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"La Nacion" sugere que a ciais não tenham feito co

dra. Rebeca Carrion Ca- cnentário algum sôbre essas

chot, -diretora do Museu

Nacional de Antropoliga 'e

Arqueologia -da Madalena,
em Lima, poderia, ajudar a café no atacado e no vare-

AVI-a'"o m",o"vl-do,··,a alflool :�E��::�;��t;�:;;e���:
\J �hard Sahedel, antropolo-

�ista norte-americana, pa-

Construido em São Paulo: �'::>O:�c�;d:�o:�� :::�
'ninar o lugar em que a compras, queriam cobrir-se

por tecniCDs da FIO
_ �;:�:;:��::7:-::r ::i::: PO:e::::�aça:o. estatísticasRIO 1 (V A)' - Reve- ducão do espaco entre o I' la. Acrescenta a informaeào

h
,., .. '" -

" se ac DU a mumia e se a- revistas, divulgada hoje, pe-
'a-se que foi .construido por cabe cote dos cilindros e a

I
que os estudos em torno di.'

l credit
.. + h ln Departamento de Comér-,

,

�
,

. '

lere
1 a que o armeiro -ren a ....

récnlcos da Força Aérea parte superior do pistao I
materIa se processam no

d rd d
., EdU'd',

. erteana o o ver a erro SI- cio, os sta os III os im-

Brasileira, em São Paulo quando o embolo atinge o

I Instituto Tecnologico da e>

d h d'
.

, . _ ,tio, 1\:.';\ esperanca e ac ar portaram ao to o, em janei-
um motor capaz de apro- ápice do, seu' curso, bem co-, Aeronáutisa,

em Sao Jose
algum �f)uro ;scondido. ro 300,264.158 libres de café

veitar inteiramente o alcool mo curso'mais longo na bie- dos Campos. -

----''---------- em grão, no valor de ... ,

162.425.581 dólares a, mé

lia de 54,09 centavos por
libra. As cifras de dezem

bro foram: 328.480.358 li

br:'�"I. �14,910.861 dólares, e

53 25 -ntavos por libra. As
, CL

importacões de café em

zrâo >do·B 'I
...,. janeiro,

'" rasi , ei..
'-41\ 11...se elevaram a 127.735.�"1� .

bras, no valor de 58.450.183
dólares, à razão de 58 59,

por libra, contra 144.356.783

nio Sales, quando a propo

sieâo transitava na Câmara provada pela unanimidade

Alta, apresentou uma €'- do Senado. Portanto, é as,

manda supressiva dos arti- \ sunto liquid�do, des,de que

gos, emenda que foi apro- me parece improvável as

cate nos
. , ,

Cdl...
,

WASHINGTON,.l (V.
A.) , Apesar da agitação
pública e das investigações

mia.

Em editorial, o matutino

como carburante apresen-

�:n�:,:�:�';:; :-:,:g"';: Pilba Atômica
.

Pacifica NOVOSD�A�,�-existiria em forma primiti- rprincipio LISBO,A, 1 (U, P,) -' presidência de um repre-' O presidente da Re'�.va e tem como I
maior compressão na cama-

Acaba d: ser �rom�lgado, senta�te do, In�t�tuto de nública "mandou ao Se-
b Pelo governo protuguês um I Pesquisas Científicas. Os I nado tres novas men-ra de com, ustão pela re-

, RIO, 1 (V. A.) _ No' no pescoço do adversário
I
.. decreto relativo á. criação: dois organismos têm o en- sagens, indicando os

_ recint� da enferm.aria de �om �l:ma que aind.a não foi' Energia de Paulo de uma comissão de energia
I

cargo de coordenar os estu- diplómatas Clóvis 0-
'ndigentes do Instituto de identificada, acreditando-se

A f
'

nuclear e de um grupo de I dos atômicos. linto de Oliveira, Pe-
. Neuropsquiatria Raul .Soa- que o demente tenha utili- 0088 para o estudos de energia nuclear'l Recorda-se, a propósito, dto de Alcântara Na-
res, de Beló Horizonte, de:. zaa;..Q U.�:.dlw..l-;prato �J.l 1�1I&..,:.aruà _

A comissão abrangerá oito i que os círculos cientificas. buco Abreu Filho e
senrolou-se,: na madrugada mesmo urna- faca que teria

i d Il '

,,'ciubF<;Is�� .di- pºrt�es._n�o e.xçl':le� a Nem�sio Dut�.;,.L para,
de ante-ontem, impressio- em seu poder. _ O IIOrie versos l11inist�i.os e .servi- pos ibil!t1ad� da cOllstruç�o I 'especÍlvamcl}te, sé-
nante tragédia da qual fo-

P I
NATAL, 1 (V, A.) I

ços públícos.Yo grupo a- de uma pilha atômica nes- "rem representantes �do
1'a111 protagonistas dois de- I ro essores e Perante o governador do �range�'á q��t�.o professô- t: país, com fialidades paCi-1 Bl'asil, �m Honduras,
:�::���1�\€��0� ��ue��::���: alunos vitimas �:���!����:s ::t::!�:�:� . :

,tes .UIuversItallos, sob a fIcas.
- Austraha e H�ub.

Vaz da Silva, assassinou o de ame ex- . deputado Aluízio Alves, o M'I·UI·S'tro da ,'FaZBud'uoutro, José- Alves Pereira.

I
..

n:
convidado pela Comissão

.

,Cêrca de duzentos deheis P OS80
l.:le 'Eletrificação de Paulo

mentais assistiram impassí- NOVA IORQUE, 1 (U. Afonso, fêz na Vila Poti-

�!,'�"�:�;;=li�::::::: Er: �::::�:a�::i:":::: ��::�:'�a:�:r:�i! ::F�: ·a IIO�
8. 'Oa-O se -. m,aO II fest·ou'uàs que José Vaz da Silva fícios de uma escola ele- estender ao Rio Grande. do U ' .

se tornou furioso e investiu mentãr suburbana, pouco Norte, e energia de Paulo
contra José Alves Peren-a. antes do meio-dia, causan- Afonso, atravéz dos siste- RÍO, 1 (V, ,A.) - Des- como sugerira ao présiden- para o qual teria proposto te do ministro da Fazenda,Atracaram-se em luta cor- do a morte de 11 crianças mas Cariri, Mossoró e Pa- de ante-ontem vem sendo te da República o ex-titu- a quantia de Cr$ 1.800,00 disse hoje à reportagem:
peral que despertou os de- e ferimentos em 21 alunos' raíba-Natal, O deputado te- noticiado com insistencia, lar do Trabalho ;1'. João no Distrito Federal. "Possb assegurar que não
'mais doentes. Em meio à e professoras, que consegui:' ceu considerações sobre a através do radio e da im- Goulart, já tinha concluido Desautorlzandc informa- tem fundamento as noticias
contenda, José Vaz da Sil-j

ram escapar através das viabilidade técnica e finan- prensa, desta capital que o seus estudos sôbre a fixa- ções, o sr. Camilo Nogueira de que os estudos sôbre o
'va desferiu vários golpes chamas.

_

I
ceira do projeto, ministro Osvaldo Aranha, ção do novo salário mínimo, da Gama, chefe do gabine- salário mínimo foram con

cluidos. Nem sei como sur-

Impressionante tragedia
,

.:»: entre· indigentes

'.

/

A; sr: Irineu Bornhausen não lhe passou ainda pe-

C J �..
·

;�ê;a::(i�re�:L�n�e;:'�J:'��esd�-:-:;C:::�ti!o�o:�!��L�� de

.
On t r a, O U' IC,I a' r 10'. S. Exa. entende q'l,W Govêrno que1' dizei' Executivo.

Os outros, o Legislativo e o Judiciário, no seu e1tten-
dei', são-lhe subm·dinados. Da inteligência que S. Exa. ' �.

.dá à. iJalavra harmonia, o Estado in1ieiro, e mórmente
_

séus adversários, já estão cientes, atmvés da política de

I
em leis posteri07'es, estendem-se automáticamente aos

perseguições e mesquinhaTias desencad�a�a justamen- do Trib'l.L1:al de Justiça, cuj,os �ít.ulos, se1'ão apostilhados
te quando mais propalava os seus propoSttos de paz e ! pelo Prestdente e pelo Sec1'etarw.
harmonia. Também o têrmo independência não se lhe Face a esses dispositivos e fiel aos postulados cons

ap1'esenta com o significado comum, de autonomia, titucionais da independência dos poderes, o eg1'égio Tri
entancipação, libe1'dade, mas lhe sabe como antônimo bunal, em sessão de 23 de d:e,zembro último, pm: con

disso. , formidade de votos, concedeu aos seus servido1'es o
Ainda agora o T1'ibunal de Justiça, na sua sessão meSmo aUl1wnto de vencimento que o Executi�o e o

de 22 de março; tomou 'I.L11'W decisão cuja m'igem está Leg"slativo haviam concedido !aos seus 'funcionários.
na falta de percepção do S1·. lrineu Bm'nhausen, quan- Repetiu, aliás, aqui, o que ocon'eu, por exemplo,
to à competência dos poderes. no Distl'ito Fede1'((I, com-imediato acatamento do S1:. Ge"

Elevados os padrões do funcionalismo público, tan, túlio Vargas: . '

to- do Executivo como do Legislativo, o Judiciá1'io, de Aconteceu, aqúi, no ent'anto, que o Executivo se
sua vez tomou também idêntica providência. O Si'. Bor- negou a reconhecei' ao Judiciário o direito de t011'La1' a
nhausen entendeu, no entanto, que a Assembléia podia p1'ovidência que tomo:u. O sr, Bornhausen, solicitado pe
aumentai' seus se1'vidores, mas que o Tribunal de Jus- lo T1'ibunal a ab1'ir o crédito necessário ao pagamento dó
Uça não. aumentQ" negou-se a fazê-lo.

A lei, no entanto, é clara. Diz ela (Lei n. 650, de O incidente, no relató1'io do eminente Des. Guilhe1'�
18 de df!zemb1>o de 1951) que os funcionários da Sec1'e- me Ab1'Y, P1'esidente do Tribunal, é relatado a fls. 6 e 7,
teu'ia e· do Cartório do T1'ibunal de Justiça gozarão de do seguinte modo:
todas as vantagens assegUl"adas aos funcionários dos de- "Em sessão de 23 de dezembro, defe1'indo
mais poderes do Estado, pela legislaç�o em vigor e pe- 1'equerimento do Si.. di', Secretário, o Tl'ibunal,
las leis posteriores, cuja observância será automática, tomando em consideração a Lei n. 1017, de

Aumetttados os servidores dos outros pode1'es, ,au- 16-12-53 e a Resolução n. 43 de 18-12-53 da As-
menta ig'l.ial caberia, assim, aos do Judiciário, como im- sembléia Legislativa que reestnLt'Ui'aram os pit-
pemtivo do texto legal, mais que explicito ao determi- d1'ões de vencimentos dos respectivos funcio-
nai' que as vantagens àqueles funcionários conferidas naZismos, resolveu que fossem apostilhados os

títulos dos funcionários da Secreta1'ia, em con

sonância com, a elevaçãó' de pad1'ões, estabele
cidos pelas 1'efe1'idas lei· e 1'esolução, pam cm'

gos identicos.
Dado conhecimento ao sr. Governadol' do

Estado dessa 1'esolução do Tribunal, com o qua
d1'o dos 1'espectivos funcioná1'ios, beneficiados
pai' êsse reajustamento, e solicitada a abe1'tura
d'e crédito, para atender ao ,aumento' das des
pesas daí deco1Tente, C01'no fôra feito com rela
ção ao Quadro Geml do Estado e do da- Assem
bléia Legislativa, ex�ôs S. Exa., pelo ofício
n, 68, de 18 de janeiro do cm'rente ano, as ra

zões por que se via na impossibilidade de aten
dei' à solicitação da abe1'tura de crédito referi�
da. Caberá ao Tribunal, reiniciados que sejam
os trabalhos, deliberar a respeito do incidente".
O colendo T1·ib'l.mal já decidiu di1'igi1'-se ao Legis.

