
lei

que terminou de redigir an

.to-ontem, por sugestão do
próprio,Superior Tribunal

Eleitoral.
'

° senador goiano reque

rcra urgência para a sua

discussã� exortando ao mes-,
mo-tempo seus companhei
ros a emendá-lo de maneira
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I,io d. S:_ C.ta,ina I

I
ANO Xl

IN. 11.861

jo(��

C..tl...

SIL�CIO EM TO�NO DA BOMBA-�
LONDRES, 31 (U. P.) mantos, Duncan Sandys,

1
. ., ' ,.

1_ O governo (O prrmerro equrvou-se a uma serre c e

ministro Wil1ston Churchilll perguntas dos trabalhistas,
i-ccusou-se hoje a dizer se na Câmara dos Comuns. en
a Inglaterra está Iabrican- quando Churchill prepara
do bombas de hidrogênio. va uma r�posta aos traba
E' possível que o chefe do lhistas e conservadores so

bre os problemas surgidos
com a ameaça da guerra
atômico e de hidrogênio.

RIO, :�l (V. A,) - O �d- bhca, como a lei determina,

vogado Romeiro Neto, an-

'I pois
o povo não teve acesso MANIFESTAÇÃO' RIO, 31 (V. A.) - A

te-ontem enéaminhou à Jus- livre. ao ,tri��nal, houve
CONTRA O REGI- proposito da noticia ante-}

tica um pedido em que a- convites eSpeCIRlS e nem

l\1E DO EGITO ontem divulgada, segundocentuava que' "o tenente mesmo os parlamentares e "

Go qual o sr. Luiz . uima-
Alberto Bandeira, não se os advogados tiveram livre

CAIRO,31 (U, P,) - 0" rães, delegado regional do
conformando com a decisão acesso no recinto.

estudantes da Universidade IAPC, havia solicitado ao
do juri, apela da daclsâo.] Além do mais, a, íncomu- do Cairo efetuaram ontem presidente da República de
requen:ndo a v. excia. que nicabilidade das testemu-

uma ruidosa manifestação, missão do cargo, disse hoje
::;e digne admitir o recurso nhas não teria sido respei- contra o regime militar do o referido delegado: "Não
ora intecposto, dando-lhe tada à risca, quebrando-a a

Egito, mas o restante da ci- é verdadeira a noticia.
,;egLlimenlo na forma da i-radiação dos depoimentos dade permaneceu em cal- Estive com a presidente
lei". ,: dos debates através do

ma. Os estudantes reuni- tratando de assuntos liga-
° t O O· r'IC'I'al terá de, "dto falante e no processo 1 lid d I

d S d d Epa 1'011 c '-

ram-se -na oca 1 a e SU-j os ao in icato os ' 111-
arrazoar sua apelação a fim de "doublagern". ° advoga- burbana de Guiza ,e, en- pregados no COl�ercio. Du-
de que, após a audiência do :10) Rome�ro Neto. �n�OrI=10� I quanto os policiais V�gia-! rante. a conversação �\.�eministério publico, seja en- (l r somente na proxima se

vam de longe, os manifes- mantive com o -sr. Getúlio
..:arninh<1do o processo. a uma -nana apresentará as razões

tantes davam brados de "a- Vargas nada tratei relativa
Ias câmaras erimináis do we fundamentarão o pedi- baixo o regime dos cor�- I

mente ao IAPC, mesmo
í'ribunal de Justiça onde lo de novo julgamento para néis" e "abaixo o sanzui-

I

porque os interesses da au-A tática etelvinista pare- •
�

três desembargadores deci- ) tenente Bandeira, nário Nasser". A, tacaram os
;

tarquia somente devem serce se fixar numa luta de po- /

.Iiriio se o indigitado mata- 'De acôrdo com a lei pro- 'estudantes o tenente-coro-
I
cogitados pelo seu presi-siçôes, com' a qual espera

dor do bancário Afrânio cessual o, patrono do oficial nel Gama, 1 Abdel -Nasser e ',I dente, o sr. Barjas Filho,envolver o PSD por
- uma

1· 1 d
.

1
. Arsênio Lemos voltará ou condenado tem oito dias

os jovens oficiais do Conse-! com o qual mantenho asrea IC a e nacionai: a acei- <,

I
'

I.iáo ao banco dos reus. n- iaru arrazoar sua apelação, Ih RI' ,.

diai 1
_ "tacão do seu esquema por.: .0 evo ucionário. mais cor iais re açoes .

od ..

ão d âti rormava-se no íorum que o -) sr. Romeiro Neto adian-
to a a opimao emocra ica.

. f drecurso. terá dois un a- "ou' que está estudando as

mentes: ° "vereditum ma- irregularidades que se te-

��
1lIRETOR t"Ruben. ele i

Arruda Ramol !

6�eENtE
.

t
O.:,mlnlo. f.

,�t d. Aquino
• .
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[Ieitoral �e Jmer�ência I

RIO 31 (V.A.) - O sr. semanas para chegar à Câ- Cardoso, que contém mui

Dario 'Cardoso, presidente
I
rnara c não seria aprovado tos dispositivos inspirados

da Comissão de Justiça do
1

a tempo de entrar em vigor pelo sr. Edgard Costa e ou

Senado, apresentou ontem o 'I antes das eleições de outu- trcs mi.nistros 'do. �. T. E.,

sr u anunciado projeto de bro próximo., se destma a corrigir as fa

lei eleitoral de emergência, ° projeta do sr. Dário Ilhas do Código em vigor.

a mais parcimoniosa, pois
do c�ntrário levaria várias ar o assunto. Enquanto . os

------� ----.-.... .-

gabins te britânico, entre

canto, faç,,! alguma insinua

ção a respeito, em discurso

que pronunciará amanhã.
° ministro de 'Abasteci-

o TEN. BANDEIRA, APELOU

ETELVINO É AMARAL TRAVAM
GUERRA FRIA SÔBRE O "ESQUEMA"
RIO, 31 (V.A.) - Muito, mineiros não se pr�nu;ncia

dificilmente o esquema E-' rem, o governador de Per

tclvino será debatido pela I nal�1buc�, p�r suAa-vez, não

direcão nacional do PSD, terá maior mteresse em ob

em vista do esforço do sr. ter uma decisão- oficial par
Amaral Peixoto de bloque- tidária, que lhe poderia

criar dificuldades.

l\1ARINA VAI CASAR COM UM
DIPLOMATA

.

RIO, 31 (V.A..) - Mari-'I pelo juiz-Presidente do 'I'ri-

11...'1 de Andrade Costa, "pi- bunal do Júri. Apressou-se
vot" 00 crime do Sacopã, es- em voar para o Rio, a fim

tá noiva de Um diplomata de assistir a sua noiva nas

brasileiro, com quem espe- dificuldades porque passa
ra, consorciar-se assim que va.

o caso em que se' viu envol

vjda saia do cartaz.
° diplomata é o consul:

José Maria Vilar de Quei-
r \��, que participou rle nos

sa delegação na Conferên
cia Interamericana de Cara-,
c::s,

ENCONTRARAM
AVIÃO

-ga.

NÃO SE EXONEROU

PELA SEGUNDA VEZ DEU A LUZ A
'1'RIGÊMIOSPROMOÇÕES' NA

GUERRA
riam, verificado no curso

do sensacional julgamento
,üfestamente contrário à

prova dos autos � da nuli

dade do julgamento à ulti-
RIO, 31 (V.A.) - O Pre-

ma arguição se basearia em

sidente da República assi-
que a audiência não foi pu-

,10U ontem centenas de de-- -------...;_-----------------------------

o NOIVO
'I'nàta-se de funcionáriõ

D.': trito Rodoviário da Preíeí-
,

de seu constituinte, para Iolanc1a Fernandes, esposa tura, deu a luz a trigeme
então elaborar o seu traba- do sr. Alcio Fernandes, fun- nos pela segunda vez, °
lho. cionário do primeiro Dis- parto ocorreu na residência

do casal, perto do local de
trabalho do marido, Ante-,

'�rr�mo � na .�. ao a
,

!(./
-

�\.<'\.DRrI);·':.51" (C'. R) ";'_I �Ll'tir�lOs .ã�os, .causo�, OI�-I ��banlm os mur-os_ da edi;�:JI11 elos mais LUl'�eS terre- I tem, pre]U1ZOS de secunda- i CIOS em construçao. Tres RIO, 31 (V. A.) - Es't5
luté'S que Sé SéJ1t'1'<l111, nos' ['ia importância em todo o sismos, cuja duração variou oficialmente decidido que.o

--- - ;ul da Espanha, De momen- de 3 a 8 segundos, se sen- presídente da República• •
o não sc informa se houve ,tiram em Madrid, a partir irá dia 3, próximo dom in-

BOfl'IRô I�m'� ! �r�'
'ericlos. das 6,30 horas. Os habitan- go a São Pauló, onde para-

'. ,0 Instituto Sismológico tes abandonaram suas ca- ninfará a inauguração da
te ToledO' localizou o epi- "as, presos do pânico. Exposição Agro-Pecuária,
,:ent1'O' de terremoto, a !?60 As agulhas do sismóg;ra- no bairro Agua Branca, ela

QUASE �CONC LUIDO (). PLANO DE RE :LASSIFICAÇÃO kms, ao sul de Madrid, ou: fo de Toleto oscilararri du- capital ba11deirante. Anun
';eja, em fTente da costa do rante 50 ,minutos. Também i

cia-se que nessa ocasião o

)l'onooção: promoção verti- :vredit�..rrâneo. se sentiram os abalos em I sr. qetúlio Vargas pl'ofe-
,;al. por ITlcl'ecimento, e pro, Em Malaga e Granada de- Cadiz, Tânger e Ceuta. I ['irá importante discurRo.
l1oçio hO'1'1zontal, por tem,

nos Campos Elíseos
lassific::lção

_

de cargos do RIO, 31 (V. A.) - Co- lista assim se manifestou do partido, esteve no p3laL�ncionaEs\11o publico fe- mo de costume, o governa- quando às negociações que cio dos Campos Eliseos. O
leral deverá ser enviado ao dor Lucas Garcez recebeu o.ntem realizou com o sr. sr. João Goulart entregou
�ongressO' Nacional até 28 na manhã de ontem os jor- João Goulart, sobre à esco- me nessa oportunidade o
le outubro do corrente ano, na,listas credenciados no lha do candidato à sucessão ofício ,da sua agremiação
c;to é, dois anos depois da Palácio. Interrogado pelos estadual: partidária em que indicá o
lUblicação da lei 1711, que repbrteres, segundo infor- "O presidente nacional do nome do sr. Marrey Junior
'riou a I'espcctiva comissão, mam os vespertinos desta PTB,' acompanhado da co- como candidato ao governo

I capital, o governador pau- missão de reestrlltm'ação do Estado".
Sendo-lhe perguntado co-

RIO, 31 (V. A.) -

':!oneul'So, a que se subme- �retos de promoções na pas- I
:,eu, obteve o segundo lugar, ta da Guerra, o que pôs em

Isendo considerado por to- :novimento todos os �ua- I'VOLTOU DE CARACAS .:los os colegas como elemcn, dros das armas e serViços,Durante sua permanên- to operosó, inteli.gente e'�a- ,nclusive nO'-magistério mi-Ici3 na capital venezuelana,.. paz, revelando temperamen- i lif'ár, onde quatro professo-, '

rccebeu o sr, Vilar a notl- '

1
I

f
'

d -It � It.o .aLá 'd e lllodestu, ,pc O'

I' I'e_ Ol'art] p1'omôvi os \ i'('�

I
cia de que 'Marina �avia si-

(lue, conquistou ,desde logo
I
a coronel e um a tenente-

do presa disciplinarmente 1 simpatia da Casa. coronel). .

Ú0GOTA', 31 (U, P.)
° comando da força aérea
anunciou que varios campo
neses encontraram U111 a-

vião que :"e espatifou ao so

lo, na jurisdição do muni- i RIO, 31 (V. A.) - Está

�ípio de Game-za, do De- quase concluido e dev�rá
partamento de Boyaca, e a- ,C1' publicado em abril pro
C1'escentou que comisões es- :imo o trabalho da eomis

peciais foram enviadas pa- :fio do plano de classifica
l'H confirmar o achado. ;3.8 de cargos do Serviço
"EI Diario de Colombia" .luLEco Federal, designada

,H como certo que os des- 'elD presidente da Repú
t1'9ÇOS são os de uma máqu�- ,lic3. em, virtude da lei n��

na da fôrça-aérea colombia. r�ero 1711, de 28 de outu

na, que se perdeu em setem- )1'0 cle 1052. Compõem essa
,

bro do ano passado, naquela :omissão varies tecnicos de

regiã'o com o piloto e 4 mem :dEl1nistração, sendo pre
bros de uma companhia tea- :.idida pelo sr. Adroaldo
Üal. ° jornal diz que os f(yurinho Junqueira Aires.
c3davel'es foram encontra- O cSCjlH�ma preliminar do.
dos ao lado do avião que :]'ab�llho em questão, que
se acha cobei"to ue mace- ,leVE:':l receber sugestões E' pensamento da comis-

los( chefes de serviço, das- -;ão estabelecer dois tipos de

exemplar, ainda muito jo
vem, pois ingressou recen

temente na carreira. No

o

20m�ssões de classe e do
'uhcionalismo em geral,
�lassiIica o funcionalismo
la União em doze grandes
�rupos assim designados:
ldministrativo, fiscal, arti

ice, chefia, comunicações e

i;l�nsporte, educação e cul-

cura, guarda, conservação e

,.ir::1peza, divulgação, poli
:ial, profissional, relações

� xieriores, tecnico-cientifi
:0 e secretaria. Para cada

)'upo haverá faixas de sa

arios de acôrdo com as

'ssponsabilidades dos res

lectivos cargos.-

João 60nlart
}o de serviço. Em trabalhe,
')':\1'al::1o o Dasp Estuda, nes,
e momento, a revisão do�
líveis de vencimeto, em

,�olaboração com o Institut '

'Jrssileiro de Geografia
i:statística. ° plano

e

de
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..4· +· ·., .+••••+••+."' ••••�.+ , " � �..!+. + ;... � �- .

