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'�;fixarão a Politica
trio d:::��.rinli t eCIIDlDica do contiRenle

I I
mo, 13 (V. A) - o ordinária"'do Conselho In-

,K. 11.:',11
Itamaratí, já iniciou o pre- teramericano Economico e

'paro da 4a. ::'êunião extra- Social, que se realizará nes

o( r�l capital em setembro pró-

Morreu quando
receberia um
prêmio por viver

Im'e�l'a�o Os locl811alas e' a
" U -II ,

caodidatura
c Aos,municipios aÍinqic:ios Loclo BIUIlDCoorl

pelas enchentes
I

je;���a l!e '<:�loA�orizar���
Segundo esL1Ji1(1S infor- t

.

d d D d '�
ra-se mun a a, es e São de perda de gado, cavalos, informa que '- o Diretovio

mados, o "ilustr.�, senador Joã B ti t t' S t Lo a.IS a a e an a LI- suínos e aves. Vive a nossa Hegional do Partido Socia-
Francisco Gallott i, cm cem-

.

t d f' d baí d
'

- lIa, u o !Con e aiXO, a- ....opulac.. a-o a 1�,aI'OI' càlamí-
'.

t d idie- _

t. !�,,;_j eCl tlU apoiar a candi-
binação com os demais [t.ua, ocorrendo, inumeros J d bli ,

., , ua e pu ica já ocorr+rla .Iatura do deputado Lucio
membros da representaqão desabamentos em VI·I'fUd,.

#

-
. - neste município. A fim de Bitencourt, presidente do

caterlnense, nn 'Senado e .do vento e do ternporal. ibili
.

'pOSSI 1 itar nossa recupera, PTB mineiro, ao Senado
na Câmara, promove, no H· d t t 1 d

-

ouve per a o a as co- çao agricola-pastoril e 1'e8.. Federal nas próximas elai-
memento, ativJdad��s nc lheita d 1 1 d b 11 S e arroz, ca cu a, as ta e ecer o transito, ainda cões de outubro. ° direto-
sei.tido de c' ,>'::, do go- em 'cento e c' t'l 1 f" inquen a nu anorma, azem-se necessa- ..ia petebista aceitou o pro-
vêrno da Uniãi, illwrhE','l sacos d dí 1" ,e man roca, catou- rios recursos monetá-ios grama minimo dos socialis-

�

ajuda a vári is muni'clpios 'ad ta mil
'

,

1., :, a em sessen D. rm sacos, ca culados em sessenta mi. tas. Além da adesão 'do
catarlnenses, ultimamcnh' le feijão, em cinco mil ��a� lhões de cruzel·ros.' Enca.""". PSB d d

d
..- , a ca.n i atura .do 'ir.

c.:l"tiga os """,las erH!hentes. �os b t I.t'� '- , em como ou ra,s a- cemos necessidÇlde de pnvi� Lucia Bitencourt, a 'ser lan�
vouras. Em S.·,nta Luzia Í'J. dencias urgentíssimas. Sau� çada pelo PTB, contará �Cl11

ram derrubadas mais de !i€- dações, (As;;.) Zefer;no ,) apoio do PSD, que indic:a
;enta e cinco por cento d4S' Carvalh,o Neto, prefeito ma- ..á tambem para' o Sena-:lo
bananeiras, havendo !!ra'l- 'ilI'cI·pal."� I sr. Benedito Valadares.

�'-SII•.bas,es,lia Vargas, afim de expôl�: '

governo francês estudou, seu conhecimento, o'r�_ T�",ln.h,.,,_

lhe a aflitiva e angustiosa
. hoje, as condições para 11 dres, o.Ministério do Ext€- de suas bases aereas e :er-

situação desse:; municípios <!ssociação bntânica à CJ- rior manifestoll que Eden ,('stres às forças do proje
e solicitar a imediata abel'- munidade de Defesa da F.11- pretende fazer' declarà.::;ão tado Exercito das seis na-

iOpa, mas não fez comuni- à Câmara dos .-comuns, na ções como e3�imulo à raiiti�

cação alguma sobre se ro- quarta-feh'a próxima. cação do tratadc pel� Fran-

rum encontradas as condi· Em fontes bem informa- <;a.

"
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"Cidade Atômica"
Será constrúida em Minas Gerais

-Médicos em
greve
TEL.,AVIV,13 (U. P.) ._

RIO, 13 (V. À.) O,

presidente do Conselho Na

cíonal de Pesquisas decla

rou a imprensa de Belo Ho

rizonte que "a cidade atô

mica" do Brasil será locali-

ma Guimarães realizou pes

quisas geológicas na região
c. atualmente, procede ao

levantamento aerofotogra,
métrico de toda a área on

de há indicio de uranio.

LINZ, Austria, 13 (U.P.)
- A sra. Magdalona Wi.lk

faleceu no dia 9 do correu

Israel iniciaram uma "gre- te, ao completar 100 anos

ve de advertência" de 24 de idade. ° .falecimento 0-

horas, ontem, para apolo correu minutos antes de
.do depósito de melhores chegarem à sua casa as au-

vencimentos. A metade do� tor idades municipais cara
médicos trabalha em Te] éntragar-lha presentes por

Aviv_e os outros no ínte- ser ela a mais velha rcsi ..

rior do país,
'

I dente de Linz.

Dois mil médiuosdo Servi

ço Público do Estado de

. �

p..:;epal'ar especialistas ��n I projetos mais amplos, o

física 'nuclt:u', químicas Conselho instalará usinas

dos mmerros radioativos, de tratamento do material

geologia e adquirir o equi- uranífero junto às fontes

pamento indispensável para produtoras, o que significa
que o Brasil se lance com que as primeiras se 10caL

zada em Minas. Acrescen- sucesso na batalha de apro- zarão em Minas, especial

tau o almirante AÍval'o :\1-, veitamento da energia atô- mente no município de Po

berto que a região exata (1- mica em atividades pacíf. ços de Caldas, onde já' vem
inda não está escolhida mas caso Preparando-se para sendo feitos estudos l}es,,;c

aludiu a estudos feitos pelo sentido, ° professor Djal

geólogo Djalma Guimarães

para sua instalação próximo
a estação Anojado Lisboa

Ponderou que "a cidade
'

.. -

tômica" não figura nos pla
nos imediatos do Conseihc,
que esté preocupado E':11

Auxilio "Federal
Inspecionará

as guarnições· do Sul
RIO, 13 (V. A) - ° vai percorrer todos-os S2,-

viços ligados a sua direto
ria, no norte e no sul do

país, com a finalidade, 5e

gundô se diz, de inspecio
na-los e toma:' as medidas

general Canrohert Pereira

Ia Costa, diretor da Produ-

Ioje�õe8
condenadas

;ão Tecnica do Exercito,

PONTO
Facultativo

que se .fazem necessarias.

Durante sua permanencia
nos diversos Estados, o ge

neral Canrobert se entre

vistará com os altos che.fe�

militares das guarnições
neles sediadas.

\

A viagem dr) ilustre niÍ-

iitar foi hoje iniciada el'm

a partida para 9S Estados

-do sul.

o ·sr. depu�,}dt\ Lé'cbel'w
L,�al. {lresenterüent:\ nesta

C�II_i.tal, .licenc:"d J (jd[, ,.,

é,ha da

RIO, 13 (V. A) - Den

tro de dois dias a Comis<;ão
Nacional de Bio-Farrnacia RIO, 13 (V, A) - O se

se pronunciará a proposit-J 1 cretario da presidencia t!�

da denuncia relativa à ad- Hepública enviou aos minis

ministração por via pm:"=n- tros' de Estado e aos �i.ri

teral, de injeções de crista- I gentes dos':' orgãos direta

Ena de olho de peixe. mente subordi'nado à prt;si-
No .processo, acha-se in- dencia da Rt:;pública tele

cluido- O' pareCeI' qriê, ".E?..)l". graí;nà':�(rPtila,',:- c*omun,ican,
- :sõli.citação 'da Aead'b."·',.r' '-I', õ' e0�do 'flVé;:-e·)..

,Âm'el'lcana e Oftâhn,)lo- eesolve\1 consl ernr PO:"1wl---"'--'_-�::';;';':;:':"=�::"';'-

gia, emitiu o Conselho Na tacu1tativo os C:i3S 15 2 J6

cional de Pe.?ql�isas dos Es- do corrente em todas ilS

tados Unidos,.' condenan-lo cepartições públicas feile

formalmente O' uso daquele (ais, paraestatais e autar-

Jagan (:OD
deDado,

medicamento.
tura 'de créditos' extraordi

GEORGETCWN, 13 lU.

P.) - ° dr. Chc(ldi Jagan,
�der do partido populCiJ,

'I p�-ogressi�ta e primeiro :ni

tlistro deposto da Guia'1.1

lnglêsa, foi condenado a 6

meses de prisão por ter vio�
'ado uma ordEm oficial que
o proibia de se atastar a.a

capital. Jagan iôra prês0 a

3 do corrente, em Mah.ili·

cony, localidade a 40 mI

lhas de. Georgetown, dois

,dias .depois de ter tomad,)

conhecimento ela ordem do

do Exterior (l1aral (Secretário da Via-

quicas.
náriós, para minorar es

preJUiZOS, e 1'estabelecé,
quanto passiveI, ã nornl�lli-A�sembléia. Legislativa' d,o

Estado de �ta.. Catarina'
.. -

Convife
o Deputado Osvaldo Rodrigues 'Cabral,

Presidente da Assembléia Legislativa, t�m a

honra de convidar as autoridades civis, milia

tares., eclesiásticas e o povo em geral, para

assistir a Sessão Solene de instalação dos tra

balhos da 4a. Sessão Legislativa da 2a. Legis
latura marcada para o dia 15 de abril, ás 15

horas no Palácio da Assembléia.

Florianópolis,.12 de abril de 1954.

�ões satisfatorias. A íntima

colaboração i.nglesa ao pro

jetado Exercit·) europeu das

A propósitol disse-nos, seis nações é uma das COIl

['ecebera o �pelo abaixo,' dições dos franceses para a

que foi confia<ló ao sr. Se� ratificação do tratado da

nado)- Gallotti, pois que se Comunidade de Defesa da

,Jcha afastado da Câma�a, Europa.

ximo, com a participação de'
rodos os min.stros de F",·

,',enda dos Estados Ameríea,

I,OS. Esclarece-se que aque
le conclave estudará cerres

particulares .de agenda :�CQ-
. .'

normca que, por varres mo

éÍvos, não puderam ser a�

I T0sEllciadas devidamente

em Caracas.

Nesse proximo encontra

será fixada uma política e

conômica definitiva dos Es

tados Unidos para com os

}:lÍses eh América Latina.

dade na vida dessas COll1ll- CANDIDATO DE GARCEZ, P.sD E, PTB
RIO,13 (V.A.) - Com o ::.eos, onde reinava um am

Ipoio do governador Gar- biente de franco entusiasmo

�ez, o PSD e o PTB de São ,ante a escolha do nome que

Paulo lançarão oficialmen- finalmente uniu .os dois

te nas' próximas horas a principaís partidos do situa

candidatura do sr. Nilo A- cionismo ,paulista. ° PR
deverá formar na coligação,
Ignorando-se ainda a posi
ção do PRP.
° sr. Cunha Bueno deve

':) .ser o candidato a vice-

nas,

governador, restringindo
seus .moviment.os.

por licença. ° ministro

Foi o segunlte o apeh da Grã-Bret�nha, Anthony ção) ao Govêrho do Esta-

.:{ue recebeu: Eden informo:! à Câmara do.

"E' d�loro::;o comuni:!aJ dos Comuns que anunciará O manifesto de lançamen-

a V. Exéia., que a nossa Ti- os termos da cooperaçã.o to estava sendo redigido on

,!J.(·as desde olltem, enCOI1� britânica à Comunidadeide \em à noite nos Campos Eli-

O mar�o inicial-para a instituição dessa data das

Américas, foi a Primeira Conferência Internacional dos

Estados Americanos, quando no dia �4 de Abril de

].890, reunida em Washington, aprovou a seguinte re

solucâo: _. "SeriÍ c1'ictda pelos Estados 1'epresentados
?lest� Confe1'ência uma Associação sob. o título de União

Inte1'nacional das 'Repúblicas Ame1'icanas, com o obje.
tivo de- coligü' e dist'l'ibuir infonnacões comerciais".

� ,
-

Posterior'mente foi construida a Casa das Américas

com a contribuição das repúblicas americanas. Hoje,
unidos pelo pan arnericanismos, impera o lema: - "Tô

da ameaça à paz de uma nação america-ha se1'á consi.

demda am,eaça à paz de tôdas elas".
.'

Remontam há mais de...125 anos, pois, ql,;f\, por volta
de 1.825, a maior parte das colônias das Américas, do

Sul e do Norte, havialn cónquistado su'a independência,
embora sérian1ente comprometidas pela cobiça das na�

ções européias�

I
'e realizarem' em intervalos� de cinco anos.

.

A Sétima reuniu-se �m Montevidéo, em 1.933, ape�
�ar de as 21 Repúblicas estal'em assoberbadas não só

·�om os gráves problemas econômicos 'provocados pela
crise mundial, como tambem pela desastrosa Guerra
ia ChacO, entre o 'Paraguai '�"'a Bolivia. Deflagrado em

tras três pa1'tes do mundo!", escrevi�, BOLIVAR em 1932 e apezar dos 'ingentes' esforços para evitá-lo, assu�

1.815. ni� importância maior do que' muit�s outFos litígios
O mesmo sonho de Bolivar foi sonhado por muitos 'erritoriais e de fronteiras. No entanto a Sétima Confe�

líderes do �ovímento de independência, mas só reali� 'ência resolveu, satisfatoriamente, a questão, seºdo en�

zado muitos anos após.
-,

,

tão assil}ada a convenção dos "DIRElTOS E DEVEHES

Sómente em 1.889 floresceu, com a convocação, em DOS ESTADOS" estabelecendo qlje "n�nhum Estado

Washington, da Primeira Conferência, Internacional :em o direito de intervjr nos negócios internos ou ex�

Americana, constituindo o rénascimento do sonho de Si- 'ernos de outro"
'

mon Bolivar, relativo à Liga das Nações, não sendo con-
,
Apesar da i�quietação dê uma nova gu�rra, muno

cretizado"durante sua vida.
'

,

dial, foi feita a Oitáva Conferência, erri Lima (Perú),

,

Em 14_de Abril de 1.890, por ocasião dessa Prim�i� em 1.938.

:ra ConferêncÜi�1oi fundada a União Internacional das A Nona Conferência, adiada por força da Segunda

, I Repúblicas Americanas. •
, :. Grande Guerra, realizou-se em Bogotá, de 30 de Março

Sl1VION. BOLIVAR, o )'nagno libertador, empenhou- Demonstradó o seu imen.sul'€.tel,valor, realizou-se à 2 de Maio de 1948, constituindo o ponto culminante

se a fundo no sentido de conquistar, como soube con- na cidade, do 'México, em 1.901, a Segúnda ConferêQcia dos 58 <jnos de existência do môviraento idealizado por

quistar; para a América, segurança e paz .com o mesmo [nternacional Americana. ' Simon Bolivar.

denodo com que ganhara a sua liberdade, convidando as A Terceira Conferêncía, realizou-s� no Rio de Ja� Seis anos �decorridos, objetivou-se a Décima, em

novéis Repúblicas Americanas a reunireln-f'�. em 1.82{-i, neiro, em 1.906.'
'

Caraca_s, na Venezuela, focalizando, uma "t\ez mais, as

na cidade do Panamá, para consecução do que idealizá- A Qu�rta, assinalando a passagenl' do centenário do atenções do ,mup,do no papel histórico qUQ vem repre·

ra - uma Liga das Nações do Novõ Mundo ... "Mais do movimento que culminou com a libertação das colônias sentando a mais antiga e a mais bem sucedida organi�

que qualque1' out1'a lJessôa, desejo ve1' fonna1'-se na A� espanholas na América do Sul, em Buenos Aires, em zação'internacional - a Organização dos Estados Ame

mérica a mai01' nação do mundo, não tanto no que en-,1.910.
I

"

_

ricanos, revestindo-se, o di,a. de hoje, de significado es

tende com extensão e opulê1icia, mas 71."0 que diz 1'es� A Quinta, que há muito vinha sendo adiada •.; em pecial� porque constituiu um novo marco 'na marcha vi

peito a sua glóTia e libe1·dade... Quào belo' não seria

I
Santiago do Ch.ile, em 1.923, embór� nos 13 anos de toriosa do Pan-Americanismo, abrindo "um novo capí

se o Istmo do Panamá se conve1·tesse, para nós, "no que intervalo fossem as 'bases do sisterna interaniericano am, tulo nos 64 a�os de sua existência históricas de lutas

'o Istmo de CQ1'into 1'ep1'esentou pam os gregos!'Oxalá pUados e cril:ldos nóvos élos na corrente de solidariedado constantes pelo progresso, pela paz e pela segurança do

nos conceda Deus a ve'ntum de um dia instalannos alí 'continental.
'

"

-I' Novo Mundo".,
'

t!:!,l1 aupusto congresso. .. pam discuti?' e estudm' os aZ, I
' A S,exta Conferência, efetuou-se em Havana, em Saibamos, pois, considel'ar o alto valôr das come-

1:os : ;J.tei'[!E;ses da )1((::;' é ela gtte1"i'a com as nações das mi- 1.028, segundo a praxe adotada, ailÍes da guerra, de.morações deste ·dia!

Dia "Pan-Americano"
ANDRÉ NILO TADASCO

:overnador.

o RISO DA CIDADE ...

e
'M

o SONHO DA UDE�HL

DA, EM 1951 ...

