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Rl'O 8 (V.A.) - E' a se-
, ,

gLlinie, na íntegra, a nota o

ficial distribuida pelo Ita

niaratí por intermédio da

Agência Nacional:
"O Ministério das Rela

cõcs Exteriores, devidamen

te autorizado, comunica:
·1 - O sr. Presidente da

r::;pLlblica jámais assumiu,

nem pretendeu assumir, di

reta ou indiretamente, sob

qu;ÜqUH forma, compromis
sos polítícos ou político-eco
nômicos ou militares, de ca-

1':,1.e1' secreto, com países do
continente ou fora do. con-

riam aqui; Todas as provi
dências �oltim tomadas pe-.
las autoridades aduaneiras,
mas quando faltavam ape

I!<'<S 20 minutos para aterris-

i;m::::;l NadC! posi�i.v� ..
; r.o d,e �. Catarina f sobre o salarlo 110110, Ano XL -

.

I" t.l 1 6 t ruo, 8 (V.A.) - Tendo mando que no dia 10 de

I ..... -1 .8 8 i'
.

d R 'bl'
., , .

novos

,'C" I (I ,p:�sidente a cepu �ca, ma.o iria assmar os

jo(����"" nc discurso que pronunciou níveis de salário mínimo em

Cl"' 1... há dias em São Paulo, afir- todo o país, os jornais da

. capital da República fazem

conjeturas em torno desses

valores, Se, por um lado, as
':t;güra-se que, por exemplo,
110 Distrito Federal o novo

':;21{)1'io mínimo não excede
:;;. de 1.800 cruzeiros, ou se

j a em concordância com o

sugerido pela indústria e o

·;;_'ll1ércio. por outro lado,
.;:(:'gundo colhe�11os em fontes

autorizadas, o presidente da

Repéblica e-staria inclinado

WASHINGTON, 8 (U ao congelamento dos preços

nada disso. Mesmo porque P.) _ O presidente Eise- e o novo salário mínimo, o

.�110"'eI· declarou que· as
sr. Osvaldo

'

Aranha esqui
;e algum pacto tivesse sido " V>

negociado entre os dois che- oombas de hidrogenio são,
vou-se de falar sôbre o as-

,

fes de Estado, não poderi. dgora, suficientes em pro-
sunto, Iimitando-se a fazer

"blaguês",
RIO, 8 (V.A.) - O mi- I ta às :1ependênciéils da Aca- ser executado sem correr os porções para satisfazer as

nistro da Guerra, em nome àer;1ia e de 'uma demonstra- tramites legais, sem' a audi- I necessidades militares. Suas',
Exo'

-

-- _'

J) Exército, homenageará cão do Corpo dt Cadetes. ôncia dos ministros da respostas a um interrogató- r.açao
a Magistratura C::ivil e Mili- O fato tem caracteristi- Gu.erra e das R�la?õe", E�- !'jo dos jornalistas tive;'am

I

de Scelba
lar, no próximo sábado, na Cas de grande acontecimen- tt'J.JOre� e se�T a lncaspens�- l!l�a: pouco.ante� que_a �o-'I

.

A::3c1emia Militar das Agu- to, já que (o a primeira vez Vf'l dlscllssao e aprov'açao rr.lssao d� El1ergla. Atonuca ROMA, 8 (U.P.)
;�lélS Negras, com o ofere.ci- que as noss"..; Forças de ter- dll legislativo". <\I1unciasse uma terceira ex- :

.
_. .: primeiro ministro Mário

rLedo de um almoço de cor- ra rendem uma homenagem E c.onclpiu: "Na quahda- ,;losao nuclear de ensalO, le-
'

._lialidade, às 12 horas, o qual df�se alcance �ao Poder Jll- ,jL Je antigo mini'stro da I V�llht a efeito ontem na zonn
.

Scelba, exortou os itali�nos
.
sr,rá precedido de uma visi- u.ichírlo da R�pública. i GU2j ra, precisamente na' l(' prOVélS do Pacifico.. 'I' � que �'estejam em guarda",

cClltra. as' tentativas comu-

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

_-_

---"Florianópolis Sexta-feira, 9 de Abril de 1954

o ltamaratí
�eclaraçÕ8S

.

do
A nota nticlal

Ap�reé'D,d,id(); - u·m ,conl,ta!1�!,·.do
transportado

�l_'<'d1J;:utdo 110 mesmo pôsto
MANAUS,8 (V.A.) - O mandando apreender a car-

. _, corone] Benedito Cesar
Inspetor da Alfandega de ga, e fez embarcar para a

Manaus recebeu uma de- quela cidade o guarda-mór,
r-úncia de que- dois aviões que constatou a veracidade
do Loyd Aéreo se dirigram das suspeitas, apreendendo
para esta Capital, procedeu- J contrabando vultoso, que Ina df' Carvalho Tuper no

tcs de Miami, Estados Uni- as primeiras noticias ava- quadro de técnicos do Exér
dos, conduzindo grande con- liam em mais de {milhÕes

- CÜ(J.
trabando, que desembarca- Je cruzeiros.

s:n:c.:'"11 nesta capital, os pi
lotos dos referidos apare-, Vermelha Brasileira acaba

lhos � provavelmente avi-
I
de conferir ao jornalista

:,::\dos - mudaram de rumo lascar de Andrade creden-
e desceram em Santarem. I. 1 . b' t d' ..

,
. Clac o no ga lIne e o ln1l11S-

Diante do inesperado, o 'I' -'

G "M d .lh
.

tro ela uen'a, a e a a
Inspetor da Alfandega, sr .

..I.. ! d,., B'ms Servicos" l)resta-!I(ubem Fonseca, �elegrafou 11
-

" . � .'_
éiÕ coletor de Santarem, fiOS aquela msbtUlçao.

I

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

Nerêu- ReInOS
reage às. c·"ficas

((A parcialidade não é da· meSiJ)
A delegação da palavra aos deputados, a requeri

mento dos leaders da maioria e da minoria, provocou on

tem um caso um tanto rumoroso no plenário da Câmara.
Já' há dias, em virtude do sr. Carmelo d'Agostíno

_. haver discursado contra o sr, Adhemar de Barros, a pe-"promissos ou questões inter-
didó do leader da maioria, os srs, Muniz Falcão e Arnal

nacionais que jámais existi -e-
do Cerdeira se insurgiram contra essa concessão, que a

ram, 'nem poderiam existir. Mesa explicou à luz dos preceitos regimentais.
5 - Com a República 7 - Após a divulgação Esse discurso provocou viva reação do sr. Nerêu Ra-

Argentina, o sr. presidente da nota da Embaixada da mos, que, depois de relembrar os dispositivos regimen
manteve as mesmas relações Argentina desmentindo a tais, segundo os quais 'os leaders da maioria e da minoria

das declara. podem usar da palavra, -,m qualquer fase da sessão, sal-
Públicas e de perfeita har- autenticidade

vo no caso de votação urgente em curso, para comunica-
monia existentes entre. o ções atribuídas ao presiden- ções relevantes, frisou que tem' repetidas vezes salienta-
Brasil e as demais nações te dêsse país e após a afír- do os inconvenientes desse sistema sem que os leaders

amigas. E com Q sr, presi- mação categórica feita, no aceitem as suas ponderações, Se culpa havia no caso era

dente dêsse país vizinho e mesmo sentido, pelo sr. pre-
:10 plenário e não da Mesa. O proprio sr. Muniz Falcão
votara a favor de tais dispositivos e não era dos melho-

amigo única e exclusiva, sidente Peron ao nosso em- dres e fiéis cumpri ores do Regimento, tanto que, por vá-
mente se eorrespondeu em haixador em Buenos Aires, rias vezes, havia pedido que se violasse a Lei Interna
têrrnos e assuntos de cor- êste assunto não pode e nãc

.
em seu beneficio. Por isso 'mesmo era estranhável que,

lesia e recíproca cordialida- -leve ser objeto de dúvidas não quisesse permitir amesma coisa aos seus colegas.
de. lue irnportém desconsiderá- Como havia sido acusado de parcialidade, não queria dei-

xar que a, acusação passasse 'nos Anais sem o seu pro-
::3.0 clêsses pronunciamen- testo.' '".

.

(O JORNAL- Rio, 8-4-54).

/

sr.
, .