,� .., • .. • • • .. • • • • -. • .. � • 'f 'f ,., � 'f ., oe; " "' ..,
- .,.' .- -

.

,

Que lisar os "elos do sr. goveí.'nador do Esta-

V ��'
.Justiça, perceberão pelos atos que praticarem, etc: etc."elo nele�:'f ptrará um rol inexgotáv-el de anedotas. I t'

O projeto, levado à sanção do governador, recebeu
.. Hác�h\s, ,;�ferimos aqui-� caso dos ven�im.entos do� I e os orn a�eanos um véto nesse artigo. Mas não no que inovára. S. Exa.
]Ulzes e�ll,,>o�;a�os para o Tnbunal ,de Justiça. P:la lei' '

.

,·e,i'ou. nele as palavras: O .iu r.z de paz! Excluiu-os" des-atual, e�ses ]UlZeS, ,quando convocados, perceberao .os ;,:al'ie, dos direitos a custas, percentagens e emo}umen-
seus vencimentos normais (9 mil cruzeiros) e mais um tos! Tirou-lhes um direito secular! Vetou UIll disposit.i-tel'co (,3 mil cruzeiros), ou :;;eJam 12 mil cruzeiros. Os

\'.0 que jú sancionára, algum tempo antes.jui�es ef€Livos d.o Tribunal, os de:;;embargaoores" perce. tompol'tava }1agar mais a um tenente-coronel, mas não Os juizes de paz, depois desse veto, serão .obrigad.osbem mensal'll1ente 11 mil clllzeiros. podia pagar'menos a um major!!! :l trabalhar de graça!!!Aconteceu que o Tribunal, considerando a necessi- Meíhor ainda aconteceu com os juizes de paz. Des- Aí ficam três amostras da intelig'ência dos vetos do
dade de alterar alguns artigos da Lei de Organização de os tempos do império as leis dão custas e emolumen- ;':1'.' Bornhausen, verdadeiros, m.odêl.os... de anedo..1�H1iciária: incluiu.na prop?sta �1"_1 dispositivo que corri-I �l1entos, ri es.se� fUl�cionários da Justiça, em todo� os Es- ta. S. Exa. tem vetado tanto que acabou se vetando, dao
gla essa Irregulal'ldade de os JUIzes convocados even- ,ados do' BI aS11. Essas nlstas � emolumentos sao espe- do com isso, prova inequívoca de que nem sabe o ,quetnalmente telem venciment.os superiores aos do efeti- dfieados e taxados por atos praticados: arrecadação de ,·eta.

'

vos. Pr.oPÔs o Judiciário o seguinte:) "Os juizes couvo- bens de ausentes, autos de, flagrante, diligências, fian- E quando se diz, 1)01' aqui, qlle S. Exa. não estavacados perceberão os vencitilentos de desembargador". (;a, et c. etc. FrCpal'ado para' .o cargo e, que não est.á à altura de exer-Com isso, ainda, haveria a economia de' 1 'mil cru- O sr. h'ineu Bornhausen, ao sancionar a Lei n. 634, cê-lo, a imprensa palaciana se ouriça, se revolta e., 1101'zeiros' para os cofres públicos, pois o vencimento do juiz de 4 d� janeiro de 1952, recunheceu, aliás, êsse anti- outro lado, só falta elevar o chefe do Executivo a.os nim.cOllYocado passaria de'12 -para 11 mil cruzeil'Os. fiuíssimo direito dos juizes de paz, pois nessa lei o art. bos reservádos aôs gênios.
Esse urtigo foi vetHdo por que não indicava os meios :102 estahelece: "O juiz de paz e os auxilia,res da justiça, Esses três vetos, comentados ao acaso, entre t.antosde o EXêCU[ÍyO cobrir a deSI)esa! perceberão pelos atos que praticarem, em razão do cax- outros de igual calibr'e, são tres atestados melancólicos,No estado maior da Policia Militar, a proposta go- go ou oficio, as custas, percentagens e emolumentos ta- com indicarem o í:Iesleixo e a .falta de cuidado no tratoVel'llamelltal de fixação do efetivo incluia a criação de :,:aclos no;; referidos regulamentos"., de assuntos que, )lor se tornarem }>úblicos, levam o go. ,mais um pôsto e função de tenente-coronel. Na Assem-! Depois de posta em vigor' essa lei, o Judiciário pro- ,"êrno ao descrédito e à chacota.

bléia houve emenda que nioditficou a criação: em vez de pôs, e a Assembléia aln;ovou, que a êsse artigo fôsse dada Resta ao sr. Bo,rnhausen sacudir as orelhas dosmais um tenente-coronel, mais um major. nova redação, ]1ara incluir nele o secretário do Tribu- !
.il1l'ista� vetadores, que o levam a comet'er tais aberra-Veio um veto, justificado também na falta de meios oal, que fôra .omitido., O art. 302 ficaria, pois, assim: "O ções, expondo·lhe o nome e a autoridade, em particular,para ocorrer à despesa. Quer isso dizer que o Tesouro juiz de }Jaz, .o secretário do Tribunal e os auxiliares da e a cultura do govêrno" em 1lf:!ral.

dormente d. Iolanclà

gemeos e trigemeos.
teve

,GETÚLIO IRÁ
SÃO, PAULO

A

1110 recebera a nomeação do
gal. Estillac Leal para co

mandante da Zona Céntro,
n sr:'-Lucas Garcéz afirmou
',lue

"
o ilustre militar no

alto posto será a garantiuI
, das nossas instituições". A-
nunciou, ainda, o chefe do
exec'utivo bandeirante que
(1n brEve fará a reestruiu

r<1ção do seu secret[\.l'iado .

j,---------------------
lO' Temp',

Previsão do tempo até às
14 horas do dia 1°.

Tempo '7' Instável, com

chuvas,

Tempn:-::ltura - Estável.
Ventos - De Sul a Les

:(', frescos.
Tlmperaturas

'l:'1S de ontem:
'!3,O, Mínima 19,2.

Extre
Máxima

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



/

2
.r »
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Indicador Profissional'

DR I.· LCBATO
FILHO

Doenças do apare'ho respi
ratório

TUBERCULOSE
RADIOGRAFIA E RADIOS·

COPIA DOS PULMõES

Cirurgia do 'I'nrax

Formado pc-la Faculdade

Nar .onal de Medicina, T'is io

logista e Tisiocil'ingiãp do
I

Hospital Nnrêu Ramns

LiJI so ue especinliza\1�0 Iwla
S. N. r. Ex-interno e Ex·a�·

s iaren te de Cirurgia do Prof.

Ugo Pinheiro Guimnrãe,:
(Rio) .:

Cons : Felipe Scnm i d t. :3S i
- Fone 3801:
Atende em hora mar+ada.

Res : Rua São Jorge 30 -

Fnr.e 2:Jfl5.

l:lAH E SORVETERIA
AMERICANA

Vende-se o Bar e sorve-,I ,eri,-. Americana sito à Rua

3aldadla Marinho n. 13, ,i::dificio Machado. Tratar

: ,\ ]OC[t! C,)111 o sr. Umberto I
, u: • ,.,

v��,ch;lcl(). o qual explicará
• I',otiyo da venda. I .-,--------,.--

..._---�-_._---

á Rua Nunes Mach.ado 17,
Esqn.na de 'I'iradentes. Te'.

:Z 766.

leiTE
Agência

de
Resi(lência

Hotel.

La Porta

/'
Vianens DIRÉTA�
flORIANÓPOLIS. � RIO ÁS 3dS
FPOLlS.-S. PAULO-RIO " 4,,<.
FPOllS •

.'.. CURITIBti-RIO AOS- .SABS,

SERViÇOS AÉREOS

CRUZ.EI,RO. PO� SUL

Publicidade
Caixà Postal. 45

Í"lorianópolis
Santa Catarina

Lavando com ,.Sabão

1\iirgem Especialid�de
da Cla� WITZEL INDUSTRIIL-Joiovllle., (lD�rca �8glstrada)·

.

econo�iza,.,s�_!�mi�!_ ���=b=.e=l=r.::.o -o
---

----��----�-��----

,

. o MELHOR jURO-

at

. .

···5····..°./.·.·-.

. /0 '.

'_ ,;'f

. DEl'éSITOS POPULAflES

BANCO ... AGRíçOl:A
�UA TRAJÀNO; /'14 <

, ", .: ..' .� - ;'!

'<?'? �-·.nORIAN6poi.'S': ,._'
'. .

-, ,�. � .'.

o ESTADO
---------...:-..._ -

CLíNICA DE OLHOS - OUVIDOS - NARIZ E
GARGANTA
- do-

IDA VOLTA

ltajai San_tosRio

4/4 5/4

Florlanópolis - Itajaf _-Joinville - Curitiba
�{"':�'" ----

A
A

nci Rua Deodoro esquina da
ge a: Rua Tenente Silveira

Viage'm com segurança
e rapidez

so NOS CONFORTAVEIS ldICRO-ONIBUS DO .

RAPIDO (SDL-B,BASILEIRO»

«(�ão
Diretora: Professora MARIA MADALENA

MOURA FERRO
D

Curso corvesponàe-ate aos Gruvos Escolares I
Prepara alunos para os exames de admissão aos\"}inásios. ,

Professora dos 1° e 2° anos - Sra. Alaíde Sardá
\morim.

Professora dos 3°, (o anos e Curso Médio - Sra.
vlaría Madalena de Moura Ferro.

A matrícula acha-se aberta do dia 10 de fevereiro
-

em diante de 9 às 11,30 à rua Saldanha Marinho, 34,
todos os dias úteis.

,

Início das aulas. Dia 4 de março.
Telefone - 3.731. '

.

VencJ�-s
CASA com seis quarto

I
sala de jantar e copa.

Tratar à Rua Almiran e
.

Alvim, 7 das 14 às 15 hora'
(

CASA MISCELANIA distrl-

.
bl"dora dos Rádios R.C..

Vitor, Valvulas e Discos.

I�ua Cnnse lhefru Mafra.
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"�o BST4BQ
NO LAR E NA SOCIEDADE

A Íuta pela Vida
,

Eugênio Vecchietti N'etto

Esta jornada é longa e não vacilo um passo.

Sangram-me embora os pés, cruciem-me embora, as
[dores,]

Alcancarel 'os fins, os tins superiores,
Ou de�cerei vencido e morto de cansaço.

/

'Não esmoreço à luta, a luta é que eu abraço.
pululem auropéís e os males inferiores.

Com a arries da fé, combato todos os horrores,
E a luz divina á frente, iluminando o espaço.

Na vida quem nâo luta e não sucumbe ii luta

E' uma vida sem luz, é uma vida sem glória
,

E sem traço que lembre ao supremo a conduto.

Que absorvente afã nos dão �a estói�a, l�da
A férvia do combate e o brasão da vitór-ia.

lVIil delícias nos dá, a luta pela vida!

dama receberá

3

1° DE ABRIL

,
A data de hoje recorda

nos qne:
- em 1641, os habitnntes

da então Vila de São Pau

lo, aclamaram Amador Bu

eno da 'Ribeira, como seu

Rei, havendo este promo

vido a aclamação de D.

João IV, já reconhecido na \
-----

Bahia, Rid e Santos;
- em 1630 - Carta de

a distinta
inequivocas homenagens, de lei do princlpe-regente de

apreço às quais, com '1'€S- Portugal. depois rei d. Pe

peito, os de O ESTADO se dro II, abolindo a escravi

dão dos indios, assunto que

dera motivo a terriveis lu

tas em São Paulo, entre

bandeirantes e, jesuitas. E'

t���'�::7�.�...... \...��
.

�-
-------------�--------------

As [�itoras Oficiais vãO confecionar li-
vros Oi�aticos

Na data de -hoje festeja que os ptimeiros começa-

I d -s- tõ ESTUDOS DO MINISTÉ- I,�ceream o problema, o peda- I, cação didáticas. está sendo, cês, História Geral e Histó- ,

mais um aniversário nata-, ram a evassar os ser oes ' .

_ 'd de i di
'

nIO DA EDUCAÇÃO E gógico, oditorial e econô- levado a efeito pelo Minis- I ria elo Brasil. Os próximos
lício a exma. snra. d. Iraci como caça ores e m 105, -

-
� I ,

d
- em 1776, travou-se o CULTURA PARA BARA- mico estão sendo esquadri- tério no sentido de auxiliar a serem confeccionados são

Lopes da Silva, esposa o I
'

nosso presado conterrâneo combate do Rio Grande, O TEAR O LIVRO DIDÁ- nhados pelo' Setor de Edu- o corpo docente e discente, os de Física e Quimica.

