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Oportuno projeto apresentado à Câmara
RIU, 7 (V.A.) - o sena- pular, os que incidirem nos antecedente e seus parágra- ciante, para os fins previs- esta lei terá vigência com

der Nestor Massena apre- parágrafos primeiro e se�: fos, pode ser promovida por I tos, no artigo '52 da Consti- início da próxima legis1atu
sentou importante projeto gundo do artigo 48 da Cons- qualquer membro da Câma-' tuicâo, in fine. ra do Congresso Nacional".

de lei, dispondo sôbre a si- tituiçâo, I ra a que pertença o manda- Parágrafo 5lJ - Na falta

tiração partidária e o aban- Parágrafo 2° - Renun-; tário I?or meio de représen- .de suplente do represen

dono da legenda pelos seus ciam ao direito à represen- : tantaçâo. documentada do tente, cujo mandato cessar,
rcpresr=ntantes. Prevê a pro- tacão partidária (Constitui-' partido, cuja legenda foi a- proceder-se-á de acôrdo

posição, à perda do manda- cão, artigo ·134) :

-

i bandonada, ou do procura- com o artigo 52, combinado
to daquele que mude de a) - os que declararem dOI' geral da Justiça Eleito- com o artigo 134, da Cons-

partido, podendo a cassação ter abandonado a legenda' '(:11. tituiçâo.
ser promovida -por qualquer .ob a qual se tornaram ele- Parágrafo 1° _.:.._ Recebi- Parágrafo Co - No caso RIO, 7 _ (U. P.) O

membro da Câmara, a que gíveis; � da, pela Mesa da Câmara de se confirmar a renúncia, Banco de Desenvolvimento

par-tença o mandatário. �O b) - os que demonstra-I·ou Assembléia, em que fi- ) 'I'ribunal que conh'ecer do .Econômíco acaba de con

pl'ojdo, que está acompa- .ern por atos no exercicio gu'1'3I' o renunciante à le- C3.S0, dará conhecimento ceder à Fabrica Nacional

nhado de longa justificação, lo mandato haver abando- gerida, será representação 'lessa conclusão à Asse111- . de Motores, 2 financiamen

terá, sem-dúvida, a maior nado o partido' que os e1e- prevista no artigo, enviada oléia respectiva. ;
tos para incrementar a fa

repercussão nos meios par- geu. ao Tribunal Superior Elei- Artígod? - Revoga-se às bricaçâo de caminhões no

lamentares e politicos em Parágrafo 3° - Cessa o tcral, se se tratar de man- disposições em contrário, país. O primeiro financia-

geral. .lireito de figurar com a le- ..lato estadual ou municipal,
Está, assim, . redigido o

projeto do sr. Néstor Mas

sena: Art. 1° - O Poder

Legislativo-- federal, esta
dual ou municipal � é

constituido de representan
tes do povo (Constituição,
artigo 56, que o são símul
·t;}nea!l;ente dos partidos;
idem art. 568, 134), no e

xercíclo dos direitos políli-

para que se pronunciem
sôbre a c-essão do mandato.

Parágrafo 2° - O Tribu

nal Eleitoral, a que for afe

to o caso, convocará, por

edital, o renunciante à le

;enda partidária, para no

.n-azo de 15 dias confirmar.
essa renúncia.

. Parágrafo 3° - Se are-I
uúncia for confirmada, ou I

I ��: t(�}:E���;e� �:}l�;�ç��.��'I, .

J=ttça de,tcnâ:r;" P�!'r:ci e�
confirmação, o Tribunal

;'CSlxctivo proclamará, em

,Lci�ãü irJ'ec:onível, a cesa

ção do mandato do renun

ciante.

Parágrdo 4° - Da deci

são prevista no artigo ante

rior, será dado imediato co-

�enda, sob a qual foi eleito,
) representante do, partido
1ue .deixar de obedecer ao

programa, às deliberações
:la convenção e à orientação
.10 líder respectivo, depois
le advertido pela direção
nacional, estadual ou muni

cipal do partido, conforme
se trate de membro do Po-
,LI' Legislativo da União,

3° - A cessão do ühecin:ento à Assembléia
aludido no artigo de que participava o rer1Un·

Incorporaça� �o �a�_ono
de eDleruência dos servidores da União

•

:c encontrava já em Plená-I com os antigos vencimen"

'io, teriamos, então dois tos sem que o abono seja
vencimentos diferentes pa- ! !l1col'porado aos proventos
_'3 a mesma letra, o que im- ih inatividade. Não nos es-I
O:;d3 12m dizer vencimen- '·1U0canl0S 'da situacão das I�os desiguais, para aquele.> viuvns dos funcionários fa

lue exercem funções de lr;·cidos atualmente, cujas
I

:d'2nticas responsabilidades pensões são calculadas Sô-
, .

.� ó:emelhantes, contrariando b1'2 a base dos vencimentos
Jessa forma o que determi- aos quais não se acha in
na a C o n s t i;t u i ç �? I 'c:>l'porado o respectivo abo
FedEral. O que e necessa- no .de emergencia. Tudo

rio, e que se incorpore aos'l isso exige que se cogite da Ivencimentos o abono de e- 'I incorporação dessa vanta

mergência. Funcionário há I gem o mais depressa possi-Ique estão se aposentando I vel, sem, contudo, estabele.
compulsóriamente ou não, cer desigualdades.

PROCESSO CONTRA PADILHA E RUI

ALMEIDA

\'

" .

DIMINUIU A VERBA DE AUXILIO AO
EXTERIOR

Was11ington, 7 (U. P.) -I
mente ao programa de aju-

.O g.wern·o do presidente da à Arnerica Latina, di

;:;:iscnhou\v('r enviou ao I zendo: "Estamos' cooperan- ,

Congresso, um projeto de do com toda a America do

lei de ajuda ao estrangei- Centro e do Sul, excepção
l'O num total de 3.497.700000 feiü/da Argentina.'; ACl�S
de dolares para o ano fi- centou, ainda, que os Esta

nanceiro que termina em dos Unidos estão trabalhan-

meados de 1955. do para reconsttruir a eco

Foram destinados 47 mi- nomia da Bolivia de forma

•
lhões de dolares para auxi- diversa.

lio a America Latina. O ad-

Máxima

O. Temn .ministrador das operações
cstrangeíras, Rai'old Stas

sen esboçou hoje, o pro

grama de ajuda perante o

Comité de Relações do Ex-
,.

\
te rior da Camara,

No ano passado, o Con

gresso destinou 4 bilhões e

726 milhões de dolares em

auxilio- ao estrangeiro. No

decorrer de sua exposição.
Stassen se referiu breve--

Previsão do tempo até às
l4 horas do dia 8.

Tempo - Bom, com ne

bulosidade.

Temperatura - Estável.
Ventos - Do quadrante

Norte.

Temperaturas - Extre-
mas de ontem:

24,0. Mínima 19,0.

Fabricação
-

de .: caminhões pesados
e Iratores no Brasil

Recebi ontem, pelo correio, um folhetim
verde, na capa, onde se lê: Dr. Newton Varella
- Suas proezas aviatérías.

-

Na contra-capa, o fac-símile de uma certí

d�? ..d�.l/Co}�tiú·iA rle R,��l�� . yed,eli�s de A�a
�l��tj� q.1;),l�Ç y:�S�����' � ,,'!�.��Y�1��-
ln J);lg-l111- cmco n�r cruzerros !ce.:4l'ultas'por m

(é.'tc.l' "do__Códl'" H)C'!)cit.o..L..Jã" 1L1.' vepOlS rrrs

SO,. uma dezclúi de folhas com clichês de soleni
dades avíatôrlas e artigos de elng io ao conheci
do pilot.o.

Na. página central, esta dedicatória: "Ao
Rubens de A,rruda Ramos. geralmente conheci
'do por "Jú", ofereço êste livreto, comá' protesto
a todas as in.iustiça8 cometidas contra mim.
Arar., 31-3-54. Newton Val'ella."

O Varelinha deve estar enganado. Nunca
lhe fiz injtistiça alguma. Sou entre os que lhe
admiram a tenacidade de pioneiro da aviação
no. interior de Santa Catarina. Nessas ativida
des, nunca lhe· l'egatiei meus aplausos. Da mi
nha pena e da minha boca nunca. saiu uma só
palavra de agressão ao V.arclinha AVIADOR.

.Já o mesmo não acontece· com· relacão ao

DL'. Nl'wtOll Varella, JUIZ, mórmente· JUIZ
ELEITORAL. Contra esse, ainda assim, não me

acusa a conciência de haver cometido. injusti
ças .. Só se divulgar decisões da J�lstiça Eleito
toraI seja cometer injustiça. O Varelinha provo
cou o meu depoimento sôbre a sua personalida
de de Aviador. Prestei-o! Receba. agorâ- o dr.
Newton Varella o meu pensamento sôbre a sua

personalidade de JUIZ ELEITORAL: faccioso
e il'l'esponsável. A prova está na anulação do

pleito de Turvo, por FRAUDE, por êle prepara
da e consumada. A prova está, ainda,. na enér
gica decisão do mais alto Tribunal Eleitoral do
Drasil, mandando pl'ocessá-lo, como responsável
por essa fraude, que é uma ignominia )1ara a

toga de um magistrado. A provà da sua pa.rcia
)idade criminosa lãteja desde 1950, quando me

teu uma urna de Cocal� Urussanga, dentro do
seu avião e, com-escala na Làguna, veio trazê-la
ao Tribunal e, nessà manobra, 'substituiu, ou

permitiu que o fizessem,. os votos dados aTor.
quato Tasso e a Caruso Mac Donald pelas cédu-

.

las que elegeram V01nei Oliveira - represen
tante legitimo da fraude e representante ilegíti
mo do pm'o, na Assembléia...

JOl'llalista, Delegado de Partido junto' ao

Tribunal, membro diretor desse partido espo
liado pela ação bandalha e criminosa do 'juiz,
sofl'i-Ihe as injustiças. Aplaudindo as atitudes
dos seus superiores hierárqui'cos, tanto

�

no" Elei
toral como no Tribunal de Justiça, onde tam
bem corre inquérito contra o dr. Newton Va
rella, por crime funcional; no caso da interdi
ção Búrigo, estou cumprindo o meu dever
})ara com a socieda.de e para c.om o

o meu partido.. Se o dr. Newton Varella
cumprisse o seu, e zelasse pelo' nome da honra
da clai;lSl", a que pertense,. da qual

.

fatalmente
será expulso se. a. si mesmo não §e expulsar -
poupar-me-ia a dolorosa tarefa. E evitaria, sem

dúvida, essa infantilidade aventruzêsca de que
reI' que b popu!nr Varelinha aviador, defenda e

esconda e_ dr. Newton Varella, Juiz de· Direito
e Eleitoral, fraudador de pleitos, de urnas,: etc...
nrgonha passageira da Justiça.

Grato pela remessa do folheto.
RUBENS DE -ARRUDA RAMOS

coso
.

Sslado O,U Município.
Iarágralo 111llCO A ' }')ãi·ágl'�ft) AO .-_ Nuo" ��

l�l:r(1::t da rept-esentàção p.o.,. �:::pl1.;;.i.dt:ra- h;;w4l1'gm �wQ

j),Jal' impor-ta, fatalmente, nado a legenda partidária,
nn partidária e vice-versa., )S membros do partido que

Artigo 2° - Perde-se o :!onstiluam, pelo menos, um

di.J:eito 'à representação. po- 01'ço 'dos que figurem na

pular e partidária, no .Poder llcsma l�genda, dissintam

Legislativos, nos casos dos 3imultanc-amente., ·constitu··
artigos 130, 134, 3, 135 e 126 in40, porem, ala próprio do

da Constituição. partido.
Parágl:afo 1° - Perdem I Artigo

o direito à representação po-:_ lilanddio

RIO, 7 (U. P.) ___:_ Como'
se verá da resenha do nos

so serviço parlamentar,. foi
retirado hoje dã ordem do
dia da Camara, a requeri
mento do president� da Co
missão de Fínanças, o pro

jeto que mal)da incorporar
° abono de emergência aos

vencimentos do funciona
lismo. justificando essa pro
vidência, o deputadó Lopo
Coelho disse aos represen
tantes tia imprensa: - A

aprovação pura e simples
<lo projeto não podia ser

. feita, como estava. Essa in

corporação é necessaria e

u�gente. Entretanto � pre..!.
ciso se emende o projeto, a

fim de evitar que' ele se

...
torne inconstitucional, por
estabelecer de s i g u a lda
J2. Para dar ,um éxemplo, RIO, 7 (V.A.) - Na qua- esses :formulados, respecti
quero me referir aos fun- !idade de- presidente da Co- vámente, pelos srs. almiran
clcn6l'ios, por hipotese das missão, ue Constituição e 1e Penna Botto e Coriolano
letràs "K" ou "O" de acôr- .Justiça da Câmara Federal,. ::le Góis.

- do com a lei 1.765 que acu- .

o sr. "Lúcio Bittencourt fez No pl'Jm€iro caso será re-

mulam, e não estão perce-
I
ante-ontem a distribuição ·lator o sr. Oliveira Brito e

hendo abono nenhum em I elos fledidos de licença p;ra I,. no segur:.do o Sj'. Oswaldo

�el�s cargos. Ora. se o pro- pl'Ocess�n' os deputados Rüi Trigueiro, que, na forma 1'e-

,
leto, de incorporação do a-I Almeida e R?ymtmdo Del-I �il11ental terão,10 dias para I_bo�(') fosse aprova:do, corno míriano Padilha, pedidos .�present.ar 'seus pareceres.

"

Ao "Varelinha"
'':�-

e
.

ao d'r' Newton Varella' MAN�ADOS DE SEGUR�NÇA
at;1..',. .

...' A PETROBRAS_

mento de seis bilhões e de produção de' caminhões
quinhentos milhões de �ru-I! pesados e;11 H154 a janeiro
zeiros se destina, a custear de 1955. Quanto à se�uran
os ga�t�s com a importação

I Ç�i 'das operações de cré-_
da Itália do ferramental, dito, a Fabrica Nacional de

gaba:ito.s I
e ,calibres �ndis� I Motores dá em hipoteca ao

pensaveis: a execuçao da . Banco a fazenda "Mato

etapa que tO�'nará setenta � G�osso", com uma área de

por cento nacionalizada a terra superior a dez "mi
indústria' de caminhões e lhões d� mei;��l? quadrados,
tratores. na Baixada Fluminense e

O segundo se destina ao ainda uma garantia suple-
financiamento do. programa mentar.

