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F;10-;':-i��6polis, Terça-feira,

i9��:::;;�1 O Direito de �reve
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e sua regulamentação
I

A n (I X L I' RIO, 4 � U. P.) - ° mi- processo de dissídio coletí
nistro da Justiça, sr. Tran-: vo perante a Justiça do

I K. 11.865 I
credo Neves, remeteu à Trabalho. Esse anteprojeto
Camara de Deputados, a

I
foi elaborado por uma co

O(
-,

._-_._--

6 de -Abl'il de 1954 II Cr� 1,..
titulo de colaboração, um

I

missão de parlamentares e

ante-projeto de lei regulan-
.

juristas sob os auspicias do
do o direito de greve e o

I
'Ministerio da Justiça.

o Tempo _------------------- ---__ .

-Jemporal no Estado do RioN-'A POLIT'ICA ESTADO Df SAMTI CJljJRIHJ'
, "BfBLi!V1f"fJ,o:[fj PU"H�LIjf�A Previsão do tempo até às

I lU alOu •

- RIO, 4 Ú.P.) - Um vio- Popula:r. A água se eleva a

· -

d d
-

PS
14 horas ôo dia 6.

ft unlao OS governa ores do
lento temporal está desa- mais de um metro. ° go-

e
'

,

'

_ 1!IIP'!aiiiE�!!Ii1�lIi1!!!I::ldf:lglil,,1I O- q �:�:�:l�u�e�:' ::�:�::. . :::�: �:b�r:r�:l:�ae !lu:� �:�;oba::os �:�:s:��a;d:�
, da S declaraço-es do sr' _ Joa-0- -'Ne-ves II. -DON

- Temperatura - Em de- consequencia os rios Silva mulheres e crianças para a

...

_ N clirrio, Jardim e Araruama cresce- parte mais elevada da cida-
Ventos - Do quadrante ram de maneira impressio- de.

q-uerera' O'·Impeachment?
Sul, frescos. nante, já tendo su�s águas

s u : »
• m�em:eéra:�;::-M�:::� �7;::ea�0 o �:�����ml����en� Criança de 4

RIO, 5 (V.A.) - Prepa- OCASO PERQN I mes ali citados, do embai- Itamaratí, as atenções sr 1 M" 209 I ao"s morta pelaI
., mlma ,. cial da Fundação da - Casa V

1':1-S2 intensamente nos bas- RIO, 5 (V.A·l - Os cir- ,xador Ciro de Freitas Va- voltam para sua pessoa. Mtidol'cS do PSD nacional a -ulos politicas estão PfY'; le, do general Góes Montei- Perguntado pelo reportei
(f ao-Mao»

convocação para a reunião SlISIH.msc com as ievela- 1'0, dos secretários diplomá- qual seria a sua atitude, COI s,auda-des, SUI·C- I·dou-se NAIROBI, 4 (V. A.) -

dos governadores. Haveria r;:,es eludas ao país pelo ex- I Ecos, etc., estão desde já disse: Uma criança de 4 anos. An-

antes, entretanto, uma pre- -hanceler João Neves; a res responsabilizados perante a - Considero 'que os ma- drew Steptens, que 'brinca-
RIO, 4 ) V. A. - Não su-

'

anos,

liminar na cidade de Ouro peito de entendirrientos ex- Nação, principalmente o les que o "impeachment"

I
va em frente a residencia

, portando a saudade da es-, Cientificando do ocorI·
...

j , d .

f' I
.

Preto, para onde
_

convergi- era-oficiais que teriam sido cr,�fe do Govêrno. causaria ao. país serão me- A'. I e seus pais, 01 a u tima

d d posa, falecida recentemen- do, compareceu ao local o iti d "M M "

riam alguns dos mais cre- mantidos entre o presiden- Pergunta o se, via na e- ',lOS do que aqueles que de-' A I I
Vl ima os au- au um

--d 1 f
te, pos têrmo à existência, . comI_'ssário de servíco na "k k" .

it ddenciados políticos e esta- te Getú ia Vargas e o che e núncia motivo para um pro- correrão da permànencia do _ .,' _

", u uyu, precipi an o-se

d di d" h " na manha de antem, mge- delegacia do ,200 Distrito' bt t b .

tura nãcional o pesse l�- do govêrno da República cesso e impac ment ,res- sr. Getúlio Vargas no go-. .
'

. I "

su amen e, so re o mern-

d d d d 1·
. rmdo violenta substancía Policial que depois do exa ' :,,,

mo, para em segui a reu- .-ngentina, em torno de pu- pon eu izen o que ta mi- vêrno, até o fim do seu man- .,

--I no, com um panga na

tóxica, em frente' à sua re- me per'
.

1 .

d
.

nir-se o Diretório Nacional. litica continental. Há uma ciativa era privativa da Câ- dato. Nesse episódio, os lea- I:Ia, prov�n enciou
í mão, vibrou-lhe dois gol-

N d
. .

l' d ôb d Deputados d' t 1
sidencia, (Ru,a. Aripi,boi, a remoça,o do cadaver para pes ta-o terriveis que a CI'l'-

esse caso, pre ominaria reserva genera iza a so re mara os ' eres e que em a pa avra,
-

d
. ,

] A'
- 116) o operarro Perpétuo o necroterio do Instituto

no plano do parti o pesse- "' difícil caso suscitado pe n - gora e que a questão O (;F;NERAL DUTRA I
anca quase teve i:r cabeca

Jerônimo, branco, de 27 M'di L I
-. •

dismo mineiro, a ser assen- ex-ministro das Relações está aberta - disse. Fala- Procurámos ouvir o ge-
'

e ICO ega. decepada.
-.

tada quinta-feira próxima, Exteriores. Deputados e se.. rei terça ou quarta-feira ne leral Eurico Dutra. tende

em Belo Horizonte. Segun- nadares estão -examinandú Senado sôbre o assunto. êste informado que ainda

do todas as indicações, a se- o documento detalhadamen- O GENERAL GóIS não tivera oportunidade de

ção do PSD de, Minas Ge- te e, a essa altura, segundo ° general Góis Monteiro ler o trabalho do sr, .Ioâo

i-ais repetirá "in totum" a informações, processa-se !! citado na Exposição João Neves.

nota baiana, considerada .ima troca de idéias a res- Neves como conhecedor do ,,'
como a soluçãoyara manu- oeito da Exposição, já ago- problema, posto a par que Dr. NereAu, "contra a Petrobra�s"tencâo da unidade partidá- ra conhecida na sua ínte- 'oi pelo então chanceler de

l'i�.-·
-

I

gra. .odos os acontecimentos que Ramos RIO, 4 U.P.) - ° 'I'ribu- curador geral da República 1" d '

I
-

, compu SOIIO a medida
COM ° DIRETóRIO QUESTÃO ABERTA se desenrolavam nos bastl-

'

nal Federal de Recursos. sr. Alceu Barbedo foi pel
-,

'

, .
_ . .

,a com o que concordou o tri-
Não há mais _dúvida, pe- I ° senador Hamilton No- lares da política. Procura,

,

em sessao .plena a prrmeira denegação da medida por b 1
-

. E'
. - .

I"
. r una nao conhecendo do

Ls manifestações colhidas gueira, um dos mais inci.si_-., 10 pelo reporter, dIsse: m ,aVIa0 especta, I apos
as ferias regulamen- incabivel Uma vez que o did .

id
. I regr t· . : s pe 1 o por 1111 oneo meio

até agora, que o Esquema vos criticas do "paronismo", - TInha começado a ler, ess�u on em, ao tares, apreciou o mandado impetrantes .não necrarain . ,I d
R. d J

.
b a, plocessua e que hm('a

Etdvino será submetido ao [:ll:-tn.\) ;ws reportes, decla- 1 Exp:)sição, quando fui in. 10 e an.elfo, o nOSSf de segurança impetrado por possibilidade do caraie" '-.
'-

,.] la "t ii lstre "-Jlte"r:ne" �r. Ii'"lavl'o FI'glleI'I'edo e outI'OS
c I Iam muo os lmpetrantes.

D;j'l't6rio N:H'ional �;l('-I! .... V_".'�
•

.; -', "P'OO pe s VlSl a:>., -it.if,I�u 1._ U u •

C. a'!'f' e deliberação. Será, _- Não fiz, nos melr� -CIO-' �_t,:NOO MAL COM () d . 'l�.e::!', õe 'ÜTive; �ontl'i1 � táxa (E PetJXl�rá:s,
«;\l1 dúvida, a sua' etapa de. ze discursos qUê pl'0l1ll citei 'IMPEACHMENT" I ra' Ramos. tIigno Presi- !s impet�antes contr� a in-

eisiva, pois no caso de pre� no Senado, uma afirrnação ° deputado Alioma-:c Ba- lente da Câmara Fede- �onstitucionalidaàe, visan

valecEr o espírito da nota sôhre a infiltração do "pero- leeiro tem agitadf' :'la Câ- raI. 10 apenas o pagamento das

bétiar..a, estará o Esquema nismo" que não fosse con- nara dos Deputados a pos- S. Excia. se fez 3- lUotas em pretações men

�uspenso de cogitaçÕes até fin-n,ada pela Exposição do ;ibi.lidade de denunciar-se c companhar d-e s u � ;ais. ° parecer do sub-pro-
3 de outubro, de-acôrdo corn 3r, João -Neves. Tráta-se de presidente da 1'tepública co- eXllla. espôsa d. Bea�
,o ponto de vista da maioria um documento cujas'denún- mo incursr em "crime dE: triz Pederneiras Ra�
dos que já se pronunciaram cias que contem p-recisam rêsponsahilidade,' por moti- mos, de sua neta srta.

sôbre o assunto. ser esclarecidas, pois os no- \TO de inexatidão nas confas Tereza Paula Ramos e

io F:{ecutivo, examinadas da exma. sra. d. Mirza
nfl Congresso, Com as re- Gheur Ramos, espôsa
'l"lações do ex-ministro do do dr. Rubens Ramos.

Ne�a�o outro recurso

Tomará posse na "Pftro
brà�" em maio próximo

mínimo

Não mais re ..

patri8-�ÕCS
GENE�RA, 4 U. P.)

Poloneses

D:'::�I:��!T�a�t��j����a�!;��::d�f�,�!�: F iXado'
nistas� de '28 e 25 anos de m'e pra!icamente desapare-

O salar·loidad:, .

tendo es�apado .

a? ceu. "O povo enche as igre�
,

d;)l11ll11O bolchevIsta, deIxa- jas", disseram, "e apesar de

ram esta cidade rumo� ao tremenda: perseguição co- RIO, 4 (U. P.) - O mi- bre a fixação do novO sa

Brasil, onde s� pretendEm munista aos dirigentes ca- nistro da Fazenda encami- lário minimo. Este teria si

fixar. Seu embarque fez-se tolicos, os poloneses conti- nhou ao Conselho N�cional do fixado em Cr$ 1.700,00
sob os aupicios da Confe- nLlal11 a orar e a ter espe- de Economia os estudos de pelo Ministro da Fazenda

rencia Nacional Catolica de ranças". sua secretaria de estado sôo ao que se adianta.

3'rançois Horneffer, encar

cegado 'dos Ass'untos Espa
:1h.0is junto à Cruz Verme

lha Internacional, declarou

RIO, 4 (V. A.) - Pas-' mês,' regressando ao Brasil
sageiro do avião da carrei-

I
em principias de maio.

ra, seguiu ontem para os! Sua pó�se na "Petro
Estados Unidos o coronel brás'� realizar-se-á no dia
Juracy Magalhães, adido 7' dr) mês vindom·o.
militar à Embaixada do
Brasil em Washington e re- , ------------

Encb�Dte
Torres

em

,,_---

Jânio confra
funcionários

cenaro pedira a sua espô- RIO, 4 (U. P.) "';:_ Reve-

sa que fôsse retirar da Cai- Iam despachos chegados de

xa Econôrnica suas magras São Paulo -que durante sua

ecollomias. Foi então que campanha eleitoral ao go-
,

a mulher, perturl;>ada, sou- vêmo paulista o sr. Jânio

be ,que um dos seus bOl)us Quadros anunciará a sua

ido Tesouro havia ganho um disposição, se eleito, de re

�remio de um._milhão de I duzir o funcionalismo es

lIbras, por ocaSlao de recen� i tac1ual em 507c, promoven-
te .,so:ut�o I eLQ de.111issõ@s.. ,e assa,

;111

era, na realidade, um
liouario.
Desesperado por ter per

dido o envelope com o seu

:';r!lário mensal. Camilo Mer-

Têm caido sobre este muni.

.:ipio durante cinco dias

�onsecutivos, chuvas tor

:'cnciais, que - ocasionaram

uma grande enchente, asso
lando toda a região, E' ain-

..... Londres, 4 (U. P.) da - de�conhecida a exten-

)11a to'
Brian Fewcett, filho do ex- são total da �evastàção pro-
plorador Percy Fawcett, duzida lUas lavouras por es-

RIO 4 (U.,P.) - A FAB ° contrato com a "Fok- que desapareceu nas selvas tarem interrompidas as co.

ultimou entendimentos com ker" já está na fase de exe-
do Brasil há 29 anos, decla- 11unicações com o

:Jefesa, Renê Pleven, e o a "Fokker Industria Aero- cução, devendo a produção
rou que está preparando-se

ministro britanico do Abas- nautica Sociedade Anoni- ser iniciada em maio. Atu- para averíguar o paradeiro

tecimento, Duncan Sandys. ma" para a construção de almente, a FAB possui cin-
de seu pai.