J080 c -Neves
mantidos só por intermédio

lo Ministério das Relações
Exteriores, observando,

sempre, os principias tradi

cionais que norteiam a di

plomacia brasileira.
4 - Entre êsses princí-

. 8S oficiais".

pios, mereceram e cõnti-

nuam a merecer a 'maior a

tenção do sr. presidente os

1 elativos à manutenção da

unidade política mi político
econômica do hemisfério e

à repulsa de tôda espécie de

mtromissâo estranha nos

em
.-

aVIa0

[ações Exteriores não se ca

cacterizou pela serenidade

I'! pelo tato que são o apaná
gio do bom diplomata".

(-,.:'2ngues, do quadro de in

t.?nd,�ntês; o coronel Augus
co Isbasaí, no quadro da ar

ma de artilharia e, O coronel

o acôrdo Vargas-Beron é
Acrescentou depo.s: "Ima-

pura fantasia. Não houve.

Homenagem do ,Exérc,to
80 Poder Judici'àario Nacional(Medalhe de

Bons Seriicos» �

ruo, 8 (V.A.) - A Cruz

� .
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As viagens que tenho realizado, ultimamente, pelo:

Uma AII·lude Nac.l·o'n'ai
ridade e depressão. A prospe�'idade é segura e franquiá.

Brasil e o �onhecimento. direto que obtive, esta semana, I Estabeleceram os alemães e seus descendentes uma vida
da vida 110 .Paraná e ,em Santa Cat.arina reforçaram mi-I

comunal tão �erfeita quanto possível, nas zonas de seu

.
nha convicç::io de que é indispensáv�l lutar, sem perda OSóRIO NUNES povoamento, verdadeiro jardim europeu em terras do
de tempo, por uma nova atitude naci0i1al em face do

in-I . Brasil, onde o desajuste social quase não existe· e. um po,
terior. .

� Os que transitam pelas ruas das grandes metrópoles vo magnjficÇ> trabalha pelas estradas. Só a desorganiza-
Duas impressões mais fortes .restaram, no meu es-

I
e abrem as páginas de um jornal e encontram os nomes ção nacional � que ating,e os seus Municípios, em decor

pírito, após o contacto com os prefeitos, vereadores e i e fatos,que aí vão apontados - nomes e fatos que repre- rências, mesm'o, da mentalidade de colet1:' que reina, nd
técnicos, congregados no Congresso de MunicípiGls de. SEntam milhões de aspirações humanas - não devem país, em face. do interior. Blume�au, grande centro fa
Santa Catarina e da Quarta Reunião. Estadual de Muni-I passear os olhos indif�rentemente sôbre o que está im- bril e comercial, com mais de doze mil operário;, qua
cípios, celebrados em Florianópolis e Curitiba,' por ini- I pressa.

Essas criaturas e acontecimentos Qlo\lvesse es- se _todos dispondo dé casa própria e muitos possuindo
c�ativa, res.pectivamente, do vereador Osmar Cunha, Pri-I paço para enumerá-los) representam o verdadeir<? con- automóvel, arrecada �inte milhões ·de cruzeiros, en

meiro' vice-presidente da Comissão Nacional Organiza- teúdo do Brasil. Prefeitos e vereadores, homens do in- quanto, na mesma jurisdicã::>, o ,Estado obtém quarenta
clora do III Congresso Nacional de Municípios e seu terior, êles são a terra. Estão mais próximos da terra e rnilhões e a União .Feder�l cinquenta milhões. O pre-'
companheiro Antônio Lúcio, .primeiro vice-presidente do são a própria terra, sem disfarces metropolitanos. E co- fEito não pode sequer pensar em aumentar, por conta

Conselho Deliberativo da A. B. M. e Josino Rocha Lou- mo constituem a terra, repres�ntam a espoliação' de que cio Município, o serviço de 6guas e esgo'tos.
,res, presidente da Associação de Municípios· do Paraná, é vítima a terrá brasileira, na e'Spressão real dos fatos 'Adiante, na zona pioneira do Norte, crescem as ci-
auxiliado pEla dedicação do técnico Hugo Marçal: o de.: econômicos.' dades paranaenses, improvisadas e sem os serviços' pú-
senvolvi!11ento harmonioso da economia e da sociedade·

\

Os Municípios são áreas de confisco, zona de saque, blicos fundamentais. Maringá arrecada quatro milhões
catarinense assim como o agressivo c:rescimento do Pa- espaço de pilhagens. Todas as forças al'ticuladas da. na- de cruzeil;os, clá quarenta milhões ao Estado e não
raná. _çiio se dirigem para o Município, a fim de retirar-lhe al- possui rêde' de abastecimento de água e de esgotos.

'

As visitas ao interior, especialmente à região onde go. E o que devolvem é tão pouco - qua�do restituem I Reserva'ndo-me para outros apreciações, em de-
o R�no se' converteu num tributário do vale do Itajaí, .- que mal chEga para recompor o patrimonio· dilapida- sE:nvolvimento do tema, saliento, por ora, que o que vi,
trazendo-lhe a riqueza de fôrça de trabalho de um povo do, cada vez mais· empobrecido. Santa Catarina, por e- i ollvi e api-endi indica a.'necessidade de voltarmos, ime
admirávelmente organizado, como o povo alemão, as in- -, xemplb, deveria

ser minuciosamente estudada, po� uma I diaiament€ os Qlhos para o [nteriqr do Brasil, cujas vo

formações recebidas, �s teses e _trabalhos analisados, o q;rande equipe de analistas, a fim de verificar até que I
zes estarão reunidas no grand� Congresso Nacional de

alto espírito do debate, dominante nos dois certames, a- 'I?onto suas admiráveis condições de equilibrio, dentro do i Municípios, a. instalar-se a 15 de ma�ó próximo, em,São
centuaram minha esperança de que os homens reunidos desequilibrio nacional, poderiam ser repetidas ao resto I Lourenço, onde se brá um balançá de todos os pro
sob a bandeira do mUl")icipalismo consigam, enfim, uma do Brasil. Estado microcéfalo, onde existem várias cida- ble\'11as que impedem o desenvolvimento da interlândia.

nacional mais atenta à realidade dos dois mil e des tão importantes quanto a cap�tal, sua economia di-
I
br;:sileira:

.

.. .
, l\Junicípios bi'asileiros. "

'1' VErsificada�o coloca a s3lvo de ciclos brusc]"ii"de prql3pe-
� .' (Do '-'Biá:riij de N0ticias", do Rio, 7--4-54). ..... ._......._

a r-tender integralmente a

t,d}t'·la sugerida pelo ex-mi

nistro João Goulart. Nesta

hipótese, o salário
.rínimo no Distrito Federal

as saria' a 2.400 cruzeiros.

O fato é que no Ministé
in ,la Fazenda, onde se en

-r: tram" os estudos realiza

do, pelos técnicos do Minis
t{>:t-Ío do Tràbalho, e enca

r:niJ -hados posteriormente ao

sr. Osvaldo Aranha pelo
presidente da República,
tltbalha-se no reexame" do

problema sob seus aspectos
financeiros e econômicos.

O

: nístas para fazer naufraga
Irem o exército eui'opeu e a

liberdade da. Nação.

o RISO DA CIDADE ...

Udellilda - E' aqui com a

sua neg1'inha que
você sempre vai,
não é Jorginho
Lacerdinha?

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



I ' CLÍNICA DE OLHOS - OUVIDOS - NARIZ E

Indícador Profissional IDR. GliE�R EIRO
M E O· I C· o s

,
-

'l'Or. Filost,; Brasil' o E S T A D o Chefe do Serviço de Ouvidos - Nariz e Garganta
.

do Hospital de Florianópolis
. i ESPECIALISTA EM DO- ADl"IINISTRAÇÁO

-

.

E O DRA WLADYSLAVA l' A clínica está montada com os mais modernosMARIQ DE LARMO I DR.. ALFR � D
,

...
,

;
ENÇAS DE CREANÇAS. Redação e Ofícínas., à rue Aparelhos para tratamento das doenças da especialidad

CANTIÇÃO , CHEREM I
W. MUSSI CLINICA GERAL I Conselheiro Mafra, n. 160' ULTRASON (Trata.nento das Sinusites sem operação

_ MÉDICO _ I, e CONSULTAS: Das 10 às Te!. 3022 - Cx. Postal, 139 NEBULISAÇÃO (Tratamento auxiliar das sinusites
CLíNICA DE CRIANÇAS CURSO NACIONAL DE

DR ANTO-NIO DtB' '

I
Diretor : RUBENS A. inflamações do Nariz e Garganta)

A D U L TOS DOENÇAS I\1ENTAIS

I
. . 12 horas.