General João Henrique de TICO NO BRASIL - MA-' cação e Cultura da Assis- do- interior do país. I O problema do livro di-
sr. Narbal Silva, atualmen- '

B 1 d t d NUAIS PARA PROFESSO tência Técnica. Assim, já se encontram: dático, com esta série de
te nas funções de Guarda- 0111, coman an e o nos- I

'1' E' 'to do Sul' RE'S E' ALUNOS DO IN- em e1ab.oraçãoA m.anouais, de
'I iniciativ,as

está sendAo ata-
mór da nossa aduana. so g orioso xercn ,

'

t d TERIOR ISENTO DO RE COOPERACA-O DAS E'DI Zoologia, Botânica, Biolo- cada sob todos os ângulos
A distinta aniversariante se encon rava acampa o '

-I
-

�
-,

Ig d 1 d GI'ME DE LICENÇA PRÉ ' TORAS OFICIAIS gi; Geral, P,ortuguês, Fran- pelo Ministério da Educa-
goza de vasto circulo de a-

nas mar ens o cana 'o"
-

i '

Rio G,rande. Os hespanhóis VIA O LIVRO ESTRAN- I '

ção e Cultura.
mizades na sociedade local, Ipelas elevadas virtudes que

foram atacados -pela ma- GEIRO Um dos ângulos inéditos

Ih druzada. O Forte de Santa , que está sendo encarado na
e Orna111 o coração cris- - ,

tão, recebendo, então, nesta Barbara (Mosquito), foi RIO, (Agência Nacional) i solução do problema do li-

EeÍiz oportunidade, consa-
'vencido pelo então Major - Urna questão do mais vro elidático é a possibilida- Pt·d

d f
-

d Soares Coimbra; o' Forte alto interesse pará' os meios! de de utilização das Edito- ii r 1 o
gra oras mani estações .e _ ,

h da ,T,rindade
.

pelo Ma)' 01' eshldanJirs -�a:, do livro di-! ras Oficiais, sobretudo, as
carin o e apreço por' quan- I
tos gozam de sua amizade e

Carneiro de Figueredo. A dático:':_ está ,sendo enca-I que integram a Superinten-

lhe reconhecem as virtu- Divisão Naval do Capitão I'
rada C�I� t�d,a �a7seriedàde ' d,ência das Empresas Incor-

sas, todas as peças osten- de Mar e Guerra .Hardcas- . pelo Ministério da 'TIduca- poradas ao Patrifnônio da
tando a linha espartilhada i

des.
tle desceu o Rio para ata- cão e Cultura, União.

f 1 b d' ! Às muitas homenagens
que az em rar, e ime-

car a esquadrilha espanho- Enquanto os estudos pros-
díato, as ilustrações do fim

os de O ESTADO, prazero- Esta Secretária de Esta- M'
sos, se associam, com votos la; i seguem o inis�rio procu-

do século, com aquelas se-
em 1808, o Príncípe.] d,o eS,ta.' realiza,ndo amplo ra resolver o barateamento

nhoras espartilhadas que
de perenes felicidades, ex

Regente, D. João VI, por I'
inquérito e fazendo um 1e-, do livro escolar, mediante

, , ," ." tensivos à exma. família. -

bmais pareciam manequms Alv'ará permitiu no Esta- vantame,nto e_m as�s �eg�-I a venda com descontos de
de madeira que_mulheres do do Brasil o estabeleci-

"
r�s. da sltuaçao. do livr o di-

I 207r na Cooperativa Distri-
•

de carne e osso.
FAEM ANOS, HOJE: \ d t "tl. B 1 Regls·ro de dl-mento de todo o genero de i

a ICO
: ,9.. .... rasu, para, em

I buidora de Material Esco- I ra OS
OS "oh!" de surpresa e f t f' 1

. I fase desses dados elaborar lar que fun .

n d A D' t
.

R
'

'I d C' ;
TI' f d

_ Sr. Des, Alcebiades rnanu: auras, icanc o assim I
'

, cIO a no an ar

I
ire oria egiona O� orreios e e ezra: os e

Va1ério Silveira de Souza, revogado o alvará de 5 de i U�1 plano d� barateamen:o I terreo do Ministério e que Santa �ata,ri�a, avisa �os Senhores possuidores �e recep
Janeiro de 1785: Ficava as-I desse material escolar bá- tem sido muito procurada torelts Gde rtadlO-rec:Plhçao, qu� o P,raz031Padra. registro sem

Ailustre membro aposentado. b u a te
..

d d ' -: sico para os escolares ra- 1 t d t
.

t
m es es aper� os, expirara a o corren mes

do Tribunal de Justiça; sim ecreta a a hbertaçao, . .

' pe os es II an es 111 eressa- de março. A partir de IOde abril serão registrados com
moso costureiro, ao ser in- .

d tri 1 d Brasil
sileiros. dos 1 d- C $_ Sra. Paulina Schmitz 111 us na o ra81;., . mu ta e- r 25,00.

terrogado sôbre os motivos .

1818
.

' Todos os aspectos que
Wagner, esposa do sr. Ma- -em , contmuavam

que o impuseram a essa
noel iWagner, alto comer- o sitio e ataque de São OS LIVROS ESTRAN-

"inovação" que parece um I GEIROSciante nesta 'praco: Carlos, nas missões de além: Marques de, Lages, Minis-
tanto fora de moda com a

- I
vida da mulher moderna,

- Sta. Gutenbergina sn. �r�guai; pel:s tropas bra-I tI'O da Gue�ora em'diferen-

afirmou, va; slleiras do celebre General :1' tes fases do primeiro reina-
O que as livrarias e edi-

categoricamente, Ch S t d t toras d.o país vinham plei-
, .

d
- Sta. Lia Wackú dilé- .agas an os, u.ran e a I' do; _q'le era necessarlO para e-, .

'

t d t d J teando há tempos, ou seJ'a
1

.

Ih l' h
ta Íllha do sr. Prof. José gt,lerr.a. c,on ra�, I a ar O-I' ,-,

em 185,7, Faleceu no
vo ver a mu er sua 111 a A t C h f d - a isenGão elo regime de li-

.

1 t f . -: 'I VIacker;
se ligas. en ao c e e a: RlO de Janeiro o marechal -

essenCla men e emlnlna I
-

.

d'd
.. I - Menina Regina-Maria Confederação d� ,Uruguai;. do Exército João Crisosto- cença previa para importa-

per I a com as roupas cO-'
f' ,

'

1826 ção de livros e revistas es-

d
.

t- I llha do sr. Jose G. L. Car- - em , sam o pn- i 1110 Calado, que, depois de
mo as e excesslvamen e . ,

d JORNAL' tí:angeiras, acaba de ser

1· d '1' T '1 valho; melro numero o ". I' haver servido na guerraso tas os u Ílmos anos. e-. d
,

f'
- I -Sr. Haroldo Mello; DO COMERCIO do RIO de

,. Cisplatina e no Rio Grande
conce ido pelo pelo Minis-

ra suceSSG, uma a Irmaçao J
.

I" , tério da Fazenda.l-Sr. HamiltL'i1 Léo Pi- anelro. mClara a sua pu-, do Sul, pacificou a Bahiaoo"ica? Nbl'cacã -

d este assunto interferiurcs; I o .com o nome e em 1838, impondo naquela participam aos paFentes e pessoas de suas relações
-Sta.'Elí Souza; "ESPECTADOR', BRASI- provincia a autoridade do diretamente o Ministério o náscimento de suá filha ANA MARIA, ocorrido no

_ Sra. Maria Augusta' LEIRO", tomandn, no/"ano governo c'entral.
da Educação que viu na a- dia 22-�-1954.

SRA. ARMANDO SIMO- Nunes;
.

seguinte o. nome que ainda - em 1953, na Capital bolição dos ônus que inci-
--------------------------------=-

- Sr. Francisco Monn; hoje conserva;-1\ sua fama Federal corria rumores de
diam sôbre as publicações Vende-se-Sr. Seb�stião Eleuté- e o seu presÚgiG há muito que o Presidente da Repú- estrangeiras uma repercus- OU

.

d S'l passaTan1 as f t'
'

bl d
� são' favor,ável no lnercado

Transcorre, na data de no a I va; c ron eiras e ica ecretára a inte1'ven-

hoje, mais um aniversário Sr. Lauro Américo; aos principais centros civi- ção em São'paulo. À tarde
do livro, contribuindo pai'a

natalício da exma. snra. d.
- Men�rta Neusa Garcia; lizados; tudo ficou esclarecido:

o seu harateamento.

Beatriz Ferro Pereira, es- -:- Sr. Secundino Simas; - em 1847, no Rio de Ja- ERA um 1° DE. ABRIL", LIVROS PARA O

posa do nosso muito presa-
_:_ Sta. Marly Ramos neiro, faleceu o' Senador uma, espéêie de "Dia Na- INTERIOR

do conterrâneo dr. Arman- Furtado; João Vieira de Carvalho, cional da Mentira". '1/ Um programa de publi-
do Simone Pereira, atual-

- Sta. Catarina Souza.

o eterntl femi
nismo

SRA. NARBAL SILVA

associam.
PARIS - (APLA) -' Se
rá possível que as mulheres

podem, atrasar os ponteiros
do relógio? Pareceria que

a resposta é afirmativa, a

julgar pelo desfile de mode

los apresentados, recente

mente, por Jacques Fath,
um dos árbitros da moda

parisiense. O assunto fun

damental de sua coleção,
classificada de espetacular
por todos os comentaristas

de moda, incluiu um ele

mento que parecia haver

passado definitivamente às

páginas da história: a cin

tura espartilhada, desde a

baixo do busto até a altura

da cadeira. Vestidos, costu-
mes, capas, paletós de três

quartos cinturados e. blu

conternação fizeram éco à

apresentação de cada uma

das modelos, porém o Ia-

ANIVERSARIOS:

NE PEREIRA

mente residindo
Paulo.
Dama ilustre a distinta a

niversariante possue, nesta

Capital e naquela, um vas

to circulo' de amizades, ori
undos das elevadás quali
dades que lhe 01:'na111 a per-

em São

Dr. F8 os tI) Bras II
ESPECIALISTA·EM 'DO

ENÇAS DE CREANÇAS,
CLINICA GERAL,

-

CONSULTAS: Das' lO às

sonalidade e pelas virtudes 12 horas.
de coração cristão sempre
devotado a pratica do, bem. Cons. e Residência: 7 de
Por tão grata efeméride Setembro n. 13.

Social Democrático

Pôsto d6 4Ustamf.oto Eleitoral
Na séde do Partido, à rua Arcipreste

Paiva, n. 5 (sobrado), os correligionários
encontrarão, das 9 às 12 e das 14 às 17

horas, pessoa encarregada do alistamen-

Atenção
.-, Dêv:c-rn compareccr a 1GU C. R. afim de tratar
suntos de seu interêsse, os seguintes cidadãos.

- Sérgio Ernesto Rotshahl
- Luiz Gonzaga de Souza
- 'Sidnei Mário da Silva

, (

as-

Participação
ARLETE 'NATIVIDADE PERFEITO E SRA.'

,

permuta-se
, Vende-se um "Cadillac", 1950, completamente equi

pado, em 'perfeito estado, com l'ádio de 8 valvulas.
Aceita-se troca por casa ou terreno.
Tratar com o Capitão Médico Dr. Carlos .Fernan

des Eingelsing, no periGdo da manhã no Hospital da
Guarnição, e no da tarde, em sua residencia à Rua
Bocaiúva. na 210.

'

AVENTURAS 00 ZE-MUTRETA·.�.

I
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4 Florianópolis, Quinta-feira, I? de 1"\bril de 1954
�------..._----------------------------------------------------------------------------�..--------------------�------�----�--���.,-.��-

Foi recebida com enorme antes de sua partida para' do famoso grêmio guanaba-, um Apel, um Mauro, um
\

prímeira mão" o Madureira

I se e vice-campeão do Esta- da cidade. Os dois restantes

�,;)tisIaçã.o. e contentamento; a E�r�p�. . ('i.no por certo reunirá .nas Zéca, um l?ir�e.u, um SilVi-1 realizará Clnco. en:o.n�ros do. No .dia 13, á nO,ite, o rnatchs serão contra a sele

pelos aflclO�a�os do espor-
i

Iniciativa do desP,ortIsta diversas praças esportivas �lho e um MarlO: tod.os el:1 I·�m
Santa Cata_:'111a,. mician- Madureira enfrentara o Ca- cão da Liga Tubaronense,

te das multidões em Santa Dirceu Gomes, que a fren- espalhadas pelo Estado as íorma e com muita disposi- do sua excursao dia 11 na xias, seguindo depois para (:'111 Tubarão, dia 18, á tarde
Catarina, a notícia da pró-

I
te do Departamento de Fu- maiores assistências, ávidas ,:;ão para vencer. E' técnico Manohester catarinense, ou Esta Capital, onde, dia 15, e contra um combinado A

ximá visita da equipe do
I
tebol do Avaí tem sabido pelas jogadas de um Oswal- .lo conjunto o conhecido seja-Toínville, contra o po- em jogo á luz dos refleto-! tlético _ Comerciário, em

Madureira Atlético Clube, I ser um mentor inteligente' dinho, um Weber, um Irizê, I Plácído Monsores.
_

:�ero;=;o team do América, rES, medirá forças com a es-I Criciurna dia 21 (feriado),
do Rio, ào nosso Estado, I c infatigável, a temporada um Deuslene, um Darcy, Como já noticiamos em campeâo da Liga Joinvilen- J,uadra do Avaí, tri-campea "

��)�·__t!l.O:M_!QQ_.c;__-:�._·••------- a ti•••--..-------���4IIao<���_.•

I I

"O -E s t a d o Es'p
••• IiI••••• 'IiiC••. i!I••••••_.IlII_II!IH_IiII!I__o<:alíill.__JC70�__.:OO_�OMl__I!C,O,.••••OO'_MOMi

..