DE 1954!

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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E C •.T 'A L Semana Santa
.JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DE BIGUAÇU

na Cat"e'd r.'I'Edital de citação com o prazode ti'inta (30) dias
,

,

'

O doutor Abelardo da Costa Arantes, [uiz de.direito
I Devidamente autorisados por Sua Excia. Revma, fa-(la 'comarca de Bíguaçu, Estado de Santa Catarina, na

d 1· t zemos público que nos dias 11 a 18 de abril serão cele-Iorma a ei e c.
1 '1 '

'

'Faz saber aos que o presente edital virem cu � e"e bradas na Catedral Metropolitana as cerimônias da Se
conhecimento tiverem que, por parte d,e ?lmar �?rda da,
Silva, por seu advogado dr. Acác�o Zelmo da �llv�, }��
foi dirigida a petição do teor seguinte: Exmo. :1. dr. .j�IZ
d dí 'to da comarca de Biguaçu, Ulmar Sarda-da Silva,e irei

"d .

.\. Ib '1' o casado comerciante residente e OIrJC\ iac o
raSl elr "

. ,
."

nesta cidade, por seu advoga,do Infra-assinado, inscrrto

na O, A. B. e com' escritório nesta cidade; _quer premo
ver uma ação de usocapião, para o que .expoe e requer a

v. exa., o s�guinte: 1 _ Possue o Suplicante um

F
ter�'eno

situado no lugar denominado Prai� do dBen:o l"�nC1SCo,neste município, o qual tem uma arca e cerca e., ..

13.000 m2, confrontando ao Norte, com o mar, Sul com

uma estrada Leste com o mar e Oeste com a estrada
�

Biguaçu-Gu�poranga e emJerras de Modesto Situas ..
M�

dindo "o terreno na divisa com terras de Modesto Simas,
cerca de 60m., que vai da estrada ao mar; das terras de �onfissõ.es. ',':
Modesto Simas até a volta da estrada, mede 60m.; desta 'Dia 15 _ QUINTA-FEIRA SANTA -:' às '5,30 hs.
volta até o limite Sul do terreno são 80m,; a maior lar-, t d I n

d 120 "ornunhão Gel'al,em que tomarão parte o as as rrna -

gura é a da volta da ostrada até o mar, cerca e
.

m. e �
•

menor da estrada ao mar, na parte Sul, que mede 10m.. lades e Associações Religiosas da, Capital. Os demais,
2 _ Tem o requerente, por si e seu antecess.o:_, a posse

iéis, qualquer que seja a categoria social, são insisten-
mansa e pacifica, sem interrupção nem oposiçao e com

/ b li
.

o ânimo de dono, há mais ae trinta anos, sen�o. que o Su- emente convidados a tomar parte nessa e issima pa-,
plicante, tem a posse desde 1952, tendo adquirido a mes- ada de fé e piedade cristã, depois das Associações. À;:,
ma por compra, de Frederico Bunn o qual a t�:rr� d:sde 1,30 hs. Missa Pontifical, intercalada pelos belisshnos 'e
1923. 3 _ Não possuindo o requerente; htul� le�al s�?�e,
o aludido terreno, quer adquirir a .masma, dJgo,-:�dqu�:Il' nponentes atos da Sagração dos Oleos, e exposição do

o "domínio ao mesmo; com Iundaínento nos artigos ,,�O ,S. Sacramento .e seguirá a desnudação dos,altares. As
',e 552, do Código' Civil e de conformidade com o art. 4;)4

.
.

., 8 hs. Oficio de Trevas ao qUE' seguirá-a tocante cerimo-
'(lo Código 'do�Pr-oeesso CiviL_..Assirn, requer a v

', exa.,
se

digrre ouvir os depoimentos d!s testem�,nh�s adiante ar- iia do Lava-Pés, cor�ada pelo Sermão do Mandato que

.roladas, as quais comparecerao em JUl�O I��€pe�ldel;,te- erá proferido por Sua Excia. Revma. o Sr. Areebíspo
mente de intimação, procedendo-se a J,!lstlflCaçao �b
initio" e, julgada esta se proceda de acordo com o dis- 1etropolitano., Far-se-á durante o dia Adoração do SS.

posto 'no art. 455 e seus parágrafos, julgando. v. exa.,. �- �(lc;amento' no Santo Sepulcro.
p6s, a presente ação'procedente podendo a�slm adqufmr Dia 16 _ SEXTA-FEIRA SANTA _ .às 19 hs,
o Suplicante o necessário título para o registro, conor-, �

me art. 456 do C. P. C .. Dando a presente o valor de. ilissa dos P1'essantificados; com assistência de Sua

Cr$ 1.000,00, valor 'do terreno e com os documentos Jun� �xcia. Revma. Canto da Paixão e Sermão Comemorati
tos, P. deferimento. Biguaçu, 3 de março de 1954. (Ass.),
Acácio Zélnio da Silva. Relação de testemun�as: .Andre 'o da-Paixão e Morte de Nosso Senhor, por Sua Exci;.
Geraldo Modesto Simas, Miguel Cipriano de Simas e

"!evma. o Sr. Arcebispo Metropolitano. Durante a Missa
,

'lt t d
. .

José Firmino Vieira. Selado com estarnpi nas es a uais

ldoraçao da ·çruz. Das 14 às ,15, h,s. Hora Santa com Via-
'

no valor de Cr$ 3,50, de:vidamente inutilizadas; D��pa- ,

cho: R. hoje. A. Designe-se dia e h?ra, para. a Justlf�ca- Sacra e Comemoração das Sete Palavras de ,Nósso Se-

cão prévia, ciente o dr. Promotor Pubhc�. �Iguaç�, �-3- "ihor na Cruz com a tocante eeremonia da �escida da
54. (Ass.) Abelardo da Costa Arantes, JUIZ de direito. ,,'

'ç
Procedida a justificação foi esta julgada por sente?ça"d.o C1·UZ. Às 19,30 hs. Procissão do Enterro, indo, o esqui.e
teor seguir,�e: Vistos, etc.' Julgo por se�tença. a JUStlÍI-

e Sua E�cia. RevIDa. sob o palio, ê obedecend� ao iti�eícação produzida pelo -autor Ulmar .Sard� da S�lva, Piara
rário seguinte: Praça 15 de Novembro, Ruas Felipe

que produza os seus devidos ,e l:gals efeitos
..
Clte-se por , ,

mandado o dr. Promotor Pubhco e os confmantes do Schtnidt, Alvaro de Cartalho'lConse'lheii'o ,

fra, Pra-
imóvel; por precatória dirigida ao Juiz� de Direito da

__ \", 'D_ -' � •
,, __ ""':'_ J":' _'.' _ i

,

4
.

V d
'

a da CUlliital o s",..,����,�J\:péca- fes, l"'raca 15, Catedral. Termlnada a prOClssao havera o
a. ara a comarc

" I'; '1-0 d� C' d d'P C' .
"-

_l
-

TT �.- -�. ,-"H:r uO art. zr 'J S o o. e roc. 1- S
-

d S l d d-

.,

'

ermao a o e a e.viL Custas afmaL Blguaçu, 17-3-54. (Ass.) Abelardo da ,
'

Costa Arantes,' juiz de direito. E para chegar. ao conhe-I Dia 17 _ SÁBADO DE ALELUIA ,ou VIGILIA
cimento �os interessados passa o presente -edital com o PASCAL -,às 22,30 hs. Benção do fogo novo, do Cirio
prazo de,trÍnta dias, que ,s�rá" publicado e afixado na for- '

ma da léL Dado e._passadp nesta cidade de,Biguaçu, aos
Pascal e da Fonte Batismal. Recitação das Profecias.

dezoito dias do mês de março do ano de mil novecentos Canto do Exultet e Renovação das Promessas do Batis
e cinquenta e quatro. Eu, Pio Romão de Faria, escreven
te Juramentado, no impedimento ocasional do escrivão,
o dactilografei e subscreví. Biguaçu, 18 de março de
1954. (Ass.) Abelardo da Costa Ara,ntes, juiz de direito.
Confere com o original afix,io no lugar de costume. O
escrevente: Pio Romão de Faria. ,:OA _ às 10 hs. Solene Missa Pontifical. Sermão da

mana Santa, obedecendo ao seguinte programa: ,

Dia 14 _ QUARTA-FEIRA SANTA'- C?nfissões
durante o dia (o que se poderá fazer desde os dias pre

�edentes) � para o que haverá na Catedral e outras

.grejas número suficiente de Confessores, em prepara

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

abem da lei da Confissão e Comunhão, ao menos uma

fez por ano. Sabem também do dever correlato da de

obriga, isto é, da Comunhão durante o período pascal).
\s 18 hs. Oficio de Trevas, finda o qual co\1tinuarão as

,

mo. Em seguida Missa da Vigilia Pascal e Pl'ocissão do

SS. Sacramento, em torno da Praça 15�
,

Dia 18 - DOMINGO DA RE�SUREIÇÃO oU PÁS-

1essureição. Publicação das Indulgências (' Benção Pa

>aI. Às 19 hs. Cm'oação da l1nagem de Nossa Senhora e

:ermão alusivo.

Para todos e cada um desses atos, em que se come

noram .os principais mistérios de nossa Redenção, são

�onvidadas, m�smo independentemente de convite es

�ecial, as meretissimas Autoridades civis e militares, Co
légios e Institutos católicos e os fieis em geral.

Florianópolis, 3 de Abril de 1954.

(Ass.) Mons. FREDERICO HOBOL.D, Vigário Ge

ral e Cura da Catedral. '

JOSÉ RENATO DE SOUZA" Provedor da

Irmandade do SS. Sacramento.

ECITAL
JUIZO DE DIREITO DA COMARCA'DE BIGUAÇU

Edital de citação com o prazo de t1'inta (30) dias

o ESTADO
------------,---'---- ---------

���!��!�o N��asil���,�to, �,�di"j�ma!! [*IlliRI�O I
'

cafeeiros, aumentando
-

a

6a) _ Deve ser feito o

repasse. O repasse é feito

depois da colheita e oonsis
, te' em se colher os frutos

fé em Florianópolis, avisa
que ficaram no 'cafeeiro e

a todos os lavradores que a
pegar do chão os frutos cai

sua direção geral adquiriu
a produção paulista de se

mentes selecionadas de café

das variedades BOURBON
VERMELHO, BOURBON
AMARELO, CATURRA e

MUNDO NOVO.

Completa assistência � gravidês e ao parto, ,t�at�
mento clínicos e operações de senhoras, com hospitali
sação em apartamentos de luxo e quartos de la e 2a

classe. ""'"
res de café, porque na zo- MODERNA APARELHAGEM DE RAIOS X, m�r-

ca Phillips, para exames radiológicos em g�ral (coração,
pulmões, estomago, intestinos, vesicula, vias urmanas s ,

stc.) com disPositivos especiais para HISTERO-SAL
PINGOGRAFIA (útero e trompas) e RAD)O."'PELVI-café",
METRIA (medidas radiológicas exatas da, bacia) L

Os estragos da "broca" Gabinete de fisioterapia, dispondo de ondas curtas,
na cafeicultura brasileira eletrocoagulação, raios infra-yermelhos e .ultra-víoletas,
começaram a tomar, vulto tenda de oxigenio, metabolismo basal, etc.

.

em 1924, quando quase que BERÇARIO e ESTUFA para recemnascldos prema-

t d f d
. ,. turos. »<

ATÓRIOo a a sa ra o mumClplO COMPLETOS SERVIÇOS DE LABOR
paulista de Campina.s ficou (exames de sangue, urina, �scar,ro: fezes, s�creções, etc:.
inutilizada. Desde então"

-

te> provas biológicas para dlagno�tlCo ;��ecoce �a gravl

os ,cafeicultores e também' dês). Exame �e material para o dla�noshco .do cancer fe-
. _'._� .... __,,���4d:__,�bi�p.na�; <O oolposcOlt• .a_

O Escritório Estadual do

Instituto Brasileiro do Ca-

'SE,MENTES SELECIONA- infestação;
DAS DE CAFE' ,

O doutor Abelardo da Costa Arantes, juiz dp. direito
Q". comarca de Biguaçu, Estado de Santa Catarina, na

fúl'ma da lei etc.
Faz saber aos que o presente edital virem ou dele

conhecimento tive�em que, por parte de Frederico Wie
ser, por seu advogado dr. Acácio Zélnio da Silva, lhe foi
dirigida a petição do teor seguinte: Exmo. sr. dr. juiz de

, dir'eito da comarca de Biguaçu. Frederico Wieser,' brasi
leiro, soltéiTo, maior, residente e domiciliado neste mu-

nicípio, por seU- -advogado'''infra-assin'ado, inscrito na O.
Qistribuirem ou autoriza-A. B., sob n. 5'12 e' com escritório n�sta cidade, vem, por
rem a distribuição:esta, iniciar uma ação de usocapião, para o. que expõe e [hui Consell�eiro Mlllra, 135

no final requer a V. exa., o seguinte: 1 _ Possu'e o Su- \ 2.a) - Os lavradores não Fone: 2534 -- Caixa Postal, 435
plicante, um terreno situadó no lugar Três Riachos, di- gi�tro. Dando a presente o valor de Cr$ 2.HiO,oo; para deve'm nunca levar semen- End. Telegy.: SANDRADE
vidido e.m dois lotes por uma estrada, sendo que o maior efeito de alçada e com os documentos juntos, Pede defe-, tes beneficiadas ou em cas-I Agência: - CURITIBA
tem 152,2rri. de frente por 1.100m. de fundos, ou seja a rimento. Biguaçu, 1° d.e fevere_iro de 1954. (Ass.) Acácio quinha, vindas de outros' 11'enida 7 de ,Setembro 3320/24
área de 167.497m2.; confrontando ao Norte com uma es- Zélnio da Silva. Relação das testemunhas: Miguel Cláu- Fone: 847 (Linha Paralela)"trad�;-ào'\Sul com um \ibeirão Velho, a Le�e com terras dio Furtado, Manoel José Luit. e João Manoel da Silva. Estados, para suas proprie- End. TeJegr.: SANTIDRA
de Antônio Marcelino Cristóvão e a Oeste com as de Ju- Selado com estampilhas estaduais no valor de Cr$ 3,50,',' dades; , Agência: ,...l SÃO PAULO
v€l1al Tomé Pereira; o segundo lote sendo de 77m. de devidamente inutilizadas..Em a dita peti�ão foi exarado 3a) - Os' proprietários Rua Rio Bonilo n. 1247
frente 'por 1.1Ó0l1i. de fundos, área de 84.000m2., con- o seguinte despacho: R. hoje. A. Designe-se dia e hora' de torrefação não. devem '--o---
frontando ao Norte com terras de Antônio Marcelino para a justificação prévia, ciénte o dr. Promotor Públi- adquirir café Qroqueado de

'

Fone: 9,.31-96 _ Atende Rápido RIOMAR
Cristovão e a Oeste com as de Juvenal Tomé Pereira; o co. Biguaçu, 2-2-54. (Ass.) Abelardo da Costa Arantes"

':
End. T,�legr:: SANDRADE

'

,

segundo lote sendo de 77m. de frente por 1.100m. de fun- juiz de direito. ,Procedida a justificação foi esta julgada outros. Estados, pois do cõn- (Agências no Rio de Ja'/'l.eiro e em Belo Horizonte com
dos, área de 84.000m2., confrontando ao Norte com ter- por sentença do teor seguinte:- Vistos, etc .. Julgo por trário poderã "acilitar á

I
tráfego mút'uo atz São

pau.lo com a Emprêsa de Trans·
ras de Antônio Marcelino Cristovão, Sul com a estrada, sentença a justificação produzida pelo .autor Frederico entrada da praga: ,

....')rtes Minas Gerais S/A)'Leste com terras de Eugênio Flor e a Oeste com as de Wieser, para que surta os seus devidos e Jegais efeitos.

nu4nac)a d'"o.veIOns ulsaavrradsoa:croess C'urso' Pre' Uo' ·lv'e'rts·,la' r8,0- _

Tomé Manoel Pereira. 2 _ T�m o requerente, por si e Cite-se por mandado o dr. Promotor Público e os confi-
'Ç

,

,

,

seu antecessor, a posse mansa, pacifica, sem oposiçãq, nantes do imóvel. Para ciência dos interessados incertos. ' I _
nem interrupcão e com ânimo de' d�no, há mais de trinta expeça-se editaLna forma do art. 455 § 1° do Cód. de que vieram com café-de ou.. '

,

.'

anos. 3 .:..., Nã� possuindo títulos sôbre as aludidas terras, Proc. Civil. ,Custas afinal. Biguaçtl, 17 de março de 1954. tros Estados, para transpor
qúer adquirir o domínio das mesmas; ..Çom fundamento (Ass.) Abelardo da Costa Arantes, juiz de direito. E pa- tal' sementes de café;
nos arts. 550 e 552 do Código Civil e de acôrdo com o art. r� chegar ao conhecimento dos inteiêssados passa o pre- 5a) _ Não amontoar o454 do Código do Processo Civil,'Assim, requer a V. exa., sente edital coiu o prazo de trinta (30) dias, que será
se digne ouvir os depoimentos das testemunhas adiante publicapo e afixado na forma da lei. Dado e passado nes-

café colhido. O amOl�toa

arroladas, as quais comparecerão em Juízo independeri- ta cidade de Biguaçu, aos dezoito dias do mês de março mento dá um início de fer
temente de intimação, procedendo-se a justificação "ab do ano de mil nov(�entos e cinquenta e quatro. Eu, Pio
initio" e, julgada esta se proceda de acôrdo com o dis- Romão de Faria, escrevente Jhramentádo, no impedi
posto no art. 455 do C. P. C. e seus patágrafos, sendo mento oçasional do escrivão, ti dactilografei e subscreví.
após julgada põr V. exa. a presente ação procedente, de Biguaçu, 18 de março de 1954. (Ass.) Abelardo da Costa
conformidade com o ar1. 456 do C, P. C" adquirin�o o Arantes, juiz de direito. Confere com o original afixado;
Suplicante o necessário título para a transcrição no Re- no ,lugar de costume. O escrevente: Pio .Romão de Faria.