�AMOS., 10NISAÇÃO MEDICAMENTOSA (Moderno aparel
Doenças Internas Ex-diretor do' Hospital' MUSSI

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

COn.AÇÃO _ FIGADO Colônia Sant'Ana. .
� MÉDICOS ...:__ Cons. e Residência: 7 de AQUINO. Cabeca e Inflamacões da Garganta e Olhos. E-:n: muito

RINS _ INTESTINOS Doenças nervosas e men- CIRURGIA-CLíNICA Setembro n. 13. Representantes: casos são evitadas-as operações das Amigdalas
Trat.amento moderno da tais. GEItAL-PARTOS Represen tações A. S.

'; ULTRA VIOLETA FRIO (Tratamento das Faring'it
SIFILIS Impotência Sexual. Serviço completo e espe- ra, Ltda. e inflamações dos Ouvidos)

Consultório _ Rua Tira- Rua Tiradentes n. 9. c ial izado das DOENÇAS DE I
Rua Senador Dantas, 40

I
RAIOS X (Radiografias da Cabeça)

lentes, 9.' Consultas das 15 às 19 I' SENHORAS. com modem os A D V O G A DOS - f\0 andar. REFRATOR (Moderno Aparelho para RECEITA
']-IORARIO: horas.

'

métodos' de diagnósticos e , Te!.: 22-5924 Rio de (OCULOS)·
Das'!) às 11 e das 13 às 16- FONE: 3415. tratamento.. IJUnell'o. .

. ILAMPADA de FEN�A (Vei-ificação e diagnostico
horas Res.: Rua Santos Saraiva,

.

SULPOSCOPIA HISTE- DR. JOSÉ MEDEI· Reprejor Ltda. '

lesoes dos Olhos) .

�

Tel.: Cons, - 3.415 - Res. ,)-1 - Estreito. II' RO - SALPINGOGRAFIA ROS VIEIRA Ri.a. Felir-e de Oliveira, n.
I ' INFRA VERMELHO .

_ 2.276 - Florianópolis. 'rEL. -6245� .

- ME.TABO�ISMO BASAL I _ ADVOGADO _

21 r� ��')anda!. _ I
Grande Prática na Re�rada de Corpos Estranl{os

----'
__ o I Radioteraplap 01' ondas I , . /., lcl .. ú�-!)87<- - Sao Paulo Pulmao e Esofago

"

ASTOS DR MARIO WEN- .

-

Icalxa Postal 150 - Itaja i ASSIN' TUR \S ',.DR, ROMEU B . !curtas-Eletl'ocoagulaçao -

C
'.

"" A 1 Coneultovio: Visconde de Ouro Preto 2 (Altos da Ca
I· ..

I f
-- Santa atarma -

I N C it al
. .

PIRES . DHAUSEN . Raios Ultra \ ioleta e '1 ra
,

a .ap
'. I'. " . .

Belo H�rizonte ,

_ MÉDICO _ CLíNICA MÉDICA DE I Vermelho., . ..
I DR. MARIO LAU.. �no co ._.

•••••• CI.$ 170,00 .?csldencza - Fe'hpe Schml�t, 113. Te�efone 2.365
, . H't]1 c\DUT TOS E CRIt\NÇ l..S Consultório.: Rua 'I'rajano, I

RYNDO I··em -. stre .... CI$ . 90,00 . Consultas - pela manha no Hospital - A tard�Com prática no ospr a - L( ..t.-

d EdT' d ,,1 .

N I t
.

d h" ,.

-

�

I'
.

de Assi Consultór io -. Rua Jnãc : n. I, 1° an ar - • 1 icio o
, o n error

.. ,as 2 oras em diante no ConsultórioSao 'ranCISCO � SSjS ena.' 1l\'1011tepi,· A·1IO (;1'$ 20000 _ ..__ .

. .------' ....____ ----.... ._
. Pinto 10 - Tel M 769 � .u. e

I'
.. .. . ... J

'ISanta Casa do RI.o de , ",. Eorá-'.o : Das 9 às 12 ho- Seml1otl'e' C"$ llO 00· DOENÇAS DO, APARELHO DIGESTIVO �
J

.
'

Consultas: Das 4 as 6

hO-1
- .,. DR· CLA'UDIO ..." .... 'ULCERAS DO E"STOMAGO E DUODENO A'rERGI,anell'o ras ras - Dr. MUSSI. Anúncios mediante con- , •

, .1... A.
CLrNICA GERAL DE '. _.

E Das 15 às 18 horas - D1'a

I BORGES tráto· DERMATOLOGICA E CLINICA GERAL
-

-

ADULTOS E CRIANÇAS· Resldencla: Rua .steves
I

.
.

- I

O
.

M· I N 'F
.

'," .
,. Júnior, 45. TeJ. 2.812. I

MUf:'SI. - ADVOGADOS OS orig ina is, me�mo nao :

r IDue une's errelra. ,,�onsl1lto;IlO. Av.
AG�UhO .'

I Residência:
Avenida Trom-

I Fôl'O em ger'a.l, Re?urs·os p�tblica dos, não serao 'Jevol- ! .,
<., V<.l_g�S::> BI�U ç

Q'. .

OLHOS ouvmos _ powsky, 84. perante o Supremo Tribuna! ! vidc.s . l .

,é... tHq?l'.. ;o.: Sdegu� 3a� e, UI�� NARIZ E GAHGANTA!
DR NEWTON

Federal e Tribunal Federall A direção não se. respo�- FlECEIVI-CHEGADO DO RIO DE' JANEIRO"

as- erras, as, as .

1 ''', .

.

de Recursos. I��biliza p.elos. (�onc:!tt?s eml-IATENDE.Ã RUA VICTOR MEIRELLES N° .ts- 16,. horas.
_

. D'_�VILA I F.SCRITómos
. ,.

irlos nM .artlg�s a�aco�. ANDAlf DAS 9 AS 11 HORAS - DIARIAMENTE.HE"sidênóa: :Rua FeHpe
I DR. JÚLIO DOIN CIRURGIA GERAL I Elor iar.ópol is - �dlflCIO! '-- ".. CHAMADOS A QUALQUER HORA DO DIA OUSchmidt, 23 - 2° andar,
I

-< 'VIEIRA Doenças de Senhoras -

i

São Jorge, rua Trajano, 1,211 armacias . DA.:NOITE NO CA\ÇIQUE HOTEL, A RUA FELIP
;:p[/l - Tel. 3.ü02.

I P.l'�tologia - Eletricidade

1- 1.0 andar --: sala ;', , . I â PI t'"
..

I .

',\, SCHlVIIDT.
Médica RIO.de Janeiro - Edifício e an ao ,

.. ,.

,

DR. WALMOR ZO- �!�E���,I��H�.�, �<t.�� Con su ltór io : 'Rua Vitor B�Jl'ba ?ato, AveJ1oid�< Ant�- 10 Sábado {tarde) :...__

'·I·arr·'e'"no's na VI-Ia Fio ri- d'MER GARCIA DOS, NARIZ E GARGA�TA I
Meireles n. 2� - Tetefone: [n io Cados 207 - �=_�Oos. Farmácia Noturna - Rua �

.

D�plomado p'eÍa Faculdade Ex-Assistente na Policlínica '13307. _ I DR CLARNO G. Trajano .)
,:. .. ,

_

d ici d G' 1· d R' d J. '. Consultas: Dás 15 horas •

, .

(E·)Nacional de Me lema a e�a o 10 e aneno: n� ...
.

GALLETTI 11 Domingo - Farmacla " atreitoUniversidade do Brasil Caixa de Aposentador ia e

I
em diante,

.'
-

E:;-i�terno por concurso da Pensões da Leopoldina Ral-
_

Itesidencia : Rua V-itjal - ADVúGADO - Noturna - Ru� Trajano -1'- .

.