Lativo, solicitando-lhe aquilo que o Executivo, por in
compreensão e vaidade mórbida de seu chefe, lhe re

cusõu absurdamente,
Como se vê, o sr. Bm'nhausen admite plenamente,

no caso, a competência da Assembléia para realizar-se
ii1dependentemente. Com ela lião vai à. pretensão ridí�
cnla de querer legislm' sôb1'e os seus, dela, funcioná1'ios.

Não admite, contudo, a meS'rna competênCia do T-i'i
bnnal, mnito embol'a este fundamentasse em, lei pelo
p1'oprio Si'. B01'1Lhausen sancionada, a legitimidade .da
sua resolução.

InteTessante ainda opservar que, enquanto aqui,
um govêrno udenista se opõe às decisões do Judiciário,
no, âmbito féderal ou' denistas querem impeachment pa�
ra o Si.. Getúlio Va1'gas - exemplar no 1'espeito às 1'e-

, soluções dos tribunais.

•

sôbre a escassez de café, du
rante o mês de Janeiro, no'

valor médio das importações
de café em grão realizadas

naquele mês superou em

menos de um centavo de do
·[ar por libra o valor médio
das correspondentes a de

zembro.

No caso do produto pro
'cedente do Brasil e da Co

lambia, a diferença foi in
ferior a meio centavo.

Embora os circulas ofi-

cifras, as mesmas indicam

que os aumentos registrados
em janeiro pelos preços do

jo.imais que o preço cobra
do pelos países produtores,
.lvez fosse devidos, pónei-
,;almente, a que os comerei
.ntes norte-americanos do

ramo, prevendo um aumen

to no custo de suas futuras

trhr�; em dezembro; no va-

101' dé 1-6.145:282. dólares à�
, ,

razão de 53,15 centavos por
livra.

giu tal notícia. Os estudos
:linda estão sendo realiza
dos. O Ministro estã rece

bendo os elementos que so

'licitou para melhor apre-
ciação do problema".

) RISO nA CIDADE..·

o dr. Paulo, num só

dia, fez duas pontes.
Onde?�

Na Avenida Mauro

Ramos, sôbre os rios

que correm entre a

calçada e a rua!!!

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Tendo adquirido, com antecipação às últimas altas de' prêços, o maior e o mais belo <,

sortimento de novidades para inverno (Inclusive uma grandiosa quantidade de casacos

de pele, atualmente de· dificílima importação), convida à MODELAR, as exmas. famílias
de Florianópolis e cidades vizinhas para virem apreciar:
-=-1°) -_'_ As belíssimas variedades de artigo de inverno, de mãxima beleza e elegância,

-

para senhoras- cavalheiros e crianças, assim como para o uso domestico.

2°) - Os prêços festiva e extraordinariamente baratos, comemorativos do 30° ani
versário do Estabelecimento.

Prêços, que, na realidade, representam uma magnífica oportunidade, especialmente
agora, nessa' fase 'de altas contírsaas, de irrefreável encarecimento.

COLCHÕES E TRAVESSEIROS DE
MOLAS DIVINO

Prolengaremos durante o .mês de Abril
as co�dições especialíssimas de vendas, dos
afamados COLCHÕES DE MOLAS DIVINO

Apenas Cr$ 50,00 de entrada e o restante
em 10 mensalidades.

"

-----'--,--------- -'----,---_::.-'---..,---'--------------'---------------------------- -, "---,.

PARTIDO 'rRABALlIISTA BRASILEIRO

Transportes A. Calarinense
, IRMANDADE DO SENHOR JESUS DOS

PASSOS E HOSPITAL DE CARIDADE . �

Abrão João Salum e família, sinceramente, agra
decem ao competente e dedicado facultativo Dr. A. Dib

C,'a-sas
Mussi, Irmã Bernadete, enfermeiras e todas as pessoas

/ que o visitaram quando internado no Hospital de Ca-
ridade para tratamento de saude, 'e felizmente já res

A Mesa do Diretório Regional, de acôrdo
. Alugam-se ótimas resi-' tabelecido.

êst d idi f d E t tu
' . " Florianópolis, 30-3-54.

com O que es e eCI nre na orma os s a, ;..
'dêricias, uma à ,Rua ,_José _

tos, ve� convocar, pelo presente, a Convenção, Jacques n? 4 e outra nos

C SO P e' U
·

e -I'·Regional Ordinária do Partido, para reunir-se Coqueíros.j-p r o xi t11 o ao ur
'

r - 'O IV rs I ario
nesta Capital, no dia 25 de abril, às 20 horas r Praia Clube,

-

na séde partidária, à rua Arcipreste Paiva, n. Informações à Rua Con-

selheiro Mafra n? 24.
5, com a seguinte ordem do dia:

.

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

ano;
, h) assuntos outros, de alto interêsse

partidário. IFlorianópolis, 23 de março de 1954.
CELSO RAMOS
P id \t ' •

<, resr en e em exercrcio

JOÃO DAVID FERREI�A LIMA
Secretário Geral

.

RUBENS ,DE ARRUDA IRAMOS
Secretário
ANTÔNIO DE LARA RIBAS
Secretário
ROBERTO OLIVEIRA
Tesoureiro

ASS�MBLÉIÀ GERAL ORDINARIA PROCISSÃO ,DO SENHOR JESUS DOS PASSOS
De ordem da Mesa Administrativa desta Irmandade

São convidados os senhores acionistas desta socie-: e Hospital, faço público que, sábado 3 de abril, às 20 ho

clade para a assembléia geral ordinária, a realizar-se na ras, descerá da sua Capela, na Igreja do Menino Deus,
séde social, à rua Felipe Schmidt, rr:""14, nesta cidade de para a Catedral Metropolitana, a Veneranda Imagem do
Flr rianópolis, no dia 30 de março de 1954, às 15 horas, Senhor Jesus dos Passos, que regressará,' no dia seguin-
para deliberarem sôbrc 3 seguinte te, domingo, às 16,30 horas, em procissão solene.

Convido, por isso, todos os Irmãos e Irmãs a com

parecerem a êsses atos, devendo apresentar-se no .Con
sistório da Irmandade, no sábado, e, na Sacristia da Ca

tedral, no domingo, afim de, revestidos de balandráus (

fitas, acompanharem as referidas procissões.
Previno aos Irmãos que do dia 15 do corrente ao dia

2 de abril estarei com o Irmão Tesoureiro na Secretaria
desta Irmandade e no dia 4 na Sacristia da Catedral da,
:) às 12 horas para o recebimento de anuidades.

, Solicito, também, aos Irmãos e Irmãs comparece
rem, -a essa solenidades, sendo possível, trajados com,

Joupas escuras. _

Finalmente, faço, ainda, público' que, no dia imedia
to ao da procissão (segunda-feira), será celebrada, às 8
h.oras, na Igreja do Menino Deus, Missa em ação de gra

ças por todos os fieis que cooperarem para o brilhantis
no das solenidades realizadas nos dias 3 e 4.

Consistório, 29 de março .d: :9-M,...
. ,

-

(
� JOSé Tolélittmo ele Souza

•

I

Se}retári-O

OR1:>EM DO DIA

'1 � Leitura, diséussâo e aprovação do balanço"
, "conta de Lucros 'e Perdas, relatório da Dire-

,

teria e parecer do Conselho. Fiscal.
'

2 - Eleicão do Conselho Fiscal e seus suplentes,
3 - Out;os assuhtos de interêsse social.

Florianópolis, 1° de março de /1954.
J, D. ffi1''Í'eim Lima, Presidente.

�

AVISO AOS ACIONISTAS

Acham-se 'à disposição dos senhores acionistas, na
. séde social desta Sociedade, à rua Felipe Schmidt, n- 14,
os documentos à que se refere o art. 99, do decreto-lei
n. 2.627, de 26 de setembro de 1940.

, Florianópolis, 1° de março de 1954
ir. D." Ferrei-ra Lima. Presidente.
'. • .....

1, :

, ,

Expresso florianópo'lis
de

ANDRADE & KOERICH
Transporte de cargas em ileral entre Florianópoli.,

Curitiba e São Paulo
Com viagens diretas e permanentes

Matriz: - FLORIANÓPOLIS
Ru« Conselheiro Mafra, 135

Fone: 2534 _- Caixa Postal, 435
r End. TelegJl'.: SANDRADE
,Agência� ...:_ CURITIBA

.11'enida -7 d'e Setembro 3320/24
Fone: 847 (Linha Paralela)
End. Telegr.: SANTIDRA

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

I Partida Social Democrátic�
I Diretorio Regtooal de Sta. Cata·rl a

,

,

,-I ,-

--o--

Fone: 9-3l-96 - Atende Rápido RIOMAR
End. Tolegr.: SANDRADE

(Agências no Rio de Laneiro e em Belo Horizonte com

tráfego mút'uo ati São Paulo com a Emprêsa de Trans·
-ortes Minas Gerais S/A)

Sociedade Culiural,'
Jô@qplm Nabuco

o Presidente da Sociedade Cultural Joaquim Na

buco, por nosso intermédio; comunica o reinício das ati

vidades da Sociedade, convocando todos os associados

para a la. sessão ordinária a realizar-se 'dia 26, sexta

feira, às 20,30 horas, na casa Santa Catarina. (antigo
local)

,
,

Terrenos tia Vila Florida
(Estreito)

PARA AQUELES QUE

DESEJAM o MAX IMO
.

EM CORTEZIA

E EFICIENCIA

Diretório Municipal de Florianópolis

CONVOCAÇÃO

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

vocados os srs. membros do Diretório Muni

cipal para reunirem-se em Convenção nos
dias 24 e 25 de abril próximo, às 19,30 e ..

10,00 horas; respectivamente, em sua séde à
Rua Felipe Schmidt, nr. 42 - 2° andar, com
a seguinte ordem do dia:

a)�- escolha dos candidatos à verea

dores;
.

b) -' assunto de in terêsse partidário.
Florianópolis, 3,0 de março de 1954 �.

C. C. de Araujo - Presidente
Vittorio Chechetto - Secretário Geral

,A<iRADECIMENTO

,----

DOENÇAS DO APARE�HO DIGESTIVO
ULCERAS DO--ESTOMAGO E DUODENO; ALERGIA

DERMATOLOGICA E CLINICA GERAL·

Dr·. - Miguel' Nunes' Ferre,ira'

Direção e Orientação dos Professores
Dr. J. J. de Souza e Dr. Durval Henriques da Sil-

'

va - Resultados dos Exames Vestibulares de 1954 aos

Cursos de FARMA'CIA E ODONTOLOGIA
Names Média Classificacão

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: 8 ás 9 horas da manhã.