_.,............

Os lavradores que estive-

rem interessados na aquisi
ção dessas sementes deve-
rão enviar seus pedidos ao

Escritório Estadual do IBC,
em Florianópolis, à rua Te

nente Silveira, n? 15 _ Sa

las 101/2-, Caixa Postal, 324,
endereço telegráfico: CA

FECONSE, cuja entrega
deverá ocorr-er a partir de
maio próximo.

-:0:
COMUNICADO N° 2

A "BROCA DO CAFÉ"
A lavoura cafeeira de

�.Santa Catarina leva uma

grande vantagem sôbre as

dos outros Estados produto-

na cafeeira catarinense não

.é encontrada a terrivel pra
ga conhecida por, "broca' do

-._� �-- ...

alarmados e trataram de
combater êsse inimigo do
café.

O prejuizo causado pela
"broca do café" no Brasil
tem sido muito grande. Não ,

há dados seguros sôbre ês

te ponto mas sabe-se que
sobe a bilhões de cruzeiros.
'E' verdade qué atualmente,
por processos modernos co

mo a, aplicação de BHC,
combate essa pr�a; toda

via, cumpre-nos dizer que
o com�ate torna-se sempre

dispendioso.
Entre outras medidas

que podem ser uSjldas para
evitar a entra'da desta pra

ga na lavoura cafeeira dês
te Estado, podemos reco

mendar as seguintes:
la) ...:... Usar sementes pa,

ra, semeadura sómente das
,que o IBC e a Secretária
da Agricultura do Estado

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

to d.a t'emperatura, com que
as fêmea:s da "br0cs" saiam

dos;

7a) Caso seja consta-

tada a incidência da "bro

ca" em qualquer lugar da

zona cafeeira catarinense,
avisar imediatamente o O' Centro de Irradiação
Escritório do IEC., em Flo- 'Mental "Amor e Luz" realiza

l'ianópolis, para que sejam
I
sessões Es�téri�as, todas �s se

,

, . I gundas feiras, as 20,30 a rua
tomadas as necessarras

pro-lConselheirO, Mafra, 33 _ 20
vidências para se combater andar.,

'

:l praga e não deixá-la se

\\ ENTRADA, FRANCA
alastrar.

Maternidade Dr. Carlos
GlrreaI'

(DA ASSOCIAÇÃO IRMÃO JOAQUIM)

Gineco!ogia
-

CirurgiaObstetrícia

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

'

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

'

Expresso Florianópolis
de

ANDRADE & KOERICH
TranspC!.rte de cargas em J€ral entre Florianópolis,

Curitiba e São Paulo
'

Com vial(ens diretas e_permanentes
IVÍatl'iz: ..::.. FLORIANÓPOLIS

Direcão e Orientacão dos Professores
Dr. J. J. ode Souza e D'r. Durval' Henriques da Sil

va _ Resultados dos Exames Vestíblllares de 1954, aos
Cursos de FARMA'CIA,E ODONTOLOGIA

Nomes Mé-dia Classificação
Arno Volmí Arruda 7,38

-

3° lugar
Josilivia 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 COME'RCIO

'

HORA'RIA: S-ás 9 horas da manhã. ..

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o '&STADU Florianópolis, Quarta-feira, 14 de Abril de 1954
'i

3

� � Irmandade do' Seohor Jelus �o,� C
ti

..

.

., 'Passos ,8 'losplta:l. de Caridade '.'
- 1nem. a si"'1rl;,�

NO LAR E NA SOCIEDADE

Comemorativa do 11° aniversário do, CINE RITZ Preços: 7,1)0:"":" 3,50
Participando do grande aconteeímento, <;Is CINES LIVRE - Creanças de

RITZ - G�ORIA e IMP�RIAL apresentarão de 10

15
anos poderão entra� na

_---......, ...
a 18 de Abril, estas sensaçoes: essão.das 5 horas,

Um Grande Jornalista Que âuat';���aDA �MPADA _ (Cinecolor) -,'
Jon IEra-

'

Catarl·nense Hall - Patricia Medina
Quinta-feira � 15 /'

BARBA-NEGRA, O PIRATA
Robert Newton - Linda Darnell

Sexta-feira - 16 As 8hs.
A SENHORA DE FÁTIMA - Maria Dulce UIt'

'

F ibi
-

-'1
.ima .XI içao iInês Orsini

S âb d _ 17
' Leslie CARON Mel

,

Colossal "Programa D 1;)10
.

pl�I�AS DA VIDA - Richard Wídrnark _ Ma- f'ENRER - Jean PIER-RE I: Ultimas Exibic:õl�-;'
rilyn Monroe l'..UMONT - Zsa Zsa C;,"- Fada SANTORO em'

Domingo - 18
.

GOh em: A FORÇA DO AMOU
O MUNDO EM SEUS BRAÇOS (Técnícolor) L I L I Richard DENNING em:

- Gregory Peck -,- Ann Blyth Tecnicolor CAÇADORES DE 0'0' ff"('UM GRANDE FILME POR DIA!
.

�
• '- 1,.1

9 DIAS - '9 ESTRÉIAS! No I)!'()grama: Preços: 6,20 - 3,50
O l<..sporte r.� Tela. �<l(', No programa;
Preços: C?él - 3.:;') Filme JOl'i,,'!I. Nac.
Imp. até 14 Imos.

.

Imp. até 14 anos.

'. TEMPESTADE

Greçôru: de Matos

Na confusão do mais horrendo dia,
Painel da noite, em tempestade brava, -

De Iôao e ar o ser se embaraçava,
D:3 ie;ra e: ar Ó ser se confundia.

Bramava o .mar, o vento embravecia,
, A noite 'em dia, enfim, se equivocava,
E 'com estrondo hoxrivel se assombrava
..'\. terra; e se abalava, e estremecia ...

'Desde os altos aos côncavos rochedos,
'Desde o centro aos mais 'altos obeliscos,
Houve temor nas núvens e penedos;

Pois dava. o céu, ameaçando riscos,
Com assombros, dom pasmos e com medos,
Relâmpngos, trovões, raios, coriscos;. '.

,xxx

ANIVEB-SÁRIOS ;

I Preceito do Ola
A CARNE NA ALI-

MENTAÇAO
A carne fornece ao corpo

Temporada triunfal

Erluqrdo-l.osé Lutz·Martins
Engal"nado f�stivamente

amanheceu o lar .do dl�tinto.
casal sr. Aulides pinheiro
Martins, Sargento do Exér-. .' . . .

.

'.',
.

na 16�. C.R. �o merecimerito por comprovada atI�'}Qade ,e. cultura.,v , t� em serviço .' fundava O MEIO DIA, jornal de formato maior, ruais
f de sua exma. esposa d. 11- 'apresentavel e de grau de aceitação; pesiódico em o qual
eh Lutz Pinheiro Martins, o digno filho de Santa Catarina se revelára vigoroso ad

para comemorar, .hoje, o mirável, como jornalista, debatendo com inteligência e

1, critério, importantes problemas nacionais.primeiro aniversário nata 1- .

A revelação do seu grande talento jornalístico, pelascio de seu galante e traves- colunas de O MEIO DIA, .valeu-lhe-honrosa e valiosíssi-
so filhinho Eduardo-José. ma estima e admiraqão por parte de Rui Barbosa jii na-

POI: tão grata efeméride o quela época "Sol da República", e, incontestàvelrnente,
s.nlversariante reunirá seu Cl maior expressão de nossa cultura, passando a traba

''''Tande circulo de amizades" Ihar, aos 44 anes de sua idade, ao lado do mestre, na re
<> 'dação de A IMPRENSA, até 1897, ano en. que passou a
r!';1. residência de seus dignos redatoriar O PAíS, um dos mais importantes e concei ..
geritores para uma festinha tuados órgãos da Imprensa da Capital Féderal.
intima, na qual serão apre- O fato de ter sido distinguido com a honrosa estima
sentadas mesas de finos do- .:; valioso apreço de Rui, era, para Gustavo' Lacerda, ra-

zão de grande desvanecimento, e isso, êle jámais ocul-
ces e guaranás. .

tára, havendo dedicado ao seu nobre nmgo e mestre, re-O ESTADO apresenta fe- conhecimento semelhante' a grande e respeitoso; arnêr fi- A M d D· tóri R· I d ôrdoesa O Ire orio egronar, e acor oI'cítações, I '\ . lia!.

_�ENINO ROBERTO, Lacerda militou na Imprensa do Rio, na época au- COm o que êste decidiu-e na forma dos Estatu-
CIDADE.GENTIL, rea em. que "o maior jornalista do seu tempo, 'o !l1<HS au- tos, ve� convocar, pelo presente, a Convenção

V� ��!lc?rrer,. a.�� l�:�h��u�o����:�;,�:�li��� .��dá Repú�l.iC:.'� Reai��J (k�: ..
'

. dA·Pa�. JU"Jl_reunir-se
de hoje, seu 1° aniversário a maiór de suas obras literarias, chegando a assumir pro- nesta .Capital, ri�a-2'5Uê a1)� as ZU"lloras,

- n:'l[alício, o galante menino. proções verdadeirÇlmente gigant�sca�, maior' que �l1�ti-l na séde partidária, à rua Arcipreste Paiva, n.
R,cberto.

' Iniano da Rocha, ,que Evaris�? da Ve:ga, que Q�I�1tll�O 5 com à seguinte ordem do dia�
.

I
',' •

. Bocayuva, Ferreira de AraUJO, Alcmo Guanahala OJ. ,
•• , ,.,F AZEM AN�S, HOJE. . IRui Barbosa", pontificava, como verdadeiro sumo �a�e:- a) escolha dos candIdatos as funçoes le-

� Sta, Erlca,�.orges, fl- J�te, e muito aprendêra, coín aquele estupendo s��.�tarlO gislativas do Estado e da União, "9h:) do sr. Herachdes Bor- ::la palavra .fala!la e escnta, de quem se torno� ::lts�lpuIo
I't d 3 I t b d t'ges; ,

I e fiel companheiro,_ tendo sid? ardoroso paladmo d� ,s�n- p el O e ( e ou u ro o corren e

S H· C" l� causa d;· redencao do'; ChÍlVOS e da cruzada pat.llohca ano·,",..- r. ennque. asslO"
'.
_' -

_",
. ,,

.. -
. . !(:la Impl'll'tacao do novo reglme. b) t outros, de ãlto interêsse�Tun�s de: Aoreyj ,

I
L

Estil�\?dü,:e querido por todos que mílífavam nas li- assun os

.

� Sr. t.Toão Cardpsoj"'. .

(:('s da Irrlpl €nsa periódir:a, tanto Os que mourejavam nas partidário.
- Sr. Rudl Brustj .

'l/édacões 00� jornais,. como os das ofí'�il1as, dêle partm, a 1f100·ianópolis, 23 de março de 1954.
- Sr. Licinio Vieira ,de I :llf,L'ranç'l êu idéiá de 82 reunirem em Associaç�o, todos CELSO RAMOS, :,.'

'''1 JS jórnalistas, afim de que fossem melhor cons'derados�Ol.ZCl "-lI , 'b I
. ,

t- d I}·d t
,. ,

• • ,JS interesses (la no l'e c asse, Ja en ao numerosa, po €-!l- reSI en e em exercICIO
- Sra,Llgla Coelho

An-I �o ser lembrado como o verd.adeiro :'du!lisador ::la hcje· JOAO DAVID FERREIRA LIMAdrian�, e�P?sa�do �r. Euláli.o ;itoriosa, eficiente : �enemérita , ASSOCiaçã? �raslleira :p. ndl�l'am, mdustl'lal em TI- ;Je Imprensa, com- sm:.nlares em toaa!> as CapItaIS dos E�� : Secretário Geral
jucaSj

.

'.
- ..

� 'I.'I·I�90S da Ée�:-ração, tal COI�,O �lContec�.em-S?rl.ta �at&- : RUBENS DE ARRUDA RAMOS
.... '

,S p" '1; F" rma. onde reune, em apreclavel e elogIOsa atIvIdade, a::
-, nra ,erel ina un-

. '-

d"
.

l' Secretário., -

,"� loaiores expressoes '

00 seu Jorna .5111U. . •

I
'

tomá;..
'

,

Gustavo Lacerda, segundo nos relata o SCllldQ"o e ANTÔNIO DE LARA Rl�AS
- Menino' Narbal, filho llUel'ido mestre General Dr. Liberato Bittencourt, em a Secretário(;0 sr. José Andriani. )reciosa obra "Nova Hi.stória da Literatura BrusiI2Im",

NASCIMENTO'
.

�,

,.
;�'11 sete volumes, de onde extraímos o� valiosos argu- ROBERTO OLIVEIRA

'I' R
'

" tllentos do prespnte artigo, alimentava outro grande so-' ,Tesoureiro. Oh la- egma ..01 o nome
-

d I' d
.

t't'
-

::1' I' ']:<:'. que nao. pou e ver rea Iza o: ii ms 1 ulçao . 0 v.rr.

q,le recebeu uma galante e, PE'tiro para os jornalistas inválidos.
robusta menina que enri-I Santa Catarina nãf\ Si; lembrou ainda, de prestar
cueceu, no aia 8 d') corren-I <ignificaiivGl e mere.cida homenagem à .memória de tão

t� o venturoso lar da sr. 1 :lustre quão digl10 filho, - individualidade de "vida pu- BODASi DE euRo: P" L d 1'a ao serviçó de.nobres ideais", criterÍf#<;O, culto, valoro�o
. Jrmeu mto ope� e e su� e dcgante gladiador da pena, nos prélios edificaútes da
t:xma. esposa d. Lorena Dl

Imprensa brasileira. '

Bernardi Lopes, ocorrido I
Porque se não substitue peio nome do glorioso jOl'

cm a Maternidade "Dr. Car-
j

nalista, ilustre. filho de Santa Catarina,' qualqv21' cios

ks Corrêa", nesta Capital. ,':nexpressivos, existeqtes na frontaria ,'12 esta�el�dmen-
'. . ." tos escolares ou em placas de ruas e praças publiCa::;, -Ao dIsbnto casal e a Oh-

: nomes de individuos que não deixaram pormeio de obras
l''.1-Regi(la as felicitações de Gencmél'itas ou ápreciáveis, atestado edificante da. 11tlli�
O ESTADO. '

dade de sua passagem· pela terra?! ...
;

.

. �

IRMANDADE DE NOSSA SENHqRA DO

PARTO

CONVITE
\ .

De ordem do Irmão Provedor em exE'l'cí
(;i�: convido a todos os irmãos desta Irn\Çlnda,
�le" para co�parecerern n� próximo dia 15 do .

corrente (Quinta-feira Santa) á3 5 ho�ag da
manhã na sacristía da Catedral, afim de :n

c�l'pol'ados, tomar-mos parte na Comunhão
Geral.

I •

Pelo que desde já muito agradeço
Consistório, 12 de Abril de 1954.

__�.. ,'ValdEm::;r Demaria -,�, 10 Seeretábio

Fundado em 1765

EDITAL

neces sárIa s à .

De ordem do Senhor Irmão Provedor, convido os
Irmãos e às Irmãs para revestidos de suas Insígnias (ba
laudraus e fitas), assistirem as solenidades abaixo dis-

.

.riminadas:
,

Dia 15 - QUINTA-I�IRA MAIOR: Ia.,,_ Comu
ihâo Geral, na Catedral Metropolitana, às ,5,30 horas,
:listribuida pelo Exmo, e Re'J1T!0 Senhor Arcebispo Me
tropolitano D. Joaquim Do.ningues de Oliveira.

na - Adoração solen'·)' 110 Santíssimo Sacramento e

Sermão do Mandato, na Capela/ do Meni�o Deus, às 19
horas.

Consistório, 10 de abr+l c.e 1954.
'JOSÉ TOLENTINO DE SOUZA - ...secretár;('

substâncias

constituição dos vários teci

I (lOS. Mas, consumida dema

s;ac\am�nte, torna-se lncon

veniente porq\le, entre ou

trcs motivos, 'Ôá enseje-à
fo. mação de ácidos pl'ejudi-.
cu-is ao organismo.

Não coma carne em t�x- ..

cesso, Usá..:la l_;,lIUl '1)eZ
"

.(
- SN�S -, ,

(Técnicolor)

Partido .Seclal DemocráUco
Diretorio Regional de Sta. Catarina'

I Fr.quezlI em 8er.1
Vlnbo Creolotldo_-

(Silveira)
VENDE-SE

Vende-se um Standard Vanguard em perfeito
estado. Vêr e tratar à Rua ltajaí n. 18, nesta Capital.

DIAMANTINA DEMARIA BOITEUX
e

LÚCAS ALEXANDRE BOITEUX
festejando' a 30 do corrente ,suas Bodas de Ouro, têm
o grande prazer de convidar seus parentes e pessôas de
sua amizade para a cerimonia religiosa que fazem ce

lebrar na Igreja de S. Francisco Xavier do Engenho
Velho partieuparem da reunião que oferecem às 20
horas em sua residencia à rua Martins Pena, 49.

�ITZ
-- - � <�

f3L�I2IA
EstreUo .