° d. .. ,
J RISO DA CIDADE...

s OIS mmIstros e ou- aviões a jato no Brasil. Fo-, quenta e três aviões a jato, Dissé que pensa em ex�

tras personalidades, que se ram encomendados duzen- de frabricação inglesa ad- pIorar as selvas ao Sul do
acilavam a 50 metros ape- to� aparelhos, sendo cin- quiridos à' Gloster Campa- 'Amazonas com um avião
nas do local do áesastre, quenta a jato-propulsão e ny Limitada", por conta ou, possívelmente, um he
correnram para o avião, um cento e cinquenta conven- da encoiuenda de setenta ·licaptero. Frisou que consi-

"�ystére-4" interCl�ptór, cionais, para treinamento. deles dera que seu pai morreu,
consh'uido na Fr.ança, ten- mas deseJ'a tentar encon-

Verdad
· Desses cinquenta e três

tal1do, inutilmente, salvar
'

81-rO tral' seu irmão Jack, qttequarenta e seis foram mon-
o piloto ��a,bacaxl"»

, desapareceu ao mesmo tenl�
,... tados por tecnicos brasilei-

P
po e qUe possivelmente es-

ara acalma LONDRES, 4 (U.P.'
ros e entregues ao 10 gru-

r • d
fá vivo ainda mas em poder• • O filme norte-americano po e caçq.

, I· f I
dos indios.

d a a r sôbre a explosão da bOl-rtba
...-.<����,_ Antes disse: "Penso em

de hidrogênio no Pacifico
WASHINGTON, 4 (U. foi um "abacaxi" autêntico. SABIA? - "Não há

P.) - ° presidente Eise-, A BBC tr::insmitiu-o pela te- dúvida ,que, há excelentes
nhower procurará acalmar levisão, após 'u que um alto patrões. Mas sem dúvida
os temo�'es que no povo nor-I funcionário da emissora de- nenhuma todo patrão, tem
te-americano provocaram as , chrou que quase' ninguém
recentes explosões termo�! telefonou para ela, a fim de

t !ucleares. ,

dar sua opinião, a respeite,
"r '

,�"

centemente nomeado presi
dente da "Petrobrás" °

que por ora não tem qual-
c • co-

,- Ironel Juracy Magalha-es
, quer mformaçao de que es-

, ,

j'ejam sendo realizadas mais
amda permanecera nague-

negociações para a repatri_lle pais atéo fim do corren!e
ação' de novos prisioneiros

'

------

de guerra,espanhóis, que se

I' _

'

3.credita sejam membros da F t"Divisão Azul" aprisiona- alce novamen·
dos pela União Soviética te DO Brasil
durante a segunda guerra

,TORRES, 4 (U. P.) -

mundial.

- _,-----

E ·1-':- llaior piloto de provas da

,

ra mllOnarlO "rança, c�ronel Constanti-
ne Roxanoff, morreu, on-

sem saber �e:11 quando seu avião se es�

ROMA, 4 (U. P.) _ Jul- _patifou de encontro ao solo

gando-Se sem r�cursos, um
1Lll-ante a E:xperiencia com

,

- '"
um novo caca frances -a J'a-operaria de Sestri Levante /

-'

'mi- to, peranfe o 111inistro da

Trágica morfe- de
pilofo de provas

um a
,

Bem Estar e do Programa
norte-americano de Refu

giados. Afirmaram os dois

emigrantes que a policia
comunista controla de tal

Fornecera aviões
PARIS, 4 (U. P.) - °

o seu complexozinho de

Will.

voar num avião leve sôbre
tôdo o Território do Ama-

Gcknilcb - E'

claro!
claro! E'

A transfe
do Prof.rência

ZOnas, passando por cima
das povoações dos indios'
para' faze-los sair de suas

choças. Se êsse meu irmão
estiver éntr,e eles eu o des-

Rosa para São

Joaquim- não ,é

perseguição polí
-

tica. Ele vai para'
l� para assinai

, a:côrdo! !!"

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Jndícador 'Profissional J�u;;:D��;�:;sE�A�
M. E D I C -O s

,
.

'. 'I Dr. fao·stú Brasil: o E S T A D O Chefe do Serviço 'de Ouvidos - Nariz e Garganta
.

I do Hospital
-e

de Florianópolis
,

'

'

WLADYSLAVA: ESPECIALISTA EM DO-: ADl\UNISTRAÇAO A clínica está montada com os mais modernos.MARIO DE LARMO'I o

DR. ALFRE{>O DRA. .

ENÇAS DE CREANÇAS .. Redação e Oficinas, à rue Aparelhos para t'ratamento das doenças da especialidadeCANrrIçÃO .' CHEREM I W. MUSSI CLINICA GERAL Conselheiro Mafra, n. 160 '\JLTRASON (Trata.nento das Sinusites sem operação)
- MÉDICO -

i'
e CO�SULTAS: Das 10 às !TeI. 3022 - Cx. Postal, 139 EBULISAÇÃO (Tratamento auxiliar das sinusites e

CLíNICA DE CHlANÇAS I CURSO NACIONAL DE
IDR ANTÔNIO DIB

I Diretor: RUBENS A. inflamacões do Nariz e Garganta)
A D U L TOS DOENÇAS MENTAIS

I
. I} horas. RAMOS. IONISACÃO MEDICAMENTOSA (Moderno aparelho

Doenças Internas Ex-diretor, do Hospital ': MUSSI Gerente: DOMINGOS F. DE
para IOl-i'isar Medicamentos (Tratamento de dores ge(;ORACAO � FIGADO Colônia Sant'Ana. ' - MÉDICOS -' Cons. e Residência: 7 de AQUINO. Cabeça e Inflamações da Garganta e Olhos. E'U muito')

,

RINS - INTESTINO::) Doenças nervosas e nren- CIRURGIA-CLíNICA Setembro n. 13. ,Represent�ntes: ,

casos são evitadgs as operações das Amigdalas
Tratamento moderno da tais. . GERAL-PARTOS Representações A. S. La- ,UUTRA VIOLETA FRIO (Tratamento das Faringites

SIFILIS Impotência Sexual. -

Serviço completo e espe-

rra,
Ltda.

,
'e inflamações, dos Ouvidos) .:

Consultório - Rua Tira- Rua Tiradentes n. 9. cial izado das DOE�ÇAS 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 DOS -. fiO andar.

4 R' d
REFRATOR (Moderno Aparelho para RECEITA de

HORARIO: horas. métodos de diagnósticos e .Tel.: 22-592 -re-- 10 e '

(OCULOS)
,

Das 9 às 11 e das 13 às 16 FONE: 3415. tratamento. Janeiro.'.. jLAMPADA de FENDA (Verificação e diagnostico de
horas Res.: ,Rua Santos Saraiva, SULPOSCOBIA - HISTE- DR. JOSÉ MEDEJ.· Reprejor Lida., lesões dos Olhos)

Tel.: Cons. - 3.415 - Res. 34 - Estreito. no - SALPINGOGRAFIA
. ROS VIEIRA Rua Fel ire de 0liveira, n. INFRA 'VERMELHO

- 2.276 - Florianópolis. TEL. - 6245.
.

- METABOLISMO BASAL I 21 - 6° andar. 'Grande Prática na Retirada de Corpos Estranhos de
'-'--

, Radioterapiap or ondas
.

'- ADVOGADO -

"
Te!.: 32-9872 - São Paulo Pulmão e EsófagoDR. ROMEU BASTOS DR. MARIO \VEN- curtas-Eletreccagulaçãe -Icalxa :os;.alc1�0 .- "Itajai ASSINÁTURAS Consultório: Visconde de Ouro Preto 2 (Altos da Casa

PIRES
-

DHAUSEN Raios Ultra Víoleta e Intra
_

- an �
a arma Na Capital -

Belo Horizonte '

_ TllÉDICO -

"

CLíNICA, -MÉDJeA DE !Vcrmelho.,. _

.' DR. MARIO LAU- Ano" Cr$ 170,00 Residência - Felipe Schmidt, 113. Telefone 2.3'65 ,

, ' .

H ' it I ·\-DUI TOS E CRIANÇA.S Consultór io : Icua 'I'rajano, I

RINDO
2el1l:�!';tre Cr$ 90,00 Consultas - pela manhã no Hospital - A tardeCom prátíca no ospi a

I -,
�

,. � l n 1 10 andar - Edifício do No Interior das 2 horas em diante no ConsultórioSão Francisco de Àssis c na Consultór io - Rua Joao . ,
'.�

Santa Casa do Hio de Pinto, 10 - Te!. M., 769. Mont�t}· . ;
_

e

I
Auo (;1'$ 200,00 --DOENÇ;AS-DO--'APARELHO DIGESTIVO .:__

'Jarieiro Consultas r. Das 4 as 6 ho- l'a�Q,I •. I��,: ��s�ts 12 ho
DR- CLÁUDIO Senwstl'e. .. C:'$ 110,00

ULCERAS DO ESTOMAGO E DUODENO, ALERGIA-CLíNICA GERAL DE raso
Das 1� às 18 horas _ Dra. RORGES tl'a!'tol1.-:-Il:CiOs mediante con-

_ DERMATOLOGIGA E CLINICA GERAL
CRIANÇAS Residência: Rija Esteves u

•

10M I N FAgo��l��Ó�'i: A�. Getúlio Júnior, 45. Te!. 2.812. MU�SI. ADVOGADOS Os originais, mesmo 'não

r I-Due unes erre"lra'Vargas, 2 - BIGUAÇÚ.
Residência: Avenida Trom- Fôro em geral,

Re?ursosl
pub lica dos, não serão devol-

� •

Horár!o : Segundas e Quin- OLHOS, - OUVIDOS '- powsky, 84. perante o Supremo Tribuna! vldL�. _ _.' 1 .

� NARIZ E GARGA.NTA _.;...... .

IFederal e Tribunal Federal A
..

d irecão, nao se. resp?_J1.'
I RECEM-CHEGADO DO RIO DE JANEIRO,'tas-feiras, das 8,30 às 11 D� NEWTON bIt1.\.. de Recursos.

lS�
iliza pe os. conce: �� em 1-

I ATENDE Á RUA VICTOR MEIRELLES N0 18, 10horas.
- ----,.- D'AVILA I F.SCRITómos t idos nos artigos assinados ANDAR' DAS 9 ÁS 11 HORAS _ DIÁRIAMENTE.Residência: Rua Felipe I' DR.' JÚLIO; DOIN CIRURGIA GERAL I Plor ianópol is - Edifício

Li -,
---

CHAMADOS A QUALQUER HORA DO DIA OUSchmidt, 23 � :0 andar, -

VIEIRA Doenças de Senhoras - São Jorge, rua Trajano, 12 1 armaClaS DA NOITE NO CACIQUE HOTEL, Á RUA FELIP
alh. 1 - Tel, 3.(10�. I Proctologia - Elelricidadr 11-

1° andar - sala 1.

d -PI t" SCHMIDT.'
E�PECI.\LlSTA EM DOEN- ',�édica. _��o de Jan ei.ro -: Edifíc�o e an ao

DR. WALMOR Z-O-
\:\S DOS -OLIIOS, OlJVl- Consultório : Rua Vitor B�)Jba Gato, Avenld� Ant�- 10 Sábado (tarde) Terreo'os 'o:a VI-Ia Flori-daMER 'GARCIA 1>05>, l\'.\RIZ E GARGANTA ,Meireles n. 28 - Tetefone: Imo Carlos 21)7 - sa;a IDOS.

Farmácia Noturna _ Rua
D�plomado pela Faculdade Ex-Asststent e na Policlínica

j
3307.

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

(E t -I)Universidade do Brastl Caixa d� Aposentadoria e em dia.nte.. GALLETTI 11.Domingo - Fa.rmácia' S reI o
Ex-interno por concurso da l Pcnsões da Leopoldina Ral- Residência: Rua' Vidal - ADVúGADO - Noturna - Rua Trajano Il\1áternidade-Escola,.. I lwuv e, n� Hospital São !oão Ramos - Telefone 3.422_._, Rua Vitor MeirtoHes, 60. ,16 (Sexta-feira 'Santa

-I MAGNIFICOS LOTES, COM FINANCIAMENTO A
(Serviço do Prof. Octávio I,l'tlsta da Lagoa.

UEL
FONE: 2.468. Farmácia Esperança _ Rua LONGO PRAZO SEM JUROS

_Rodrigues Lima) Curso .110 Departamento Na- DR. SAM i
- Ftorlanõpolis - Conselheiro Mafra I. �portunidade especia� para aquisição, com grandeEx-intérno do Serviço de ciojial de Saúde FONSECA - - _.. ......_ _.._.._._,.",.,_..

17 Sábado (tarde) _I facilidade, de um �splendIdo lote I�� VILA FLÓRID_:\.Cirurgia do Hospital Consultas diariamente das CIRURGIÃO DENTISTA Informações ' ; Lugar alto e saudável, e toda facilidade de conducao.
I. A. P. E. T. C. do Rio de 10 às 12 horas. ":;ol1sultório 'e Residência: Farmácia da Fé":'_ Felipe Priviligiada localizacão nas PROXTMIDADES DO ES-

Janeiro 3a::;. e 5as. fe iras.de 15/às Rua Fernando Machado, 5. 'úteis

lschmidt
TÁDIO DO FIGUEIRENSE, assegurando valorizaçào :

Médicc do Hospital de !ts 18 horas. Clínica Geral - Cirurgia 18 Domingo _ Farmácia imediata. '

..