Maternidade-Escola Iway e n� Hospital São João

I
tamos - Telefon:__3.422_._. • Rua Vitor Meirelles, 60: I 16 ��exta-felra Santa -

MAGNIFICOS LOTES, COM FINANCIAMENTO A
(Serviço do Prof.Octávio Batista da Lagoa., EL

FONE: 2.468. Farmácia Esperança - Rua
.

LONGO PRAZO SEM JUROS
Rodrigues Lima) Curso no Departamento Na- DR. SAMU - Florianópolis - Conselheiro Mafra \_ I Oportunidade especial para aquisição, com grande

Ex-interno do Serviço de cional de Saúde
. FONSECA __ -" u_-._n •• _;::---" r' Sáb d (tarde) __.:._ facilidade, de ,um esplendido lote na VILA FLÓRIDA.

Crrurgía do Hospital Consulta" diàriamente das CIRURGIÃO DENTISTA InlormaçGeS .',.a a o
, F l' I�ugar-�lto e saudável, e toda facilidade de condução.-

L A. P. E. T. C. do Rio de 10 à.1l 12 horas. �onsultóriQ e Residência:, _._ I Farmacla da Fe - e lp� l)r.ivilígiada localização, nRS PROXTMIDADES DO ES-
Janeiro 3a3. e 5as. feiras de 15 às Rua Fernando Machado, 5. u.els Schmidt

.

"

. l!A\>�O DO.· FIGUEIRENSE,
.

assegurando valorização
l\HdicG do Hospital de às 18 horas. Clínica Geral - Cirurgia 18 Dommgo - Farmacla,nmeô\ata. ,

I ,f
, Caridade Atende no Hospital de Bucal Dentadu.ras..- Pontes da Fé _ Feli.pe Cchmidt " .� <l?S�TERRENOS EM ZONAS MAJS'DISTANTES

Í)OENCAS DE SENHORAS daridade; ,ele 8 às 10 horas. VIóveis e fixas, O leitor �nco�tra�á, Deli·

24 S'b d (t d) _! NAO' PODEM OFERECER AS MESMAS VANTA·
_. �'.'.1,TOS-OPERAçõES Consultório: Rua Vitor P...uio X � In�a-vermelho.

a ('o�nll. mf�TJnaçOi!8 q:E , .a a o. ar e
_p'eç�!-.hoie mesmo informações a

,

:'",,'"< :�ua JBão Pinto n. 16, lVleirele's, esquina com Sal- HORÃRIO: e segunda a lec�sslta. diAriamente e f

11 Farmacla Moderna - Rua SOc:lEDADE IMOBILIARIA SUL BRASILEIRA
'

tl:ls 11;,00 às 18,00' clanha Marinho. .,exta-feil'a das' O às 12 ho- ime(ljató: João Pinto -
" LTDA. (SUBRAL)

i;oras. R�sidência: Travessa
,'as, e das 14 às.18 horas. ,25 Domingo - Farmá- _Escritório:- Edifício São Jorge, Sala 4 - Fone: 2-1-9-2.

Pda manhã atende Urussanga 2. - Das 8,30 às 12 horas aos [JORNAIS

Teidon41
cia Moderna � Rua João

.

,L?lriamente no Hos-' Apt. 102. I sábados. 10
Estado 3.022 ;

.

Navl·o Mo' tor «Carl Hoeocke>rC"irl���:a�e Caridade.
DR. VIDAi�--' I DR. !)IB CREREM �i!�:e�� 'i�;d�_':::' �::�! \Pl�9�erviço noturno será

- .

-.1('1.'\: ·Cc.neral Bfttencourt CLÍNICA DE CRJANÇAS I' ADVOGADO piario da ManhA ... 1 2.463 efetu'adQ pelas farmácias RAPIDEZ - CONFORTO - SEGURANÇA
, CONSULTÓRIO - �"'eli-

. Causas cíveis"comerciais, A Verdade ... ·,·····i .Z�OH',.. Moderna, Sto. Antônio e Viagens ,entre FLORIANOFOLIS e RIO DE JANEIRO
S h 'dt 38 . . .

t b Ih' t Imprensa Oficial .. I 2.68��.' '·'d' E I
.

t d"
.

It
. , S t S- STelefone: 2.692. pe c .ml, '. crllumalS e ra a IS as. HOSPITAIS' , '. ,Notur�a" situa as as ruas ,sca <\S m erme lal'laS em a]al, an os, ao e-

_______._ --:- I CONSULTAS - Das 4 Consultas populares Dt: Cuidade:".
.,. -João Pinlo e Trajano. bastião, Ilha Bela, Ubatuba, sendo nestes quatro últi-

DR. ARMANDO VA- qS 6 horas. 'Rua Nunes; Machado, 17 (Provedor) '" -. ...... :U14 A p.resente tabela não
mos apenas para movimento de passageiros.

I
As escalas em S. Sebàstião, Ilha Bela, Ubatuba não

J,f�lUO DE ASSIS Residência: Tenente Sil- (esq. Tiradentes) - sobra- (Po�taria) ._. 2.036, pocleFá'ser alterada sem prejudicarao o horário de chegada no RIO (Ida) e
_ :':Él'lCO -

I veira,
130 do - sala 3. ,/' Nereu RamGiI :1.831

'prévia autorizacão dêste SANTOS (Volta)
Pu-: Sti.'n i(,.,JS de Clínica IlJ- FONE - 3.165.: �ilitar .

:
....

'C'
, 3.157

Departamento.
�

ITINERARIO DO' N/M. CARL HOEPCKE, NO M1!:S
hntil da Asslstência Muni-

.. I DR. II E N R I QUE Sao Seb�s.tIão ( asa
DE ABRIL, MAIO E JUNHO

';ll'ill e Hos!l',al de Caridade - I PRISCO PARAISO
de Saude) 3.15�

('u:�rcx
.

MÉDICA DE· DR- ANTÔNIO MO- Maternidade I�outor
'�'PT \.N·ÇAS E· • DULTOS .

An.
-

O I MÉDICO Carlos Corr�.8 ... 3.121
... ,.II " �!U 1 NIZ DE AR úA ADAS UR-

_ A l�l'O'la _ I Operações - Doenças CRAM
,.

b

GENTESC.r,nsllHor(o: Rl1:1 Nunes I de Senhoras .:..._ Clínica de
B I i

. Matrículas Aberta!
...., CIRURGIA TREUMATO- Corpo de om ".. ror; , 3131 .

M'1,·h1clo. 7 -, \.,onsliltas das L·OGIA l\dultos. . .

L (R"
.

C . .ll'sos: Primário e Aci·
] t; ',_ 10 h � ServIço uz e<. B' t. _
., a., () or"s.

I O t d' Curso de Especialisaçii� -) 2AU-l mlssao.besirlf>ncia: RI1.l'l Marechal . ,r.ope l� maçoes .........

I� .,] 5 F "783 Consultol'lo:---Joao Pinto, '10 Hospital dú� Servidor(ls Polícia (Sala C"mls- Rua Visconde\,1.!l,lerme. - ane'i) .

18.- ,,( .. I
_ Jo Estado lIário) .. .. ...... 4.1 .. 1-1' Preto, 75:- ,--- -.---.----- -- ------'

Das 15 às 17 diàriamente..
(Serviço .]1) Prof. Maria- Polícia (Gab. Déle· .

DI? l. ,Lf,�DArrO-
.

Menos aos Sábados aado)
� �U ::l A d d) ... ........

Res.: Bocaiuva 135. ;10 l ç n ra f.' � COMPANHIAS DI!:
FILHO Fone: - 2.714. C�)nsultas - Pela manhã -TRANSPORTE

AItR)l,;O
T_�C � .•.•••. .- .•. �

(-1l'uzeiro do Sul ....
Panair : .......••.•.•.
Variar : .....•.•....
Lóide A�reo .

.Real .

2 Florianópolis Sexta-feira, 9 de Abril de 1954
___________________;- "T"?" -----------"

}l. 101.

./

Escola primaria"
Adventista

de Ol!ro

>
..

,

�.70.0
2.50u
3.553
2.325
2.402
2.3M!
�.fi.OO

,,-lhlcn,ças do apare'ho respi
':ratório

"
'. T,úBERCIJLOSE

r�ADlCGrtAFIA E RADIOS
COPIA DOS PULMõES

Cirurgia do Torax

Formado peja 'Faculdade
Na( :onal de Medicina, Tisio-I
io:ri"ta � TisiQcÍrurgião do í

Bospiia-l Ncrêu Ramos

C�J1SO <'te especialização pela
8. N. 1"_;:. Ex-inter}:o e Ex-as

si3tente de Cirurgia do Prof.

