_d t

.

Ra,mos. Antecipadamente, a- progTama nosso partido y,t prete J'unto povo o elegeu mi�-rante o senhor da clã. }\ técnica emprega a, a [tl'gnmcn a�' de alguns elementos das classes produtoras, com medldas l"

ção oferecida, a' interpretação achada e a jurisprnd�neia que, por odiosas e particulares, resultam, ao fim de tudo, gradeço a publica9ão. Durante. todo 3eu manôato nhas efusivas congratulações
invpcaçla �razem a marca da 'fábrica. O signo é o �la �lltole- contraproducentes. ... Florianópolis, 16 de setem- acompanhei d,e;;empen"lO et pêla vitória alcançada pt Pa�
rância, d::Ú' perseguição, da má-fé, do poder economl.CO, da Não se podendo argumentar com exceções, devemos bro de 1954. ge todos lados me cheg:lIl1 in- rabens pt Cordialmente Cel-

,

d > 'e a
'

'd -

d Alcioneu Pôrto formacões magnífica obra so Ramosinjustiça, enfim, de todos os po eres escusos capazes (l '-, t0davia consignar que, muito embora'a alTeca açao eva
".-.._..;... ,

.

....__fivelar as consciências dos, rpenos avisados.,
'

proceder-se sem desfalecimento nem conteroporizações;
De que vale, pois, aos que devem examinar fatos, es- em muitos casos a ação impiedosa do fisco se faz sentir O Tempocutar palavras? Que valor têm as declarações de paz, se os muitas vezes através de aspectos descabidos e mesmo iní- Previsão do tempo até às

atos são de guerra? Como ::1cl'editar nas promessas, se elas
quos. 14 horas do 'd,ia 24.

não se ·hal'mO�lizam con1 a realidade? Por que alimentar A tendência ora manifesta nos países de adeantada
esperança:;;, se o qtlC se apresenta é um chão eriçad:) de civilização, no ,sentido da melhor distribuíção tributária,
espínhos? •

.
.

• ,não encontra áinda no Brasil campo propício a um rápido
Na verdade, até agora, sàmente p'alavras, palavf!J,::' ,e desenvolvimento, mesmo porqu� o regime federativo, por

mais palavras, foram ditas para encobrirem a realidade um lado, e autonomia dos municípios,-até agora i'elativa e

cruciante dos desmandos ela éra bornhauseana. Elas se su- impr€cisa, pela indiferença de algu!1s e pela odiosa - res-

cedem como as vagas, sempre se espraiand<?' no mesmo 1ei- tringenda de muitos, de outro, no' referente à esfera de
to, com as mesl1'll,lS negaças, com as mesmas tapeações, com seus interêsses particulares, tem, sem dúvida, dificultado
os mesmos despeitos e vinditas. São al'engas encomenda- o amadurecimento de políticá análoga em nosso meio. Ce-
das, domésticas, fôfas, cavi:csas, inverídicas, prenhes de do ou tarde, porém, teremos de nos encaminhar no senti- TIM •••servilismo, de mentiras, ele üesesp'erm" de ódios, ele recal- do dessa tendência quasi universal para essa equação 16-

ques, de êrros de vontade. gica, sendo que o próprio desenvolvimento da tributação
Mas o povo, o supremo 5'lliz, há de,. por certo, na horD. sôbre a renda, hoje geralmente considerada O impôsto mais

precisa, com a arma era voto, varrer êsse período calam.ito- equitativo e mesmo o.mais suscetivel de contribuir para a

so da nossa história política, dando a essa "ig'ilância o prê,� . simplificação tributária, demonstra um passo a frente na Apesar dos, campeonatos
mio que bem merece, 'corrigindo a imprevidência 'de ôntem· adoção dêsse novo rumo. r , mundiais, continuo fan do Ie que, por isso mesJE.0' hoje lr.,e vem custando sangue, suor Do estudo da nossa politica de tributação, no atual futebol. Nos jornais do Rio,
e lágrimas,.. , momento, devemos entretanto conc-Iuir qu� o aspecto mais antes de ler os {aus do in-

decisivo e eVidente, a respeito de tão importante setor, da quérito\ do Galeão, tomo ci
vida naciohal, se manifesta precisamente no fato de �er a ência das últimas, do (vá lá)
capacidade tributária do nosso contribuinte atingido '-- esporté-rei. Para alegria do
como dissemos - seu ponto de saturação. dr. Milton Leite, também so-