CONTRA

RIO, 7 (U. P.) - O Tri-
I tifica�o, pelo valor nominal,

bunal Federal de Recursos, i garantido peiá JJnião, e que

prosseguindo nos julgamen- será 9Portunament:t;�ca
tos dos mandados de segu- do por ações .preferencíaís,
�'anç� irh�:,!1f,�,? ."c�Atra 'a. "CiO: ]lavendo

.
assim, o pro-

". pê1:t"Q'blS1� �_IDliÍ'd:�i�dêr-erí:;r .. :á6siTõ·aê:i." � i- �.I.::'l.l.L...:>U'��__ -I
mento dos pedidos' de Is- CiO�--;;m1irã sua vontade,
mael Cavalcanti Ribeiro e \'l-"p_resa. O caso foi discuti-

outros, apreciou ontem, em do, concluindo o Tribun':\l
'sessão extraordinária, o de por julgar as partes' ilegiti-

I
Leoni Doria Machado advo- lias para requerer.

gado, e outros, que também ---'�--------

:;OLDADOS AMERI...
. CANOS SEQUES

TRADOS

se insurgiram çontra a. co

brança da -taxa do imposto
por portaria do ministro da

Fazenda. •

I Fundameptando -"ôPe<if' BERLIM, (ZO), 7 (U.
. do, salientaram. os impe- P.) - Vinte soldados sovié

trantes que a ilegalidade licos invadiram a zona nor-
I .

estava no fato de ser a Pc- te-americana da Alemanha

I tl'obrás sociedade de econo- Ocidental, em pleno dia, e

I
mia mista, figura juridica ;(questraram dois soldados

de direito privado. No pare- norte-americanos, com o ji
ccr do consultor geral d..§l )2 que ccupavanl, e os deti

I R:pública, junto· aos autos, veram durante toda a noi

! ficou no entanto demons- te, só os pondo em libm'da
:
trado que mediante paga- de na manhã de ontem, se

I mento de' certa contribui-' '�undo anunciaram as auto

i ção, os proprietal'ios dos ridades norte-americanas.

veiculos rN!eberão um cer-
CURSO DE PONTES

E ES'rRADASA CONFERÊNCIA
DE GENEBRA

RIO, 7 (V. A.) - O pre-

LONDRES, 7, (U. P.) sidente da Republica assi-

Um porta-voz do Ministro nou decreto extendendo' ao

do Exterior declarou, on� curso de pontes e
-

estradas

tem que a União Sovietica do ensino industrial, crian
concordou com os detalhes' do na Escola Tecnic3 Paro

técnicos propostos pelas bê de' Porto Alegre, pelo
três grandes potências oci- governo do Rio Grande do

dentais· para a 'cónferência Sul, todas as perrogativas
de assuntQs asiáticos que se de equipação de que gosa'

inlciar�'l em Genebra em 26 o mesmo estabelecimento
do corrente. Em nota entre- de ensino;

gue ao embaixador dos Es
tados Unidos, Charles. E.

Bohlen, em Moscou, ontem,
os russos concordaram em

que: o lugar das reuniões

seja o Palácio das Nações
e que o inglês, o francês, o

russo e o chinês sejam O'S

idiomas oficiais da co'nfe
l'0ncia, alén1 de outros pos.;
sivelmente. As custas da
conferência serão divididas Udenildn - Credo! assim
entre as 20 nações part� você me mata,

i p,mte�. Pessedino!!!

o RISO DA CIDADE ...

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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U ESTADO

CLíNICA DE OLHOS .z: OUVIDOS - NARIZ E

.ludíoador Profissional DR. GUERREIRO
M· -E o I' C O' S _ l_Dr. 'aost" Brasil'. o E S T A D o Chefe do Serviço de Ouvidos - Nariz e Garganta,
'.

do Hospital de Florianópolís
,

....
RA' WLADY"LAVA ! ESPECIALISTA EM DO-; ADMINISTRAÇÃO A clínica está montada com os mais modernos

,MARIO DE LARMO I _DR. ALFREDO D .. s i ENÇAS DE CREANÇAS. Redação e Oficinas, à rur Aparelhos para tratamento das doenças da especialidade.CANTIÇÃO
.

CHEREM \V. MUSSI CLINICA GERAL - Conselheiro Mafra, n. 160 UlrTRASON (Trata.nento das Sinusites sem operação)
- MÉDICO - 'li...

s

e
.

. CONSULTAS: Das 10 as !'I'el..�022.- Cx
.. Postal,

139 NEBULISACÃO (Tratamento auxiliar das sinusites e
CLíNICA DE CRIANÇAS CURSO NACIONAL DE

. DR. ANTÔNIO.DIll 12 horas.
Diretor : RUBENS A. inflama-ções do Nariz Ed Garganta) .

A D U L TOS DOENÇAS .MENTAIS RAMOS. 10NISAÇÃO MEDICAMENTOSA (Moderno aparelho
Doenças Internas Ex-diretor do Hospital MUSSI

r- Gerente: DOMINGOS F. DE
para Íonisar Medicamentos (Tratamento de dores de

COI'tAQÃO - FIG'AD,O -: Colônia Sant'Ana. � :(\JÉDICOS -_ -,

I

, Cons. e Residência: 7 de "AQUINO. Cabeca e Inflamacões da Garganta e Olhos. E'.11 muitos
RiNS - INTESTINOS Doenças nervosas e men- CIRURGIA-ÇLíNICA

.

Setembro n. 13. Representantes: casos são evitadas as operações das Amigdalas
'I'ratamento moderno da' ta is.. GEltAL-PARTOS Representações A. S. La- ULTRA VIOLETA FRIO (Tratamento das Faringites

'SlFILI-S- Impotência Sexual. Serviço completo e

e::;pe-I
'

'

.. ra, Ltda. e inflamacões dos Ouvidos) \
Consultório -;- Rua Tira- Rua Tiradentes n. 9. e ializado das'-DOENÇAS DE

. -.

Rua Senador Dantas, 40 RAfOS X (Radiografias da Cabeça)
-:': j_entes,' 9. . t Consultas das '15 às 19 SENHORAS. com modernos A D V:O G A DOS - fiO andar.

. I REFRATOR (Moderno Aparelho para RECEITA de'

HORÁRIO: horas, métodos de diagnósticos e ''fel.: 22-5924 RIO de .

(OCULOS)
,

Das 9 às 11 e, das 13 às 16 FONE: 3415. tratamento. . Janeiro,. ILAlVIPADA de FENDA (Verificação e diagnostico de
horas Res.: Rua Santos Saraiva, SULPOSCOPIA - HISTE- DR. JOSÉ' MEDEI- Reprejor Ltda. " 'lesões dos Olhos)

I'e l.: Cons. - 3.415 - Res. "151----
Estreito. roo - SALPfNGOGRAFIA

.

ROS VIEIRâ n�;a Felipe de Uliveira, n. INFRA VERMELHO
- 2.276 - Florianópolis. 'rEL. - 6245. e_ ME.T .�BO�lSMO BASAIs' II .. _ ADVOGADO _

21 - (i0 andar. Grande Prática na Retirada de Corpos Estranhos de
- ------

.

, Radloterapiap or ondas
,'..

P t I 1:-'0' Itaiaí :'l'el.: 32-98n -:- São Paulo Pulmão e EsofagoDR. ROMEU BASTOS DR. MARIO \VEN-
e,urt.as-Eletrocoagulac;ão _1l.,alXa S 08t fi C � ,- I

aja i ASSI�ATURAS Coneulumo : Vi.sconde de Ouro.Preto 2 (Altos da Casa
.

PIRES
/ DHAUSEN . Raios Ultra Yioleta e Intra -'-' an a a arma -

.' Na Capital

I Belo Horizonte
.:...._;_ 'MÉDICO - CUNICA MÉDlCA DE Vcrmelho.,. . DR. MÁRIO LAU- Ano .... � ... Cr$ 170,00 I��s-idência - Felipe Schmidt, 113. Telefone 2.365

DUI TOS E CRIANÇAS Consultór io : Itua �l:a�ano, RINDO
f!em:}stre

.:
.. Cr$ 90,00 Consultas - pela manhã no Hospital - A tardeCom prática no Hospital I; :\... "'" - n. I, 10 andar - Edifíciodo" No Interior das 2' horas em diante no' ConsultórioSão Francisco de Assis c na: Consu •.tOrJO - Rua João

000.

R' d I Di to 10 Tel M 769 Montepio. e

I
Ano -c-s 20,Santa Casa do 10 e J 11, -

. • ••
,.

D 9' 12 h Semestre C,l'�, -110,00I C lt D 4 a, 6 ho Horáv.o : as. as 0-

DI:». CLA'UDIO oJ ,,:o> - 'ii'
,

Janeiro .on su as: as ,s -

"
CLítÍICA ... GERAL DE Iras.

ras - �l:. MUSS.!. Anúncios mediante con-

AÍJULTÜS Fi CRIANÇAS ,
}�esidêllcia: Rua Esteves Das b as 18 horas - Dra. BORGES t ráto.

-

_,
- . ,

1
e' "-. T I 281? :v.rU"SI, ADVOGADOS' Os, or'iginai_!;, mes_mo nao

"Consultório : Av. Getúlio ..

' uruor, -s o. e. ,�. I·�.,· .

. Ir ,�, BIGUAÇÚ I I Reaidência : Avenida Trom- Fô ro em geral, Recursos publ ica dos, nao serao devo - ,

\ a rgas, 2 --,-- .

1)1 HOS OUVIDOS powsky 84 per�nte o Supremo 'I'ribunal I' v idv- , _ _ -'1. Horúrio : Segundas e Quin- (,
,_

-

-, �._..
' .

.

N \.lUZ E GARGANTA
,-------

"Federal e Tribunal Federal
,

A
..dll'eç,ao nao .s�_. r�spo�_� REC'!<'1\"-CHEGADO. -IDO RIO DE JANEIRO,tas-feiras; das 8,30 às 11

I
j. -.

DQ. NE'·7T·ON I I .. tos I
.ü '1.

•---

I
u, IV .de Recursos.

I��bl
iza pe oS,COnC�l?S erm

ATENDE.
-

RUA VICTOR MEIRELLES N0 18 10h(l��:�idêi1da: R.ua Felipe
I

DR'
.------ D'ÁVILA I

I _ �S?RI�ÓRIOS . ,.

idos nM artlg�.� a:_:��ead_o��. ANDAR D�S 9 ÁS 11 HORAS ..:_ DIAfUAMENTE.
, . .' / I ". JÚLIO DOIN CIRURGIA GERAL I _F)ol'lanopolls - �dlflcJO.... >. CHAMADOS A QUALQUER HORA'DO DIA OUSchmídt, 23 - 2° andar, .

-

VIEIRA Doenças de Senhoras - Sao Jorge, rua Trajano, 121, armaclas DA NOITE NO CACIQUE HOTEL, K RUA FELIP
apt. i'''::__ Tél. 3.(102. I· Proctologia - Eletricidade i -- 1.° andar -:- sala 1. .-,. d PI t

-
-

SCHMIDT.
'

.

--,-, IESPECIALISTA EM DOEN-
.

Médica I, RlO de Jan eí.ro -: Edlflc�o e an ao
..'DIt-. WALMOR ZO� '!CAS nos OLHOS, OUVI- Consultório: Rua Vitor Ih_orba Gato, AvenJd� Ant�- 10 Sábado. (tarde)

-. Terrenos na VII� FloridaD�P��� �I��?!�dade ���S�i�t';!�eEn;·t������ I ��1eles n.

2.8
- Tetefone: ln�;�rlo��:;��a

1008.

�::��!:ia No/turna -

Rua) _

.

II
'Nacional de .Mediclna da 'Geral do nio de Janeiro, na Consultas: Das 15 horas G. ,

. , .

(E t
·

t )
.

.

d' GALLETTI, 11 Domingo - Fa.rmacla
.

S re 1 OUniversidade do Brasil Caixa de Aposentadoria e em iante.

E
.

t
-

d Pensões da Leopoldina Ral- Residência: Rua Vidal _:. ADVOGADO - Noturna - Rua Trajano I .x-llt.�r_no por conc�lrso a � _

/ .

M'aternidade-Escola iway e 110 Hospital São João 'tamos - Telefone 3.422. Rua Vitor MeiréUeS,!60. 16 (Sexta-feira Santa -

I MAGNIFICOS LOTES, COM FINANCIAl\1EN'�() A
(Serviço do Prof. Octávio . Bl'tista da Lagoa.

-

EL-'
-

FON�: ;.46.8. Farmácia Esperança - Rua I .

. LONGO PRAZO-SEM· JUROS, .'
Rodrigues Lima) Curso no Departamento Na- DR. SAMU

_....- :::}?lonanopohs �

Conselheiro Mafra I Opor-tunidade especial para aquisição, com grande.

- Ex-Interno d9 Serviço de cional de Saúde FONSECA _
-

-
-------..... _.....--- N_ ...._-� 17 Sáb d (t rde) � facilidade, de um esplendido lote na VILA FLÓRIPA.

Cirurgia do Hospital Consultas diàriamen tedas -GmUnGlkO-I5EN1'ISTA inlormaçoes ,.a a o,a r-!Lugar alto e.saudável, e toda facilidade de condução.I. A. P. 'E. T. C. do Rio de 10 às 12 h...9J:a-s. _e ,

.
-

.-'

';onsultórÍ.o e Residência: _ I Farmácia da Fe - Fe ipe .)riviligiada localização, nRS PROXTMIDAD'tS DO ES-
Jàneiro :r-'�/

'_ /�� ê 5�s. feiras de 15 às' Rua Fernando Machado, 5. u.els Schmidt .

rÁDIO DO FIGUEIRENSE, assegurando valorização'. -, Médic(., d�ÉiP'ital de
_

às 18 horas, Clínica- Geral - Cirurgia' l' 18 Domingo - Farmácia mediata.
��' Caridade Atende no Ho.spital de Bucal Deí1.tadUl'as - Pontes - "

da Fé _ Felipe Cchmidt OS TERRENOS EM lONAS MAIS DISTANTES"'�-"
'DOENÇAS DE SENHORAS. Caridade, de 8/às 10 bor-as. VIóveis e fixas. O 1t>llor encontrar� nell-

24. Sa'bado (tarde)
'-IÃO PODEM OFERECER AS MESMAS VANTA-

-�, P .:tRTO$-QPEIL\ÇOES ,Consultório: Rua Vi,tor_, Raio X e Infra-vermelho. Il coluna, informaçõH qu� Peça hoje mesmo infurmações a
t�iIlIS: 'tiua João Pinto n. 16. 1Ieireles, esquina com Sal- HORÁRIO: De' segunda a "e(�es8ita, diàriaruente ti df I Farmácia Moderna - Rua SOCIEDADE IMOBILIÁRIA SUL BRASILEIRA '''.(

, ! .. , ,das' 'tO.OO 'às 18,00' danha M-á:rinh,o., .:e.x-.iikf.cir.a...:.das l\D às 12 ho· ,imed.iatu: ;
, I João ;Pinto r

_
LTDA. (SUBRAL)

.

