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Aqui e Lá ...

o ilustre deputado Enedino Ribeiro, expli
cando a verdade sôbre uma frase sua, proferi
da da tribuna da Assembléia, escreveu ontem

no órgão palaciano:
"O Estado" andava escrevendo e nos corre

dores do Palácio do Legislativo Estadual, cochi
chava-se sôbre "impeachment", Isto em, 1951,
quando os debates parlamentares eram uma la
bareda rubra de demagogia oposicionista.

Então eu fui à tribuna e disse que antes da

decretação da .medida, a ordem publica seria
subvertida e correria sangue até o meio da ca

nela."
Aceitando, só para argumenta.r, que o 'con

ceito fôsse emitido nas
.

circunstâncias acima

expostas, restaria indagar se é licito a um le

gislador, conciente do seu 'papel, fazer ameaças
desse porte? O impeachment não é ato de can

gaceiros, mas um instit tifo jurídico, de aplica
cão def'inída, como remédio legal contra govêr
nos em situação determinada. Ainda agora, na

-

Câmara Federal, os deputados Aliomar Raleiro
e Bilac Pinto e, no Senado, o sr.. Hamilton No

gueira, �odos do part ido do sr. Enedino Ribeiro,
estão entregues à campanha do empeachment
contra o sr. Getúlio Vargas. Estarrecedor para
a cultura b.nstleíra seria se os lideres da maio
ria, na Câms ra e no Senado, assomassem à tri
buna e gritas-em em defesa do govêrno fede
ral: - "Se o er.ipeachment fôr decretado cone

rá sangue até p meia canela dos deputados e

senadores."
O atentado, sem dúvida, abalaria o regime.

Seria a subversão. Conststir ia no f'im do p-oder
legislativo, que se não concebe funcione coacto
e ameaçado, sem independência, a ponto de não

poder aplicar. 11m instit utn criado para a pró-
.prta segurança da-Nação

A ameaça do deputado Enedino Ribeiro,
feita aqui, se repetida no cenário federal e l(!
vada aos/lideres do seu 'partido, teria essa, conse
quência. É, pois, a sua, uma fr-ase irresponsá,

.

vel e subversiva, que nós usamos pacatamente
para revida,r, a acusação, procedente da mesma

fonte, (.� estarmos usando métodos extremistas.
A incoerência do procedimento udenista, na

órbita 10�a'1 e lederal, é patente.
O'<eP4Só� alUis, não teve -aqui nem resso- '

pân�i'n"\"'1).(>;· )'�Wiréll>lS� l)Órqu� a ãií!�ça� vip:
!tudo dli u�� .' ��_ ;Ribeiro.
resvalou 1)31:a .a a1tEiif�tMIj(,rs:'rfe'�ãncar I)

direito da gargalhada, foi esquecida.
--------��-------------------------

----"
_- -----

Solidariedade
.

ao sr. J. Loureiro da Silva
RIO, 6 (V.A.) - Além grada ao bem da sua terra, ! capital da República desta

do dr. Anor Butler Maciel, expresso a minha integral cam-se o ministro 'Osvaldo

consultor juridico do Minis- solidariedade". Aranha, os seus colegas da

tério da Justiça, patrocina- Externando o seu agra- diretoria do Banco' do Bra

râo a causa do dr. José Lou- decimento; o dr. José Lou- sil, o dr. Nogueira Gama,
reiro da Silva no judiciário re iro da Silva assim, o fez chefe do gabinete dotitular

o dr. Benedito Martins Na- hoje: da Fa�,enda além de ele

poleâo, do eorpo' de advo- - "Governador Ernesto mentos de projeção da CLl

gados do Banco do Brasil e :}ornelles. Palácio. do Go- lonia gaúcha.
os rio-giandenses João Ne- vêrno. Agradeço a manifes- "A DENUNCIA E'

d INEPTA"
,lo

ves da Fontoura, consultor tacão de simpatia o emi-

jui-ídico do :'10S1110 estabe- [lente amigo. Estou sendo O dr. Al�or Butlcr Ma

Iecimento c deputado Flores Leste momento vitima de «iel, na qualidade de advo

da Cunha, que para isso se um grupo politico daqui que gado da causa, falando hoje
ofereceram espontaneamen- procura desmantelar e ma- 2.0 representante do "Cor-I
te. Do mesmo modo tam- ..-ular sistemáticamente os reio do Povo" sôbre a situa

'oén� se solidarizaram- com o l.omens públicos ligados ao São do dr. José aitreiro na

. dr. José Loureiro da Silva govêrno e muito especial- denún�ia que lhe foi feita

e se dispuseram ia lhe pa- .nente os rio-grandenses. pelo promotor Sigaud, dis-

d t �onfio. porém, em que a de- se-nos:.. - "1'. denúncia c' .

trocinar a causa os epu a- _
-

dos Adroaldo Mesquita da .iuncia infame cairá por ter- inepta. A ação contra o dr.!
Costa, segundo vice-presi- ra, reconhecendo a justiça a José Loureiro da Silva no'
dente da Câmara e líder da lisura dos meus atos, peta caso comporta exceção. cO-I"�bancada do PSD gaúcho; qual tenho pautado toda a mo denunciá-lo se o em-

-

Hermes Pereira de Souza e mínha vida pública que .os préstimo "obtido pela Em

J. P. Coelho de Souza, êste homens da minha terra ·bem .prêsa Erica S. A. foi deíe

colega'de turma do diretor conhecem. Confortam-se as
I rido pela diretoria do Ban

da Carteira de Crédito A- txpress�es de solidariedade' co do Brasil, constituid.a P�l"l
grícola e representante �o e d� amizade que tenho re- oito pessoas? Porque

mcn-IPartido Libertador no Le- cebido de todos os setores miná-lo, se o diretor não' ti-

gislatívo Federal. ;,olíticos do Rio _Grande do nha poderes para 'fazê-lo
TELEGRAMA DO GO- Sul e outros pontos do país pessoalmente? Ocorre, ain-

VERNADOR DORNELLES 'nd)stintamente, dernons- da, que o citado emprésti-
Do governador Ernesto trando a sua repulsa. Sau- mo e os demais atos

prati-jDornelles � dr. José Lou- dações cordiais".
'

cados pela antiga diretoria

reiro da Silva recebeu fJ se- Entre a$ )nco�tá�eJs vis):.. _ dn Bafl.c-&'ij'á f('Jl:-a�l apl"q;.vi�
guinte telegrqn:1fi: "Aq pre- tas que o 'dr. Jpsé Loul'�iro d(J� pela Asssu1l>.l!lia_ Genll \
zadissimo amigo e eminen- oa Silva ver!) recebendo eJú dos acionistas do estabefeci,

IIte horneni público rio-gran- �eu gabinete, de personali- mento, como Socied�de de

dense cuja vida tem sido dades do govêrno e do -�conomia Mista. A minha
I

clal'ivi;ientClTlente consa- mundo político e social da L('l!'efa de defender o meu a- !

l1,igo, como acabo de de-

Dupla personall·dade m.onstÍ·ar em poucas ....pala-.

'Iras, será bem mais fácil do .

TráO·jl1o desenla'ce conseqoente que foi a do promotor para
.

.

\I OI
p:,cogitar o que não existe

lUO, 6 (V.A) - A poli-' Para sua mulher o as�al-
nD processo e redundou na ,cia paulista tomou conheci- ,t.:iDte era um pacato fazen-

mento, através de cal:ta di- d(;Íro que se ausentava de

rigida a um detento reco- ':ez em quando para reali

lhido ao presidio do,Hipo. - 'za:' negócios. Ao .ser nor
mante dos ruidoso inquéri-'dramo, de dolorosa- tragé- eiada sua prisão a esposa do
to parlamentar".

.dia ocorriílã no municipio l�stplionatário procurou cer-

de Guarací, no estado do tificar-se junto à policia do

:"stf'avagância de. se trans-,:crmar em acusado uma

simples testemunha infor-

,

Ifl �r e rua IV�
. I

para o congelamento dos preços
RIO,6 (V.A.) - "Dentro .;(.'lamento dos preços" -: culdades que\a já .existen-

:{er�.1arou o ceI. Hélio Braga I t€.". .

pará, em seguida, acrescen-
.

t21.·: - "Trata-se dum tra-I "E não há perigo de que,

halho de base que exige �.sendo anunciado o próxi
:",vito cuidado. Essa ques-

:.10 congelamento, todos os

t5�;'do congelamento de pre- prêços se elevem?"

J(:' c1ez 'dias entregarei ao

pre:::idente Vargas os estu

dos da Cofap sôbre o con-

acarrete

Paraná. Revela a carta que

a esposa de Hélio Queiroz
BHrbosa, de 32 anos, que

O. sr. Artur Santos e o de
poimento do sr. J. N. da

Fontoura

Aranba Dão soli ..
Os estQdos sObre citou demissãª
o - salário mínimo
RIO, 6 (V.A.) - O sr.'

O:ovaldo Aranha_ classificou
c�,)mo pilheria a noticia de
que estaria demissionário.'
A pergunta sôbre o salário
:ninimo que o presidente a-

unI comunicado esta noite,
ir.formando que o acôrdo EXÉRCITO ALIADO' DA

RIO, 6 (V.A.) - O mi- secreta sôbre o uso da bom
!listro Osvaldo Aranha des- II ba <�tômica, entre Churchill
mEntiu as noticias publica- e Roosevelt, não mais está
<.bs ante":ontem, segundo-ós eE1 vigor. Churchill revelou
qUé!ÍS estaria del'nissionário ;'l" Câmar;l dos Comuns, ho- Paris, 6 (O. P.) --:- O
do lVIinistério da Fazenda. ic a existência desse con-

I Quartel General do mare-

�t�'ótado pela reportagem" v('nio, concluido em Que- chal Alphonse Juin expediu 4(
�
\' j ,

ch�;"e: .,� . I b.E'l', e asseverou .que o fa- uma de�laração, esta noite, ',. �./.
, %\1Deve ser pIlhena. - Es- zla com 'o consentImento do desmentmdo os rumores de '�i:��-

'

tive na Fazenda de Vargem I 91"[ siden!e Eisenhower. O qilé havia se demitido do I '\ ':�:',, 1 t
A

d' f' - I H ,.

d di"i" tg're res las a nu, nao . sr. � agerty, secretarIO a cargo e chefe das forcas '."

só de repOl�sar. um pouco f,residência, depois de des- aliadas na Europa Cenü:al. Udenilda _ Até que en-
das fadigas do Ministério, tácar os -esforços de coope- A nota réitera a áfirmação fim! O sol, o úni-
como também p'ara exami- t'::H;ão entre' os dois países, de que Juin não sairá até co Engenheiro Re-
um' alguns assuntos de im- no.'; alvores das descobertas que tenha a certeza da' no- sidente que tem
DOJ:tfmcia no ambiente cal- ,qtomicas, frisou: "O acôrdo

q !.:(� ocorria, ocasião em que
tomou conhecimento da du

pla personalidade do mari-

também se fazia passar por do. Desesperada, regressou

Tadeu Avila Guimarães, de
Eclo há dias como esteliona

tário e assaltante de trens
- da Central do Brasil, desco
l\hecia por completo as ati

vidades ilicitas do marido.

à fazenda e não se confor

mando diante da dolorosa RIO, 6 (V.A.) - Depois
rca;idade, atirou-se a um (

de ter lido o depoimento do

P('Ç'), levando em suá com- i 31'. João Neves da 'Fontou
'}2ir.hia três filhinh.os.'A , ra, o présidente da UDN,
�1Í'lE e os filhos tiveram dt'putado Artur Santos, fez

! norte horrivel. ::l �eguinte declaração à im

'p�'ensa: "O depoimento do
S1". João Nevesda Fontoura
no debate aberto em torno
do discurso atribuido ao

o
.

café volta
a reinar em

-

Loodrss
Morreu com

anos
176

presidente Peron é a de
,{meia do que êle- próprio

NOVA DELHI, 6 (U.P.)
i..JONDRES, 6 (U.P.) .... De acôrdo com noticias

C Bureau de Inf�rmação de �hegadas a esta capital,
C.:!ft': em Londres chamou a f:10rreU ontem em Patha

"L(J'lçuo à recente reabertu- I
nko1, (cidade do norte da

ra E'ro Londres de cafés em Incha) o mais velho homem

grande escalçl. No último a- do mundo, Baba Narain

,no lJ�ais do ql,le 70 estabele
,�in,�ntos foram inaugurados
e, pelo menos, outras 20 es-

Singh, que afirmava ter a

idade de 176, anos, andava

sem dificuldade e' tinha os

t3.üio p:rontos antes do fim cabelos, depois de se tor11a-

do &110. Certo número des- rem brancqs, novamente nunciou será decretado a

S:,lS casas foram decoradas negros. primeiro de maio disse o ti
cem motivos espanh�is, ita- O marajá Rangit S,ingh Illlnr da Fazenda: "Sexta
li2110S e mexicanos. A intro- havia dado terras ao macro- feiré� encaminhamos os es

ciU<;,ão das máquinas de fa" bio, que até a sua morte ti- 'tt:dos ao Co�selho Naciol1al
zer café "expressas" é par- nha,vida regular e era co- dr. Economia. Depois do pa
ei:,llnente justificada pela nheC'ido pela sua devoção. rêcer desse órgão é que nos

cru,cente "sêde" dos londri� O enterro de Baba Na- pronunciaremos. Desde já
4

'

nas por café de bom pàla- Tain ,Singh atraiu, conside- i!o!'ém, estamos colhendo
.:Í..vel multidão. . dementos para ,isso".

do necessário ter-se muita
_::. "Sim. Esse perigo sem

�autela para que, ao.em vez' pre �xis�e. E é por isso que

:k proporcionar beneficios, E'stamos tratando gó conge-

('8:'; é muito 'complexa sen-

c1enominou "verdadeira
não maiores difi-

cOi�spiração contra as tradi

c�õcs da nossa politica exter-

na e os interesses nacio-

�:��i;�'�'uil�::a a r:c;::�:rpú�.,Deixou de vigo-
blica, . bastante alarmada, rar o. acõrdo
impõe-se que' o govêrno es-

atõm.lco-:.:lai'cça os fatos de gravida-
ele".

WASHINGTON, 6

P.) - A Casa Branca deu

. DOIS CANDIDATOS
GENERAL' GENTIL FALCÃO

mo, G (V.A.) - Mais um candidato à presidência
la fkp(J)liC�t surgiu. O general reformado Gentil Fal

.iâo, após afirmar em manifesto que "sempre teve ten

dências puras, com relação à política, e por isso ambicio
(la servir altruisticamente ao povo brasileiro" lança sua

candidatura à presidência 'da República, fundando, ao

.nesrno tempo a "Legenda do Povo" que operará em no

me de Deus".
Garante o general que "não ambiciona fortuna por

simples ganância do vil metal e só almeja p/valiosa e me

recida glória de sair do govêrno nos braços do povo".
A seguir apresenta seus títulos ao exame do eleito

rado, informa que é marceneiro, empalhador, lustrador
.: encader-nador, o;it:i�)s aprendidos nas horas vagas, na

Escola Militar, pois "Ama tanto o trabalho do cérebro
corno p dos braços". �

"Sou datilografo e estenografo pela Escola Reming
ton do Rio". Prossegue o general Gentil Falcão e adían
La possuir uma biblioteca de mais de trezentos volumes.
"Paru meu deleite c para melhor servir 'ao povo".'

Em seu programa declará o candidato que "Não a

tacará os partidos e nem os homens, alheiando-se das
tristes politicas e dos conchavos para pugnar com deno
do e coragem e energia em prol dos magnos interesses
do povo", Terminando seu maiusculas e de boa vontade,
J general Gentil Falcão lança o grito patético: "Querido
povo luasileiro, acredita nas minhas promessas e, se fa-
lhar, mata-me". "

t

TAMBÉM O SR. J. J. FRANCO JUNIOR
RIO, 6 (V.A.) - Apresentou-se às claras o primei

,'0 candidato à presidência da República. Pelo menos é
) que se deduz.