I' RECEM-CHEGADO DO RIO DE JANEIRO
ATENDE A RUA VICTOR MEIRELLES N° 18, 1ó

l'ANDAfl
DAS 9 AS 11 HORAS - DIARIAMENTE.

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

SCHMIDT.

o Centro de Irradiação "

Mental "Amor e Luz" realiza Vende se' ou permutasessões Esotéricas, todas as se- ,-
'

•. -se
gundas feiras, às 20,30 à rua '

Conselheiro Mafra, 33 - 2°
andar.
, ENTRADA FRANCA

Comunicação
MAGNIFICOS LOTES, COM FINANCIAMENTO A THE TEXAS COMPANY (South América) LTD

LONGO PRAZO SEM JUROS
_ TEXACO _ comunica aos S(;1:)S prezados fregueses

Oportunidade especial para aquisição, com grande
Jacllídade, de um esplendido lote na VILA FLÓRIDA. e amigos que transferiu seu escritório da Praça 15 de

Lugar alto e saudável, e toda facilidade de condução. Novembro, 9 _10 andar, para ao; mas novas instalações'
Prrviligiada localização, nas PROXTMIDADES,DG ES,
TADIO DO FIGUEIRENSE, assegurando valorização no seguinte endereço: Rua 15 de Novembro, '129 -

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

OS TERRENOS EM ZONAS MAIS DISTANTES
NÃO PODEM OF.ERECER AS MESMAS VANTA-

contar com a mesma preferência de sempre.

Peça hoje mesmo informações a
'

Comunica, outrossim" que to-la e qualquer corres-
SOCIEDADE IMOBILIARIA SUL BRASILEIRA rondência poderá ser endereçada ii:

LTDA. (StJBRAL)
Escritório: Edifício Sã0 Jorge, Sala 4 - Fone: �1-9-2.

., 'Caixa Postal, 62 - Flurianópolis.

BAR E pORVETERIA
AMERICANA

Vende-se o Bar e Sorve

teria Americana sito à Rua

Saldanha Marinho n. 13,
Edifício Machado. Tratar

:'0 local com o sr. Umberto

Machado, o qual explicará
é motivo da venda,

Vende-se um "Cadillac", 1950, completamente equi
pado, em perfeito estado, com rádio de 8 valvulas.

Aceita-se troca por casa ou terreno.
Tratar com o Capitão Médico Dr. Carlos Fernan

des Eingelsing, no periodo da manhã no Hospital da
Guarnicão, e no da tarde, em sua residencía à Rua
Bocaiú;a nO 210.

-

Atenção'
Devem comparecer a 16a C. R. afim de tratar as-,

suntos de .seu .interêsse, os seguintes cidadãos.
- Sérgio Ernesto Rotshahl
- Luiz Gonzaga de Souza

I' - Sidnei Mário da Silva

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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NO LAR E NA SOCIEDADE
_BTABO

I - em 1817, a Revolução

I Pernambucana
havia triun

son, houve, durante o pe-
,
__ em 1504, Américo Ves- fado e organizado o seu go-

I missionário americano, a-
ríodo do concurso, um a-

nucci partiu de Cabo-Frio vemo provisório, 'sob a for-
1.t I' nunciou que há naque a re-

créscimo total, nas escolas, '-H deixando fundada uma ma republicana, desde 7 de._ , .

. 1" I' ,

'. d giao, um numero superiorde 200.000 alunos. Disse e a 'feitoria e seguindo para Marco do ano anterior, e
I ld d. d

I I
�

• a duzentos so a os que so-
que todos os estudos os Lisbôa onde chegou em 18 cujo governo fazia parte, _

.',' '. . .'. freram amputações e rece-
Estados Unidos foram re- de Junho do mesmo ano' como Ministro do Interior

b-
'.

., '
. beram novos luem ros no

presentados, como tembém
_ em 1648, em Recife, o o Padre Miguelinho (Mi-

h it 1 '1" d T'

I
'

.', -;
"

OS!H a evange lCO e ae-
os seguintes países: Cana- Supremo Conselho do GO-I' guel .Ioaquim de AlmeIda,. -&1 tã t d d '

,

'S dã d
. I jon, � es es ao es u an 0-

dá, Congo, Nigeria, u a, verno em nome dos Estados e Castro). A Ban eira que
instit t

.

ltT
.

I
. idid no ll1SÜ U o, agricu ura,.ou,

< Alasca, Haití, Jamaica, ri- Gerais e do Principe de 0- adotaram estava dividi a
laci d AI.

d S f tei ais - assuntos re aciona os. emveira e ouza, es eja m, i nidad, Zona do Canal, Egito, range fez. uma proclamação horizontalmente, em duas
. ,.

de jsr
'

disso, o centro missionárioum amversario e sua na-I Franca, Havaí, Honduras, convidando os brasileiros de
I

partes iguais, azul em cima
d d h' 1 t

'

I.mantém uma lavoura ex-tivi .a e, �]e, a ,�a an e

I
Colômbia, e Venezuela. - Pernambuco e demais cap�-I' com o arco-iris e o Sól, ,1'0.-'menm,a Neida. 'Enl muitas l'g-rejas o con- h d d d de t estrelastanias visin as a eporem I

ea o �es '-" .

A graciosa aníversarian- 'curso foi tão 'bem sucedido
as armas, antes que saissem branca, em baixo, com uma

Le, por tão, significativa da-
que foi .necesário reunir as à campo as tropas holande-I cruz verme�ha, mostrando

ta, reunirá seu grande nú-. clas�es aó ,ar livre, por faI- sas. No entretanto, 17 dias que o Brasil estava consa-

mero de amiguinhas, na re-. d' 1 d . , 1 S b 1
_.

. ta e espaço nas sa as e após feriu-se a segunda. grado aque e im o o, as URBANO HEIL E GUIO.
sidência de seus dignos ge-' 1 O 'do d d

' .

I b Ii dau as.
. pre 10 e um e- Batalha dos Guararapes na. tres estrelas sim o izan o

partamento 'do corpo de qual os Bras,ií�iros cobri-I as' pr�v��cias :ue aderiram
bombeiros foi usado por ram-se de glórias com uma ao movimento: Pernambu
uma igreja que não dispu- vitória retumbante;

, I co, Paraíbae Rio G�ande d�
nha de espaço para acomo-

_ em 177� os Brasileiras Norte. Esta Bandeira foi
dar os novos alunos. De- reconquistaram o Rio Gran-] nesta data, em 1817, com a

mais, foi anunciado que co- de, que haviamos perdido' maior
' solenidade; no mes

mo resultado do concurso, em .1763, Foram tomados mo lugar em que hoje
. muitas igrejas_foram leva: 129 canhões e 56 pedernei- está asentado o Palácio
das a iniciar a construção de

ras, 13 embarcações arti- do. Governo em Recife;
um novo prédio escolar. lhadas e 98 lanchas e ca-. - em 1836, a então Vila

A� pr imejra Jgteia Batis-, nhões. 'ToGO o Exército' "de Real da Praia Grande, ca

tR_�.� Saratoga, 'Cflifornia, 6.200 hon{ens 'passou para a pital que éra da então Pro;-
anuonciou -que pretende en- ,,"

- '. .

d R' d J
.' Existem na garganta,

margem díréíta e o General vmCia o 10 e, anelro,. "
" '

l' ,

t· ,L a r
di d 'd Cid uma de cada lado, duas .1)[-

rar no concurso a ser re -

Bohn, quê alcançou esta vi- tomou o pre ica o e 1 a-
- Sta. Maria Tita Men- 1 d

' .

d 'mações especiais, chamadasiza
.

o no ano proxtmo, com tóriá servia ao Brasil des- de, com o nome e Niterói.. ,
, ,

A' A •

f 'amidala§, onde se locali-
um novo prédio pronto pa- de 1767, escolhido que, fora

I
A VIla _fora. escolhida Pl:l_":�

1 -.
'- :.zam não raro, afeccões vá-1'a acomodar os novos a u- pelo Marqu�s �de" Pomha-l� .Capital_' aa ''P�vincia, el�;6,

•

d 1 35 rias,' quase sempre de másnos. p�ira comandar o.Ext%_rcito ele Março e 8.
.

"

'

I d l!onsequências, porque pro-
"

,

_

'

, André Niló Ta asc�l. '

,

vocam o aumento de volu-
,--------------------

sas por quinze dias em vir

tude da ocorrencia do sur

to de gripe. Essa foi a in

formação ontem prestada
pela professora Ana Rimole

NASCIMENTO Faria Doria, diretora do
Acha-se enriquecido o Instituto. A entidade-; abi�i

lar do senhor Urbano Heil, ga atualmente 250�, jovens

LOUCURA HUMANA

Octávio E. Santo

D·
. '; ' lhar: contempla a natureza! ...

mge aos ceus o o ,

.

antas estrêlas há? Responde, pois, deslinda.
�i�'J
.-;),' astros mil milhares, com certeza,
"'luem e que os ,

Segu;a lál..no espaço? .. , E vês o mar, ainda? ...
.�

Por que de grãos de areia a praia, com firmeza,

Sust�m o pêso da água, a corrente infinda? ..

Que mão potente e excelsa, e com tanta destreza,
Tantos planetas gira, em procissão mui linda? ..

'Quem da razão te deu, decerto, a faculdade? ..

, 1 d ?!
.Preferes tu descer ao mve o macaco .....

Não crês em Deus, 'ate'.!? Não vês em tudo o que há de

Imenso e bélo, o Pai Eterno? .. És qual o caco:

"Não me fizeste, oleiro; e nem és tú deidade",
Descrer de Deus, então, é loucura, eu destaco!

ANIVEij,SÁRIOS

da;
_..:. Sta. Ivone Ramos;
- Sta. Delorme Goulart;

Sra. Rev. Jonas H. Oliveira

1".
Transcorre, nesta data, o

aniversário natalício da

exma. sra. d. -Leonor Valen

tini de Oliveira, esposa do

Rev. Jonas Holanda de Oli

veira, Pastor da Igreja
Presbiteriana Independente
desta Capital.
Dama de virtudes incon

testes, -vem se impondo a

admiracâo e respeito de

quanto; travam relações de

amizade, não só pelos seus

'elevados sentimentos espiri
tuais, como pela fina edu�
cacâo e outras virtudes que

,
, .

lhe. ornam o' coração s�mp.re
voltado para a'prática do

bem, ' minorando, os sofri

mentos alheios.

nitores, em torno de lautas

mesas de finos doces e' gua-
ranás, comemorando con

dignamente a efeméride.
,

O ESTADO apresenta fe-

licitações.
/

FAZEM ANOS, HOJE:

__ Menino Wilson, filho

do sr. Laureano G. Almei-

Na oportunidade que �e eles; _
,

apresent�' o grande circulo _. -o- Sta. Celina Cabral Tei

de' amizad�s da distinta a- �'ve;
niversariante prestar-Ihe-á - Menino Cláudio, filho

. inequívocas provas de apre- do saudoso colega-de-im-.
,ço, com hqmenagens signi-I prensa João Kuehne; -:-

I
. ficativas, às quais, prazero-I - Sra. Maria GaUotti

SOS, nos associamos. Peixoto, esposa do sr. João

Peixoto;
. I

- Menino Ernesto Au-
I

gusto, filho do sr. Sebastião
D. Daniel Hostin

Comemora hoje mais um Neves;
àniversál�io �atalício o emi- -- Sra. Leopoldina Vaz;
nente sacerdote D. Daniel i .-

Sra. ZuÚnira Mac�a�o
Hostin, Bispo, de Lajes e

I
Dlas, esposa do sr. Alclbia

uma das figuras mais cul- des Dias, funcionário da

tas do clero católico brasi-' Crédito Mútuo Predial;
le1ro. I -- Sta. Ida Poli;

.