Ugo Pinheiro Guimarães
. (Rio\,

COIlS: Felipe Scnmidt, ��8 j
- Fone 3801.
Atende em hora U1:Ú''.'ada.
Res: Rua São Jo,rge 30 -

Fone 2395.

I
ao' H(\spital de Caridade.
A tarde, das l5,30hs.

-1 em diante no consultório,
I fi Rua Nunes Machado 17,
t:sqll.na de Tit'udentes. Te:.
2766.

fttlTE
'Agência

de \11l&'utlc ., .. , ;

'!t!tropol .

I L� Ff.rtÍl ..

I ('<;('jQIJ"" ••••••••••

La Porta ScandiD8vaB .

HOT'JS
nesit1ência

Hotel.
............. " ..... 2,021

2.276
3.147
a.S21
3.449
2."'� I
3.371 !
�.659

,
.

, .u't

Publicidade ..... � .......

t<:,.trpl. . •........

Irl�1l1 ...•...••..••

t;:"T'( ..�J1'O
Caixa Postal; 45

):.'!orillnÓjlOlis
Santa Catarina

ati
'

..... " .. " ...

-----

.('l
o ESTADO

-----�------------------
,/ ".

IDA

Flm'ianópolis
._.!-- �/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 Janeí1'o
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

Itajaí
17/4
29/4
10/5
21/5
1°/6
12/6,
23/6
.4/7

HoJ."ário de Saída:
de Florianópolis-., às 24,00 horas
do Rio de Janeiro às 16,00 horas

.

Para mais informações dirijam-se à
i EMPI1f:SA NACIONAL DE NAVEGAÇAO HOEPCKE
I
i nua: Deodn.ro - Caix::J Pos!:_I..!:. 92 - Telefone: 2.212

Jnfonoações à Rua Con
Bdheiro Mafra nO 24 .

Lavando .com Sab�o .

\0.·l·rg·
.

en1' ESh.ecialida.de�iiIiIIV f'
.

c,f>.I?>�?�;RCfAf
da . Cla. IITZIL INDUSTBI1L�J8ID,nle. (m�rca '!8Ulstrad,u) , Ç�?�C���2�, . .L

. .

.ecoDomiza�se em o e dinheiro
_ .. .-.�._' .

.. _---_. ----_.--�
... _ .

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

-::;
.. -� -

.:.oo--.�_.--�'--'�- -- _,-

...
,I. '.

I._"_,'. : -,'. Ji
_:.-_.�,��;,;;:'..';,•..A_<;.;

·.Casas·
'Alugam-se ótimas resi

José
noS

dências, uma � Rua

Jacques nO 4- e outra

Coqueiros, p r o xi m o ao,

Praia Clube.

;'2",:

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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ESTADO
-
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'g

NO LAR E NÂ SOCIEDADE

x

x

x

x

x

x

x

x x x x x x

SENSACIONAL!!!
x

Consolação
.

acs distintos progenitores,
as l-omenagens de O ESTA
D(,.

9 DE ABRIL

DIA 15 DE ABRIL

x

X

X

X

X

X I2ITZ
(À N O I T E)

A data de hoje recor
X

da-nos que:
_ €111 1595, os corsários X

X MADUREIRA A. C. (Dó Rio de Janeiro) X

Rio de Janeiro, aos religio- e
.'

'd - LUCAS ALEXANDRE BOITEUX
::05 dessa Ordem. O pa re

festejando a 30 do corrente suas Bodas de Ouro, têm, te110 _ Mitzi Green na.Custódio, frei Leonardo de d d Ad'o grande prazer' e convi ar seus parentes e pessoas e 11 lar'ante comedia
sua amizade p�ra a cerimoni� religiosa que fazem ce- ��i'R�lDO NO ALASCA'lebrar :,,).,3 Igreja de S. FranCISCO Xavier do Engenho ,"'_'.

Velho partícuparern da reunião que oferecem às 20 Censura Proibido até 14

horas em sua residencia à rua Martins Pena, 49. anos,

RENE' ZMEKHOL
James Lancaster e Venner,

que haviam fundeado dian- X
. -

te de Recife, desembarca- X
'Com a gentil senhorinha ram apoderando-se do For- X

Carmem, dileta filha do sr, '�f' de Bom Jesus, no istmo
C:',ss:o Medeiros e de sua. fie Oli��'da e, logo em segui
exma. esposa d. Elizabeth .Ia, da ,povoação de Recife;
Flesch Medeiros, contratou

_ em 1607, lavrou-se '

�

e ssa.nento, a 5 do corrente. escritura de doação do
D sr. Mário Roeber Bole-

morro de Santo Antônio, no

NO ESTÁDIO DA F. C. D. x

Escuto, na amplidão da noite fria,
,

Gemidos, mil gemidos. .'. Há momentos

Em que vejo no mundo só tormentos,
Dores, misérias, fome e nostalgia.

.�OIVADO

X A's 5 e. 8 horas

George Marcha11 _ Mi

che line Preisle

POr/[PEIA, CIDADE
lVIALDITA
Censura _ Improprio pa

ra menores até 18 anos.

Preços: 7,60 _ 3,50

X

'W!!
E o poéta proclama, aos quatro ventos,
Nà exótica versão de uma poesia,
Que· tôda a glória eterna se irradia
Das belezas da vida .. ' E os sofrimentos?

SALADA DE FRUTAS

_ em 1791, terminou em

Vila Rica a devassa contra

os chefes do Movimento Re-

AVAÍ F. C. (Tri-Campeão da Capital) X

E êsses milhões de indús, morrendo à mingua,
No chão dos templos perpassando a Iingua,
Motos-vivos, fantasmas dêste mundo?

man, estudante de odonto

lrgia da nossa Faculdade.
Aos jovens e às exmas,

Famílias as felicitações de
() ESTADO.

X X X x X x

E êsses pobres milhares de chineses?
Poétas! Esqueceis que, muitas _vêzes,
Sucumbe o 'hélo no terreal imundo?

Tc·sus,_�e então se achava

no convento de Pernambu

co, atendendo ao pedido do

governador e da câmara do

Rio de Janeiro, manda que,

B.CDAS DE OURO
DIAMANTINA DEMARIA BOITEUX

',�

A's 8 horas

El,dd Abbott _ Lou

nxper imente boje
* * * /

NlJ programa:
Noticias da semana Nac.

Preço: 6,20 _ 3,50ULTIMA MODA .Partícípacao
CÁSSIO MEDEIROS E SENHORA PAR
TICIPAM O CONTRATO DE CASAMEN
TO DE SUA FILHA CARMEM COM O
SENHOR MÁRIO ROEBER BOLEMAN .

enquanto não vinha êle pes

soalmente, viessem os freis
x

Antônio dos .Mártíres e An- x

tônio das Chagas, e dessem x

começo ,a' construção do x

convento que 'ainda hoje e-
x.

xi�te a.ca�alei�'o no'Largo :Qua,dro .de crbítrosda Carioca; •

para a Taça do Mundo
mo, 7 (V. A.) i�

volucionário de 1789" em F l F.A. comunicou à C. B.

q�e, durante quasi dois a- 'D que o quadro ele árbr.»

Maneim_ de fa�er. nos, as bárbaras diligencias tvos. para o Campeonato 'í'ortugual _ Jos s "' ieira.

1, Corte 0S .abacates ao da ferrenha justiça da Me- lV�:..ndial de Futebol sL'á o d a Costa

meio, retirando o caroço. trópole portuguesa tceva- St guinte composto ,j.� �f, �l" F'scórcia Ch",':-l�s K '--I,rD�f,:,yrnJ2. Corte as frutas em pe- ram o seu ?dio aos brasilei- pitadores,

I
F'iJltless' --- • ..L_._

quenos pedaços de forma 1'0-", concluindo por levar Austria ....:.. Erich Stein �uiça � Paul Wi;s,smg I'
cúbica e coloque-se dentro José Joaquírn da Silva X�- Brasil _. Mário Viana Espanha _ Manoel A··

do abacate.
-

vier ,- O Tiradentes 'à for- Bélgica _ L o r r i e nt.o

3. A1'rU!11e os abacates ca e :se.us eompanheiros é','}
. F� ancent

numa bandeja Iorrada de degredo; .