Para o Partido Nacionalista Radical, a instalar-se

hoje, () problema da sucessão presidencial, que tanto há
-le afligir outras agremiações, não existe.

,

Seu fundador, sr. J. J. Franco Júnior, atendendo a

:eiteradissimos pedidos de pessoas amigas, já aceitou a

ndicaçâo do seu nome para candidato ao Catete nas elei
-õcs de 19'55 .

.

�'�----------------------�--�------------

J

Màntido
.: O c8ltcelamenlo do registro

julgamento, por 20 ruas, pa
ra apresentação de docu

mentos e provas na qualida
de de seu autor, isto por

que, em despacho proferido
na inicial, provara o presi
dente do Tribunal aquela
questão.
O pedido de adiamento

roi, porém, denegado. Feito
'J relatório, pediu .

.a- palavra
<J advogado do Partido, ten
c1 I') o-ministroEdgard Costa

.:til1sultado. o Túbunal sô

brc ,-

,

a possibilidade dessa

eoncessão, tendo sido admi

tido, por unanimidade, a o

cupação da tribuna.

O advogado defendeu a

t�'se de sua qualidade para

representar, não só pot ser

Lmtigo delegado do PCB,
::'01110 por eStar autorizado

�)ara agir, pela direção do

partido, cuja situação de

ilegalidade definitiva a or

denação do novo pedido de

registro, insistindo entre

tanto, pela concessão do

prazo anteriormente pedi
do.

I

Ouvido .0 procurador ge-

r:::)' ua República, opinou,
êste, pela faÜa de qualida
de do requerente, além de
considerar a questão como

julgada, impossível. de ser

reaberta. Voltándo a falar,
o relator declarou ser con

h'ário à qualidade do peti
,�ionál'io, ,que não tinha re-

,

presentação para compare
cer perante a Justiça Elei-

l'c:m,?s ter idéia do que será

.

RIO, 6 (V.A.) - Na sua

'eunião de hoje, o Tribunal

Superior Eleitoral apreciou
.

) pedido de revisão do pro-

.2SS0 de cancelamento do

registro do Partido Comu

nista Brasileiro, apresenta
< lo pelo advogado Sinval

Palmeira. Logo que foram

niciados - os trabalhos, o

r-residente deu a palavra ao

.�da 0F do ieito? sr. Plínio

1- flinh.'
eil'o GuimalJães, que

: roc",oou à leitura- da nova

�jdição pelo andamento do

(U.

lamlênto retroativo, que po
leria sanar esse obstáculo.

.

ru;io isso, porém, são con

lecturas. Dentro de dez
l'

'

(I.as, quando for entregue
w p�'esidente Vârgas o tra

xl�bo da Cofap, é que pode-

) e,··!}gelamento".
foral.

Foi, mesmo, adiante, de
clarando que, no mérito,
�ra contrário à registro. Os

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

JUIN NÃO DEIXOU O demais juizes votaram a

co)mpanhando o relator.

EUROPA CENTRAL
o RISO DA CIDADE ...

" --�

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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A T E N ç Ã O

T�Í1l1o 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

d-e 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 máxima beleza e elegância,
para SCl1hLi1"'aS' cavalheiros e crianças, assim <;omo para o uso doméstico. ./

2°) - Os prêços festiva e extraordinariamente' baratos, comemorativos do 300 ani-
versário do Estabelecimento.

.

• Prêçns, que, na :re-alidade, representam uma magnífica oportunidade, especialmente
ngm�a, nessa fase de altas contínuas, de irref reável encarecimento,

,

Fiorianõpolis
de

ANDRADE & KOERICH

Expresso

Tvanspm-te de cargas em geral entre Florianõpolia,
Curitiba e São Paulo

Com viagens diretas e permanentes
.

Matriz: - ?I.ORIANÓPOLIS
n"/II Conselhetro MQfra, 135

Fone: 2514 _. Caixa Postal, 435
End. Telegl".: SANDRADE

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

Fone: 847 (Linha Paralela)
End. Telegr.: SANTIDRA

Agência: .- SÃO PAULO-
P.nll Rio Bonito n, 1247

-o-

Fone: 9-31-96 - Atende Rápido RIOMAR
End. TI'legr.: SANDRADE

(ir,ênCias no Rio d.e J1l11ei1'o e em Belo Horizonte com

tráfeoo mút'uo até São Paulo com a Emprêsa de Trans·
-',)1·tes M'ina,q Gerais S/A.)

BINGO
A Diretoria da Sociedade Amparo à velhice, comu

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

te, às 20 horas, nos salões do clube 12 de Agosto.
Os cartões serão vendidos no mesmo dia, no clube.

Curso Pré-Universitário

/
.

COLCHÕES E TRAVESSEIROS DE
-

MOLAS DIVINO

Prolongaremos durante o mês de Abril
.

as condições especialíssimas. ele vendas, dos
afamados COLCHÕES DE MOLAS DIVINO

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

,

A V I S O
A DIRETORIA DE OBRAS PÚBLICAS, avisa que

mudou-se provisoriamente para a rua Vídal Ramos, n.

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

Abril de 1954.
" ----C---'A�S--A---

'I'esoureiro

Diretoria de Obras' Públicas

Tempora�a triunfal I �artid.o S�c�al Democrát�coI.
-

I'moblliária ê --Ageoc.ialDent9
Comemo,ativa do 11' aniversário do CINE RITZ Dlretorlo 881110íllll de Sta. Catarma $(Sm�l�nD Canto-I. A. C.
.Pai-ticipando do grande acontecimento, QS CINES

.

.

.

RIT:Z - GLORIA e IMPERIAL apresentarão de 10 A_Mesa do Diretório Regional, de acôrdo

I
RUA CEL. PEDRO DEMORO, 1.663

a 18 de Abril, estas sensacões: com o que êste decidiu e na forma dos Estatu-
Sabado __:_ 10

"

, ESTREITO - FLORIANóPOLIS
CARNAVAL EM CAXIAS - .José Lewgoy - Dó- tos, vem convocar, pelo presente, a Convenção I

ris Monteiro Regional Ordinária do Partido, para reunir-se
Domingo - 11 C I bLILI (TécIlicolor) _ Leslie Caron _ Mel Ferrer nesta apitaI, no dia 25 (e a ril, às 20 horas,
Segunda-feira - 12 na séde partidária, à rua Arcipreste Paiva, 11.

IMPÉRIO DOS MALVADOS - Brian Donlevy - 5, com a seguinte ordem do dia:
Claire Trevor

Terça-feira - 13 a) escolha dos candidatos às funções, le-
ULTIMA CHANCE - (Técnicolor) Robert gislativas do Estado e da União, no

Mitchurn - Linda Darnell
Quarta-feira _ 14

.

pleito de 3 de outubro do' corrente
O GÉNIO DA LAMPADA - (Cinecolor) - Jon ano;

Hall - Patricia Medina b) assuntos outros, de alto interêsse
Quinta-feira - 15
BARBA-NEGRA, O PIRATA - (Técnicolor) partidário.

Robert Newton - Linda Darnell Florianópolis, 23 de março de 1954.
Sexta-feira - 16 CELS
A SENHORA DE FATIMA _ Maria. Dulce _

O RAMOS
In:'s Orsini ) Pre�idente .em ex�rcício 1

Sábado - 17 JOAO'DAVIU FItRREIRA LIMA
PAGINAS DA VIDA - Richard Widmark - Ma- Secretário Geralr-ilyn Monroe

.

Dominzo - 18 RUBENS DE ARRUDA RAMOS
O MuNDO EM SEUS BRAÇOS - (Técnicolor) Secretário

- Gregory Peck - Ann Blyth \UM GRANDE FILME POR DIA! A�TÔNIO DE LARA RIBAS
!) DIAS - 9 ESTRÉIAS!

.

Secretário
ROBERTO OLIVEIRA

Direcão e Orientacâo dos Professores
Dr. J. J. ode Souza e D�. Durval Henriques da Sil

va - Resultados .dos Exames Vestibulares de 1954 aos

C�rsos de FARMNCIA 'E· ODONTOLOGIA
Names Média Classificação

Amo Vülm( A�r-uda 7,38 3° lugar
Josilivia Schmidt 6,66 6° lugar BANCO .DE SANGUE E SEHVIÇ0 DE ANESTE-

Myriam GentiLCosta 6,43 . 7° Iugar SIA POR GASES (Foregger).
Ipolito A. Brunets>- 5,55 38° lugar �

_

INICIO DE\NOVA TURMA - 15 DE ABRIL O GABINETE DE RA:OS X E O LABOR ATÓRIO
LOCAL: ACADEMIA DE COME'RCIO ATENDEM AOS PACIENTES EXTERNOS NO l-'E-

HORA'RIA: 8 ás 9 horas da manhã. --_...

! m�pe�E 8 ás 11 e 14- ás J'7 horas ...

Maternidade Dr.
Correi

Carlos

(DA ASSOCIAÇÃO IRMÃO JOAQUIM)

Obstetrícia Gmecotoçn«

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

MODERNA AP.\RELI T !\GEjVl DE RAIOS X, mar
ca Phillips, para exames radiológicos em geral (coração, l

pulmões, estomago, intestinos. vesícula. vias urinárias, i

etc.) com dispositivos especiais para HISTERO-SAL
PINGOGRAFIA (útero e trompas) e RADIO-PELVI
METRIA (medidas radiológicas exatas da bacia).

Gabinete de fisioterapia, dispondo de ondas curtas,
'

eletrocoagulação, raios infra-vermelhos e �ltra-violetas,
tenda de oxigenio, metabolismo basal. etc.

BERÇÁRIO e ESTUFA: para recemnascidos prema-
turos.·

,

COMPLETOS SERVIÇOS DE LABORATÓRIO

(exames de sangue, urina, escarro, fezes, secreções, etc.,
e provas biológicas para diagnóstico precóce da gravi
.dês), Exame de material para o diagnóstico do câncer fe

minino, pela citologia, biópsia, e cólposeop.a.

Iuíormacões
'Co'"
.. v._.�_. 1 IMPORTANTE _. V. S. desejando vender, alugar,

! comprar, hipotecar ou inventariar; casas, lotes de terra,
��........._.._

1
pontos para negócios etc., dirija-se à Imobiliária e Agen
ciamento Canto, das 8 às 22 horas, que será prontamen
te atendido pelos seus dirigentes; A - I.A.C., põe tam-

I bém, à' disposição dos seus clientes, um Departamento
de Construções,. Plantas de Mlll;os Etc.

�------------

CASAS À VENDA:

ESTREITO

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

1 - à Rua CeI. Pedro Demoro
alvo c/8 compart. tem ar

mazem anexo, além da re-

sidência .

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

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

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

1 - à lRua1 Curitibanos (Ilha)
� c/!) compart, de alvo ; ..

preço: 130.000,00

o Centro de Irradiação
Menta] "Amor e Luz" realiza

I sessões Es?téri�as, todas �s se- '_
'gl,lndas feiras, as. 20,30 a rua i,'Conse]heiro Mafra, 33 -

2°1andar.
!' ENTRADA FRANCA

1.----
\-Vende-se
I Ve,nde-�e uma mobília

de Sala de Jantar.
.

Vêr e tratar à nua Vidal
Ramos n. 38.

CASA MISCELANIA dístrí

bp\dora dos Rádios R.C.A.

Vitor, Valvulas e Discos.

Rua Conselheiro Mafra.

I.·end�",e urna Ca.«, sua

3.U<l Ruy Barbos "! nesta

( q: i tal.
com (I T�_'I

.preço: 115.000,00

PARA AQUELES QUE

DESEJAM O MAXIMO

EM
.

CORT�SIA
E EFICIENCIA

. �J1R1th-
§?� .'

�MiflL
.l2iRf{iç/1Ó stn /GUfJL

preço: 45.000,00

preço: 300.000,00

preço: 60.000,00

preço{ ,) 130.000,00

TERRF.NOS À VENDA:

2 - à TIua Aracy Vaz Calado
ambos .

1 - à Ru� Santa Luzia .

3 - à Rua Santa Luzia con-

junto .

1 - à Rua São José .

1 - à Av. Santa Catarina ..

1 - em Barreiros (Junto ao

Clube Barreiros)
-

preço: 30.000,00
preço: 40.000,00

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

preço: 80.1mO,00

CHACARAS:

1 - em Abrão próximo à Bom
Abrigo .

1 - em Serraria c/2 casas dê
madeira .

preço 80.000,00

60.000,00

MÓVEIS À VENDA:

1 Sala de Jantar completa,
fino acabamento, 9 peças
Jogo estofado, 4 peças ...
Dormitório, com 6 peças
Fogão esmaltado . .' . preço

preço:
preço:
preçó:

2.200,00
2.000,00
3.000,00
1.000,00 .

1
1
1

Sementes de porfalieas 8 Flor8s
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' ...

Viagem cem segurança
e ra.pide� I

so NOS CONFORTAVEIS 'MICRO-ONIBUS'DO

RAPIDO �(SnL-B,R4SILEIRO))
Florianópolis - Itajaf - Joinvllle - Curitiba

I

�, '1 _.!i:

Age"ncia :
Kua Deodoro esquina da

.

Rua Tenente Silveira-
�, ". p

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

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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FTorianóp01is, Quarta-feira, ,7 �e Abri! de _1954

Desenvolvimento �a Avi�çaõ �omercial
"acionai

.STABO
NO LAR E NA SOCIEDADE

'rARDE

'\ Companheiro l"residente, derna e segura. kms.) Os primeiros destes no maximo. Os mecanicos,

Companheiros.
' Aos Governos dos Esta- aparelhos em numero de, lias oficinas, produzem o

Incumbido pela presi- dos e aos capitais privados dois, foram adqueridos pela II impcssivel, mostrando a

dencia-da palestra de hoje, que amparam as novas ini- "Cruzeiro", onde subeja- sua capacidade; mantendo

'julguei meu dever observar ciativas; Ao Governe da mente demonstraram

aS:1'
os .aparelhos em dia. Em

motivo que ficasse dentro União com os constantes suas qualidades de bom a- reservas pouco se fala ou

A data de hoje reçorda-nos .

1 'f'
.

-'
.

R dda c assi .icaçao que lpe auxilios para ampli�ção d�s i viâo, substituindo, c o )� se cogit�, egistra-se o es-

que: coube" _ Assim, trago ao campos de pouso ímproví>: grande vantagem, os antí- gaste, ha falta de peças, As
_ em 1625, chegou ao

, I, b
"

1 I
conhecimento dos compa- sados existentes,� possibili- 1

gos. ,Tornou-se o �via,-o de ta ricas americanas ja es-

Porto da Baía, com vo uta- -, � f f �

d
�

f b
' .

d
, nheiros, observações feitas tando a construcão de no-' con lança e pre ereneia e tão a rrcan o novos apare-

rios dePernambuco que Iam I
� I

.,

, , 'sobre o desenvolvimento da vas pistas, abrindo caminho
I
Todos, _

.

socorrer aguela eapítania.j ,- C '1 N" b f I
'

d- .i Aviacâo omercia acio- para novas linhas, .eni i- Em consequ�ncla a

assaltada pelos bátavos, �m nal, ;ua importancia para ciando capitais dos Estados guerra e a necessidade de
navio 'armado no Recife,

d
' 1 ta 1

' , "

iddi. 11 ind
' ,

ist t f.