,:
,

�----
t' -_ :i Yl1f:Jl'a"'S;�"��'�. �-=-� J�te-s[a-enCla-: ravessa

faR,. e. das 14 às 115rrora . -
___....,._ ; "-25n;n1ingo _ Farmá- Escritório: Edifício São J-orge, Sala 4 - Fcne: �-1-9-��

.Pelu manhã aténdje Urussanga 2. -:- '30 -

12 h JORNAIS Teleton. .
."

. 'Das 8, as oras aos
cia Moderna -"Rua João

N
·

M C I H'
diilriamenl4.' no Bo,.- Apt. 102. I,ába-dos. O Estado 3.022 '

aVlo- olor « ar -. _, oeocke»pital de ClIridarle-.-
DR. VIDAL I A Gazeta %.658 Pinto.

Residência: DR. UIB CREREM Diário da Tarde... 3.579 O serviço ilOturno será
Rua: General BHt�ncourt CLíNICA DE CRIANÇAS ADVOGADO Diário da ManhA... 2.463 efetuado pelas farmácias
101 CONSULTÓRIO - Feli.- Causas_cíveis, comerciais, A Verd'ade 2.01°1 Moderna, Sto� Antônio en. .

'Imprensa Oficial 2.688
.

d 'TIfo 2692 pe Schmidt, 38.
- .:!riminais e trabalhistas. Noturna, sttua as as ruase e ne: .•

I CONSULT'AS _ Oas 4 I HOSPITAISConsultas popu ares
D C l'd d

.

João Pinto e Traja.no.DR. ARMANDO VA- /oIS 6 horas. /
Rua Nunes Machado, 17 (pr:ved��) a �� ...•. 2.314 A presente tabela não

LÉRIO DE ASSIS Residência: Tenente Sil-
,esq. Tiradentes) - sobra- (Portaria) %.036' poderá ser alterada sem

- MÉDICO - "eira, 130 lo - sala 3. Nerêu Ram� •..... a.831
preVIa autorização dêste

Dos Serviç<ls de Clínica ln- 'FONE _ 3.165. I Militar l.l57
-

C Departamento.
-

fantil da Assistência Muni- ,

"

DR. H E N R I QUE São Sebastilo ( 8sa

ci!Jal e Hospital de Caridade I
-

A�ISO d� Saúde) 3.l53
11 I'

-----

/

_
C'UNICA MÉDICA DE 'DR· ANTÔNIO' �O- PRISC�Étr�� . 'faternidade noutor nICO a ·plimâr'aCRIANÇAS E ADULTOS NIZ DE ARAGAO 'Carlos Corr�a ...'. J.121

Adv-aDt.15ta- Alérgia - / . Operações - Doenças ('RAMADAS UR-
ti Fl

.

GENTES
'

orianópolis('ommltório: Rua Nunes lé Senhoras - Clínica de
_ Matrículas Aberta, ... _;:'__'" '�/4Mnchado, 7 - Consultas das CIRURGIA TREUMATO-

_ Corpo de Bomb.,lr08 11.3131 •

LOGIA Adultos.
Serviço Lúz (Rt'cla. C...lrsos: Primário e Aa- 19/4' '13 às 18 horas,

O di C dE' l'
-

I ; -

10/5Residência: Rua Mare<!hnl rtope a urso e speCla lSaç::l::l mações) �A1l4 mlssao.
,

Guilherme. 5 - Fone' 3783. Consultório: João Pint�, �o Hospital dúf.' Servidor('s Policia (Sala C ..mls- I Rua Visconde de Ouro 12/5
---- -

18.
,

{o Estado sário). . , %.038 Preto, 75. 23/5
Das 15 às 17 dià.riamilDte. ,: (S

. .J p' f M r', Polícia, (Gab. Dde-- 3/6
M· 'Sáb d

'
- '.' ervlCO 'JI) ro. :-t. H\-

14/6enos aos a o.S ,
. � ,gado) . . . . . . . . .. 2.5S�

Res.: Bocaiuva 135 ..
' :10 de Andrade) COMPANHIAS DI: 25/6

.

Fone: - 2.714. L1!1sultas _,Pela manhã TPANSpdRTF
nó Hospital de Caridade. Af:HEO
A tarde, das '15,30hs. TA.C ......•..... : ..

em diante no c6nsultório, ('1'117... 1.1',) do Sul ' ...

Panair " .- ..
�á ,Rua Nunes Machado �17,
,- \ I'l rig , .... ,. . ...

"�"qH:na. de Ti:t:adentes. Tet•� 1.'lld" ..\ ért'1I " .... ,

>�_766-:" ". �-

DOENCAS DO APARELHO DIGESTIVO
ULCERAS -DO ESTOMAGO E DUODENO, ALERGIA-

DERMATOLOCICA E CLINICA GERAL �
'1

Dr. Miguel Nunes' F�rreira .

RAPIDEZ - CONFORTO - SEGURANÇA
Viagens entre FLORIANOFOLIS e RIO DE JANEIRO

Escalas intermediárias em Ita}aí, Santos, São Se
bastião, ·Ilha Bela, Ubatuba, sendo nestes quatro últi
mos apenas para movimento ,de passageiros.

As escalas em S. Sebastião, 'lha Bela, Ubatuba não
prejudicarão () horá1'iõ de chegada no RIO (Ida) e

,
SANTOS (Volta)

ITINERÁRIO DO N/M. CARL HOEPCKE, NO MtS
.'.DE ABRIL, MAIO E JUNHO

�.700
2.500 I
.3.55�
2.325
2,..02
2.33'8

DR- I. LCBA'fO
FILHO

Rio de Janeiro'
15/4
27/4
815
19/5
30/5
10/6
21/6
2/7

Duençns do aparelho r�Hpi
ratól'Ío

TUBEHCULOSE
RADlOGRAFIA E RAfllOS·
COPIA DOS PULMõES

Ae LI E
Cirurgia do Torax

Formado pela Faculdade
Nu( :onal de Medicina, 'fisio
logista e Tisiocirurgifio do

I
Hosjlital Nerêu Ramos

I�Ul so ue especialização pela
S N. >:'. Ex-inter'lo e Ex-as
si:-;tente Je Churgia do Prof.

Ugo Pinheiro Guimarães
(Rio'\'.

.

Cons: Felipe Scilmidt, 38 I

,;._ Fone 3801.

Atend�' em h�)'a mar"ada.
Res: Rua São J o,rge 30 -

F'rÍne 2395.

Agêne,ia
:de

< �," c '.:R�,sÍ:(1ên:�ia .

- La
.'-

. L1Qtel.
" /

UOIlPorta' ','anflllHIVIU!
jO·H:.lS,

% 021
2.276 !

.

3.147 I
S.l:!l I� U9.
2.U-\ ,

J.3il :
".&59
\

• e _ ••••••• o .• ••

1"1{ ?'''1 t.-'
I�i ""flor

, F ....·'lI

.......

...

"

.

IDA

Itajaí
10/4
21/4
3/5
14/5
25/5
5/6
16/6
27/6

Santos
1114
22/4
4/5.
1515
26/5
6/6
17/6
28/6'

,V O L T A

Santos
16/4
28/4
9/5
20/5
31/5
'11/6
22/6
3/7

Itajaí
17/4
29/4,

,

10/5
21/5
1°/6
12/6
23/6
4/7

Publicidade ':

I ,. "" r .. IJI
'

.

" I,·.,i . " , .

!.__MiiillillillM
'

;}1��'11:'�·1'�·) _ .

Horário de Saída:
de� Florianópolis às 24,00' horas
-do Rio de Janeiro às 16,00 horas

Para mais' inforrnações dirijam-se à
.

r('''

':J\1PRBSA NACIONAL DE NAVEGAÇAO HOEPCKE

·1 Hua: 'Dendnro - C�ixa Po<.;t,'ll n. 92 __:_ Telefone: 2.212

, I<tl1<'

:lt '1'!it:

Ca,ixa Post aI. ,15

'Florianópolis
Santa Catarina

.- -/:. �" '�--"'�I-�---'-�'--'

,

'

Lavando- com .Sabão

,'\/irgem E,5p,ecialidad,e f)���?Y'w�ê',,
,

da' Gla. WITZIL JNDOSTBIAL�3uID,III�. fil_arca !8ulstrada) U�f'�_ci�;,I!_l:'_1UJó-,"

econGmiza-se v-jempo\ -e ��_�!,el,!� ..
.

_

_

--:-- .M.__.� __ � .__
-

..• � ....--_- .,._",_•. _. --_'_0, -,�.

�
- �--_ .... _ .. '

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

..
--'_-_'-:---

_

Casas
"

Alugam-se ótimas
dências, uma à Rua
Jacques nO 4 e outra noS

Coqueiros, p r o xi m o aO'

Praia Clube.

InforrnaGôes à Rua
�(lheil'-O Mafra nO 24.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ESTADO

BSTABO
\
NO Lt\R E �lA SOCIEO '/DE

SONHAR
MIGpEL JORGE MALTY �

Deixai-me fantasiar, viver sonhando,
No suave devaneio indefinido,
Buscar as altitudes, voejando,
Na aeronave do sonho apetecido.

8 DE ABRIL
Sôbre as areias de ouro da Esperança
Alevantar castelos refulgentes,
Sempre aguardar as auras da bonança
E florir de jardins, prados virentes.

A data de hoje recorda
nos que:
- em 1595, James Len

caster, inglês, e Venner;
francês, ambos piratas -

Imaginar tesouros na Miragem,
Acalentando' o pomo da ilusão,
Os cabelos beijados pela aragem,
Na corrida atendendo ao coração. .

êste com quatro navios e

aquêle com três, aparecem

• frente a Olinda, e ao cabo

de dois dias desembarcam
I

no Recife, onde se. apode- i
ram de grandes riquezas.

I
___ : O:--- Os pernambucanos ofere-'

�xperment4 bOJee O galante anívensariante, cem-lhes resistência. São I
li' (;"

por tão feliz efeméride, reu- 275 s�lteadores, mas a bra-,Inirá seu grande circulo de va gente do "Leão do Nor-
, Pão de "I1�izades, na residência de

.

te" obriga-os a bater em ,Iseus genitores, oferecendo- retirada;ballana lhes lautas meses de doces - em 1640, Sai de LiS-,e guaranás.
. I boa a esquadra que leva á.

O ESTADO' apresenta, Baía o primeiro vice-rei no-I
cumprimentos com votos de meado para o Brasil, mar-:
felicidades. quês de Montalvão, o qual I

chegou a nosso paiz a 21 de I
Junho. já então o Brasil

- Sim, sonhar e sonhar cada momento,
,Vêr CÔl' de rosa as nuvens lá na altura
Porque esta vida é engano e sofrimento
E sómente no Sonho é que há Ventura!

INGREDIENTES:

1 3/4 de xícara de fari
nha de trig� peneirada

2 colheres das de chá de FAZEM ANOS HOJE:

era considerado a melhor
Sr. Germano Luiz A-I terra da corôa portuguesa,

n:orim, fu.ncio�ár� do Ser-
I pois i.niciava-se. _� d.escida

VlÇO de Fiscalização da Fa-, das riquezas mmeirais do

zenda; 1 sertão; <;

- Sra. Verônica Back l - em- 1812 - O coro

Pontes, esposa do 'sr. Ten. nel, depois general Olivei-IGetúlio Lelis Pontes; ra Alvares, da Legião de
- Sra. Olindina Elpo Li- São Paulo, derrota no Pas

bananas, nhares, esposa do sr. Aldo so do Alcorta, Rio Negro,

fermento em pó
1/4 de colher das de chá

de' bicabornato de sódio
1 pitada de sal.

1/3 de xícara de mantei-

•

·mals de

3

I .,

Utllhõeswel1lZOil'Os
pagou a Sul america em 1953 a segurados e beneficl'árlas

presta à família brasileira e à de outros países
irmãos. Estes são os motivos pelos quais, de
ano para ano, cresce a confiança do público
na companhia. Em 1953, os novos seguros
atingiram a quantia de'Cr' 5.831.834.958,00
- mais de um bilhão emeio sôbre os resulta
dos de 1952! Confie também na SulAmerica .

Institua um seguro de vida, garantindo o

futuro dos seus e a sua própria tranqüilidade•

Títulos da Dívída Pública ; i •••

Títulos de Renda '.'
'

..•••..•

Imóveis .

Empréstimos s/Hipotecas, Apólices 'de
Seguros e Outras Garantias .

Dinheiro em Bancos, a prazo ..........•
Dinheiro em Caixa e Bancos .

Prêmios, Jur�s e Aluguéis a Receber .

Outros valores , .............•

411.268.527,70
189.923.045,10
553.358.638,90

774.909.293,16
10.931.674,90
63.197.348,40
56.060.413,16
157.104.407,40

2.216.753.348,60

1

I

Re.umo' do 58.0
balanço da
IISul Amerlca"
Companhia
Nacional de
Seguros de Vida
em 31 de
dezembro
de 1953

/

;":. i

Os novos seguros aceitos, com os respectivos primeiros prê
mios pagos, atingiram a quantia de .. ; ....................••

O total dos seguros em vigor aumentou para .............•.
Os pagamentos aos próprios segurados e aos beneficiários dos
segurados falecidos (sinistros, liquidações e lucros) somaram
Os pagamentos de lucros atribuídos às apólices de Seguros
em Grupo, importaram em

, , .

O total de pagamentos, inclusive lucros S.G., desde a fundação
O ativo elevou-se em 31 de dezembro de 195,3 à importância de

5.831.834.958,00
'19.026.921.597,00

169.917.745,IQ

14.314�724.20
1.860.021.247,50
2.216.753.348,60

'.rc.nta••m

18,11
8,51

2....