As 8 e 9%hs.'As 5 - 7 - 8% - 10 horas
John SAND.:l - Patrícia5° gmnde limçament.» ela.

MEDINA em:
programação comem01'àtit,lt_
cio 110 aniversái'io do Cl- O GENIO DA LAMPAD,\

NE RITZ
.

- Cinecoror -

John SANDS _ Pa: ric!a
No programa:
Cine Jornal Nac.lVTEDINA em:

O GENIO' DA LAlVIl?�\D.é\. Preços: 7,00 � 3,5J
_ Cinecolcr _

Imp. até 14 anos.

;;'il�::: �:la,,:i�tór�l�:·ar� l!liJ :1; ;!l:�J
UMA NOITES

No \}-ograma:
Cine Jornal. Nac.

As 7% e 9hs.
John SANDS - Patrícia

MEDINA em:

O GENIO DA LAMPADA
- Cinscolor --

No programa:
'Cine JornãL Nac.

Preços: 7,60 _:_ 3,5J
Imp. até 14 anos.

As 8hs,

- - ------- -,:- -

VENDE-SE
Por motivo de viagem, vende-se um'quarto ele ca

�,aJ, esti�� antigo). composto de oito (8) peças, por preço
te I,C3Slao,.

'\:cJ.· díàrramente, das 16 lwrasrH-'l dlante, n �llla Vi
;., :C',.""j-" J:L..5.D, nesta Capitai
---

o =_._=_�=__�._:::. ......:::_���===--=_�

Casas
. ,

1) - Vende-se, PQr Cr$ 500.000,00, uma ci;13a, sita
à Rua Bocaiuva n. 170, com 4 salas, 3 quar
tos, banheiro de côr, copa, cozính3 ameri
na, quarto de costura, aquecooor elétri.co
de água com distribuição central; ilO quin
tal' uma casa de madeira para depósito.

•

2) - No terreno contiguo, com area ,livre p.'1l'a
construção, vende-se, por Cr$ 300.00u,oo,
outra casa, de 2 andares; no terreo:

. ga
rage, quarto e banheiro para empr�gada; e

dois tanques; no 1° pavimento: 2 quartos,
umá saleta e banheiro. Há possibilid2rl� de
transferência de empréstimo n:) IAPC,
quanto à primeira casa, e no Montepio
qu�,nto à segunda.

Aceita-se automóvel eHl pagamento.
Tratal' diariamente, no endereço !:upra, às 20 horas.

AUTOMOVEL
Vende-se um PREFECT em perfeito estado de

,

conservação .

Tratar com Artur Souza Silva, na

DE DIREITO.
FACULDADE

Sementes de BorfaUcas e FIares
CHEGARAM

DIRETAMENTE DA DINAMARCA PARA FLO
RIANóPOLIS SEMENTES .

SELECIONADAS E DE
PODER GERMINATIVO GARANTIDO

/

,G. A: CARVALHO - DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO
'- MERCADO PÚBLICO � ESTEVES JúNIOR - 53
PLANTANDO DA' ... TRATANDO MELHOR DARA' .. ,

ZE-MUTRETA .�.
I·

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Florianópolis, �uarta-feira, 14' de Abril' ele 1954 o' lIS't._AlUP
••

A
'

...
.

h.
�",.,

mannu o G andeMatch
" ,

VIBRARA' COMO NUNCA A "Tt)R€IDA'� FLORIANOROhITi\NACOM O DESFECIfO, NA NOITE DE AMANHÃ, NO ESTÁDIO

DA RUA BOCAIUVÀ, DA PELEJA INTER.ES'l'ADUAI.. ENTRE MAD'l!REIRA E AVAI, EM HOMENAGEM AO GRANDE PRO

PUGNADOR DOS ESPORTES EM SANTA. �A'rAllINA, DR. ADERBÀ�'RAMOS D(\ SILVA. NÃO DEIXEM DE COMPARECER
,

/
.

AO GRANDE ESPETÁCULO DE AMANHÃ, �U;AN�O:SE.APRESENTARA' PEL� PR HVlEIRA VEZ EM NOSSA CAPITAL O FA-

MOSO. CLUBE C'ARIOCA ORIENTADO' PORPLACIDO.

Informações com ,:, Tr.1

�'04_��P'0:c4",�_IH)oO_�..ItO_"_M_.-c:"'_------ •••-- tt --...-------.�
..,

._ o _
.
_ I_ >4IIIIw.���.•

••

t:J1 t
· .,

� S P O r IVO"
• • MI IL UI,. 4 ..•.••. L,•• _IC L' g.:a" II Q' _. O_O. �

"O
,

.

]jJ_sta
bJ]i�">t,.1MAS '. FE:::l��ô�:�rl�!i!��5y·�I�ENsE

"
. '."

.. ;, ..�{ .' '. \, '.
- CONVOCAR: para participarem d0S trei�amentos V1St�, (ass.) _ Osmar Crtnha, .Presidente,

-: ,,,' ....
�

:1' ·.e.·· .. , - para formação da Seleção Catarínense de Voleibol. Ca- Como u't.ma rodada, em disputa do Quadrall�ul.arGE-�TÍ,LEZ;'\' oq'. PRESIDENTE -
DO BOCAIUVA tegorias Màsculíno e Feminino, que representará I) Es- Varzeano promovido pelo América F. C, em colaboração- O· esp61'ti$.tà·Ça�Jtâ9. de Fragata Félix Veira de Aze- tado no-VLCeLMPEOl\'\TO BRASILEIRO DE VOLEI- com o Paír.: •.o 00 tivemos sábado a tarde 0 choque =ntr �vedo! Wf'ttcf,,, ..4ig-r:1O ',rpaiol'al boquense,' é' um doe; poucos BOL, a realizar-se na la. quinzena. de Maio próximo, na d� equipes "�oJ Paladino c. Cruzeiro. Para o Cruzeiro só.que reconheeê 6s'· 'esfor<:;.ps dos cronistas esportivos em cidade .de São Paulo, os seguintes atlétas: . interessava v.iória para fugir a lanterna. Por outro !a'.prôl tios esportes em: Sari!� Catarma, Ainda domingo DA, ÇAP1'l'AL: .

. "

•

� do os ranazes do Abrigc, caso fossem nerrotados t'ü-;..l�último, por ocasião da disputa do to-neío-íníc'o de 54, o DO eIRA 'rENIS CLUBE _.:: Nilt�:Hl Neves Pereira, riam em'-i� '.�il.:Jade de r-ondiçõqs com o América,' neces-. ,brioso militai; ofereceu uma cervejaria á crô),.;�f.l esportí- E'rico Strae:tz Jor.; Lorenço "Oenning, Veudelino Oen- sítando da, '.1:.1,\ outra partida·para decidi: o título de .

va escrita "e, falada da capital, comparecendo 9$' jorrialis- ning, Lucas Wigg�rs, Romeu Juéhem, 01�p"o..... Vieira, :. ampeão. •

tas, I-�á1'n.es So-êr'�S.. .Dlb ,Cherem. Hamilton:. ..A'iy�s, �il- Osman Boabaid, João Balcrunas e Aêary �achecf). " Mas +�1 corno se previa o Paladino saiu com os lou-10n Filonémo A'vila Jose Nazareno Coelho, M-ru'!o . u�- DO CARAVANA -DO AR _ Aldo .•loao Nunes, t�-
iOS da vitj;:'a rr.ais um-i vez, ficando de pcsse do Iítulo.lho Fr;ncisco JoséPe!7cira, Luiz Osníldo Mart,inelli, milton Silva, Nabor Schlichting; ".- O Cruzeiro jo(>.ou um primeiro tempo acertadamenteJoão C. Vieira, Edgard Br.nnassis. SIlUSa.: Ji'lO�'n� é o di-

.
DO CLUBE DOZE DE AGOSTO _ Ernesto Tre- nascendo dai sua superiorídade no marc�dorpor 3 x 2,

.

retor esportivo desta folha Pedro P ...ulo Machado- Mais mel e Ronaldo Salum;
,

. tentos assin, lac'os por Afonso 2 e Aloisio aos 30 sego 25m.
uma gerrtileza jdo distinto marinhe.ro para ::!ó.�:, os que DO CLUBE.ATLE'TICO CATARINE�SE -;- Or�3- -' 43m, respe.: •. v arnente. Para os vencidos folearam.F�'an-fazem jornal esportivo nesta terra. Gratos, l)Ó{:;;' _. "

tes Araujo; . �,'. cisco aos l:lm e Ailton aos 15m. ApóJ. o ;!Jtervalo .;',)1.�

* * *
.

DO INTERIOR:t�. , _
. taram as dvp,; e.quipes 20 gramado. O Cruzeiro ani-nadoNEWTON MONGUn..HOT - Encontra-se .ne.�t� .

DA S.•E. CRú'ZEIRQ"DO SUL'J?;El JOBINVlLLlV�' --:- cem o tnar+voor procurou logo de saida, ampliar a con-

ilha dos' câ�os "raros, desde a semana passada, .) n.Qs:S0 C�emente Hobold, "I'heodoro Buss,'. ,-;,.e SI) uss, . rarro tagem o que não conseguiu. Mas os g!t} atos alvi-anil

P,' €ndo co.nt�rrâneo' .es?"rti:".a J'.i,'P'd()l1 Mo.lgtii,lho�, T�m; •

E OL·IMPIC·O:· �E ',BLUME&AU'''- Leo-
ten.io fi mares-dor adverso procuravam c todo instante

(.t�t�('ado árbitro e técnico ,1� fu'.·�"l)l, atualmente radi- DO. G., ' ,.LI
'. :., I

empatar a p3ltlOa, o q'12 conseguiram pOi' intermédio Ge

(,ld�'- e�n Tubarão, oWle ?e:'){>jl1penh;� as árdua,; hm-;;ões n�do ZIPP'
..LE'TICO CLUBE ICARAI DE ITAJAI r_:.. Fralll'ISI'O acs 10m. Aos 20m. o próprio Francisco ei.ev.l >,

de arbItro do qu�d.ro. de jU1WS .da Liga Tubaronense �e I .

DO AT
.

" '.' '11urcadol' pll'U li x 3 numa bôa jogada. Verdo�se ?..!�.�._
F.U1.ebol. Ao Mong�il�.ot que s� �!lc:m�tra em g�so de re- Bruno HOSennlnBgA,N'DEIRA:NTE DE B't.e1\ll'ENAU:'�-

dos os 1'ul:.ro-negros caem na defesa o que facilitou 1'1

:-:a", os nossos cumprHnento�. DA . E.
, , !V".

._,
avar�tc C01Üí'�1.r;0 dispaL�rem suas "bo'11l_,a�" acertaü':'o

. *.. * * :;"" Masculino ---.Herbert Orthmann. . '. em chelO a c.:caleda sôtJre a' guarda de \ jjmar.
.'

Femininos,,? J.<_:quipe Fem!ni�a. Çap;;1pl"ã Catarinen-, .

Clovis aos 25m, Ceisn aos 3Úm. e A\ltO.ll aos 33m. el,�"DEMITIU-SE ToukE�'HfJ -....- .Em ofíl!b dirigid�, de 1953
.

19;'
-

"�>�j_, :_��_J5t��;i4il\ _' "aram o ma.reador pari 7 x 3 o que bem efemonstra
'

...�E/.l"adQ, ao Sl\ 0sni Mello, pl:t�i5rjen �.C; da F.C.F., :s�J�i3i- r ·,9s.�tl�tª�do�teri6retr�� .v:1;:r:aa. da; 'M."'7''' f,,,....,,,,,, f .:';nA� n ;no"";o"Q n".. <;11l0 "" AT'aDnt:.:",n 0., 1t(Ju_dem�s�. do cargo, .:l:Lii.JL��&tTi�'#"�'(ír1m�;-l�nente P!t:'St: iL<U-":- a Dl
.
,au �� '.:.. . L}: ' ...

a e o la pupilos do Irma� Rogerio. Paru o Cruz�iro a ela<;ticlo _

r 1 I â �.. -

T '., ,•• ", .

'T'
20 de Abrtl corr,ênte, \.lP1py�terlvelmEIDt"',?j eto i\ E- dade do marcador foi um t, nto de �t' .. Y d"".'oe ,a Pa!xao .om;nolo '·:r�a'llr. o M<lll?el '}�Ul·�.- quipe Femmina da,S. E."Bahdefranté-"qu_e fár

..

á"·�eus trei-. .. ,.

_a ,sa�10so, pOIS �e COl)-. en' e-s'en!iC' oontmuara prestand) .sr:r·VIÇ():;; é:C nosso tuit>bol np. .·d dA d Bt.
' .' '-c:' I t:nuassem .10 .mesmo utmo d� 1.� fase na lerta, nau C.'ll-

."d '. .,....
.. t,amentos n? CI a -- e lusque. . .

nap' como C-8lra F lto f'b �

.

f' . .qUé,l�da e de arbItro. Q'.i�'n Jl"� .-;\!!-.·l;ÍUl-Io no'O. A.? DESIGN \R T,·'d o_, le"''' 'M ",.]. i .. 1 • m. a u sangue, I r.. e preparo ISICO
Vende-se uma mobília, ... * ,'::. .

'r"·
j ,para,. ecm�o.�,. a�. "e -soe,s" .. a;.; 1-

aos rapan,;:-da Avenida Rio Branco prl transformu C-
.'

-

..,. " '. . '_
na e FemL.ma de V')l.f_.bol, os ",IS. NlldJ \\ialmor:./::;eJ f- plq_card advuso em favoravel. Venceu o Pdadino COiD de Sala de Jantar,

. .. �REIN9S -,,-:.'])01.5,. t;.el:-lOS, a':lbos col�tJvOS pSi'a�, Brt�no App�l, respeC�l\·amente. .

'

. -

�
. cla.s�e :e aU':ori"�ade, cor,qUistanâo para SU'8� -côres n;1ais Vêr e tratár à rua Vidalma c.dos para ho]e< A lal'dt\ () l· .Jt.nte BIlbao l'�vara .cONCEVER, púJt') es ao TecnlCO da Selecao ..F<:!IlIl-

'Iln tl't'U10 I.·"rabens pO'IS ao Irlna- R' g
,. .

't".... ,
. • .' .. .

I' '" •
�
"-., . . ... .. () o eno e sua unn" Ramos n. 38,s:us pupll�s ao campo d� r.ua BocalUva e a ?OIte. eS,ta;' '!la. para �('nv�car ,e .nc.l�.lr na m,esm;�, <-�I�tas ·pe,rt��- pel,) brilhante feito. Os c,uadi'os atuaram.ass;m form'.Hl'!��1':, ) .cm açao .os rppa�es ao il;:Fllé:l H<.mos. Se'{!a-fer,·a.,' ('entes as demaIs. LJgli" fIlIada,>, dando plevlO c_onn::.!i' PALAI,JNO _ (ersino, Armindo e Chimbé: 'Zéü:i'dt o ..Boca lUva fara se'.!" ê,;H'Ollto p�ra o mat�': de do- mento a est;l EntIdade. Rosa O"�l' a, CIO'VI'S' A1'lton FI'anc'l'scO' W Ido . "I13.

.
.

CI b A o" (. "

MAPCAR'3 5 F" . I' .
_

d , .• " ...
, ,n" ,éI mIro, ue.;lImgo contra o u e ,·ü:.et;Cf> .�� '.:11'3111. .',

. . ,.para liS: as. as: euas,.1 rea lZ'l-sa(� as brando e ("dso* * .,\, 'Rodad�s Jó .Ca'Wpeo.l?lo'� Cita�rno)de V-t:I'-�i.pôJ,:':lco·' b. .

" CRUZE"I'RO' _ VI'lmar' Sal' a'do A'} ';
.
i\, (� 1d h

.

d T b I .,,'. bl' "'d -'i d' .. ·' o , . '" ,v r_ e mI car, l'Ia,,;e,BATIDOS OS, CAMPEõES DO MUNDe) - Tele- c.r em.e . ?rarlO aC ?,'e a ]a pt! lC�1 � ('11 o �m 'dv1s!a. Manéca e 6;nlo; Neil Hipólito, Afonso, Zézmho'e Álois��
p'ama d2 Montev:idéu: exr,cdido pela âgência noti.2iosa

• proxmll·'.(·é.e do
'

.. ampeonato� Bras:eu'o e elxIg�ll a'Ae, ..

Fun'_;;ollou na arbitragem o Sr. Arnaldo Santos maisUnited Press, diz 'que o selecionado de futebJl do Para- de temp�. fél{a t�eàna;:�l��ode ���Taçao :-Ia �e .e�ao. çonhecido }-.or. Marcote com �e(:)� desemoel' 1.0.
guai del'rotou, sábadq,. por quatro a um o pré-selecio'1a.; (.�'�, \'" N�' JI Ae..J d S .• .: .

.

Por ,,('S50 intermédio o América ag::&(ece ao Pala _i·_,r:._·9_5_, _
do do Uruguai. Já no primeiro tempo venciam os gua- pi:l·'C. -:- TI,VlO.. � nLo·ra e, ec.e,tarIo dino, Ya:,;coda'Gama e Cruzeiro, pelo.1.)l·Phantismo qu,,' PARTICIPAÇAOranís por 2xL· t n�. ��mc�. . fi7o.)�m'.ci()�aram ao Torneio, bem corno pela educação f .

" * '" (a�,',; } - E rICo ..,traetz Jor. dlscIplma durant_e _o transcorrer do mesmo. A. Jonas Gerber e snra .

.,_
.