- to os nos, sua u a pe a VI- e suas prmcipais ci a es apare lOS am a mais rapi- {IS r n e, como o con essam '

Antes de entrar a barra, ' , l' I ,

d

I
toria, o bem servir a co e� com o novo meio de trans-

I
dos, as fabricas americanas, as Emprezas, esta cança o,

teve de bater-se com um
ivid d d

"

A' T d 11
.

f' d dI' bIt
'

hVI a e, e, o e maior in- porte, o os ,e es, a, a. 1m, e, ar ugar a nova I o so e.· o e precisa ser reno,-barco holandês melhor ar-
1

� - .1

I teresse atualmente" qua se- Gloria: A AVIAÇAO CO- fabricação, lançam no mer-,
vauo, Poucas Emprezas ti-

. mado] I ja a' luta pela obtenção de lVIERCIAL BRASILEIRA,! cada, á preços que variam, veram o cuidado de zelar
;_ em 1759, embarcou I ' I I

empreshmos para a renova- .) segunda do mundo,,- entre Cr$ 200, Cr$ 300,.. e I por recursos p�op�ios, por
neste porto regressando ao -.)

d f t d
,-

f' N 500 000 d
- I A 11

, . çao a 1'0 a
.

e avioes, a im OSSl§l emprezas, mves-. . ,00 por ca a aVIa0,
I
reservas. maioria ape a

Rio de Janeiro, o Vice rei

acompanhar, _ das nossas tindo capitais .na compra! os estoques existentés e, ao Governo da Nação, -plei-
Gomes Freire de Andrade,

t it ibilid d..J
'.- I f" d" t ilit I L d ti A N

,

res ri, as pOSSl uma es, a '.lOS primeiros avioes que 'ora e m eresse mi 1 ar. tran o empres Imos, a-

conde de Bobadela; 1 moderna aviacão comercial. usaram nas linhas • domes- Não�só as emprezas ja exis- ;}o reconhecendo que as
_ em 1818 travou-se o '

, '

"

d'

'.
I Ha aproxima amente um ticas, _ A "VARIG" com tentes se valeram desta 0- ernprezas precisam de a-

combate de Guabinju em
.

I
' , .

' A

N
, , , .' ano traz; n/ cornpan reiro os Donier, Junkers F-13 e portunidade, mas tambem, poio, prevê os mesmos, o

N ta i id d
' : território uruguaio pela , ,,, '"

d d dL a no a 111Se1'1 a, ommgo : SIdney homenageou as I .IU A "Vaso imcian o surgiram novas Emprezas entanto, epen em dos ca-

, t 1 ôb
.

I
qual-o general João de Deus, ' - I' - ,

d
.

nes a co una, so re o noiva- , Cias, de Aviação em uma com aparelhos DRAGO e que enxergavam lucros minhcs burocraticos e, o

':' h ,'t N M' Menna Barreto derrota os' ; .' ,'o (ta sen ori a eusa a-
! '

" i palestra bem.fundada e 111- 6 passageiros, e posterior- rendosos, dado �) baixo que ainda é muito pior no

"ia de Mello com o jovem melhores infantes de Arti-
i teressante, nos fornecendo I mente, de acordo com o seu preço dos aviões. Aparecem; atual momento) que atraves

Antônio Chedit ,Filho, por
I
gas, comandados pelos t,e- 1 um balanço das atividades desenvolvirnento e animo novas Cias, algumas ver- 'I samos, de DIVISAS. _

'In lapso saiu incorreto o
nente-coronel Pablo Castro,

d C' dA'
-

de seus acionistas, com dadeiras arapucas, porem, Para dar maior reforço'. I
_ I' ,

bri A' I as las, e Vlaçoes, na-
, .

_

nome do genitor daquela, I
Este reves o rrgou rtígas cionais e estrangeiras, re- Junkers JU; e finalmente a outras com as melhores das I' ao pedido de emprestimos,

que é Sebastião

AleXandl'i-1 a,levantar acarnpament�, re- saltando o serviço que pres- "Condor" ou "Cruzeiro", intencões. Nossa aviação se as Emprezas confessaram e

no de Mello e não Seternbri- brando-se para Quegual;
taram. '_ _ depois de nacionalizada, multiplica, atinge o verti- o publicaram mezes atraz,

io M€lI�. _ em 18�8, faleceu o bra-
Da megma maneira como _ com os Dornier, Junkers ce. _ fornecendo uma relação dos

vo catarinense major Cami estas Cias, de Aviação me- F-13 e JU, devem ser eon
lo Machado de Bittencourt-

EM AGONIA

MARIA L. S, CUSTÓDIO

Seis badaladas! Tarde em agonia .. ,

De um vermelho escarlate está o céu,

Dorme a' cigarra s�bre aramaria,
E a noite o mundo cobre com seu véu.

Aos poucos já o lago não se via

Refletir a paisagem, Pareceu,
Com oespirito da noite, a fantasia

Deslumbrante que a luz do sól nos deu.

Escuridão. A. fim de repousar,
, Repousar e dormir, .. talvez .sonhar .. ,

Vão se fechando as flôres, lentamente,

Por detrás do arvoredo, a luz do luar
.

."

Vêm as águas do lago pratear,

Surgindo a luz cheia, calmamente:

aviões existentes e sua pro-

ih, d d h
. Como natural, surge a cedencia. Dos 245-avl'o-es e-receram nosso recon eCI- si era as eroicos pionei-

ferido gravemente quatro
rnsnto e gratidão pelo ser- l'OS. Todos o material de

concorrencia desenfreada,
xistentes, i n c 1 u s i v e os

dias antes no' combate de
d b

Aviões "Luxo" ficam reser- I "C t 1 t' "d d'viço presta o, tam 'em me- que dispunham era de fa- ons e a ,1On, as lver-
S,

JCarlos, enfrentando as vadas unicamente para de- ,

t S trecerão, agora, nas horas bricação original e de alto - sas emprezas, some:r e e e

tropas de Artigos, d f" t- t d 'd
'

terminadas lil1has, A "Va- -

d f b'
-

"1-
. e IceIS que es ao a raves- custo, a quen o com sacn- ."

sao e a l'lcaçao ongma e
- em 1831 o General 'I

d
.

1 ' ,
•

-

d
' rlg , para enfrentar melhor d "d d' t t d

_ . _� "

"
. , I

san o, o nosso -lqtt�gr.a '- . o_Pal� . ..nao esamma- a qUIrl os Ire amen e a

Fr�nclsco �e _

Lnl!�� Silva.
poio, afim de qu� vennal s' ':renf 09' propõ'SIt,Ó em

-

beJJL
fi eoncurrencia ,e á titú10

-

�bl�:.., ",cnu':'-qcre-=v��--""'-�
'--

pai do duque de Cax'las en-, f t)
"

,. àepro.p"'og,:>.n.J,,--: ln��n � ho- -tc-são e-"'�eniados pelos'. .'
, l'egistrar, no u uro, _ re- servir ao comercIO, a ln-

----.."-..oQ.uJ,&l� r

trega ao �arquês de Cara- sultando do au�ilio que' dustria ..IibPublico, despreza-
je tão aprecia� "MIXTO" dois DC-3 adquiridos pela

"I 1 d t d a a I �. (passageiros e carga) com "

Uma tualete esportiva. Qualquer descoberta ci- ve as, presI, en e as c m
,- certamente lhes será con- vam, de inicio, os prejuizos "Cruzeiro e os restant€5

1 t
.

.

custo de passagem reduzi-
muito graciosa, Calça três entifica no terreno da arte l'as espeCla men e reum-I cedido, _ um maior desen- que poderiam advir, Con- cinco, os. "Scandias" da

I d t d bd'
-

do da, logo adotado pelas res-" "

,quartos com vir:ada na per- . de curar é imediatamente ,as, o a o a a lcaçao, I' volvimento com as frotas fiavam no futuro da Avia- Vasp , os primeiros aviões
"

, I d P d o I seo'um tantes Emprezas e em gran- 1 d dna e coletinho igual; trans-I not;eiada pelos órgãos téc- impera 01' e r , b -I de novos e modernos a- cão, O que de inicio, com 1110aernos a queri os por
d f t do-se a eleidío da: Regen- ,-

- de beneficio do publico, Na- E d t' d '

passa o na ren e com qua- , Ii:cos de divulgação em to-. .
_ -.

. I v,IOes. - os primeiros aviões novos, essa mpreza, es ma os a

I' . da fica devendo ao seu co- '

tro botões e sem mangas, do o mundo, Assim sendo claA prOVlsona, com. o mar-I \: Permitam os companhei- os JUS, um serviço que se " '" _

substituir os DC-3 e C-47
r 'ad I - " . ques aquele general e o se- I'

,

"f" d
lega Luxo, a nao ser o

pala ser us o com uma nao m,erecem fe os anuncIOS '
. eos um 1ge1ro retrospecto podIa classl lcar de mo 'er-

.

, ,:
bl '1 'l . b' I ,,' , nador Vergueiro' I. ,. . ,- 1 ,. , ,.corte de. pequenas comodl-
usmla Simp es pOl aIXO. de curas facels, rapldas e 'I ao 1l11CIO da aVIacao comer- no e seguro, pOIS Ja dlspu- "

( APLA ) -. , ' I - em 1835 sendo ainda, _ ,

'

I '
dades e a dlfnença de pre--;,- ��xt.raordmaI'las para doen- ,

" clal naCIOnal afuu de que I1ham de radIO e apa.relha- A d'
-

, _

, .! menor o Imperador Pedro 1
A , ço, cre ItO que a ,mtensao

:;HS graves ou conSIderadas
"

possa melhor demonstrar a gem completa para voo ce-
I! f t

.

t d B foi a mais nobre em bene-ANIVERSÁRIOS incuráveis, principalmente "e e u�-:e em o o o
.

ra-
situação em que se debate go. _ de guerra, _ Na exposição

s11 a ele cao do Regente U ficio coletivo da "Aviação f'quando tais curas sejam 1, -

. a grande maioria das Em- Até ahi a nossa velha e eita
.

pelas' Emprezas, de-
nico" que devia suceder,á" Comercia!", dar a pos,sibili- d ddesconhecidas da classe prezas e .que não contaram por assim dirzer � academica monstran o a gran e neces-

Regencia Trina, ' vencendo '
dade á grande classe média d d d dmedica,

, ,., " COm apolO que, eventual- Aviação Comercial, A "Pa- si a e, a renovação os a-

') padre D og Fe o co e, mesmo, aos menos favo-
'/ 1 o

.

lJ m
mente, lhes devia e podia nait dá,iniciol á introduçã:o tuais aviões, á meu ver, e-

2,826 votos' Seu princl'pal . n:cidos, conheceram as va'n-Acautele-se contm a-" ser reconhecido. _ de aparelhos mais rapidos xistç uma grande parcella
competidor, Holanda Ca-!' tagens do transporte aéreo, -

núncios de- curas rápi- 1 que chegam á ser consirera- de pessimismo para impr,es-
1 t'" d d Alb 'A'os p'onel'l'os da nossa constituindo alicerces soli-

nas e extmordinLÍrias va can i, viscon e e u-

I
1 '

dos d� p1erigo,g, por muitos, sionar e obter os empresti-
pa1'a doenças graves ou querque, alcançou 2,251 vo- Aviação 'Comercial o nosso

Não se fazia questão de
dos para o futuro. -mos' necessarios com mais

tos;' I êeçonhecimento pelo ser- Com o constante aUlI}en- ,

ineUl'áveis. ,p r o c u r e maior rapidez,. o correr do presteza, prova esta que,
_ em 1841, foi oficial- viço que nos prestaram,

tempo ainda perrn.anecia,
to de, vendas de passagens,. até hoje e, felizmente, os'

mente conhecido o territó- nossa admiração pela pre- mais ou menos, de confor- novo animo se registra e, nossos v€lhos e bons amigos
do conhecido por €ampos serv,erança, arrojo e des-

midade com os n/dese- �onsequentemfnte, surgem DC-3,47 _e C-46, estão pres-
de Palmas, que deu motivo prendimento, Aos herroicos

jos, _
novas linhas, maior concor- tando ótimos e seguros 8€1'-

:í questão' de limites com o pilotos nacionais, quando rencia. Desenfreada e des-

Paraná; em serviços, mostram que O maior desenvolvimen- nortead� a concurrencia
_ ení 1862, foi: nomeado foram bons e aplicados alu� to da n/ aviação comercial desvirtu'a' para maiores fa

registra-se desde que ir- vores e vantagens. para_ o

l'ompeu a guerra .. As em- publico, Lamentavelmente,
prezas existentes, dado a em' detrimento e preJUIZO
dificuldade em obterem pe- daquilo que poderia ter si-

-
.

'

JUs, de do mantido dentro de limi-

tratam tes sadios, aparecem os pri-

ÚLTIMA MODA

....
I .�

1.-.
,.

,

)

I

Vel'a, Maria Fedrigo

Na alegria do lar do nos

so ccnterrâneo sr. Edio 01'-

tiga Fedrigo, do -comércio

local, vê transcorrer, festi-

vamente, mais um aniversá:_
rio de seu natalício, a ga
lante menina Vera MÇl.ria.

,

Aplicada aluna do Colé-

gio Coração de Jesus, a gen-
til aniversariante é muito

•
f'si.imada, sendo grande o

nún.€ro de amizades con

qui�tadas por suas qualida-
des e que" nesta op0l'tuni
d:lde; irão à sua residência

pY'f:::tar significativas provas
de nmizade e regosijo.

li' _A ZEM ANÓS, HOJE:

- Sr, José Monteiro d9S
Santos, chefe de arrecada

ç:1o do IAPI;
-- Sr, Tenente Daví Mou

l'h Línia, da Reserva da Po

lícia Militar dêste Estádo;
- Sr, Hélio Meira Silva;
- Dr. Rui Vieira;
-- Sra, Antonieta da Sil-

\Vi:1 Braglia;
- Sra, ,Francisca Maga

r'di Orofino;
\ I

�
- Sra, Alda Nunes To-

!.,,'ntino de Souza;
,

\ 'L Sra, Zizi Lisboa Bri-

sig�elli; .

�

" ,-\ Sta, Nilva Spoganicz
Pô1+à '

\ '

1ETIFICAÇÃO

Aqui fica,. pois, com nos

=as desculpas,' a retificação

Preceito ,do Dia
CANTO DA SEREIA

srmJi'I'e ouvir o médico
de sua confiança. -

SNES,

INCRIVEL - Durante
a guerra.num dos,maio
['es hospitais de Nova
Yo1'k, lia-se êste aviso,
por incrível que pareça:
"Durante o anual pedoda
d.= temperaturas excessi

V:1S e escassez d-e--sarvão

,para aquecimento, avisa

mos. aos nossos clientes

que não faremo,s opera-, .

ções desilecesssrias", ..

P�rficip a ção
MOACYR COELHO E Sra,

Têm o grilo prazer
. de

comunicar aos parentes, e

amigos 9 mascimento de
seu primogênito JANO o

corrido dia 5 do corr€nte na

maternidade Dr, Carlos
Corrêa,

7 DE ABRIL

lhos e não mais interessa a

Iabricaçâo de peças sobre
sallentes, Nosso material e-

existentes.

Todos os restantes 238 a

pa�elhos I.>ram �dqueridos
á base de preço de sobra

•

viços, graças ás oficinas e

pericio dos nossos mecani
coso Si assim não fosse, de
há muito o nQsso serviço
comercial aéreo e,staria pa-
ralizado. -

.

�)rofessor da cade,i_ra de pin
.LuTa historica d�,Academia
le Bebs Artes . do Rio de
Janeiro e insigne pintor
c.onterraneo Vitor Meiréles'

/ '

- em 1890, foi instalada
:1 Comarca de 'l1ijucas nes

te Estado;
-

",_
- EM 1.908, FOI FUN-

DADA A:ASSOCIAÇÃO
BRASILEIRA b E IM
PRENSA.

'nos dos pilotos estrangei-

eonseguir novos equipa
mentos, mais modernos, A

velha e até então tão amigo·
"carreta" 180 kms,) JU, é

meiros sinais de enfraque
cimento, Quebra de Empre
zas e outra em dificuldades,

Desordenadamente e ga
nanciosamente os apardhos
existentes são aproveitados

ros (Alemães, Francezes e

Amei'icànos), os primeiros
com�ndantes que navega- As Emprezas, dt!> um mo

do g'eral e na medida das

suas possibi\dades, procu-
I

l'am renovar e modernizar.