34,81
Ó.4.
2,81
2,53
1,Qt

108,00

��-I---------------------------�--""--"""""""

Sol Ameriea.
A SUL Al\IERICA - CAIXA, POSTAL 9'71- RIO DE JANEIRO
Desejando conhecer outros detalhes da organização "SuL Americ4".

peço enviar-me publi�ações sObre o ",."mo.

ga ou margarina
2/3 de xícara de açucar
2 ovos (muito bem bati

dos)
150 gramas de

amassadas..
����- Liríhares; territo.riQ__uruguáio ..�·cau-

_ Sra. Beatriz ·.....-u-C-u-p�lr-a-;-;-c.,uhos Germano lVlacnanl

- Menina Heloisa, fihi

nha do d;.. João Ricardo
1. Peneire juntos a fari- Mayr, funcionário do L A.

nha o fermento' em pó, o bi- P. L, no Rio de Janeiro;
c:ll'bon�to e o sal I - Sr. Epífânio Sucupi-

2. Bata a manteiga até ra:

que fique cremosa. Junte o -Sr. Vitor Silveira

açucar, gradualmente e, -Souza, Agente Fiscal
continue a bater até ficar Imposto de Consumo
'uma massa leve e fôfa. P�- Espirito Santo.

e Rubio. Marquez, que an

davam em guerrilhas na

zona fronteira dentre aque ..

Ie rio e o Jaguarão;
--em 1823, o governo

provisorio .

da província
de manda distribuir sesmarias

do, de quarto de legua aos co

em lonos residentes no seu ter-

MANEIRA DE FAZER:

Uma cifra eloqüente se destaca do resumo
de balanço .da Sul America Companhia
Nacional de Seguros de Vida, relativo a

1953: os' diversos pagamentos (sinistros,
liqUidações e lucros) a segurados e a benefi
ciários alcançaram Cr$ 184.232.469,30. Estes
números bem indicam a correção absolu
ta· com que a Sul América atende aos seus

-compromíssos, afirmam os benefícios que
<

Demon.traç80
do. vaiar••
do ativo

. COMPANIUA NACIONAL DE SEGUROS DE VIDA

FUNDADA EM 1893'

Nome
_

.

Data do Na/IC.: dia, mf', IHW' _

____Ttm fflI1IIJr

Cjdad.� Bata4o' _

i'i8 'O

PREGUIÇA· E FRAQUEZA
VANADIOL
MOÇAS DES.lNIMAOA8!

HOMENS SEM ENERGIA.

ritorlo: ...Não é sua culpa!
_ em 1827 travou-se o

I Jt a fraqueza que o deixa cansado, p.1tdo,

célebre Comb�te naval. de' com moleza. no corpo e olhos sem brUt_J.

Monte Santiago ...,- Rom-' A fraqueza atrua a vida, porque rouba

pem o fogo pela manhã as, .

as fôrça!! para o tranalho,
VANADIOLcaravelàs Liberal e Maceió.

aumenta os .alÓbulos sangulneos e VIT�LlZA o 5anguo> en
') lugre Principe Imperial e "

fraqul'C'Ído It de Gosto delicioso e pode ler usado "O' 'o,h
As môseas podem trans- a 29 de Agôsto.- Morre Q

u Idade.
portar, das dejeções e se- comandante Rafael de Car-

valho. A liberal e a Rio da

,

é preciso destruí-las ou, pe- .água faziam. Do lado ini

.10 menos, impedir seu con- migo, o Independencia, ja comunicar aos parentes e'

tacto com alimentos, vasi-, muito destroçado, é aborda- amigos o mascimento de I
JORN. WALDIR DE OLI- lhames e outros objetos de do pelas nossas lanchas; o seu primogênito JANO 0-

VEIRA SANTOS ,uso do méstico.

I'
República encalha-e é in- corrido dia 5 do corrente na I

I No combate à febre cendiado pelo próprio ini- maternidade' Dr. Carlos

ITranscorre na data de tífica, o extermínio das .rnigo, enquanto, aproveitan- Corrêa.
,

hoje a do aniversário nata- I
moscas é medida particu-

.

do o escuro da noite, a Sa-
Xavier; Ilício do nosso presado con- larmente útil. - SNES. randi foge para Buenos Ai-
_ em 1865 é nomeado,

terrâneo e distinto colega- res, conduzindo o

almiran-I 'pre�idente da provincia o

de-imprensá Jorn. Waldir ... te argentino: dr. Adolfo de Barros;de Oliveira Santos, Reda- __:_ em'1846, falece no Rio
I 1879," d, -em e agracla o

1'0 da Imprensa Oficial 'do de Janeiro o prestimoso tit 1 d B
- "de. .' I com o 1 u o e arao

Estado. -conterraneo tenente coro- B t bí
-

t' ,

a ovy Q ravo con erra- .

Às muitas homenagens nel José' Luiz do Livramen- 1 M 1 d \Gneo corone anoe a v a-

ma Lobo d'Eça, posterior
é

mente marechal.
elevada a freguezia, sob a André Nilo Tadasco
invocação de São Francisco

nha os ovos e bata bem.
3. Acrescénte a farinha

peneirada, alternadamente
com as bananas amassadas
um pouquinho de cada vez,
batendo de- cada adição.

4. Asse numa forma de

pão muito bem untada, em

forno moderado, cerca de
3/4 de hora ou um ,pouco
mais. (APLA)

Prr ceito d� Ofa
FEBRE' TÍFICA E

MOSCAS

ereções dos doentes para os

alimentos e objetos, o ger
me da febre tífica. Por isso

Prata já sem munições,
quase vão ao fundo, tanta

ANIVERSARIOS:

to;
". �.

- em 1858,
que o aniversariante rece

berá, nesta oportunidade,
os de O ESTADO se asso

ciam, com votos de muitas
.

felicidades.

Joinvile

Parjicip � çãO
MOACYR COELHO E Sra.

Têm o grato prazer de

ZE-MUTRETA •••AVENTURAS 00'PARTICIPAÇÃOMENINO LÉO CALDAS

A J�U O E
A RESTAURAR A CAPELA DE SANTA FILOMENA

_ GLORIOSA MÁRTIR, PADR'OEIRA DOS
ENFERMOS

-

I

Importância publicada
Ireno Lino
Antônio Silva
Valdelino Albino
Lauro M. Alves
João M. da Silva
Osno F. Rosa'

.- Manoel Silva
João Gonçalves
Pedro Sartorato
Osni dos Santos
Osório Sousa
Simão Stahelin
Francisco Souzà
Nico Stahelin
Ivo Raimundo
Angélica Rosal'
José Lino Kretzer
José Coelho
Nadir Lopes Almeida
Maria -ê1� Assis Silva
Maria Barreiros
Dinorá B. d'Acâmpora
M. José Bittencourt
Nair Biachini Woigt
Zilda Bianchini
Zenaide Spezin
Nair Daminelli Areão
M.'dó" Carmo Vieira
Ivone Müller
Valda Pereira Baixo
Adelina C. Lemos
Total

• Cr$ 4.339,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
4,00
5,00
20,00
20,00
5,00
4,00
5,00
5,00
5,00
50,00

•

50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,QO
50,00
,50,60
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00

Cr$ 5.197,00

Entre festivas hosanas vê A. Jonas Gerber e snra.

transcon'er, no dia de hoje, Terezinhà Lehmkuhl Ger
mais um aniversário de seu. bel' participam aos parentes
natalício, o inteligente me- e pessôas de suas relações o

nino Léo filho do nosso nascimento de sua primo
presado conterrâneo Ten. gênita ANGELA, ocorrido
Laudelino Saraiva Caldas e no dia 22 de Março último,
de sua exma. esposa d," Lu- na Maternidade "São Se-
cí Caldas.'

.

.! bastião".
I

Mande suas esmolas para:
z Em Florianópolis - Profa. M. Glória Mattos-
G. E. "Lauro Müller"

Em São José - Sra. Zenir Gerlach - Praia Com-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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,� Domingo o Torneio-tnlclo de 54
_DOMINGQ PRóXIMO NO CAMPO DA RUA BOCAIUVA; TERÁ LUGAR A DISPUTA DO TORN :IO-INíCIO DO CAMPEONATO CITADINO DE

PROFISSIONAIS DE 54, CONCORRENDO OS MESMOS CLUBES IJO ANO PASSADO, OU SEJAM: ATLÉTICO, AVAÍ, BOCAIUVA, FIGUEIRENSE,
•

GUAR.ô-NÍ, IMBITUBA (DE HENRIQUE LAGE) E-PAULA RAMOS. AGUARDEM-NO!

�.-c���'4IIMJo(",---,-+-'••••••••••••â•••••&••••••••••••••a••••••••••
------� .... "'__ ' •

"O E s P O r t i vo'
.:i••••••••••• 11••••• ,.iii.E.f'_ e=�.....�,._04_04_�_�_IMl..-.c)4l...oe_QIII_'O'_IIj)._

o
/

/

Hoie no Estadio da rua Bocaíuva, o sensacional encontro
_ Avaí.fi Atlétic� diSPUb-j

estado abgad.o �a camch�.
<

O A�aí "venceu seu for- �uadro ,a�uerrido co�no o I cas e físicas."
'_ I �rederic� e Cazuza; He�c�- 'Ião, _Rodrigues e Lisb�a.

rao, .hoje, a partida em ca- Vamos assistir, na noite .I"e opositor, embora o me-l e o Atlético que deseja ::l QUADROS PROVAVEIS 1110 (Osm) , Fernando, E rI'! Nao percam o amistoso

rater "revanche", Solicita"
I
de hoje, a um bom Encontro

I
111.01' resultado seria um desforra custe o que custar.L . , 'I co, Sombra (�irinho e Lau-, de hoje que está destinado

da pelo triêolor do Estreito, .utebolistico que dirá me- empate. Não jog?U como Tanto os pupilos de Os-I Para o encontro que pro- 1'0. I I a ãgradàr em, cheio pela

que foi vencido pelo t1'1- lhor d�lS possibilidades �os de�ia frente ao Atl�tico o ni Gonçalves (Ni�eta) COl�o I mete "" ren�ido e cheio .de sensacionalismo e equili-

campeão por 3 a 2. dois potentes' esquadrões alví-celeste, No prelio des- os do tenente BIlbao estao emoçoes, serao os segum- AVAÍ - Brognol] '(Ta- brio de forças]. /

° match entre o "Leão",' que já.no proximo domingo ta' noite esperam os avaia-Í em fOl'l:1a e muita esperan-I tes os provaveis conjuntos; tú}, Waldir e Danda; Acio-

e 'o "Tigre" foi por duas, estarão en{ ação no "initi- 110S mostrar toda a poten- çosos de demonstrarem suas 1 ATLÉTICO Sonciní, li Braúlio e Manara; Duar- Todas ao Campo da rua

vezes transferida devido ao
I um" de 54.' cia do quadro contra �um reais possihilidades tecni- I Abelardo e Juca; Moraci, te (Wallace), Amorim, Bo- Bocaiuva!

. /: I

I•••,

SELEÇÃO URUGUAI 4 X GUARANI,
DE BAGE' 2, EM ,MONTEVIDEU

Domingo, em Montevi
déu, perante numeroso pú
blico que lotou o Estadio

Centenário, o Guarani, de

Bajé (R.G,S;.), emfreritou
a Seleção Urugraia que dís

putará o próximo Campeo
nato, Mundial, O resultado
foi favorável aos orientais

Baqueou a- seleção da 'Capitâllrente aos uruguaios:48x26
_

Em a noite de Segunda-] SI{ur\1s. (3) e Eobsi..[:) (3). i que acompanha a,pelegação I
Schaidemantel e

cromome-l
macia e Odontoligia, a vi·

feira, o Estádio "Santa C�� ,

SÉLEÇÃ -,-BorlH (4) I ,I 0 Oswal.do Meira, conside .. 1 trista o popular E'rico S- tória pertenceu aos primei-

tarina", pertencente á Fede- P!ai (9), Dobi, Or-nar (11), I'
rado o melhor apitador de: traetz Junior.

I
; os por 17 x 14.

ração Atlética Catarinense, �S\_ca1_Ronaldo e Lemo (2)! Santa Catanna. . �mbos a-I Na partida plelirnínar, en- Foi bôa a renda apurada:

'vol�oü a._,Ser palco d,c_ ].uí:_ �erviram_eomo apitado��.s, �;l'ad�ram. Como apontador
I t,1'e Caloroso e. veteranos I

Cr$ 12.380,00.

'cotejo in�:r,��ciGnal� dê P;�- o� �rs" W; jF3fec, uru:gu,al� I ümClOnou o dr. Pat!lo Oito (la nossa Faculdade de Far-
,

_-���m�Q,º,9�ç�,�Ç��it���;
----

to do Welcome, ;,i;,l'i-cam,
pe.io do Uruguai.

pelo escore de 3 x 2, honro-
:50 para o quadro, brasileiro A's 7,30 e 9 horas

que cumpriu bom desem- Budd Abbott ...:.. Lou Cos-

h d te110 - Mítzi. Green na
pen oe segun Q S2 expressa ""

helariante comedia

PERDIDO NO ALASC:I
a .imnrensa uruguaia.

SUL-AMERICANO
DE JUVENÍS

Censura LIVRE

,

No Programa:
'Noticias da semana Nac.

'Metr'o Jornal - Atuali-

dades
-

Preços: 7,60 - 3,50

Vindo de' uma vitória .fa
cil sôbre o União, em por.
to Alegre, pela, comtagsm
de 45 x 26, 'o �ateg'orizado

e estada da delega-
interna-

"five" Oriental não teve
ção em Santa Catarina, com

cional de bola ao.cesto en- cm contacto com o dirigen-
-

d
díílcualdade alguma de se

'
'

o que nao pou e concordar,
tre o Welcome, tri-campe- te-mór da Federação Cata- contecimentos, sendo obrigado, desta for-

impôr ao selecionado da

cidade, pelo escore .de 48 x SEIS MILHÕES DE CRUZEIROS PELO
Informou-nos o distinto ma, a desistir da vinda do

26.. CRACK ARGENTINO MENDEZ esportista, h�ver emtr�do: conjunto de Niwton Santos.

;/' 0, Welcqme impressionou DUENO AIRES, _ O'
-

em negociaçoes com 9 0-, Realmente não há esportista
�')steve na Espanha o scra- tafogo .para- a realização de de bom senso que possa con-

muito bem, demonstrando Barcelona da Espanha, está, eh argentino, que o Bares, d d
I d'

-I f
--... uma tempora a e 3 jogos cordar com o absurdo a

os Seus (e errsores muita realizando demarches pa- lona pre tendidia o concur- d "�1' . " I '

1 b
'

id d
-

,

o g orroso em nosso Es- proposta do Simpático grê-
c asse, com ativi a e, ser ra a conquista de' "Tucho" -o de "Tucho" Mendez t d

.

d d 13 21' ,

C
. , .

id d d
' ,

' a o no peno o e a mIO arioca o que VIrIa
consi era o uma as equi- Mendez, o famoso "scrat-. .....

mais sómente agora pare- d t Ad""'" t ..J f 1 d
'

IJé'S de bola' ao cesto maI'S b" t'
,

t
'

I
o cm;ren e.' Ian ou-nos yCS a ea o da zaga Santos

,
c ,,man argen mo e m e- O

.