Inglaterra
':.lhas de alface. Ao lado co- _ E111 1818, chegou a Pu- ,p l e W. 'Eing
InClue uma pequena tigela,J_l�.tÍ<!-ac.io.rí;(l-:I(.v.eclérQ) -,o E- , __ ,y,rança
com o creme, para que ca- x�i�çito.Çlo genel'al·�urado.,.\,jncenti
da pessoa se sirva, �1 venta- Esse lugar era então a_ re- '1' lemanha - Em.I Scmet-

de. (APLA). sidência habitual de Artí-
,..

IIARLEY
gas. O Exército encontrou

á povoação deserta ,e foi a

campar no arroio Chapicoi
uma legua distante;
'_ e111 1822, o Príncipe

regente D. Pedro chegou a

Vila Rica, que desde eS3i1

'ocasião passou a ter o títu

lo de Cidade, sendo-lhe en-

. �.

Ingredientes
1 vidr� "de frutas em cal

da
.

(banana, mamão, goia ..

ba, abacaxí, etc.).
1 lata pequena de cre-

me de chantilly.
6 �bacates de tamanho

médio.

tão rostituido o primitivo

x

�I
x

Costume em linho preto forrado de xadres. A blu
sinha é do mesmo pano do forro.

(APLA)
nome de Ouro Preto;
_ em 1831, o Imperador

D. Pedro II, aclamado ' n i

A. Jonas Gerber 'é' snra, dia 7 desse mesmo mês (

Terezinha Lehmkuhl Ger- ano foi apresentado ao pc
bel' participam aos parentes vO', dé uma das janelas de
e pessôas de suas relações o Paço da Cidade do Rio de
nascimento de sua primo- j�meiro, por._ José Bcnifácio

gê�ita ANGELA, ocorrido Caldeira de Andrat(a. Exis-

x

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

A's 8 horas

Peggy Cumings - John

Dahl
MOI{TALMENTE
PERIGOSA
Censura -'- Improprio pa

ra menores até 18 anos.

"Preços: 7,00 _ 3,50

*

PARTICIPAÇÂO

zel'

Hungria - Istivan 2'.,'�tiT

Itália - Vicenzo Oriand'

ANIVERSÁRIOS fícatvas homenagens q'1"�
lhes rerão prestadas, às

quais, prazerosamente, os de
O ESTADO se associani.

Ar1:H1t' El-

A's 8,30 horas

George Marshall
Micheline Preisle

Uruguai - Estebai Me- POMPEIA CIDADE
,':;J(l MALDITA
País de Gales _ B. lv1:

Censura Improprio para
Crifiiths' II'menores até 18 anos.,

Iuguslávia - Vasa -Stéf'a-} No Programa:
ti ·yic. Atualidades Atlantida _:

·Nac,

Sr. Fmncisco Guuvêa

Transcorre, h,oje, o ani

versário natalício do nosso

prezado conterrâneo sr.

Francisco Gouvêa, Sub-di
retor da Contabilidade do

Tesouro 'do Estado 0 pessoa
muito relacionada nesta Ca,

pital, pelas elevalhs quali
cbdes de caráter.
A,. muitas homenagens

que Ih" serão pre.stadas os'

d� O ESTADO se (ls&ociam, r�i;
com fdicitacões. -- Sta. Lenita Lehmkubl.

-:>-;
'"

-- SI. Claudio Fullgrof;

FAZEM ANOS, HOJE:

'3E 111',1

Budd Abbott - Lou Cos-
te110 _ Mitzi Green na

te, representando este ato,
uma estampa de Decret

,'Jes; bastião". André Nilo Tadasco
- Sr. �icardo. Z1:kJWS��; 1 .

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

���� d�e�.�naDi�':;�osf��: I rlllf.tI�1� IaJltfjj

no dia 22 de Março último,
_ Sra. Júlia Duira Lo-

na Maternidade "São Se-

helariante comedia

PERDIDO NO ALASCA

.Imp. até 14 anos.

Preço Cr$ 6,20 - 3,50

D1·. Murilo Costa

..
,

'

AVENTURAS 00 ZE�MUTRETA .•.

- l\1eli.ina Arlete, filhl- <o REGULADOR VIEIRA)
.

A.
.
m�lher nUari dona

ALIViA AS CóLICAS UTF..R1JS.*l�
Emprega-se com vant-at;�m pau
combater -as Flores Bra,llcaa. CoU
cas Uterinas, Menstruaes e IP '. o

parto� e Dores nos ovárl,,)•.
-I poderoso calmante e Rei"'.'

do!'- por excelên·Cia.
FLUXO SEDATINA, peJ� .'UI. ·cum·

�royad. '·eficácia II reçeitada pc.,. Imédicos' iluatré..
,FLUXO'SEDATINA encontn..... em.1

toda parte. I

P!eclllta do Dia ,Irmandade de N.
DE JANELAS ABER- I' S. do Parto

TAS... I l (oDvife
Os individuos qLl� mau I De Ol:dem do Irmilo pro

!?( resfriam são, jl.l{itamen-! vedor em exercício, convi
te, os que vivem trancados, ! do aos irmãos desta Irman
com mêdo do ar e do vento, i dade, rara compal�cere�
i�orql1e o organisnl(l perde no próximo

.

domingo dia
a capacidade de se defen- (11) do corrente mi Igrejá

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

Viagens D J R É TA S
flORIANÓPOLIS, - RIO ÁS 3d'
fPOI.IS.-S. PAULO -RIO .. 4,,,,
fPOll$.!.;CURIT1B�.-RIO AO� SAS"

'SERVIÇOS AÉRE.OS
RUZE(RO, DO SUL
--.._�--

l.!lfl do sr. Argerriiro Silvei·
der das mudanças bruscas. dé Nossa Senhora do Par-
àe temperatura. to, para assistirem a missa 'Participação-<

�antenha
. sUficiente-,

de Ramos a realizar-se às 8 MOACYR COELHO.E Sra.
mente venttlado o am- horas. "Têm o grato prazer de
biente em que lJaSSa a

I
Consistório da lrmíll1d::. comunicar aos parentes e

maio�' paTte do tempo. de de Nossa Senh0HI do amigos o mascimento de
.

Só a$sim evitaTá as Péll'tO, em Florianópolis r. seu primogênito JANO 9-

conseqúências dds mtl-- de ,abril de 1954. corrido dia 5 do corrénte na

; danças bn.Lscas de tem� Waldemm' Denw1'ia _ 1(.) maternidade Dr. Carlos
peratum. ,_ S1l]ES. Secretário. Corrêa.

.- Sr. �8�ie St)rj�;
-- Sta. Libertar' Lamar:

Na data de hoje vê pas-' qi.le, fi+ha do sr. Osm'ar La-
�.:ll' a do aniversári,") de seu

'1ai.,Iicio o nosso distinto

pÜíci,o dr. José M'.lrilo d,.
S'2rra Costa, alto fl.lncioná�
rio do LA.PJ. e pe3s�a mui
to ...�Jacionada ne<;ta Capi
tal. .

l\Ioço embora, estudioso
'� inteligente, formou-se pe
la n "E'sa Faculdade de Di

reito,. aumentando, él!"slm; o

!lN. vasto�éabedal de conf)e
c!�cntos gerais, melhor ser
\- indo a entidade de que S
leal e honesto servidor. '

'uarque.
...,) ..

�:� _-

N.�SCIM-ENTO

, O yenturoso lar do noss)

d;f,!into conterrâneo sr. Luiz

,J!'l','!;ando Machado-e. de sua

exn1a esposa d. Nil-ma Silva

Mach'ado,� fbi " enriquecido
no ci:a 6 �o':c()rrente, com <\
nasciment6 d,e seu r,l'imogê7,
nih', ocorridú:na Maternida
de "Sã.b SebasÚão" e que
Da �);a batismal ��ceberá ().
nome de Ósvaldo l\Tachad,',

Nt'sta oportunidade mui- NétO.
t:iS sel'ão as justas e signi.:. Ao fEliz casal, bem COI!lO

---- .
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4 Florianópolis Sexta-feira, !)
-

de Abril rlé! 1954 o .STADO

Domingo' o Fomeio-tnlclo de 54
DOMINGO PRóXIMO NO CAMPO - DA RUA BOCAIUVA, TERÁ LUGAR A DISPUTA DO TORNEIO-INíCIO DO' CAMPEONATO CITADINO' DE'

.' ,. � �. � ,.' ... I

PROFISSIONAIS DE 54. CONCORRENDO OS MESMOS CLUBES DO ANO PASSADO, OU SEJAM: ATLÉTICO, AVAÍ, BOCAIUVA, FIGUEIRENSE,
GUARANi, IMBITUl3A (DE HENRIQUE LAGE) _

E PAULA RAMOS. AGUARDEM-NO!
, '

,

�.·_,..._{.;_-.o_�I4I"'04II_04_�_toQo_"_"---·---- ••••••••••C ------�� ._.__----.-'.