A "Cruzeiro" põe,em servi

ço os pbmeiros DC-4, a

'�Panair" não fica atraz e

ram os ceus de nossa Pa- ças para os aviões

tria, A' Estas denodada� fabricação alemão,
tripulações, que sem o au

xilio de instrumentos ade

quados, heroicamente nos

foram prestando valiosos

serviços, concretizando as substituida pelo' "perigoso"
bases pap'l a aviação mo- avião rapido DC-3 (320 (Continua' na 6a pág,)

AVENTURAS 00 ZE-MUTRETA, ...
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4 Florianópolis, Quarta-feira, 7 de Abril de 1954

. Domingo o Tomeio-lníclo de 54
) DOMINGO PRóXIMO NO CAMPO DA RUA BOCAIUVA, TERÁ LUGAR A DISPUTA DO' TORNEIO-INÍCIO" DO CAMPEONATO CITÁDINO DE

PROFISSIONAIS DE 54, CONCORRENDO. OS MESMOS CLUBES DO ANO PASSÁ:óO, OU SEJAM: ATLÉTICO, AVAÍ, BOCAIUVA, FIÇUEIRENSE,
GUARANÍ, IMBITUBA (DÉ HENRIQUE LAGE) E PAULA RAMOS, AGUARDEM-NO'!

.

"O �E s t a d o E 8 P O-f t i vo"
,

_�������������������������������7 ,� c••s••••••� C S' o�m � �
- 'g

X RIO, 5 (Dep. A CAZETA esperado, soment� dois pa-I Na prova de dolble skiff X

X ESPORTIVA) - Na man-
I
reos foram corridos, o de sagrou-se+rvencedor o Rio, X

,

hã de domingo foi realizada,
I
Skiff e o de do"'u_!)le Skff -. Grande do Sul; seguido da I XX

na lagoa Rodrigo de Freitas I
mente compareceu . o (Seu- . guarnição de Santa Catari-IX

a primeira .competição eli-! ler) botafoguense Cesar A_I na, O double gaucho fez um

I
X .X

X l\/JADUREIRAA C (Do RI'O de Janeiro) X I' • x MADUREIRA A. C. (Do Rio de Janeiro) X.. lH· ." ..' minatoria para a formação tule Dereno que' realizou a contra forte vento, assina-
X X

. daequipe brasi-leira que en_! prova sozinho. O campeão lou o- tempo de 7 minutos e X X

X AVAl F. C. (Tri-Campeão da .Capital) X tervil'� n? Campeonato su-I bras�le,iro.Frai1ci��o Torres, 4� segundos para o percur-I' X AVAÍ F. C. (Tri-Campeão-da Capital) X

x x
_

x x' X X X X Iamericano ele Remo, a ser
I Medina,

do Vasco' da 9ama, I so da, prova. , ,.' __
X X X - X X X X x

disputado no próximo 'dia 2 o pro�avel ,ganhador da �ro- r HOJ� e quinta-feira serao Frlquezas em gereI BAR E SORVETERIA,
de maio, nesta Capital. I v�, nao com�a�'eceu, para cumpridas a� res:antes pr�- : VI b C d

AMERICANA

(. Ao contrario do' que era 1 disputar a eliminatoria. vas para conclusao das eh-IDO reolota O Vende-se o Bar e Sorve-
minatorias de remo.. (Silveira) -eri, Americana sito à Rua

I
_.-

-.M--A--D'�.4II�··R--=---.. E�'I\---'--"--R-
-

A-··..
-

-·,v·e·'--·'r's-·u'-s AVAl ���7í:7:a :a:�!:�:, ;ra�:;
U o local com o sr, Umberto

vlachado, o qual explicará

TAÇA DO MUNDO - Conhecidos os resultados
das eliminatórias, estão formados os 4 grupos da Taça'
do Mundo; da. seguinte maneira: 1� grupo - Brasil,
México,' França e Iugolávia; 2° grupo - Hungria, Co- 1

réia, Turquia e Alemanha; '3° grupo - Austria, Uru
guai e Cheoslováquta; 46 grupo - Bélgica, India e Suí
ça ...

x x x

AVAÍ "VESUS" ATLÉTICO,. AMANHÃ A NOI
TE - Os dirigentes do Avaí e Atlético resolveram en

trar num acordo quanto à data para a realização da
pelejas revanche entre os seus quadros de profissionais:
Freou decidido que o match- será realizado na noite de
amanhã, no estádio da rua. Bocaiuva. Aguardemos.
-�-� . xx-x- -.' -

---
�_

,� . �"'NpVO TRIUN.Eã ..iios .JUVENJ�l;?4.siiEmOS
, -:-.� se �ç'W(f;13tãsTte'r�_ 'j�il'''(re Jtítebof,';;� vencedora.

"

do primeiro grupo do Campeonato 'Sul�Americano Ju
.

venil de Futebol, voltou a vencer, sábado último
destafeita derrotando a seleção da Venezuela, pelo esl
core expressivo' de dois azéro. O certame está sendo
disputado em Caracas, com enorme animacão, Domin
go a noite o certame prosseguiu, tendo o P�rú vencido
a seleção da Colombia pelo escorre mínimo,

, ,
x x x'

.

TRÊS NOVOS RECORDES MÚNDIAIS· - Três
novos mundiais de natação foram superados 'no últimos
sábado, em New Haven, na piscina do Ginásio de Yale:

.

-O' de 100 metros, nado de costas, pelo havaiano
Oyakawa-em 1'02"8110;. (o "reeord" pertencia ao fran-
cês Bozan, com 1'03"3/10). "

.

-:_- Ó de revezamento 4 x 100 metros, nado livre,
pelo New Haven Swimming Club, em 3'44"44/10,. (O
antigo "record" era'" de 3'46"'9710 pela Universidade de

"'Y'ale), _".
- E, finalmente, o "recor<f" . mundial de 100 me: . ......

tros, nado de costas, ew- r02"8jl0; pelõ amel:icano Cle-
-- ----

__
.

------- .--------------------,.--'--

la�a��;d�o,o;::t�����;,:���f:; pertencia ao êmeric�no "'1- Repele a C.B.O. as injurias do Conseíhe National.do Paraguai
INVICTÀ A PORT�G�J�SA _ O c�njunto pau�

. ,

�IO, �.6',� (V, A) ,��. Após -I' lamente determinada pelo guai e transcritos na im- tais declarações atribuidas o respeito devido ,ás pesso
list� da Portuguesa de Desportos manteve-se invicto, reuniâo' efetuada :<;ábado c, N!-D, para�uaio: 1 prensa desta capital federal.: a jogadores brasileiros não: .as humanas. Eis uma inju
em gramados da Turquia, ao derrotar de modo cate- pela manhã, \ presidida pelo; "A Confe,�=ração Br-asi-j O presidente �o ref�rido ór- "hão de haver sido proferi- ria que poderá afetar o âni
górico o esquadrão do Besiktas por 4 a O, Vinte-e-qua- sr, Rivadávia Correia Méi- ,leira de Desportos julga-se gão; ao imprimir a resolu-I das, por contrastarem com

I
PlO da opiniào cesporfiva do

tI'O horas após o sensacional triunfo, o quadro brasileí- cr, a _C. B, D, f�r.n,eceü á re- ! no dev�r. d,e rep,elir, os, ter-I ç�o que int,errompe as rela- i a. indole do esporte, br.aSi,lei-1 Brasil Invariavelmente leal
1'0 enfrentou o Fenerbace , em Istambul, empatando

-

. I -

-

b
-

sem abertura de contagem.
.

po�'t�gem. a s�g�l)'1te Nota! 'mos ofen�Ivos � _�lg111dade I çoes, �sportlva� entre am �s 1,0 e _por nao expnmu'em o I e exu�erante. em as m�6i-
,

,,;,;' x x x OfIC131,'a propósito da anu- do esporte brasileiro, con- os �ossos paises, por sers I sentimendo dos nossos atle- festaçoes de afeto e solida-
-- REABILITOU-SE 'O O.z;ARIA - O Olaria pros- nciada suspensão de relaçô- I,' signados na publicação ori� l�eses, ,esclaT�ceu �que ela

I
tas,
',' I riedadeao povo e aos espor-

segue seu giro pelos gramados doVelhó Mundo, Sába- es esportivas com o nosso "gin:lria do Conselho Nacío- VIsa evitar situações que I A�·Conselho Nacional de
I tistas paraguaios, como fêz

do o quadro carioca .conquistou sua primeira vitória, ' I I d d P t ""\ t d P
. - I ,

pais, intempestiva e injus- , na c Desportos o ara- possam comprome .er as i '.Jespor os o araguai nao prova o proprio espetáculoao derrotar por 4 a 3 o Adalet e conseguindo empatar --- I
no dia sezuinte com Gallatassaray, O a O.

.

I boas relações entre as auto-
é Jegitimo proclamar a opi- esportivo do Maracanã, en-

� bida carinhosamente pelos torcédores do grande clube
d d d P

,-

'bl' d'
I

ri a es esportivas O· a- mao pu lca o paIS, que os tre cUJ' as molduras huma-x x x "i lvi-preto, IDESPEDIDA VITORIOSA, DO CORINTIANS - Na x x x raguai .e do Brasil. esportistas brasileiros me-· nas o Brasil vivou a repre-
sua única exibição em Calí. sexta-feirá ultima, o time EMPATOU O BANGú - O categorizado "onze" ,nos cabam a dígnidade dos

I
sentação e.sportiva do povodo Corintians, de São Paulo, colheu bonita vitória de do Bangú, do Rio, empatou, domin.go com um selecio- H' 'f t

'

dA' Cf d '

d'
I ,

.

':) '1 f J -.
a maJ:?l 'es a Improce en-I' JO""a ores paraguaIos, eI- guaranI, que se confunde... x , rente. ao Boca. u.niors" que ven�ia" no primeiro nadu de Berlim pelo escorre de 2 a 2, No primeiro tem� f d

.

d d d Ih I
t., -

A d I
-

d I b
cia no un amepto princi-' xan o o e ·es conceder. com o brasileiro pela almaempo pelO escorre mmlmo, e egaçao, o C u e do po os brasileiros venceram por 2 x 1. IPm'que São Jorge já retornOl! a São Paulo, sendo rece-:!. '.

X X X .

paI daquela inamistosa re- e pelo espirit�.
EM CUlUTIBA - Sábado, em Curitiba jogaram solução, qual -ai de acusar-

amistosamente Atlético. Paranaense e Ferroviário, O se o selecionalo brasileiro

X
resultado final acusou um tento para cada lado, de haver "inc:ubido.· uma

X

X AMÉRICA JOINVI{E�;E X PALESTRA ITA-
ânsia extra-ilimitada de_tri-

X
LIA' B' 'b'

-

I' d d d' unfar a qualquer preço,
X

- o111ta eXl Iça0 rea lZOU natal' e. e ommgo
o conjunto do América, de Joinville, que teve por ad� com -intenção real, objetiva x'

X versário o, Palestra Itália, um dos conjuntos'do visinho e palpável", que teria sido X

?' Estado, A partida, segundo notícias· chegadas de Curi- c9nfirmada em declar�ções, Xtiba, foi ardorosamente disputada ,terminand� sem I
X v,encedor: 2 a2,' de alguns dos nossos jogá-.-x

x x x dores) ·nominalm.'nte cita- I
X

VASCO X UNIVERSITÁRIO - No seu jogo de .dos. A, tão pr�cipitada afir-Ix NO ESTÁDIO DA F. C. D.·
despedida dos gramados peruanos, o esquadrão do mação, nã,o se peja avançªl' , .

V d G f t 't d 'b d f d ft l' 'd d'
x. '

, ) X
X M;ADUll.EIRA A, . C. (Do Rio de Janeiro) X uasco a, ama en re11 ou.na nOI e e sa a o o. Ime o um- 1 U ar 111v.estl o o po-

"V" l\r'AD'UREIRA�":-A "·C� /D"l'_· 'H'" d: 'J' " •

), nive'rsitarios, conseguindo empatar por 1 a 1. Os ctuz- der' de autoridade pública' é:A CI.
c .' � �'t .

O· �o "e o' ,aneIro x-
X

I
inaltinos :estavam sendo�'derrotados por, I, a 01, quan.do, di '

f t
.

X .. ';'i'" .,� , ."
-.:"

.- .; j X
X

, :�;e!!c:I��uI��a�: f�s��;�r��:i"r��;;:���"��:j����U'b;:- ri;��:�;:�:�ig�::;�10� c::� ,'-"{: AVAÍ F. -C. '(T�'I�Ca�peão d: ç��i�c{ü /x
X sileir.o da denota,

.

, provaç 'tO,
.

E' evidente que i
g_ X . X X X X X

.�

�X,' K X X X X 'X

X ._" S E N S A C r o N A L ! ! !
X

X

X

X

X

DIA" '15 DE ABRIL

�--;.....�.�"

"\
, ,
,I

NOITE)
-

"

NO.EStADIO DA-F. c. D.
X

X X ,x x x X X

SENSACIONAL!!!x

X

x DIA ABRIL15 'DE
X

x (A " N O, I T E)
X x

X NO ESTÁDIO DA F. C. D. x

X X

X

...X

x

AVA.tF� C. (Tr.i-Çampeão da Capital)
.X X X X

:Rlaliladas as . primeira$ eliminat8-1�
fiaS de Remo,

.

� ABRIL

.\ X X X X X X

S _E N S A C I O N A L ! ! !
X

X

X

X

X

DI� 15 DE
..

(À N O I T'E) X

- X

NO ESTÁDIO DA F� C. D. c X

noite15Dia ( motivo da venda.

Participam aos parentes e

FLORIANór-rUS __ SANTA CATARI�A

OQGANISADO
é_

EDITADO
p'on

PARTICIPAÇAO•

r UHE.ANO HEIL E GUIO.
i MAR S, HEILI
IVEMOS NQ CLicH� ACIMA O GUARDIÃO IR EZÊ,'O MÉDIO VOLANTE

APEL E O -ZAGUEIRO C ENTRAL DEUSLEN� (FIILO DO TÉCNICO PLÁCI

DO), TRÊS GRANDES ESTEIOS DA DEFESA DO MADUREIRA, QUE SE

EXIBIRÁ NESTA CAPITAL, NO PRóXIMO DIA 15 DO CQRRENTE, FREN

TE AO AVAÍ, QUE OSTETA O TITULO DE SUPER-TRI-CAMPEÃO DA CI

DADE

pessoás de suas relações, o

. nascimento de sua filha
eLAUCE-MARISA,.ocorri-
do dia 26 de março,
Joaçaba, 26-3-54,

X X X X X X

S E N S A C I, O N A L ! ! !
X

X

·X

DIA DE X15
x

(À NO'!'TE)

x
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o ESTADO
Florianópolis, Quarta-feira, 7 de Abril de 1954

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

Semana Santa na'
�ate�ral

Devidamente autorisados por Sua Excia. Revma. fa
zemos público que nos dias 11 a 1,8 'de abril serão cele- .

bradas na.Catedral Metropolitana as cerimônias da Se
mana Santa, obedecendo ao seguinte programa:

Dia 11 - DOMINGO DE RAMOS - às 10,30 hs.
eh manhã, Benção dos Ramos por Sua Excia. Revma. o

Sr. Arcebispo Metropolitano. A distribuição será feita
pelos Irmãos do SS. Sacramento. A seguir, procissão em

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

Dia H - QUARTA-FEIRA S,ANTA - Coniissões
durante o dia (o que se poderá fazer desde os dias pre

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

igrejas .númoro suficiente de Confessores, ,em prepara

ção da Comunhão geral do dia seguinte. (Aliás, os fiéis
- sabem da lei da Confissão e Comunhão, ao menos uma

vez por ano. Sabem também do dever correlato da de-
- .

,

sobriga, isto.é, da Comunhão durante o período pascal). _

Às 18 hs. Ofido de Trevas, find; o qualcontinuarão as

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

Comumhiio Gerol. em que tomarão parte todas as Irman-
.