_�'Q� �

'o r t i vo"

MAIS TITULOS PARA o BRASIL _ Foram en ..

cerrados, domingo, os Campeonatos Sul-Americanos de

Natação, Saltos e Palo Aquático, que tiveram por palco
a piscina do Pacaembú, em São Paulo. Os brasileiros,
tanto nas categorias masculinas como feminina, vence

ram folgadamente os três certames, tendo demonstrado
em todas as provas muita técnica e fibra, entre êles o

catarinense Ademar Grijó Filho, grande esperança do
Brasil nas próxima Olímpiadas.

x x

x

BEBELO NA PRESIDENCIA DOI DEPARTA
MENTO DE FUTEBOL - O esportista Liberato Ca
rioni (Bebelo), membro do Conselho Regional de Des

portos e um dos baluartes do Paula Ramos, acaba de
ser nomeado pelo presiden te Osni Mello para as fun
ções de presidente do Departamento de Futebol da Fe
deração Catarinense de Futebol. Para a secretaria do
mesmo orgão foi nomeado o professor Osvaldo Meira e

para membro o sr. Jane Vieira.
x x

x

AVAL X ALTE'TICO, NA TARDE DE SA'BADO
_ Adiado' devido ao mau tempo, o prélio entre o Avaí

,

e o Atlético, em caráter revanche' já tem nova data pa
ra a sua realização. Será travado na tarde de depois
.de amanhã, no> estádio da rua Bocaiuva. Aguardemos!

x :x

x

TOMARAM POSSE _ Em solenidade que contou

com a presença de grande número de associados e sim

patizantes do Paula Ramos, tomaram posse, segunda
feira última, os novos dirigentes paulaínos, tendo à
frente o dr. Romeu Sebastião Neves.

.

x x

x

SANFORD RENOVOU _ O player conterrâneo
Sanford, vinc�lado ao futebol paranaense desde 1948,
acaba de renovar seu contrato com o Clube Atlético
Paranaense por mais duas temporadas. O notável, crack
das seleções catarinense e paranaense continúa sendo
um cios astros de primeira grandesa do futebol do vi":
sinho Estado.

x x

••

- ,

Parada de elegancia e beleza no Es·�
tadio "Santa Catarina"

Continua aberta a TES que é dedicada à Poli-

Recebemos e agradece- 2.0 Tesoureiro _ Acloa- inscrição para as provas de cia Militar do Estado, berço
-110S o ofício abaixo: cyr Schmidt. tiro ao alvo, inclusive a sen- da esgrima catarinense e

"Florianópolis, 27 de mar- Conselho Técnico sacional prova do TIRO merecedora do título de

ço de 1954 . Bráulio dos Santos' (reelei- AO POMBO, que, sob a di-
.

sustentáculo máximo do no-

• Ilmo. Sr. diretor esporti-, to), Aroldo Pessi e Augus- . ,:�ção do Cel. Lara Ribas, bre
_

desporto das' armas.
vo do jornal "O' Estado". I to Kiel. deverá realizar-se no dia ... Um desportista que

Nesta. Conselho de Julgamento dezoito. .está aos poucos se apagan-

rEM NOVA DIRErrORIA A FEDERAÇÃO
CATAIUNENSE DE BOCHAS E BOLÃO

pois que o cinema, natural

mente, não é o ambiente
ideal para o aparecimento
das peles de martas e· de
lontras e dos vestidos de

x

MINELA NA EMINENCIA DE RETORNAR AO
PAULA RAMOS _ O médio direito Minela, integran
te do selecionado catarinense que disputou o Campeo
nato Brasileiro de Futebol de 50, está propenso a, tro
car o Atlético pelo Paula Ramos, fazendo assim, seu re

torno ao clube dos irmãos Carioni. Minela, que rescin
diu com o Atlético antes mesmo do término do certame
citadino do ano passado, acompanhou a delegação do
Paula Ramos na excursão que o clube das três cores

empreendeu domingo a Henrique Lage, tendo integrado
a equipe com real sucesso. Segunda-feira o presidente
dr. Romeu Sebastião Neves esteve com o craque e tudo
indica que Minela vestirá este ano a jaqueta tricolor
formando com Valéria e Jacy ujn trio médio respeitável.

x x

x

{ ALCIDES NO ARCO PAULAINO _ Palestrando
com dirigentes do Paula Ramos, fomos informados estar rica do Sul. Os remadores deixarão esta.Capital na pró
o clube da Praia de Fóra interessado no concurso do xima segunda-feira, por via-aérea. No Rio os ensaios

magnífico guardião Alcides, que na temporada do ano da poderosa guarnição barriga-verde timoneada por
passado guarneceu a cidadela do Figueirense. O nova- Moacir Iguatemy da Silveira e tendo como remadores
to guarda-valas, uma das maiores revelações do pebol Hamilton, Chicãe, Edson e Sadí serão controlados pelo
ilhéu nestes últimos anos guardou o arco do clube de técnico alemão RUdolf Keller, contratado pela C. B. D,
Valéria no prélio de domingo último contra o Imbitu- para o preparo das guarnições nacionais que disputarão

\

ba ,deixando lisongeira impressão. Esperemos. o Sul-Americano na Lagôa Rodrigo de Freitas.
x x x x

x x

SEGUNDA-FEIRA O EMBARQUE DOS REMA- MAGNO NÃO DEIXARA' O IMBITUBA _ Notí-
DORES _ Apurou a nossa reportagem ter sido marca- cias vindas de Henrique Lage dizem que não ser verí
da pela Federação Aqllática de Santa Catarina a 'data dica a notícia veiculada por um matutino paranaense,
do embarque para o Rio da guarnição de out-rigger a segunda a qual o técnico Félix Magno estaria propenso
4 remos com patrão que em 2 de maio tentará conquis- a retornar ao Coritiba. O conceituado- coach uruguaio
tal' para o Brasil o título de campeã de remo da Amé- cumprirá até o fim do seu contrato com o clube sulino.

------------------------------------------------------------��'.-------------------------------------------------------------------------------

Hoje o primeiro c.la'ssi'co do ano
NA NOITE DE HOJE, NO VELHO �STÁDIO DA RUA BOCAIUVA, TEREMOS�O PRIMEIRO CLÁSSICO DO' ANO, DEFRON�
rrANDO-SE OS ESQUADRÕES DO AVAl E PAULA RAMOS, O MATCH DESDE JA' DESPERTA DESUSADO INTEREêSE EN

TRE OS AFICIONADOS DO F.�PORTE-REI, FAZENDO CRER QUE AQUELA PRAÇA DE ESPOR'rES APANHARÁ HOJE

UIVIA EÔA ASSISTÊNCIA. NÃO PERCAM!

N-rpróxima segunda-fel- EMPOLGA A PRO'XIMA TEMPORADA
ra, dia 5 de abril.:o mais fi-

rio ornamento da sociedade catarinense, envoltas em
i �á.' meu caro ami,go, �a 1 bonito d� ano e que será desde hoje, para garantir a

Ilorianopolitana presente ao ,restidos elegantes e peles! proxrma segunda-ferra, dia I uma bonita festa de espor- sua entrada no magestoso
Estádio Santa Catarina, .ulgurantes, por entre os 5 de abril, às 20 horas, ao

I
tividade, elegância e bele- Estádio Santa Catarina, ar

que nos ultimas anos vem cochichos de u�s e os Ohs! Estádio Santa Catarina e za. gulho da capacidade empre-

sendo o centro. de beleza e ele deslumbramento de ou- participe do espetáculo mais Reserve o seu ingresso I endidora da gente catari-

elegância em espetáculos tros. nense.

públicos.
No Rio e em São Paulo

J. ,Parada de elegância e be

leza é proporcionado pelo
Jockey Clube.
Essa exibição de bom

gosto, característico da be
la mulher barriga verde,
somente pode ser efetuado
em' ambientes ao ar livre,

Prezado senhor _ Armando Sabmo, Capi- i . .. Sente-se,' na impren- do no cenário dos' desportos
Temos o grato prazer de i tão Rui Stockler de Sousa, sa desportiva desta Capital, é 0._ CeÍ. Mendes. Velejador

levar ao seu conhecimento i dr. Orlando Filomeno (re- a vida e seiva da Federação emérito, companheiro do

que, em reunião ôntem rea- eleito), Herondino Cardoso de Bochas e Bolão" o esmo- CeI. Lara nas quadras de

lizada, foi eleita e empossa- e Alcides Cláudio. ' recimento da Federação de tenis, um dos diretores da
'nverno que se anuncia. da a nova Diretôria desta Conselho Fiscal _ Hélio Esgrima, o enfraquecimen- Federação do d�sporto
Porisso, todos os anos, no Federação, para o período Monteiro (reeleito) Oswal- to da Federação Atlética e

I branco,
assistente assiduo e

mês de abril ii FAC proeu- de 1954-1955 � que fic�u as- do Ferriàndes e Moacir a mumificação da Federa- incentivador do basquete e

ra propol'ci�nar um motivo sim constituida:
-

Schmidt.
\

ção de Ténis. voleibol quando na presi-
esportivo de alta importân- P d

r D' PIE J E
â

d t d
.

dênci d B' V dresi ente _ r. au o Diretor sportívo _ 0- . .. .stá esper an o 111- ericra o arrlga er e,
ela para que essa, parada Otto Scheidemantel (re- ão Cardenutto teresse, tanto entre os mili- é lamentável que a ação
seja efetuada. .

eleito). Orador Oficial _ Zigo- tares como entre civis, o eficiente (e construtiva do
Em anos anteriores apa- Vice-Presidente _ Major mar Fernandes. Curso de Esgrima da Polí- CeI. Mendes, fundador de

"eceram os americanos. Maurício Spalding de Sou- Sendo o que se me ofe- �ia Militar que já conta com várias entidades desportí-
Nêste ano a FAC contra-

sa (reeleito), rece, para o momento subs- vários pedidos de inscrição. vas em Florianópolis, venha
"ou n vinda da' equipe do d d'

- 1.0 Secretário _ Egon crevo-me mui atenciosa- ' ... Na sala d'arrnas da esaparecen o Justamente
';V"'ELCOME, da maior e Olinger (reeleito). mente Polícia Militar, está corren- em uma época que está se,

melhor equipe do continen- 2.0 Secretário _ Waldir Pela Federação Catari- do normalmente os emba-' fazendo sentir a necessida-
te sulamericano e compos- Santos. nnese de Bochas e 'Bolão tes do, campeonato interno de do esforço dos nossos

to da fina flor da socieda-. 1.0 Tesoureiro _

salva-I (ass.) Egon Olinger, 1.0 de esgrima. batalhadores, afim de que
de uruguaia. dor Di Bernardi (reeleito}. Secretário". o

••• Deverá realizar-e no não venham a periclitar os

O Estádio Santa Catari- t' AI' desportos catarinenses,�Ol'ren e mes
_

a prova c as- ,

na, local de excelente ilu- . B O L Ã O .ica da Federação de Es- FAIXA BRANCA
minação, será o palco do Em retribuição à visita _;icdade Carnavalesca Gra- '�rima, a prova TIRADEN- ._

grandioso espetáculo e de feita a dias atraz as can- nadeiros da Ilha, as equi- .

rara beleza. chas da Sociedade de Ati- }es ARARAS e CHEVRO-
Por entre as jogadas de radares de Florianópolis, LET, em sensacionais dis-

sensação dos uruguaios des- lefrontaram-se dia 24 de mtas de Bolão, saindo ven- listribuidos:
filarão as belezas da terra março, nas canchas da So- cedera nas duas partidas .'

,

(20 bolas) a equipe Che- EQUIPE ARARAS (SAF)
vrolet, embora os seus ele
mentos tenham jogado mui
to aquem de suas reais pos
-ibilidades. Venceu a Equi
pe Chevrolet a primeira
partida pela contagem de
679 a 631 pontos. Na segun
da partida com a" inclusão
de mais um elemento em

cada equipe venceu ainda a

Chevrolet pela contagem de
G65 a 605 pontos.
Os pontos conquistados

nas' partidas foram assim

.DO 'VEL�OME, DO URUGUAI

A RONDA DOS DESPORTOS,

------- /

EQUIPE CHEVROLET

Alberto _ 104

Camilli _ 156

'Alipio _ 99

Bubi _ 116

.Iairo r-> 93

Laerte _ 112

Osni _ 111

Altamiro - 79

Cidade _ 109

Vasel _ 112

Dirceu _ 29

Georges _ 116.

1='ll1tos.

Vado _ 128

. Egon·- 135

Mario _ 85

Otavio _ 135

Osnildo _..:. 103

João _ 121

Henrique _ 127

Formiga _ 107

Paulo _ 104

Cantidio _ 118

Nando _ 42

Waldemiro _ 1.39.
Diferença total a favor

da equipe Chevrolet:

o

\
I

l
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o ESTADO

Viveu apenas 20 aoor para
lançar a semente de' uma

o·bra cenlenaria
. '.

JOSE' ALVARES DE A

ZEVEDO - O PRIMEIRO

QUE ENSINOU UM CE

GO Á LER NO BRASIL.

DA FRANÇA PARA O

BRASIL

Cego de nascença, José

Alvares de "Azevedo foi

educado em Paris. Retor

nando ao Brasil empossou
se dó ideal de realizar al

guma coisa e mprol dos.
cegos do seu país. Tradu

ziu um livro de J. Daudet,
sôbre a história e os méto

dos de ensino no Instituto

dos Meninos Cegos da ca

pital francesa. Introduziu

no Brasil o método Braille
de leitura e o seu devota
mento à causa dos cegos no

dos Meninos Cegos, .hoje
Instituto Benjamin Cons

tanto

NÃO VIVEU PARA VER

�A SUA OBRA

José Alvares de Azevedo

CAIRO, 30 (U. P.)
Milhares de manifestantes

pedem a permanencia do

Conselho Revolucionário e

o governo já anunciou ter

cancelado o plano de reali-.
zar eleições em julho para

escolha dos componentes da

Assembléia Constituinte.