Esp
II•••••••••• ,. ã I •

,
tH E U' •__r�,' ilm_'-iJiIJ)!j'.__'OD,. Ifil8_II!UIli,.,_!DlI_Il!I!D!)!!JJ_a_IlC:__:C)j__Ilii�,gj__

Somente bóje o embarque dos remadores'
Ao que apuramos, sõ- Brasil nópróximo Campeo- O "four" com timoneiro,' posição nas nossas duas mão Rodolfo Keller, con- brasileiros Moacir Iguate- niçâo que vai defen-l �,� :.:1S

mente hoje, á tarde embar- nato Sul-Americano de Re- que pertence ao Clube de baías e ágora -os exercicios tratado pela Confederação I
t�1y da Silveira, patào f 1"_- cores brasileiras frente aos

carão para o Rio os rema- mo que terá lugar na La- RegatasAldo Luz, campeão .serâo efetuados no local do Brasileira de Desportos pa- uruguaios, chilenos, peruamadores Hamilton ' Cardei-
dores catarinenses convoca- �/,a Rodrigo de Freitas, a catarinense, tem treinado certame Continental" sob ra o preparo das guarnições F S h 1 EdI ro, rancisco c mie to < -

dos para representarem o' 2 de Maio.
,

com grande empenho e dís- às ordens do '''coach'' ale- nacionais.

l�L; hrd Ch,,1ll1es, es ',� ex·,.' Maracànã. Mas, segundo
"ampeão mundial de box, 1

ripuramos, o alvi-neg1'0 es

:ssinaram ontem um con-
I

t.I articulando a re·-J.'in:çã)
, I

�raio para lutar em 15 as-' de um torneio pentagr'nal,
:llt�S, em disputa dos titu-

.

a começar aihda-este wês e
I -,',

cie no malcador de 4 x 2.
,PARA C V CAi\1rEONATO SUL-AM'ràuCANC DE

lo. A l�ta foi as.sentadé. p:- i :'e�nindo as equipes d� pr�:" DE BASKET-BALL
Goals assiralados por Fran- BASKETBALL FEMIN1NO, A SER REALIZADO E-J\� I ,'a o dIa 17 de Junho pro- prlO Botafogo, do F,,;m1- Rio, 8 (V. A) - O COf,se
cisco e Clóvis aos 25 e ;Wm. SÃO PAULO _ OS PRMv1IOS' E O I.FGULAMKNI0· ximo, no Estádio' Yaeque, I ilense, do Palmeiras, do lho Técnico de Basket- Pall
Toneli, em uma ·g.rand� j....' lNSTITUIDO PELA C. B. D.

I de�ta .cidade. Esta s'�l.á a
I São Paulo e do Internacio-

gada, cdel' a pelota a
-

Ai- /,.' pr1me1ra luta d� Marc1ano, I (lal de Porto A!egre. Os

berto 1 f· l' 1 �
Está previsto pé.nl o próximo mês de Julho ,,1',::3-

d
.

d d
..'. '1 d 'f

.

q e ma 1ZO,1 t_( m
['

-

V C c' 1 .

d B' k-�b 1'1 'ep01S a errota que 1m- Jogos ��enam eva os a e e1- sileiro. Juven,il de B�f3ké�·.,

. '1za.:;ao:o ,ampeo'l�tc .:::)'J.amen-:ano e as.:!" a ,

1
A

grande sucesso, preCISR- Femin:no. Promcvi�o 1"e1:1 Confederação Brasileira r\� pôs a Lastarza, em setem� "o, a t',:rnadamente, nas tres JkL, preferindo .,(.rócabr�
ment�ar)s 35m. terminando Basketball, o eertame �,-,i:: efetuado 11(. ginásio de ;b1- ho do �no passado. Por

I
capitais - Rio, São Pau- que ;.e Lavia mani:·e':;l.��

assim a ('lapa inicial com o rapllera, em �;I'J hmlo ,:-':fje deverãó idervir nada .no- .:-;ua' vez. Ezzard Charles' lo e Porto Alegre - de a- (k pleiteando o 1 o c a

justo plal:ard, de 4 x 3 ��ró !'lCS de oito ':h·ll'ga�(·'es, I c.,ll� faz prev'1' um gran�e �u- pão luta desde julho de cardo e:om uma tabeh ain- como- estímulo á difusão
Pld' N d .',

cesso para o campeonato., E dada a sua natural proJe�'w, 1 d d d ' .

a a 1110. a segun ':1 lace bem como por slgnif1ca:' cerno que nr.h demon'str'lcão :95, quaH o per eu pa- a por com <:>mar. desse esporte no' Es12d;>
já aos 5m Francisco (!\)ll- de. qtle será o' II ('mni eonato Mundial de Baskct:';;ül ':a Joe Walcott. Os dois x x r.ortista.

seguia balanc�ar as -r0·�':s marcado para G m('.51j·0 local, a C.B D pretende :i�l'- lufadores iniciarão ainda x

,rubras ,;pós bater uma f21- JEe o maior àestaque.
'

esta semana os treinos pa- BOLAS SUIÇAS _ Rio,
• ��CA8 tllJl'ILITI�AS.

ta no bie:oJ da grande á"ea.
/ BEL(,S CARTAZES

rã esse {'('tejo, e',pEl'<!eb {V. A�) - A C. B. D. So-
I
EliXir de Nogotnra

1\ ias os praianos, -1 Jtad" de com entusiasmo pelos a- licitou 12 'bQlas SUiCê1S que HMfeaca. !t..nIiar •• ira-

mantes do box. serao �sad�s. nos,,' tr�ina-
I

' ta.e.i. da �IfUl•.
mentos .dos jogadores na- i BAR E SORVETERIA
conai'i, em Caxambú, eFri-! -

AMERICANA,

•••••

V ;E�L A

Disputa�a- a
...
Taça "Mi�uel 0.8UX"

Idemar lunts Pires"liderando li r;cQJ'Qléu
Finalmente sábado foi

realizada a regata' 'a vela,
para barcos dá classe shar-,
pie promovida pelo Ve""
leiros da' Ilha, em homena
gem ao grande amigo dos

esportes Sr. Miguél Daux,
Esta regata foi transferida

por .diversas vezes devido F' b 1 V./
ao mau tempo �einante nes- <ute ' O

'

, e��eano
ta ,capital nesta últimas sc-

��:n�::o::;::���ae!: r�;:�- Berro'tado o· Amerlca pelO P�la-· .c

X

x

té' foi disputada por um nú- ,dlno ','or 6, I, 5 ,- Z:\RPOU C "SOLED��rJ'
mero elevado de embarca-

, Améri�a e Paladino em-I �arga o ponto de vítóra dos 't'
'

(:m':", e presenciada ta.ni.érn ''polgatám éJ reduzida ,:"�i',, rbru, ,,�/los "0s.39m. ,Com destino a nilê�os
P')I' um número bem gran- t.iLncia que compareceu do': Dai até ( final o Á'),C!'j- ,.' .res, deixou -o anc H'é;dL 1 ..

dI" de amantes deste sslu- mmgo úlfil11o, ao' gr.1n1"dL> ca ,procircu desesperaria- ro do Veleiros da l:�'a 'nl?
tar esporto., Confórme iôra do Abrigo dê:Menores, com mente (I en.pate que nao rr.:·,Jlhã de domingo o Iate

pe a manhã, As tlU,'3

:'l�ga"1
:\USENTES DA TAÇA

ta.: restantes talvez serão MIGUEL DAliX 11' Barbato, por ter segUI,
u :ridas <�il1�,nhã, _ cll�Cldl'�-1 .