.

dades e Associações Religiosas da Capital. Os demais

fiéis, qualquer que seja a categoria social, são insisten

temente convidados a tomar parte nessa belissima pa
rada de fé e piedade cristã, depois das Associações. Às
'8,30 hs. Missa Pontifical, intercalada pelos belissimos e

imponentes atos da Saqraçiio dos Oleos, e exposição do
SS. Sacramento e seguirá a desnudacão dos altares, As

, ,.... .:J

] r:: hs. Oficio de Tveoas ao que seguirá a tocante cerímo-
.' '"

.; nia.�ddi'Lava-Pés, coroada pelo Sermão do Mandato que
::. será proferido por Sua EX'Cia .. Revma. o Sr. Arcebispo
ivI.2i.roriolit�no. Far-se-á durante o dia A.doração elo SS.--

Sac't'al'lie1;to no Santo Sepulcro.
, "' t' .

Dia 16 +- SEXTA-FEIRA SANTA às 19 hs.

.

Missa -d_�: P1'f!ssantif'icados, com assistência de Sua

Excla. Re'vi:íia: éanto da Paixão e Seifmão C01nemorati
vo d:l PpifiíO'E! Mo!:;�e el:e Nosso SeThhm� por Sua Excia:

Revma. o Sr. À'rêeb:isp'o Metropolitano. Durante a Missa

./..doração ela Ct'UZ. Das 14 às 15 hs. Hora Santa com Via

Sacra e Comemoração das Sete Palavras de Nosso Se

n1101' na Cruz com a tocante ceremonia da Descida ela
Crus: Às 19,30 hs, Prociseão do Enterro, indo o esquife
e Sua Excia. Revma, sob o palio, e obedecendo ao itine
drio seguinte: Praça 15 de Novembro, Ruas Felipe
Schmic1t, Alvaro de Carvalho, Conselheiro Mafra, Pra
ça 15, Rua João Pinto, Av. Hercílio Luz, Rua Tiraden
tES, Praça 15, Catedral. Terminada a procissão haverá o

Sennão da Soledade.

Dia 17 - SÁBADO DE ALELUIA ou VIGILIA

PASCAL - às 22,30 hs Benção do fogo novo, do Cirio

P.ascal e da Fonte Batismal. Recitação .das Profecias.
Canto do Exultet e Renovação das Promessas do Batis
mo. Em seguida Missa da Vigilia Pascal e Procissão do
SS. SaC1'(Llnento, em torno da Praça 15.

Dia 18 - DOMINGO DA RESSUREIÇÃO ou PÁS
COA - às 10 hs. Solene Missa Pontifical. Sermão da

Ressureiçãe . .P�blicação das Indulgências e Benção Pa

pal. Às 19 hs. C01'oaçâo da Imagem de Nossa Senhom e

sermão alusivo.
, .

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

moram os principais mistérios de nossa Redenção, são

convidadas, mesmo independentemente de convite es

pecial, as meretissimas Autoridades civis e militares, Co
légios e Institutos católicos e os fieis em gerál.

Florianópolis, 3 de Abril de 1954.

(Ass.) Mons. FREDERICO ROBOlJ), Vigário Ge

ral e Cura da Catedral.

! O MARECHAL DU

rrrRA Ni\ RESERVA.
DEFINITIVA ' I
l

RIO,' 5 (V.A.) ....:c. O "Diá- Segundo os .dados que' cipitação de lugar elevado,
rio üficial" publica exterr-, llguaram no "Anuário Es- 85; outros meios, não espe
sa 1 elaçãc dos oficiais do E- tatístico do Brasil" - 1953, cificados, 12�.
xército que atingiram a que o I.B.G.E. deu à publi- No Distrito Federal, os

)c!aqe limite para a perma- . cidade em dezembro últi- casos registrados totaliza
r,t;n�.;n na reserva de pri- 1 mo, somaram 4147 os suicí- ram 661; e, ao contrário do
meira classe até 31 de de- dios e tentativas de suicí- verificado no resto do País,
zombro do ano passado, sen-

!

dia, em todo o país, duran- foi mais alto o número de
"do assim transferidos 'para' te o ano de 1951.'Os casos m�lheres 346 contra 314
a n's'::l'va de segunda clas-! eonsu�ados foram '27.75, e' homens.
se. . I os frustrados 1372. :--.,,-()�
Eótre os. oficiais -atin?i-.1 Dentro os que tentaram

dos figuram os marechais; c?ntra a vida no citado �e
Eurico Gaspar Dutra, - José: dado, predominaram os ele
Pessoa Cavalcanti, José' A-

II' mentes do sexo masculino:
.

�ostjnho Santos, Newton 2130 homans contra 1837
Cavalcanti. Pedro Alcânta-I mulheres. Quanto ao estado
ra �av(,]c:mti de Albuque�'-I civil, coube aos solteiros a

1U�, Renato Paquet e Hei-
.
maior parcela, expressa em

tor Augusto .Borges; além I 2136 indivíduos. Os casados
.le

.
G"llEl'ais de Exército e

I
foram em número de 1431,

-utios. enquanto a um contingente
.- ""'''''''''C>O''_O'_'O__C)l

.

de 580 faltavam elementos
Está aturdido e -tem

de id tifi
-

t t
.

e 1 en 1 lCacao no ocanu e

ZUM 8 I DOS 10��::�: �if��trução, eram
'NOS OUVIDOS" �nalfabetosA 522, mas. 17�7r tmham, a este respeito, Sf-

• -.

dtuaçao Ignora a.

/'EXPERIME.NTE. �STE No conce�nente aos meios
, REMEDIO utilizados, figurou o vene-

Se V. S. estão aturdido e teme a no em 244:5. casos, ou seja,
.

.' (surdez provocada pelo c�tarro, ou se .�9r!. do total. A seguir vempercebe ruldos nos OUVidos. retum- ) Ir ,

bantes ou sibilantes. experimente o arma de fôgo 413' enforcà-:
uso de Parmint. ' ,

. Tomadp de acôrdo com as instruo mento.; 350 arma branca,
ções da bula, faz cessar o mal estar

')42 V [i
A di d'causado pelos zumbidos nos ouvidos _ .; _ogo mcen 10 as ves-

consequente. às nasotarmgttes e tra-
t ) 204' gás OU submersão' PlifFi/CRÓ SEM IG(/lIiqueo-bronquítes. es, , "

parmlnt age fazendo desaparecer 180 esmagamento 99 pre-a=oostrução nasal, facilitando a res-
' . .,

:"'piJ::ilçãõ e evita que o muco nasal - ---- --- ------------

',contlIlue a eaír na garganta. Parrnínt V 1
a

b 1-

'é "agradável ao paladar. As pessoas . e·S 1 U ares-

ameaçadas de -surdez catarral conse- .

quente" às nasofaringites devem va-

, ler-Se de Parmint.
.

por Correspondencte
A todas as Faculdades .:10 Brasil.

Ótimos resultados nos u ltimos e-xames de habillta
cão. Pecam inforrnacõés sem compron+vso ao: Institu-

• _- to de Preparacfio as' Fnculrlndes. I�<:lxa Postal, 37
MEYER. - RIO DE JANEIRO

islo ê verdade

os bois tcmbêrn sõo

)
.-- ...(... '
•

Na ilha d� Marajó.

utilizados como

animais de sela.'

. I

'� i.���···
':�.-:.:.;:

Cigarros

Continental

é O cigarro que mais se

fumo em todo o Brasil.

PARMINT
Pedidos. a'o' Lab. FI'aDe" Amerreano

. 1iI;.I\. ,.;.. '!rua v at p a ra t s o , 22-;\
a' I ,o .D

..

E J A N E I R o

uma.Pie�tê�c�·..·l·'··:lt�AO DE
f +: 'naéfoha'" ·;rE3.RO.GUSA
. : '-:_'1;.1:-';� ·<,·�;'!'EI!)I:;��(V.A.) - De a-

, ..... _..", -c""
... :t;I.(·if )

,

< côrdtdim.n os dados do Ser-

. vixo 0.€ �statística da Pro-

. dução,: do Ministério da A

��nj-cuitu�'a, em 1953 o Bra
sil 'pToâ�iu '885.263 tonela
.jlas d� "ferro gusa, no valor
de o-s 1.728.664.000,00.
São•. DTodutores os se

guintes 'listados (em tone-

!8das): Rio de Janeiro, .

·414.461; Minas Gerais, .

366.873; São Paulo, 86.805;
Mato Grosso, 10.803; Espí
.ito Santo, 4.617; e Distrito
Federal, 1.701. (Dados su-

C·8U5t UM PRODUTO SOU�A CRUZ

Partido Social Democrálíco'
. Pôs'to d., Alis lamento Eleitoral·

/

Na séde do Partido, à rua Arcipreste
Paiva, n. 5 (sobr?do), os correligionários
encontrarão, das 9 às 12 e das 14 às 17

I horas, pessoa encarregada do alistamen-'

';citas n reti_ficação).

Emprego - Corretagem
Firma, desta Capital, deseja nomear

.

In,;pet.)l·<,'s
.J Corretore� nesta Cidade e Sub-Agentes no Intl'l'iol'

Jo Estado, ·oferecendo grande oportunidade.
r

Os c3ndidatos interessados devem diriglt'-se à nlia

Anita Garibaldi, 77. ás 14,30, nos dias 5, i.1, '7, 8, 9 .1e
Abril.

Os interessados do Interior do Estado devem ,jilÍ-

o l'TB NÃO FARÂ
COLIGAÇÃO NO
PARANÁ
mO,5 (V.A.) - Seguiu

ontem para Curitiba o sr�

Souza Neves, chefe da se

ção do PTÉ do Paraná e vi- 'Ir.e-ljc·('sidente em exercício
do diretório - nacional. Ao

embarcar, abordado pela
r<,por1.ageni, o sr. Souza Ne�

ves <1diantou: - "O PTB
!1i,u'C'hará sozinho nas pró
x;mas eleições no Paraná,
c01y,parect:ndo ao pleito com

condidatos própljios ao Se

nadl} Federal, Câmara de.
Deputados e Assembléia

Leg;slaFva. Delegações mu

nicijJ,lÍci de todo o meu Es

tado já estão chegando a

Curitiba, reinando no seio

do PTB' paranáense a má

XlITla harmonia.'

Irmandade do SS. Sacramento.

JOSÉ RENATO DE SOUZA, Provedor da girssem por carta.

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

5

-

�Suícidio

PARA AQUELES QUE

DESEJAM O MAXIMO

EM CORTEZIA

E EFICIENCIA

, �f1i&.
�j(ERL.

. . , , iliauUlJllm'*m1,.-
au.oMa,c,""'eIO.M",,,, 34'.1. c ,,"J•. \:��" . ,p'fOt-ilS .• I.IN f211 C.u.,...�.54

CURITlSA .Uil ....."'.:'
..·;:;)'SfBJ<lA. PA� ..

DI ... tributdor

C. HA�fOS RIA

Comercio - Trlinilportell
Rua JoAo Pinto. 9 Fpolla

,

.-..14. ... 1

/

•

Com êste va.lo� '(J. S.
ó.b"i",� uma. cClnta. que
lhe ..en?erá. jut'O com,

pensMlol" e

§��5ilE§����.�- levó."," pó.l"ó, SUoI. residin-
. ·cid. um lindo e útil p,.�se"te;

um BELíSSIMO (!OFREde A�O eROMADO,
, f

NCOAGRICbLA
I �c7. 16
I'l.ORIANÓPOLI5 �r:.'f"';CATARINA ...".0_'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Florianópolis, Quarta-feira, 7 de Abril de 1954
---- ------ -_.- �-'----- .. ------

(
_'--- -_ .._._------,._-_._-----�------- -----

O ESTADO

C::it:i�lr��s �:I c:IO�ird::t� UR:�;;:�;���;:I� !�!!t��l!o N�!aSill����!�:J'�a'eÇ'!��rC in e In a s
Para à .grande maioria

I
Distrito Federal, 37,1, em

Participam aos parentes e SEMENTES SELECIONA- ' Entre outras medidas
' I lentine Cortese num drama

dos brasileiros .do Sul, o São Paulo, 33,2, nada obs- pessoas de suas :relações, 'o DAS DE' CAFE' que podem ser usadas para
de ação e suspense,

clima do Nordesto e quen- tante õ fator corretivo da
nascimento de sua filha evitar' a entrada desta pra-

A SOMBRA DA AGUIA

ld
CLAUCE-MARISA, ocorri- O E itó E t dIa 1 f dê

te, esca ante mesmq; e a altitude; em _Pôrto Alegre, ,

,scn 01'10 s a ua o ga na avoura ca eeira es- A's 5 horas

idéia que, em geral, fazem 36), É, o que lê nas tabelas I'
do día 26 de março, Instituto Brasileiro do Ca- te Estado, podemos reco- OSCARITO

a respeito os sulisfas é de do capitulo de Climatolo- Joaçaba, 26-3-54, fé em Florianópolis" avisa mcndar as seguintes: .F;HAZINI - MARY GON-

que residir em qqualquer gia, constantes do último
-: :1 todos os lavradores que a ,la) - Usar sementes pa- ÇALVES em:

,

l
.....f�.-...(\�(-...-.f\.....<�·

..

das Capitais nordestinas número ao "Anuário Esta-
ma direção geral, adquiriu ra semeadura sómente das FANTr'\'SMA POR ACASO

significa sofrer o ano todo tístico do Brasil", publica- contar provavelmente com
�1 produção paulista �e se- que o IBC e a Secretária

uma temperatura insupor- do pelo Conselho Nacional linhas cruzadas, alternada- mentes selecionadas de café da Agricultura do Estado

l' 1 1 E t
' , índ 'd' d das variedades BOURBON

.ave , ae s atística. mente servm o ci a es

Aos que daquela região Na verdade, o que com- principais em determinados VERMELHO, BOURBON

só conhecem histórias de provam os dados aqui refe- dias. Haveria prejuizo nas AMARELO, CATURRA e

sêcas e banditismo, êste ho- ridos é o fato, bem conheci- ' linhas diárias, com o uso de MUNDO NOVO,

je :" desaparecido, bastará, do e estudado pelos geógra- ilviõe"s rapidos e modernos, Os lavradores que estive

para desfazer o equívico, ,[os; de que nas regiões de Enfim, 1>elo que parece,
tem interessados na aquisi

citar alguns dados referen- .Iatitudes mais baixadas as os nossos velhos amigos r;ão dessas sementes deve

tes às máximas de tempe- temperaturas em geral se DC-3, C-47 e 'C-46, os que-
rão enviar seus pedidos ao

ratura em determinados mostram menos 'extrema-, ridos "�ixtos", terão' que
Escritório Estadual do IBC,

pontos do Nordeste. No ano das, sendo assim mitigadas I
:1OS servir durante 'muito em Florianópolis, à rua Te

de 1951, em Natal, por '1S variucôes. E no caso do, tempo ou até ,melhores dias nenje Silveíra.cn? 15 - Sa

exemplo, a máxima não foi litoral n�rdestino, onde se
I
com a renovação 'da frota. las 101/2, Caixa Postal, 324,

além de 31,1 graus, em João- situam as Capitais' aludidas,
I O maior entrave atual é a end.ereço telegráfico: CA�

Pessoa, de 32,4 em Maceió, há que registrar ainda a
I falta de divisas. Adquerir FECONSE, cuja entrega

de 31,6, ação ameaçadora da brisa aviões com divisas licitadas deverá ocorrer a partir de
.

,

Comparem-se essas má- que vem do mar, os cha-
ximas com as verificadas à mados ventos alíseos que al

cançam a costa de todo o

Brasil Norte-Oriental.

54 x 12 _:_ nacional

Preço: Cr$ 7,00 3,50

MARIO

Imp. até 14 anos,

No' Programa: .

Atualidades Atlantida

Censura LIVRE

mesma época, em várias ci
dades do Sul. Em 'Niterói,
por exemplo, 40 graus; no

nas Bolsas, seria por demais
naío próximo,

dispendioso. O que poderia ,

--:0:--

aliviar as dificuldades de COMUNICADO ,N° 2

No Programa:
distribuirem ou autoriza- SUZIE - desenho colorido

rem a distribuição: Preços: 7,00,- 3,50 A's 8,30 horas

2a) - Os lavradores não A's 8 horas Peggy' Cumings - John

devem nunca levar semen- Peggy Cumings - Jonh Dahl
tes beneficiadas ou em cas- Dhal MORTALMENTE

quinha, vindas de outros MORTALMENTE PERIGOSA

Estados, para suas proprie- PERIGOSA Censura: Improprio até

dades; Censura Improprio para 18 anos,

3a) - Os proprietários menores de 18 anos

de torrefação não devem No programa:

adquirir café-broqueado de O Esporte na Tela, Nac.