M. Borges Terezihha- Lehmkuhl Ger-

SOFREU O CRUZEIRO SEU MAIOR
REVE'S: 7 X 3

PARA AQUELES QOE

DESEJAM O MAXIMO

EM"CORTEZIA
E EFICIENCIA

-�f'Ih'
M<;ERL.
N-,fF�/cR(J SE'" IGVIIL

,

CASA
\"ende-se umà C�· ", Sli.(;l

\ à Rua Ru�· Barbos ,j l1('�ta

C�rital;

OSVALDO INCOMPATIBILIZADO COM ZEZE '1(
- De Caxambú, local da concentracã.o dos .:;ct·aíchmen
brasileiros, chega a noticia de um incidente. haVIdo en-

X

tre o técnico Zeze Moreira' e o goleiro do V'iSCO da Ga- X

ma, Osvaldo, tendo est� pedido dispensa da se�ecão. Fi- %:
nalmente, surgiu o primeiro "caso", qUE' esperam�os, não

. tenh'l maiores consequências. X ABRIL

x

X

X

X

bér participam �os parentes
e pessôas de suas r'elações o

náscimento de sua primo- .

gênita ANGELA, ocorrido
,.

no d�a. 22 de Março último,.
na Maternidade "Sãb . Se-

X X X X x X

SENSACIONi\.L!.!!

DIA 15,· DE

COMO ESTA' CONSTIUIDA A DELEGA
çÃO DO MADUREIRA

X

X

X

CHEFE _ Galdin.) Fernalides
TE'CNICO .,_ Plácido M�'J:1�ores
�IASSAGISTA ..L Nilton
.JUIZ DA F. M. F. _ Heit,)r de C)'lveira .�, WISELJlOS UTEISJOGADORES _ Irezê - Danton - Darcy

0euslene.._- Apel � Wcber -o Mario' _ Zezinho = AOS FRACOS SENIS
VIauro'- Lllrceu _ Edson - Osvaldo- Bitum _ N:J_ No século da atividade, o
- Lima ._ .. Bira _ Maneco e M-edonho. ' descontrôle dos, nervos oca-

/ bastião".PREPARA-SE O SCRATCH - Prosseguem os X
treinos do selecionado bra�ileiro que intervir;)

..

na Copa' '(do Mundo da Suiça. Domingo houve um 'bóm ex�rcício .

e hoje e domingo Zez� Moreira movimentará seu." pu- I
X· .... NO ESTÁDIO' DA F. C. D.

pilos em novos e rigorosos coletivos em Caxambú. Fala- X
se que dia 21 (feriado), em Belo Horizonte jogal'ã� os l\'IAfiIJREIRA A C' (T\ R· d T

.

•

)selecionados "A" e "B", em benefício da Organizacão '( n.' ''''.. .uOk lO e "anelro X

dq� Voluntários de: Minas Gf!rais.
.

�

(A NOITE) X

x

x

NO EQUADOR:
Maduré�l'a 5 x Selecionado da Liga UniversiUIC!<l
Madur('�ra 4 x Depó'rtivo Auca.:j -1
Madul'l'lra 6 x Everest 1
Madm I?;ra 5 x Milionál'io'l �

"NA VENEZUELA:'
Madl1'f.ira 3 x Universidad 2

siona fracassos. imprevlsl-_
veis. Senhores agricultores
de todo o Brasil, banque!
,ros, negociantes, jornalistas,
intelectuais, tomem

.

nota:
"Gotas Mendelinas': ..é �
l;rande reariimador dos ner
vos, "Gotas Mendelinas'" é
o formidável estimulante da
vida. S'e1;l1 contra-indicações
adotadas' nos hospitais: re�
ceitadas diàriamente: por
centenas de médicos ilus-

.
�.

,_

tres, o seu maravilhosQ,. e-,
feito torna-se notad� 'iogo
nos primeiros dias de' {..so,
_notando �s débeis senís,' de
ambos os sexos, nova vida
e vigor íntimo, �o 10 vidro
de uso. S�m contra-indica_
c.ão. Nas> farmácias e droga
.rias. Reembolso aéreo ....

Cr$ 42,00. Caixa Postal
.

'.

I ,

, Meyer, Rio.

X

HUNGRIA X AUSTRIA - Em Viena jogaram, do
mingo, os selecionados de futebol da Hungria e da Aus
tria, vencendo .0 primeiro, a 'duras penas, pela contage!ll
de 1 x 'O, gol assinalado por Happel (contra).

ITÁLIA X FRANCA _ No match internf:lc.i.onâ!
disputado doming�::-:;íÇi-'p��is, o s�lecionddo da Itália
venceu com m�ritos o da �i;ança� pera' contqgem, d� 3x 1.

,> ,:,' *
. "

..

""

.

,�

FLUMINENSE X vrEA �ovA ;:. N(;: Maracanã,
defrontaram-se, domingo, as equípes do Fluminellse. e
Vila Nova. O j_ogo, que foi em cara ter arüí.stoso, termi
nou favorável ao .COl)j.UIÚO ·tricolor.,pelo .:se�re d�A x �,

.

:;: *

'(
COM OS QUADROS 'BRASILEIROS NO, EXTE- '{fiIOR _ Brilham' no c'strangeito as equipes hràsileiÍ·as.

O Oiaria derrotou o Sagesse por 4 a 1, em Beil'Ute; a "( X' X X X X X X
Pc.rtuguesa de Desportos conseguiu mantei'-se invicta' '-'d':-:--t--d� B"'-:-"tf '----FI --o_.--:- PJ' :�I'"o ' os Il'lgen es o 3. a otto ummense a meIras e n-n.o seu 13 Jogo ao vencer o Galatassaray, em IshlInbul" .

"" ,
.

_

d d
.

,'. 2 l' B 'd t T 1 d 'd d d
ternaclOnal de Porto Alegre, acertaram na manha e o-por x, o angu erro ou o ou ose a CI a e 0-· I'

_

d d l' t.

l' O . I d N"
'

FI
.

mmgo a rea lzacao e um qua rangu ar entre es es' ,

metsmo nomFe pokrf
.

ta ,gl° 1e f IVltO e o

E' atmenhg� em-
quatro clubes.·Na reunião ficou organizada a seg1.liiltepa ou-em l'an ur por x ren e ao lU rac t. t b I D' 17 B' t f ·P

..
I'· .

R' d' '18", * *
.

a e a: la - o a ogo.x a melras, no 10; la
- Fluminens,e x Internacional, no Rio; dia 21 _ Inter
rW.cional x Botafogo, e'l Porto Alegre; dia 2·5 - Flu
:Tünense X Botafogo, no Rio; dia 28 _ Fh:minense x

P?lmell'as,· no Rio; dia 1.0 ou 2 de maio - Palmeir::.s
;� Internacional. Há possibiljdade da realização desta

. última partida em São Paulo.

AVAÍ F. C. (Tri-Campeão da Capital) X
.- --�-------------

X RESULTADOS OBTIDOS PELO MADUREI,;
�

.
RA EM SUA ÚLTIMA EXCVRSAO AO� .

.EXTERIOR, E� 1953

,:;'
NA eOLOMEIA:

-Bcca (Tuniots 1 x Madurt'--. o
Depor1 IVO Quindio 3 x Madureira i.
Madu1'2.ra 3 x Sporting 2

.

.rOGO REVANCHE:
Madul'f'ira 3 x Depol'tivo Quindio 2�

QUADRANGULAR ENTRE, PALMEIRAS, FLUo TURQUIA X EGITO - Em peleja' internacional
MINENSE, DOTAFOGO E INTERNACIONAT.. flmi�tosa a. Turquia levou a melhor sôbl'e o selecionádo

.
Rio, 13 (V. A.).·.....::..�·G�nfà-:rrne--foi-amplamehte'· noticiado, do Egito por .4 a 1.

.

,

LQUIÜVAL LORENZI NA PORTUGUESA - Di
vulga o "Diário de Notícias", do Rio, 'que o técnico Lou�
.l'Íval Lonmzi, que já dirigiu o selec�onado catarin,mse,
está sendo 'pretendido pela Portuguesa, do RIO, atua"
mente SEm orienta_.dor técnico,' pois réscindiu o contrato
�ue mantinha com Zoulo Rabelo.

-* * *�-.

NA BOLIVIA:
Madureira 1 x BoUvar 1
Madur.:-íra'l x Selecionado de Coc!ubainba O"

Strougcst 2 x Madureira 1
N-O PERU':

Madurp.:i.ra 3 x Universidad Católica 2

1'...
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Este homem prova
. '� que preto é branco

..:. _'

- "É isco mesmo, Jorge, como qui
. mico, posso afirTJ1.ar que êsse branco
de neve de sua camisa de "nylon",

,

[_ por incr!vel' que pareça, veio do

preto e.scoso do petróleo bruto ".

Com entusiasmo, Gilson Noguei
ra Duarte, jovem / químico do La
boratório da Esso Standard do' Bra-

. ',. .sil, no Rio, falavaao amigo visitante

\
das mode�nas maravilhas da q�ímí-

- ,ca do petróleo. E informava; orgu
lhoso de sua profissão: - "'O petró
leo não é apenas uma das principais

, .jontes de 'elier� ia. Graças à perseve
,

.. '1;ança" dá, ciê1�da e da técnica, esta
o.Jl o ,�o ��. o

o

�

-fabulosa n)atéria 'prima serve para
.

ilimit,afl:os "

usos e aplicações, trans

forrT!:and_Q��e em borracha, fibras,
tintas: .f��tilizantes e centenas' de
ouEros . :a?,tlgos necessários ao bem
estar go, 'n.omem. É claro que em

: : no-Sso ,t;�boratório não faõrkamos'

� - ,
o

Gilson Nogueira Duarte é um en- .

-"; .

tr� 98 v-: r:!l>uitQ_� técnicos da Esso
Standard dó Brasil, "'-Fo'rn1oÚ.:.se 'aos

21 anos, no Instituto de Quimica
do Paraná, e desde essa época guar
da o conselho de um seu velho
mestre: "Quem sabe aonde quer ir
não se perde no caminho".

Uma boa frase, sem dúvida, É a

divisa de um estudioso jovem qUÍ-:
mico ... e pode ser, também, o "slo-

.gan" dêsses ambiciosos técnicos da
P, troquímica, que andam à frente
do progresso e aboliram a palavra
"írnpossível" do dicionário,

camisa de "nylon" nem o.rracha sin

tética .. Mas lançamos mã» das mais
recentes conoui-tas 'da qulfhic1 'ito .

preparo de diversos produtos de pe- I'

tróleo q:« nossa Companhia fabrica ':"
no}3rasil.e nos testes de verificação.:

,

de fiualid'-(de dos produtáS'<mportadó�".
o'

o

.

Para o Edgard José, "o papai
é o maior" ! 'E"com que satis,
fação o garôto' (4 anos) em-

"

.punha o v,::-lante .. ,

Em ,casa, Gilsón, estuda a teo
ria pura aplicá.lá no Labora
rór'o. E· um profissional cioso
das su.as responsabilidade;.

Para o trabalho... Ma>" antes,
um sorriso feliz da esuôsa,

,

D. 'Air, e dó filMnliO, Edgard
.José ... ·

__. - -

..__ ... - ...

,9
Ess·o Standard do' Brasil

, E,sa contribui para o progresso do Brasil.

Faleceu .

a ultima Dogaressa I

VFNEZA, 12 (U. P.) - te Hoover dos Estados Uni-

� úlLm.a: dogaressa,.Annina Id�S o ex-diretor do "New
i

oara Nicoletta MaCIa Rom-' Y ork Herald", James Gor

bc Morosini, que no século 01'11 Bennet, e o humorista

passado tinha' a fama de ser i) landês, George Bernard

uma rias mais belas mulhe-, Shaw, visitaram a beldade
res do �n.undo, {�leceu no

I
veneziana que marcou épo-

r.eu palácio, no dia 10. Con- UI.
- I

��v� n extinta 92 anos de I '. VIVER!H MORRER!!!
wade e desde 10 anos não

dc-ixcu
','.

tuosc I' Depende do sangue, o sangue é a vida! .

. ... maIS seu sun uoso .

.

'. I
SANGUENOL - Tônico dcs convalescentes, tônico

Pa151�iG de Ouro. Desde o dós desnutridos. Contém excelentes elementos
tônicos: � Fosfato, Cálcio, \Arseniato 'e Vanadato de Só
dio.
OS PÁLIDOS - DEPA UPE
RADOS - ESGOTADOS .

MÃES QUE CRIAM - MA�
GROS - CRIANÇAS RA·
QUÍTICAS receberão a tOl'i
ficação g�ral do organismo

':

Gilson Nogueira Duarte •
um dos milhares de bons Ci
dadãos que fazem parte da.
grande e unida "FamíliG
Esso" e que se orgu.lham
de trabalhar pelo bem estar
e desenvolvimento do paÍl .

••••

IHoie·�no ·Pa$lado

Era chamada . a

'.sábado 'passado se achava

I,il�co�1:,ciente, em virtude de

un! derrame cerebral. .

dt,gan:'ssa r: mulher do do�
ge, tílulo dos antigos gover-

última

nanlC': de Veneza - por ter,
ca;?ado com Michele Moro-

sini, (.I últir:.o deséendente
â,', c0r;quistador do século

XVII, o doge Francesco Terrenos Da Vila florida
(Estreito)

MAGNIFICOS LOTES, COM FINA.NCIAMEN'rO A
LONGO PRAZO SEM JUROS ___

Ôportur.idade especial '-para aquisição, C9m grande
facilidade, de Um esplendido lote na VILA FLÓRIDA.

Lugar alto e saudável, e .toda· facilidade' de condução.
Pfiviligj:lda Jocalização, nas PROXTMIDADE;S DO ,ES
TADIO· DO FIGUEIRENS:E, assegurando va:1órização'
imediata. ..

�.

.
.

,

'

OS TERRENOS EM ZONAS MAIS DISTANTES·
;'<.-\0 PODEM OFERECER AS' MESMAS VANTA-· �

Peça hoje m.esmo informaçÕes a
.

SOCIEDADE IMOBILIARIA SUL ERASILEIRA
LTDA__,__ (STJBRALl:

.

Escritório: Edi[ício Sã" Jorge, Sala Ij Fene: 1-1-9-2.

Mor0c,inL Ela ",,!-a ao casar

ccnd!:'�sa .de Rombo. O kai

St'l' Glülherme II achou-a a

mu1lu·r mais bela da Itália,

qu:indo à viu em 1893. Um

l;!no ciepois, á l'.isitava, em

Vene7a, viajando com' uma
o

�o , '\"0
o

'f'fl'(\Í1a ao pitoresco pôÚo
dos canais, esc'oltado por. 5

c,;;siroyers alemães.

O imperadG� Francisco

:J us(., do Austl'irl, o pianista
Par1newski, o ex-presiden-

14 DE ABRIL'

'PARECER
sobre o saláríe

(

, ,.

mlDlmo

..

A dad de hoje recorda-nos que: RIO, 12 (V. A) - O I Apesar do sigilo - anun

('.mselho"Nacional de Eco- . da um vespertino carioca
em 1633;., Fuancisco Rebello, o celebre capitão norr.ia concluiu os estudos - que vem -cercando o tra-
de emboscadas, prisioneiro dos holandeses des- " -

d b d l'
'

d 28 d b d 1, li
.

. <. l'eVISaO as ases o sa a- oa'ho daquele órgão, esta-
e· e novem 1'0 e 632, ibertou-se, fugindo , . ,.

a nado do navio eni Q'..1e se encontrava, indo d- I
no mirumo em todo o pais, r-iosInformados de que se

presentar-se n;) �rraial do Bom Jesus, a Matias �"po.is de a�all�ã os con-I t_.:,,,,;[; dum estudo ,aprofun-
.de Albuquerque;

.
_

selheiros assmarao o pare- d:;IOC dos problemas dos sa-

em 1655, André Vidal de Negreiros, Governa- d]'
. <,

Icer que, em segun a, será ar.os em gera e sua re
dor Geral do Estado do Maranhão e Grão Pará

.

-

recebeu, para sua administra-ção, um "Regnnen- entregue ao ministro da Fa- percussão na vida enocômi-
-to" com 58 artigos; zenda. ca do país, concluindo por

A's nove horas .da ma- sugerir um, aumento em

em 1821,' na cidade de Fortaleza, sendo gover- nhã, de segunda-feira em, torno de cinquenta porcen-
nadar do Ceará' o Capitão de Mar e Guerra I

. . bi . 'I ,.-:
F

.