M 11
'

'cxperil11€n_tadas do C t' t 'd .

b'
ce ter conseguido a concor-

o sr, sm e o ter o �lube Gerson que está prestando
on I� gran e a eqUIpe l-cam- .

-

d' " . , ." ,
'

nente
�

�
-

dR' , D
Jancla do Racing. A difi-, a estrela sohta1'1a pedl- concurso ao Scratch brasi-

, '. , _[;}ea o ecmg. urante a
ld , d d

.

dOI'
° nosso combinado, for- permanencia do clube na

cu ade papa a transferência, o na a I�aIs na � menos" ell:O que vai á Suiça dispu-

mado pelo coach Rubens
do atleta está no fato de I de 110 mIl cruzelros por tal' a "Coupe du Monde".

Europa,' o bi-campeão es-

Lange, apesar de vencido panhol procurou o playr
que as leis espanholas proi- partida, ficando ainda a car- Portanto, ponto final no

Por larg'a 'margen não de- .
bem a importação de joga- go da F.C.F. as despesas de é:ssunto!

para consegUIr o seu con-

c�n'ionou Ao contra'rl'o ' /I. • t d .. B
dores e .sómerite com espan-

� ,.' '. cur soo 1':1. pr opos a o ar- ,
,

1
.

t 2 500 000
! hol e que Mendez poderia

ce ona conSIS e em. .

II 1 'p 1
atuar no Barcelona. Feliz-

pe o passe e as uvas. e o

integrantes são ainda no- b' f' 1
'

mente para o jogador. po-
cam 10 o lCla, em cruzel- A ' i Pela Federação CatarI'-

"OS d
.

f t
" . rem, o seu avô paterno e' -

.>
'" e

,

e pronl1ssor u u ro. ros, tenamos cerca de selS . I, f f
.

No P;I_'lJleiro temp'() os
,- '. '

. I espanhol e conservou a sua
nel.se pram eItas os se-

_
t11Ilhoes e IIUlnhentos mIl I

'd d
.

. ,
' i O'uintes' '

O'
.

2' tIl I
CI a ama, embora l'esIdm-' '" ,"

;é Meireles, do Concórdia,
urU",ualOS ma-::-,:al';:Jm 3 que senam gas os pe o c u- I T f" C 1 1

t t I? d
'

-' ,

' ,
rans erencws - ar os c e Concordia para o Figuei-

pon os con ra � 'os nossos. be catalao. Para o Racing, do Argentma durante mui- Mendes Faisca do Flamen .

"

A
"

A"l S.'
()uadro" e mal'''aC'' 01' 'lh- d t

" I
'

- [ense, nIslO VI a Imos

'<; L '" L es: um mI ao e pE:3S0S argen- os anos. Pelas leIS cIvis da go de Lao'una para o AtI I
1 FI"

.'

WELCOME n't l' " -' .' J ,'L",
e-, co amengo para o Atlé-

- €I ere o tmos (dOIS n:nlhoes e seIS- Penmsula, o seu filho, que tico desta Capital Fernan
I
t' . J' V' dOI'

(') De c'al '

(') P
,

1
' "'"

" ,

-,
ICO, aIro lana e IVt>-

"' , .,o vo, ,.l, erez, centos mi cruzeiros) sendo e paI de 'Tucho é tambem d L
'

B t 11 d F'
, ,

'

L' (4) M 1 (23)
. _,

o UIZ o e 10, o 19uel.. ira, do Flamengo para o
, una , og ia o restante para Mendez, e�panhol. A Ulllca soluça0 rense para o Atlético' OS11i

I
Atlét'

.

Ruiz (2), Blanas (4) Wc i .. , por_um contrato de quatro" agora Seria que o pai de' Costa do Chi;rani p'ara ,)
I I ,�c�' P 1

conis (2)� Orlando (2), Dd'"
' ",'

"
nSCl'lcoes - e o Imbitu-

anos, es e 1952, quando Tucho Mendez fôsse resi-
I

Atlético' A!winaldo TexeI' I"a' L� d d F
.

, d·.. I'
, '" L "- �, m omar e reItas,

"_� � �___

II na Espanha e segundo Ira Gutierre2, do Atletico' Sebastião Pires Rubens
consta ", ." M d .

,

X X X X X X X X I papal, en ez vaI: para o Fi,,;ueirense; Nereu Amadei Silva Nilton Tava-

S
atender aos interês"€s d f' r

R' h " ,

' ,
,

x E N S A C I O N A L ! ! ! X 11
::; o 1-: Ig eto, ao Aval para o FI- res, Rui Alves, João �udó-

X X

1(J.
......' gueirens?; Fausto Milton cio CustÓdio, Natios Carpes,

X

X

.tello - Mitzi Gl'een na

helariante comedia,
,;ta:

PERDIDO NO ALASCA,
Ce,nsura Proibido até 14

Perú,

-

NA ARGENTINA A's 8 horas

O FERROVIARIO �SCARITO
D C itib h

! ,dHAZINI - MARY GON,
-, e urr 1 a cegou no-· ,

ticias, imformando-nos dll ÇALVES em:
.

temporada que o Forroviá .. j
FANTASMA POR ACASO

.

1
No programa:

1'10 rea izaram na Argentina. :

Ad
Peru com Farofa - de-

iantam os imfm'mes que
o campeão paran�ense dis.

putará nada menos de 14

partidas.

senho colorido

Preço: 6,20 - 3,50

merecem aplausos -a -sua

conduta, pois tod::Js os seus

/ FEDERAÇÃO CATARINENSE
FUTEBOL

TRANSFERÊNCIAS E

DE

Nilton� Pedro, Mauro Cus .. ,

t_ódio, Manoel Alexandre! A's 8,30 horas
A..lves, Antonio Olavio diO E/:dd Abbott - Lou

30uza, Fl'acelino Guima ..

:ães,., Carlos Aügusto Ca

Javerdr, Geo'/ane Barros da

:3ilva, Geraldo Jose Miran-

INSCRIÇÕES
30tdho, cs Figueirense pa
ra o AtIétic\>; Umbelino Jo-

X DIA ,,15 DE ABRIL
X

X (A N O I T E)
X

X NO ESTÁDIO DA F. C. D.

X

'x

X

X
• ,

• X

X l\'IADUREIRA A. C. (Do Rio de Janeiro) x

X

'x:
X

,AVA Í F, C. ·,(Tri;..Cnrnpeão da' Capital) x

x" x x X

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Banco ·do Brasil S/A. Noticia�.do
C· ,.

� de" E I'
Estreito

ar eira e o�erclo x errer:
E ;1\S CHUVAS CAIRAM ...

LEILÃO ESPECIAL DE DIVISAS - Produtos Agro
pecuários

A CARTEIRA DE COMÉRCIO EXTERIOR, cum

prindo resolução consubstanciada na Instrucão n. 86, da
SÚMOC, de 11-3-54, torna público que os ceítificados de
promessa de venda de câmbio que vierem a ser adquiri
dos no leilão especial de divisas de que trata a citada
Instrução, a realizar-se no próximo dia 8-4-54, devem
amparar pedidos de licença de importação dos seguintes
produtos:
N. Classi
ficação

COMUNICADO N. 17

Especificação do material

Choveu a fartar em quasi
todos os municípios do Es

tado, ficando como legado
de tantos' dias de chuvas

. ,

tórrenciais, inudaçôes, es-

tragos por toda a parte, ca
sas derrubadas, familiasde

. sabrigadas, pontes caídas,
estradas esburacadas e in

transitáveis, miséria, deso

lação,
O Estreito, tal corno acon

teceu na Capital, teve mui-.1.90.01/09 Gado para reprodução, exceto 1.90;04
NOTA - Consideram-se reprodutores boví-

.• la, CATEGORIA

tas ruas inundadas econse�.
nos: quentemente 'o leito das
a) de "pedígree"; d I

- mesmas em petição e mi-
'

b) puros por cruzamento;
11 d séria.

c), de boa qualidade e me rora ores

e'lV.{H"), exclusivamente fêmeas.i- Em muitas ruas, ainda

IConsideram-se reprodutores ovifios:
-

corre a água pelas margens;
a) de "pedigree";

.

«utras estão cheias de lama Ib) . puros por cruzamento;
d O"

e água empoçada. .

c) tatua os "IVI ;

d) de dupla tatuagem; Imaginemos o trabalho

,e) de ventres melhorados, desde que esc0- -que terá a Prefeitura Muni-

lhidos com a' assistência direta de ovino- cipal para endireitar tudo ,o
tecnista do Ministério da Agricultura ou que o temporal estragou!

Pint�: !e��ta�ii: Estadual de Agricultura. À rua Tereza Cristina,

Patos, perus etc., de um dia bem nos fundos do moder-

Ossos moídos ou pulverizados. (farinhas) no Centro de Saúde e As-

Guano -istência, surgiu, em conse-

Adubos animais naturais, não químicamente quência do temporal, uma

preparados, n. e,
. 11 dáPlantas vivas para a agricultura (Os docu-'· nascente ou o io agua, que

mentos de autorização para importação só te-' .;�eln'dado que faz�l' a muita
rão validade se acompanhados dos certificá- gente.
dos fitossanltárlos do país de origem, visados' O Corpo de Bombeiros
pelo cônsul do Brasil e satisfeitas as exigên- I I 'afl'lTIcompareceu ao oca,'das fitossanitárias específicas)
Bulbos, tubérculos, risoinâs, raízees enxer- _de proceder ao escoamento

tos e mudas n. e., exeto cepas e estacas dê. das águas, o,.que não conse-
,

» oliveira guíu com as bombas a va-

·228.65, Sementes para plantio (Os õó�mentos de
por.

autorização para importação só terão valida- fOI' a-
d Por fim, o recurso

de se acompanhados dos certifica os fitos-
sanitários do país de origem, visados pelo b'ir em uma das margens icônsul do Brasil, e satisfeitas as exigências da rua, profundo sulco para.,fitossimitárias específicas). escoamento das águas, E a.

2,39.00 Nitrato de sódio natural (salitre do Chile) extensa vala alí está, dando!2.39.10,
, F:0sfatos _de ct:lciõ naturais (fosfatos tricál- �,'d

' "0' correm:.

ClCOS), nao moídos i1!' sai a �s �",,�{as que _

I

Adubos minerais, naturais, n. e, .. ,' .-,àbu,ndal1h.'mente, €'!U>a�an- lW-

Ovos para incubação f -d:O-se
.

por )odo Q Íeito da
Batatas para plantio (Os pedidos de li�ença �'�a.'

'"
,

deverão ser visados pelo Ministério da Agrí- A
-

f fJ. Ein con�equencla,' oi' ê
cultura. Outrossim, os documentos de auto-

rização para importação só terão validade ch.ado o trânsito pela rua

se acompanhados dos certificados fítbssaní- General Liberato Bitten

tários do país de origem, visados pelo con- -court, onde, desde -o seculo
sul, do Brasil, e satisfeitas as exigências fi- passado, já existia enorme
tossanitárlas especificas).

N. 'CZass:i- Especiiicaçiio do materuü

Adubos manufaturados
. Inseticidas, fungicidas' e semelhantes para a

lavoura, não citádos especificamente, exceto
os compostos orgânicos de fósforo
Creoscoto.

2a. CATEGORIA
Farinhas de fíga(jo para rações balancéadas

. Bentonita e Attaclay (Attapulgita)
Fosfatos naturais moídos
Carnarinha ou farinha de carne

Farinha de peixes
Sais minerais para balanceamento de rações,
exceto 5.18,70

.
Tais produtos' ficam excluídos das listas anexas à.

Instrução nO-87, da SUMOC, de 20-3-54, só podendo,
em consequência ser inlportados quando os respectivos
pedidos de licençã estiverem 'acompanhados de promes�

-

sa de venda de câmbio adquirida em leilão especial de
divisas para a agricultura. .

A uréia (para fins industrais),' classificada na N0-
menclatura Brasileira de Mercadoria sob o nO 5.37.60, e

o enxôfre puro moído (Classificação 5-11-14) deixaram
de fÍgúl'ar na lista supra pelo fato de h�.vere passado

1.93.42
1.93.99
2.07.4'8
2.09.05

2,Q9.09

2.28.55

.!

2.28.59

2.39.49
4.33.60
4,73.50

ficaçao
5.11.35
5.13.69
5.14.45

5.15.30

5.15;60
5.15.79
5.18.41

5.18.42

5.:?0.23
5.30.57

5.30.62
5,37.99
5.39.10

5.39.99
5.42.00
5.42.10
5.42.29

5.42,99
5.44.99

5.70.00
.5.79.99
5.92.40

5.96.41

2.09.87
2.32.99
2.39,20
4.98.01
4.98,05
5.18.99

r

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

OS, SAPOS RECLAMAM", De�;::l'tame�to de Saúde. e visguenta rã.
_ . i jna�, .devem _ habita�' outro I Prefeitur� colo�ar meio fio

Eram gritos de protestos I
.

- "Acaso, nao vos deli- mero que nao o adIantado. e construir boeiros e sarge-
Há dias, à "boquinha" da pelo fato de havermos im- I cia o nosso melodioso coa-! bairro de N. S. de Fátima. i 'tas na aludida rua,

.