No programar.

Esporte na Tela - Nac,
Perú com farofa - dese-

outros Estados, pois do con- Peru com Farofa -' de- nho colorido
trárío poderão facilitar a

í .senho colorido Preços 81'S 7,60 - 3,50
entrada da praga:

I

Preços: 7,60 -' 3,50
4a) - Os lavradores

,

-A lavoura cafeeira de Leo

nossas emprezas, seria a fa

bricação nacional, produzin
do aviões �as nossas fabri-

A "BROCA DO CAFÉ"

;anta Catarina leva uma

.':rallde vantagem sôbre as

los outros Estados produto
de nossas linhas comerciais, .es de café, porque na 'zo-
a �rand�za do �osso. torrão", na cafeeira catarinense não

exige tais provídenciaa-c- � encontrada a terrivel pra-
adquire o mesmo tipo,

se-I
�ão já estava prevista pelas Não nos devemos fazer

I ga conhecida por "broca do

guida, posteriormente pe-, Cias, "Loide Aéreo", "Va- ilusões, para que a nossa a- 'café".
la "Aerovias", Estes apare- 'l'ig''', 'Real",' e "Aerovías", ' -

t h II �,laçao se man en a � nos Os estragos da ','broca"
l�os, �o entant,?' ,benificiar_n ?,r�curando transpôr e�ta� sirva como o desejamos, na cafeicultura brasileira
tao somente as h:,has m31S

I
lificuldades, a "Cruzelro muitas lutas ainda temos! comeca�am a tomar lt

extensas ou as do exterior, , adquire o primeiro "Con- pela frelrte, E' premente um
I
em 1924, quando qua,sev�u:

A "Vasp", j'ã mais preocu- I, .air", avião moderno e que, ex�me, rigo�oso da
. V!erda,-l toda a safra -do município

para com as linhas domes-I ('ventualment�, �o�s_a subs- deira situação e das POSS1-, paulista de Carripinas ficou
ticas e curtas, prefere os tituir os atuais avioes, po- bilidades que se oferecem! 'III till d D d

-

-,
U 1 iza a, es e .entâo

ja aprovados "Scandias" de :em, em prejuízos das linhas Funsões de emprezas per-] os f' lt t bé
dos;

i' "r p' I " '" _ I ca elCU ores e am em

falrricação suéca. cur tas. A Vasp aumentá mitíndo diminuícão das des- os" orzã 'f" f' 7a)\ - Caso seja consta-
_

, I "
' ,"

'
,

> I b os o lCialS lcaram '

No apos guerra, porem.v n sua frota de Scandias pezas e reunindo recursos' ala I t' tararr
tada a incidência da ;'bro-

, I." , '" , , _

'
,

rmac os e Ta aram de
contmuando as preocupa- I idquerindo mais cmco apa- facilitaria as aquisiçoes re_1 co b tA, "

d
ca" em qualquer lugar da Firma' dessa Capital, deseja' nomear Insper.nos

_, ,
'

• m a er esse lnlmlgo o

çoes armamentistas, nova e ! relhos fabricados pela fa- conhecidas como urgentes.! café. . zona cafeeira catarinense, Corretores nesta Cidade e Sub-Agentes 00 Interior

revoluciónante -época do a,.. orica Focker da Holanda.I. No que se refere ao pre-I O· -

, , d' 1
avisar imediatam{ente o 10 Estado oferecendo grande oportunidade

, preJU1ZO causa o pe a , , '

'
' , .

'

vião á jato surge e ameaça Estes aparelhos, da "Cru- ço de passagens fatalment�, "broca do café" no B 'I
Escntono do IBC" em

F.lO-1, Os candidatos i�teressados devem diriO'tr,-se à Rua'
lh- t d' ," "V "d d

'

raSl , ,

1"
,:::o

o ve 0_ mo ar aca emlCO. 7.elrO e
.
asp evem en- e entro em pouco teremos' tem sido muito grand N- ! nanopo lS, para que seJam· �n'ta Gal-"bald' 77

'

1430 d' 5" '7 8 9 '

_ I
e, ao

d
' ,

"-'" 1 1 1, ,as , ,nos las ,0, , , ue

Regista-se uma certa deso- traI' em serviço ainda este que contar com' majora- j"l dad ' Ab A I toma as as necessanas .pro-
I'

os seguros so re es-
' Abril

rÍE:ntação na fabricação de ano, - cões, pois até agora os au- te pont b
vidências para se combater

I
'

_ "A N 1 h dE'
>' lamas sa e-se que -

d' '1 Os interessados 'do InteI'l'or do Estado dOvi"t�, ']l'11'-
av.i.oes cOmerClaiS, preo- as in ,as o xterlOr mentos feitos correspondem ,sobe a b'lh- 'd "

a praga e nao elxa- a - se '

- -" -

I I
• 1 oes e cruzelros, ' 'I '

cupação maxima é: tama- �ontamos com a n�novação tão sómente ao consequente 'li" 'd d I' I alastrar, glrssem por carta,

I
u ver a e que atua mente

nh'), capacidade, velocidade, la frota da apanair" que, do aumento dos salarios e: por processos modernos co� IenGm, tudo que prejudica a ,e valendo de emprest�mo não foi previsto custo de: m!) a aplicacão de BHC
fabricação de um avião me- �onscguido, adquire os "Co- material novo nos calculos

I

�ombate ess; pl"l�a; toda�
nor, p.ratico, economico e metas" jato inglez de alta das passagens, Pc',sivelmen- via, cumpre-nos dizer que
seguro para as linhas do- velocidade, e a "Varig" ini- te voltará a-tabela "Luxo"

, d 1 h
:)_()_(l_()�_')_"

mesticas e curtas, Existe a ':ian o as suas in as para o com acrescimo para os avi-

dificuldade encontrar um �xterior adqueriu DC-61 as- ões modernosnas linhas ex- de normas edificantes, mui

aVlao capaz de substituir o ;im como a "Real" o pre- tensns e nas curtas, as tais to ainda poderá ser feito

DC-3,C-47 ou mesmo o C- ende fazer para a prevista "Pinga-pinga"_ - em benificio da coletiv-ida-

46 em uso em n/ linhas, Por 'nha internacional. - Outrosim" deve merecer I de e, consequeriteme�te, pa
falta de divisas �s nossas Balanceando as vanta- um exame as átuais linhas, 1'a a nossa aviação comer::

ell1preza� ficam prejudica0. :ens e desvantagens expos- evitàndo-se que algumas ci- .:ial, honrado o lugar que a

das na -filla do avião turbo- 'IS, é de se prever que te- dades fiquem saturadas e cupamos 'e correspondendo
helice "Wiscount" inglez, 'é:mos uma melhora apre- outras prejudicadas pela ás sadias e honestas aspira

que poderia, dado suas cara- :iaveI,nas linhás domésticas c:oncurr�ncia desenfreada ,e I ções daquele grande patri

teristicas, vir a ser o subs- :m-tas, com aparelhos
nO-I

prejudicial. Num exame sa-: cio, inventor e precursor,

tiLuto ideal, e cuja aquisi- lOS pl:evistos, teremos que dio e honesto e a adoação � SANTOS DUMONT, -

Desenvolvimento da 1-
f

. viação Cqmercial

cas já montadas e, pelo que
tudo indica" este dia não

está tão longe. A extensão

te em se colher os frutos
que ficaram no cafeeiro e

pegar do chão os frutos cai-

Emprego .. Conetagem -

_._--'-- --,_,-_ .._-------
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IDR. GUERREIRO
M E D ·1 C O ':-" '. Dr. Faos t,; Brasil! o E S T A D O Chefe do Servico de Ouvidos - Nariz e Garganta

;:) .

do Hospital de Florianópolis

I DR. ALFREDO A SLAVA' ESPECIALISTA EM DO- -

ADMINISTRAÇAO A clínica está montada com os mais modernosItll-A-RIO DE L_ARMO.. DRA WL·DY·
ANÇASm ,., ENÇAS DE CRE . .Redação e Oficinas, à rue Aparelhos para tratamento das doenças da especialidadeCANTIÇAO ! CHEREM

I'
\v. MUSSI

CL.INICA GERAL I
Conselheiro .Mafra, n. 160 ULTRASON (Tratamento das Sinusites sem operação)

- MÉDICO -

I e' CONSULTAS: Das 10 às: 'I'al. 3022 - Cx. Postal. 139
NEBULISAÇÃO- (Tratamento auxiliar das sinusites e

CLlNI1CA DE CRIANÇAS CUR,SO NACIONAL DE
DR AN'rO-NIO

"'C Divetor : RUBENS A. inflamações do Nariz e Garganta)ADULTOS DOENÇAS MENTAIS

I
I \.. DID 112 horas. RAMOS. lONISAÇÃO MEDICAMENTOSA '(Moderno aparelho

Doenças In�ernas E_x-?iretor, do Hospital MUSSI Cercnte: DOMINGOS F, DE
para Ionisar Medicamentos (Tratamento de dores de

Cor:AC:ÃO - 1< IGADO Co lôn ia Sant Ana. - lVIÉDICOS - Cons. e Residência: 7 de:
.

AQUINO. Cabeça e Inflamações dá Garganta e Olhos. E':'1 muito",
r.rl'\S - INTESTINOS Doenças nervosas e men- CIRURGIA-CLíNICA i Setembro n. 13. I Ropresentantes ;

casos são evitadas as operações das Amigdalas
Tratamento moderno da tais.. GElü\L-PARTOS I I

Reprcsen tações., A, 8.

La-l,-ULTRA� VIOLETA FRIO (Tratarnento das Faringites
SIFILIS Impotência �xua!. Servico completo e espev ] ra Lí.da. e inflamacões dos Ouvidos)Consultório- --:- Rua Tira, Rua Tiradentes n. 9. <;ializad� das DOENÇAS DE 1---- ----------·1 nlla Senador Dantas, 10

I RAIOS X (Radiografias da Cabeça)
Icnt es, !). Consu ltas das- -15 às Ui SENHORAS, tom modernos I A D V O G A DOS - fiO an dar.

,I REFRATOR (Moderno Aparelho para RECEITA de
HORARIO: horn s. métodos de d iagnóaticos c

1 I Tc�,: 22-5924 -

_
RIO de

. (OCULQS)
Das 9 Ú8 11 e das 13 às]6 FO�F.: 3-11.';. tratamento. -...! 1',T:1nell'o. ILAIVIPjl,Dl� de FENDA (Verificacão e diagnostico de

horas Re�.: Rua Santos Saraiva, SULPOSCOPIA - HJSTE- 'I DR. JOSÉ MEDEI- Rcnreior Lida. I

lesões dos Olho�)
Tel.: Con s, - 3.415 - Res. ,j4 - Estr-eito. r-o - SALPINGOGR"-\Fl,\ nos VIEIR!\ 1_ .

Rua Fel ipe de uliveira. n.
I INFRA VEHMELHO

- 2,27G - Florianópolis. I 'rEL. - 6245. - :\:[E_TAEO�ISIVIO BASAL I _" ADYOGAD�r__ :21 �- �o and��" _ I·
Grande Prática- na Re1!rada de Corpos Estranhos de

- ---

, Radioterapiap or ondas
_, . � ,_

'leI., 32-98,� - Sao Paulo Pulmao e Esofago ,

OMEU BASTOS Do MARIO WEN . I (·-tlxa Posta l 1::>0 -- Itajai ASSI"T ,i TT'n \s .. -DR. R �
i •

- 1\'. -

curtas-Eletrncoagulaclio

-I' ".'.
,'. , ,-' I

",-. UH" Consulurrio: Visconde de OU_l'O Preto 2 (Altos da Casa'

IIAUSEN
\

.

I ,
.. 1-

-

r ('
--- Santa Ca tnr in a -! Na Cnpitnl B 1 H

'PIRES . D Raios U Ira w et a e '1 ra
_

--------,
_ __I

' ,,"

-.". I. A • ,

-

e o �nzont� I-

- MÉDICO - CLíNICA MÉDICA DE I\- {':mellio., . , ,: ORo MARIO LAU-
-

<\�O ., CI,$ 170,00 I ne!l1dencw - Fe�lpe Schm�(�t, 113. Tel.efone 2,365
·:t· . H'( I ,\ DULTOS E CIUANÇAS Consu ltór io : Icua Trajano, I

-

RINDO 1"eI1vstl P ., •• CI$ 90,00 Consultas - pela manha no Hospital - A tardeCum PI" rca no osnr a

I
-

o Ed
•. '

I N I t " r _1 2 h di C 1 ' .
-

.

1 A
. Con su ltór io -- Rua João n. 1. 1 a ndn r - < 111010 (O

I
o n l'IIO uas oras em ian te no onsu t01'1OSao Francisco ( e SSIS e .na·

I '[ -.

'\ I:r$ 200,00
Santa Casa do Rio de Pinto, 10 - Te!. M',769. I

i\ O�::I:.�I.�:, T'
�

n
" ') 1,-,-

I C I�. n,o ":.l·'e·
, .... ,

C- .. � 110,OO! DOENÇAS DO APARELHO DIGESTIVO �J ' '. Consultas: Das 4 as 6 ho- LUd<.110. <in. ;1 as L. I

I D�.?- CLi-\UDIO I'
eUL ( '

..
" .:" U·LCJi'RAS-DO l"STO,,/f 'GO '<' DUODE'NO ALERGIA-

- aneno I., 1). MU"Sl "

I An úr.c ios mediante COIl- ,. _ ln!. r,. "CLíNICA GERAL DE .r ras.
.. ,

_

II,IS ,--: t: �,', '. ::".'
_

' BOR�ES ',:

. J . .

DERMATOLOGICA E CLINICA GERAL
L 'OS· E' CRIANÇAS Resldencla: Rua Esteve" na� i s as IS horas DI a. \.'u .

LI ,1(.0.
,-, . -,1 O M· I N F

.A�U 'lJt"' AG' 'Í' I
ú

n ior 45 Tel 2812 : �JL'::'Sl. ADVOGADOS Os origmais, mesmo nao

r IRlle unes errelrava�o�:u 2ono�IG�AÇÚ.u
10 '-' , • ".

•

'Ij{e.:;ià�flcia: Avenida 'I'roin- FIno em geral, Re?Ul:sos l'lIbliC,&dos, não serão devol-·1 • . !J-II-'
H

g_:
S I Q' OI lIOS OUVIDOS - j.:ow,.;ky. 84, peran te o Supremo 'I'r ibunu! : \ Ides .

Ol'a_r!O-: egu!1c. as e, ullll- I NARIZ E GARGANTA I �---'� -----'---�--
-- ----.

Federal e Tribunal Fc.leral .11. A direção não se respon-·
RECE'M CHEGA DO D':) RIO· DE JANEIRO,tas-feiras das 8,30 as 1

I' ... Dr. NE\I!'(i'lON ;
, b il i I . it s emi !

- r � l
.

hnr s.' -

.

J\..
_

." 1 de Recursos.
,

'

.

_ I�a, ,l,lza ?� �s, concco �o;
-

ATENDE Á RUA VICTOR MEIRELLES N0 18, 10.� • A ,
•

•
•
---

• D'AVILA I ESCRI1Ór.IOS ,1,,� no" art igos a ss in ados.
ANDAI:{ DAS 9 ÁS 11 HORAS _ DIÁRIAMENTE.Residência Rua Felipe DR JÚLIO DOIN I

. -'

Ed i
... , -_ ------

• .

o' ,I -

\..
,

CIHURGIA GEHAL F'lor ianópo l is -

.. ttJCIO

I � .... CHAMADOS A QUALQUER nORA DO-DIA OUS..:h:,jdt, 23 -- 2 andar,

I
- VIEIRA Doenças

.

de Senho�a� -: São forge, ,rua TraJano, 12 l armaçlaS DA NOITE NO CACIQUE HOTEL, Á RUA FELIP
;C]H. 1 - Tel 3,(102.