Caridade Atende no Hospital de Bucal Dentaduras - Pontes 1 C h d OS TERRENOS EM ZONAS MAIS DISTANTES
DOENÇAS DE SENHORAS ta rida de, de 8 ás 10 horas. Móveis e fixas. O leitor encontrará. nea da Fé - Fe ipe c mi t

NÃO PODEM OFBRECER AS MESMAS VANTA-
- PARTOS-OPERAÇÕ'� COll,H�ltÓl'io :tll:�� yit°Ll' 'Raio X e Infza-vermelho, ��ot�nll. )�f�r��{,8 que 24 Sábado tarde).- �s::.�. �nf:��.es � _-'

-

�_
'

. '6" ",:v e e�q �� ,s.a-,. ti<&-R.Urru-:---ne-'segunda a necess ta d!1!r1J!!!lp!!_e. e__..df_ Fa:rrrráet�r"MOt'futu .

I
�OÇIEDADEl IMOBlLIÁRIA SUL BRASiLEIRAr-�""'_---.....-�""'7"---':-

18�O'O d an hn Manzllo. sexta-feira das 10 às 12 ho- im'e(ljat'o:' -.' I João Pinto LTDA. (SUBRAL) _

'

horas, - -.'
'

Residência: Travessa
ras.t e das 14 às 18 horas. i' 25 Domingo Farmá- Escritório: Edifício São Jorge, Sala 4 - Fone: :l-1-9-2.

Pela manhã atende Urussanga 2. - Das' 8,30 a's 12 horas aos JORN,AIS Telefone
.

-

.
' r

cia Moderna - Rua João N
·

M I C' Idiàriamente no Hos- Apt, ,102. sábados. O Estado 3.022

"
aVlo- O Dr « arpital de Cai-idade, --D-R--V"-I'-D-AL I A Gazeta •......... 2.656 Pinto.

Residência: .
. DR. lJIB CREREM Diário da Tarde ... 3.57� O serviço -noturno será I'

Rua: Gen�ral B'ittencoul't CLíNICA DE CRJANÇAS I ADVOGADO Diário da ManhA,.. 2.463 efetuado pelas .farmácias RAPIDEZ ___, CONFORTO _ SEGURANÇA
n. 101. CONSULTóRIO - �"eli� 'Causas cíveis, comerciais, A Verdade

'i'" ·1"
.. �:06!� Moderna, Sto. A,ntônio e Viagens, entre FLORIANOFOLIS e RIO DEJANElRO

Telefone'. 2.692.
.

pe Schmidt, 38. criminais e trabalhistas. Imprensa Of da
d'Escalas intermediárias em Itajaí, Santos, São Se-I HOSPITAIS

'

I'
Noturna, situa as as ruas,

CONSULTAS - Das. 4 C lt' I " bastião, Ilha Bela, Ubatuba, sendo nestes quatro úÍti-'.,--.---------" onsu as popu ares
D� Caridade: João Pinto e Trajano. .

'd .DR ARMANDO VA '

6 h
"

h d 17
.

_
mos 'apenas para movimento e passageiros.•,..

'

1 "
- "iS oras. Rua Núnes Mae a o, (Provedor ->, 2314 A t t b 1'

I Tenente Sil-
, .

I, preSEm e a e a nao

I As 'escalas em S. Sebastião, Ilha Bela, Ubatuba não
' LÉRIO DE ASSIS I

Residência: (esq. Tiradentes) - sobra- (Portaria) 2.036,1 poderá ser alterada

semi
p1'ejudica?'ã'O o hm'ário de chegada no RIO (Ida) e

- l'.iÉDICO
'

vcira, 130 do - sal� 3. Nerêu RamG.J '" �3'18�1 prévia autorização dêste SANTOS (Volta)nns Seni(.,.Js de Clínica In- FONE - 3?165. I Militar' . .)7
ITINER

-

RIO DO N/M CARL- HOEPCII
"

,

E S b 'S (C Departamento.
' A, . (E, NO M�Sfanti! da Assistência Muni-

_ DR. H·EN R I.Q U ',l -São e �shl&o asa
DE ABR1L, MAIO E JUNHO(#a1 e Hospital de Caridade I

'

-- I PRISC'O PARAISO I de Saude) . . . . .. 3.15�
CLíNICA MÉDICA DE ;DR- ANTÔNIO MO- " . Maternidade Doutor

(�HIANÇAS E .ADUVfOS \ NIZ DE ARAGÃO MÉDICO, I Carlos Corr�a ... 3.121
- AIl!rgla - Operàç�es - Doenças: CHAMADAS UR-

Consultórfo: Rua Nunes de Senhoras,"':'- Clínica de; GENTES
" ClHURGIA TREUMATO- '

.

C
'

d B h-iro!!!Madindo. 7 - Consult:1s'das
LOGIA Adlllto�.,', ,orpo e om to

15 ns 18 hO!"a!i. _

. Serviço Luz (Hecla·
- Ortoped. ia

.

Cmso,' de Especialisaç::í.::J m
-

)llesidência:"Rua Marechal açoes .....
'
....

Gil ilhel'm�, 5 '- Fone: '3783. Consultório: João Pinto, no ,H?spita1 dúi: ServidGr('s Pillíeis (Sala ComIgo
- ..-----.- _._:-':..... -

18. do Estado I!ário) '

Das 15 às 17)liàrlamente> '

f Poll'cia (G.l n__ J.. ,
, (Ser�iço d� Pro. Marla- • u .J� �

'. Menos aos Sábados llad�) ... . .. . . .. 2.5S.!
It-es.: Bocaiuva'135. no de, Ap.àrade} COlIPANHIAS DEFb�e: -�2.714. ' Consultas -...,- Pela manhã TRANSPORTE

no Hospitál: de Caridade. ;UREO
A tar,de, das 15,30hs. T ,\C .... -. . .. l'!.70t,

em diant� �o· consultório I (truzf'ir.> do' Sul 2.50r
,

R 'N - 'M h d 1',,' Panajr ,:.......... 3.55�
a ,ua - unes ac.a o .1, 2 32"\ arÍ1C •.•.....•• !.. . :;;

Esqn,na --de Tiradentes. Te�. Lóid'l! Aére�" �. ,:," ,

2.4.02
2,766. _,,-. "" Heal ......,."., 2.33S

2.5GO

Horário de ·Saída: '

de Florianópolis às 2{OO horas
do Rio de Janeiro às 16,00 horas

Para mais iriformações dirijam-se à
EMP}t�SA NACIONAL DE NAVEGAÇ,i\O HOEPCKE

ílS
,---- .. - --,--,- I Rua: Deodoro - Ca{xa Posti'\l n. 92 - Telefone:

.

2.212
"

-
.. ",----,,-- -----�----

.

.�-'�'-"::"'------.:;.;.:.;�

Casas·l

2 Florianópolis, Terça-feira, 6 de Abril de 1954
,--�----------------_

..--------------------'
---

Escola prima ria..

Adventista'
,

,

'I Mat1'Ículas AbertasS.8Il1
C�lrsos: Primário e Aá-

2.40� Imissão.Rua Visconde de Ouro
2.03� Preto, 75.

DR·,·t LOBATO
. FILliO

Duenças do� apare'ho' reBpi.
__ ;... __ •. 1....

'

• .-
-

_ _,..._-
• rattl.rio--- . .>-'--

TUBERCULOSE
.

)iAIHQGRAFIA E :s.A'DIOS�
,

"COPIA DOg{PULMÕES
�A C I TE

2.02]
2.276
3.147
lUlZl

, Cirurgia do Torax

·Formado,
'

pela' Faculdade
Nac :onal de l\1'edicina, Tisio

.• legi5\ta' l>.Si;io�irurgi'ão . do
I

Hospital ,Ne-rê'u Ramos
Cm'sô de especializaçãe pela
S, N. ':l. Ex-interlJ.o e Ex-as
si�ten te Je ei·rurgia dó Prof.
UgO' 'Pinheir1>

'.

Guimarães
'

.. 'P'U'�b'I··I·c"I·',dade'.'" " (Ri'o) .. '· :.
Curis:�Félipe SclÍinidt, 38

.

� F;;-n�' 3t�Or."
"

,

Atende em ho�a marcada.
Res: Rua São Jo.rge 30 -

Fone 2395.
•

Agência
de"

,
}�e�i(%;cfa - La

" 'lfotei.
Porta �kanJinava8 .

HQTtJS
'1l..'. , ..... .!:�...;� •. 'i'\.

\111Jét-p:tiç '; r'" � �. '_

-�_III!I"II!I
,

'1.·' ""pol , . ' , ..

i I ,� r .. ri•. "'. !,' .

1 l-fi�" t ..

'

. ��' .•• � •••

l
....,''l..td.· rl'o ..

'

/
Caixa Postal, 45

l-'lorianópolis
Santa Catarina

Florianópolis
8/4
19/4
1°/5
12/5
23/5
3/6
14/6
25/6

l1io da Janeiro
15/4
27/4
8/5
19/5
30/5
10/6
21/6
2/7

Lavando .com Sab'ão

�irge[l1 'EsfJecialidad'e S�í>Á?tfiC:,�
da 'Cla. IITZEL INDESTRI1L-JuIDvllle. (lD_arca �8glstrad8) �j;..��,�}���,�?:'���f:_l�

_ ecoDomiZá�se jempo e dinheiro
,,� _*'___

.. _-_._--_........._ ..._ ;-_.�--�._-� .• ,-=--

'S

-------"'----- --

IDA

Itajaí
1074
21/4
3/5
14/5
25/5
5/6
16/6
27/6

-

Santos
11/4
22/4
4/5
15/5
26/5
6/6
17/6
28/6

Santos
16/4
28/4
9/5

,20/5
31/5
11(6
22/6

, .3/7

Itajaí
17/4
29/4
10/5

" 21/5
,

lU/6
12/6
23/6
'4/7,-

\
Alugam-se ótimas

dências,. uma à Rua
.Jacques nO 4 e outra

resi-
,

José

nos

Coqueiros, pr a"xi m o ao

PTaia Clube.
.' 'Informações à Rua Con
selheiro Mafra nO 24 .

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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BST4BQ
NO LAR E NA SOCIEDADE

número de amigos e admi- Machado, o qual explicará
1/2 xícara de açúcar mas- radores, que lhe é tido na G motivo da venda.

cavo sociedade catarinense.
.. 3 colheres das de sopa .de .". II' v' "'_,

manteiga ou margarina ------------_..:;_-.;_.---------

1 lata de abacaxi em cal

da

1/4 xícara de gordura
1 xícara de açúcar bran-

Na mesma estrada
OSVALDO VAROLI

Quando, também, fores passar na estrada,
Que eu passo agóra triste recordando,
Nunca te esqueças que eu' passei chorando,
Numa ilusão atrós, desesperada.

Pois eu bem sei que estás apaixonada,
E por capricho estás me renegando.
Mas, no caminho que eu estou passando,
Serás tambem um dia renegada.

E se encontrares do caminho à beira
Versos de amôr com o nome teu escrito
Deixa-os rolando, alheio na poeira

São testemunh.os de que estive aflito;
Que errei te amando quase a vida inteira,
Sofrendo em vão por teu amôr maldito.

ULTIMA MOD'A/

Lindo vestidinho confeccionado em organdí. Tem o

C01'pO e a saia em, oreqas horizontais e uma alça que sai
das costas e t7·emina.na f1'ente num laço. (APLA).

Experiente boje
BOLO COBERTO DE

ABACAXI

INGREDIENTES:

co

1 ovo, batido
2 xícaras de farinha de

trigo, peneirada
3' colheres das de chá de

fermento 'em pó
1/4 de xícara de sal

3/4 de xícara de leite

1 colher das de chá de

essência de baunilha

pa.
6. Asse em fôrno mode- Hoje vê transcorrer, en-

cada, cerca de uma hora. tre o respeito e admir-ação
Tire da forma muito cuida- de quantos a conhecem,
dosamente. Sirva môrno, mais um aniversário de seu

b d dentária. Essa vitamina não, -----------------------com creme ati o. (APLA) natalício a exma. snra. d. I E
-

do E
-

I·
Celina de Souza Siqueira, só pres:r:a os dente� con-I xporteçêo O xtertor .

ANIVERSA'RIOS: esposa do sr. Capitão João tra a carie, como ate, se- Qualquer procedência, produto ou artigo em qualquer
. Cancio de Siqueira, funclo- gundo alguns autores, au-I '.

_ rm;no. Informes a pedido
PROF. LUIZ TRINDADE nário público 'estadual, a-

xilia a cura dos dentes

ca-, ' LEILO.E? .DE FRANC�S. FRANCE_SES .

I
c riados.

.

Ja f9r.a!l1 iniciados. Temos _otllnas �otaçoes - Azei-
. .

posentado.
t ,.< • .;:.-' ;�'Y: ;iiiiiJ! � I

te, Azeito?�_s, Bacalhau, Cereais, CondIm.ent�s, C�nser-Transcorre hoje o amver- O ESTADO se associa às ! .. _' �klk..�� ,'vas, Aperitivos, Champagnes, Cognac, LIcores, Vmhos,, .

t 1" d '1ti. I tsano na a ICIO o I us re e muitas -hornenagens que se- Use Leite manteiga etc., e c. . .

-

.