Alugam-se ótimas resi

José

resultado foi o decreto de Coqueiros, p r o xi m o ao

12 de setembro de 1854, Praia Clube.
'

que criou e fez funcionar Informações à Rua Con-

no mesmo .mês o Instituto selheiro Mafra n? 24.
,

Florianópolis, Quinta-feira, IOde Abril de 1954 5

Grande Templo (vanue
lico no interior do Brasil

MAGROS E FRACOS

V A N A-O I o L·
É índícadonos casos çle fraque

za, palidez, magreza e fastio, porque
em sua fórmula entram substancías
tais como variacato Clt sódio, Li.c\

una, Gilcerofosratos, pepsina: n02

'1e cola, etc., de ação pronta e eficaz'
nos casos de fraqueza e neuraste
nias. Vanadiol é indicado para ho

mens, mulheres, crianças. sendo fór-
mula conhecida pelos grandes roê.

dícos e está licenciado pela Sauoe t-'11 nlíca,

--- .. ,--- ...._._- --, .. --"-- .. ...__-------�_.

ruo, (A. N.) -_Hoje os

cegos, no seu mundo de es

curidão perene recebem

uma réstea de luz no con- faleceu seis meses antes de RIO, 30 (V. A.) - Já se 1 muito breve a expedição do

d t' ver o seu esfôrço em prol acha nas mãos do presiden- decreto do' e�ecutivo apro-tácto com o mun o ex e-

rior, através da leitura. As dos cegos do Brasil coroado te Getúlio. Vargas o expedi-I vando os referidos atos que

suas pupilas enevoadas, os de êxito. Cego e professor ente relativo à constituição serã? levados, em seguida

seus olhos parados numa de cegos devotou a sua vi- da Petrobrás, que foi sub- ao registo comercial. Só en

fixidez inerte lêem através da à causa dos seus irmãos metido à S. excia. pelo con- tão poderá começar a ,fun
das extremidades digitais, de .infortúnio, Mas a sua sultor geral da República, cionar a Petróleo Brasileiro

pelo famoso processo Braí- iniciativa prolifuou_ e

hOje" sr. Carlos Medeiros da Sil- S. A. Nesse interim deverão

le.
o Instituto recupera para .o va, que é também repre- ser �omeados pelo chefe do
trabalho centenas de cegos, sentante da União na incor- governo .. os dirigentes da Nova MI'ssa-oque sem a sua obra valiosa, I

poração da empresa. nova sociedade de economis
ficariam à margem da vida. I

Assim, espera-se para mista. "�o

I Rura 1
Há um século I?recisa

mente, o método de ensinar
os csgosa ler- foi introduzi

do no, Brasil pelo esfôrço e

tenacidade de um homem,
c. quem o destino privara
da visao desde o berço:
José Alvares de Azevedo.

Nasceu e morreu no Rio

de Janeiro;' viveu apenas
dois decênios -mas realizou I

uma obra das mais relevan-
I

tes em benefício dos sehs1----------,,----companheihos de ínfortu- NOTICIAS DO
nio, há um século precisa- i

EGITO
mente.

. Para que a Pearobrás
funcione

(SNA) - Uma das ma- Iio do govêrno. "Assim fa

iores igrejas evangélicas no zendo", disse o 'pastor As

interior do Brasil comemo- sis, "manifestastes a vossa

rou recentemente o seu fé e guardastes um princí
cinquentenário, ínauguran- pio batista muito ímportan
do durante � semana de te - a separação da Igreja
trabalhos especiais o. seu do Estado".
novo templo. Trata-se da Enfatizou também, a gran

igreja batista de Corrente, de contribuição da igreja
no sul do Piauí. O orador à vida do povo sertanejo.'

.�

("
)

oficial da reunião comemo

rativa, o qual também diri

giu uma' série de conferên-

"Quando o pequeno grupo

de crentes estabeleceu aqui
uma escola batista há quase

Club do Penhasco
CONVOCAÇÃO

A Diretoria do "CLQB DO PENHASCO" solicita o

comparecimento de todos os seus associados, na, admi

nistração da T. Á. e., à rua Felipe Schmidt, 14 - sobra
do, dia 2, às 20 horas, para tratar de assuntos de inte
resse da Sociedade.

Comunicação
THE TEXAS COMPANY (South América) LTD.

- TEXACO - comunica aos SE:US prezados fregueses
e amigos que transferiu seu escritório-da Praça 15 de

Novembro, 9 _1° andar, para 3� suas novas instalações
no seguinte endereço: Rua 15 de Novembro, 129 -

Ponta do Leal - Estreito' -, Fone 6221, onde espera

contar com a mesma preferência de sempre.

Comunica" outrossim, que to-ia :e -q.\'wlquer· corres
! ondência poderá ser endereçada à:

Caixa Postal, 62 - Florianópolis.

cias durante a semana an- 50 anos, não sonhava que

terior, foi o pastor Luiz de essa escola chegaria a ser

Assis.j professor no Semi- o presente Instituto Batista

nário Batista de Carolina, Industrial", acrescentou o

Maranhão. pastor Assis. "Mas Deus
ParãbeÍ1iiando os batis- abençou os vossos esforços

tas de Corrente, o Pastor de-tal maneira que o Insti

Assis louvou a igreja por tuto, com sua escola primá
haver levantado o seu tem- ri� e ginasial, seu departa-

nos RECEM-CHEGADO DO RIO. DE JANEIRO.
ATENDE Á RUA VICTOR MEIRELLES N° 18, 1°
ANDAR DAS 9 ÁS 11 HORAS - DIÁRIAMENTE.

CHAMADOS A QUALQUER HORA DO DIA OU
DA NOITE NO CACIQUE HOTEL, Á RUA FELIP

SCHMIDT.

plo, com capacidade para mento agrícola e sua enfer
Uma nova

1.000 pessoas assentadas, marra, fica como uma· luz
missão rural foi inaugura- .

.

sem receber qualquer

auxJ-,
brilhante no meio do ser-

da no Japão recentemente, tão".
anuncia' a Igreja Evangéli-' ,

ca daquele país, A referida

(SNA)

missão está localizada � uns

I
80 kilometros de Tóquio,

I numa colônia rural com

posta de repatriados que

sofreram incríveis injúrias
e crueldades em Mandchu-

ria. Dirigindo o trabalho
missionário, diz o corres

pondente, estão os missio

nários Samuel Franklin e

espôsa. O sr. Franklin, que

.
é professor no Seminário

Teológico de Tóquio, VlSI

tou os colonos pela primei
ra vez há quatro anos, pe

dindo, naquela ocasião, per
missão para iniciar ali estu-

\dos bíblicos. Foi muito bem

acolhido pelos repatriados,
.

não obstante êles não serem

cristãos, e desde então, o

sr. Franklin. 'tem passado
os fins de semana na colô

nia.

-Além dos trabalhos espi
rituais realizados pelo mis

síonái-io, os quais resulta

ram na fundação de duas

igrejas e cinco escolas do

minicais, foi organizada
uma creche, e 'também ul12
ambulatório, serviço por
médicos crentes de Tóquio.

Brasil impressionou o Im- dências, uma à Rua

perador D. Pedro II. E o Jacques nO 4 e outra

,

O presidente Naguib, ho ...

je de manhã cedo, sofreu
um desmaio, no aeropor-

to de Alínaza, quando se _

despedia do .rei da Arábia
Saudita. ./ DOENCAS DO APARELHO DIGESTIVO

Ca S,'aS _

ULCF.HAS -DO ESTOMAGO E DUODENO, ALERGIA-

.

_

DERMATOLOGICA E CLINICA GERAL

0·[. Miguel Nunes Ferreira

ECONOMIA 'absoluta
Grande CONFORTO

AQUECEDOR

ELÉTRICO

f8M,�4-
IMERSÃO e CHUVEIRO

�----...

• Construido inteiramente de
cobre.

• Aquecimento ,Jltra rápido.

• ) áto abundante. na tampe
ratura desejada.

o MISTURADOR DÁKO, de regu

togem instantoneo, permite q_
maior escala de graduações de

TEMPER,ATURA.

..._,

/

CONFORTO absoluto
Grande ECONOMIA

r \
, ..
"......._c-\[�'�· ,;,.. ""-,,..

------

- '�.• ,,:,!<
< '�/t;����}��:�:;_� ,.,

r

AQUECEDOR ELt:TR.ICO CENTR.AL

Capacidade: .>{,,"
'

,
1 00

.

a 1.000 litros
.1""""''')".-..-,_

fabricados nOl tipo.
horizontoJ e v.,rtica' ..

• Construção sólida, sendo a caixa interna de COBRE e

revestida de material altamente ISOI.ANTE <lã de vidro}.
• Resistência do tipo tubular, inteiramente blindada.
-. Controle autcrnártco de temperatura PQr,' t�RMOSTATO,

que progorc:iQna grande ECONOMJA.

1)tJo ��i � Q�E FAa�ICA;
\""_.,....-�� .-

-' ._- _/

, ,C. HAMOS S/A.-Comérvlo·e 'genelas
Rua João Pintol '••Fpolis·-Sta. Catarina

Partido Social Democrático
Diretorio Regional de Sla. Catarina

A Mesa do Diretório Regional, de acôrdo
com o que êste decidiu e na forma dos Estatu

tos, vem convocar, pelo presente, a Convenção
Regional Ordinária do Partido, para reunir-se
nesta Capital, no dia 25 de abril, às 20 horas,
na séde partidária, à rua Arcipreste Paiva, n,
5, com a seguinte ordem do dia:

. a) escolha dos candidatos às funções le-,
gislativas do Estado é da União, no
pleito de 3 de outubro do 'corrente

ano;

b) assuntos outros, de alto interêsse

partidário,
Florianópolis, 23 de março de 1954,
CELSO RAMOS
Presidente em exercício .

JOÃO DAVID FERREIRA LIMA
Secretário Geral
RUBENS DE ARRUDA RAMOS
Secretário j
ANTÔNIO DE LARA RIBAS
Secretário
ROBERTO OLIVEIRÃ
Tesoureiro

Empresa Florianópolis S .. A.
Adminls tração e -Transportes

ASSEMBLE'IA GERAL ORDINA'RIA

São convidados os senhores acionistas desta socie
dade para a Assembléia Geral Ordinária, a realizar-se
nç dia 20 de Abril ás 20 horas em sua séde social à Pra
ça 15 de Novembro n. 11, nesta- cidade, para delibera
rem sôbre o seguinte:

1 ..:....: Leitura, discussão e aprovação do balanço,
conta de Lucros e Perdas, relatório da Direto
ria e Parecer do Conselho Fiscal.

2 - Assuntos diversos de interêsse Social.

Florianópolis, 15 de Março de 1954.
�

ALDO ROCHA - Diretor Presidente

Participação
MANOEL ALFREDO VIÜVA PALMIRA C.

'SARDÁ E SENHORA VIEIRA

Participam aos parentes e Participa aos parentes e

pessoas de suas relações, o pessoas de suas relações, o

contrato de casamento de cóntrato de casamento de
seu. filho MOACIR, com a sua filha CILENE, com o

senhorita Cilene Vieira. sr. Moacir Sardá.

Coqueiros, 20-3-54. Saco dos Limões, 20-3-54,

MOACIR e CILENE

confirmam

Sociedade Cul'ural
Joaquim Nabuco

o Presidente da Sociedade Cultural Joaquim Na
'buco, por nosso intermédio, comunica o reinício das ati
vidades da Sociedade, convocando todos os associados
para a la. sessão ordinária a realizar-se dia 26, sexta
fe.irn. às ;!0,::l0 horas, na casa Santa Catarina. (antigo
local)

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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CO.-V'I.,.8
ti

Tendo adquirido, com antecipação às últimas altas de prêços, o maior e o mais belo
sortimento de novidades para inverno (Inel usive uma' grandiosa quantidade de casacos

de pele, atualmente de dificílima importação), convida à MODELAR;as exmas. famílias
de Florianópolis e cidades "vizinhas para virem apreciar:

-

1O) - As belíssimas variedades de artigo de inverno.ide máxima beleza e elegância,
para senhoras, cavalheiros e crianças, assim como para o uso doméstico.

,

2°) =_ Os prêços festiva e extraordinariamente baratos, comemorativos do 300 ani
versário elo Estabelecimento.

Prêços, que, ria realidade, representam uma magnífica oportunidade, especialmente
agora; nessa fase de altas contínuas, de irrefreável) encarecimento.

-------- -

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

A T E N ç Ã O

COLCHÕES E . TRAVESSEIROS DE
MOLAS DIVINO

Prolongaremos durante o mês de Abril
as condições especialíssimas de vendas, dos

. afamados COLCHÕES DE MOLAS DIVINO
Apenas Cr$ 50,00 de entrada e o restante

em 10 mensalidades.

PAR1'lDO TRABALHISTA BRASILEIRO I PreÍlúnciõs de InvernoDiretório Municipal de Florianópolis
·

CONVOCAÇÃO

De conformidade com. o artigo 26, le
tras D e E do Estatuto do Partido, ficam con

vocados os srs. membros do Diretório Muni
cipal para reunirem-se em Convenção nos

dias 24 c 25 de abril 'próximo, às 19,30 e
'

..

10,00 horas, respectivamente, em sua .s�de à
Rua Felipe Schmidt, nr. 42 - 2o�andar, com
a seguinte ordem do dia:

a) - escolha dos candidatos à verea-
,

oores; _

b), - assunto de interêsse partidário,
Florianópolis, 30 de março de 1954
C. C. de Araujo -.Presidente

Vittorio Chechetto - Secretário Geral

ANDRADE & KOERIÇH
Erruisoorte de cargas em >leral' e;�tre' Florianópolia,

Curitiba e São. panlo
Com viagens diretas e permanentes _

Matr-iz: -- FLORIANÓPOLIS ',,, .

n,w Crmeelhesro Mllfra. 135 -

Fone: �2514 -- Caixa Postal; 435

End. Teleg)'.: SANDRADE
Agência: - CURITIBA

I7'Frlida 7 de Setembro 3320/24
Fone: 847 (Linha Paralela)"
.. End Telegr.: SANTIDRA
Agênoía: .- SÃO PAULO

::U{f Rio Bonito n, 1247
.