(loite, ao passarmos pela rua plícado co�,a �oradia dos! xar?!" � indagou-nos espe-I N�o �àltam .ruas do Sub-I Como se = nã� f�lta:n
Arací Vaz Callado, fomos mesmos ah, � �elr� de uma II vitado, um sapo ainda ado-'I Distrito, onde eles poss�m i lugares P�OP�ClOS a criaçao

inopinadamente hostilizados das ruas principais do

ES-1lescente, algo malicioso,
me- i permanecer sem que. nm-I·

e permanencia dos sapos

pela gritaria infernal dos treito. tido a baritono. '1 guern os encomode .. , nas ruas da populosa cída-
.

rnnídeos' que moram na la- - "Este charco nos per-, Em verdade, os sapos tem Á rua Nagagantes, bem de do Estreito:
s,ôa alí existente, 'a 50 me- tence!" ... -'- gritou-nos aos: razão ... Grande injustiça no meio da referida via pú- Não há, pois, razão para
tros da estrada geral, cujo ouvidos, enorme e viscoso I' d� no:sa parte: o termos pe- � �lica, exi�te outra l�gôa de reclamações por parte dos
charco; felizmente, vai ser %PO-l��arte:o., I

dido as .autol'ld�des ,compe- ag.ua putrJ�a, e�ver�,mhada, I. b:rulh�fltos ranideos da la
escoa�do, .graças as provi- - AqUI e nossa mqra-j tentes, fossem eles enxota-I onde, de ha mUIto, Ja se en-l goa eXIstente na tua Arací
qências da Prefeitura e do dia! ... " - vQciferou velha dos' ali, como os. fav.elados I cont.ram algun.s. especimen,s ,I Vaz Callado,
���"""�;:"'(��)�o_n_ d d D t .l' F d I t f I cL"" I' t' t .1 .os ITIOrrOS o IS rlLO

e-I a 1 us r,e a.ml la os ram- Nã.o somos no's, o u'nl'coa Inc Ulr-se, r€spec Ivamen e,' na primeira e segunua I.categorias de câmbio de que trata a Instrução nO 87;' da dera!!. 1 deos, e a rua Osvald� Cruz, . "inimigo· gratuito" dos sa-

SUlVIOC, sujeitando-se portanto, às licitações de divi- / Nac somos absol�tamen- J
em a sua par�e ba�xa, a

I
pos, que mal anoitece, en-

sãs nos leilões normais.
.

'

� t ,t EI t" I
-

I' I- e, cOl"l-r.a os sapos,_ es an.1-! agua e a ama, s.a.o a ,1, pe.r- tram em doida cantoria, en-Quanto à ureia-adubo, com teor de azoto inferior a b
- -

em PI eClsam VIver, pOIS, manentes, proplclOs a crla- surdecendo os nossos ouvi-
. 45�i; '. continua incluída na lista acima, SO') o nO 5:70.60. I I"são uteis ,ao homem, devo-', c.ão de batraquios, situação dos.Rio de Janeiro, 30 de março de 1954, _ I

a) LHiz de M01'acs Banos - Diretor 1,"
e<,ndo as larvas de que os lamentável que somente I: ',1' i ....

-

. , •

a) A7'naldo Wq.lte'l' Blank '"';- Gerente intO, [l:mt:mos são abundantes, ! c2ssará 'lO dia em que a
<

(C01'respondente)

Fosforo Vermelho
Óxido cuproso
Sulfato de cobre com a pureza mínima
de 9870
Oxicloreto com 'Ü teor mínimo de 50% de

. cobre
Clorato de sódio,
Brometo de metila'
Cianeto de' potássio com pureza mínima de
95%
J::ianeto de cálcio, com pureza mínima de
�%

.
,

Canfeno clorado, com pureza mínima de,40%
Hexacloreto de benzeno (BHC), molhável,
na concentração mínima de. 12%

.

DDT, com pureza mínima de 75%
.Fenotiazina .

Pentaclorofenol.e penüiclorofenáiõ de. sódio

"cratéra" ,

Por que as nossas autori

dades m\micipais permitem Ia construção de casebr�sr
em terrenos muito abaixo

-

. I
do nivel das ruas, s�m a ex i- :
gência riecessária, de pilares I
ou porões, afim de' evitar,

, .

"d'
I

sejam os mesmos atingi os.

I
'

d' d I
pe as aguas as mun a-

ções? I
E' o caso dos três case

bres existentes no terreno

�lagado da rua Tereza Cris

tina, construidos há pouco

tempo, e- agora 'inundados

pelo último temporal, oca
sionando íncomodos e des-técnicos _

Paranitrofenil técnico
- rezas para o erário público,

Caroteno, para uso animal.
Vitaminas'A D concentrados com a movimentação do

Vitaminas do comlexo B- (B1 mais B2 mais'-'Corpo de Bombeiros, que

niacinatácido pantotênico mais colina) con- ali trabalhou quasi um dia
centrados inteiro. /

Suplemento de vitamina B12

Suplementos antibióticos associados ou não
ao de vitamina B12

o motor o
•

'II y:\" seu corro
.................. ·%,��mM@L •

CONTRI IS IMPUREZaS
o',

, ..

que se acumulam-doa

pistões e nas partes mais

importantes do motor;

provocando enguiços é

encurtando a vi":

da do seu carro;

,- ..

1.

,

..

SHELL X·100 MOTOR eu contém "aditivos"

detergentes evitando a formação de C Tostas,

dissolvendo os depósitos' formados pelo carvão

.ressequido e man.endo as impurezas em suspensao

no óleo sob forma de diminutas partículas.

._- !
- l

".

,'i..

M�RECE O M/f!!1
, AIõ.NO.9.

X-/(J(JMDrDII .

,-
. .-DII

.......
..
,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



ti Florianópolis Quinta-feira, 8 de Abril de 1954 o ESTADO
--..--------�-------�----------- ---- --- �-- ._-_._- --�--

mo. Em seguida Missa da Vigilia Pascal e Procissão do Obstetrícia Ginecologia Cirurgia
SS. Sacramento, em torno da 'Praça 15. Completa assistência � gravidês e ao parto, trata- -E--

------

C I
�

Dia 18-DOMINGODARESSUREIÇÃOouPAS- menta clínicas e operações de senhoras, com hospitali- mprego o�rr,- a'gemCOA _ às 10 hs. Solene Missa PontificaL. Sermão da sação em apartamentos de luxo e quartos de la e 2a ,'_.
,

,"" �'�

I classe.
�

,

Ressureicão, Publicação das Indulgências e BellÇão Pa-

I' "

.

,

'

- � MODERNA ApARELHAGEM 'DE RAIOS X . FIrma destá Capital, deseJa nomear In,;pet )""saI. As 19 hs. Comaçao da Imagem de Nossa Senhora e

J
..

� .... ,.
' )n�l'

. '

p
',·ca P,hIlhps, para exames radlOloglCos em geral (coraçao, ",.>,

COlTetores nesta CIdade e Sub-Agentes no Intenorsermão alusivo. ./

�::;",�, 'pUlmões estomago intestinos vesicula vias urinárias /
.

• f" �.:.. ,':_ ," ,'r:' . . .' .:'
. � .lo Estado, oferecendo grande oportumdade.Para todos e cada um desses atos, em que se COl:rW;;:" etc.). com dISPOSItIVOS espeCIaIs para HISTERO-SAL-

.. '.�. . -, .

R d -�'�r�-,
-

. ,PINGOGRAFIA (útero e trompas) e RADIO-PELVI-
moram os prmCIpms mlstenos de nossa e ençao, s:ao METRIA (d'd d' l'

.

t d b ')" me I as ra 10 oglCas exa as a aCla. Anita Gadbaldi, 77. t.s 14,30, nos dias 5, 6, 7,' 8, 9 ;1econvidadas, mesmo independentemente de convite es- Gabinete de fisioterapia, dispondo de ondas curtas, Abril.eletrocoagulação, raios infra-vermelhos e ultra-violetas,
tenda de oxigenÍo, metabolismo basal, etc.

BERÇARIO e ESTUFA para reccmnascidbs prema gIrssem por carta.turos. .

Semana Santa na

�ate�ral
Devidamente autorisados por Sua Excia. Revma, fa

zemos público que nos dias 11 a 18 de abril serão cele-.

bradas na Catedral Metropolitana as cerimônias da Se

mana Santa, obedecendo ao seguinte _programa:
Dia 11 - DOMINGO DE RAMOS - às 10,30 hs.

da manhã, Benção dos Ramos por-Sua Excia. Revma. o

Sr. Arcebispo
�

Metropolitano. A distribuição será feita

pelos Irmãos do SS. Sacramento. A seguir, procissão em

torno 'e por dentro da Catedral. Ao terminar a procissão,
Missão Solene e Canto da Paixão. Às 19 hs. Via-Sacra.

Dia 14 - QUARTA-FEIRA SANTA - Confissões
durante o dia (o que se poderá fazer desde os dias pre

cedentes) e para o que haverá na Catedral e outras;

i�rejas número suficiente de Confessores, em prepara

ção da Comunhão geral do dia seguinte. (Aliás, os fiéis

sabem da lei da Confissão e Comunhão, ao menos uma

vez por ano. Sabem também do dever correlato da de

sobríga isto' é, da Comunhão. dura�te o período pascal).
Às 18 hs. Oficio de Trevas, findo o qual continuarão as

;
<"

-

""-......; .'/

Confissões:
-

Dia 15 -' QUINTA-FEIRA SANTA - às 5,30 hs.

Comunhão Gerai em-que tomarão parte todas as Irman

dades e Associações Religiosas da Capital. Os demais

fiéis, qualquer que seja a categoria social, são insisten

temente convidados a tomar parte nessa belissima pa

rada de fé e piedade cri�tã, depois das Associações.'Às
8,30 hs. MÚsa Pontifieal, intercalada pelos belissimos e

imponentes atos da Sag1'ação dos Orcas, e exposição do

SS. Sàcran:f)nto�� seguirá a desnudaeão dos alt�res. À_s
18 hs.'Ojicio.de Trevas ao que seguirá a. tocante.cerimo-

.

,

• 1
� • • •• _ �

nia'-Jo Lava-Pés" córóada pelo 'Sermão 'do MancJ.ato que

ser-á proferida''''pc!l� S�� Excia, Revma. o' Sr. Ai:'c�bispo
Metrop�Útano .. Faf.se.:tt-du;ante o dia -Ado1'ação d�o/SS ......

" '

Sadamentp�.�á'SfÜltà' Sepulcro.
Dr� r6--'--7'SEXTA-FEIRA SANTA _:_'·.às· �9 hs,

.

�
,- I

Missà dos; Plr.essa7iiificados, com assistência de Sua
I "', 'i' .." ,., ..

",

Exc�'$:1te\{maõ Canto da Paixiio, e Sermão CCl1ne,mo1;a.ti-
vo ela'p'aioxãJ?�#'lorte de Nqss.o_�enhor, por �a ixcia.
Revl'i'la:Jo Si(: Arcebispo Metropolitano. Durante a Missa

. Adoração da-Crus: Das 14 às 15 hs. Hora Santa 'Com Via-
I � �. �

'-SacI'a,e Can:-emoração das Sete Palavras de Nosso Se-

nhor.ria Cruz co� a tocante cerernonia da Descula da

Cruz. Às, ;L9,3Õ·hs.,'·Procissão elo Enterro, índo.o esquife
e.$Ü� E'Wia..: Revina. sob o palio, e ol:íeqecendo.ao itine
tári9 s�gtiÍJ1'te:;, p'r�çà '15, de' N ovembro) Ru�s ( Felipe

'" - .� -

Schmidt, Álv�l."o;d� Cárvalhà, Conselhêiro Mafra, Pra-

�á 15, Rua João Pi�Úo, Av., Hercílio Luz, �ua Tiraden-
_ i. �

I'

tes, RTaç.a 15, Cated!·al. Terminada a pro!!issão haverá o

Se1'mão da $olédade; .

Dia'17 -·SAB.ÀbO DE ALELUlA OÚ ·VIQILIA.
PAsêAL�� às i�,3Ô :hs. Be?içã�' do fogo 'no\lo,'.do·Çirio
Pa��al' e ,da Fonte B�tismal. Hecitação das Profecias.
Canto do Exultet e Renovação das·Promessas do Batis-

pecial, as meretissimas Autoridades civis e mil,itares, Co-
légios e Institutos católicos e os fieis em geral.

Florianópolis, 3 de Abril de 1954.

(Ass.) Mons. FREDERICO'HOBOLD, Vigário Ge-

ral e Cura da Catedral. .

JOSÉ RENATO DE SOUZA, Provedor da

Irmandade do SS. Sacramento.

Tempora�a Iriunfal- !ii[ielP.�' In�litulo Brasileiro do Café
COl_n.e�OratIva do. ,11 al1lversan� do CINE RITZ I .....,. 41••UU.. COMUNICADQ N0 1 nente Silveira, n? 15 -:..._ Sa-Pal ticipando do gl ande acontecimento, QSCINES. I 101/2 C' P t I 324fUTZ - GLORIA e IMPERIAL apresentarão de 10

Ve'nde'_'i' s'e':�
as ,alxa os a, ,

a 18 de Abril, estas sensações: SEMENTES SELECIONA- endereço telegráfico: CA-
Sabado - 10 DAS DE CAFE' FECONSE, cuja entrega
CARNAVAL EM CAXIAS -- José Lewgoy - Dó- Vende-se uma mobília deverá ocorrer a partir de

ris Monteiro de Sala de Jantar.
Domingo - 11
LILI (Técnicolor) - Leslie Caron - Mel Ferrer
Segunda-feira. - 12
IMPÉRIO .DOS MALVADOS - Brian Donlevy -

Claire Trevor

Terça-feira - 13
ULTIMA CHANCE - (Técnicolor)

Mitchum -'�Linda Darnell
i Quarta-feira - 14
O GÉNIO DA LAMPADA - (Clnecolor) - Jon

Hall - Patricia Medina
Quinta-feira - 15
BARBA-NEGRA, O PIRATA

Robert Newton - Linda Darnell
� Sexta-feira � 16
A SENHORA DE FÁTIMA - Maria Dulce

Robert CASA MISCELANIA dístri

bl'\dora dos Rádios R.C.A.

(Técnicolor)

Inês Orsini
Sábado - 17
PAGINAS DA VIDA - Richard Widmark - Ma

:ilyn Monroe
Domingo - 18
O MUNDO E;.M ,SEUS BRAÇOS - (Técnicolor)

- Gregory Peck - Ann Blyth
UM GRANDE FILME POR DIA!
9 DIAS - 9 ESTRÉIAS!

Partido Social Democrático
Diretorio R\egloo�I.de S·ta. 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 dGS candidatos às funções le
gislativas, do Estado e da Uniâo, no
pleito de 3 de -outubrn do. corrente

- >-
.

- •

a�o;
.

h), � assuntos. outros, de alto interêsse
.

'

partidário: '

t'lorianópolis, 23,de março de 1954.
CELSO RAMOS
P�esidehle em e�rcício '

JO.�:O�DA-VIb FERREIRA LlMA
.... --,' .

-' ,

Secretário Ger�l .

RUBENS'DE'ARRUDA RAMOS
Secretário,
ANTÔNIO UÉ tARA RIBAS
Secretário
ROB�RTO OLIVEIRA

, -Tesoureiro.