.F' Sacerdo.te ilustre, culto e
i

- Sta. Dulce Mana Li

piedoso, ao ilustre . aniver- nhares;
sariante foi, há anos, con-, : - Sta. Elza Hoffmann;
fiada a diocese daquela ci- - Sra. Vel'ônica Nur-

dade, tendo sido um dos berg,
grandes animadores e entu- - Sr. Carlos Alberto da

siastas das obras de assis- Luz e Silva.

tência ,educacional. daquele
,vasto município. Orador sa
cro de 1àrgos recursos, pela
'vasta cultura, tem sabido
ser, ,em Santa Catarina, um funcionário laboratorista do

�enemérit'o apostolo do Departamento de Saúde

bem. Pt!blica, servindo em Joà-

Nesta data, quando signi- caba, e de sua exma. esp.§sa
ficativas homenagens de a- �ra. Guiom�r S: HeH,

-

cbm

preço seh\o prestadas ao a- o nascimento de uma· ga

niversariante, os de O ES- lante menina, que na pia
TADO, respeitosamente, a- batismal receberá o nome

de CLAUCE-MARISA, nas-presentam ao -ilustre 'sacer

dote as mais calorosas ma

nifestações e votos de feli

cidades.

cida no dia 26 de março, na

quela cidade.

Menina Neida S. Souza,
CASA

A partir de Maio
Precisa-se, para casal,

Entre sorrisos e alegd�s podendo ser .Ror contrato '1f"
r-

do venturoso tal' do nosso � anos.

conterrâneo sr. Armando Aluguel até Cr.� 2.600,00 .

. Silveira de Souza e sua A tratar no Cabo SubiY".a,

exma. esposa d. Nilza Sil- rino, à rua João Pinto, 26.

Bmprega-Ie com vantalic!m '. pai'. I #.�.....""',

combater aI Florel ·Braneu. Cóll·" Foi inaugurado, recente- perimental, um, hospital pa
cal Uterinas, Menltruae. e .p�, o mente, pelas igrejas ev:m- ra tubercusosos, e uma es-

parto, e Dores nOI ovirio.. gélicas da Coréia, um novo cola. para pastôres rurais.
& poderoso calmante e Repla· Insti:tuto de Treinamento

do!' por excelência.
. Cristão, localizado na cida-

FLUXO SEDATINA.� peja ..ua com·

provada eficacla é receitada· ptll de de Taejon. O prédio está

médico. Uliatre.. construído em um terreno

FLUXO SEDATINA encontra... em cuja áreà é de 150 alquei-
toda parte. res, sendo que uma grande

.----------------------��---

parte da mesma é arável.

O Instituto servirá nao

somente para treinar os lí

deres' das igrejas, como tam-

respirar / pelo nariz. As '8hs ..
Quando sent-h', nn qru- Roy ROGERS em:

ganta, d01' ou m,al-cslcP·. PALADINO DA LEI

P1'OCUl'e um médico es- ·Humpherey. BOGGART
rcc;ulistcL e assim -evi-

_ Kim HUNTHER eru.

'�ar� �o�se�Hênc�as 'PTl!-1
HORA DA VINGANÇA

]udtcWls a saude, --- 9 e 10.0 Episódios de:
SNES. O RÃSTRO DO Tltl,lROR

�r.eços,: �J2o. - 3;.;_�0
Itllp. àté 14 àhós.

,."

�GUARDEM .. ,_ A

Dia 9 - Como atracão es-
I

•

I
';1ecial - TITO SCHIPA -

,

O cartaz internacional

ORGAHISADO l1undialmente famoso!

é_ .

��I�'ADO Vende--se
�T)"(

, , Vende-se uma mobília
t/vKALlX?/(/ g(J4J([g "

.

g.[/XAg_f!;NfTTO de �ala de Jan�ar.
Ver e tratar·a rua Vidal

-.'---------------4Ramos n. 38.

bem instruir o povo quanto
.

aos melhores métodos agrí
colas. O Diretor da referí-,
da instituição, que é um

200 novos

alunos
Foi promovido . recente

mente, pela conhecida r,e

vista protestante "A Vida

Cristã", um concurso inter

nacional de frequência à

Escola Dominical. Participa
ram dêste concurso, que te

ve a duração de 5 semanas,

mais de 1.000 igrejas. Con-

Hoje no .Passado
2 DE ABRIL

I
do Sul. Bohn, faleceu no

Rio de Janeiro em 22 de

A data de hoje recorda-nos Dezemhbro de 1783;
forme informação da Dire-

que:
toda, Dna. Eleanor Pear-

PARTICIPAÇÃO _

MAR S. HEIL

Participam aos parentes e

pessoas de suas relações, o

nascimento de sua filha

CLAUCE-MARISA,ocorri-
do dia 26 de março.

Joaçaba, 26-3-54.
��'"

,

Preceito do . Dia
AMIDALAS � SAl'D-E

Df; conformidade com o artigo 37 Capítlllo XI de

I

"União Benef,i'ceote/Recrea<ti,v:a
'Operaria·

me. dêsses órgãos e comprc

metem o organismo. O j'1(E

víduo torna-se mais pr�dis
posto às doenças, tem d')r

'de garganta constante, �:cn

te dificuldade em ,engolir ,eCONVOCAÇÃO

M1�SOS estatutos em vigor, convoco oS 51'S. associados pa-
-

SURTO .DE- GRIPE
I'U [< nssembléiél geral ordí�ária: a realizar-se no,próxirnc,

ENTRE SURDOS-
�)rn:ngo dia 4' das 9 às 12 horas, para a eleição. da novã

MUDOS
RIO 31 (V. A) - As I

Jjret�ll'ia. .

.'

aulas do Instituto de Sur-
I Florianópolis, 30 de março de 1954.

Evangelo Diamantãmsdos e Mudos Estão suspen-
.

20 secretário em exercício'

Viajante
não se tendo verifiq.ado ne- Grand� fábrica do Rio de artigos para homem, pre-
nhum caso de maior gl'a. - .

cisa viaj'ante para o Estado de Santa Catarina e que co
vidade.

nheç'a bem tôda� as zonas.
-

Fr.quezlI· em serei
Vlnbo Creolotado

(Silveira)

r

C�rtas com idade, retrato, nacionalidade, estado ci-'

vil e casas para onde tr,abalhou nos últimos, cinco 'anos,
.

. -

rar� rua Justinümo 4a Roch�? -431 :.....".Rio-de Janeiro.
F1...0RIANÓIi'OUS_SANTA CATARtNA

''';<,,�� , '" I 1�' �If I',..

.:' ., I '

CINE�4S

I2ITZ
As 5 e 8hs.

Mischa AUER - Emilyn
BUFFERED em:

AO DIABO A FAMA

No programa:
Cine Jornal. Nac.

Preços: 7,60 - 3,50
Creanças maiores de 5

anos poderão entrar as 5hs .

..

-,As.. 8hs.
Ultima Exibição

Dana ANDREWS -- Su

san HAYWARD - Patri

cia ROE em:

PAIXÃO SELVAGEM

No programa:
A tual. A tlantidas, Nac.

Preços: 6,20 - 3,50
Imp. até 14 anos.

As 8hs.
OSCÂRITO MARIO

BRAZIVI - MARY GON

ÇALVES em:
FANTASMA POR ACASO

No programa:
Noticias da Semana. Nac.

Preços': 7,00 - 3,50
Imp. até 14 anos.

I·t!,�a '··I!j !
As 81/2hs.

Humphrey BOGGART -
Kim HUNTER em:

HORA' DA VINGANÇA
No programa:

/ O Esporte na Tela. Nac.

Preços: 7,60 - 3,50
Imp. até 14 anos.

Pro-

:ramação comemorativa ao

',10 aniversário do Cine Ritz
. 8 a 18 de Abril,

ZE-MUTRETA ...

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o

-.

Ia
AMli["J�:A, A' TARDE, NO ESTÁDIO DA PRAIA DE FO'RA, VOLTARÃO A DEFRO NTAR-SE, DESTA VEZ EM PRE'LIO QUE \

'rERA' CARA'rERISTICAS DE REVANCHE, OS FORTES ESQUADRÕES DO AVAl E ATLE'TICO.
"
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,

Ino Estádio da FAC -
'

Na próxima segun-Itri campeão uruguaio 'Ioi possível- exibir o 'tanto, ,está o maior jo- selecionado catarinen- que acreditamos no in- naquela' noitada de es

da-feira, dia 5 de ab�ille, que se constitui.. nu-I\VELCOME em Floria- gador de basquete de se de novos, qu� es�á terês�e que o espetácu- por�c e eleg�?cia, de
os catarinenses terao ma equipe sensacional nópolis.' todo o mundo e que os se preparando.há mais lo "ai despertar.' vera, desde ja reservar

oportunidade. de assis- "c capaz de agr�dar à I Para ter-se uma pá- americanos chamaram de seis meses. Será uma noitada de o seu ingresso.
rtir 'Ii n�,' Estádio S��ta Imais 'exigente platéia lida ideia do que re- de "FENOMENO DA Acreditamos que o basquetebol tão j im- VH 'ao Estádio da
Catarina a exibição' da do mundo. - Iprt'senta a equipe de CESTÀ".' Estádio da FAC, por portante como a do FAC vêr a maior equi-
maior equipe de bas- Sómente num gran- : basquetebol do 'VEL- Sómente a FAC po- sinal o maior do Era- globettrotters quando pe do continente e leve
quetebol do continen- de esforço da benemê- COME � basta citar-se deria trazer a Floria- .sil será pequeno de- o Estádio Santa Cata- a sua esposa e os seus

'" � ,I

te. rHa Federação Atléti- que o atleta MOGLIA nópolis uma equipe mais para conter a ' e- rina esteve de gala. filhos, proporcionan-
Os florianopolitanos cu Catarinense, a enti- Ioio cestinha das olim- dessa categoria -para norme assistência que quem quizer assis-Ilhes um espetáculo

poderão aplaudir' os,
darle. d?s grand�s em-!Jliadas e �o ca"!peQna- exibir 110 Estádio San- vai acorrer ao Largo til' à exibiçâoda maior ,ue bom gosto e de fi-

ases do W�LCOME, lprcendimentosv.é que to mundial. AlI, por- ta Catarina contra o General Osório, pois equipe do Continente na educação. y

,

, .

I"

Torneio Inter-Grupos
'do <:1.0 esquadrão local pa- melhor se locomoveu nos

De acôrdo com ? estipu- da rodadg, estiveram, e�n I Devido ao máu tempo rei-
Jado pelá tabela da Federa- luta nas canchas da Socie- ra presenciar mais um 90 minutos-de luta. ,

nante em nossa capital,
ção Catarinense de Bochas dade de Atiradores de Flo- grande choque futebolístico I, O pr'imeiro período ter- desde às 14 horas de sába-

1 d f
' '1

.

E d proporcionado pelas equi- minou com a vantagem par- d f f d� Bo ão, e rontaram-se.nas ,danor:W,.is,/�s quipes o ' I o, oi trans eri a para' a-
.