-0---

li) Cr$ 976,50 (Novecentos e setenta e seis cruzeiros' e cincoenta FOlie: 9-3l-96 - Atende Rápido RIOMA R

centavos), para os títulos de Cr$ 10.000,00, de Pa- End. Telegr.: SANl)RADI!�
gamento Mensal e Mistos, (l1fJ(11l(:ias no. Rio de Jnsieiro e em Belo Horrzc vte eo',

sendo observadas, para os títulos de OUtl:'OS valores, as respectivas proporções. t1'áfelJo m·útuo at} Seio. Paulo com li Emprêsa de Traa»
__......." ..................�. . A DIRE;-'l'0RIA --+� "'Q1'te. Mi7fasGeTai'sLSfA,J _""""".""........f."""""......"

�ITZ

Kim HUNTER em:

_
HORA DA VINGANÇA
Nõ"pl'ograma:
Noticias da Semana. Nac, '

Preços: 7,60 - 3,50

�{it1l HUNTER em:

HORA DA VINGANÇA'
No programa:
Noticias da Semana. Nac.l
Preços: 7,60 - 3,50
,Imp. até 14 anos.

No programa:
O Esporte. na T'ela. Nac.

Preços: 6,20 - 3,50
Imp. até 14 anos.

AGUARDEM ... A .Pro-

gramação comemorativa ao

LIo aniversário do Cine Ritz
8 a 18 de Abril .

Dia 9 - Cerno atração 'es
pecial � TITO SCHIPA -

O cartaz internacional
mundialmente famoso!

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

As 8hs.

Louis JOURDAN
As 8%hs.

Lex BARKER - V�rgi
nia HUSTON em :

TARZAN- NA TERRA
SELVAGEM

No programa:
Atual. -Atlantidas. Nac.

. Preços: 6,20::':_ '3,50
Imp. até 14 anos.

TORNEIO QUADRANGULAR VARZEANO
Foram transferidos, de- lar Varzeano de Futebol,

vida ás chuvas, para os pró- .ira em realização no tape
ximos sábado e domingo, os .e-verde do Abrigo de Me-

.

encontros entre as equipes rores. Lideram o certame,
juvenis do Vasco e Cruzei- sem ponto perdido, os clu-
1'0 e América e- Paladino, bes América e Paladino.

respectivamente, em dispu-, Diminue constantemente
:a do Torneio Quadrangu-I M. BORGES

As 5 - 7% - 9hs.

Lex BA.RKER - Virgi
nia HUSTON em :

TARZAN NA TERRA
SELVAGEM

No programa: _
Cine Jornal. Nac,

Precos: 7,00 - 3,50
Creanças n;�iores de

anos poderão entrar.

sessão de 5 horas.

PRATO DO DIA
CONSELHO PARA MADAME

Deixe hoje os serviços de cozinha e convide' seu

5 marido para ,almoç�r no restaurante do .LU�-HO!E�.
I V. S. ganhara um-dia de folga e ambos ficarão satisfei

na, tos. saboreando uma fina refeição num
. ambiente, re-

.quintado. .- .

Sol, Am1!rica
.

Capitalização S.8.
SEDE. SO'CIAL .-- Rio de. Janeiro,'
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AOS PORTADORES DE TíTULOS

_ rI" Exe1'cício' de 1953

-'" I

:_
�',

Pagam-se, na Séde da Companhia, no Rio de Janeiro, nas Sucursais e

nos Escritórios dos Estados, a partir do dia 7 do corrente mês, os lucros do
Exercício de 1953, a que têm direito os títulos com o prazo de participação
terminado de acôrdo com os Artigos 11 e 12 de suas Condições Gerais.
-'. .

Confof�1e Relatório-Balanço de! 31 de Dezembro p.p., já publicado e a

provado pela Assembléia Geral Ordinária realizada em 15 de Março de 1954,
a IMPORTÂNCIA A DISTRIBUIR ENTRE OS PORTADORES DE TíTU-
LOS é de:

.
-

Cr$ 24.298,326,40

(Vinte e quatro milhões, duzentos e noventa e oito mil, 'tl�ezentos e vinte

e seis cruzeiros e quarenta centavos), que �erão pagos à razão de: .

. a) Cr$ 1.178,00 (Mil cento e setenta e oito cruzeiros), para os tí
tulos de _Çr$ 10.000,00, Saldados por pagamento
único;

I

-._ ..

Distribuidor

c. RAMO.S SIA

CQniercf� - 'I'ranspertee
Rua Joio Pinto, 9 Fpolt.

Expresso Flofianõpolis-.

de'
'

...... ;,

De sábado para cá já se Como não podia deixar
fez notar, nesta capital uma de acontecer, o nome "A

m u d a n ç a de tempe- ivI0PELAR" passou a fi

ratura. P a r e c e esta- gurar em todas .as pales
rem ,om razão os'metereó- tras, Todos esperam, ansio

logos que preconizaram, samente, o lançamento das
com bastante antecedência, grandes novidades prometi
a vinda, êste, ano, de um das e todos, igualmente, es

inverno rigoroso. -

peram os prêços vantajosos,
O cálôr pouco comum prometidos, como comemo

dêsse último verão, bem ração do 300 aniversã�'io
que induzia a crêr que o. dêsse grande €stabeleci-'
inverno lhe corresponderia menta comerciaL

em inclemência, No Chile e

Preceito do Dia
CANSAÇO POR COMER

DEMAIS

na Argentina já está se per
cebendo uma acentuada

queda de temperatura e é
de lá, dêsses vizinhos do
sul que- partem as ondas de E' comum dizer-se que
{rio que, periódicamente Ia- quem muito trabalhou de
zem bater os nossos quei- ve, .também comer muito.:
xos. No entanto, isto é um êrro.
O nosso mundo elegante As refeições copiosas dimi

da capital já está começan- nuem a disposição e a ca

do a planejar as toilletes e pacidade de trabalho e

os agasalhos para a esta- tornam o indivíduo sono

ção. Planos e sonhos de le- lento, pesados e sempre
gância, nos quais se desta-I c�nsado. -e-

cam, tentadoramente, casa- Evite o cansaço fácil e

cos de pele, tailleurs, -man- a disposiçãó pam o traba-
teaux de lã e os modernís- lho, comendo .

apenas o

simos casacos 2/4. suficiente. - SNES.

.Jransporles
-

I.
-

Catarinense
ASS�MBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

'-

São convidados os senhores acionistas desta socie
clade para a ass�mhléia geral ordinária, a realizar-se na

séde-social, à rua Felipe Schmidt, n, 14, nesta cidade de
Florianópolis, no dia 30 de março de 1954, às 15 horas,
):I1'a deliberarem sôbre a seguinte

ORDEM DO DIA

1 - Leitura, discussão e aprovação do balanço,
conta de Lucros .e Perdas, relatório da Dire
toria e,parecer do Conselho FiscaL

.

2� - Eleição do Conselho F'iscal e seus suplentes.
3 - Outros assuntos de interêsse social.

Florianópolis, iOde' marco de 1954.
J, D. Ferreira Limá, Pte"sidente.

AVISO AOS ACIONISlI'AS r

Acham-se à disposição dos 'senhores aciorristas, na

séde social desta Sociedade, à rua Felipe Schmidt, n. 14,
.

os documentos a que se refere o art. 99, do decreto-lei
n. 2,627, de 26 de setembro de 1940.

.

Florianópolis, lO de março de 1954
,I. D. Ferreira .Luma, Presidente.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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EST
.

DO Florianópolis, Quinta-feira, 1° de Abril de 1954
___�_��_, �A��==���-=������������������������������������������--������----��---------
IRIU!\NDADE. DO SENHOR JESUS DOS
PASSOS E HOSPITAL DE CARIDADE �

_------,'ACiRADECIMENJ-O$(Sm�l�no Abrão João Salum e família, 'in,e,"�ente, agra-
... �__.__. decsm ao competente@dedicadofacultativo:Dr.A.Dib

Mussi, Irmã Bernadete, en'fei'meiras e todas as pessoas
que o visitaram quando internado no Hospital de Ca
ridade para tratamento de saude, 'e felizmênte já res

tabelecido.
Florianópolis, 30-3-54.

,

PIlOCISSi\..O DO SENHOR JESUS DOS PASSOS
De ordem da Mesa Administrativa desta Irmandade

( Hospital, faço público que, sábado 3 de abril,. às 20 ho-,
ras, descerá da sua Capela, na Igreja do Menino Deus,

para a Catedral MEtropolitana, a Verier�nda Il��gem .d.
Senhor Jesus dos Passos, que regressara, no dia segum

te, domingo, às 16,30 horas, em proc�ssão soler_:e.
Convido, por 'isso, todos os Irmãos e I�mas a com

parecerem a êsses atos, devendo apresentar-.se. no Con

sistório da Irmandade; no sábado, e, na Sacristia da Ca

tedral, no domingo, afim de, �'evestido� d� balandráus e

fitas, acompanharem as refE;nda� procissoes.
.

Pre vino aos Irmãos que do dia 15 do corrente ao dia

2 de -abril estarei com o Irmão Tesoureiro na Secretaria

desta Irmandade e no dia 4 na Sacristia da Catedral das

fi às 12 horas para o recebim�nto de anuidades.

Solicito, também, aos Irmãos e Irmãs comparece

rem, a essa solenidades, sendo _possível, t.rajados com

l'oupas escuras,
. "

.
,

.. . O Centro Ode Irradiaçãc
Finalmente, faço, ainda, p�bhco qu�, no dia llne?la Mental "Amor e Luz" realiza

to ao da procissão (segunda-feira}, .sera celeb::ada, as 8
J sessões Esotéricas todas as se.

horas na Igreja do Menino Deus, MIssa em acao de gra- 'I d f' "2030"
cas p�r toclos os fieis que cooperarem 'para o 'brilhantis- gcun as

Ih �lras'Mas fr '

33
a ru2�,

ll d di 3 4
onse erro a a, -

mo das solenidades rea iza as no� ias e .

andar.
Consistório, 29 de março d� ...954.. . I ENTRADA FRANCAJose Tolentmo de Souza .

Secretário
,

• PLACAS 8IFILITICA8.

Elixir de Nogueira
8IMie.. Slulllar •• tr..

1
,...... ia alfJUa.�_•

Com is�e valoV' V. S.
ab .. i .... uma.coota que

:IJ��_",.I!!!==-
lhe ..ende .." ju ..o corn-

'L pens6.dor e

5�1!E������-�.. -.1Il� levar';' par'o. suo. I"esidê,,·
J I cie, um lindo e útil presente:

um BELíSSIMO COFREde J4Ç?O el<OMADO,

NCOAGRiCbLA
J2.u.c JUl�, 16

..... FLORIANÓPOLIS -� SANTA CATARINA ;:.:;.;;;.o

-----_'-----------

'Terrenos na Vila Florida
(Estrei�o) PARA AQUELES QUE

DESEJAM o MAXIMO

EM CORTEZIA

e- EFICIENCIA

MAGNIFICOS LOTES, COM. FINANCIAMEl'üO A

LONGO PRAZO SEM JUROS

Oportunidade especial para aquisição, com grande
Iacilidade, de um ssplendido lote -ria VILA FLÓRIDA
Lugar alto .e saudável, tO' toda facilidade de condução.
Priv.Iigiada localização; nas PROXTMIDADI:,S DO ES·
TÁ DIO DO FIGUEIREN SE, assegurando valorização
imedia ta.

OS TERRENOS EM ZONAS MAIS DISTANTES
, 1\:.\0 PODEM OF8RECER AS MESMAS VANTA

Peça hoje mesmo informações a

SOC1EDADE IMOBILIÁRIA SUL BRASILEIRA
LTDA. (SUBRAL)

Escritório: Edifício São Jorge, Sala 4. - Fone: .-1-9-2.

.��-

'�ERL
pil?rilfRÕ SEM /(i(/III.

, .

::"':"

-

Imobíliária e Ageo(.iamenlr.
Canto=I, A. C."

RUA CEL. PEDRO DEMORO" 1.663'

EST�ITO � FLORIANÓPOLIS

. CASAS A VENDA:

ESTREITO

1 - à Av. Sta. Catarina de
alvo c/5 comparto

1 - à Rua Cel, Pedro Demoro
alvo c/8 comparto tem ar

mazem anexo, além da re-

sidência .

1 - à Rua Aracy Vaz Calado
nova ótima água, madeira

1 - à Rua São Pedro, de alvo
c./p compart. ..... -; ....

1 - à Rua Moura (Barreiros)
c/7 csmpart. madeira ..

1 - ,à Rua Curitibanos (Ilha)
c/9 compart. de alvo ...

preço:
.

130.000,00

preço: 115.000,00

preço: 45.000,00

preço: 300.000,00

preço: 60.000,00

Transportes I. C@tarinense
ASS1!:MBLÉIA GERAL ORDINARIA

São convidados os senhores acionistas desta socic
dade para a assembléia geral ordinária, a realizar-se na

séde social, à rua Felipe Schmidt, n. 14, nesta cidade de
Flortanópolis, no dia 30 de março de 1954, às 15 horas,
para deliberarem sôbre a seguinte

ORDEM DO DIA

1 - Leitura, discussão e aprovação do balanço"
conta de Lucros e Perdas, relatório da Dire
toria e parecer do Conselho Fiscal.

2 - Eleição do Conselho Fiscal e seus suplentes,
3 - Outros assuntos de interêsse social.

Florianópolis, 1° de março de 1954.
J. D. Ferreira Lima, Presidente. v,

AVISO AOS ACIONISTAS

Acham-se à disposição dos senhores acionistas, na

.éde social desta Sociedade, à rua Felipe Schmidt, n. 14,
is documentos a que se refere o art. 99, do decreto-lei
n, 2.627, de 26 de setembro de 1940.

Florianópolis, 1° de março de 1954
.1. D. Ferreira Lima, Presidente.

AVISO
preço: 130.000,00 SINDICATO DOS EMPREGADOS NO

DE FLORIANO'PQLIS <

COME'RCIO

TERRENOS A VENDA:

. " '.
CHEGARAM

,

DIRETAMENTE DA DINAMARCA PARA FLà
.UANÓPOLIS

.