Benquisto conterrâneo sr.
I
rão tributadas a ilustr� da- de lei f";" OFERECEMOS EXLUSIVIDADÉ A IMPORTADOR

I I creme � :lte, ovos. e l-
Arame farpado, liso, etc.;' Metais ferrosos e nãoProf. Luiz-Sanches Bezer-, ma, com votos de. muitas 1 I h T b 1h-gac o, pozs esses a lmen-

I ferrosos em lingotes, capas, u os verga oes, etc.;ra da Trindade, figura de fdicidades.' tos -fornecem a vitamina Breu (Resina de pinho), Aguarás, Barilha, Litoponjo,grande proj-eção no Megis- I
D ne'cessIÍ1'ia à saúde elos

I
soda cáustica, Parafina, etc.; Matérins plásticas para

tério Catarinense. I FAZEM ANOS, HOJE: l' t' _ SNES Imoldagem, injeção, compressão, extrusão,' etc.; Celu-
No exercicio de varies

c en es., .' I' lóide, Lucite. etc.; R. D. L. LANGE - C. P. 1396 -

d "I .j�ki���:h�- ....
1 "I ... _

..

RIO DF. - Telg. LANGECELLERIN.cargos, nota amente no im-
.

- Sr. Casse-miro José
portante setor da educação, ! Grans: l'��
entre os quais o de Diretor I -�enirÍa Véra Maria I

i da Instrução Pública e

Di-I' F.edrigo, filhinha do sr. E-ii .

reter do Departamento de _dio Qrtigª- Fgdrigo, do co-
�aucaçao, rrrrstre arrrver= n. creio wcaf;" "._ -t- ....

\ sariante re,:,elou-se p�dago-:I �Sl'. -:"-lbeí.'to Mattos; I·
go dos mais categorizados, - Sr. Alvaro Ramos da I
profundo conhecedor que é, Silva Flores, funcionário I
da moderna ciência, sendo, do Tesouro do Estado;
atualmente, Diretor do Jar- - Sra. Ilca Sampaio Cm':

J "

dim da Infancia- "Murilo doso de Almeida;
Braga". - Sta. Ivalda Silva;
Participando de varias - Sta. Vanda Merizio;

associações culturais sendo -Sta. Sofia Berka;
Secretário do Instituto His- Menina Maria de
tórico e Geográfico de San- Lourdes, filha do sr. Alva
ta Catarina, o Prof. Trinda- 1'0 Pratts.
de é ainda Secretário da - Sr. Clodoaldo Ama
Mesa Administrativa da ral, 3° Sgt. Mus. servindo
Irmandade do Senhor Je- no 14° B. C., onde é muito
sus dos Passos e do Hospi- estimado por suas qualida-
tal de Caridade, em cujas des.
funções vem dando o máxi-

mo de seus esforços, muito BAR E SORVETERIA
.I

embora já esteja em gozo AMERICANA

AVENTURAS oo

do até que a manteiga der
reta e se misture com o a

çucar.
2. Escorra o abacaxí, Ar

rume algumas rodelas e

meias rodelas sobre o açu
cal' e manteiga derretida,
no fundo da forma.

3 .' Bata juntos o açu.car
branco e a gordura. Junte
os ovos e já batidos. Mistu
re bem.

4. Peneire juntos a fari
nha de trigo, o fermento em

pó e o sal. Acrescente à

massa, alternadamente com

leite. No fim junte a 'essên
cia de baunilha.

5. Ponha a massa na for
ma com cuidado, com o au

xílio de uma colher de so-

de justa ·e merecida aposen
tadoria.
./Justas, pois, e mui signi
ficativas serão as homena

gens tributadas pelo grande

Uma nova fórmula grandemente melhórada
combinando

Creme deBoróeore
loçõo !óe/olem

·INGRAM'S em potes e em tubos
CREMI DI BARBEAR MENTOLADO

p(opo�ciona um barbear

• •• Espumante
.

'

"

não hd"óorbog dif/cel'g
.

.

.

paro Ingf(jm-s
••• Suave

...Rápido
",e, agora,

UM ,.ODUTO IIISTOL·MYEIII· MUITO MAIS ECONÔMICO I

Os de O ESTADO, res- , !"
peitosamente, apresentam Preceito do Dia:elicitações.

o Sangue é a
.

ELIXIR tu
INOFENSIVO Av ORGANISMO,
AGRADAVEL COMO UM LICOR

REUMATISMO I SIFILIS I
fome o popular depurativo composto de
Hermófenil e' plantas medicinais dt: alto
'alor depuratívo, Aprovado pelo D. N. S
�. como medicação auxiliar no tratameu
o d &Sífilis e Reumatismo da tp.uma

origem.

Vida

CARIE DENTARIA E

VITAMINA D
SNRA. JOÃO CANCIO

A falta ele vitamina D,
na alimentação, é a mais

importante causa da cárie

f',

.. �,"

Vende-se o Bar e Sorve-.
teria Americana sito à Rua
Saldanha Marinho n. 13,
Edifício

\
Machado. Tratar

:'0 local com o sr. Umberto

ZE-MUTRETA
"

•••

, 1 - Espalhe o açucar
frerv'escente mascavo no fundo de uma

Se3l:u"o
.

forma de bolo, muito bem
Su.ãve untada (larga e baixa. Po-

U ... produto BRISTOL.MYlRt· .I. nha a manteiga, aos' peda
cinhos. Deixe em fogo bran-

•��----�'��-.----�--��
��.�����

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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"O
Federa�ão Aquatica de Santa

.

CatarinaA FESTA DE ANTE-ONTEM NO, "CAMPEONIS
SIMO - Para o clube de Regatas Aldo Luz foi festiva
a manhã de antem-ôntem em seu galpão que se viu en

riquecido com dois novos barcos, 'adquiridos recente

mente: o "Skiff" NICO e o "double-Skiff" LÉLIA- MA-
RIA, os quais foram batizados_na presença de a.ltas au-

Ih S' .

d F d
-

A_

f Ih d Em reumao do Canse o uperror a e eraçao -

toridades pelas merninas Helena Maria Luz; I a o
d

Sr. Dr. Antônio Luz (NICO) e Lélia-Maria Campos" quática de Santa Catarina, realizada a 20 o corrente,

filha do sr. Milton Campos, respeptivamente Compare-
' ficou deliberado o seguinte:

\ '< A_- Aprovação o calendário da Federação, para o
ceram ao ato que se revestiu de Q"'rande brtlhantismo,<;?,

d S "corrente ano.
compareceram os Srs. Governador do Esta o, ecretá-

I 1 _ Programa da regata Oficial á realizar-se a 23 de
rios da Fazenda, do 'Interior e Justiça," comandante do

maio de 1954, ás 8;30 horas na Baía de Florianópolis.5° Distrito Naval, 'presidente da Federação Catarinen- '

_ 10' Pareo _ 8,30 horasse' de Futebol, Vive-presidente da Federação 'Águatica
Taça MOKAde Santa Catarina, deputado; Vereadores, dirigentes de

Medalhas Prata e Bronze
associações esportivas � grande número de sinpatizan-

Classe Principiantes _ Yole a 4 remos _ 1.000
tes dó campeão catarinense de remo. Lançados ao mar,

Metros
'

entre aplausos gerais, foram os barcos tripulados por
d B 2° Pareo � 8,50 horasLuiz Rovaris, no Skiff e Hamilton Cordeiro e Sa i er-

Bronze FONTOURA
ber, .no "double-Skiff", Enviamos .os nossos melhores

Medalhas Pratas e Bronze
aplausos ao querido clube alvi-rubro pelos, esforços

Classe Aberta _ Out-riggers a 4 remos e/patrãodesenvolvidos por "sua diretoria, à frente da qual se en-
_ 2000 Metros

contra o "'ê-sp'ortista número um de Santa Catarina, dr.
3° Pareo - 9,10 horasAderbal Ramos da Silva, rio sentido de aumentar ainda

d Taçamais sua maquinifica frota e eonseguentemente esen-
Medalhas Prata e Bronzevolver melhor a prática do esporte náutico em Santa
Classe Aberta _ Out-riggers a 2 remos c/ patrãoCatarina. o 000 M t-

'... e ros

4° Pareo - 9,30 horas
Taca Dr. LEO PEREIRA E OLIVEIRA

I Medalhas Prata e Brõnze

,

Classe Novíssimos - Out-riggers a 4 remos c/pa
trão - 2 000 Metros

NOTA OFICIAL 'N. 1/54
Bronze INCO
Medalhas Prata Dourada - Prata e Bronze
Classe Aberta _,. Out-riggers a 4 remos c/patrão -

2 000 Metros.

,

OBSERVAÇÃO: No caso de outras agremiações
possuírem por ;casião da realização desta regata, Out- ,

riggers a 8 remos, o páreo HONRA, será corrido neste

tipo de barco.
.

,---0---

o MTADO

I!I •••
A's 5 - 7,15 - 8,45 horas

Sessão das Moças
Adele Jergens

Corceey
A LOURA DE 18

QUILATES

Leo

Creanças maiores de ' 5

anos poderão entrar devida
mente acompanhadas.
No programa:
O Esporte na Tela. Na;:,.
Preços Cr$ 1,50 - 2,00

te:
Em reunião da Diretoria, ficou deliberado o seguin-

e 3,50

1 - Credenciar os senhores Antonio Luz, como

representante do Clube Nautico Cruzeiro do Sul e Luiz
Oscar de Carvalho, como representante do Clube Nau
tico Francisco Martinelli.

2- Conceder a transferencia do atléta DEODORO'
TRILHA, do Clube Nautico Riachuelo, para o Clube
de Regatas Aldo Luz.

Corceey3 - Cientificar aos clubes filiados, que pelo Clube
Naútico Atlantico, foram penalizados, a partir de 22 A LOURA DE 18
de dezembro de 1953, os seguintes atlétas: QUILATES

Werner Ewald -,- Eliminado Cencura até 14 anos
Calixtro Zattar Filho - suspenso por 180 dias. No programa: _

4 - Cientificar, que pelo Clube Náutico Cachoei- Noticias da Semana, Nae.ra, foi aplicada ao atléta Osmar Plothow, a pena de sus-

pensão de 150 dias, a partir de 10 de março de 1954. Preços Cr$ 1,50 - 2,00
, 5 - Alterar aos filiados, o que estabelece a Circu- e 3,50 '

lar �o 8/54 da Confederação Brasileira de Deportos, no I' _,'

,egu:,::o PARTICIPAR NEM PERMITIR QUE UMA' "S?tI.QIFILIADA PARTICIPE DE COMPETIÇÃO INTERNA- __ -,

c/ patrão CIONAL OU INTER REGIONAL, SEM PR�VIA LI- A's 8 horas
CENÇA DA CBD." OSCARITO MARIO

- ••..• "' 0•••••• 1 As 8hs.
, Oscarito.- Mario Brazí-

, Públicas I ni - Mary Gonçalves
FANTASMA POR ACASO

Sessão das'Moças
Mitzi Gaynor - Dale
berts
A BELA CARLOTA
. Censura: - Proibido ãté
14 ano�:
No programa: Filme Jor

nal - nacional

PreçOs: Cr$ 1,00 - 2,00gravidês e ao' parto, trata- e ,3,50de senhoras, com hospitalí-
luxo e' quartos de la e 2a

x, 'X

ANIVERSÁRIO DE ATLETA - Transcorre hoje
a data natalicio do vcloroso esportista Clodoaldo Ama

ral elemento destacado do esporte-base barriga- verde
na'modalidade de' corridas de fundo. Pertence ao glo
rioso e querido" Clube ,Atlético Catarinense que conti

nua sendo o grande celeiro de atletas em todas as épo
cas. Ao jovem e vigoroso fundista "O Estado" envia

lhe cumprimentos com votos de felicidade.
X X

NÃO SEGUIU :__-Pretendia o esportista Dirceu
-

Classe Juniors ....... Out-riggers a 4 remos

Gomes, o .popul,ar Ceceu, diretor -de futebol : d?'.Avaí, : 2000 oMetros -

,

.

seguir, ante-ontem, para Porto Alegre com o mt_uIto de I 7
_

Pareo � 10,30 horas

presenciar o match internacional entr: o campeao g.au- , Taça;yADÉCO Essa licença, deverá ser solicitada por intemédio

cho Internacional e o Penarol campeao do Uruguai, e Medalhas Prata e Bronze desta Federação, com trinta (30) dias de antecedencia,
.

d Classe Novissimos - Canóe -_, OOO_MAt....OC! _" _ Ctll::lnnq .,.a.J,1"",t"" ..:1.,,; :'':�'';on' ;_�f_---:-:_-;,-,�.",l, lClrrre;cen-
ao mesmo tempo realizar demarches para,um jogo o

,n-crra;:, •
, ao o clube que participar da competIcao uma relacãoCLu��eniaL,l!��h'8"o5," porem. impe iram a ida !'fONRA FEDERAÇÃO A-QUATICA DE SANTA dos membros e atlétas, quinze (15 dia; a�tes do emb�r-quel;-esforçado espo�list:1 4. capital .gauch.a, pelo que " ," C,ATARINA que.,

desistiu da idéia de apresentar pela primeira vez
'

em Bronze 'HOEPCKE - Florianópolis, 20 de março de 1954.
Santa Catarina um clube uruguaio de futebol. Medalhas Pr�tà e Bronze .

Classe Aberta - Out-riggers a 4 remos e/patrão
- 2 000 Metros,

2 - Programa da Regata Oficial á realizar-se em
13 de junho de Í954, ás 9,00 'horas na Baía Sul de Floria-
nópolis.