Canchas da A. A. 'Barriga- GATIARA e JOSE' LIS-' pes local e do Paisandú da cial do grêmio local 'pela manhã a primeira disputa

JA' Verde, àS aguerridas Equí- BOA (Granadeiros) levan- capital. A partida agradou contagem: mínima, goal as-

WALDIR PER-
d D

-

d m, d Ih d ti em cheio pela movi;uenta-I si�alado por Vilma aos 25m.
. TENCE AO AVAl _ Na jJ�S os ragoes a a e o a me or nas, uas par i- .

�ig Zag, ambas 'pertencen- das, com,.r�la1ivâ facilitada ção vencend,o aquele ,-,que

l
de penalidade máxima. '.

tarde de ,ante,-ôntem, Wal-
tes a citada-Sociedade, A- ia Equipe üà GA:f!.IARA pe- Domingo 'a tàrde c(:>m Ao, iniciar-se a' segunda'

dir, finalmente, 'assinou
.;Jós renhida disputa levou ,laé contagê11� fde '546 a 481 início_ás 16J� hõr�,s, a po-, etapa .e', o alvi��ubro_

1 mes

contrato com o Avaí, após
,: melhor nas duas partidas e 574 a 508"pontos, No In- pu laçâo de Biguaçú compa-. mo dommando as açoes, su

ter chegado de Monte Ale':l.
J Equipe dos Dragões da divldual em 10 bolas foram teceu em massa ao grama- bstituiu pereira por riléti-

�:re o atestado liberatório., _,....(,....n....·o.-.<)4..otI co resulta d d
.

-

, Ilha, pelas contagens de .. os, maiores 9s bolonistas n o ar maior
do valoroso craque. Como, Airton - 142 presão ao arco confiado à578 a 562 e 578 a �72 p()l'l- SABINO e 'GEORGES com a realização 'da primeira

tos.Tndivídualmente conse- 80 pontos: Braulio. - 142 -João, dando, 'chance a que série da regata no próximo
guiu o maior numero de Em 20 bolas foi o maior

Nelson - 129 praticasse ótimas defesas, sábado.
. Mazzola - 145 Aos 15 G

pontos, o bolonista VIEIRA o bolonista BECK com 153 m. onzaga, rece- TAÇA "OSVALDO MA-

pertencente a Equipe' ZIG pontos. Ney - 154 bendo um centro da direita 'CHADO"

ZAG, com 86 pontos nas 10 Os pontos das partidas
Osmar (Capitão) - 146 dilatava' o marcador, en- Mais Uma regata a vela

primeiras bolas e 76 nas se-, foram assim distribuidos: Osvaldo - 147 cachando a ,r:donda na� I será programada para
.

os

d
'

f d t 1 EQU'IPE DRAG'0-ES DA EQUIPE .ZIG' - ZAG . redes adversaria. 2 x O pro, "

di di tgun as, per azen o o to a
.

.

I
proximos las, em ispu a

Campeonato Paranaense de
de 162 pontos nas 20 bolas. ILHA Vi:t�glio - 147 Nag�b salum1· . '

.

.

de uma rica taça ofertada
Futebol." Contundido num

'

Osni --- 58 Na d an ma n s al
d
.'

Ii
- Completamente a segun- Hélio - 151

,

o es
.

I o Vi-

I pelo Sr. Osvaldo Machado,
os Jogos, teve icença pa-. Vadico - 69 verdes da capital procuran- e entregu 'd'

-

d, I", W bl I d . .. ._ I " e a ireçao o
Fé', retornar a sua terra na- domínios .em em ey pe a estravagante contagem e Apolonio (Cap) 12Q do, a todo momento dU�l- 'I Veleiros da Ilha para a sua
tal, ;�n,de permanece ate' � íj x 3 frente aos mesmos húngaros, no ano passado. Con- Alfredo' - 128 tasem o uua nânuir a con agem o que nao , regulamentação.hoje, ..tendo, afim de não "!:$uirão os rapazes de John Boll a desforra?

I Alvaro - 152
"
conseguiram devido a Iir- S g d .

, perder sua magnífica for-
x

x

x
Arlindo � 150

, mesa da d�fesa contrária. pura
un

t'
O

tconsegu�md�s .a-

"
,

.

r es a aça _sera lSpU-
ma física e técnica, treina- OUTRA VEZ CONSPIROU�O MAU TEMPO Vieira - 162. E transcorre mais alguns tad tI' d

'

D' b 'h d
' ., a- en re ve eja ores no-

do e atuado no Avaí que OiS ons mate s amistosos estavam marca os para as Emy :::_ 139 '

minutos para que Laércio vos pe t
'

t
finalmente resolveu contr- noites de ante-ontem e ontem, no estádio da F, C, F. Diferença em pontos a ia-I' num tiro erivesado c,onse-I

': dr e1n9c5e4n eAs
ao

dC!lm-Na primeira noitada o Figueirense programou a sua pri- peao e . guar amostá-lo por uma temporada, il1pira 'apresentação em 54, contra o 'esquadrãO-do Atlé- vor dos Dragões da Ilha -

�u� burla! pela terc:i�a
.

e maiores detalhes para me-
após satisfeitos as forma- tico e na segunda, o Paula Ramos estaria apto a medir 22 pontos ."..

. ultima vez a perlCi� de lhor informar 'bl' _

lidaâes legais com relação forças com a equipe do Avaí. Acontece que choveu tor- EQUIPE GATIARA J
-

.

.

o pu iCO es

I 1 d d f
'

oao.
porhvo sobre a realizacão

- ao "passe" e transferência de player. rencia mente naque es ias e nos ias anteriores, or- Alberto - 149 3 x O foi um placard que d t',
"

Estão, 'pois, de' parabens os diretores e aficionados ç:ando, desta forma, a SUSpel1sãO dos citados encon_íros, Vasel _ 135
es a prova.

do "Leão da Ilha" pela esplê'ndidé! aquisição. Pelo que' (>.8, quais ao que parece serão cancelados, visto ql!e na
fê'z jús ào melhor trabalho

E O COQUEIROS PRAIA
se vê, o querido clube' alvi-àzul, com Dirceu' Gomes co- p.lóxima semana não pretendem os clubes realizar amis- Osni - 56 desempenhado pelos locais, CLUBE?
mo di,'retor de, Futebol encara,. como sempre,' com se�ie- tosos tendo em vista que dia 11 terá lugar a �Hsputa do ,Jairo- - 58 _revidando assim o score ad-

.
'
.. Já se vão alguns anos \.dade as disputas oficiais, sendo' que êste ano candidato 'Iorneio Início do Campeonato de 54. Quanto ao match Cidade - 57 verso.de 3 x 1 que meses a-

dos mais sérios ao título máximo do pebol ilhéu.
. Ávaí x Atlético será mesmo realizado-na"tarde de sá- Florisbelo _ 76 h'ás lh,e infringiu o esqua-

que o Coqueiros Praia Clu-

bado" isso se ,as Gondições atmosférica pérmitirem. be, vem prometendo �. de-
Georges - 15'2 drâo dirigido pelo Sr. João
Lourival - 134 Arceno Alves. Com mais
Beck - 153 esta vitória conseguida os

Sabino (CapL) _:_ 150
,
lacais ,ficaram de posse do

EQUIPE JOSE LISBOA troféu, oferecido pelo Sr,
Dante (Capit) - 11'9 Presidente do Nagib Salum.
Môa' - 128 ' O' esquadrão vitorioso

,8 O L Ã O NAGIE SALUM X PAYSANDU'· NO'I'lCIA'RIO DA
VELA

da taça "Miguel Daux", re
gata .programada pelo Ve-

1eiros da Ilha, em home
ni!tem' ao

'

gfande amigo .,J

dos esportes; sr. Miguel
Daux. Esperamos

.

que o

tempo colabore com a di

reção do V, I.,' permitindo

se 'sabe, o vigoroso zaguei
ro da seleção cataririerise
achava-se prêso ao C. A.
Monte Alegre, da cidade

paranaense do mesmo no

me, pelo qual efetuou qua
si todos o? jogos do último

x x

x

,ADEMIR PARA O BANGU' - Noticia "O JOR
NAL", do Rio, ser eminente o 'ingresso do famoso craque
Ademir no Bangú, devend.o a sua transferência do Va,s-
co dar-se dentro de 10 dias.'

.

'.

x 'x.'

x x Eurico - 135
Ivo - 44

formaram com:

L'd,' 'V'l 'V ld'
com mflis carinho para esse

i 10, i ma e a Ir; .

O ld Alt' L" -, ,setor, afIm de oferecer aos
nora o, mo e a,erclO;

P ,d
-

R A

P
-

G
associados a oportunidadee ro, ene, ora0, onza- _

, P
.

(F' I 'tO )"
de defender as cores azuis

ga e erelra i e 1CO .' "
" \

S.
'

� ,""
' _nas aguas catarmenses.

e-rviu com o re1,eree n,es- . -

.

f '

te encontro o· Sr. Va:ldi:r .._,,-------,

senvolvimento de sua sec

ção de vela. Muito apreéia-'
mos'o desenvolvimento de
outras modalidades esporti-

, ,
x

HERRERA NO AVÁI � O jovem, e técnico dian- x,
teiro gaúcho Herrera, acadêmico de Odontologia e um dos CONTRATOU CASAMENTO O CAMPEÃO
bons valores com que o Figueirense contou na última_ Hami>lton Cordeiro, o exp�rimentado re�ador que tàn
temporada, ao que a nossa neportagem sQube, vai traris'" ta!" glórias t�m conseguido para o Aldo Luz, Santa Ca
ferir-se para o Avaí, em cujo plantel_ de profissionais tarina e o Brasil, tanto que mais uma vez fará parte,
tem córrespondido plenamente. Mais. ,uma conquista da Seleção do Brasil para o próximo Sul-Americapo
sensacional do ,clube "azzúrra" para a o.btenção ' do' de Remo, teve a gentileza de participar-nos' o seu contra

to d� casamento com a graciosa senhorita Ruby
,

Ca
pella, fino oinamellto da nos'sa melhor sociedade e filha'
do distinto càsal 'Ari Capella - Oswaldina Machado
Capella. Agradecendo a gentileza enviamos ao. jovem
rar-smceros votos de felicidades.

x x

tetra-campeonato. Itamar - 131

DQa ,,';"_1l3,
Moacir - 131

Zigomar - 46

vas, 'porém achamos que o

C. P. C" pela sua diretoria
. -

�

devia incentivar e olhar ,"

x

RA - Todo o mundo está comentando a próxima pele
ja entre os selecionados da Hungria e Inglaterra,' mar
cada para o, dia 16 do corrente, em Budapest. Como é
sabido, os britânicos pela prfmeira vez na história dQ
Ltebôl da Ingla�erra foram v,encidos em seus próprios

x

QUATRO EMPATES Ê UM VITO'RIA,- Seis clu
bes brasileiros estiveram em ação domingo no exterior,

. Diferença em' pontos '

conquistando, quatro>empates, uma vitória e uma der- de tal com bôa arbitragem,NOVO JOGO ENTRE HUNGRIA E INGLATER-' rota, a saber: Olaria O x Besiktas 2" ém Istambul','- San- afvr, do Gatiara -131 pon- QUIPES CHEVROLET ·e
'

Àpesar do mau tempo rei-tos 3 x ,San Lorenzo 3, em auenos Air�s; G,orintial).,s 3 tos. DRAGõES DA ILHÁ, -nas -

.

x Milionarios 3, em Bogotá; Internacional (Porto Ale- O TORNEIO PROSSE- canchas dos GRANADEI-
I nante a,ren?a somOl< a lm

gre) 2 x Penarol.2, em Mont:vidéu; Portug�1sà de De:-.. -GUIRA' DIA 5' de Abril' ROS e EQUIPE GATIARA I portância de Cr$ 352,00
portos 4 x Combmad. Alemao 1, em Coloma, e Seleçao

'

,

d . _ I I considerada bôa.
.Juvenil do Brasil 1 x' Selecão Juvenil do Perú 1, em

vm ouro, com a r.eahzaçao j e ZIG ZAG nas canchas "

Caracas.
.