SEMENTES SELECIONADAS E DE'
PODER GERMINATIVO GARANTIDO

3. A: CARVALHO"":"_ DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO
- MERCADO 'PÚBLICO - ESTEVES JÚNIOR - 58
PLANTANDO DA' .. , TRATANDO MELHOR DARA' .. :

ff J .

/

.âP,i< .,: I Maternidade Dr. Carlos

",/i/�0< �d;tt�f I Correa ·

\ �,I"t
,,;>.

.11, Ob�::,,:,::?�ç�:e:::;� JOAQ::rgia
'....:I'�'·,�.:,:',<. cOJnl�leta assistência t gravidês � ao parto, trata-

.nento c micos e operações' de senhoras, com hospitali-
sação em apartamentos dr. luxo e quartos de la ff 2a
classe.. "; -c

..

2 - à Rua Aracy Vaz Calado
ambos :.,'

1 � à Rua Santa Luzia ,

3 - à Rua Santa Luzia con-

junto .

1 - à Rua São José .

1 - à Av. Santa .f:-afarii1a ..

1 __:_ em Barreiros (Junto ao

Clubé Barreiros)

preço: 30.000,00
preço: 40.000,00

preço: 100.000,00_
preço: 30.000,00
preço: 40.000,00

preço: 80.000,00

CHACARAS:

1 - em Abrão próximo à Bom
Abrigo .

1 - em Serraria c/2 casas de
madeira : . 60.000,00

preço 80.000,00

MÓVEIS A VENDA:

1 Sala de Jantar completa,
fino

.....

acabamento, 9 pecas
, Jogõ e�fôfado; 4,peças � ..
Dormitório, com 6 peças
Fog50 esmal lado .

preço:
-preç.o: '

preço:
preço

2.200,00
2:000,00
3.000,00
i.ooo,oo

1
1
1

IMPORTANTE - V. S. desejando vender, alugar,
.iornprar, hipotecar. ou inventariar; casas, lotes de ü;r�a,'
pontos para negócios etc., dirija-se à Imobiliária e Agen
ciamento Canto, das 8 às 22 horas, que será prontamen
te atendido pelos seus dirigentes; A - I.AC., põe tam
bém, 'à disposição dos seus clientes, um Departamento

.

de Construções, Plantas de Muros Etc.

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

S8lll80tM de lortaliças. 6 fElores
, .'. _,

MÇ)DERNA APARELHAGEM DE RAIOS X, mar
ca Phiilips, para exames radiológicos em geral (coração,
pulmões, estomago, intestinos, vesicula, vias urinárias,
e tc.) com dispositivos especiais para HISTERO-SAL.
�)INGOGRAFIA (útero e trompas) e RADIO-PELVf..
METRIA (medidas radiológicas exatas da bacia),

Gabinete de fisioterapia, dispondo de ondas curtas,
eletrocoagulação, raios infra-vermelhos e ultra-violetas,
renda de oxigenio, metabolismo basal, etc. .

.

'BERÇARIO e ESTUFA para recemnascidosprema
tllros.

COMPLETOS SERVIÇOS DE �ABORATÓRIO
,'cxamrs de s;:mgl�e, urina, escarro, fezes, secreções, etc.,
;;' provas biológicas para diagnóstico precóce da gravi
:lês). Exame de material para o diagnóstico do câncer fe-
1.inino, pela 'citologiá, biópsia, e cólposcop:a.

. BANCO bE SANGUE E SERVIÇO DI!:: ,ANESTE
.... :;1A POR GASES (Fo]"t'gger).

O GABINETE DE HA:OS-X E O LABORATóRIO
.'\TENDF�lVI AOS PACIENTES EXTERNOS NO PE

m
,
RIODO DE 8 ás 11 e 14 ás 17 horas.

.

ASSEMBLE'IA GERAL ORDJNA'RIA

Convoco os associados dêste Sindicato, para reu

niâo de Assembléia Geral Ordinária, que terá a seguin
te ordem'de di�"

1.0) � Apreciação, discussão e aprovação do rela
tório do exercício de 1953.

2.0) - Apreciação e aprovação da proposta orça
mentária para o exercício de 1954.

A reunião será realizada na sede desta sociedade
Ie classe, á rua Tenente Silveira n. 15, Edifício Pather
'10n sala 2 2° andar, na proxima quarta-feira, dia 31 do
corrente ás 20 horas em primeira convocação e 20,30
ioras, em segunda convocação caso não tenha numero

legal na primeira.
Florianópolis" 23 de mar<;.Q.. de 1954.

Vitório Cechetto - Presidente

, { - IMPOSTO SINDICAL

','

Chamamos a atenção dos senhores Empregadores
para o recolhimento' ão Banco 'do Brasil S. A, du
cante á'mes de abril-proximo, do Imposto Sindical de
1953, devidos pelos Empregados e que deverá ser des
contados durante o corrente mes de marco.

Florianópolis, 23 de março de 1954. \

Vitório Cechetto - Presidente
Gerson Demaria - Secretário

Curso Pré-Universitário
Direção e Orientação dos Professores

-

Dr. J. J. "de Souza � D"r. Durval Henriques da Sil
va - Resultados dos Exames Vestibl,llares de 1954 aos

Cursos de FARMA'CIA E ODONTOLOGIA
Nomes Média-.

-r

Classificacão
'Arnp V61mí Arruda . 7,38 3° lugar

�

Josilívia Schmidt 6,66 6° lugar
. "Myriam Gentil Costa / 6,43 7° lugar
Ipolito A Brunet 5,55

�

38° lugar
INICIO DE NOVA TURMA - 15 DE ABRIL

LOCAL: ACADEMIA DE COME1RCIO
HORA'RIA: Bás 9 horas da manhã.

----,-

Expresso Flo'rianópolis
de

ANDRADE & KOERICH

Transporte de cargas em geral entre Florianópolis,
Curitiba e São Paulo

Com viagens diretas e permanentes
Matriz: - FLORIANÓPOLIS

Rua Conselheiro Mllfra, 135
Fone: 2534 _. Caixa Postal, 435
End. Telegl'.: SANDRADE •

Agência: - CURITIBA
1t'enida 7 de Setembro· 3320124

Fone: 847 (Linha Paralela)
End. Te)egr.: ,SANTIDRA

Agência: .- SÃO PAULO
Rua Rio Bonito n. 1247

-o-

.

FOlle: 9-3 L-96 - Atende Rápido RIOMAR
End. T"legr.: SANDRADE

.

(Agências no Rio de .Tap,eiro e em Belo Horizo'nte COm
"rífeqo mútu!) ati SrLo Paulo com. a Emprêsa de 'l'rans.

'<)rt;;s M i71 as Gerais S/A.) 1

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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�I �ra � � U IflO D, bem visivel, o caminhão,
trazia no para-choque êste
nome sentimental: "O cari- "Roupa' suja lava-se em cretaria da Fazenda quanto

Em uma de nossas ulti- 20mposto de valores incon- repercussão,€ln todo o Es- com os demais partidos, pró nhoso". casa", diz () 'antigo rifão po- está custando... '

mas edições, dirigimos uma testes e que sufragaram nas tado. vitória que�élEre se apro- Estava chegando à antiga pulàr. - Bem e os nossos corre-

mensagem ao.ordeiro a pa- eleições passadas, um ele- Os elementos católicos, xima. J 'J d Desta vez á lavação foi Iiaionários? Que obtiveram,- rua ose aques, on e e�..�:á -
�

cato povo de .Taió, a respei-. mente que tem sabido cum- que mais do que nunca es- Pertencendo às fileiras 'feita mesm_'o em plena rua, senão empreguinhos piégas. ' a Delegacia de Policia.
to dos "falsos amigos" que prir com suas obrigações tão vivamente empenhados do Partido Social Progres- De dentro do referido veí- ali à porta do Bar Copaca- enquanto outrós se instala- ./

vivem como doidos, percor- corno Prefeito. na cam�.a..nh..

a de recupera- sista, liderado no Brasil por 1 f bana, ponto prediléto para ram bem na vida.cu o (isto oi ontem) salta-
rendo o interior do Estado

'

O maior exemplo recem ção.nacíonal, com a decisão Adernar de' Barros, Virgílio o eafézinho a 50 centavos, - Você é um falador.ram policiais e um chauféur,
de Santa, ,Catarl'na, numa fornecido p'elas forças má- firme a inabalável dos diri- Sche11er tem absoluta cer- • Discutialn A' ".-

'"

o dono do carro. : �
,

. pl'lnClplO,
campanha das mais .índig- ximas de Ituporanga, hipo- gentes do Partido Dernocrá- teza da vitória da causa que calmamente Depo' ,

Dentro do veiculo, um ho-
' .

c,
IS os am-

nas, e indecorosas. ecando ü�restrita solidarie- tico Cristão, já se manifes- abraçou, pois é inegável o
mem amarrado. mos foram se exaltando e já

.Desta feita nossas pala- I 'Jade à candidatura Virgílio taram prô candidatura Ver- prestigio. do chefe pessepis- Que diabo de isso era a-
os que por alí estavam po- mo já atolei o caminhão

vras são endereçadas ao e- 3êhellcr no pleito que se a- gílio Sche11er, a qual não ta em Ituporanga, nosso a-
quilo _ perguntámos." E

liam ouvir o assunto,
'

mais de cinco vezes! E' que
leitorado de Ituporanga, �}roxilna, teve a mais ampla surgiu de conchavas pala- migo José D. Paglioli.

..

'_ Você vai ver, dizia Ul"1 tem feito o nosso Prefeito?foi-nos então, explicado. '

J 1 V' ,- Bem, quanto a isso es-"O Carinhoso", carro ain- .ie es. ai ver com seus pro-
.

.] b
.

Ih 1 tá certo. Você sabe que oaa em novo, fora espeta- �)rlOS o os como .vamos e-

curam os inimigos do pro, la d I candidato era outro, Nãocularmente roubado. O pro-
var uma avagern aque as,

E d 'I? quiseram ouvir' o Partido.prietário dera parte à polí- -, e quem e a cu pa.
D 't d D' P

- Que Partido nada.cia.e esta se aprestou a des- - e nos 9 os. o ar-

cobrir o paradeiro do carro. .ido, do Governador e do

Procura daqui, indaga dalí Prefeito. Não se fez nada,
e a pista estava segura .. Re- lbsolutam�nte nada.

almente, horas dcpois.jo ca-\.
_ Nada? E aquele prédioO povo hoje não acredita minhão já andava quasi -pe�

em artimanhas forjadas a
la altura de Itajaí. Estava lá

,--- ._---

Florianópolis, Quinta-feira, 10 de Abril de 1954

Cuidado com o voto
Há poucos dias o Diário netido à autoridade compe

da Manhã, sob o título aci- Gente para o processo crime

ma, comentava,
.

assustado, contra o fraudador. No caso

3s possibilidades de quebra de o 'eleitor votar com a se-

d iail d d licid d Também a classe operá-o' sig o e e up lCl a 'e gunda vía do título, tam-
do voto secreto dentro do bém o voto é tomado em se-

ria, desfraldando a bandei
atual sistema eleitoral. Uma parado e/a segunda via en-

ra do Partido Trabalhista

e outra são, impossíveis, se cerrada no envelope maior, Brasileiro dó presidente Ge

a lei for executada a rigor junto. com o envelope. do
túlio Vargas, está solidária

'e..jill,Q : houver marmeliuia voto. O eleitor que req�.l:e-
nas mesas receptoras e nas reu segunda via do título
juntas de apuração, com o fim de votar fraudu- SALÃO "MINERVA"

ledo por interesseiros e fli-
na estrada, parado, abandoousteíros e antevendo a der-
nado. Uma procura pelas

'ata que se avizinha, os da
'eterna vigilância" prepa-
'�'am desculpas que serão a

oreséntadas, oportunamen
te, aos seus DEUSES .:

.

O, descontentamento é ge
cal e não se pode negar a

sua justiça,
J

si" levarmos em

conta que quando na oposi
ção; os '''vigila�tes'' preme
.iam que a vida seria um

autentico "mar de rasas",
)s tubarões serão combati-

A nossa cidade conta com, -

vários Salões de Barbeiro
dos dentro em breve, quan-

em ótimas condições e' a- lo em um espaço de tempo
,'elativamente pequeno, setendendo com' presteza seus

. �ntregar as rédeas do Go
freguezes,
Entre eles podemos des-

lêrno a homens capazes e

'egitimos batalha,dores no
tacar o Salão "Minerva", de

;entido ex;:lto da palavra.propriedade do nosso esti- .naiores.

-mado contrrrâneo sr. Ma- AI!t��ttraào de !tuporanga, i Ontem mesmo; "O Carl-
noel dos Anjos, situado à '1hoso" foi -entregue aos ca-

(Da Tribuna do Povo, de h dI' I
Rua Álvaro de Carvalho n, .>

' :in os e sel,l egltimo do-

12 d
1io do Sul).

, que, ain a esta semana, 10.

:naugurou suas novas insta

lações, tornando-se assim

um dos mais completos de

O articulista parece não lentamente duas vezes

estar a par de como' se pro- (uma com o título que ale
cessam os atos eleitorais, �0U perdido e outra com a

m�smo nos grandes centros segundá via), 'em dois luga
_l Rio, São Paulo ...:_ onde ces diversos, ,comete crime
Cjuas� todos, senão ·todos .os "leitoral e com os levanta-
eleitores são desconhecidos
nas mesas receptoras.
,De chegada o eleitor exibe
seu título (se tiver mais de

um, 'a lei foi fraudada); ve
l'ificado que ainda não -vo

tou, a mesa lhe indica a lis�
ta de eleitores da seção on

de o seú nome' consta, com

o m'nuero do título, afim de

qw� êle assine; feito isso re

cebe, um envelope opaco,
rubricado pelo presidente
e sozinho, vai à, cabine in

d2vassável, onde deposita
seu voto dentro da sobre

carta; de volta-à mesa, exi
be o ,envelope que re�6beu
e Cjue deposita fechado na

lll'na; recebe, enjão, de vol

ta, o seu título. eleitoral, ru
bricado pelo presidente da

me�a, com a declaração de

que votou na eleição de tal
data. Não. poderá, à vista

nentos procedidos no plei
tC! geral será descoberto e

I)agará na cad{:�a o seu de

lito.-!