' '

,

1° j-Pareo � 9,00- horas
Classe Estreantes c-. Yole a 4 remos - 1000 Metros Díretería de Obras2° Pa'reo - 9,20 -horas
Classe Novissimos - Double-scull - 2 000 Metros
3° Pareo - 9,40 horas
Classe Principiantes - Yole a remos - 1000 Me-

tros,
4° Pareo '7' 10,00 horas
Classe Estreantes - Ganóe - 1 000 Metros.
5° Páreo - 10,20 horas

5° Pareo - 9,50 horas
Taça

Medalhas Prata e Bronze
Classe Aberta - Dauble;scull - 2000
60 Pareo -:- 10,10 horas

Taca CAMARA MUNICIPAL
Medalhas-Prata é Bronze

Metros

x X

MaterDldade Dr. Carlos
-Correa

Heitor Ferrari - Presidente. '

João Mm'io Zome1' - Secretário.
O "CANHÃOSINHO" RENOVOU - Pacheco, o

excelente extrema canhoto que surgiu no Guaraní, mas
que se revelou no Figueirense, constituindo uma au

tentica promessa, acaba de renovar compromisso com o

clube alvi-negro por mais uma temporada. O "canhão-v]
sinho" como é mais conhecido esteve recentemente em

experiencias no Botafogo, do' Rio, onde agradou, dizem,
mas que devido .ao grande número de extremas que a

tualmente possui no "Glorioso", preferiu retornar ,ao

clube do "esportista Thomaz' chaves Cabral. '

A V I S O
A DIRET�R,I� DE OBRAS PÚBLICAS, avisa quemudou-se provisonaments para a rua Vidal Ramos 11

76., ' .

-:Diretoria de Obras Públicas em Flol'ianópolis 10 deAbril de 1954.
'

"

X X ,'

HONRA Á,MARINHA NACIONAL.
HOMENAGEM AO EXMO. SR. COMANDANTE

DO 5° DISTRITO NAVAI; , '

Classe Aberta - out-riggers a 4 remo� é/ patrão
- 2 000 Metros.

OBSERVAÇÃO:

N,4.0 SEGUIU O QUADRO CATARINENSE
Não se cornpreeúde ,a maneira como se vem conduzindo
a direção da Federação Aquática de Santa Catarina com

relação a ida a Capital Federal da guarnição de out-rig
gers a 4 remos com patrão catarinense pertencente ao

Aldo Luz e que no ultimo certame nacional triunfou
galhardamente "no primeiro páreo, ficando credenciada
para representar o Brasil. no Sulamerícano. do próximo
dia 2 de rrúüo .no Rio. A Confederacão Brasileira de, Des
portos vem reclamando a- ausencíà da.iguarníção em '3- ,

preço que devia estar 'na Lagoa "Rodrigo de Freitas etrei
nando sob as ordens de Rodolfo Keller. Que é há, sen-

hores da FASC?
'

Na caso do .pareo HONRA, ser

realizado na cidade .

d,. Pôrto
'Alegre, conforme já '"foi .delibe
rado, não serão r-ealizados os ou
tros

-

pareos, devendo' ser esco- I,f lhido o clube que correrá em

Pôrto Alegre, pelo sistema eli
minatório, ou o vencedor do pa
reo HONRA FEDERAÇÃO, da
regata de 23 de maio.

3 - Programa do CAMPEONATO CATARINEN
SE DE REMO, á realizar-se em 14 de novembro
de 1954, ás 8,30 horas na Baía Sul de Florianópolis,
em HOMENAGEM AO EXMO. SR. GOVERNA
DOR DO ESTADO.
10 Pareo - 8,30 horas

Taca Governo do Estado
Medalhas Prata Dourada - Prata e- Bronze
Classe Aberta - Ou't-riggers a 4 remos c/ patrão

2 000 Metros '

2° \Pareo - 8,50 horas
Taca SULACAP

Medalhas p'ratas Doui-ada, - Prata e Bronze
Classe Estreantes - Yole' a 4 remos - 1 000 Métros

GRIPES, BRON,QUITE E COQUILUCHE? 3° Pareo - 9,10 horas
Se a tosse o atormenta e exige do seu organismo um Branze ADOLFO KONDER

esforço sobi-ehumano, produzindo ânsias, asfixias e ru- Medalhas Prata Dourada - Prata e Bronze
tura de vazas capilàres, chiados e dores no peito, evite Classe Aberta - Single-scull - 2 000 Metros
chegar a êsses extrem9s, tomando algumas doses do 4° Pareo - 9,30 horas
REMÉDIO DO DR. REYÓGATE, as gôtas que dão ali- Taça CONSELHO REGIONAL DE DESPORTOS
via nas tosses rebeldes, coqueluches e bronquites crô- Medalhas Prata Dourada - Prata e Bronze

'

nicas ou recentes, sêcas ou catarral. Um único vidro' Classe Aberta - Out-riggers a 2 remos c/patrão _
do REMÉDIO do Dr. REYNGATE é o bastante para 2000 Metros
desobstruir as vias respiratórias, normalizar a respira- 5° Pareo - 10,10 horas
ção, dando alívio e bem-estar imediàto, porque o mu- Taca FORD
cus é diss0lvido. QUf'm tem bronquite, encontra no Medalhas ,Prata Dourada - Prata e Bronze
REMÉDIO do DR. REYNGATE a sua salvação. Classe Novissimos - Out-riggers a 4 remos c/pa- O GABINETE DE RA:OS JÇ E O LABORATÓRION::ts clrogs. e fams, locais. Reembo)so aereo Cr$ 44, ,trão - 2000 Metros ATENDEM AOS PACIENTES EXTERNOS NO IJE_C. Postal 6, Meyer - Rio.

'
'

6° Pareo.:_ 10;20 horas mODO DE' 8' ás 11 e 1-1 7 h.Q:r;a$_,�

(DA ASSOCIAÇ�O IRMÃO .JOAQUI�)
Obstetrícia' Ginecologia

\
Cirurgia

X X
CANCELADO O JOGO - As fortes e insistentes

chuvas que desabaram sôbre a Capital na última 'sema
na, tornaram impraticável o estádio da rua Bocaiuva.
Em face disso não se efetuaram quaisquer atividade fu
tebolística, ficando canselados. os encontros Figuerense
X Atlético, Avaí X Paula Ramos e Avaí X Atlético, que
estavam marcados para as últimas quarta-feira, quinta
feira €' sábado, respeétivamente. Agora é só pensar na

disputa do "initium" de 54, marcado pai'a o próximo do-

Completa assistência �
mento clínicos e operacões
sação em- apartamentos de
classe.

MODERNA APARELHAGEM DE RAIOS X mar.
ca PI:,illips, para exames radiológicos em geral (cdração;pulmoes, esjomago, intestinós, vesicula, vias urinárias.
etc.) com çlispositivos especiais para

- HISTERO-SAL�
PINGOGRAFIA (útero e trompas)- e RADIO-PELVI
METRIA '(medidas radiológicas exatas da bacia). �

Gabinete de fisioterapia, dispondo de onda5 curtas,eletrocoagulação, raios infra-vermelhos e ultra-violetas,tenda de oxigenio, metabolismo basal, etc.
BERÇÁRIO e ESTUFA para recemnascidos prema

turos.

mingo.

SOFRE DE ASMA

COMPLETOS SERVIÇOS DE LABORATÓRIO
,(exames de sangl!e, urina, escarro, fezes,' secreções, etc.,
e provas biológicas para diagnóstico precóce da gravi
dês). Exu1Ue de material para o diagnóstico do câncer fe
minino, peia citologia, biópsia, e cólposcop:a.

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

;\"";','

A's 8 horas
Sessão das Moças
Adele Jergens Leo

BRAZINI - MARY GON

ÇALVES-' em:
PA1\{,'l'-A8MN POR ACASal"
Imp. até 14 anos.
No Programa:

SUZIE - desenho colorido
Preços: 7,00 - 3,50

No ,programa:
Peru com Farofa - de

senho colorido

Pregos/ 7,60 - 3,50

A's 8 horas

Ro-

-

-.

'CASA MISCELANIA dístrt;
bl'\dora dos Rádios R.C.A.
Vitor, Valvulas e Discos.
Rua Consf>theiro Mafra.

CASA
\'ende-,�e uma C'l <1, SiL8

à Ru� Ruy Barbos" IIC'sta
( [, fitaI.
IlI{ormaçües

;. f:f:5. .;.

BAR E SORVETERIA
AMERICANA

Vende-se o Bar e Sorve
teria Americana sito à Rua
Saldanha Marin'ho n. 13,
Edifício 'Machado. Tratar
:'0 local com o sr. Umberto
i\,'!:achádo, o' quàl explicará
G,.i'lotivo da venda.-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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--------- Flol'.ianópolis, Terça-feira; 6 ele Abril de 1954

O· Patriarca da
Independencia

,

André Nilo Tadasco

'"

-'

.
,

JOSE' BONIFÁCIO DE ANDRADE E SILVA,
que iÍ:1 nossa Histór-ia consagrou como "O Patriarca
da Independência", nasceu em Santos, então Vila
de São Paulo) em 12 de junho de 1763 e faleceu em

.

Niterói, a 6 de Abril de 1838.
Foi um' dos maiores brasileiros de todos os

tempos ce a- sua memória- belíssimas páginas já fo
ram escritas.

Em coimbra fez os Cursos das Faculdades de
'Direito e, Ciências Naturais recebendo, logo após o
gráu de bacharel, entrada na Real Aca�emia das
Ciências de Lisbôa, onde viveu até que pouds

:

a-
, 'perfeiçoar seus estudos, graças a uma pensão.

Excursionando, durante dez anos, foi recebido
por inúmeras associações sábias, travando entãorelacões com os homens mais ilustres, .ehegando 'arecusar ofertas vantajosas, como a de Diretor das
Minas, na Noruega, que lhe fez o próprio Rei dá
Dinamarca.

Regressando à Portugal, foi nomeado Intend�nte Geral das Minas, com honra de Desembar
gador. Major do Corpo Academico,

.»
tomou parte

nos movimentos provocados pela invasão franceza
em Portugual, ao mando de Janot, um dos Gene
rais de Napoleão.

Regressa ao Brasil indo residir em sua Vila
natal, 'justamente no mesmo ano em que a volta de
D. João VI à Portugual' despertava os ideais de in
dependencia, já' tão' defendida por notaveis brasí
Ieíros :

E'ra JOSE' MONIFÁCIO Ministro, quando D.
Pedro proclamou a Indepemdencia do- Btasil.

Depois foi Deputado, foi deportado, vivendo na
Inglaterra' durante sete anos.

Chamado, volta ao Brasil" sendo recebido peloImperador, que o nomeou tutor dos Principes,quandojabdíoou a corôa do Brasil.
Politico e estadista eminente, foi JOSE' BONIFÁCIO um dos maiores' sabias que têm nascidono Brasil. '

�Talento superior, foi sábio, poéta e estadista.A par de politico foi um dos maiores '

sábiosdeixando apre!,j,"l=is---vQlul11.�" '

Chama-o a História "O P"'.R:l mn-rl.CJ'l.,,- <:>ClfUO
ainda ,jlÚstre membro da estirpe dos Andradas, que
em todas. as etapas "dà História do Brasil tem for
necido·liOl�ens 'de destaque "em todas as esféras da
administracão pública, salientes por 'elevados dotes
de' cultura' intelectual, engrandecendo o Brasil.

,

'

Seus despojos estão Em Santos, no "PANTEON
DOS ANDRADAS" e sôbre o seu tumulo há uma

admiravel estatua jacente e, à cabeceira, se lêm as

express..Lva:\"palav-ras usadas pelo grande brasilei
ro:

- "Eu desta glória só fico contente,
Que a minha terra amei e a minha gente!"
Prestemos pois, no dia de hoje, honras à José

Bonifácio de Andrada: e Silva, "O Patriarca da In
dependencia".

/

.

... », t·
,

' .
•. I�, �

. ...,_

Distribuidor

c. RAMOS S/A

, .............. 1

Comercio - Tranlportea
Rua Joio Pinto, IJ Fpol"

Emprego - Corretagemt
Firma desta Capital, deseja nomear Inspetores

e C�rretores nesta Cidade e Sub-Agentes no Intéríor

do Estado, oferecendo grande oportunidade,
Os candidatos interessados devem dirigir-se à Rua

Anita Garibalcli, 77. ás 14,30, nos dias 5, Ô, 7, 8, 9 de
t Abril.

Os interessados do Interior do E�tado devem dii i-

x
'

As fortes e constan-

x x tes chuvas, caindo

'cô-

:.'·:��r:;:r�;;;�;::;:i�!\'/ ;;;:;:::::::;., ;........ :;:;:;::::-:"

.ii / I ,: ram-nos passagens 'e f�tos
!

Juntos rii�.�'i;{�,tf�d,%�i;��;;�r�?:5, :;::é��i:OS�ontri:;;:::�ir:;pelo reumQhst1)Oi" 59.9- Slrltom9�,:,.4ij :Nn� -, ,

il"Di��t�:;�;:�::::::vida. Milhares de pessoas sofrem essas
dei d 'h bit t

'

, eixan o seus a 1 an esdores, quando poJeriom evitar, de vez;
,

t
. .,

t t d P'I I sem teto... aumentando-OIS pcoscunen os, omon o os I U os

De' Wilt põro os Rins e o Bexigo, lhes as vivicitudes da vida,
Especialmente prep�rodos 'poro já tão dificil de enfren
combater o.s distú.rbios renais, os tal' ...
Pílulas De Witt olivíom os dores Os profissionais do volan
prontamente, restaurando o vigor te na sua nobilitante tare-e o vitalidade 00 organismo, graças

f 'd di
..

di tâ'a e iminurrem as IS anã suo magnifico ação_ tonificante,
.