�
.

T
' ,

',,' das partidas ·entre as E-! dos Atiradores. M. Borges

Braulio - 142
"

x

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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J
DR. GU"ER,REIRO

M E D' I C O 5
' \ I Dr. Paosh; Brasil r., o E S T A D O Chefe do Servico de Ouvidos ..L Nariz é Garganta

I do Ho;pital de Florianópolis
, S VA .'

ESPECIALISTA EM DO-
I ADMINISTRAÇÃOtil' RIO DE LARl\IfO I DR ALFREDO DRA WLADY LA ' L A clínica está montada com os mais modernosruA ' lU· • ENÇAS DE CREANÇAS., Redação e Oficinas, à rUI!

CH EM W MUSSI Aparelhos para tratamento das doenças da especialidade
CANTIÇÃO i

ER . CLINICA GERAL I �onselheiro Mafra, n. 160 ULTRASüN (Tratamerrto das Sinusites sem operação)
- MÉDICO -

I
e CONSULTAS: Das 10 às. 1 el.. 3022 - Cx. �ostaJ, 139 NEBULISAÇÃO (Tratamento' auxiliar das sinusites e

CLíNICA DE CRIANÇAS CURSO NACIONAL' DE DR ANTÔNIO DIB 12 'horas.
Diretor : RU;BENS A. inflamações do Nariz e Garganta)

A D U L TOS DOENÇAS MENTAIS • RAMOS. lONISAÇÃO MEDICAMENTOSA (Moderno aparelho
Doencas Internas Ex-diretor do Hospital MUSSI Gerente: DOMINGOS F. DE

para Ionisar Medicamentos (Tratamento de dores de,
COnACÃO' - FIGADO Colônia Sant'An a. - MÉDICOS - Cons. e Residência: 7 de, AQUINO. Cabeça e Inflamações da Garganta e Olhos. Ern muitos
R!]\:S - INTESTINOS Doenças nervosas e men- CIRURGIA-CLlNICA Setembro n. 13. Represent�ntes: casos são evitadas as operações das Amigdalas
Tratamento moderno da tais. GERAL-PARTOS Representações A. S. La- ULTRA VIOLETA FRIO (Tratamento das Faringites

SIFILIS ./' Impotência Sexual., Serviço completo e espe- ra, Ltda.
.

e inflamações dos Ouvidos)
Consultório - Rua Tira- Rua' Tiradentes n. 9. c ia l iza do das DOENÇAS DE Rua Senador Dantas,' 40 RAIOS X (Radiografias da Cabeça)

lentes, 9. Consultas das 15 às 19 SENHORAS; com modernos A D V O G A I) O S - [lO andar,
.

REFRATOR (Moderno' Aparelho para RECEITA de
HORÁRIO: horas. métodos de diagnósticos e Te!.: 22-5924 RIO de (OCULOS)

Das 9 às 11 e das, 13 à� 16 FONE: 3415. tratamento'. Iun e ir-o.
,.. _ I r.,AMPADA de FEN�A (Verificação e diagnostico d.

horas Res.: Rua Santos Saraiva, SULPO�COPIA - HISTE-
.

DR. '. JOSÉ 'MEDEI- ,Reple.�or L�<!a .. ".
,

. lesoes dos Olhos)
'fel.: Cons. - 3.415 - Res. 54 - Estreito. uo '-- SALPINGOGRAFIA ROS VIEIRA .

Rua Fellpe '�e U]Ivemr, n., . INFRA VERMELHO
- 20276 - Florianópolis. TEL. _:_ 6245. - METABOLISMO RASAI,

I" i ÁDVOG \DO
,.--1 ---::_ 6° andar. . Grande-T'rática na Retirada de Corpos Estranhos de

- --
--� Radíoterapiap '01' ondas �oo"� p

..
.

J' -." 'l'e l.: 32-9812 - São Paulo I, Pulmão e Esofago
D11. ROMEU BASTOS DR. MÁRIO WEN-

curt.as-Eleti.ocoagUlaçãO -I
Caixa

S osttalc 5tO ..

- Itajaí ASSINATURAS. .lonsultório: Visconde de Ouro Preto 2 (Altos da Casa
AUSEN

.

UI ,
..

I t I f
-- ,an a a aI ma -

N C it J
'

PIRES / DH· RalOS ln 10 e a e 11 ra
"

a .api a Belo Horizonte
_ MÉDICO CLíNICA MÉDICA DE Vermelho.,. . DR. MÁRIO LAU- .vno Cr$ 170,00 Lesulêncui - 'Felipe Schmidt, 113. Telefone 2.365

I ADULTOS E CRIANÇAS Consultório : Icua Trajano, ,
R""NDO

.semcstre Cr$ 90,00 Consultas - pela manhã no Hospital _ A tardCom prática no Hospíta 1 e

São. Francisco de Assis e na Consultório - Rua João n. 1, 1° andar - Edifício do No Interior t, das 2 horas em diante no Consultório

Santa Casa do Hio de Pinto, 10 - Te!. M. 769. Mon tep io. e

I,\no
Cr$ 200,00

I
Janeiro Consultas: Das 4 às 6 ho- Fo.rário : Das 9 às 12 ho-

DR. CLA-UDJO '::;emestre .. " Cr$ 110,00
I

'

__ ._

raso rn s - Dr. MUSSI. " An úncios median t� con-
CLíNICA GERAL DE

F.esidência: Rua Esteves Das 15 às 18 h01'as,- Dra. BORGES t ráto

N
·

M t C I H· kADULTOS E CRIANÇAS
J" 45 T I 2812 :VIUfSI.. ADVOGADOS' Os' originais, mesmo não I aVlo- O or (,,( ar, oeoe e"t.Consultório: Av. Getúlio

. Ul1lOr, . e. . . 'I
Residência: �venida Trom- 'Fôro em ge ral.. Recursos pubiicados, não serão devol- .

,

.

Vargas, 2 - BIGUAÇÚ. IHorário: Segundas e Quin- OLHOS - OUVIDOS - powsky, 84. perante o SU�l'emo Tribuna! \'id(,'\,. _ _ =;- ",' � •

NARIZ E GARGANTA lFederal e Tribunal Federal A direção nao se respon- RAPIDEZ - L'JNI'C)hTO � SEGURANÇAtas-ferras, das ,8,30 às 11

'I
-DR. NE'VTON de Recursos, sab iliza pelos-conceitos emí- Viagens entre FLORlANOF OLl::-' .f> ReO D�� JANEIRO

horas. D'ÁVILA I F.SCRITómOS idos nos artigos assinados. 'Escalas intermediárias em Itajaí, Santos, São Se-
Hesidência: Rua Felipe DR JÚLIO DOIN b Ih

I . CIRURGIA GERAL I F'Ior ian ópol is - Edifício astião, I a Bela, Ubatuba, sendo nestes quatro últi-
Schiuidt, 23' - 2° andar, VIEIRA Doencas de Senhoras _ São Jorge, rua Trajano, 12 farmacias' mos apenas para movimento de passageiros.
apt, 1 - Tel. 3.ü02. Proctologla _ Eletricidade 1- 10 andar - sala 1. �s e�call_!:s em, S. ,S.ebastião, Ilha Bela, Ubatubo não

ESPECIALISTA EM DOEN- Médica I Rio de Janeí.ro - Edifício de Plan tão p1'eJudwamo o horário de phegada no RIO (Ida) e

DR. WALMOR ZO-
ÇAS DOS OLHOS, OUVI- Consultório: Ru� Vitor B?rba Gato,_Avenida Ant�- 7 Domingo _ Farmácia . SANTOS �Volta)

MER GARCIA DOS, NARIZ E GARGANTA Meireles n, 28 - Tetefone: Inlo Carlos 21)7 - sala 100S.
, ITIN�RARIO _

E A
.

t t P I' I" '3307 I
-_. Esperança - Rua Consc-. Tabela de saldas previstas para o mês de Março'D_plomado. pela Faculdade x- SSIS en e na o. IC mica .

DR CLARNO G f
.

Nacional de Medicina da Geral do. Rio de Janeiro, na Consultas: Das 15 horas I � . . lheiro Ma ra.

Universidade do. Brqsll Caixa de �o.S'entado.ria e em diante. GALLETTI
o

13 Sábado (tarde)
Ex-interno por concurso. da Pensões da: Leopoldina RaI- Residência: Rua Vidal - ADVoGADO _ Farmácia da Fé - Rua Fe-Il\Iatei<nidade-Escola Iwaye no Hospital São 'Joâo 'tamos - Telefone 3.422. Rua Vitor Meil'�lles, 60. lipe Schmidt,
(Serviço do Prof, Octávio Batista da Lagoa,

DR. SAMUEL-- FONE: 2.468. 14 Domingo ...:.. Farmácia I'Rodrigues Lima) Curso no Departamento Na- - Ftorianôpolís _
Ex-interno. do Serviço. de cional de Saúde FONSECA �----9�;'::�." o, ...

da Fé - Rua Felipe :3ch·

Cirurgia do. Hospital _Consulta5 diàriamente das CIHURGIÃO DENTISTA Informacõea n.idt. I
I A· p' E T C d R' d 10 às 12 horas.

,_

� ""

I
-

20 Sábado (tarde). . . '. . . o lO e �onsultóriQ 'e Residência: _

Janeiro 3a3. e 5as. feiras de 15 às Rua' Fernando Machado, 5. uteís .Farmácía Moderna - Rua
Médícc do Hospital de às 18 horas. Clínica Geral - Cirurgia _ João Pinto.

Caridade Atende no Hospital de Bucal Dentaduras - Pontes -.

d d d 8' 10 h
'

O I It t r.. 21 Domingo - Farmácia
DOENÇAS DE SENHORAS Cari a e, e as oras. �'veis e fixas

.

e er encon rar ..� nes-

- PARTOS-OPERAÇÕES �onsult�l�io:. �u_a., Vitor, �«io, X e Idfra-vermelho .. Jª- CJ)tu�.J' j�f�rm�ç.ii.ês_ que ,MQdel'na-- Rua João' Pm-

Cons r Rua João. Pinton, 16, Merreles, esquina com Sal- -HORÁRIO: De segunda a ?!ce�slt. ,�larl1!mentt' e df to. I

das 16 ..00 às 18,00 danha Marinho. .exta-reira das 10 às 12 ho- ímediat { 27 Sábado (tarde)' Rua: Deodoro - Caixa-Posü,J �� 9,2 L Telefone: 2,;!l2
horas. Residência: Travessa

l'as, e das 14 às 18 horas. I

Farmácia Santo Antônio _
Pela manhã atende Urussanga 2. - Das 8,30 às 12 horas aos' JORNAIS Teido.n�

H A t 102 Rua João Pinto.diàriamente no os- p .. ·1 �ábados.