.

,_
. Pl'oclologia :-. EletrICidade 1-

1. andaI�. sala ..1.. ,_ . I d PI �
.. SCHMIDT.

--------r-- I ESPECIALISTA EM DO'EN. MedIca RIO de Janeno --:- EdICJC�O e anla o
••DR. WALMOR ZO-

ÇAS DOS OLHOS"OUVI- Con!'.ultól'io: Rua Vito!' B?rba Gato, AvenIda Ant�- 10 Sábado (tarde) -.Terr.eno·s na VI·la Fio· -r'IdaMER GARCIA E G RGAN·T' 1\1
. ,I ')Q T t f e' 11110 Carlos 207 - sa!a IDOS. , . R '

.� "
,�

1>OS, N.ARIZ _.A
. , .

1� I � elrt �s n, �O - e e 011·.
.____ Farmacla Noturna -.

uaJ
.

..,
.

D�plomado pela F acuIdade Ex-AssIstente na PohchDlca

r
,)307. ,I DR CLARNO G Trajano •. ,'. _

.,'
_

Nacional de Medicina. da Geral do ,Rio de Janeiro, na Consultas: Das 15 horas' •

"

F
,. ..

'

-

(E t
- ·

t )
,

'. .

d'· GALLETTI 11 Dommgo - armaCla .-' �

s reI oUniversidade do BraSIl Calxa de Aposentadol'la e

1
erro lante., ... ,.

.

.

Ex-interno por concurso da Pensõe� da Leo.poldi�a R�I. _, Residênc;3: Rua
. :;Idal - ADVOGADO _ N6t�rna - Ru� Tra]ano I .. ..... �.

'

l\�aternidade-Esc·ola,. lway e .n� HospItal Sao Joao

1- v�--=-- 1 ele!�_�:_3.:_4_:_�__.. __ Rua Vitor Meirtlles, 60. I. 16 ��exta-felra Santa -, i\1AGNIFIÇOS LOTES, COM FINANCI1:MEl\JnJ A
(ServIço do Prof. OctavJO BlltJsta da Lagoa.

> EL
FONE: 2.468. :_,'armama Esperança - Rua I LONGO PRAZO SEM JUROS

Rodrigues Lima)
.

Curso no Departamento Na- Dh. SAMU - FlorianópüHs - " Ih' MafI'a I Oportunidade especial para aquisição, com grande.

I d S 'd j ONSECA
. �onse elro

.Ex-interno do Serviço de clona e au e F I· .....
- - -

w -.-..-. w .....� 17 S 'b d (t d) ,facilidade, de um esplendido lote na VILA FLÓRIDA.
Cit'lJrgia do I1ospit?1

. C_ons�lIta" .diàriamente das CIRUHGIÁO DENTISTA �nformaçoe� ;'.:-' ,a ao. ,c:.
e
.-! Lug�� �lto � sa�dáv_el, e toela facilidade de condução.L A. P. E. T. C. do HIO de lO as 12 hOJas.. ,_;�nsultório e Résidência:

_ _I E aln�acla da Fe Fehpe Ptlvlhglada locahzaçao, riélS PROX1MIDADJ�S DO ES-
Janeiro. ,

3a3. e 5as. feIras de 15 as
.:ua Fernando Machado, 5. ufels Schmidt TADIO DO FIGUEIRENSE, assegurando valorizaçãoJ\lédicf. do HospItal de as 18 horas. Clínica Geral - Cirurgia 18 Domingo _ Farmácia Imediata.

Caridade Atende no Hospital de
u"ucal Dentaduras - Pontes 1

'

F I' C h 'dt OS TERHENOS EM ZONAS MAIS DISTANTES- -

,

O h 1 I á (a Fe - • e Ipe c mIDOENÇAS DE SENIIOllAS Caridade, de 8 as 1 oras. VIóveis e fixas. 'o e for encontr'.n . n�1S, NÃO PODEM OF_€RECER AS MESMAS VANTA-
- p.urr.OS::_Op.En�çõES

. Consultório: .Rua _Vitor Raio X e Infra-vermelho. a cotunll. informIH:i",f''' qm 24 Sabado (tarde) Peça hoje mesmo infurmac:ões a
C(lIIS: Rua João Pinto n._]6, Meireles,. esqllÍna com Sal- HORAIUO: De segunda a 'ccc!'isita. diàrillmenle e dt. Félrmácia Moderna - Rua SOCIEDADE IMOBILIÁRIA SUL BRASILEIRA

das ]6,00 às - U�:QO (lanha Mà_rinho.
.

'}cxta-feira das ]Oll.s 12 ho- :me(fjato:
"'. _" , .. _ , _Jóão�gil)tQ

, _', � __
LTDA: (SUHRA_L)

horas. Residência: Travessa
I'as, e das 14 às 18 horas. i 25 Domingo _ Farmá- Escrit6rio:- Edirício' Sá,) Jorge, Sàla ti _ Fcne: :1-1-9-2,

. Pela manhã atendt' Ul'ussanga 2. -

f>as o, ,", O a's 12 horas aos JORNAIS Teidont",)
cia Moderna - Rua João

diàl'liadmenCte �o :013- Apt. 102. I >lábados,

10
Estado 3.022

Pinto.pita e ar) a �.
DR VIDAL I M

A Gazeta 2.656
Residência: -.... • .

-

DR. JJIB CTiERE Diário da Tarde .. : 3.57!l O
. serviço noturno será

Rua: General Bittencourt CLíNICA DE CRIANÇAS' ADVOGADO Diário da ManhA... 2.463 efetuado pelas farmácias
101 COI'{SULTóRIO - Feli- C�usas cíveis, comerciais) A Verdade :.. 2.01(11' Moderna, Sto. Antônio en. '.

Oli I 1 2 68RPe Schmidt, 38. 'rim.inais e trabalhistas. Imprensa c a .. '1\1 •

d
'TelefoJ,le: 2.692.

I
-

HOSPITAIS· 1 Hoturn.a,
sItua as. as ruas

� CONSULTAS - Das 4 C l l _-------- onsu tas popu ares
De Caridade: Joao Pmto e Tra]ano.DR. ARMANDO VA.I qS 6 hl)ras. Rua Núnes Machado, 17 (Provedor) •...... 2.314 - A presente tabela não

LÉRIO DE ASSIS Residência: Tenente Sil- (esq. Tiradentes) - sohra- (Portaria) .. 2.036j poderá ser alterada·. sem
- MÉDICO - veira, 130 do - sala 3. Nerêu Ramua' �.. 813571 ')révia autorização dêste

Dos Serviç<)s de Clínica In- ,FONE - 3.165. I Militar . . . . . . . . . .. ..

tantil da Assistência Muni- I DR. H E N R I QUE São Sebastião (Casa' Departamento.
.

cipa] e Hospital de Caridade
.

I A AIS·O d� Saúde) :t15:i
CLíNICA MÉDICA DE DR- ANTÔNIO MO- PRISCO

_

PR· -Iaternidade Doutor

CRIANÇAS E ADULTOS

\ NJZ DE ARAGÃO
MÉDICO Cllrlo� Corrta �... lI.121

- Alérgia - Operações - Doenças CHAMADAS UR-
Consultório: Rua Nunes Je Senhoras __ Clínica de GENTES

CmURGIA TREUMATO· C d B I. iMachado, 7 - Consultas das
Ad lt orpo e om"" r08

15 às 18 horas. LOGIA .�, u os.
;ervii;o Luz (Hf'-!jla.

Residência: Rua Marechal Ortopedia. Curso de Especiàlisaç:b mações) .

Guilherme, 5 - Fone: 3783. Consultório: João Pinto, no Hospital dor. ServidrJr('s F10lícia (Sala CllmiR-
18.
Das 15 às 17 diàriamenté.
Menos aos Sãbados

Res.: Bocaiuva 135.
Fone: - 2.714.

DR I. LÜBATO
FILHO

J)llenças do apare'ho respi
ratório

TUBERCULOSE
RA'nIOGRAFIA E RADIOS

�

CQPIA DOS PULMõES

Cil'urgia do 'l'orax
Form-ado

-

pela Faculdade
N fl( :Dnai, d,e Medicina, Tisio
logi�ta e 'Tisiocirurgião do

I
Hos'Pital Nerêu Ramos

CUt10 Óe-especializaçiie pela
S; N. ':::'. Ex�in,tel'TJo e Ex-as
sistente ele Cirurgia do Prof.
Ugo' Pinheir� 'GU'imúães

-"
" .

(-Rio)
-

.'

G.ql�sf 'Felipe Scbmiát, 38
- Fone- '3801'. '

Atende em hora marrada.
, Res:. Rua São Jo,rge 30 -

Fóue 2395."
.,..

8scola primária
.

Adventista'
Matrículas Abertas

'.3t:l I ,.

CJrsos: -Primaria e Aa-

2.4UJ I missão. .

.

Rua Visconde de Ouro
Z.03}· Preto, 75.�1a Estado sario) _

(Se'viço .J0 Prof. Marla- Polícia CGa!"l. :;:'iJe-

:10 de Andrade) gado) .. , ..... .. 2.5S!

C1!1sl11tas - Pela manhã l�O;������i��,�E .

Ino Hospital de Caridade. A JtREO
À tarde,· das 15,30hs. TAC '�.70t

em diante no-· �onsultório I Cl'U'leirêl dI! Sul �_50{,
.,

'

P nai 3.55:1;', Rua Nunes Ma,c�.a�o 11, .,a :
r , ..

, . \ .' arlle ., " 2.32;';
!',sqll_na de Tn·�dentes. Te:. Lóiele Alrt'o .. , .. 2.402
.� 766. Real .. :.... . , /._3,�
Resit�ncia - La .

Porta Sc';ndinllv8s 2.MH'
HOT€JS

leiTE
Agência

de
HoteL

Lux , .. . . . .. 21121

\1al{t'!\tlr 2.2713
'1f'trtlpol .. ' .... ,. 3.147 i

I til F,'ru , . , . . . . . "l21 I
C clqut> lU�l-l I
C(-ntn: - .. _ 2,Mi' i
E"Itr<l'11il ,. "�_:nL:,
lei .. !'!l _ , , . , , . , •. _ ,. !I.t:,)� _,

F:�THElTO
,-. ,

Publicidade
Caixa Postal. 45

}'lorianópolis
Santa CatarJna

,
. ,

CLíNICA DE OLHOS - OUVIDOS - NARIZ E
GARGANTA

- do-

Navio�Motor «Carl Hoepcke»
B�·

.. RAPIDEZ - CONFORTO - SEGURANÇA
Viagens entre FLORIANOPOLIS e RIO DE JANEIRO

•
Escalas intermediárias em Itajaí, Santos, são Se

bastião, Ilha Bela, Ubatuba, sendo nestes quatro últi
mos apenas para movimento de passageiros.

As escal�s em S. Sebastião, Ilha Bela. Ubatuba não
p1'ejudicaTão o horáTio de chegada no RIO (Ida) e

.

SANTOS (Volta)
ITINERÁRIO DO N/M. CARL HOEPCKE, NO M:mS

DE ABRIL, MAIO E JU�HO

IDA

Fl01'ianóp6lis
8/4
19/4
1°/5
12/5
23/5
,3/6
14/6
25/6

Itajaí
10/4
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

VOLTA

Rio de Janeiro
15/4
27/4
8/5
19/5
30/5
10/6
21/6
2/7

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

Itaji:tí
17/4
29/4
10/5
21/5
1°/6
12/6
23/6
-

4/7

Horário de Saída:
de Florianópolis às 24,00 horas
do !fio de Janeiro às 16,00 horas

Para mais informações dil'ijam-s;e à
.

El\1PRf:SA NACIONAL DE �-IAVEGAÇAO HOEPCr�E
I
! Hua: Deodoro - Caixa Post<>J n_ 92 - Telefone: 2,212

- -

----_._--....,..._� "'-�".'

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

Lavand;c( com Sabão

\/irge rn-, 'E5l>e�ia l,id�de
da· Cla. WETIEL INDUSTRIAL-J8IDvllle. (m_arca �eglstrada)
..

-

.

- .ecoDomiza.§e tempo e dlnbelro
.

-,
.

"

_.,

. : -- ._ .... '-�],.--'-�"'�---- "_' _,
�� .---.-- .. - _ ..._ -_ .. _--�� .. ,

- .._"'-_ ... -

._.�-=-,_.�
_ .. I��.-- •• "_' . �._._ .. � __ --�. _-----:,":., ':-;:--:...

.

Coqúeiros, p r o xi m o ao

Prnia Clube.

lnfo,nnações à Rua Con

seUH2iro Mafra nO 24, •

Casas
Alugam-se ótimas resi

José
nos

ciências, uma à Rua
Jaeques nO 4 e outra

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



A f. A. B.

Florianópolis, Quarta-feira, 7 de Abril de 1954.

Marcadas as eleições
.

o egrégio Tribunal Regional Eleitoral,
em sua sessão de ontem, marcou para o dia 22

de agôsto, próximo vindouro, as eleições de
Prefeito nos muni-cípios de Guaramirim,' Itu
poranga, Piratuba, Capinzal, Taió, Tangará e

Turvo. Neste último município, o pleito será
também para vereadores.

._----_ .. -.._�-.-

U. B. R. O.
. 1Posse,Eleição da nova dire.toria.

No último domingo, dia' 4 de Abril, os> socios da
.

União Beneficente e Recreativa Operária estiveram reu

nidos para a eleição de sua nov_a Diretoría e que dirigirá
os destinos da mesma no período 1954/55.

Há muitos dias e notadamente nos últimos, apezar
das constantes chuvas, grande era o entusiasmo reinante
em torno de tão significativa reunião, notãndo�se gra�de
movimento em torno ào pleito.

'

Duas Chapas esta\(am el)1 cogitações e, depois de a

provadas, foram submetidas à consideração dos associa-
dos. C.onsül.vam dQs seguintEs elementos:

.

Pr'esidente - João Nilo Vieira.
Vice - "Genésio dos Santos.
10 Secretário - Lauro da Costa Filho
20 Secretário - Jutaí Beiro Caramis.
10 Tesoureiro - Apostolo Diamantaras.
20 Tesoureiro - João Batista Rodrigues.
Conselho Fiscal - Domingos Tonera :- Epaminon

das V. Carvalho - Alyaro A. Trilha - Narciso G. Li
ma e Tiago Martins.

Procurador - Altamiro Rodrigues.
Bibliotecário - Celso Egidio dos-Santos.

Presidente - João Sebastião da Silva'
Vice - Lidio Manoel Tavares.
10 Secretário - Akylles Diamantar.as.
20 Secretário - Arnaldo Tavares.
10 Tesoureiro - Ponciano Martins.
20 Tesoul'eiro - Romeu Vieira.
Conselho Fiscal - Francisco João Manoel - Os

valdo Peixoto - José Nicolau Vieira - Olivio Ortiga
Filho - Manoel Belarmino Alves.

Procurador - João Pedro de Matos.
Bibliotecário,_;._. Valdemar El'eotero Pacheco.
Apezar do mau tempo reinante não foi possivel a de�

.

vida propaganda em torno das ,chapas, mas, assim mes.

mo, 273 associados cornp:lreéeram à séde no dia 4, para
a eleição.

I

A partir das� 8 horas começaram a chegar os �ssocia
dos que, após a assinatura do Livro de Presença Iam co

locando na urna os seus votos.
Às 9 horas foi aberta a sessão, em meiõ-agrande e!'1-

pcctativa em torno dos resultados. Iniciada a apuração
verificou-se a vitória da ,chapa encabeçada pelo sr. João
Nilo Vieira, que obteve 212 votos contra 52.