Maternidade Dr. Carlos
Correa

(DA ASSOCIAÇÃO IRMÃO .JOAQUIM)

'" COMPLETOS SERVIÇOS DE LABO�ATÓRIO
(exames de sangue, urina, escarro, fezes, secreções, etc.,
e provas biológicas para diagTIóstico precóce da gravi
dês). Exame de material para o diagnóstico do� câncer fe
minino, pela citologia, biópsia, � cólposcopia.

BANCO DE SANGUE E SERVIÇ0 DE ANESTE
SIA POR GASES (Foregger).

O GABINETE DE RA:OS X li:- O LABORATÓRIO
ATENDEM AOS, PACIENTES EXTERNOS .NO PE
RIODO DE 8 ás 11 e 14 ás 17 horas.

,
, I

�

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

81 N GO'
A Diret�ria da Soci�dade Amparo à velhice, comu

nica aos portadores' de senha, que o "BINGO" eni. bene
ficio desta sociedade será realizado no dia ,8 do corren

te, às 20 horas, nos' salões da "clube, 12-de Agosto.
Os cartões seLão Vendidos no mesmo dia, nó clube.

--_ ... __ .._�------ .._ .._--�------

A "BROCA DO CAFÉ"
A lavoura cafeeira de

Santa Catarina leva uma

grande- vantagem sôbre as

dos. outros Estados produto-

a todos os lavradores que a

café".
Os estragos da "broca"

na cafeicultura brasileira

o Escritório Estadual do maio próximo.
... Vêr e tratar à rua Vidal Instituto Brasileiro do Ca- ---:0:--
Ramos n. 38. fé em Florianópolis, avisa CbMUNICADO N° 2

sua direção geral adquiriu
a· produção paulista de se

mentes selecionadas de café
das variedades BOURBON

VERMELHO, BOURBON

AMARELO, CATURRA e

MUNDO NOVO.

Vitor, Válvulas e, Discos.

Rua Conselhetro Mafra.
res de café, porque na zo

na cafeeira catarinense não
é encontrada a terrivel pra
ga conhecida por "broca do

Os lavradores que estive-
CASA intert d

..

rem ln eressa os na aquisi-
\'ende--,e uma Ca·C1, sita I -

d t dcao 'essas semen es eve-
ó Rus Ruy Barbos i, nesta

.

-. d'd'rao enviar seus pe 1 os ao
( a j ital. 'E itóri E t d 1 d IBC' scn ano s a ua o "

Informacôos com (I Tu
em Florianópolis, à rua Te- começaram a tomar vulto

I _�-;.:__..._�_�._._-_w_-_- -_w_-_--_._-_,_-_-_- -_-_-_-_-_-_-..I
em 1924, quando quase que

I p • ·d S I I D '

t· I
toda a safra do municípioart. o Otl8 eme c.ra ICO I paulista de Campinas ficou

t '.'
; �,

, I inutilizada. Desde então,

Pôsto de Alistamento Eleitoral 1:: �::e�:�I��:;aiSe ��:�::
Na séde do Partido, à rua Arcipreste alarmados �,-trataram

-

de
'combater êsse inimigo doPaiva, 11. 5 (sobrado); .os correligionários café.

encontrarão, das 9 às 12- e das 14 ·às 17 Orprejuizo causado pela
horas, pessoa encarregada do alistamen- "broca do café" no

'

Br�sil\ -

Cur'so� p're'� �U'n·lve,'rS·II·a' rl·o-j �T::!:,�;::�:�e:��,

,.." , sobe a bilhões de cruzeiros,
_ Direcãc e Orientação dos Profes�ores E' verdade que atualmente,

.Dr, J. J. 'de Souza e D�. Durval Henriques da Sil- por processos modernos co

va - Resultados dos Exames Vestibulares de 1954 aos mo a) aplicacão 'de l BHC,
Cursos de Pl\'RMA'CIA E OD?�JOLOGIA " _ cor�bate ess� pnj]a; toda-

l'iornes Média -,

'.' , Classificação
'Arno Volmí Arruda 7,38, .

"

� .3-0 lugar
.

Josilívia. Schmidt 6,66.:.. 6° lugar
Myriam Gentil Costa 6,43 '7° lugar
Ipolito A. Brunet 5,55 38° lugar
lNICIO DE NOVA TURMA - l�DE AB�IL

LOCAL: ACADEMIA DE ,COME'RCIO
HORA'R1A: 8 ás 9 horas da manhã .

via, cumpre-nos dizer que
o combate torna-se sempre

, dispendioso,
Entre outras medidas

" que podem ser usadas para
I -

,

evitar a entrada desta pra-
ga nâ Javpura cafeeira dês
te Estado; podemos reco

mcndar as seguintes:
•

Ja) - Usar sementes pa-
ra semeadura sómente das

que o' IBC e a Secretária
da Agricultura do Estado
distribuírem ou autoriza
.rem a- distribuição:

2a) - Os lavràdores �ão
devem nunca levar semen-•

,
J

I
1:es, beneficiadas ou. em cas

I t-

quinha, vindas, qe"';"outros
Estad9s, para suas proprie
dades.(DIRETAMENTE DA DINAMARCA PARA FLO-

RIANÓPOLIS SEMENTES SELECIONADAS"E' DE, 32) - Os proprietários
. PODER GERMINATIVO GARANTIDO de torrefação não devem

adquirir café broqueado de
outros Estados, pois do con

ti'ário poderão facilitar a

entrada da praga:
4a) - Os lavradores

nunca devem ,usar saco,s
que vieram com café de ou

tros Estados, para transpor
tar sementes de café;
. 5a)- - ]\fão amontoar o

, café colhido. O amOl�toa
menta dá um início de fer

mentação, que além de pre
judicar o gôsto da bebida
ainda faz, devido o aumen

to da temperatura, com que
�

as fêmeas da "broca" saiam
dos frutos e se dirijam aos

cafeeiros, aumentando, a

infestação;,
6a) --: Deve ser feito o

repasse. O repasse é feito
depois da colheita e consis
te em se colher os frutos
que ficaram no caf�eiro e

pegar do chão- os frutos cai-'
dos;
7a) - Caso seja consta

tada a incidência da "bra
ca" em qualquer lugar da
zona � cafeeira catarinense,
avisar imediatan�ente o

Escritório do IBC., em FIo-

� l'ianópolis, para que sejam
tomadas as necessárias pro
vidências para se combater
a praga e não deixá-l� ,,'

se

" ,

Diretoria �e Obras�Públicas
A V I S O

A DIRETORIA DE OBRAS) PÚBLICAS, avisa que
mudou-se provisoriamente para a rua Vidal Ramos, n.

76.
. Diretoria de Obras Públicas em Flqrianópolis, 1° de

Abril de 1954. ;-
-----_'---

Sementes de Hortaliéás 8' Flore�s
CHEGARAM

G. A.: CARVALHO - DISTRIBUIDOR EXCLUS1VO
- MERCADO PúBLICO - ESTEVES JÚNIOR _:. 58
PLANTANDO DA' ... TRATANDO MELHOR DARA' ...

Os candidatos interessados devem diriglr-se à Rua

Os interessados do Interior do Estado d'::!venl. rJi1i-

Expresso Flori8D6polls
de

ANDRADE & KOERICH
Transporte de cargas em geral entre Flarinnópo/.is,

C1iritiba e São Paul()
Com via,(enS diretas e permanentes

Matriz: - FLORIANÓPOLIS
Rua Conselhe�ro Mllfra, 135

Fone; 2534 - - Caixa Postal, 435
Eild. Telegl".: SANDRADE

Agência: - CURITIBA
1 venida 7 de Setembro 3320124

Fone: 841 (Linha Paralela)
End. Telegr.: SANTIDRA

Agência: .- SAO,PAULO
Rua Rio Bonilo n. 1247

-o--

Fone: 9-3 L-96 - Atende Rápido RIOMAR
End. T.�legr.: SANDRADE

(Agências no Rio -de .Ta'n.eiro e em Belo H01'i.zcnte eOIl

t·râ.fego múÚIf) nt? S1io Plm/o cnm n '{';'mpTê8n ne T"on
'01'1;;2" IH i'llas Gerais S/11)
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P-RODUTO-S PROBEL

-

Nenhum apresenta tantas qualidades por pr-eço
tão reduzido! Dotado' da revolucionária "mola

mágica" -. indeformável e resistente,
oferece sustentação' anatÔmica!

I·

I

E O mais maciõ de todos!

TRAVESSEIRO DE MOLAS

1

D'IV INO IIMOLA

. DIVINO
-

.

,- a garantia .�e um sono trenqulle l

o aniversário é nosso - mas o presente é para
você!

.

.E ve.�ha busco-lo :- é a' fcmcsc "Dupla
do Sonho. Divino"! Dois morcvilhoscs produtos
fabricados pela PROBEL - a maior fábrica de-

o que há de mais fino no gênero I Molejo especial' e
estofos da melhor procedência! Absolutamente' silencioso,

,
não em pelota, nem forma buracós! Revestido de tecido
de ,primeira quolidcde !

..

Colchões de Molas da América do Sul!
E veja: não é preciso mais de Cr$' 50,00, poro'

,
.

.. ;

ter' êstes produtos crrionhõ mesmo em suo "casai

Apenas Cr$ 50,00 de entrada·! É formidóvell
"

.,..
, .

"'/
�.- -_ ';'

�
�,' ;: ..

,

.....,. ONDE .o SORTIMENTO É MAIOR... E a PRECO MENOR I .

,

.':'.
.

',. "'. f· ."
. •

_.t". '

.
.I" \

.

Rua TraiqO$), 7 e 33 r: )FLq,RI��Q·POLIS�. .�.
....... -_._, .. ' ..•......

,_._P>'-
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o "DUQUE DE CAXIAS" IRÁ A HAVANA

7l. 0[1 IOA
Renúncia de Cunha Bueno para pacificar
s..Paulo • Canüidalura Adolfo Konder:

S PAULO 7 (V A ) I B di
. .

t 1 t f '1 'do reconhecimento pela's e recentes cnuvarada's. Par-
. , .. -, ueno 1rlglU uma cal' 'a ao' pa men e

.

ace ao ca oroso

O sr. Cunha Bueno seguiu. sr, Cirilo Júnior, presidente I apoio que temos encontrado eloquentes e, expontâneas te dessas cidades, inclusive

para o Rio; depois de enviar do Diretório Estadual do no seio das populações do manifestações de' apoio já residências, foram destruí

uma carta ao diret6rio re- PSD' bandeirante, apreS€_!l- interior. Julgamos entretan- :eceb.idas de cerca de cento das pelas águas".
gional do PSD, retirando tando sua renúncia e justi- to nosso dever, nesta dra- e cinquenta prefeitos e Quando lemos isso na _ga

sua candidatura, a fim de ficando assim a sua atitude: matica encruzilhada da vi- mais de oitocentos vereado- zeta (da Rua Tiradentes),
facilitar a escolha de um "Ficamos profundamente da de São Paulo, reiterar o res municipais e do próprio em, manchete, ficamos de

candidato de conciliação honrados e sensibilizados nosso propósito de renún- povo paulista, conforme in- solados,' como todos, Sabía

que, tudo indica, será o sr. pela indicação do nosso no- cia, desde que se encontre sofismável ,e categórico pro- mos, por outras fontes; que
1 I as enchentes tinham sidoPrestes Maia. O governa- me para disputar o alto car- uma formu a com a qua núnciamento das popula-'

dor Lucas Garcez confir- go de governador de São nossa agremiação evidencie ;ões do interior na praça grandes. Enormes. Que' os
,

f prejuízos muito vultosos.
""
mou a visita que lhe fez o Paulo, decisão essa tomada ainda uma vez seu pro un- pública dos municípios de
sr. Cunha Bueno em com- pelo PSD, por expressiva ::lo espirito de compreensão Itapolis 'e Xavantes."

_

panhia do sr. Hugo Borghí, unanimidade de votos já � transigência e harmonize Seguro de' que o nosso

para explicar a marcha dos 'iomologada pela direção na- as forças democráticas do partido saberá manter suas

novos entendimentos reali- eíonal do partido e, sobre- nosso .Estado em torno de tradições de apego à causa

zados, tudo, fortalecida pelos sig- .rm denominador comum pública e de desambição, chete diarina, E, '�aos pou-

A DESISTENCIA DE nificativos pronunciados de que possibilite ampla vitó- sobrepondo sempre os altos cos, a calma nos foi voltan-

CUNHA BUENO igual .sentido dos partidos eia' no pleito de 3 de outu- interesses do Estado às con- do. Aquele inclusiv,e resi-

dências, nos alertou o espí-S, PAULO, 7 (V.A.) Ie Representação Popular e 'sro próximo. veniencias pessoais ou 'par-
As s�cções dos partidos po- Republicano. Ao tomarmos esta deci- .ídárlas, pedimos transmitir
liticos de São Paulo-que a- Não nos falta ânimo para ,são, nãopodedamos deixar a todos os companheiros de
poiam o governador Lucas prosseguir na luta, princi- :le manifestar nosso profun- luta, a certeza de nossa gra-
Garcez acabam de tomar tidão por mais .esta irrequí-
nova orientação no proble- vaca prova de confiança re-

ma sucessório deste Estado. cebida e a segurança .de
Não tendo encontrado eli- nossa lealdade e dedicação
ma favorável à sua candi

datura, o deputado Cunha

aos principias do nosso glo
cioso Partido Social Demo

,

crático",
COlVl A TELEFONICA CANDIDATURA

LANÇADA
Florianópolis Quinta-feira, 8 de Abril' de 1954

clarou #0 autor Delmann,
chefe do serviço da defesa

MENSAGEM AOS JORNALISTAS DE
2.480, são instalados !lOS TODO O BRASIL
Depósitos das ,Arataca e

r _

Navegação Hoepcke, nesta Ao com-emorar ontem seu 460 aniversário de funda-
cidade. ção, a A B. r., dirigiu aos jornalistas' de todo opaís a se-

Desde 2 f' dia 5 guinte mensagem:�. eira,
. _

'

"Dirige-se fi: Associação Brasileira de Imprensa, ao

,qu�, ao. frocurar ligação, çómpletàr, nesta; deita, mais um ano de lutas, aos cQ,nfra
com os mesmos ,e não con- 'cUs de todo o Brasil, para ainda uma vez 'eiortá;.los a

seguindo, ligamos para" a que se detenham _n.a·s responsabilidades que lhes cabem

Central Telefônica, soliei- no momento que �,\mundo atravessa. Jámais tendo tran�
sigido com a 'violência, vigilante sempre na defesa da li·

tando providências, que fo-
I d D'berdade .de impre,nsa, - pl'incipio fundnmenta as e-

ram prometidas, a principio mocracuis _ a A. B. I. concita os homene de jornal a que
se' unam cada vez mais a fim de que possam fazer face
às circunstâncias a'tuáfs. Não deseja a Associação Brasi
leira de IwIP,rensa estabelecer nenhuma hegemonia, j�
que, não distingue jornalistas maiores ou menores, j01'
nais grandes ou pequenos. Seja nas grandes capitais, ao

ruulo trepi�ante da moderna maquinária, seja- no mai,�

longinquo rincão do país, onde o jornal é ainda çompos- passiva no Ministério do lu-
to e impresso pelo sistema manual, a função do, homem terior,

'

nes.