.

eras, com os seus transpor, .

tes, muitos conduzindo em

P·, 'I seus caminhões parte dos I

I· ,
I U as gêneros de primeira neees-'

DEWITT sídade de que tanto carece-

II mos, tambem.foram vítimaspara 05 Rins e a Bexigo das inundações, muitos dos,

'

Em vidros de 40 e 100 pilulas t-
O !lrande é mais e(onõmi(o quais perderam suas mer-

'

I
. ..,-

•- -

cadorias e de um deles, não

I Ré,DVão da Imil- 'se têm n�ticias .. ,

.

I

gem de N S Os bravos "Soldados do• •

Fogo." fôram incansaveisCrucificado em minorar as dificuldades
de quantos para êles apela
ram : ., admiraveis gestos
de �olidariedade demons
traram os nossos heróis
Soldados do Corpo de Bom
beiros, cujo sacrifício 'foi

tade de�éWl�!:iJfvíifól'R��-

E quantas desgraças, de
�orrentes' < das' inundações,
';e deram e não chegaram

_ ..ti'; .:.:f_ .....;J.... _

\:0 nosso conhecimentó?
lVÍeditamos. .. �

,Informam da Curia que a

I BENÇÃO DOS RAMOS, a

celcbrar-se na- Catedral

s� -�------ _._------_- ---_ ...

_-'..__--�------

',.
-. \

'-..
,,,,",

JlJa/� ...

espere essas pulgas indesejáveis com
0/

NEOCID EM PÓ .•. polvilhe seu pi
jama, colchão, lençóis e coberteres
com Nf.QCID EM PÓ... e' durma
tranquilo l

,NEOClD EM PÓ ••• não tem cheiro,
não-irrita a pe,I••

Metropolitana, domingo,
dia 11 do' corrente, às 10

I .
,"- �, <s-Ó,

_'''-''''U'e.cedida dabeucão de u mgrah.O",,-_,

I tisti�o .

e .piedoso C)uéifica
: do oferta valiosa, pois im

I po�'ta em c-s 16.500,00 I do

I Exmo. Sr. Irineu Bornhau
sen Governador do Estado.I, "

,
, /

A bencão será dada pelo
,

Exmo.' S��, Arcebispo 'Me

tropolitano.
Servirão de paraninfos o

Exmo. Sr. Gov�ernador do
Estado e'Exma. Senhora.
E' mais um precioso dom

que falará à piedade dos

fieis, e de que fica enrique
cida a n�ssa' Catedral.

. lação.
'ro- .... ,.- _' ..

Vamos pensar e

com consciencia, leitores, a-'
nigos, sôbre o, que pode
mos e devemos fazer no'

-
-

sentido de preservar nossos

semelhantes, vítimas de

hoje, de maiores calamida
des nos dias de amanhã... I

Partido Social Demceráttec

,·PÃ1.1 .

-stOJ. 'PO�to' d� Alislamento Eleitoral
� �/ fA,�_.�. 7i'OOD"'::;;" Na séde do Partido, à rua Arcipreste" "UVKAl"'�""" Paiva, li. 5 (sobrado), os correligionários
/,' ,'-,

'

nos, "AP�\,;]OS, encontrarão, das 9 às 12 e das 14 'às 11"
horas, pessoa encarregada do. alistamen ...

�M-f:D�\. �R'��t�..., � �

, PARTICIPAÇÃO
URBANO HEIL E GUIO·

MAR S. HEIL

Participam aos parentes e

pessoas de suas relações, o

nascimento de sua filha

CLAQCE-MARISA, ocorri
do dia 26 de março.

, Joaçaba, 26-3-54.
I

I
• PLACAS 8IPILITICA8.

Blixir de Nogueira
.Mie.. &lullfar ••

-,
tra

t....t. ela .uu,..

NEOCIDm
emLm

iheca bem tôdas a? zonas.

'Cartas. c(Jm' idade, retrato, nacionalidade, estado ci

IiI e casas para onde trabalhou nos últimos cinco anos,

'�ara rua Justiniano da Rocha, �31 - Rio de- Janeíro.

r

PAR� AQUELES QUE
,DESEJAM o MAX IMO

EM CORTEZIA
E EFICIENCIA

'\

\'IAJt_ CONrO'QTAV€LM€NTt

��o���8���1>B�"".

) "i'W/'
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Florianópolis, Terça-feira,
'

6 de Abril de U)5'l
-----------------------------------------------------

--------

'Hoje no Pa$sado
-- em 1866, teve inicio

o combate de artilharia en-
'

A data de hoje recorda- tre o banco de Itapirú, arti-
nos que: lhado pelos brasileiros, e o

-- em 1625, o fogo entre forte paraguaio do mesmo

'as baterias espanholas, por- nome, prosseguindo o duelo

tuguesas e napolitanas dos dos canhões por varias dias,
sitiantes holandeses protes- preparando nossa baterias

tantes, faz-se mais forte, a travessia do rio Paraná

continuàndo ? desembar- pelo Exercito, que iria in

cal' tropas, das frotas alia- vadir as terras de Solano

das, que bloqueavam a Lopez.
Baia, sob o comando de D. And�'é Nilo Tadasco

Fradíque de' Toledo Osorio;

6 DE ABRIL

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

o ESTADO

ÉCO'NOMI,A- absoluta
Grande CONFORTO

AQlJ'ÉCEDOR
ELÉTRICO

F�/4,
IMERSÃO e

,

Capacidade 30 LITROS

". Construido inteiramente de

cobre,

• Aquecimento ultra rápido,

.' ) áto abundante na tempe
ratura desejada.

,o MISTURADOR DÁKO. de regu'

lagem instantanea. permite o

maior escola de graduações de

TEMPERATtJRA.·

CONFORTO absoluto,
Grande ECONOMIA

".'P'.�.

)
4-

AQUECEDOR ELÉTRICO CENTRAL

Capacidade:
IDO a, 1.000 litrOS

Fabricados nos tipos
horizontal e vertical.

7JtXko·
"

--�

• Construção sólida, sendo a caixa interna de COBRE e

revestida de material altamente ISOLANTE (lã de vidro).
'. Resistência do tipo tubular, inteiramente blindada.

• Controle automático de temperatura por: T-�RMOSTATO,
que proporciona grande ECONOMIA. I

GARANTE O QUE FABRICA

r. B AMOS S/A.-Comércio e &gências
Rua João Pinto, '••Fpolis••Sta. Catarina

""ii",·,1,IIi,1ji$lj�f�
�.

NO INTE'R,IOR
MESMO SEM CAPITAL E SEM NENHUMA PRÁTICA

,
'.

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

Nlo' . se prepatar,��em um diaPrisão dé
Ventre nem em uma semana,

nem em um mês, para o

-- em 1718, pequenas mi

nas de ouro foram desco
bertas em Mato Grosso,
junto do Coxipó-mirim, por
Paschoal Moreira Cabral,
Antonio,

.

Pires de Campos
e outros paulistas:
- em 1773, travou-se o

combate de artilharia entre

os fortes portugueses do

Rio Grande, na entrada da

Lagoa dos Patos, e as bate-
1'Ías espanholas da margem

direita, episodio m;U'�ante
"da conquista do 'litoral do

Rio Grande do Sul para o
.

torrírorio do Brasil;
- em 1821, a Provincia

do Maranhão aderiu à re

volução constitucional de'
Portugual, movimento que

. levou D. João VI a concen

trar todos os cuidados de
seu governo no velho reino,
deixando ao filho a admi

nistração do Brasil, o que

processou nossa indepen- i
clencia politica; ,

.

I
_ em 1827, o Almirant€ I I

Grande Organização de '!'_e�id�s de,São PauloprõêUii' pessoas honestas

inglês Brown, criador da I e trabalhadoras, _para venderem C�SIMIRAS, LINHOS E TROPICAIS, di-

_ I retamen.te,.Jl:er-cõl;s�ll1idor �u _reven,dedor, pelo fácil sist,ema de Reembolso
marinha argentina, sai do B-eotrl,1>aga-se ótima cormssao e fornecem-se mostruários inteiramente

ancoradouro de Buenos Ai-I ..--.....
........------ grátis. '

.

-

res á noit��Ge--q1.la-
-.--------,,_,.--, Cartas para: TEClDOS MEHERO - Caixa Postal 4.020 - São Paul�. -_

LY�vlOs�im "de tentar

furar o bloqueio de nossa

esquadra, mas é descober

to pela corveta "Maceió",
que logo previne o almiran
te Pinto Guedes;

-- em 1838, em Niterói,
faleceu o Conselheiro José

Bonifácio de Andada e Sil

va, o grande Ministro da

Iúc1ependencia, nascido em
I

Santos a 13 de Junho de I

1763. A nossa História con-I
sagrou-o como "O Patriarca

da Indcpendencia";

amarga - Gases -

Ictericia, má digestão e

�:GAHISADO VENTRE.SI <

EDITADO Não é purgant�. Não dá
PO� .ólica. Não vida nem falha.

1)(JllALie/(J g(J4l1[g -.Jas farras. e drogs. locais.

ec/XAg?v.fTTO �eembolso -aereo c-s 50.
FLORIANÓPOLIS_SANTA CATARINA �aixa Postal 6, Meier Rio.

CONCUR,SO DO BANCO DO BRASIL
"-

Prepare-se convenientemente para o pr�xtmo
CONCURSO a- se realizar em meados do corrente ano

estudando por correspondencia em Curso especializad�
por professores do próprio BANCO.

Peçam informações ao lN.C.A.
Praia do Botafogo, 526 - .Río.
(Recorte e' remeta-nos êste anúncio - 181)

•
•

Com, ês�e vàloV' 'V. 5,
ó'b.. i",';' um� contõ que

�'���-iiii!l.!!::
lhe ..ende"';' jurO com-

" pensl>do,," e

levol.l"Á pcl.r'õ SU.l. r'esidên-

,
eie, um lindo e útil pr'ese!'!te:

um BEL/S8/MO eOFI?Ede ;4ÇO eROMilDO.

APr'oCUI",! hoje (5 NOVO
'

NeO, GRICOLA
, .1«.c.o c7�1O, 16
F'LQRIANOPOLIS -' SAt"iTA CATARINA "DÁ

Vestibulares
por Correspondencia

A todas as Faculdades 30 Brasil,
Otimos resultados nos ultimos exames de habilita

ção. Peçam informações sem compr.m-isso ao: Institu
to de Preparação as Faculdades. Carxa Postal, 37
MEYER - RIO DE JANEIRO

18AHCO
de CRfblTO POPULAR

I� AGRíCOLA . I I

Pv\MJ; dr�,16'
. . ,

'f"LOmANOPOl.IS - SIc..('à.IMlno.
'

QUER' SER OFICIAL DE FARM4CIA �
Preparação, por correspondência, COlT" direito ao

exame oficial (Lei 9.868). 12 mêses :1 CI$ 50,00. Peça
prospectos' ou já mande a la. mensalidade.

ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL.- Caixa, 530.
P, ULO,

Um
'�

produto digno.
do mundo

'...._,
_;.;...- ----�;_."

Aprelenfando o Novo Modêlo "120"

A qualidade do DUPLICADOR CESTETNER - modélo

120. se faz notar em todos os serviços que êle

realiza. Desenhado com o objetivo de reunir, numa só
,

máquina, eficiência e presteza - à altura cias cre��
centes exigênCias dos trabalhos de escritório - e a

famosa tradição CESTETNER, o Duplicador 120

prodUZ cópias perfeitas, oferece grande sírnplícídade
no seu manejo, apresenta uma aparência sóbria

e elegante e é protegído por uma garantia que inclue

visita mecânica mensal por' 12 meses. Peça uma

�emonstração, sem qualquer compromisso de sua par

,ie, no memento que lhe seja mais ccnveníente I

i"s. a. caSA PRRTT ;�
RUA, DA QUITANDA. 4i.lo AND••TE"

..
52,203)

1
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o ESTADO Florianópolis, Terça-feira, 6 de Abril de 1954
_____ •. _ ._.__ @tl._

Tendo .adqulrido, com antecipação às 'últimas .altas de prêços, o maior e-o mais belo
sortimento de novidades para inverno (Inclrsive uma grandiosa quantidade de casacos

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

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

2°) - Os prêços
-

festiva c extraordinar lamente baratos, comemorativos do aoo- ani-
versário do Estabelecimento.

_

Prêços, que, ná realidade, representam uma magnííica oportunidade, especialmente
agora, nessa fase de altas contínuãs, de irrefreável encarecimento.

..

/

A_TENÇÃO , ,

COLCHÕES E TRAVESSEIROS DE'
MOLAS DIVINO' _-

�_ Prolong-aremos durante ,o mês de'AbriÍ
as condições especialíssimas de- vendas;\ das
afainados COLCHÕES DE MOLAS'DIVINO ...

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

Temporada triunfal' I�arti�o Social Democrático
Comemorativa do 11° aniversário do CINE RITZ ; Duetorl& Beuloi)'al de 8ta. 'Valarin8 I
Participando do grande acontecimento, QS CINES

RITZ -,- GLORIA e IMPERI1\L apresentarão de 10

a 18 de Abril, estas sensações:
Sabado __:_ 10
CARNAVAL EM CAXIAS - José Lewgoy - Dó

ris Monteiro
Domingo - 11

.

LILI (Técnicolor) - Leslie Caron - Me!" Ferrer
.Segunda-feira - 12

.:' lMPÉR�q DOS MALVADOS - Brian Donlevy -
Clàire,Trevo!' ,

'
,

>, ;T�rçá-f.eil'a -:- 13;
.