A par disso, vemos, por defeito também de distribui- fró quando ô Mengo está de
cão os Municípios, pedras angulares da nossa geografia escore mínimo e ráio do re

Durante 'os trabalhos da plenário, nas prin1.eir�s ses- politica, estaCionados no atender os mais eÍementares sei'- lógio parece não querer dis-
são extraordinária realiza-I sões da reunião ordinaria de

vicos e na maioria, c!lrva(;�s, de chapeu na mão, à cata putar.ses
.

b
. , ;7 ,

da no dia 22 do andante, fOl . mês de no�e�l 1'0. de lnigalhas governamentais, 'si, não qulzerem estaç_i()p�J,r Dentro dos meus habitas,
apresentada a seguinte pro-I A RroposlÇao .em causa es-

ou desaparecer. , . lí ôntem, nas páginas do Pe-

PO��;l�op:e:��n��,stificada: \ t tá a���;�����a�EI,�,)
'I

O· pi, S D EPu1 CAPOEIRAS ���0:�,u�6� �:������: ��n��=
Senhores Vereadqres. Reconhece de utIlIdade '

I I I IVI
','

tahdo com o Caxias, de Join-
'É�nos grato apresentar, r pública el concede isen-

viBe. O time do sr.lo.ão Col-
nesta oportunidade: o projeto ç,ão a entidade sócio-re- Instalacão do Sub-diretório lin, segundo êle, deve ser' o

de lei que, a final, ire,mos ler, ,

hreativa.
.,.' Extra Esso For<;a Total' do

no qual se propõe o r'econhe- O Povo de Flonanopohs, Realizou-se, terca-feira, dia qües, TIaldoino Jos� d::. Silva, Estado: E ..daí a gloria ,do Ix1,
cim'ento de utilidade pflblica por seus representantes, de- 21 do corr'ente, � instalação Carlos' Ouriques, Aimarte frente à raça dos rap.:i;<:es de
do Clube 15 de Outubro e se creta c_eu sanciono a seguin- do Sub-diretório de ,Capoei- Gregório dos Santos, C;1ndido Canoinhas.
cone'ede :isenção de impostos te Lei: "ras. Machado Santiago, Leopoldo O i1.ais interLssante, nesse

e taxas não remuneratórias Art. 1° -\É reconhecido de Aberta a'sessão foi feita a Hass, Tomé Francisco Ouri- episórlio E"�!1(lrtivo' "oi o ou

ao terreno sito à rua Conse-, ntilidade pública o Clube 15 eleicão do Sub-diretório que ques, IJosé Domingos Caná- tro ladQ. da visita do Caxiu;j
lheim Mafra, nesta cidade, ele Outubro: entidade civil, fico� assim constituido: I ri.n?s: José �lves. <?uriques, à cidade planaltina. Decidida
adquirida pela 'mesma socie- com personalidade jurídica, Presidentes de Honra -' L1Cl11l0 GarcIa, Dosm Manoel

a excursão do valente e brio
daãe' -para a construção da, sediada nesta Capital, de fins Dr. Aderbal Ral'�OS da' Silva (da Rosa, Claudiomar Alves" so conjunto joinvilense, ,bs
futura' sede social da agre- sociais e recreativos. e Major Domingos da Costa Aldori Sant'Anna, José dos s1's. João Collin e Lauro
roiacão em referência .. ,

,

Art.,2° - F'ica concedida:1 Llno Sobrinho.' I Prrssos Ou1'iques, Pedro Ar- Layoia, politizaram-na. O
"AdsoCiação' de tradicional mesma sociedade isenção de Presidente - Pedro José mando da: Silva, Samuel Qui- ônibus que levaria os cra-

U:0111e' em nossa Capital, de imuostos e taxas não remu- de Souza. rino de Albuquerque, José Ti-, ,ques recebeu, para" começo
a:centuada repercussãç', em �e;:1tórias que recaem sôbre ,1° Vice-pl'esiçlente - Jo:io b(lrcio Fernandes, Álvaro de conversa, duas faixas
nosso meio social e recreati- o imóvel adquirido para a,' Navegante pires. Volff, Jair Kalfeltz, Manoel, multicores: uma pedindo vo

vÔ: "notadamen,te entre, �s construção da futura séde. 2° Vice-presidente - Pe- ,Trajano, Ferraz,', João Luiz
I tos (sufrágios), para o Lauro

classes comerctárla e opera- Parágrafo 'único' - É can-', ,dro Claudino Goul:1rt Jr. Minatti, Manoel. I Pedí.·o da
e outra prestandGL homena

ria, pelOS relevantes serviços celq_da a dívida� existente sô-
'

3° Vice-presidente --- 1"1':in.. Rosa. 'gem ao ilustre ek�Secret'ário,
-prestados as 'mesmas, bem bré o terreno a que se refere cisco Sampaio..'