Será que os "vamos pro-
de imprensa é sempre a mesma, servir à pátria., Daí o Noticia-se por outro lado
apêto da Casa do Jonwlista para que todos os que labu-

que o mencionado serviçotam na imprensa se reunam em tôrno do dominador co··

mum da grantileza de cla.sse;� para que sua voz seja ou- es�uda o problema da re

vida nos quatro pontos cardiá� e para que a A. B. I. pos- construçãõ de uns 3.000 a

sa, em 58, quando terão decorridos 50 anos da data em brigas antiaéreos existentes
que Gustavo de Lacerda fundou a Casa do Jornalista, no território federal e que
comparecer perante o mundo para mostrar que a nossa

't"
.

f t. . • - l" 'd t' .

t't
' - perml lrIa111 o erecer pro e-

msütutçao ocupa ugm' tmpm' en re as ms t utçoes con-

I _ . _

gêneres. - HERBERT 1!J0SES,' presidente".' / çao a um mllhao de pessoas.
--------------------------------------------

Os telefones ns. 3.117 e
Em Mafra, quando festí-

'>

v.amente recebido' alí, o sr,

Adolfo Konder, foi lançada
a sua candidatura ao Sena
do Federal,

MASCARAS CON
TRA RADIOATIVI
DADE

BONN, 7 (U.P.)

com o clássico '''vamos pro
videnciar" e depois com o

preparado na Alemanha O
cidental um modêlo de
máscara eficaz contra os

produtos radiativos - 'de-"estamos providenciando",
e assim ficamos até ontem

à tarde, sem as desejadas li

gações com aqueles telefo-

videnciar" e "estamos pro

videnciando" vão continuar,
ainda, /por alguns dias?

Que digam os da Compa
nhia Telefônica ...
... e que sejam reparados

nqueles telefones ...

COMO LÁ FÓRA 'TUDO É DIFERENTE'
AUTORIDADES SE PREOCUPAM EM BENEFICIAR

ÔPOVO

HOJE:

CR$ 200.000.00
./

TIM. • •

MEXICO,7 (U.P.) ,- Os' desta, capital.
marinheiros do navio-esco- Os marinheiros bzasileí
la brasileiro "Duque de Ca- ros viajaram em companhia

, xias" partiram ante-ontem -dos representantes 'do' Mi"lnundaçãó! ltajaí, Cem-

b01'jÚ, Santo Amam e Tiju-
à noite com destino a Vera nistério da Marinha e da'

cas. estão sofrendo cruel- Cl�UZ, de ônibus, depois de' embaixada do Brasil.
, -,

d
.

d 'l
> visitar, durante o dia, as fa- ,'fiil",mente ós amos as u timas

mesas pirarnides
-

aztecas de, i' O -'�Duque de Caxias"

Teotíhuacan, a uns sessen-' provávelmente zarpará ho
ta quilómetros ao norte ie com destino a Havana.

MALDADE

RECOMPENSA DE
10.000 CORDOBAS
MANAGUA, 7 (U.P;) -

A ,Guarda Nacional distri
bUiu boletíns, através dos

quais é, oferecida a recom

pensa de 10.000 cordobas
O "PESSOAL DE OBRAS" NA'·O.' 'pela captura de supostos

_�. TEM DIREITO � membros da Legião ,dos Ca-

•
raibas, e de outros 'tantos

,O Parecel' do Procurador Barbêdo foi dado na apela- ex-membros da Guarda Na

Alceu Barbêdo a Respeito ção cível 4.620, decorrente "danaI, aos quais se acusa

-, "Podiam, Pois, Ser Dis- de uma causa oriunda de ele haverem tramado o as�

pensados Livremente os'A- Santa Catarina, na qual é sassinato 'do presidente da

pelados", 4fi1'ma o Pat1·oll.O apelante a União e em cujo República, sr. Ànastasio
dâ União

' ,

processo é relator o-Minis- Somosa.

Manifestando-se, > através tro Macedo Lidolf, em su

de Parecer, num pro,cesso bstituição ao sr. EI��no
em que Manuel Anselmo da Cruz,

Segund'o o "Correio do Povo" 'ao que tudo indic&
não haverá, na Capital gaúcha, falta de peixe durante a

Semana Santa, pois toda� as providências para o normal
abastecimento da cidade fqJ:.am tomadas ,em tempo pelo
Servico de Caca e Pesca, da secretaria -de Agricultura, e

a Co�issão d� Abastecimento e' Preços, se�unqo in

fOlmou ontem o sr. Cados Meira, chefe do primeiro des
se�: .órgãos,

, Já foram adquil:idos em RiQ. Grande de� toneladas
dt; CUl'vÍ'na, pescadinha e pescada, estari'do sendo estoca

das outras especies -:l.e peixe que serão transportadas pa-
C 1 Rosa e outros, integrantes

ra Pôrto Alegre em caminhões da OAP e a i arma-

zenadas no frigorífico do porto. Pêlos calculos do_ Se1'- dQ "pessoal de obras" dos

viço de Caça e Pesc� haverá, para franca,distribuição Ministérios, pleiteiam inde-
.

ministro do Exterior da

208 portóalegrenses, quinta e sexta-feira Santas cerca de nização, por terem sido sem
EM PREPARO A Fran�a, Georges Bidault e

ci�quenta' 'toneladãs de peixe de mar e de água doce', ela dispensados,.o Procura- RESPOSTA À o chanceler da Alemanha l
�endo de notar que (; produto deverá ser vendido pelo

dor Alceu Barbêdo afirmou Cidental, Konrad Adenauer,
Preço de cus,to e mais o transporte, pois nem o Servif,;o d_e QUSS'IA '

OAP "1" d
'-

1" provavelmente se reunirãoCaça e Pesca, o' órgão comprador, e nem a C ,or�ao que apre 1mmar e pao
federal que fornecerá o dinheiro para a aquisição, tem competência da Justiça 'do novamente para disc\ltir a

fir·alidade lucrativa. o Traballío, arguida pelo ilus- PARIS, 7 (V. A) - Os questão do Sarre, durante
Interrogado sôb�e' como seria feita a 2istribuição do

tre Procurador Abelardo da representantes diplo�ticos a semana que precederá a

peixe, informou .o sr. Carlos,Meira que esse se pro-
S 1 G t da França, Inglaterra e Es- P' A .

f
_

cessará por meio de trinta e ,seis postos espalhàd9s pela i va omes, encon ra a-
_

ascoa. 'u� ormaçao pro-

cidade, de tal forma que todôs os bairros pc,ssam se abas- poio, sem dúvida, no artigo tados Unidos, se reuniram gramada Ou Ministério do

tecer sem atropelos e com abundância. 201 da Constituição". Sali- aqui, na tarde de ontem Extérior, entretanto, não
Nós; aqui" (isto é, os que dispõem de recursos), 1?a,s-. entou, ainda, no mérito, que para iniciar o preparo da diz a data e local exato da

saremos a Sem,ana Santa com b�caf�au a 5�. c:,:+zel�os nenhum é o direito dos ápe- rêsposta dos aliados ociden- reunião. As conversações
ao quilo e cação, a Q5, preço do, baca au no IS rlLO

e-II d ( L,. d' M' tal's a' ultl'ma nota sovI'e'tl' - 1
_

dderãl e São Pauio. a os os operarlOS os 1- para uma so uçao com a-

. Bem, ,para os ,reconhecidamente, pobres, haverá,por rústérips}, dizendo: ca sôbre a segurança da ta entre França e Alema-

certo, n;'anjuvas a 20 centavos, por unidade e cardosas a - Ademais, o que cum-, Europa. Esta' nota propõe nha sôore ó futuro do Sar-
50 6entavos; o,u então berbigão a' 2 _cruzeiros por um pu- pre considerar é a situação! que os Estados Unidos fa-
nhaclinho ae caber na palma da�mao. '

" nos quadros da Administra- çam parte <!9 Sistema de

"L',o,'te'r·.'8 _

�

do 'Es'\:t'ad'o' ção. Pertencentes ao chaina- �egura�ça da 'Europa que

_

do pessoal de obras, podiam a Rússia apresentou na con-

ser dispensados livremente, fet:encia dof' quatro grandes
I

sem direito a qualquer in- em Berlim e que a URSS

denização, que a legislação participe do ,tratado da

con,dizent� não prevê;'
'

OrganIzação do Atlântico
Esse parecer do sr; Alceu' Norte .

Assustarno-nos, todavia,
com a destruição (anuncia
da) de parte de 5 cidades.
Lemos (e relemos) a man-

Foi

ram. destruidas!!! Serena

mos, de, vez. A calamidade
foi grande. Mas não chegou
a des�,(uir em 'parte as cida
des -citadas. Na manchete,
há exagero e há mancada

gramatical. Desculpa-se es

ta. Aquele, não. Porque?
Por que, sendo lido algures,
levará a intranquilidade a

muitas familias, que tem

parentes nas cidades des

truulas, em parte. Mau jor
nalista, o autor da manche
te. Além de alarmar os ou'

-iros, ainda dá orelhadas na

sintaxe. Ao que se sabe,
nessas localidades não hou
ve vitimas a lamentar. Pre
juizos, sim. Que_ o

.

jornalis
ta .déstrua a gramática (em
parte), vá lá. Mas deixe as

cidades, no todo. Não agra- I

ve o mal, com outro mal,
que é maldade ...

..'. BUM

rito. Já se _ viu uma cidade
,/ ,

ser destruida, mesmo em

parte, deixando incólume
as residências? E, depois,
aquela construção gramati
cal: lJaJ·te dessas cidades [o-

ENCONTRO ENTRE
BIDAULT E ADE.

NAUER
PARIS, 7 (V. A) - O

re continuam em Paris 'en

tre Maurice Schumann e

Walter Halbtein, secretá
rios de Esta<lo para os-Ne

gócios do Exterior de am

bos os govérnos. Tais.. con

versações sexvirão de base

pára as futúras negociações
,

entre Bidault e Adenauer,

THOMAZ DEWEY, GOVERNADOR DE
NOVA YC�K, CON VIDADO A VISI

TAU O BRASIL
.,

, \

RIO, 7 (U. P.) -'- O go- ser realizado aind� este a�

vernador d� Estado de No_l no em São Paulo. O sr.

va Iorque, sr. Tomaz E. Dewey, que é destacada fi

Dewey, acaba de ser con- gura da politica norte-ame

vidado a vir ao Brasil a ricana, foi candidato do
"im de participar do 10 Partido Republicano à pre
:ongresso . Interamericano sidencia do seu país nas e

le Ministerio Público, a Ieições de 1944 e 1948.

l'RADIÇÃO
Ouvi falar que, no corrente ano, a conselho de

líderes católicos, não haverá a tradicional malha
ção de judas, no sábado de aleluia. Distraido, in
daguei:

- Será que não vai haver [udas, este ano?
- Tá sojeito! respondeu o político.

ELOGIO ERRADO

O "Diário da Manhã", de ontem, escreve no

Comenta-se na Ilha. . .

-

,

"Que o deputado Clodorico Moreira, pre-
sidente da FÀRESC, está mostrando 'suas
qualidades de, organizador e administsadcr.
Quem duvidar, vá à séde da FARESC, napra
ça Pereira eDliveíha, porque lá se defrontará
com um ambiente de trabalho: salas pintadas
recentemente, mesas envernizadas, armários
muito bem arrumados, cada pessoa no seu lu-

• gar e, antes, acima e sobretudo: "um standar"
de .máqu inas agrícolas, com algumas' dezenas
de arados" grandes, etc."
Clodoríco, parabens! Parabens pela maquilage

das salas! Parabens pelo lustre das mesas! Para
bens pelo comportamento gráu 10 dos funcionários!
Parabens por tudo! Por tudo in the rigt place! Mas,
por mal que lhe pergunte, aquelas dezenas de má-
'quinas agrícolas, de arados, de grades, de etcs ...
paralisados ali na FARESC, não parecem fora do...._
lugar? Será que ninguem, aí pelo interior" está pre
cisando de alguma dela"s? Que 'tal distribuí-las pe
las zonas-- agrícolas, pondo-as à mão dos colonos e

lavradOrES? Cá na minha fraca opInião e no meu

errado -pensar, arados, gr'l:les e trilhadeiras em sa

la-de-visita me parecem menos úteis que na lavou
ra! Palpites! Quem sou eu- para criticar-lhe as

qualidades de O1'ganizador e administmdor?

MARMELADA
O senador Ivo d' Aquino, sempre brilhante e

convin�ente nas suas opiQiões, falando sabre a

luta de v,êle-tudo entre Gracie e Passadto, susten
lou que tais, encontros, no geral, são marmetadas.

Vi a fotografia do Pass<trito depois do rompe
rasga: Se aqúilo não foi às veras, c,oncluo:

Eis aí, 'Enedino, um esporte -que não' nos
serve!

PLANTANDO, DÁ ...
E por falar em coisas violentas, lembrei-me do

meu velho amigo Zedar,' ao encontrar-me, 0ntem,
com o não menos novo amigo Jáu Guedes.

- Vamos ao cafézinho? - convidou�me êle,
- Só fôr da tua lavoura! - acei�i eu.

.

Mas não fomos. A lavoura cafeícola do Jáu
ainda' é promessa. E êle; ali mesmo 'na esquina, re
petiu-me q caso das ,sementes que fôra ,pedir ao

nosso excelente. e gl:adieoso
'

Zedar.
- Semehte, que é bom, neca! Arranjei foi mui-

to.. discurso bonito, em folhêtos!
'

::_ Plantaste-os?,
- Claro!
- Estão nascendo?
- Claro!
- Flores?
- B�tatas!!!,

PROFILAXIA

Precisamos criar um posto de saúde para en
sinar portugês.,Certos males vernáculos -estão' gar
rando andaço. Ainda ante-ontem, no Diário, o Me-
dei�os escrevil:) cidadães!!!'

'
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