10
Estado. 3.021

pital de Caridade. A Gazeta 2656 28 Domingo - Farmácia

Residência: DR. VIDAL J DR. lJIB CHEREM Diário. da 'i�;d;'::: 3:57!l Santo Antônio - Rua João

Rua: Genera1 Bittencourt CLíNICA DE CRJANÇAS I . AD�OGADO Diário. da ManhA ." 2.463 Pinto.

o, 101. CONSULTÓRIO - b'eli-I Causas cíveis, comerciais, A Verdade
·i········ Z.Oll', '\ O serviço noturno será

•

pe Schmidt, 38. criminais e trabalhistas. Imprensa Of clal 2.68:;1
f d

-

1 f
,.

. Telefone: 2.692.
I HOSPITAIS :

é etua o pe as armaclas

-- CONSULTAS - Uas,4 Consultas populares D i"I •

d
'

DR--A-R-M-A-N-n-O-V \ '
' oi! ,0Brlda e: I Moderna, SantQ Antônio e

• ['

-,
'IS {) horas. Rua Nunes Machado, 17 (Provedor) ... .. .. 2;314: Noturna, situadas às ruas

LÉRIO DE ASSIS Residência: Tenente Sil- (esq. Tiradentes) - sobra- (Po.rtaria) . .•. .. .. 2.0361 João Pinto e Trajano. I
- .MÉDICO �. I veira, 130

. do - sala 3. N�r.êu RamG� 33.·18.!!, I A presente tabela não po-
Dos Ser\'1<;<ls de Chmca In- FONE - 3.165. II MIlItar· ..... '..... •

fanti! da Assistência Muni-' . DR. H E N R I QUE São. Sebastião.-CCasa derá ser alterada sem pré-
cipal e Ho.spital de Caridade

.

I PRISCO PARAISO 'I
de Saúde) . 3.15:1 via autorização dêste De-

CLtNICA l\If:DICA DE DR- ANTÔNIO· MO- , .
- \faternidade n��t��' partamento.

CRIANÇAS E ADULTOS .

i

.

A
MEDICO

.

Carlos Co.rrêa ... !J2i
_ AIl!rgia - I NIZ DE ARAG O Operações - Doenças CHAMADAS UR-

Co.nsultór7o: Rua Nunes 1e Sênhoras -- Clínica de GENTES
CIRURGIA TREUMATO-Machado, 7 - Consultas das

LOGIA A.dulto�.
15 às 18 horas.
Residência: Rua Marechal Orto.pedia Curso de Especialisaçib

Guilherme. 5 - Fone: 3783. Consultório: João Pinto, no Hospital dúr. Servidores
18.

Indicador
CLíNICA DE OLHOS - OUVIDOS - NARIZ E

GARàANTA
_-:- do -:-

Viagem

IDA VOLTA
Fpolis Itajai Rio Santo.

4/4 5/4

Horário de saída: ;p Fnolis., às 24 hora,�
.

) do Rio, às 16,00 horas
Para mais informações dlrijalll-se à

__ _
.
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Cirurgia do. To.ra"
Formado pc,la FaculdadE'
Nac :onal de Medicina, Tisio
;ogigta e Tí,:docirul'gião do I

Hospital Nerêu Ramos
�"'\llSO oe especialização pela
S. N. 'l'o Ex-inter'1O e Ex-ag-
8istehte Je Cirurgia do Prof.

Ugt) Pinnt'im' Guimarães
mio).

Cons: -Felipe Sl?hmidt. 38
- Fone, 3801.
Atende em hOl'a marf'adao
Res: Rua São J o-rge 30 -

Fo.ne 2395.
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Diretora: Professora MARIA MADALENA DE
MOURA FERRO

Curso C01'TeSpO'nGente aos Grupos Escola1'es
Prepara alunos para os exames de admissão aos

::;inásios. )

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

Professora dos 3°, 4° anos e Curso Médio - Sra.
\1aria Madalena de Moura Ferro.

A matrícula acha-se aberta do dia 10 de fevereiro
"111 diante de 9 às 11,30 à rua Saldanha Marinho, 34.
todos os dias úteis.
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CASA com seis quartos,
sala de Jantar e copa.
Tratar à Rua Almirante

Alvim, 7 das 14 às 15 horas

CASA I\USCELAtJIA distri·
bl'\do.l'a dos Rádios R.C.A.

Vitor, Valvulas e Disco.lI.

Rua ronsl'lheiro Mafra•

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



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

Florianópolis, Sexta-feira, 2 de Abril de 1954

o decoro no Parlamento.
base essencial da pre

servação do regime

-----_
•.. - -

Prêmio Nobel de Medicina
Indicado o Prof. JOSDM de Vas,tro
ESTOCOLMO, 1 (U. P.) dos pelos membros do Co-

- o Comité Nobel de Me_llégio Carolino de Medicina,
dicina indicou o nome dO'

.médico brasileiro Josué de

Castro, como um dos can

didatos ao Prêmio Nobel. de
Medicina de 1954, levandO

em Estocolmo, sendo a deci
são fÍl:lal anunciada em no

vembro de cada ano.

;õcs Exteriores acaba de ser

oficialm�nte informado que

e pesquisas no campo da fi- o Comité Nobel de Medici

siologia e da higiene da ali- na indicou o nomt; do prof.
:.Josué de Castro como um

dos candidatos ao Prêmio
A escolha dOS- candidatos Nobel de Medicina, de 1954,

ao Pl:.êmio Nübêl dê Medi- lev�ndo em conta a impor
cina é feita por iniciativa tândia cientifica . dos seus

"

própria -do Comité Nobel, trabâlhos e p�squisas no

integrado por sumidades campo da fisiologia e da hi-

em conta a importância ci

entifica dos seus trabalho;>

mentação.

médicas mundiais. Consti- giene da .alimentação.
tui, assim, a indicação dês

se médico brasileiro não só

uma distinção a: sua obra,
CdÚ1.0 -à ciência médica e à

�
• 'I"'

cultura �"::seu .��ís..
Segundo o regulamento

da Fundação Nobel, os .no-

no perímetro
-

urbano
Fortes. e, constantes chu- I duas vezes, ficou atolada. a Avenida Rio Branco e

vas vem caindo, há dias, sô-. Por volta das 12 horas, alí Presidente Coutinho, exis

bre nossa Ilha. era visto o maior Prefeito I
tiam verdadeiras cachoeí-

Também em todo o Esta- do 'Sul do Mundo, com uma! ras, que nos trouxeram a

do, bem como em outros da turma de operários, procu-I' lembrança aqueles versos

Federação; .as chuvas caem rando debelar o mal, mas de Jobert de Carvalho "e

copiosamente. sem a companhia de'um en-II as
<,águas a corrê". �. chuê,

Inúmeros são os prejui- �enheiro... não sabemos o chuê... e as águas a can-

zos déeorrentes e sérios que conseguiu. . . tá. " chuá... chuá... -

transtornos estão causando
-

Ante-ontem, à Rua Duar-

;ão deve a "cola" persistir.
�-Iá outras tradições mais

Previsão do tempo até.às lignas de serem mantidas
Em companhia do sr. 14 horas do dia 2. I id d d}e a nossa mOCI a e - a a

Eurico Hosterno, deu-nos Tempo - Pertubado com cultura e da moral".
ôntern o prazer .de sua visi- chuvas .

ta, 'mantendo é�.'
dial �a- Temperatura - Estável.

lestra em nºs� redação, Ventos - De Sul 9 Leste
ilustra pl'{;fessr,r Leroy com -;:ajadas frescas.

James Benoir, adido cultu-Í Temperaturas - Extre

ral do Consulado Geral A-' mas de ontem: Máxima

'mericano em São Paulo. 122,0 ..Mínima 18,0.

Vendo tanta gente a obser

vá-lo, s. s. percebeu alg_uns
colegiais qtle estavam tran

cados. Sem passagem. Oba!

Casal.ele;lrocufado
em

.

São Paulo
S. PAULO, 1 (V. A.) -\

�onsertar a instalação elé

Dolorosa ocorrencia verifi- trica quando, inadvertida-

Teve um estalo. Deixou seu cou-se dia 29 ultimo na 10-
calidade de Pirituba, oca

sionando- a morte de duas

cia tomOl.f conhecimento do
�aso e fez' remover os dois

�<?Spos para o necroterio do

Araçá.

carro, arregaçou as calças e

com o maior
. sangue frio,

num gesto heróico, atraves
sou as águas barrentas.

Chegado do lado de lá, to-

A signili�a�ão liDe dev." ser atri
bnida à recondD�ão do sr, Nerêu
Ramos à Presl·dêncla da "Amara

.

aos transportes terrestres e te Schutel, que já se encon- E da velha estrada para o é a maior calamidade que se dos mortos, limparem-na e

"3éreos. trava intransitável, ficou a- Saco dos Limões, que de- póde acreditar que exista conservarem.

. RIO, (Especial) - A escolha dos altos dirigentes Em nossa Capital vários' tolado um. automóvel, cuja manda ao Aeroporto, onde, DO

_

mundo, quem o vê, só Há poucos dia� faleceu
das duas Casas do Congresso constituia, tradicionalmen-

, 'ião os pontos intransitáveis. chapa não pudemos divisar, segundo informes, já exis- poderá atribuir que se tra- em um Hospitais da Cidade
te, fato de rotina, que só alcançava repercussão nos

meios políticos e parlamentares. A opinião publica não Dentre eles citaremos, co- porque encoberta... tem várias juntas de bois te de U)TIa tapéra sem dono, de Florianópolis, uma filha

mostrava qualquer interesse a respeito..Os jornais, sal- mo pudemos observar on- A Rua Nerêu Ra�os, -i10 .

para os imprevistos, em vá- e jámais um Cemitério. do cidadão Olivio Rinaldi,
vo os que refletiam pontos de. vista partidários, se limi- tem, aquele célebre canto, trecho compreendido en�re! rios locais, nem se fala. ..' É uma falta de zêlo, que residente em Urubicí; e cf'
tavam a uma simples notícia. I , no cruzamento

.

das Ruas até nos causa pena, quando' mo seus parentes, também
E é por isso mesmo que' tem de ser registradas hoje Bulcão VIana com a Avení- N

N �

d d
nos dizem que aquêle lugar residem na mesma localida-

a repercussão dada á reeleição do sr. Nerêu Ramos e, ao e ver a esobretudo, as generalizadas manifestações de aplausos da Mauro Ramos. Durante
,

está destinado a ser a últí- de, deliberou o cidadão em

com que foi acolhida como uma expressão nova e mui- toda a manhã estava em las- . ma morada dos Urubiciên- trazer o corpo de sua filha
Esteve em nossa redação assunto, franqueando aque-

to ponderável do ambiente ora criado nesse particular. II tímável estado. Uma camí- ses para sepultá-lo no lugar on-'
d

-

d'l d t d tari
, o sr. Hamilton Ari Araujo, las dependências do prédio

.