,

I ' Empossa�� � Diretoria, sô- da Viação do Estado.
merece 'o apôio e o amparo êste artigo. ,secretá,rio Gel':11 -

\�altle-I br: ,en�USlastlCos aplausos, Na hora da saída, vivas, fo
d�sta, Casaf, 'assim como, tô� Art. 3° - Esta Lei entrará mar A. Ouriques. fPI dada a palavra a quem guetes. E o gostosã'o rumou ...

das' as facilidades possíveIs em vigor na data da \su� pu- l° Secretário ._- Gentil JO-,; quizesse' ffl:zer uso.
para Curitiba! Porque não

dçs Poderes
'

�úblicos, para ,I b.li:ação, revoga��s as dISPO- sé de 90u'Za. " Falar�m, então, os s�s. Pe- para Canoinhas, se o jOgc):j
que "pOsslccontm:uar a obra slçoes e.m contrall� .. '

2° Secretário - Ary Alves dro Jose de Souza, Pre:SIdente era lá: O motorista explicou: I
meritória iniciada e vez al- ,Prefeltura MUl1lClpal de Ouriques; ,I do Sub-diretório; dr. Dib,

_ As c::stradas diretas estão!
cançado ti ideal associativo: Florianópolis, em .. , de 3° Secretário Antônio � Cherem, representante, dos intransitáveis! Precisamos
sé2te própda" ,de 1954.

,
Ramos. I Sub-diret9rios de Pedras fazer a vQlta pelo Par'aná!

Eis, entre outras J;lledidas Prefeito Municipal. Tesoureiro Geral - José Grançles e Santo. Antônio; sr. E Já se foram com as fai-
que oportunamente iremos S. Ia., em 22 de setembro de Frederico Péres. I João Navegant'es Pires, can�

-xas do candida'to. do-govêrno
19 4 1° T

.

N' 1 mos didato pela zona; Silvio Mon- 'st.tgerii·, a razão da iniciativa" 5. eSOl:lreu'o:- Icoe e'
, estradeiro e asfaltento e elo

no qü'e tange à 60mpetência Flávio Ferrari. Corrêa da Silva. teiro, Antônio Ramos,' Wal- seu Secretário da Viacão du-
M I F

'

d M r 2° T l' Nl'ltOll Pa demar A; Ouriques,: dr. Alfre- ". '

. .

desta Edilidade. .; anue 'erl'el!'a e e o, esoure ro � ,
,

-

rante tres anos e meio ...
';Na oportunidade da,discus- checo. do Cherem, candidato à Dep. B U.M.
são d� matéria, ofereceremos EGITO E PARAGl)AI 3°1 TesoureiTo Silvio Estadual; Acy Ca,bral Teive,
maiores considerações em CAIRO, 23 (U. P.), - O E- Monteiro. ; em nome do Sub-diretório do

torno do assunto. gito estabeleceu relações di- Membros Leorlégardo' Estreito; Alipio Borja, F1'an- I I

,:,

pIam'a'ticas 'com o Par,aguai. .Venceslau Ramos, Vidomar cisco Gi'illo, Presidente da. Carvalho, candida,to' a, DepuRequeremos, por se, encon�
,

traI' esta Edilidade funcio- O embaixador egípcio na Ar- Ouriques, Vidal Antônio dos Ala Moça da Capital; Amé- tado Estadual e Presidente

nando em regime extraordi- gentina, sr. Mthmud Mohar- Santos, Abelardo Santos Sil- rico Barreiros, da Ala Moça do Diretório �unicipal.
"

't f 'd reUl Hammad, fOl' ,desl'gnado va Jonas rYíitra João Pedro· do H'streito; dr. Osmal' Cúnlia 'Sob intensa' satistação e'nário, que o ptOJ6 o o ereCl o - " ..."

'seja encaminhado à Secreta- para exercer igualmente ,as Rita, Osvaldo Teófilo Soares, candidato à Prefeito; Álvaro vibrante �ntusiasmo,

encer-lria, para o devido preparo, de funções de mmistro do Egito Ary de Souza, Paulo Macha- Presidente da Ala rou-se a sessãó, sob apl!l.USOS'
, "

'ado no no Paraguai. Benjamim Tomaz Ouri- Tolentino, de dos presen�es., "sort� possa se� aprecl

,

'I" Sexta-fel'ra, 24 de Setembro de 1954Ploi-ía.nópo IS,
----------------------

Tempo - Bom.