Alb t R bí M' J �.
seu ga mete, o presidents ] to sobre os mveis atuais pa-

ral1CISCO er o u mi o aJor eronlmo c1 .' . ., I ,. _

Delgado Esteves, à frente da-tropa de linha e de

I
rn ?o.nselho dI�tl'lbUIra I

ra o Distrito Ft=deral e Sãc

parte da �opul�ção, revoltou-se, exigindo o ju- nota a Imprensa, divulgan- I
Paulo.

ramento iinediato de: obediência ao Rei e à fu- . do o resumo do texto do
tura Constituição, sendo aceitas pelo' Govêrno I';:'��l parecer. '. i -- ---;

-' -

('-stas e outras imposições;
. NO Rio O :Emb.

em 1869, o Marechal CeQde d'Eu, nomeado Ge-
neral em Chefe do Exército BrasITeiro em ope- Alívio Instantaneo dai da A r.DeDUDai .

rações de guerra no Paraguai, chegou a Assun-

C. O, C E I R A S
H.IO, 'f2,_"-{V:A) - Por

ção e a 16 assumiu o comando; ,,.: :;,-;
" "i:1 H�rea":,ch�gou a esta ca-

em 1898, foi ratificado em Paris, o·tratado de
BOLHAS.....; RA'CHADURASJ'I·.al, ils duas é meia da ma-

ârbitramento com a Guiana Francesa; foi no's- "'" '

so advogado o Barão do Rio Branco', .' o l'llg<ida de' 6a. feira, o em-
Não fàça regimes inuteis mas .ata- ",

em 1945, a gloriosa Fôrça Expedicionária Bra- que ,logo o mal Pllra se livrar dessab:l;;';:adOr ,Orlando Leite Ri-'
sileira' conquistou às 15,50 horas a .fortaleza na-

coceira intoleravel. Skinlzlne, a mo- "

derna fórmula norte-americana - al-beil'o, chefe da representa-
zi-fascista de M<;mtese, na Itália;' lamente concentrada e de efeito rápidO "

em 19Jt8, nos depositas de muniç'ões e ioflamá-
- faz desaparecer, com poucas aplica-ção diplomática do Brasil

_ ções, pruridos entre os dedos dos pés ' .

veis do Depósito Cen�ral de Material Bélico do e das .mãos, eczemas, impiI\gens, sar-J�J�110 ii Casa Rosada na Ar-
Exército, localizados e:â Deodoro, no Rio, ir- nas, frieiras e tôdas as infecçõe5

.'

tungosás da pele, que se torna limpag€nt'na. No lneSlno apare-
.
rompeu pavoroso incên ia com muitas explo-: e saudáv,el, Sklnlzlne não mancha, é .-

"

,'.

sões, causando muitas mortes e ·feridos. Foi a .eeo.noinleo e o alivio Instantaneolho, fambém, veio o díplo-
é garantido.'

,

sexta sabotagem comu�sta; ,. mata ,portenho Torcuato
�
'o �,

a data de hoje é consagrada com,o "Dia Pan- S K I ..N I Z I N E E�a�lsti, encarr.egado do� ne-

Americano", comemorativa dos Hiços de .amiza- . goc14s argentmos aqUI, e

de que ligam os· povos das Amér�ç�s. Este ano
. ,-

o
'

'd f d .• t f' I d' • respondendo pela. chefia da
marca a passagem do 61 aniversáriét a un a- pon O ,na, as coceiras

..

cão da União Pan-Americana, atu�mente Se- em}_:IaiXada de seu paIs, des-
.�l'etaviado Geral da Organização <te Estados

.

d
-

1 f �

Pedidos ao Lab. Franco-Americano
e a rans erencia do sr.

LA. - Rua Valp_ralso, 2Z-AJJ.lan Co'ocka,p DIi\ ".N.i:IRO e.
Americanos.

André Nik·'f..adasco·

-"
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ti Florianópolis, Quarta-feira, 14' de Abril de 1954 O ESTADO
------- -_-_-- ----,,-- --------- ---- --.-- -,-,_.

-'--_._- _- .�,--" _ ..... -_.,.. _._----- - ,- -=-----,---_. '-'.-_ , .. _--- -------- _., '--- --- --"----

.Tendo adquirido, 'con) antecipação às últimas altas de prêços, o maior e o mais b�lo
sortimeúto de novidades para inverno (Inel usive uma grandiosa quantidade de casacos

ele pele, atualmente de dificílima importaç ão)', convida à MODELAR,'as exmas. famílias
de Florianópolis e cidades vizinhas para 'vir em apreciar:

-

1;) - As belíssimas variedades de �:n·ti�;.) de inverno, de máxima beleza e elegancia,
para senhoras, cavalheiros e crianças, assim como para o uso doméstico.

2°) - Os prêços Iestiva e ex.raordinar iamentc baratos, comemorativos do 30° ani

versário do Estabelecimento.

Preços, que, narealidade, representam uma magnífica oportunidade, especialmente
a�x{)r�, nessa fase ele altas contínuas, de irreí reável encarecimento,

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

(o

I

/ 1\ T � N ç Ã O

COLCHÕES E T-RAVESSEII{OS 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.'

__-- __�_��-----------------------------_r----�---------------------------�------------------�------------

Emprego - Conetagem c· A 5 A·

,,, ..
, .

r=-.

Di ... trlbuldor

C. fi: ,\e,MOS SIA

Lomercle
.

-- ·Tran.portea
H�a Joio Pinto, • Fpolla

Imobiliária e Ag�n(.iamentf}. IICanto -I. A. C.
RUA CEL. PEDRO DEMORO, 1,663

ESTREITO - FLORIANÓPOLIS

CASAS À VENDA:
E S.T R E-I T O

1 - à Av. Sta. Catarina de
alvo clS compart, preço:

1 - à Rua Cel.-Pedro Demoro :�,

alvo cl8-:,�ón1:part: tem ar�
mazem ânê:xo, além da re-

sidência -
' -: , .. '. preço:

1 - à Rua Aracy Vaz ,Caládo
nova ótimá água" madeira preço:

1 - à Rua -São- Pedro, -de alv, \

c/p compart," ,.:, pn�ço:
1,- à Rua Moura '(Barreiros)"

�

c/7 comparto madeira :. preço:
1 - à .Rua Curitlbanos (Ilha),

c/9 compart. de alvo ... preço:

130.000,OG

115.000-,00

45.000,00
- '300.boo,0�

60.000,00 I

130.000,00
.

TERRENOS A-VENDA:

2 - à Rua Aracy Vaz Calado
ambos _. . . . . . . . . . . . . 'preço:

1 - à Rua' Santa Luzia , preço:
3 - à Rua Santa Luzia con-

junto . . . . . . . . . . . . . . . .. preço:
1 - à Rua São José ........ preÇo:
1 - à Av. Santa Catarina ..

'

preço:
1 - em Barreiros (Junto ao

Clube Barreiros) preço:

30.000,00
40.000,00

100.000,00
30..(}00,00
40.000,00

80,000,00

CHACARAS:

1 _; em Abrão próximo à Bom

Abrigo. ."............. _preço 80.000.,00
1 - em Serraria c/2 casas de

madeira . . . . . . . . . . . . .. prel)o: 60.000,00
IMPORTANTE - V. S. desejando vender, alugar

comprar, hipotecar ou inventariar: casas, lotes de terra

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 - LA.C., põe tarn
bém, à disposição dos seus clientes, um Departamento
de Construções, Plantas de 'Muros Etc.

�---------------------------------------

CHAGA"liA
PROCURA-SE IJAHA

ALUGAR
Firma desta Capital, deseja nomear Inspet.nos

Romance
,

- FREDEEI-i como um dos seus mais
CO GAMBOA (autor de, altos e gloriosos expoentes.
"Santa") Editôra Vecchi - Eximio romancista e dra-
Rio de Janeiro, 1954. maturgo, nasceu Féderíco

Depois de lançar com es- Gamboa na capital do Mé

petacular sucesso o roman- .xico, em 1864. Em 1888 ini
ce "SANTA", de que já ciou sua produção literária
se venderam nada menos com "Do Natural", vindo
de cinco edições _em língua em seguida os romances

brasileira, e "SUPREMA "Aparências" (1892), "Su- ..

LEI", acabá a Editôra Vec�- prema Lei" (1892), "Meta
chi de publicar "A CHA- morfose" (1899), "Santa"

GA", autêntica óbra-príma (1903), "Reconquista" ... :
de FEDERICO GAMBOA, (1908) e "A Chaga" (1910),

11I',dora dos Rádios R.C,A: o consagrado escritor mexi- a obra da maturidade do
Vitor, Valvulas e Discos, cano que avulta na história I grande escrftOr�- \

e Corretores 'nesta Cidade e Sub-�ge�tes no, Interior

IIdo Estado,' oferecendo grande oportunidade. '

Os candidatos interessados 'devem dirigm-so à Rua I

Anita Garibaldi, 77. ás 14,30, nos dias 5, G, 7, 8, 9 de

Abril.

Os interessados do Interior do Estado devem ']iii

girssem por carta.

Casa no Estreito, com

c.mdução it:éil',"'tcl1do água
ê luz, três quartos e quin
"I -corn galpão próprio
,�cll'a Engarrafamentos.
Informando preço e Rua.

Resposta para Cubra

:'ostal n. 361.

[!ua Cons-thelrn :\1afra, [da cultura latino-americana
. .

Partido Social Demeeráttce
Pôsto d., Alisli-m�Dto Eleitoral

CASA MISCELANIA dislri

Fino observador, pSlCO

logo sutil e sempre artista,
foi Gamboa ,tiin romancista
nato, que da inesgotável pe
dreira da realidade extraiu
contihuamente tipos, arn
bientes, cenas, estados de
alma e paisagens.

r-�------------------------------------------------�----------�--------------�------- I E seus romances são

iguais a êste mundo, onde
existe a caverna e o cimo,

,

o. templo e o 'bordel, a - ra

. diante aurora e o cerrado
crepúsculo das noites ne

gras.

Por serem _ as persona
gens -de Gamboa tão de
carne e osso, resulta que a

penas sôltas das páginas de
- tela, o público se apodera
delas, vive seu drama, in

sensivelmente se familiari-,
za com elas, quer tornar a

vêlas , .. E a prova está no .

êxito do filme "SANTA" ,
que, pern1àneceu duranfe
seis meses consecutivos no

cartaz da Cinelândia cario

ca, havendo quem o assistiu
_ quatro ou cinco vêzes, sem
pre 90m a mesma -emoção,
sem. que o saber

-

de ante
mão o que vai acontecer
dissipe seu interêsse.

I A fôrça narrativa de
Gamboa, pujante,' avassala
dora, torna-se irresistível
nos. romances "SANTA" e

I "A CHAGA", dos mais ter-
1

'

'nos, b e los, comoventes

I cheios 'de
-

vida, ungidos d�

I arte, que
se e�creveram.· ,

O romance de - Federico
Gamboa que acaba de sair
dos prelos àa-Editor� Vec
chi, "A CHAGA" é Uma
das, obras cuinunantes da
pená do InsIgne- escritor

mexicano, e constitui um
tremendo libelo

-

contra as

injustiças é os males sociais
do nosso-tempo.
"A CHAGA", eseorreíta

mente traduzida p'or GaI
vão de' Queirós, foi editada'
em volume de elegante a

presentação, ornado com

sugestiva sobrecapa do pin
tor Nils.

Na, séde do Partid�, à ru� Arcipreste
Paiva, n. 5 (sobrado), os corréligionários
encontrarão, das 9 .às 1.12 e �a�\ 14 às 17_
1101'as" pessoa encarregada 'do ,a!istani,en-

c j � � ,"_ l .

CHEGARAM'
SEMENTESPl
HORTAlIÇAS

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



• UERREIRO
M E D I C O 5 I Dr. '80S!" ,Brisil' o E S T A D O Chefe do Serviço de Ouvidos - Nariz e Garganta

IfO I DR. ALFREDO DRA.WLADYSLAVA' ESPECIALISTÁ EM DO-; ADl\UNIS'TRAÇAO
,do Hospital de Florianópolãs

!VIÁRIO DE L_ARl\.l I A clínica está montada' com os mais' modernos

ç O CHERE'M .

W MUSS'I ENÇAS DE' CREANÇAS. ,Redação e 01iciiuis, à rua
.

CANTI A
. Aparelhos para tratamento das doenças da especialidade

I
• CLINlCA G.ERAL ,

I, ,Conselheiro Mafra, n. 160 ULTRASON (T d
_ MÉDICO _

I
-

rata.nento as' Sinusites sem operação)

I NÇAS CURSO NACIONAL DE ,

e CONSULTAS: Das 10 as ) el. 3022 - ex. Postal, 139 NEBULISAÇAO (Tratamento- auxiliar das sinusites e

CLíNICA DE CR A
I)OENÇAS MENTAIS DR. ANTÔNIO DIB Diretor: R:tJBENS, A.

A D U L TOS
12 -horas, RAMO�

, inflamações do Nariz e Garganta)

Doenças Internas Ex-diretor do Hospital MUSSI lONISAÇÃO MEDICAMENTOSA (Moderno aparelho,
Colônia Sant'Ana. -'MÉDICOS _ 7 de

Gerente: DOMINGOS F. DE
para Ionisar Medicamentos (Tratamento de dores de

CORAÇÃO - FIG�DO Cons. e Residência; AQUINO
RINS _ INTESTINOS Doenças nervosas e men- CIPURGIA-CLíNICA.

.

, . Cabeça e Inflamações da Garganta e Olhos; E'11 muitos
• Setembro n. 13. Representantes:

'l'rat.amento moderno da .
tais. GERAL-PARTOS S. La-

'casos são evitadas as operações das Amigdalas
Representações A. .

TLTRA VIOL '

SIFILlS Impotência Sexual. Serviço completo e esne- Ltd
L E'l'A FRIO (Tratamento das Faringites

Consultório - Rua Tira- Rua Ti,radentes n. 9. .::ializad� das DOENÇAS DE i'aRua �enador Dantas, 40
e inflamações dos Ouvidos)

'}€ntes, 9. Consultas das 15 às 19 SE1\HORAS, com modernos A D V O G A DOS' _ f)0 andar.
,RAIOS X (Radiografias da Cabeça)

HORARIO: horas. métodos de diagnósticos e Tel.: 22-5924 Rio de
REFRATOR (Modern(OoCAUPLRlO·eSlh)o para RECEITA de

Das 9 às 11 e das 13 às 16 FONE: 3415. tratamento. J
.

horas Res.: Rua Santos Saraiva, SULPOSCOPIA _ RISTE- Dlt, JOSÉ MEDEJ- ane;eo�l'ejor Ltda. J LAMPAD.\ de FENDA (Veiifícaçâo e diagnostico de

Tel.: Cons. - 3.415 - Res. 54 - Estreito. RO. _ SALPINGOGRAFIA R F I' d UI'
.

lesões dos Olhos)

'fEL 6 ROS VIEIRA ua e ipe e iveira, n. INFRA VEnMELHO
_ 2.276 - Florianópolis, .

- 245. - METABOLIS:MO BASAL 21 - 60 andar.
'

__

-----

Radioterapiap or ondas
.- ADVOGADO -

Tel.: 32-9872 _ São Paulo
Grande Prática na Retirada de Corpos Estranhos de

DR._ROMEU BASTOS DR. MÁRIO 'VEN- curtas-Eletrocoagulação _

Ca ixa Postal 150 - Itajaí .ASSINÁTURAS· Pulmão e Esofago

PIRES DHAUSEN Raios uitra Violeta e Irtfrà - Santa Catarina -

Na Ca ital
Consulurno: Visconde de Om:o Preto 2 (Altos da Casa

Í Vcrmelhn.
.

' p. Belo Horizorrte

-_ MÉDICO - �LDUNLICTAOS MEÉCDRICA DE
Consu lté I' T.

DR. MÁRIO
-

LAU- Ano Cr$ 170,00 .Lcsidêncu: - Felipe Schmidt 113 Telefone 2 "65

Com prática no Hospital �, lANÇAS .orisu 01'10: cua rajano, f.�em�stre Cr$ 90,00 C lt 1 J
-

'

H· .

1
...,

S F
. dA'

.

.

Consu ltório _ Rua João I n. 1,1° andar _ Edifício do RINDO .

. on.nt IlS - pc a man la no ospíta - A tarde
. ão ranersco e SSlS e na

I
No Interier • . das 2 horas em diante no Consultório

Santa Casa do Rio de Pinto, 10 - Te!. M
..
769. :\Ionte�i.).. ,� e '\no c-s 20000

Janeiro' Consultas: Ihts 4 às 6 ho- I!ünl",o: Das 9 às 12 ho-
DR- CLÁUDIO I�'l�mes·t��··:::: Cr$ 110:00 I DOENÇAS DO APAHELHO DIGESTIVO -

CLíNICA GERAL DE ras.,· ra s - Dr. MUSSl. Anúncios !llediante con- JLCER1\S DO ESTOl\tL-\GO F DUODENO� ALERGIA-

ADULTOS E CRIANÇAS· Residência: Rua Esteves Das 15 às 18 horas - Dra. BORGES tráto. DERMATOLOGICA E CLINICA GERAL

Consultórto i Av. Getúlio 'júnior, 15. Tel� 2.812. :iW!:'SI.
.

ADVOGADOS Os originais, mesmo não O M· IN'Vargas, 2 - BIGUAÇÚ.· :.. ., Hesjdê.lc�a: Avenida Trom- Fô,'o em geral, Recursos i publicados, não serão devol-. r. lone
Horário: Segundas e Quin� OLHOS - OUVIDOs -' j.owsky, �4. '

,pemnte o Supremo Tr-ibuna! vides.

tas-feiras, das 8,30 à;; 11 NARIZ E GARGANTA ! -DR NEWTON
-

I Fede,rul E' Tribunal Federal A direção não se respon-

horas. 1
\". de Itecursos sab il iza pelos conceitos emí-

Res.idência: Huao .Felipe DR'. JÚLIO DOIN
D'ÁVILA I F.SCR·ITÓIÚOS idos nos artigos' assinad�s.

S h d 23 2 d I .. CIRURGIA GERAL I F'lor ianópol is - Edifício

c.' PI!. t, - an ar,
VIE"'IRA �.

, ..

_ I :)ocnças de Senhoras - 'São Jorge, rua Trajano, 12 armaoas
apt. 1 - .Tel. 3.002.;

•

Proctologia _ Eletricidade 1'-
1° andar - sala 1.

DR WALMOR ZO_IESPECIALlSTAEMDOEN-
.

Médica RiodeJanei,ro-Edifício de Planão
.,.

ÇAS DOS OLHOS, OUVI- Consultório: Rua Vitor r.6l'ba Gato,-Avenida Antô- 10 Sábado (tarde)
MER GARCIA DOS, NARIZ E GARGANTA I

Meíreles n. 28 - Tetefone: [n io Carlos 21)7 - sa!a 1008.
Farmácia Noturna _ Rua

_ __,___

D�plomado pela Faculdade Ex-Assistente na Policlínica 3307.
.