,lJLTIMA CHANCE - (Técnicolor) '- Robert"
, Mitchw11 \ � Linda DarneÚ

-

:Q\taKta-feira - 14
_'.O"'GÉl'UO DA LAMPADA - (Cinecolor) - Jon

HaH ,-;- PatriCIa Medina
, ;, Qyinta-feira - 15

BARBA-NEG-RÀ, O PIRATA - (Técnicolor)
Robert Newton - Linda Darnell

'

Sexta-feira - 16
-

A SENHORA DE FATIMA - Maria Dulce
Inês Orsini

.: 'Sábado _: 17
.:

PÁGINAS DA VIDA - Richard Widmark - Ma
rilyn Monroe

Domingo - 18
,

O MUNDO EM SEUS BRACOS - (Técnicolor) I- Gregory Peck - Ann Blyth
UM GRANDE FILME POR DIA! I!} DIAS - 9 ESTRÉIAS!

Expres�o
�.,.

.

� ,

...

Florianópolis
.de

ANDRADE & KOERICH
r�t1 n.sl�orte de càrgas em ;leral entre Florianópolis,

Curitiba e São Paulo
Com viagens diretas e permanentes

Matriz: - FLORIANÓPOLIS
Ru« Conselh.eiro Mafra, 135

Fone: 25�4 -, Caixa Postal, 435
End. Teleg'·.: SANDRADE

Agência: - CURITIBA
.11'enicla 7 de Setembro 3320/24

-Fone: 847 (Linha Paralela),
End. Telegr.; SANTIDRA

Agência:' . - ,SAO, PAULO
Rua Rio Bonito n: 1247

-

,

--o-

Fone: 9-3 t-96 -:- Ate�de Rápido moMAR
End. Tt-Iegr.i SANDRADE

(Anências no Rio de ja71.eiro e em Reio Horizonte. i con.
trtljú90 mút',w atZ São Paulo ,�om ti Emprêsa de Traiu

'rJrtes Minás Gerais SIA)
,

.

BINGO
A Diretoria da Sociedade'Amparo à velhice, comu

nica aos portadores de sen-ha, que o "BINGO" em bene
ficio desta sociedade será roàlízado no dia 8 do corren-

te, às 20 horas, nos salões do clube'12 de A:gosto.
'

Os cartões setão vendidos no mesmo dia,
-

no clube.

----�.�------------�-

Curso Pré-Universitário
Direção e Oríentacão dos. Professores

Dr. J. J. "de 'Souza e D�>: Durval Henriques da Si!:
va - Resultad,os dos Exames Ve�tibJ1lar�s de 1954 aos

Cursps de FARMA'CIA E ODONTOLOGIA ,

,

Nornes
I

Média 'Classificação
Arno Volmí Arruda

'

7,38 3° lugar
Josilivia Schmidt 6,66 6° lugar
lvlyriam Gentil Costa 6,4'3 -7° luga;
Ipolito A. Brul1et 5,55 38° lúgar
INIClO DE NOVA TURMA ,- 15 DE ABRIL

LO'CAL: ACADEMIA 'DE COME'RCIO
HORâ.:RIK 8" 9 h d' h-, ,.,' .' as.. ora�., a__ ,an a,

-

�

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

tos, vem convocar, pelo presente, a Convenção
Regional Ordinaria do Partido, para reunir-se
nesta Capital, no dia 25 de abril, às 20 horas,
na séde par 'idária, à rua Arcipreste Paiva, n ..

5, com a seguinte ordem do dia:

a) escolha dos candidatos às funções le-'
gislativas do Estado e da União.lno
pleito de 3 de outubro do corrente
ano;

b) assuntos outros, de alto interêsse

partidário.
Florianópolis, 23 de março de 1954.
CELSO RAMOS
Presidente em exercício
JOAO DÂVfD FERREIRA 'LIMÁ -:��-
Secretário G�raf

.
- ,..-'

RUBENS DE ARRUDA RAMOS
Secretário .

ANTÔNIO DE LARA RIBAS
Secretário
ROBERTO OLIVEIRA
Tesoureiro

i ImO'bdiária e AgencialD&ntn
Con.o-I. A. -C.

J.
,

"
'

RUA CEL. PEDRO DEMORO, 1.663
/ .

.>

,ESTR�:(TO - FLORIANóPOLIS
-

/
'" CASAS A VENDA:'

'RSTREITO

1 �à Av. Sta.· Catarina de
,

_, alvo c/5 cómpart. preço:
1 - 'à Rua CeI. Pedro Demoro

:
_ alvo c/8 compart, 'tem ar-

"

'
-

mazem anexo, além da re-

sidência '

_ , , preço:
1 ,- à 'Rua Aracy Vaz Calado

-

nova ótima' água, madeira preço:
1 - à Rua São Pedro, de alvo

c/p comparto ' preço:
1 - à Rua Moúra (Barreiros)

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

,

'"��"':-
-:�q- �O:�:�;;:;l: ���DP_ét'

�J

�":t:Z::::;���., 2 - à Rua Aracy"Vaz Calado
":12 ERL

ambos ., preço:

�'I 1 - à Rua Santa Luzia preço:

I PERf'Eiç/?õ SEM /G'U/lL 3 - ?- Rua Santa Luzia con-

"
. Junto _ . . . . . . . .. preço:

r ' -: '

,1 - à Ru'a Sã.o' José preço:
- 1 - à Av. Santa Catarina .. preço:

Vende'-se 1 - em Barreiro:, (Junto ao

,

Clube .Barreiros) preço:
e-

"PARA AQUELES QUE

DESEJAM O MAXIMO

EM CORTESIA

E EFICIENCtA

Diretoria
Vende-se uma mobília

de Obras Públicas de Sala de Jantar.
Vêr e, tratar à rua Vidal

Ramos n. 38.

CHACARAS:

1 - em Abrão próximo à Bom
Abrigo

-

. : .

1 - em Serraria c/2 casas de
madeira

,
_ . prec;o:

A V I S O
A DIRE�ORIA DE 0I?RAS PÚBLICAS, avisa que

mudou-se provisõriamente para a rua Vidal Ramos, n.

76.

preço

CASA MISCELANIk dístr'i-
MóVEIS A VENDA:

Diretoria de Obras Públicas em Florianópolis, 1° de bp,dora dos Rádios R.C.A.

Abril de 1954.' Vitor, Valvulas e Discos.
.................�•••"'••••••••••••Ilt••o••••� Rua Conselheiro Mafra.

Sala de Jantar completa,
fino acabamento, 9 peças preço: 2.200,00

1 Jogo estofado, 4 peças. .. preço: \ 2.000,00
1 Dormitório, com 6 peças preço: 3.000,00

,

1 Fogão esmalt�do preço 1.000,00

_
�"en-de-'(' uma Ca,,,, Si'é)

IMPO .

.

à
-

RUfl Ruy Barbos _, nesta ' �TANTE -. V. S. d.eseJando vender:, alugar,
. 'I comprar, hipotecar ou inventariar: casas lotes de terra

( q: ital.
_

_,
.

I pontos para negócios et;., dirija-se à Imobiliária e Agen�
Iníormações com (I T(,I eiamento Canto, das 8 as 22 horas, que será prontamen-

. :' U:5. te, ate?-�i�o pe.lo_:; seus dirigentes; .f.. -:' I.A.C., põe+tam
bem, a disposição dos seus clientes, um Departamento
de Construções, Plantas de Muros Etc.

1

CASAMa'ternldade Dr. Carlos
Correa

(DA ASSOCIAÇÃO IRMÃO JOAQUIM)

Otietetricui . Ginecologia Cu-urqia

Sem,8nJes de Bortalloas 8 Flores

7
•

Completa assistência r gravidês,' e"ao' parto, .

trata-
.

.nento clínicos e operações de senhoras, com hospitali
sação em apartamentos de luxo e quartos de 1� e 2a
classe.

'

-

-

': ,

-

130.000,oQ

r
115.000,op.-r"

45.00,00

30000,00

(000,00

1309,00
----...

30.000,00
40.000,00

100.000,00
30.000,00
40,000,00

80.000,00

80.000,00

60.00p,00

CHEGARAM

DIRETAMENTE DA DINAMARCA PARA FLO
RIANóPOLIS SEMENTES· SELECIONADAS E DE

PODER GERMINATIVO GARANTIDO
.

'G. A.: CARVALHO - DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO
- MERCADO PÚBLICO - ESTEVES JÚNIOR - 58
PLANTANDO DA' ... TRATANDO MELHOR DARA' ...

MODERNA APARELHAGEM PE RAIOS X, mar- �

ca Phíllips, para exames radiológicos 'em geral' (coração,
pulmões, estomago, intestinos, vesicula, vias urinárias,
etc.) com dispositivos especiais para HISTERO--SAL-'
PINGQGRAFIA (útero e trompas) e RÁDIO-PELVI
METRIA (medidas radiológicas exatas da bacia).

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

BERÇÁRIO e ES':çUFA para recemnascidos prema
turos.

COMPLETOS -SERVIÇOS DE LABORATÓRIO Viagem com segurança
(exames de sangue, urina', escarro, fezes; secreções, etc" e ldez
e provas biológicas para diagnóstico precóce da gravi- rapl ,

ez
_

,

dês). Exame de material -para o diagnóstico do câncer fe- 80 NOS CONFORTAVEIS MICRO-ONIBUS DO
minina, pela citologia, ',biópsia, e c6Iposcop:a., O Centro de' IrradiaçãO

810100 'IS"L".8RASILEIRO""'

A

' Mental "Amor e Luz" realiza' f ..... U "

BANCO DE SANGUE E SERVIÇ0 DE ANESTE- sessões Esotéricas, todas as se-
'

,

SIA POR GASES (Foregger). '
' gundas feiras, às 20,30 à rua

/

FlorianópQlis - Itajaf - Joinv1lle - Ouritiba

, '-, '_ Conselheiro Mafra, 33 _;_ 20' t. 'f' �1y: ,

, O GABINETE DE RA:OS X E O LÁBORATÓRIO ,.andar. ,
.

'

, Agência· R:ua Deodoro esquina da

,

ATENDEM A9S PAFIENTES EXTERNOS NO PE- ! ENTRADA _FRANCA
• Rua Tenente Silveira

,RIODO �E 8 �s 11 e 14 ás 17 horas. ,

,- ,
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Nossa Ilha. ,Nosso Povo
Com a grata colaboração quer momen,to para mos

de um dos membros do trar bem de - perto a pura sucede também, que diária
"Clube de excurções. da verdade, nua e crua.

ilha" tivemos excurcionan-. Na Barra da Lagôa, de- unidos, se saciarem na onda Como não foi esclarecido
do aos mais Iongícuos re- mos metade da nossa comí-. mivosa das perseguições J montante aproximado-dos
canto de nossa querida ilha. da aos pobres que alí 'lhos oolíticas. No mais hediondo prejuízos, requeremos, nu-

No desenrolar desta nos- rodeavam. Fica�10s ainda dos artezanatos: fazer a ca- ma das sessões desta Co-
-

f' conversando sôbre a triste veóra do . -

f t lei f d Urussanga, que prestarása excursao, .icamos com-
, os out1·os,.. missao, osse e egra a o ao

pletamente emocionados ao vida de suas famílias, "suas -

.. :BUM Senhor Prdeito de Urus- ;'�nta ao Gov�rno do Esta"

ver tanta beleza, com praias roupas todas remenc;làdas ----

sanga, no sentido de S. Sia L10, dentro de noventa dias.
e recantos magníficos, pos- como uns verdadeiros mal- Felizes IODCio'- informar a êste 'Órgão, o

Art. 3° - O crédito a qUf

suidora de lindos cenários trapilhos.
nérl.os montante dos referidos pre-

se refere o artigo primeiro,
deslumbrantes dado por O .que espera-se agora juizos. - co-rrerá por corita do exces-

essa bela natureza. desses pobres infelizes? São Luiz, 4 (V. A.) - Recebeu, então, a Comis sr; de arrecadação do cor-

Mas, durante essa e:xcur- Precizamos compren�er Foi aprovado em primeira s&o, uma longa exposição
,'ente exercício.

são ficamos também muito que eles não são nenhum discussão o projeto de au- do Senhor Prefeito, aliás, Art. 4° - Esta le( entra
tristes, �imos, de perto o 'selvagem, são os nossos ir- mento de vencimentos para muito bem fundamentada,

em vigor na data da sua pu-

que muita gente precisa r m�os �ue lá em outras par-, ,o funcionali�.mo _ e�tad�al, l1a qual estimâ em Hicação, rev,oga:das as dis-
vêr para crêr, o que se pas� • tes estao sofrendo comple- na AssembleIa LegIslativa Cr� 667.550,00, os prejuizos posições em contrário.
sa pelo interior de nossa I tamente abandonados .. Nós Como não poderia (l�ixar causados pelo temporal.