A recon uçao- o 1· ustre epu a o ca arinense a nhonete da Marinha, por Pois, se -os particulares de nasceu "Urubicí".
presidencia da Câmara se processou sem maiores difi- proprietário do conh.ecido a exame, a qualquer hora

culdades. O trabalho mais ou menos subterrâneo que Restaurant Foguinho, que do dia ou da noite.
não tomam a nobre e digna Mas,.a escôlha do lugar

vinha sendo desenvolvido, até os ultimos dias de feve- TIM nos declarou ser destituida
iniciativa de limparem-no � para a sepultura da finada,

reiro, para que as preferências da maioria recaíssem sô- .- • .. -

Ra'dl·o 8oaru]·a conservar, pôde-se afirmar é que produziu uma difi-
1 d de toda procedência a notí-

bre outro nome fracassou desde logo. A quase tota i a- que dentro em breve, tor- culdade incomparável, de-
d d d t d d 'do '1 -'t BEAU GESTE' cia veiculada por um órgãoe os' epu a os eci ru, sem vaci açoes, rei erar a sua ..... O h 1 A MAIS lar-se-á aquêle lugar sagra- vido o estado 'de conserva-

confiança naquele que desde o comêço da legislatura
- do' sul do Estado sôbre a uça, oje, pe a

atual vem ocupando a presidencia desse ramo do Poder
A te tAl' práj:ica de jogos de azar, to- POPULAR, ás 18,30 horas, do; um verdadeiro deserto. ção já elucidado, pois, espa-

L 'I' F d I E' id t f'l con ceu on em. 1 na b" d C Será que a P f it d co existe muito no referido
egls atIvo, e era, • eVI en e que o ez pe as mesmas

.. , .

-

das as noites, nos altos do so o patrocínio a asa
. re el ura o ,

razões que, nos primeiros dias de dezembro do ano pas-
I inconsertável esquina da

"A Capital", o programa Município de São J,oaquim, Cemitério, mas o capinzal é
M R B l-prédio onde funciona seu

sado, inspiraram a escolha do sr. Ne rêu Ramos para re- auro amos com a u cao
"RACIONALISTA CRIS- não tem, ou não poderá dis- tamanho, que quando julga-

ceber, como símbolo do parlamento brasileiro, a me- Viana. Um verdadeiro ama-
estabelecimento comercial.

mos um lugarTA-O" uma l·'n.....eressante pensar. para io Campo San- vago, esta-
morável homenagem que a este foi prestada 'e que re- Para comprovar a falsi- ,

- II
.

zonas inavadira (sem aviso t d U bi
sultou em verdadeira consagração..

.

dade da nota, o sr. Hamil- palestra da mulher para a o e ru ICI, uma peque-

d
.

d b d prévio) a rua. Ninguém t d b
-

Qual a significação que' po e e eve .ser atril ui a de mulher, e que estará á car- na par e as ver as que sao

tíai d tá d d t t P Nem daqui pra lá ton sé põe a disposição
ao pres 19lO e que es a sen o cerca o o represen an e assava.

go da voz bonita da Senho-
---------

? N- h
" ,-

di t A t d lâ , D quem interessar possa o
catarinense. ao a Opll11O€S ivergen es. respos a nem e a pra ca. e repen- rinha DAISY BENEVE-
é esta: o sr. Nerêu Ramos conquistou a solidariedade e te, houve uma esperança
o aprêço não apenas dos seus colegas e das diferentes

entre os impedidos. Não foi Prol. ,lames NUTTI.·

torças políticas mas principalmente da opinião publica ----O--T-E-·M-.-p-e----'---
pela perfeita correção com que tem sabido conduzir-se esperança d7, passar a chu- Ben<oi f
desde o tempo em que exe'i..ceu a liderança da maioria va. Foi outra esperança: o � ,.

da Assembléia Nacional Constituinte e ocupou a vice- prefeito da cidade foi dar
presidencia da República. Tornou-se, nesta alarmante uma espiadela naquilo.
fase de abastardamento dos costumes políticos e adminis-

Ooooô, oooõ! Chegou o ge
trativos, um símbolo daquelas virtudes de austeridade;

. de compostura, de dignidade que cada vez mais escas- neral da banda! (Alguem
5€3111 entre nós, Deiendeu, contra tudo e contra todos, assobiou isso, à chegada de
como presidente da Câmara, a 'autoridade e o prestígio s.s.). Atrás do governador
do parlamento. Não hesito� em assumir atitudes de da cidade, chegaram os

grande desassombro e energia em horas de extrema de-
d d' d P feít

r

licadeza. Numa' dessas horas, como é notório, teve de; o ges a re el ura e va-

agir vigorosamente para salvaguardar e preservar . o I rios operários. Todo mun

princípio das imuni�ades parlamentares. .
do, alí da Praça da Bandei-

Todos estão de acôrdo com o conceito externado ra quís saber se o prefeito
por brilhante jornalista, ao salientar: "Sob uma pr.esi- ia resolver o caso. E como?
dência menos vigil�te e mais comodista, Dão haja du
vida que se teria aberto o caminho aos atentados. dessa
especie, o que facilitaria considerávelmente a tarefa que
se haviam atribtlÍdo os inimigos do regime. Uma vez

desrespeitado sem reação efetiva e � altura, ia por agua
abaixo o princípio, arrastando consigo grande parte da

fOl'ça de resistência das instituições democráticas, que

está; precisamente no prestígio do Congresso".
E' aliás o proprio sr, Nerêu Ramos quem acentua

tambem a significação do serviço que prestou ás insti

tuições parlamentares, ao declarar no discurso em que

agradeceu a sua reeleição que jamais faltou aos seus

deveres "tanto ao dirigir os trabalhos parlamentar,es,
quanto ao cumprir a obrigação que me impõe a nossa mou uma criança nos bra-

lei interna de zelar pelo prestígio e o decôro da Câma- ços e de novo, como os mo- "O ES'TADO,;
ra, bem como pela dignidade de seus membros, em to- cinh.os de cinema, enfren
do o território nacional, assegurando a estes o respeitú tou a caudal. Por várias ve-

devido a suas prerrogativas". ..._

(Do Diário Popular de São Paulo, 24-3-54)

dia, na verdade, ser menor,
-o-

E a fita também. Bastaria
O 1\1inistério das Rela-

mandar seu carro atraves-

sal', pegar as' crianças 'e le

vá-las à escola. Se fizesse
,

isso, ° gesto seria mais bo

nito; menos teatral. E. s. s.

não se exporia a um resfria
do besta. Os que'assistiram
à cena .!!l�irizante, do innão
Paulo, não ficaram emocio-:::
nados. Um deles, que não

enguliu (ou engoliu) o beau

-geste, deu de ombros e per

guntou: -

\ Será que de

O dr. Josué de Castro tem tarde, quando as çl'ianças
public,.ado livros já traduzi- voltarem da f'!s�ola, êle está

dos em doze linguas e reali- aí outra ve,z? Povo ingrato!
za obra .meritória à frente ..

Gente ignara,l Não compre
da Organização' de Alimen.,. ende que o geste foi para li

tação e Agricultura das Na- posteridade e merece até

ções Unidas de que é pre- estal!ua'•..

zeS répetiu a façanha digna
de ser retribuída com cli
chê de jornal (dos grandes)
e condecorada com medalha

igual a que o governador
recebeu por haver acabado

definitivamente, por 15 dias,
com o racionamento de

energia, no norte do Esta

do. A eoragem de' s. s. po-

mente, agarrou um fio que

fstava ,descoberto, receben
lo forte choque. Sua espo-

3a, ldalina Conceição Ribei-.
ro ao ouvir os pedidos de

pesoas. Em sua residencia,
à rua D. Pedro I n. 5, Fran
cisco Ribeiro procurava socorro de Francisco, cor

reu para seu lado, tentan
do liberta�lo, mas foi infe�
líz, porque tambem rece

beu fOl�te descarga elétrica,
Em virtude de desar- morrendo juntamente com

ranjos em nossas. máqui- J marido, antes que a for

ça fosse desligada. A Polí-nas circulamos, hoje, com
seis (6) páginas, pelo que

pedimos desculpas aos

nossos anunciantes, assi

nantes e leitores:

Loteria d�'Estado
1.618 - Cr$

.

200.030,00 - Tubàrão
1.319 - Cr$ 15.000,00 - Pôrto União
6.599 - Ct$ 10.000,00 - Joinvile
8,387 - Cr$ 5.000,00 - Joinvile
8,891 ...:..:. Cr$ 2.000,00 _:_ Joinvile

Diretoria de Obras Públicas
A V I S O

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

76.
-

Diretoria de bbras Públicas em Florianópolis, 1° -de
Abril de 1954.

..
.

Partido .Social Deme cráfico

POsto d� Alistamento Eleitoral
Na séde do Partido, à rua �cipreste

Paiva, n. 5 (sobr2do)" os correligionários
encontrarão, lIas 9 às 12 e das 14 às 17

horas, pessoa encarregada do alistam,en-
' ......S;:.)

COM O CEMITERIO DE
URUBICI

É lamentável e sumamen�. consumidas em causas inu-
,

te lamentável ° péssimo ,es-; teis? E se tem, e dispensa,
tado de conservação, em então só se póde atribuir

que se encontra deparado o
I
que se trate de mais um dos

Cemitério Público, da prós- grandes relaxamentos das

pera localidade do 3° distri- autoridades responsáveis
to do Município de São Joa- pelo zêlo do patrimônio pú-I .

quim, "Urubicí". blico da aludida localidade.
Por incrivei que pareça, F9is, se ainda existe pos-

mas é uma realidade incon- sibilidade de identificar um

testável, só mesmo vendo ,túmulo ou uma sepultura, é

para que se possa acreditar, pelo motivo dos parentes

/

• ESTUDANTE!

mos e�m cima de uma se

pultura; de quem?
Ninguem sabe; somente

Deus poderá dizer quem jaz
alí.

"Nem por ser uma tradi- Será .que as autoridades
responsáveis pelo zêlo da
quêle Campo Sagrado, nun
ca dispensaram suas aten=
ções para aquêles dizeres fi
losóficos: Fui o que és e se-

rás o que sou.

Dizeres. êstes que' se en-LUX HOTEL
contram estampados em

uma placa exposta à esquer
da da entrada do referido

(Restaurante)
- HOJE-

Cemitério?

Bac�lhau à portuguêsa I (Ass.) Alventino Israél.

...

Recebemos:
"Sr. G. Tal.

Ler jornal não pre?ta, por ,que esclarece. Veja
o sr. o qüe li, ont€ln: 1° - No Diário da Manhã, um
artigo _?e ,um deputado .acusando o dr. Jú (sic), _de
usar teCl1lca comunista, por que critica o govêrno,
�c�s,ando-o com inteira' razão pelo desleixo inqua
hflCavel em que se, encontram as estradas catarinen
ses; 2° - no Diário de Noticias, do Rio, um discur
so do deputado Aliomar Baleeiro, furioso contra o

Pl�esidente Vargas, d!,!clarando que. êle não devia
éstar no Gatete, mas na· cadeia!
-

Diante disso eu pergunto: Será ° dr. Jú, co�
o seu combate oposicionista clamando contra o que
todo mundo vê aqui, contra o que está na êa1'a co

mo dizem, ou será o representante da U.D.N: na

Câmara, fazendo' demagogia subversiva contra o

Fegime, quem aplica métodos russos? Será que a
U.D.N. em Santa Catarina não reconhece aqui o
direito de os seus adversários .fazerem o mesmo_
ou muito menos - do que ela ·faz no âmbito fede
ral? Democratas, dessa. marca comprom�tem não só

a própria democraci'il, como ainda' se comprometem a
si mesmos, atestando-se uma ,intransigência que
talvez nem na Russia encontre símile".

R. T. - Getulista.
x x

x

COl1fere,- De acôrdo.
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