"

I
.

--

Iu-'
.

C'
" ..

Nacional de Medicina -da Geral do Rio de Janeiro, na Consultas: Das 15 horas I DR. CLARNO G. Trajano
.

III'· IlAr' « ar)' Haap'c'ke)'�Universidade do Brasil t'lhixa de. Aposentadoria e em diante. GALLETTI 11 Domingo -=- Farmácia . ;,
•

.'
lU '. ' '., li, 'I

Ex-interno por concurso da . Pensões da Leopoldina Ral- Residência: ,Rua Vidal _/ADVoGADO -'- N t 'R T' I..··'
"

' ,

Maternidade-Escola Iway e no Hospital São João Ramo's - Telefone 3.422. nua Vitor Meíreiles 60. �;7;e.xta-f�:a ��::;::__ .' RAPIDEZ - CO.NFOÍnU -� �iGURANÇÁ' ,

(Serviço do Prof. Octávio Bat.ísta da Lagoa. DR. lJIB CHEREM FONE: 2.468.,' "

, .
VIagens entre FLORIANOFOLIS e,:.:-RIO DE,JANEIRO

Rodrigues Lima) Curso no Departamento Na- _ Elortanôpolis _
Farmácia Esperança - Rua

. Escalas intermediárias em Itajaí, Santos, São Se-

Ex-interno do Serviço de cional de Saúde ADVOGADO . - - .. _...� .... - �.� Conselheiro Mafra bastião, Ilha Bela, Ubatuba, sendo nestes quatro Últi-

Cirurgia do Hospital Consulta" diàriamente das Causas cíveis, corrierciais, 1nformacões
. 17 pábado (tarde) - nos apenas para movimento de passageiros.

I. A. P. E. T. C. do Rio de 10 às 12 horas. criminais e trabalhistas.' e

•

�
,

• I Farmácia da Fé _ Felipe . �s e�cal�s em S. ,S.ebastiü(), Ilha Bela" Ubatub« não

Janeiro
.' .31a83..h'e 5a. s. feiras de 15 às

_ Consultas populares u'els Schmidt .

. Pre11H{u:arao o lwrano de chegada no RIO (Iela) e

Médic« do Hospital de as oras e

,., ,

•

• ' SANTOS '(Volta) ,

.

Caridade
.

At�n'éte �o ,Ho:spi�1 de:' �Rua Nunes Machado," 17 18 Domingo - Farmácia ,'.'

DOENÇAS DE SENHORAS Caridade', de '8 às 10 horas. (esq. Tiradentes) ....... sobra- O leitor encontrará, nes da Fé - Felipe Cchmidt ITINERÁRIO no SIM "CARL HOEPCKE" NO ..

PAHTOS=-OPERÃÇ6E,S
� ·tõns,tiTfôefiõ:-:-j{h.��-=>Vi'tb,r Lto"·'::::.,;.'�S'ala '9:' -':::.,.-,.-, ---:, '_ 't'a-·eohHt�àç{l,,8.�..q,uf. -,2.4- Sábado.c.Itarde) SEGUNDO TRIMESTRE DE 1954

e
"

"

Cuns : ilua João Pinto n. 16, Meireles, esquina com Sal- necessita, djària'menle e de Farmácia Moderna _ Ru�
,

..

���.;:. "...:- ·'0�'';''':'·':';'_,..L,.,_� �- ....-;:;__;_.,�::::. _,'-':'.7:,._.:,__ '-;:::::-;:'-�y

das 16,.00 às 18,00 dan ha Marinho. imerl.iato: e rDA
'

- -
,

V O L T' A
horas. Residênc!a: Travessa

João Pinto

Pela manhã atende' Urussanga 2. - DR. H E N R I QUE JORNAIS
.

Te'efon. .25 Domingo - Farm�-.
diàriamente no Hos· Apt.l02. PRISC,O PAR.A.ISO.'I'O

Estliéló ... i ....... 1.022'IC1.a
Moderna - Rua J�ao

pital de Caridade. ..

r

P
R idê

. DR: VIDAL.
.. . MÉDICO ' A ·Gazeta .... �...... .65&, into. .

tesi encia: ' -c e , Di�' d T d 57Q O
RIJa: GeneralBittencourt CLíNICÀ.DE·CBJANÇASI' Operações - Doenças' .AfIO �,' a�t�:.�. ,.3.'. serviço noturno será

.

1 .s h' cu ó

d
DIário da Manhl ..... 2.463 'fctlIado pelas farma'c;as

CONSULTÓRIO __. :b'idi- 'e - eu oras.- lmca e,. --;.�
'-' c •

n. 101., A Verdade .. : ',' \ ...
�.Olh IM d St A t"

.

T 1 f 2 692 11e Schmidt, 38.
.

Adultos. Imprensá Ofici.al 2.68f1·
o erna,

.

o. ,n onl.O e

, '.
e e one: ..

I CONSULTAS _ Das 4 Curso de Especiali�açij,o HOSPITAIS ,', I'Notu:r:na,
sltuadas as r�as

DR. ARMANDO VA- 'I,: 6 horas. '>0 Hospital dúf, Setvid!,�e-s D� Caridade; -

João Pinto e Trajanó;

LÉRIO DE ASSIS I Residência: Tenente Sil- lo Estado (Provedor)' ' 2.314 A pt:és�nte tabela' não

M11:DICO 130 (Serviço -:]i) Prof. Mllrja- (Portaria), 2.036 poderá sêr :alter�da sem
.

-. :-: I veira, Nerêu RamGiI !.831 ,

Dos Sernps de ChDlca In- FONE _ 3.165. ; lia de Andrade) )liJitar ..... _ 3.157 previa autorização dêste

fanti1 da Assistência Muni- \ I .. lt P 1 h- "'- o-b til EC
� Depar,tanÍedt·o.

. , \�,)nSll as -- e a man a ,.,ao oe as· o" \,' as.,"

cipal e Hospit.al de Caridade
I

' .

CLíNICA MÉDICA DE DR ANTÔNIO MO-
I íl�AH(lSPital de Caridade. ;I:t:r:�:::� D��t��

� 3.153

CRIANÇAS E ADULTOS '
tarde das 15,30hs. C I C

A -.l·'}
NIZ DE ARAGÃO" ar OI! orr�a- :.. " ...

__;' AIl!rgia - em diante no consultório, CHAMADAS--UR:.
COD!'mlt.ório: Rua Nunes ii· Rua Nunes Machado 17, GENTES

-

l\-behudo,7 - Consultas das emURGIA TREUMATO-

15 às 18 horas. LOGIA r.,qll�na de Tiradentes. Te:.

Residência: Rua Marechal Ortopedia 2766..

Guilherme, 5 - Fone: 3783. Consultório: João Pinto, Resi(lência - La Porta
18.

Cor,po de Balmbciroll s.3131�erviço Luz (ReCla. C.lrsos: Primário e Aà-

:·:�7���:���'�:: :::: I ::S'�:"onde' dó O�ro .11' Viagem com segufilnça
�olícia (Gab. Déle- ,

�ado) 2.59( e rapidez .

�����:���� ..
,

I

•

.

. L�j I SÚ NOS CONFORTAVEIS ldlCRO-ONIBUS DO'

T.:C1JR��: ..... <;.",.: 1�700 81PIDO ,<SUt-B·RASILEIRO)
Cruzeiro' do S,ur,<.;; - 2.500
Panair .... '. . • . . . •• 1.553

Varir •.....�; . �.;,... 2.325'·

foóide À'reo . . . . .. . .• 2.�02',
Real •..... _ .. '.' . .. i.3iJ8 -

Scandinav.. ..)�... 2.�00
BAR E SORVETERIA HOT'tIS

, AMERICANA Lux ..... ; . . • . . . ..

.

Z 021

M.�e.ttc .. :. ...:-:... 2.276
Vende-se o Bar e Sorve- :\Ietl'opol .. ' . . . . .. 3.147

teria Americana sito à Rua L. Fort. . . . . . . . •. lUZl

Saldanha Marinho n. 13� C�cique ....••...•. 3.449

Edificio Machado. Tratar Central .•...• :.;'
. ..

. Z.".�
..

1" LI' '. Vstrel. .-� . " ._-' .. ' •.•. 3.371
,no oça com o �r. Umberto �

.,' I M�ch�do, .? qual e�plicará Id·e.1 ... -' ..... ;. � '.'
'. �.ei)9

c motlv,o da venda. , D�RITREITO, :. ,,�-,.- -,

O".. 'I. -;--._ ... "-.-�----:-"-"--�
aque ••• '.' ..... � • v:...?,.. '.. _.

.

______________,,__,,;...,...:......__... _ .. ,_�� .
- .�. ,--- ._; ''1'

----"--.......---------

o ESTADO Florianópolis, Quarta-feira, 14 de Abril de 1954

pIndicador

Escola primâr;a'j
Adventista
Matrículas Abertas

Hote1.
Das 15 às 17 diàriamente.
Menos aos Sábados:

Res.: Bocaiuva 135.
Fone: .___: 2.714.

DR I. LOBATO
FILHO

Duenças do apare'ho respi
ratório'

TUBERCULOSE
RADIOGRAFIA E RADIOS
COPIA DOS PULMõES

Cirur'gia do 'forax
Fürmado pela Faculdade
Nac�ol1al.de Medicina, Tisio
logista e Tisiocil'urgião do

Hospital Nel'êu Ramos
I

Curso de especializaçã0 pela
S. N. T. Ex"inter'lo e Ex-as
sistente de Cirurgia do Prof.
UgO Pinheiro Guimarães

(Rio).
Cons: Felipe' Schmidt, 38

- Fone 3801.
Atende em hora marca'da.
Res: Rua São Jo.rge 30 -

Fone 2395.
.

------

.. ,

BANCO AGRICOLA
RUA TRAJANO: 16

'. fLORIAN6potlS

ft CJ lE o ME O

'5%Agênci.a
'de

. DEPÓSITOS POPULARES

-

Caixa -Postal, -45
"

'l"!oriariópo)is
Santa Catarin.

7

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

RECEM-CHEGADO DO RIO DE JANEIRO
'\TENDÊ Á nu.A.. VICTOR. MEIRELLES N° 18 1�
\NDA.t{ DAS 9 ÁS 11 HORAS -:._ DIÁRIAMENTE.

CHAMADOS A QUA.r..QUER HORA IDO 'DIA OU
DA NOITE NO CACIQUE HOTEL, Á:nUA' FELIP

S-CHMIDT. I

,
...

Florianópolis Itajaí Rio de Lameiro Santos

16/4 18/4 24/4 25/4
29/4 1/5 6/5 7/5
11/5 13/(l 18/5 19/5
23/5 25/5 30/5 31/5
4/6

-

6/6 11/6 12/6
16/6 18/6 23/6 24/6
28/6 30/6 5/7

..

6/7
., I'

o

�. '

- � '0

Horário de Saída: •

de Florianópolis,. às 24,00 horas
do Rio de Janeiro às 16 00 horas

Pa,ra mais informações dirijam-se à
EMPRESA NAC�ONAL DE NAVEGAÇAO HOEPCI(E

Rua: Deodcrro - Caixa Postal n. 92 - Telefone: 2.212

I\.ua Deodoro esquina da
Rua Tenente Silveira

Florianópolis Itajaf - Joinville - .curitiba
-

Agência:

Diretoria de Obras Públicas
A V I S O

A DIRETORIA DE OBRAS PÚBLICAS, avisa que
'

mudou-se proviso.riamente para a rua Vidal Ramos, n.

176. /

! Diretoria de Obras Públicas em Florianópolis, l°de
.

Abril de 1954.

l ',.' :<Lava,Iid�"com,;S�pã'$·
.

. ···\l}rg�·n,-·�J!��J;l�:cl��li�a·de .

.� d� "Cfa�':. _I'TZEL '. �NDtiSTIItL�.hlJttt�.,;��mlf�a
. registràda)

,� � ,:;-" ,'\ __

.

,c ecoQ'f)ml�a,��,;: temp:p" �� 'd.i�-'eiro
.

/,

.__ _:.:..:__ .. \__ :....__.� ,2..__"_�\ _'� _ __::"___�'-'
. ,!;,.._.-..:'!:'_�._�L. _ _.:.... __ '_. _ ..

"l �.:_._._�-.-----.--''':_-----". .........--,-.
__,_o..,.-

_

Alugam-se ótimas resi

dências, uma à Rua .José
.Iacques nO 4 e o\)tra nos

Coqueiros, p r o xi m o ao

Praia Clube.

Informações à R.ua Con

':f'lhciro Mafra nO 24,

Casas

a

/

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



"'As Jimunidades devem ,proteger· o Posto "Dia> -e Noite" Vi'i:��:�����;��:o:'P::��:he P'�

denutado ap'eDas' em, 'relaçãu" aos loaugurado para servir ;:s��:st:1� �ms:�c::�u�:� r:r�:!;����:e�een���:�
I! . �..... Com lauta churrascada ·�(.IulJustível 'em funciona-. como adido cultural norte americano em' São '�aulo, com

C SOS OI1611'cos" aos convidados, fol.Inaugu- mento, cujas instalações ain- jurisdição. neste Estado.
'

a P --..., rado no sábãdo pãssado, dia d
- -

b d
S. Excía, �ue se ctemo,rou vários di.as nesta Capita.l,

.' O
'

a nao estão aca a as, gara- teve a oportunidade de observar o funclonamento de vá.
'RIO, 13 (V. A.) - Se-

i
Disse aquele parlamen-; q�ela CíiPlt:l, assim �e ma- 1, O novo pôsto DIA E gem com larga capacidade, rias instituições culturais e científicas, bem como diver,

gLliu ontem para o interior tar, antes de ambarcar, que
. nífestou sobre as licenças NOITE,' situado à Reta, de serviços mecânicos e de� sos órgãos governamentais,

de Minas, a fim de passar I! .já concluiu o.
seu trabalho, i solicitadas ,à Câmara pa1:'1'I Barreiros e de propriedade mais atinentes.

A'
Entre as vi�itas feitas, desta:ar��-se o �o��itaI Ns,

os dias da s,emana santa, o mas não queria adian,tal: I processaros d.?�utados La- do sr, Afonso Delambert. O novo pôsto vem suprir r�uARa.mos, �brlgo de ,Menor,es, Legíao Br�sllelIa de, As.
'. d Ih T bé t ' V e Euvaldo Lo- t\.

.

t 1 -

dAI sistência (Posto Beatriz Ramos), Secretaria da Agricu],
depu�ado Daniel de, Carva- q,u�,lque,r eta, e.

,

am em

I ��o a�:�s. � ..ns a açoes o novo pos- .nna acuna no serviço 1'0- tura, Faculdade de Direito, Farmá�ia e �dontologia,lho, relator do pedido do o deputado Antonio Hora-: di: ).'.",m,
,

to-estão perfeitamente apa- doviário pois a sua situação Museu de Arte Moderna, Museu VItor Meireles, Colé,
juiz da oitava Vara Crímí- cio está estudando o mesmo I - "Em. relação aos pedi- relhadas para atenderem a é das maisprivilegiadas, gios Dias Velho, Catarinense e Coração ele Jesús,
rial para p1'0CeSSar os de- processo quanto à situação dos dei .Iígença para pro, quaisquer necessidades de .

, \S. Excia. guardou, Aex�elente impressã,o elas 'visitas
t d L t V d E ld 'L d" I cesso de "deputados ,esto'1 serviços mecânicos e técní- 'PE'SSEDISTAS E feitas, tendo tomado ciencia, quando também do traba,

pu a os ,u ero argas c o sr. uva o o 1. , ,....' -

Ih ' .

t 1 tuai tari tã li d
E ld L d b d Sezundo telegrama' de absolutamente certo de que cos em veículos auto-moto-

' o que �s l� e ec uGals "ca armenses ,ed� a? rfea l_:an o, ell\
uva o o i, asea o nc b'

, _'
" TRABALHISTAS cooperaçao com o overno, no sentir o de unuar a Uni.

inquérito procedido pela co- Belo Horizonte, o deputado a Comissão de Justiça da res, ,A larga área ocupada COLIGADOS versidade de Santa Catarina.
'

missão parlamentar em tôr- Lúeio Bitencourt, presi- Câmara, que tenho a honra pelas Instalações comporta S. Excia., informado da e�têpcia, antigamente, do
no dos negócios da "Ulti- ::lente da Comissão de COTIS- de presidir, examinará o um aparelhado pôsto de <NO �IAUI Instituto Brasil Estados Unidos, mostrou-se interussadn

'ma Hora" com o Banco do tituição e Justiça, em d assunto com a maior eleva- RIO,13 (V.A.) - Segun- na reorganização do referido, órgão de àprcximaçâo en,
e-

lo noticias provenientes de tre brasileiros e americanos do norte, tendo mesmo to.
Brasil. -Iarações à imprensa da- çâo e livre de injunções , mado contacto com os meios oficiais no sentido de apreso

1
. -1 '

'

" I'eresinha, está iminente o .

po itico�partIl,arias para e· * Uma fôrca da Marinha sal' a sua revitalizacão.
- acôrdo entre o PTB e o

� ,

rnitir 'o seu parecer soo õ * * ge Guerra-Francesa in. Infelizmente, devido ao péssimo estado do tempo, vão
clonto de vista ,exclusiva· vadíra, em Maio 'de 1895, o

. tJSD, visando não apenas à poude S. Excia. visitar o interior do Estado, como era

menté técnico-jurídíco. Na .J I/' d A mcessão'_'stiiíij.I;l:ãl como ain- seu desejo, visita, entretanto, que será feita em julho
. I'erritório Brasi éiro o -

la as eleições para os legís- quando retornará, e ocasião em que, fará cOhferência�
presidência daquele órgão, '

t C it 1 'L
'

d Imapa� r-v-: ativos federais. nesi a api a, ajes e outras ci ac es càtarinenses.
devo funcionar com a iser.- Como era natural as tro- / Mr. Benoit ,é' catedrático da Harward :.fniversitY e,
cão de um magistrado razão pas bi..asileiras reagiram e

Os entendimentos esta- durante dois anos, exerceu as fUl'ÇÕéS de adido cultural
por que .não me parece le na luta morreu o Capitão

'iam, porém, sendo realiza- em Lisbôa, sendo mesmo professor honorís c ausa da
Flo��anópolis, Quarta-feira; 14 de Abril' de 1954

-

L " d f
lOS aqui no Rio entre o se- Universidade de Coimbra.