Teinperatura - EstiveI.

Ventos - De Sueste, fres-
coso

Temperaturas - �xtremas
de ontem: Máxima 23,2. Mi
nima 1,6,2.

VOLTINHA REDONDA

CAMARA MUNICIPAL DE
FLORIANÓPOLIS
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DO PRESIDENTE DO P, S, D" AO
PREFEITO DE ITUPORANGA

FV0GJtanàa
sigla de Amigo daDo sr. A. O., que me parece

Onça, recebi o seguinte:
'

,

Prezado amigo Dr. Tal.
Os siso 'advogados, artistas da çlialética, quando

querem argumentar cam hipóteses e suposições, metem
a advertência do gratia argumtmtandi.

Permita-me o dr. Guilherme, que há dias foi rigo�
rosamente exato no afirmar que; os últimos aconteci

mentos, lhe sobrara para chocar outro defunto, a Co.ns
.... tituição - permita-me que eu também lance mão do

gratia argumentandi,
,

Suponhamos; dr., que a oficialidade da nossa Poli
'cia Militar, justamente indignada com a reversão ile
grll<l, arbitráriá, imoralíssima, de um .elemento que dela

, ,\ '

fora, excluido por incapacidade moral, em processo
regular, resolvesse fazer um inquérito mihtar pa�a
apurar as cauSas dessas reversão.

Admitamos, gratia al'gumentandi, que a comissão
de inquérito, instala,da na TriÜdade, começasse a eha- I

mar destacados elementos para prestarem depoimen."
, to. Gratia argumentandi, os srs. Major Mário Guedes,
o:, sr. Afonso Guizzo, os deputados' Luís de 'Souza e Nel
son Brasil.

Ainda gratin argumentandi tenhamos por} certo
"que a comissão de inquérito, ouvindo o CeI. Alves Ma-

1'inh0' o Major" Ruy stockle'i'; o Capitão Teseu-Muniz e

avoéando o processo de exclusão do tal eienwnto ex

pulso por incapacidade moral, constat�sse que' essa ex

cll1são, dentro da lei, da tradição, da doutrina, d\l- ju
risprudência e da moral, estava rigorosamente perfei�
ta. E, novamente gratia arg-umentandi, dec{damos que
o inquérito da Trindade averiguasse que a reinclusão
do expulso por incapacidade moral fora imposta para
evitar que o faltoso denuncias�e, tim-tim por tim-tim,
todo o crime eleitoral praticado em Turvo, quando da
vergonhosa f.raude das urnas ali particada: Tenhamos
por assegurado, ainda, que, gratia arg-urtJ.el1tan�i'f a co

missão de inquérito da, Trinpade ouvindo por 18 horas
consecutiVos o tal elemento excluido das fileiras' da
Policia, por in"capacidade moral e nela:s outra vez rein�
cluido por outras incapacidades morais, dele recebesse '

. a confissão toda do crime de Turvo'; com os climérios,
que o executaram e caiu 'referências suspeitosas aos

mandantes, gente de alto coturno, do situacionismo.
Convenhamos, sempre gratia a'rg-umentandi, que à vis
ta disso, a comissão militar do inquéri,to da Trindade
decidisse: 1° - que o ato da reinclusão do dito elemen�
to exdluido da Policia fôsse imediatamente �nulado; 20
- que fossem tornadas sem efeito, por injustas, as pri
sões que, em virtude do, caso, foram feitas, de 13 ofi�
ciais da' corporação; 3° - q'ue os culpados pelo crime
de Turvo fossem punidos, tanto mandatários como

mandantes, como' meçlida higienica e legal contra a

lama que o crime 'revelou' nas altas e baixas camadas
do situacionismo; 4° - que, constatada essa lama, o sr.

'

Irineu Bornhausen renunciasse' ou se licenéiasse defi�
nitivamente. Se tudo isso se verificasse, gratia argu�
mentandi, a Constituição estada-ou não, estaria defun
ta? E note, 'meu caro dr. Guilherme, que no caso fanta-

-� .. siado, acima, só o inquérito é gratia 'arguinentandi. O
resto é vérdade no duro! A. O.

x x

x

poúr bon entendeur."
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