Fora da fraude, pois, não
haverá meio de alguem vo

tar duas vezes, E quem o,

iizer arrisca-se a cumpTir
rigorosa sanção penal. Para

cianos porque, ao �ovêrno,
apenas interessa a continua-

\

ção do descaso que impera
em todos os setores da ad-

-ninístração pública.
Os dirigentes do Partido

Social Democrático não va-

cilaram em cooperar para a

vitória da coligação de, Itu
poranga, reconhecendo em

Virgllio Sche11er, elemento

ativo, trabalhador, honesto

e, popular, o ideal 'para di

rigir os destinos daquele la
borioso povo vizinho de Rio
do Sul.

evitar que títulos de eleito- nossa Cidade.
,'es falecidos sejam usados No ensejo desta nota que-o
em lugares dHerentes, / os ' ,'emas ',felicitar ?eu dinâmi
Tribunais f{egionais cance- �o Propri'etário, com votos

Iam tais títulos, comunican- le prosperidade.
do-os aos juizes eleito;ais.
Também não procede o a

legado pelo jornalista do
Diário: da .Manhã

.

quanto à

quebra do sigilo do voto,

Alega êle qu� se numa se

ção �penas um eleitor votar
nas condições, de voto em

3eparado, apurando-se esse

voto o sigilo está violado.

Entretanto, por todos c s

meios lícítos e ilícitos, pro-

zresso, empanar a marcha
.riunfal da coligação PSD,
I?DC, PSP, PTB em Itupo-

/ •

d�,'anga, com promessas e

irrepiar cabelos de "care-
cas".

LUX ,HOTEL

SRestaurante)
·�'HOJE -

-FILET RUSSO

(.ii�so, votar duas vezes. fsso absolutamente não 0-

Se o eleitor não é da se· corre. Quando da apuração,.
çãe" se o seu ?ome foi en'li- é�ntes de abertas as ';sobre-

cisão que mandou apurar

esse voto, a sobrecarta co

mum volta '3 um
'

enveJope.
maior, que é lacrado e a,s
:iim sobe aos Tribunais Re-

tl'O �.� outra, j,vntamente gionais. Mas 'estes, confor
com o título eleitoral e com me decisões já bem nume

uma papeleta, ,que 'explica cosas, quando se trata de

re!>umidamente o motivo um só voto, manda queimá
por que o voto-foi colhido lo para não quebrar.o sigi
em separado. Como a apu- [C, do voto. Há, no entanto,

i'a,�ão<é feita nh1s sedes das quem mande apurar esse

zonas eleitorais, fácil se tor- voto, colocando o direito de

na, pelos arquivos eleito- votar acima do sigIlo impos
r;:;is, investigar, na hora da sível, num caso como 'esse.

Etpuração, se ,o eleitor esta� Do exposto se vê que a lej

va ou' não apto a voté)r, ou � boa. Os maus é qtie po

:cc Co seu título era irre.gu- dem fraudá-la, cometendo

lar. Nesta última hipotese, grave crime. Argumentar
veriíicàndo-se que o eleitor

agiu fr;:lUdulentamente, o

C3S0 é imediatamente sub-

o seman(�no A CIDADE, de São Francisco do
Sul, em sua edição de 25 elo C01'1'ente, escreve, sob,
o título acima, o seguinte:

Dia 22 tivemos oportunidade de o'nvir o sr. Luiz
Antônio Galelino, homem simples da roça, residente
em Ubatuba, sôbre a deficiência do nosso Pôsto de
Saúde. Acontece que o sr: Luiz trouxe ao Pôsto seu

filho menor Antônio que apresentava um abcesso
na 1'egião fro_ntal. Alí chegando fgi muito bem aten

dido, mas como gentileza' não é -mate1'ial cirúrgico,
o seu filho e, mesino a conselho 'do médico do Pôsto,
procurou o médico do Hospital de� Caridade, alegan
do que. o "dr. do Pôsto não poss�Lia material e só se

o fizesse com o dedo", Palam'as ld' dele. .

Será possível que nem 'wrn bisturi esse Pôsto de
Saúde tenha para cortar 'itm, abcesso! O Pôsto de
Saúde, em nossa C'idade, é uma ,irregularidade, mes
mo, porque se encontra instalafLo,nas dependências
do Pôsto de Puel'icultttra. Isto significa que o go
vênw do sr. hineu B(n'nhausen está mendigando.
das 1'ealizações que o govêrno passado nos deixou,
Mais que isto: está destruindo aquilo que muito cus

tou o francisquense conquistar! Nem é possível que
se permita os inocentes em contág.io diário com os

adultos. Pôsto de Saúde_indica o tmtamento de tô
das as doenças infecto-contagiosas, enquanto o PÔ$
to de Puericultura indica o tratamentoesp�c-ializa�
do de crianças, Onde ficou o Pôsto de Pue1'icultu1'a?
Ves'til' um santo para despir outro, ,foi o que acon

teceu em nossa cidade, e ainda temos um Pôsto de
Saúde deficientíssimo que nem um bisturi possue
pam cortar um siTI'tples abcesso. Quanto cústa pata
o Município esse ip,completo Pôsto de Saúdé? Aler
tamos os senhores vereadOTes pUl'a que defendam as

nossas criancinhas e dêem c(o nosso povo um' Pôsto

digno desse nome: SAúDE:

Loteria
com o crime, nessa que,S�
tão, não é provar a ruinda-

CR'$de da lei. " �

�tOUBARAM
/ . .

"O CARINHOSO"
Pintado a tinta branca,

imediações e fácil foi encon-'
trar o larápio, que. dormia

placidamente, fazendo hora

Confissões...

- E' você um cégo. As
nossas estradas por exem- /

plo, Uma miséria. Eu mes-

Meus irupostos subiram lou
camente. Onde estão os me

lhoramentos que prometeu?
- Você quer fazer oposi

�ão? Pois então faça aber-
lue está alí diante de seu tamente, mas que. estão nos

nariz - e o homeúl zanga- escutando, estão .mesmo. E
do apontava para o Mara- gozando, Olha aquele é do'
-anã de Florianópolis, aque- P. S. P .. Melhor é darmos
le megatério que faz lem- o fóra.
brar um dos romances de I Como se vê, d t'� o n-y= o es a

Erico Veríssimo . .", lavrando.oara passar na balsa ...c E o Palácio da Pedra
Confessou o roubo. Como

A 1 N'
.Grande? E .. ,

traze- o? o proprio eami-
- Ora isso tudo é nada!

nhão. O chauíeur e dois po-
- Nada? Pergunta à Se-I

liciais no assento da direção
e o ladrão, atraz, solidamen-
te amarrado, para não esca

pulir ..
O fato é real 'e quem du-

vidar que vá à polícia.
.

S6 a viagem que o ladrão

ez, sem poder mover-se

lentr.o do caminhão, pelas
=stradas esburacadas aos

;rancos e solavancos, valeu
bem por um castigo dos

Certo .é que vai haver la

vagem. O outro tinha ra

zão.

A. F, S.

tido em todas as' lis,tas, se c�rtas comuns, a junta ex:a
há divergência no nome ou Mina e decide .os· ��sos de
d� número entre os constan- votos separados: se conclui
tes do título e os da lista, ºu e decide pela ,?puração, 1'e

se por qu.alquer motivo ha- tira do envelope maior a so

ja dúvida da identidade ou brecaÍta que confem o voto

impugnação de fisçal, o vo- 2 mistura-a fechada aos de
to é tomado. e� separado, . mais votos" �tÍ)aa fêclJados.
Isto quer dizer que o votan- Se há re(:ur;só� cQntrà a 'de-

,

te não coloca a sobrecarta
q'ce recebe da mesa e que
contem_o' seu votQ direta
mente dentro da urna. Essa
sobrecarta é colocada den-

Pôsto de Saúde
Obrà incompleta

PROMOÇÕES :NO
EXÉRCITO

O :rresidente da Repúbli
ca as�inou decretos, promo-'
vendo, entre outros, POR

MERECIMENTO, na Arma

de Infantaria, ao pôsto de
.

Tenente-coronel, o' nosso

conterrâneo Major Abdon ISena; no Quadro Auxiliar
1'de Oficiais, Arma de Infan

taria', ao pôsto de 10 Tenen

te o 20 Tenente Léü.Íro Vala
dares,' servindo presente
mente na 16a. Circunscri

ção de Recrutamento.
Aos promovidos as fellci- .

tações de O ESTADO.

,M:INISTRO ALEMÃO
VISITARÁ O

BRASIL

I RIO, 31 (V. A.) Já
,

partiu da Alemanha, "por
via aérea o professor. Er

sard, ministro federal da

Eco?omia, para uma via

gem através de vários paí
ses do centro e sulamerica
nos. O ministro alemão vi-'

'sitará primeiramente o Mé
xico. Virá depois, ao Uru

guai, Argentina" Peru
.

e

,
Brasil.

Ft1e�hanao. .

Meu caro, deputado Enedino Ribeiro.
Saluie. Acabo de ler o seu artigo TécniCA CO

rmmista. Par,a não treslê-Io, li-o e reli-o, E, pela
luz' que nos -alumia., não) o compreendi. Fiquei de
solado. Assaltarám-lne pontos de interrogacão: se

r� que me asnifico ou será que .o meu velh� amigo
e cordial adversário deu agora para partejai.' argu
mentos de penetração reservada às elites culturais?
Dúvida at1'oz, que a m,ente esmaga. Libéla-me vo

cê, p1'imo q1toque. tempore, de procurar incompatibi
lizá-lo coin a opinião pública dó seu município. Vai
ao extremismo de pensar que desejo" totus'horreo,
o seu trucidamento, à tócáia, nas carret'ems joa
quinenses, Mais adiante, .pallens tén'ol'e, leio que
uso a' velha técnica comunista: LEVANTAR AS
MASSAS CONTRA OS PODERES PÚBLICOS
DESMORi'\LIZAR AS AUTORIDADES -CQNSTI
TUIDAs, ENSEJANDO

.

OS FUZILAMENT9S.
Credo, Enedino! Nunca me supús assim tão san

guinário, Quando, certa' feita, você, ali çla tribuna
da Assen1bléia, gritou que ia' correr sangue até a

meia canela dos deputados, sem excluir ás do Le
can, eu, que estava lá nas' galerias do alto, corri pa
ra casa e rneti-'me debaixo da cama, E agora, o san

guinolento sou eu? Tem dó, Enedino! Mas,' l!omo
ia diz€ndo, você me increpa de lentar AS MASSAS
CONTRA OS PODERES PUBLICOS para ..fuzi
lá-lo. Você é os poderes públicos? Não! Você mes

mo o diz, quando informa que não é o Secrétário
de- Obras Públicas nem o Engenheiro Residente,

Você, meu caro Enedino, foi- o cantor das es

tradas bOl'nha1tseanas, Por isso, e só por isso', é que
eu, fazendo o meu papel de oposicionista, descarre
go em você as charges contra as rodovias que tan
to o inspiraram, Quando elas já eram péssimas, vo
cê as crismava de excelentes. O seu dever era d'izer
a verqad�: Pedir providências. Elogio não tapa bu
raco ne!ll seca atoleiro, como você mesmo viu, quan
do -t-€ve que empurrar aquele onibus e' um colega
meu bateu a fotografia há pouco publicada aqui no
jornal. Eu não podia, Enedino, perder aquele flash:
o tribuno das estradas atolado!

-

Diz você que tudo' isso é culpa dos mandos e

desmandos de 20 anos ele pessedismos, Fáu Enedi
no, e fáu feio. Dúrante esses 20 anos de pessedis
mos, vÇlcê foi pessedista até quase o fim, Comp é
qye você agoTa acusa o seu partido de ontem? Você
foi, em São Joaquim, fundador do P.S,D, Querer,
depois disso, e de mais de 18 anos de solidariedade
aos atuais pessedistas e ·de combates violentos aos

atuais udenistas, que nós sejamos responsáveis pe-
lo que o sr, Bornhausen faz ou não faz, é justamen-
te, usar técnica russa. Por lá é que os que estão no

governo, m,andam fuzilar os seus antigos Call1a1'a

das, responsabilizando-Os por erros do passaao,
quando eram amigos. Pondo bem arrepará nisso,
posso eu concluir aqui: tar e quar o Enedino. Quan- �
do Béria começou a fazer oposição a Malenkov, .es-
te se lembreu de que Béria, há 20 anos passad�s,

_ fizera isto e mais aquilo. E mando,u passar-lhe fogo,
na bucha e no bucho. Tar e quar!

-

.Da baralhada�que você fez, Enedino, eu s6 fi
sIuei. sabendo que você é doutor em TECNICA CO
MUNISTA:· faz, aqui, direitinho como eles fazem,'
1á, entre os camaradas.'

,

" .

Não me queira mal, camm'ada Batistofe.·

.\SSOCIAÇÃO POLI
TICA-MILITAR DO
REINO UNIDO

I '

LONDRES,31 (V. A.) -
Um porta-voz do _Foreign
Office declarou, no dia 22

do 'corrente, que o governo
do Reino Unido, reencetou

converS'ações com a França
e os demais países da Co-

. munidade Européia de De
'fesa a respeito da lormula
ele associação polÍtica e mi

litar do Reino União com

a referida Comuni<Í,ade.200.00-0,00
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