Este é o nosso parecer.
l·lha. excurcionistas no t a mos de ser, o assunto vem des- Sala das Sessões da Ci-E' dever do Estado, e isto
Estradas que sa-o umas (muito bem que em seus _pertando interêsse DO s2io, -

-t . nissão Permanente, em 10-

esta expressamen e conslg-�el'dadeiras picada�, com olhos ainda há uma espe- da, classe funcional.
nado na Constituição Esta-

de abril de' 1954.
d· b 'lh ' Antônio Gomes de Al-certas choupanas fulmina- rança"que um la rI ara

LUX'_ HOTEL dual, auxiliar os municipios" -

"Yteida - 'Deputado Relator.das por miséria, fome, do- em seus coraçoes. (Restaurante) em casos de calamidade pú-
enças e desespêro. Pergun- Pobres e infelizes habi-

HO bl' ti d h ver solici_ JE _ IC , quan o .ou -

to eu agora aonde é que tant'es da nossa querida COZIDO ESPECIAL tação. E' }gualmente dá a-

estão as nossos autoridades ilha, que só vivem de ilu-
_ AMANHÃ _ , lribuição desta Comissão

Para tomar as referidas pro- sões e de proméssas go- "conceder créditos e autori-Língua recheada....

vidências? vernamentais.
lar socorros em caso de ca- 'idente Getúlio Vargas a-

Meus Senhores, val� a
SR. "ANTONIO 4vlão brit8nlco lamidade pública". caba de assinar decretos

pena excurcionar por toda
MINATO Nestas condições, apre- constituindo a diretoria da

a ilha, para vêr bení de per- desaparecido :;entaremO's a esta Comissão Petróleo Bl'asileiro S. A.,
to,' como passa-se 'fome, O nosso prezado conter- AMMAN, 4 (U. P.) um prO'jeto dê lei autOl:izan- "Petrobrás". Para presiden-
dO'enças e miséria, os po- râneo_ sr., Antônio Minato, Anuncia-se no quartel-gene-' do a abertura de um crédi- te do conselho de adminis
bres habitantes, que estão' Secretário do Dil'etório Mu- ral da Legião Arabe que to especial � favor do Mu- tração fO'i nomeado o coro-

'i'sendo escravizados pela fal- nicipal do
..Partido Social avião militar britanico :ücipio de Urussanga, de- nel Jurací Magalhães. E pa

ta de compreensãq e vergo- Democrático de Urussanga, transportando oficias ingle- vendo, no entretanto, ser o ra diretores, os srs. Irnack
nha dos nossos administra- de passagem por esta Capi- ses da zona do Canal de mesmo homç>logado pelo Carvalho dO' Amaral, coro

Idores. tal, visitou a séde dQ Par- Suez para Amman, é consi- plenáriO' da Assembléia, pa- nel Artur Levi e João Ta-
Se existe ainda alguém tido, mantendo agradável derado como desaparecido. ra O' que pedimos, desde já, vares Nevia de Figueiredo,

que não acredite, estamos palestra com o,s_ que alí, no Vários aparelhos reali- ";eja, encaminhado à Mesél :om mandatos de três,' dois
prontos para seguir a qual- momento, 'Se encO'htrà�âm. I zam buscas.' da �ssenibléia para O'S ,d7 t UIIL ano,' res[!!;_ctivam,ente. ,

..

í

corno êle só, grangeou a an-

tipatia dos seus colegas, SANTA CATARINA

II
ra uma reunião, no dia 12

que não perdem vasa para C O N V I T E do corrente, no Edificio do
tesO'urada ás escondidas, De ordem do Exmo. Sr.' Montepio do Estado, 3° an-,

"

(claro) no Secretário Giló. Presidente do Conselho da dar, às 20 horas, afim de
Verbas inadiáveis, como as Ordem dos Advogados, des- trata-se da reorganização
.las maternidades de Lages ta Secção, e em obediencia do Instituto referido e elei
e Joinville, sómente agora, ao que ficou deliberado pe- ção de uma, nova diretoria.
em fins de março, foram lo, mesmo Conselho, tomo a Dada a importancia do

entregues aos seus respon-: liberdade de convidar to- assunto, pede-se a presença
sáveis, O Departamento de 'dos os antigos membro; do de todos os colegas.
Educação tem v i s toes- Instituto da Ordem dos Florianópolis, 2 de abril
trela-ao-meio-dia, na sua Advogados de Santa Cata- de_1954.
luta diária para obtenção, rinae

:

os advogados inseri- ElpídiO' Bm'bO'sa - 1° Se-
Segundo comunicação te- nosso 'prezado e ilustre co- de verbas orçamentárias. O tos nesta.mesma Secção pa- cretário.

legráfica aqui recebida, o lega de imprensa, Sr. Ze- sr. Coli� não faz segrêdos, e
Presidente do Instituto dar Perfeito da Silva. fala abertamente do a1'TÔ
Bràsileiro do Café,' Dr. O adiamento dessa visita, ChO' imposto às suas dota-
João Pacheco e Chaves, a- prende-se ,'entre outros mo- ções, Mas uma coisa onde P

C
'

diou por alguns dias a sua tivos, ao da próxima reu- todos se divertem (e nin- .\ De omissão' Perma-nente
visita a Santa Catarina, nião, no Rio, quando será guem atrapalha), desde a' .Ia Issemblél'la" Legidativa'marcada para 8, 9 e 10 do empossada a Junta Admi- mais alta autoridade aos U
" .

B ASSUNTO: Radiograma ,.,jdos fins e com a recomen-cfürrente, ocasião em que nistrativa do Instituto ra- f amos o s torradinhos, É
S, S. acompanhado de ilus- sileiro do Café. quando se cogita de uma

de Urussanga, comunican- dação especialissima de ca-

,. T'- I D PI' co e
. _

A' turma do temporal desafiado em 30 urgente.tFes e competentes teCl1lCOS ao ogo o r. ac te perseguiçao. 1 a

G deni
! ,São Pedro e solicitando au- PROJETO DE LEIela autarquia que dirige, de- Chaves acerte com o 0-.1 enista parece ate uma

xílio aos flagelados _

O Senhor Dionisio Pilot

to, Prefeito Municipal de

Florianópolis,Te-rça-feira, 6 de Abril de 1954

por alguD$ dias a

visita do Presidente do Ins
tituto Brasileiro do Café

nesta capital

Ainda

lo,

_ .veria percorrer os municí- vernador Irineu Bornhau

pios catarinenses produto- sen e com o Almirante Cal"

res d� café, visitando inclu- los da Silveira Carneiro,
sive os dez viveiros de mu- I Presidênte. do Curso de Ex

das selecionadas, criados I pansâo Cultural, as novas

no Estado, pelo Escritório dat'as- para a sua visita ao

da I.B.C., nos poucos me- nosso Estado, aqui estare

ses de SE u regular funcio- I mos informando aos nossos

namento, sob a direção do distintos leitorea.,.:

,

IQue é que houve!
CQntlito em Santo Amaro?

TIM .• �

ARrTEZANAr;rO
SINISTRO

Hoje" s.e?-1 probabiltdade
de êrro, é o sr. Bayer o do

no da administração do Es

tado. Secretário, com êle,
não pia. Nenhuma medida
é tomada sem o indispensá
vel nihil obstat do sr. Jaca

Bayer. 'Conta-se' que certo

.Sacretário de Estado, =:
cessitando receber detér
minada verba federal, dele
�ou podêres a seu Oficial
de Gabinete para realizar
.:t operação. Na Secretaria
da Fazenda o sr. Bayer es

perou-o de dêdo em riste,
acrescentando: :e.:le que ve

nha buscar o dinheiro; você
não leva um- tostão". E a

eabou-se! Senhor de mil

caprichos (como é o finan
císta da Joáia) autoritário

'família moriçertuia e de
bôa eonduia. Todos procu
raram ajudar, chovendo

palpites, auxílios, inclusive
planos longamente cranía
dos! Um amôr de união!
Pena é que sómente este

_iam de" acôrdo- (sempre)
quando voltados para o

mal, E acontece que diária
mente êles brigam quando
em [ôgo o interesse do Es

tado, da coletividade. Mas

-nente se harmonizam para

Corriam ontem, pela cidade, insis
tentes notícias de que, eII! Santo Amaro
da Imperatriz, ocorrêra grave conflito en

tre motoristas, trabalhadores da estrada e

agentes policiais.
"fais noticias, afirmavam, em linhas

gerais, que o incidente fôra provocado
pelo atrazo no conserto de trechos da es

trada, intransitáveis nos últimos dias.
Do conflito teriam restado diversos

feridos, alguns dos quais se acham hospi
talizados nesta capital.

Inslitulo dos advogados
Brasileiros

Da Bancada do�PSD

AutO'riza a abertur«
de crédito especial em

favor do Município de

Urussanga, encaminhou um Urusstuuja.
radiograma a esta Comís- Art. 10 - Fica o Poder
são Permanente; em data Executivo autorizado abril'
de 15 do corrente, dando ) crédito especial' de .

notícia de um lamentável C,r$; 400.000,09 (quatrocen ..

t.emporal que 'desabou na- tos mil cruzeiros) destina

quele município, destruin- do a atender os prejuízos I

do, totalmente, a lavoura causados à lavoura do Mu

�.� .vasta área ..

/;�Concltiiu O' seu despacho
ra-dio"gráfico, solicitando au

xilio aos flagelados.

nicípio de Urussanga, pelo
forte temporal desabadóno
mês de março do corrente

ano, no referido Muni?ípio. \

" Art. 2° - A importância
a que se refere o artigo pri
meiro; será entregue ao Se
nhor Prefeito Municipal de

_CONSTITUIDA A DI
RETORIA DA PE

TRABRÃS
RIO, 5 (V.A.) - O pre-

Em nossa próxima edição procura
remos precizar as verdadeiras 'proporçõés
dêsse episódio.

/' ---""------

-

Sem tirar riem pôr uma só virgula, aí vai a car-
ta ontem entregue nesta redação:

"Florianópolis, 5 de �bril de 1954.
Senhor diretor

Antiga funcionária estadual aposentada, aplico
o meu otium cum dignitate na leitura dos jornais
por isso que" ao meu tempo de'exe-rcício em várias
repartições, não me sobravam horas para apreender
o tricô, hoje tão em voga nos departamentos supercheios de barnabés femininos.

Pego hoje da pena para contestar meu colega e
quase xará. E. Capistrano da Silva, na carta que on
tem publicou no Diário da Manhã. Não o conheco
pessoalmente. Suponho-o, no entretanto,. velho fr�
quentador das sombras amigas da figueira da Praça
e' sócio graduado do clube> de seus colegas, os vene
randos srs. Arí Cabral 'e Abílio Mafra. Julgo-o [orado espcço, porque êle mesmo, o sr. Capistrano, se
comprova [ora do tempo; ao datar sua passada carta
do futuro dia 30 de abril de 1954.

'Vivendo .por muitos anos fora do Estado, O' sr.
Capistrano capisca niente do que por aqui ocorreu
na ausência do seu reumatismo mental.

'

E, por isso, depois de uma digressão sebosa e
. bolorenta, comunica aos povos que o projeto .do Pa
lácio da Agronômica é um projeto do S1·. Nerêú Ra
mos.

Essa defesa já foi tentada pelos satélites da Im
prensa Oficial. A verdade, entretanto, engasgou-a.

Aqui vai a história desse projeto': pouco depois
de um escritório de engenhariá do Rio-, haver ini
ciado importantes obras nesta Capital, o seu chefé-;
o saudoso dr. Almeida Gomes, indo a Palácio, disse
ao então Interventor Nerêu Ramos: - "Venho traSt
zer-lhe o meu abraço pela sua equipe de auxiliares.
Gente toda de primeirissima ordem, de exemplar
espírito público. Colaboradores devotados e capa
zes. A um deles cai na asneira de indagar como re
ceberia um presente da minha firma pelo muito que
me auxiliara, até fora de h.oras e aos domingos. O
presente era justo e perfeitamente, normal, no Rio.
Aqui, não! Oxseu auxiliar tornou-o por ofensa. E me
disse que desse minha oferta ao Estado. Aqui lha
trago, ,E' uma planta para o futuro Palácio do Gp-,
vernador".

Aí está a história: uma planta ofertada, dada
de presente ao Estado e não um p'l'ojeto do S1·. Ne
rêu Remos.

A oferta foi engavetada. Nerêu não na aprovei
tou. Santa Catarina tinha outras necessidades. Não
podia gastar milhões com palácio para uso restrito.
Vierám outros govêrnos: Gallotti, Deeke e Aderbal.
E a planta continuou engavetada. Chegou a vez de
Irineu. Mal assumiu o cargo e proclamava que o Es::
tado estava em péssima situação financeira, manda
va construir o palácio nabah�·.-;ro! Com Nerêu tinha
mos invejável sjtuação econômica e financeira. Ti
nhamos as melhores estradas do sul do Brasil, lou
vadas por vários congressos rodoviários e elogiadas
por todos, inclusive pelo atual governadO'r. Mas não
tínhamos palácios granfinos!' -Tínhamos obras sociais
completas, para os menores, para os doentes, para os
insanos mentais, para os hansenianos, para as partu
rientrs, para as -eriancinhas. " Com Irineu temos o
Palácio fabuloso, recheado de mármores e salões es

tilizados. Mas temos também as estradas que aí es,

tão. asfaltadas de buracos' com buracos e, pavimen
tadas de atoleiros.

TEmos o Palácio! Somos felizes! 'Esfoguetiemo
nos! Os govêrnos erram - descob1'iu o sr. Capistra
no. Nerêu e seus sucessores err�am, em não dando
sumiço à planta que hoje está cttlstando milhões ao

Tesou_ro!
Senhor dil'etor. O sr. Capistrano, pelo que per

cebo, adora o ditado: "Ou calça de veludo ou fun
dilhos de fora".

Agradecido pela publicação, sua mais que batF
zaqueana coestaduana

E. CalJistmna dit Matlt".

xxx

Agora pergunto-eu: - Não êra rôlo de amassar
macarrão que o Capistrano queria? Chega ou quer
mais?

I
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