Às 12 horas foi enc(;rrada a- reuniãCil, com a proc1a
mncão da nova Diretoria, cuja posse foi marcada para o

pró�imo dia 10 de Maio, em solenidade especial.
À Chapa vitoriosa tem à sua fren,te um elemento de

valor no centro da Uriião. inquestionávelmente um ba
luarte das aspirações da classe.

O ESTAD0�,.�e con�ratula com a União Beneficente
e Hecre�1tiva':Dnm'!:ia, fazendo votos para que a nova

Diretoria tenha ,S€5J.u:,·trabalhos coroados de, franco êxito.

I
serviços instalados em. J0-

•
invile,

,

Aos abnegados Salvacío-

8 OS
* Os hJ:asileil'os, já no

início do ano de 1831,

seus amigos em quem vi

brára a traiçoeira punhala
da. Através de um cupin-
-cqa tem feito molecagens,

* �:

não se conformavam mais

com o fato de serem gover

nados por um principe es-

DOIS GRUPOS DE JATOS ;os. São aparelhos de um-e FABRICAÇAO DE JATOS trangeiro.

C d J
.

· ") R I-
- POSSUI A F_�B' - FA- dois lugares, com velocida- NO BRASIL Agitado e audaz, o espí-

orpo e 01DVI e - ea Izaçoes.. BRICAÇAO DE JATOS de média de 980 quilôme- 'dto público já sabia exigir

N'
.

d' t
.

NO BRASIL tros por hora e altitude O esfôrço da FAB para do Imperador tudo que jul-'O VOS empreeo lmen OS ideal de 10 mil metros. Até .icompanhar o progresso da gava ser seu direito.
"Auxiliar as atividades Foi ocupado durante o' sas desta Capital em busca RIO (Agência Nacional) o fim do mês o restante da rviação militar moderna Em face das constantes a-

salvacionistas é sustentar os mo 2.555 vezes; forneceu de donativos para novas - A Fôrça Aérea Brasilei- encomenda feita à :nlobster não se, deteve na encomen- g;tações populares, muitas
braços de consagrados ser- �.160 refeições; doou roupas instalações a que se propu- la, que com o seu primeiro Aircraft Company' Ltd de- da de 'um dos últimos tipos das quais contavam com o

vos de peus que lutam ab- .ium valor de Cr$ 5.500,00. zeram. grupo de caça, escreveu verá estar em nosso país. .Ie jatos ingleses. Foi mais apoio das forças 'armadas,
ncgadamente em favor dos Prestou ainda os seguin- Querem instalar, junto ao uma das mais belas páginas Jdiant-e, com o objetivo de

pensou D. Pedro salvar o

que sofrem, bem como pelo .es serviços de amparo aos .rue já existe naquela Cida- na segunda guerra mun- .vssegurar ao Brasil a reno- :rono para seu filho.
.

reajustamento de lares, (in- iecessitados: .Ie, mais i Clínica Médica, dial, nos céus da Itália, es- ..ação de sua frota aérea de Na Europa
.

os aconteci-
felicitados pela ação do vi- Mantimentos fornecidos à t Albergue, 1 Lar para mo- cá-se aparelhando para. a- T IM combate. mentos desenrolados não
cio, dei pecado, e de toda mi- 157 famílias; casas visitadas ças operárias (para pro�e- companhar o progresso da e • e Assim, a FAB já ultimou eram do agrado do Impera-
séria moral e espiritual) ou .om conforto espiritual e Jê-las dos perigos ,das hos- .ivíação militar moderna. JS entendimentos com a dor do Brasil. Sua filha, D.
assistindo a invalidas, e a naterial, 708; Crianças ins- _-,edarias e pensões), 1 Es- Até bem pouco tempo, os ALUGA-SE UMA Fokker Indústria Aeronáu- Maria II era a Rainha de
crianças vitimas de pais in- :ruídas e amparadas, 1.820. :ritóriõ par� atender neces- céus do Brasil, ainda não CONSCI�NCIA tica S.,A., da Holanda, para Portugal; D. Miguel, irmão
dignos". ,

' Todo o serviço feito foi .idades gerais e uma prová- .inha sido rasgados pelos 1 fabricação de aparelhos a de D. Pedro, tentavá tirar-

N�ste propósito' vem . se gratis, pois que nada rece- /el Cantina popular, para Jatos velocíssimos, que cons- atando êle traiu seus Jato no Brasil. A primeira lhe o trono, proclamando-se
conduzindo o Corpo do E- bem em troca. iperários moradores dis- tituem a grande conquista companheiros de bancada, encomenda, a ser iniciada Rei absoluto.
xército da Salvação, com 'Não é demais relembrar tantes, fornecendo refeição da aviação moderna. seus amigos e seu chefe, em maio compreende 200 a- Já ,em Fevereiro manifes
quartel em Joinvile, neste 1Ue todas' as propriedades por preço insignificante. Hoje a FAB já conta com desapareceu da circulação. parelhos, sendo 50 de pro- .tara D. Pedro I o 'propósito
Estado, que agora está em- do Exército da Salvação Para está grande obra ca- 54 pilotos selecionados e Notícias vagas apontavam- pulsão a jato e 150 para ins- �,de, ao regressar ao Rio de
penhado num esforço finan- não constituem patrimonio recém de donativos da po- nstruídos no- manejo dos' no em Porto Alegre, no

I
trução de treinamento. Janeiro �ois estava em

ceiro em pról de sua obra particular. E' do povo e pa- .mlação, já que não são sub- aviões a jato, além de equi- Rio, em São Paulo. Os a- O problema dadas pelas' \'iagem),' abdicar o trono.
social de indiscutiveis mé- ra o povo, sendo integrado .rencionados. pes de técnicos e especialis- genciadores da traição des-, sobressalentes está sendo Realinente, a 5 de Abril,
ritos e de grande alcance. no Património Nacional. E' uma campanha, patrió- tas nos mesmos ,;par€lhos. 'pista�am o paradeiro do, ,mcarado. . c.om serieda�e I já no Rio, nomeou um Mi-
No decorrer de .1953 . a- Daí a razão desta nota, a- üca e benemérita, a que Dos 70 aparelhos Globster-I desbríado. Mas seu nome tendo-se iniciadoa execuçao ristério de sua confiança,

quele Corpo, que mantem lertando a população, pois não nos devemos excusar, Meteor" encomendados à ganhava salpicas de lama, de um plano de estímulo à,' mas o povo não concordou
um ALBERGUE NOTUR- ]ue, dentro de alguns dias conhecendo, como conhece- Inglaterra, j�stão em ser-

I corria pelas sarjetas da ci- indústria nacional, fomen- e como não' conseguisse a

NO em Joinvile, com apenas im Oficial do Exército da mos, a grande obra que o viço 53 unidades, das quais Idade, 7mpapado da mais tando a produção de tais I
reintegração do que fôra de-

10 c:lJ:nas, apresentou o se- Salvação, com Quartel em Exército da Salvação vem 46 foram montadas no Bl'a-I fétida sujeira. Era a con- peças em nosso país. mitido, reuniram-se a 7 de
guinte movimento: Joinvile, percorrerá as ea- reali;ando em todos os qua- .sil e por técnicos brasilei-, denação de um povo que Inegavelmuente a FAB, a Abril; no Campo de Si:mt'-

drantes da terra, notada- não conhecia, nos seus Ias- mais recente das três Fôr- Ana, e, alí, com o apoio das
mente em nossa Pátria e em Nossa Ilha, tos políticos, a ignominiosa ças Armadas do Brasil, deu Tropas, inclusive (i) próprio
Joinvile. atitude cu'zitbaresca. Era o um grande passo no cami- Comandante, exigiram uma

Estejamos prevenidos. e Nosso rov_o ferro-em-braza da opinião nho de sua auto-suficiência. 'resolução.
-ontrlbuamos, com qualquer

�

pública marcando o seu AÇÃO EXECUTIVA DOdonativo, em benefício dos traidor. E todo território D. Pedro, então,' abdicou,
A colaboração que publi- c a t a r i n e n se acompa-

I.A.P.!.
nomeando José Bonifácio,

carnes em no�sa. ediçã? .

de
j n�ou (estarrecido) a verti- 'RIO, 6 (V.A.) - Infor- tutor de seu filho, após o

ontem, na última pagina, ginosa queda moral de um .iam de Belo Horizonte que que partiu para a Europa,
deixou de sair, por um la- jovem no declive da trai- ) IAPI propôs ação execu- deíxando .o Brasil entregue
mentável lapso, sem o no- ção. Sopesando os trinta di- iva fiscal contra a Associa- aos brasileiros.
me de seu autor, o.sr, Oásis nheiros (a inflação àquela ão Batista de .Assistência O 7 de Abril de 1831 foi
Haarlem Dias. época era incipiente) rea- jocial, a fim de receber a 'pois, o complemento de nos-

pareceu o Judas da política .mportancia de 12.199 cru- .a Independência, a última
barriga-vêrde. Vagando pe- :eiros, relativa à contribui- etapa da nossa emancipa

I las. longínquas praias, pe- ,:ão de março de 1945' a fe- , ção .

las ruas desertas, aprovei- .ereiro de 1946, juros de _ "Retiro-me para a Eu-
tandoo escuro da noite, 110ra e multa. repa e deixo um país que
�lhos pregados no chão. Vi- 'Foi citado o desembarga- tanto amei e ainda amo: a

vendo o negror de 24 horas .lor Antonio Martins Vilas I aui estâ a minha abdica
diárias de black-out. Cola- Joas, pastor protestante e! <;ão; - DE,SEJO' QUE OS
do ao remorso, sombra com presidente da Associação BRASILEIROS SEJAM
sombra. Aceitando seu ges- Como não se efetuou o pa- lfELIZES".
to ignóbil como um fait a- gamento os oficiais de jus-
complis, adaptou-se à nova . Eça procederam a penhora Esta a inspiração máxima

vida. E começou a rondar dos bens executados, a s.a- que devemos ter em mente.

os quarteirões mais próxi- bel': Templo Evangélico de Sejamos leais ao nosso Pas
mos do centro da cidade, Belo. Horizonte, Orfanato e sado histórico. 'l'rabalhe
vencendo as últimas resls- terreno localizado na cida- "l'.os, moral e civicament�,
tência de sua 'desfibrada de de Betim, tudo avaliado para que o Brasil continue

dignidade. Comprou então, em mais de cinco milhões a ser a Pátria de_�um Povo
um automóvel (olá lá-lá!) ]e cruzeiros. I livre e soberano.
que pertencêra a um de ------- -_._-_.

Ft1�-GQanae

[listas o nosso apoio moral
� os votos de completo êxi
o na tarefa a que se pre-

...uzeraln .

vendendo informes, condi
cionando sua 'interferência
em troca dé 300' dinheiros
(a inflação decuplicou) e

assim vai afanando os in-
.

. cautos. tsse
. pobre diabo

aniversariou outro dia e os

jorna�s rosados pespegaram
(pela primeira vêz) seu

élichê. Os comentários mais

duros escutámos proferidos
por gente de bem . Indigna
dos pelo cinismo da publi- I

cação. Espantados pelo ba
rateamento da imprensa ro

sada. Acontece que a UDN

quer fazê-lo deputado esta

dual, possivelmente como
l'esgate de um s�ldo deve
dor. E o pa�tido do sr. Bor
nhausen lançará um escár
neo ao povo. em vêz de um

candidato. Que terá nas

suas faixas de propaganda
o slogans "Sou 'um traidor I

apunhalei meus amigos .... "

x x

Vou, outra vez, dedicar-me à literatura. On
tem, de vereda, devorei o Dom Camilo e, seu reba
nho. Hoje vou iniciar as Memórias do cárcere.
Dom 'Camilo fez-me lembrar o sàudoso Padre. An
-gelo Contessotto, eminente educador da Compa
nhia de Jesus, falecido em 1953, em São Leopoldo.
Quando' Prefeito Gerál do Ginásio Catarinense, o
Pe. Contessotto não admitia que se falasse em po-

,

lítica ..Mas, revolucionário vermelho G ue era, na

queles tempos de 1929,. antes de iniciar suas . no

táveis aulas, costumava assoar-se. Para tal, sacava
da bati11(( um enorme lenço encarnado... que era

uma definição!
Certa feita, em aula, largei uma piada oposi

cionista. (O dr. Adolfo Konder, então governador,
que me perdoe) � O Pe. Contessotto deixou que a

turnía risse aquele riso exagerado dessas ocaSlOes,
entre alunos. Depois, com a maior calma do mun:'
do, sentenciou: I

- "Srs. oficiais. A revolução ainda não estou
rou! Cumpre-me, como autoridade, manter o regi

. me. Eu sou aqui o Ministro da Guerra."
. E, fulminando-me:
- "Tenente Jú, o sr: está 1)reso, à minha 01'

demo Apresente-se no qua�tel, das 16 as �8 horas,
durante 10 dias."

1

Dia Mu·odial
.

d,a,' Saúde

x

Quem poderá duvidar de

majs alguma
mundo?

coisa nêsse

x

x

Apesar disso, ainda ando.metido
cas!!!

'

em
.

politi-

7 de Abril é' o' 'âia�consagrado
pessoa humi1de quão �abnegada da
constituindo-se em atíva sentinela.

A prática da enfermagem, em seus multi
plos aspectos,' como a imp-ortância da Enfermei
ra auxiliando os Povos em busca do estado de
saúde, foi o têma escolhido pela Organização
Mundial de Saúde para celebrar este dia neste

à .:saúde, 'na
ÉIif�rmeira,

ano ..

E' uma justa medida e uma grande home-
r .

nagern à memória imortal de FLORENCE·
NIGGHTINGALE, a inspiradora do grande
movimento que culminou com a Enfermagem
p1'ofissional, cujos méritos e cujas àbras o mun

do inteiro admira, respeita e acata, porque é de
grande alcance social. ----:.....

...BUM
-�����

x x

A FLORENCE NIGHTINGALE devemos
c s principias fundam�ntais em que :está basçá
da a Enfermagem moderna.

'''Nos horrendos hospit'ais militares da Cri
méia, ao passar por entre os moci.mbundos,
FLORENCE NIGHTINGALE °compreendeu
que não bastava"ao seu trabalho o coração de
dicado. A arte de cuidar do doente, o conheci- ,

mento das leis da vida e da morte, disse Ela
um século atrás, são cousas "de importância e

dificuldade �ais que exigem o aprendizado pela
experiência e pela pesquisa cuidadosa, como

qualquer outra arte". Elá deu ao mundo um

conceito inteiramente novo do poder e do lugar
que deveria ocupar na sociedade a mulher ins
truída e educada. tste conceito vemp-lo hoje
concretizado na profi.ssão moderna da enferma
g'em que, aos atributos de compaixão, essenciais
à Enfermeira, incorpora a habilidade serena

conferida pela disciplina da educação e do a

destramento.

A Enfermeira de hoje, quer à caheceira
do doente, quer no teatro' le operações, na' clí
nica, na escola ou no lar, é a âmiga e conse

lheira de toâos e a professora benvida da saú-
de." ,

Nesta oportunidade, pois, IÍ/!9a mais justo ,e

significativo, que este legado venha "inspirar
nas jovéln.s mulheres de caráter, em toda parte,
o desejo inabalável de abraçar a profissão hí.l
manitál:ia e plena de recompensas ·que é a en

fermagem".

Múita gente existe qúe ainda pensa ter si
do,- na época de FLORENCE NIGHTINGALE
a profissão de 'enfermagem, causa para pionei
ras. Mas, hoje, precisamente na época contur
bada que vivemos, quando a Saúde Pública está
relegada à planos secundários, é que se fazem
necessários os serviços, abnegados, altruis.tas,
desintérEssados, das Enfermeiras, as sentinelas
impavidas da saúde!
,

. Prestamos, pois, neste dia,. nossas mais ca
lorosas m�nifestações de apreço ás Enfermeiras
do Brasil!

x

Nas histórias de Dom Camilo tenho tomado
a liberdade de personalizar o Pepeme no meu velho'
amigo, deputado Enedino Ribeiro. Peponê, no fun
do, é boa praça! O partido é que o faz serrt)stradei
)'0, sanguino lento, mas sempre patodonaldêsco ...
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