--�----------------------- gítímo externar antecipada'- - umer, os ranceses.
d t b lh� M' Aguardamos a próxima visita (11) Prof. Benoit, quan,mente a 'mil'ha opiniã.-. O G ::!I B 'I

la 01' ra a Ista abas 0-
1 ds overnos uO raSl e ,.'
,

o aremos maiores detalhes 3ôhre' a sua' pessôa e as
'-1uanto ao caso. Todavia, d F f'

.'
d

-

't llimplO,
egresso da UDN, e 'onfe,rências que ira' r'ea1l'zar,a, rança, 'a nn e eVla-· .'

,

;;empre sustentei a 'tese de -.
", "t'

- d� f 't' ',os, deputados pessedistas
.

�- . ....,_..
rem a repe Iça0 e a os

L 'd M' r-

I'g-"
,

"d d d ,'.
' eoUl as elO e Sigefredore 1 ·Iosa s

' que as lrnum a es evem tdenhcos, submeteram esta
n .

,
" nroteger O deputado apenas '., t-: d' l' 't

" b'
L é<checo, entendImentos fa-

t' . ques ao e, lml es a ar 1-'
'1"r

d P 'õd W 1
Cl !tados pelo, reatamento

tragem o r&S1 ente a -

_

H
,.

d S
"

das relacoes entre aqueleter anser, a Ulca. '

,

�

....'
' d· t d' t llder petebista e este parla-:::Surge o gran e es a IS a, -

,

" ment�r,
')rgulho da diplomacia bra-

Isenção
às enUdades

Em sua sesEão legislativa'
do ano últImo, a Assem·

bléia discutiu e aprovou

projeto de l�i ise�tando do

pagamento de 1r�butos áS

entidades religiosé;ls.
•

Esse p!,ojeto foi de inicia

tiva do ilustre deputado�Si
queira Belo, que o ap)'t�

sentou e· def€nde� perante
as comissões e o plenár:o,
ocupando para, isso a tri

buna, 'e proferindo brilhan-
te discurso.
O' seu oportuno projeto -

foi, enfim, transformado na

Lei nO 1�38, d'e 22 de ja
neiro do corrente ano, pu

blicado no Diá1'io Oficial
do "Estado, de 3 de feveeei-
1'0 último.

.

Sôbre, vetos parciais, que
ao texto original apôs o sr.

governador, a Assembléia
'ainda Ira manifestar-se,
sendo quase c,erto que re·

ressada ao poder Execllií

yo (Vetado - independen,

cuse as limitações sem jus-' réÍ con�edida, ex-ofício"; re-
tificativa 'com as quais o lo exator local):

,

Chefe do Executivo proeu- Art.' 3° -::- A i�enção <d"
rou di�inuir o alto alcan- que trata a:.�i'Gsentê lei ��s
(:e do projeto. in,á" automàticamente b��D'

Me.Sm�' CO'TIO foi saneio-, como será e:cgido o paga.
nada, a Lei nO 1.038' repre- menta do impôsto de trans

senta um ato de inteira missão de propriedade :"in.
j�l�tiça, para: com as enti· ter-vivos", s,"mpre que se

dades religiosas, votadas DO
,

.

r,perfeiçoamento moral e à
assistência soelal, 'recreati,
va e cultural dos seus mem·

bras.. ,

'

E' mâis um inegâv�l ser·

'emente de quaisque forma-

:ratar". 'de' "isençã:q. dé-,Jm
pôst"a

.

'de , tié\n?�issí\(r ide
p:ropri�daçle _ ,tinteí:�vivo�";
pará a c��stiyi:çã� d�" te\n-

,
.. � ., :I't." ,

pIos réligiosu3,. quando f P-

verificar <> Jesvirtuamentü
das finalidades supra men

cicnadas ou ? perda e"s
direitos civis constitucion:ü:õ
da entidade bmeficiada.

Parágrafo 'único - Nél

viço que o devotado rep:e hipótese dêstc artigo, cabe
sentante de Caçador pré:;!f rá ao Estado exigir da e::1

i, coletividade. tidade ben�fidada o qu.
Damos, a seguir, a inte ddxo� de pei'ceber em 'iir

gra dessa le�: tude da isencão concedid.!i.
LEI N, 1.038, DE 22 DE

.

Art. 4° �' Esta lei �nlra\., ."

JANEIRO ,DE 1954 ... , -ón vigor na data' de "sua
Cõncéde isenção de publicação, rE.\'agadas'. as
tributos
7'eligiosas

O Governador do Estadc

às entidades, ctsposiçé)es em contrá�io.
A Secretar.ia da' Fazend�l

de Santa Catarina,
Faço saber a, todos os ha

bitantes dêste Estado que a

Assembléia Legislativa de-

a:::sim a faça executar.

Palácio do Gov�rno, e!l,

Flórianópolis, 22 de janei.
1'0 de 1954.
fRINEU BORNHAUSEN

creta e eu sanciono a se- João Bayer Filho

gúinte lei: Olintho Campos
Art. 1° - E' concedida Pernando Fe:'''reira de Mêlo

, isencãõ de "impostos (Veta- !oão Colin

do � e taxas não re�un('- Fictor' Antônio Peluso ]i./.;

'rà�Q;las) às 'en�idades reli- nior

Luiz de SOtLZfL"�:. !1;Íos,,\S ,e aos bens ou servi·
� ços 'que forem pelas mesrr,as
adquiridos ou instalados,
'desde que mantenham cul

to religioso e pre�iem assis

tência social, recreativa ou

cultural aos seus membro:.,
�

�
\' >':Àrt. 2° - A isenção aci

............_

'

. ri,'ã �erá Goncedida a reque_
l'imento da, entidade in!!:.-

Publicada a prebente lei,
na Secl'ctaria da Fazenda,
aps vinte e díÍs (22) dias
do mês de, janeiro do ano

de :r;nil novecêntOs. e
-

cin..

quenta e quatro (1954) �
Silene Cidaàe' Ge-vae1'd,

Allxiliar de Secretária,
�;ubstituta.

em relação .aos casos po

líticos, não devend6t aC0-

bertá-lo no tocante aos l�::-l"

poelr. Ducleir
,oa' ludla
" CALCU'l'A', 13' (U.. P,)
� Poeira' radi�-ativa de ex- rfllosões ,:' hudeare; 'foram.
i'ecolhidas na India' - in-,formou o In.1ütüto de Fbi

�a Nuclear (la Universid3de '

local.' O conteúdo rádio-a ti

\'0
. da poeira f:: peq'uena e

mteiramente i.1ÓCUO. O In�

lituto tem procurado a 1'0-
dra rádi�-ativa desde as ex-

010sões experimentais ,la

l)omha-H, efet!ladas' pelos
-"

,Estados Unid:Js, no Pacífj
co. Calcutá se acha a m:us

de '1 ·mil milh�5 da 'área dá,

mes comuns",

'TIM •..

3ilc;ra, o inolvidável Barão
10 Rio Branco, com conhe

.!Ílnentos p�ofunaos da geo

;rafiá e d� história (la Pá-
I

'Lria Brasileira, e, coma ad-

vogado �da questão, con

ta-\ qu;stou mai� uma brilhante

REI NA BARRIGA

Envergando um bem
lhado SI_20 (linho, B�'l!õsh _? inque�t!on�ve� vit�ria.
nade de riquíssima qual�-' ,O Presidénte Dt::. Walter

dade) êl_e entrou (fronte er-
. Hf;nser,' reconhect:!ndo a jus

�uida) no café, Sem mirar 'Úça' de nossas pretenções
aingueín. Com a superior i- em sua declaração conside:..

lade de 4ma potestade 1'0- rou o nosso direitQ à posse

11ana. Sérviu-se uma rubi- de toqa a" regi�o em le,tigio,..
• fõ !> I �.

ícea, ajeitou' o nó da grava- que vai do Araguarí até o

ta (sêda natural, 100%) Oial!0ck.
)lhando-se áo e�p.elho, fron-

' Como cons�quência fúi

teiro., Desfêz uma r�ga da assinado o Tratado ratifica

camisa (super popelirie do nesta aat� 'em 1898, com

XXX, italiana), É;spetou o o,.1üfile de T�àtad'o do 'Ama
aariz no ar c saíú, Com a pá,
,�esma majestade no olhar Saibam os brasileiros

'� no pisar. Senhor (aps,?lu- �onscientes, estuda'�do 'l

to) dêste mundo e do ou·, Histó�i� d� Pátriã,prezar o

troo O tal. Entrou no balJ rico patrimonio que nos foi

beiro, foi n,o engraxate, :flas- legado pelos antepa!,sados e

30U por um guar!fa de trân- mantenhàm inviolável tod�
sita, esbarrou numa costu- o território que nos pertei)- .

..'os da praça, não dar� ex

ceira, tudo isso sem dher �e de 'direito, contra os ini-- pediente rÍos--próximos dias
)alavra. Até que, encontrou migos de nossa nacionálida- t5, 16 e-17 (Semana San

�llJi funcionário de uma de Je, intern_os e externos, ve- ta), 'quinta, sexta e sába-

,uas repartições' (é uni" ca- ).ham de ónde vierem! '':lú''.
Cide de empregos) e amar

,'ou a' cara. Um forasteiro

tntrigado com o ar miZioná
j"io do pequeno-Brumell, se
�uira-Ihe os passos, ouvindo

explosão.

OI Baocos e a
SIDlaoa SaDta
.�. ''O Bánco do Brasil S/.�.

.
- ..._ ..

_comunica que, ele comum a-

c6F'Q.:6 � corri os dema�s Ban-

UI ,Granle, Jornalista Que
Era Calarinense

-IS seguintes comentários:
ILDEFONSO JUVENAL

Do_ barbeiro: Ainda faço A 4 de Setembro de 1909, aos 56 ános' de sua exis·
um/caminho de J�,a!o_ nêsse tência, "tombr.va de vês, em guarto humilde da Santa
�rânio metido a' Ruy Bar- Casa de Misericórdia, do Rio ele Janeiro, depois de 4 mê,

b9sa. ses de prolongado sofriment,).', Gustavo de Lacerda, i�:-

Do enlg'ra""'ate.; D
,. contestávelmente,' o m,ai&l' vulto, a mais eloquente €x-

... a

proxl'l
- .

I' t 'd se'A I ' pressao como ]ornél JS a, naSCl o em anta ·atarma, ,-
:na vez sapeca a escova no maior que Jeroaimo Cóelho; I) fundador, em 1�31, da
joanete dêle,

\Imprensa
Catâc!nm'�c; .ou AiaÍljo Coutinho, B. Lopes,

A costy,reira,: Ainda enfio LidiO, Barbosa, �os(� Ji)�anny}: Hürá�io Nun,es,' Assis Co�:
uma agulha nas bochêchoo ta, _�alles Br�sL, �rJ,s�)lm �1��'a, Tl.ago da Fonsec,a, TI'
t

.

dA - burclO de Frelt:�s, AbJho Oltvelra, TIago de Cast!') Fran
razeuas esse presepa.'

__ Cisco Tolentino, .T (JS:! Boiteux, EHseu Gllilherme e -tanto,s
O guarda de trânsito: outros, cujas pe;ll'iS brilhantes, tanto hO!lraram e engl'all

Dou a mão errada a êsse deceram a Impr211sil Càtarlne:lse,
cara, qualquer dia. Foi Gustavo de Lacerda aluno, da Escola Militar,

depois Sargento do Exército, com valiosos se�'\'iços d�O funcionário: ,É um .

campanha no Rio Grande do Sul, findo os quais pa�sou 'a"monstro êsse tampinha: residir na cidade de Santos, do Estado de São Paulo, onde
Máu como êle só. exercêra a profissão de Guarda-livros, em diversas casas

xxx comerciais,

O forasteiro admirado 'da Mas, a vida mIlitar como a do Comércio, não sedu-

l'opulart'da'de do' .,. ziam ao moço catarinense, nascido para o exercício de
. narClSliSI- f

-.

b'l'
. . 1.._ f" d C' 1

• .' -<' I unçoes maIS responsa ! ISSlmas, em ·L�ne lClO a o e-
mo cavalheIro, mdagou dum í tividade, como a de educador das massas, por meio dá
motorista, quem era aquela tribuna da,Impre'nsa, daí a suâ reconhecida inclinação
simpatia irradii:Í.nte, A -1:'es. I'para o jornalismo, considerado o jornal como "a grande
posta veio: É o W�ldir LBA. j�ne�a ,�berta à fôrça vivificante do prf'gresso e da civi-

Bu h'" d'd t d
. hsaçao. ',- ,

sc , can 1 a o a eputa-., Levando a, cabo seu nobre e alevantado int�nto, fun-
do estadual.. . dou a GAZETILHA, peri6dico de pequeno formato, de

. " ",
... BUM

I
cuja fôlhaj ,era, ao ;mesmc:r tempo, �porter e jornalista

�(,..._.._...� responsá"tel pela resp�ctiva publicação.
.

O esc'al'avélho simboliza A GAZET,ILHA tivéra pouca duração, _porém ,em
E"t . ' ," O' 1" .

'
- compensação;' Gustavo Lacerda com· ·-'aliosa 3iuda de

nq glo'e-n.o cu tJsmo, a PRrdal Mallet; jornr\lis':a experimentado e 'de�l'econbec:\.
vida eterna. (Continúa na _3a pág,)

!'OTOCAS

Não posso deIxar se� an<:)tação a última resp0sta
do meu querido amig� e violento a:1versári.:}, sr,

deputado Enedino Ribeiro. Se me encolho e ddxo
de' ,chamá-lo à razão, êli.! ad: rem re-di. b seu den:a.
deiro revide está pÍii;) e, infanto-juvenil.

Sustenta, entre! outras, que é, cont"'a o impe�
ehment porque é consfi:'1tcionalista; 011 melhor. /,e.
galista, por convicçiio 'P. por princípio�,

'

Essà tese é ind,:-f'_:>n��';ve1. Eu SJU pelo irrpe;;tcli.
ment por que sou constitucionalista, ou melho)", le
galista, por convicçíío I? por princípio, Se um �ovêr
no, seja federal ou estadl'aI, deixa de cumprIr 35

leis, desrespeita os ,mtros poderes, rasga a Cad",
'Magna, o remédio ,uâo {> fazer ulna n:volucão con
tra êle; mas aplica\'-lhe c impeachm�nt, por ,que
essa -a medida legal e c<'nstitucional. Não há
tal �Jnergência, OÜÚ'l' defesa jurídica, dentro
noss,as instituições democr�ticas.

"

Todos, qúarltôs sejam constitucionaHstas e lega.
list�s,

.

por convicção e por princípio, não podem
ser, em, tese, contra o impeachment.

Ser leg�lista e constituciOllãlista e. ser contra o

impe_achm�nt, em suma, ',é poioca. E da braba!!!

CONFERE

Concordo com o meu preclaro advclsário quan
do afirma qtt� o catarinense que falar mal do dr.'
Getúlio é um ingrato, pois éle tem sido vm pai ]J(tra
Santa Catarina. Na verdade, o deputéldo' Enedino
reconhece a justiça das campanhas de O ESTADO
quando proclama os enormes auxílios da União �
�ossa terra. Apaixonado como é, limita as fav01'es
ao nosso Estado ao ministro C1eofàs. Esquece as

sim" os Ministérios da Educação, e d� Viação, l:elo�
qUal� correln as :naiores verbas:destinadas à gleha
barnga-verde. Com inteira procedência afirma. to,
davia, que as realizações do Govérno. Federal :�este
Estado e de 1951 para cá, dariam de encher landás
e "laudas de papel, se lassemos' emunerá-Ias, ttm� a t
uma.

,

_

Estamos de perfeito acôrdo. Apen�s 'devemos
avisar o ilustre parlamentar de que, se tentar fazer
o rol dessas realizações do Govêrno Feqeral,' somen
te neste jornal encontrará os- elementos, necessál"Íos.
Se procurar fazer' o levântamento pela imprei1sa
udenista, nada encontrará,. pois aH- tudo qualltó o

pai Getúlio manda fazer aqui é 'lancad�, à cont.'a do
dindinho Bprnhausen.'� -

�

,

Ultimamente, graças à nossa campanha de es.
-

clarecimento, a imprensa rosada Já está mais\1ócil:
não põe tudo no créditó do sr. ·governador. Mas não.
diz o que é obra federal: deixa um pouquinho. de
volúto, Ilem dizer de quem é!
.'

. Resta-nos, fi!lalmente, um agradecimento ao
nobre deputarl<> Enedino Ribeiro: êle teve a cora

gem de confessar o que o govêrno do Estado vivia
a .esconder. A confissão, diziam os 'romanos, € a
ratnha ��s �rovas - (Confessio regina probâ-ntm).

MUlhsslmo abrigado! (Gratias maximas!1!) .

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