do para São Paulo. Vi!:'iato
<1,) .se, aS81.11, a posse la �'.:- l\ão disputaram {.:IS };'ri_ Leal e Osvaldo Nunes, r".r
c'ii' taça iristituida 'i-'lIl' I\Il�'1 n.e .ras reg�tas e' ''Yl,:U.:p,Úa er ccntrarem-se no ,jJ1t.:�ior

gilel Daux. ,d', 'laça Miguel D \, :X, os do Estad� "em .mu '1 (i" pr:
_ d ..'r�m al�3�çare�' c ;t(.� ca�
p-tal devi.í . 'as enchentes
'f, f,tivadi's-,. pelas, últimas

.Ju1-

chovas caídas em nosso Esc

programado, às 14 ho-as de 1 j la partida cheia de lances veio. �'f-gentino "Soleda.r", que
sábado foi edado ' íníc!o i::s e-petaculares. O' Americ» Com este placard. de 6 x r-srave em visita 10 iosso

ccmpetições, com a saída com sua defesa dez?rg.t .t, 5 terminou a melhor parü- ,=tais, tendo 'sua eX(,li�I;�,t')
rk primeira regata, venr:-:l'l sada devido a impossrblll- da ati agora ali disputada a4t> a Capital Federal,

'

por Adernar Nunes Pires, dade de Walmor e Caréca em busca do ambicionado
seguindo de RafaelGírodc- atuarem, não poude tr�-\var titulo de C2mpeão do Qua- mar e IVél:1; Carlinh03, A�

ci Linhal'(�s, e em tetcé'iro duelo Jp i�ual para igl�a! dranguhr Varzeano. berto e l\'clson; Linho. 01'

lugar Pedro ,Soares. N.-l ,':.f'- ,(;Om seu valoroso ad-vf�t',;í- Os q11achos alinharam t.s- valdo, :'\IaurYr Tóndi e. Ué-
éilmda regata a Ordem . c�e rio. Logo �de inicio o P di�· sim:., tinho.

chEgada foi a' seguinte. €in dino mandava- no marcad)r PALADINO: � Ger!_.in�
f

FunclCnou bem na arbi- o

primeiro h..gan Ad�>nar com d0ls bonitos tentos Oe Armand; e Chimbé; Z� Ro, �rãgem o lrm'ão. Doroteu,
l'-i, Les Pir'e8, seguido ce Ailton aos 5 e 10 "n. ,\l' .. s sa, Osni '" Ildebrando; 'Wd- que substitLiu o' I>r. Arna�-.
�\,d2el Gil'odoci Lini,al"?'s os Americanos atacam ce�,'- é'omiro Francisco, A..i',i911, do SantJs que se enCO:1!','a-

e em terceiro Luiz Fari,;·s. radamen:e a meta gU::\l'né'- Clovis e Cdso. va adoentado.
Rf-Unida ii Comissão d� Re, cida pOJ' Gercino para que AMÉRICA: Carl03, HeI-

gata, resolveu a,mesma dE: - Maury élOS 12 e 20 m em·
I '

tc<minar pafa ás 9 hOi:as de
'

patar a jJ�rtída. Mas 0<; rc:-

dt,mingo a realização d 1 aa
I
pazes d'J Abrigo vend0-S2 a

H-gata, e trinta mhíut'ls 3- I beIra rlêl derrota alvej[lC'l
1<'S a chegada do Últb.'tl (O-II. com ':t1Ú!S,. facilidade a 1:1('�a

, k_ ado d� primeira �egala aineric'an:a (_fué nesta altura
deste dia, .seria dai-:l fi s"í-' ápresentâ'Ja graves faHws,
d.l para a 4a regata. A 3a surgindo dai a suPerhr:.l.J-

M. Bor�es

--�------------------------

CO'Dfederação Brasileira d,�
Basket-Ball

•

CONCURSO D1: CA!tTAZES
l'f gata também foi vencida

pu: Ademéll ,Nune" Pires

seguido de Pedro Soares

t l n,� terceiro lugar Carle<

Ch:erighini. A 4a !."cJata
fui vencid1 por Ri:ifaei Gi

l ;:-('oci Linhares, seg'1ido
dl' Pedro Soares. Em' ter
...·,']ro lqgar ch�gou (J t..':

.,c'ndante Adernar Nunes

rrY{'s. A contagem gual até
a ta regatá é' a seg'.mt.�· lO

h'f,c;r - J'\demt!1" NL:r.es
'pj ES, com 38 pO!'!tos: 2° :u
g� r (empatados): Rafael
G,' I odoci Linhares e Pedr··:,

Soares, com 33 pont\.s 3° muita fib 'a, tornaram a F' ,.- Cmno r;l'ebninar j'h·,1id2 de divt1gação, a .s.B.D.
lll,i!ar: Luiz Farias, {':'11', 23 patar a peleja por ink 1;_- ,i{,a(.'-l instituir um ::an�k, concurso ll� cartazes,' aL�l'

pentos; 4° lugar CarJc.s dio de Me ury e Len\n aos to ,',os urtistas ::], Ctl..: 1, quer nacionalid"de de qu::tl.l·ler
1 recanto do Br&sil. � d', IegUlamento élplOva,do que (ia-,5 e 30 ;10. respectivaI1121'Íl!.'

'TIOS a seguir, os (:al'W?:es d�v�rão' ter quando impr � � ;,)S
Com êste empate o j.jp,o :) tamanho <.k 1). ;,. X (! 50 , os prêmi0s estipulados 'f:'�

assul}1iu p:i!'porções v�rJ�- rão de; 10 lllil, 3 fnii r: 2 ri il cruzeiros para_ os pr',.il.·j
deiramen' é! emocian:tl"t"", ro, séguúdo e 'terceiro (oloC'c.dos, respectivam�nte.

,para que Waldomiro ap;' s As in�U:',r,ces, int(>;lo:'ceDÍe gratui.tas e livres, ,e-
. rão r'�cehdas na s{{!e d.a C. B. D., à A\enidà Rio 3'::-n-

uma falta cobrada p,u,r l' Ü 140 d R d J "dco 1)0, _ an ar - in e aneiro, ..pte o ia �6 de
,

FbriêiE.:Ccl do'coIT€nte'an,q: ...

(y,ierighini, com 21 rontos;
5) lugar: João Soa':t;';, ('om

16 pon.toso e em últimD lu·

g� : Celso Porto, Qom 10

peDtos: Este ultimo ::1cixt u
d0 particinPr das dlla�; re

�.. ::;t6s realizâdas .J ').

;1OS e equatorianos, bôa via- '

gem e felicidades no .nonu

mental certame que se a-"O ESTADO ESPORTI- son Westphal e Sadí Ber-

,VO" enseja aos
I

•

campeões ber, componentes da guar- proxima.

Dm grande técnJco.

,y

PlácidoMonsorc-. que vemos no clichê. há nove anos dirig» a va

l( rosa equipe du MarlHl'eira Atlético' Clube, que se exibirá pela pri
meira vez em no-sa Capital, enírentando o .t\ vai Futebol Clube. na
l...óxima CJ.lJinta .fejrn, à noite. Foi o cOJ](:{'ituê.oO técnico o pdmPirm
a ihlroduzir,-no Rio de Janeiro" a ,famosa marcação por zona,'

qUt� -é 0- si'stema de jogo da atual seleçãe bl'�,sileira, vencedm'a das
cJ;minatórias Su(·Amcócana da Copa do Mundo

ULTIMAS 'II
teu, ante-ontem, o recorde
mundial dos 400 rndros,
nado livre, com o tempo de

426"7/10, no transcUi,'SO de
lVIARCIANO X CHAR-' go próximo em face de já uma competiçã'o organizada

LES - Nova Iorque, 7 (U. pstar marcado o jogo Flu- para o Campeonato de Na

?) - Rochy Marciario e minense x Vila Nova para' tação dos Estados Unidos.
x x

x

CEARÁ SEDE DO PRó
XIMO CAMPEQN�TO
BRASILEIRO JUVENU,

mdicou o Ceará para sé..]e
do VII Campeonato h::'�-

x x

x

f'ENTAGONAL mi1T:f� burgo. Vende-se o Bar e Sorve-
B9TAFOGO. FLUMINEN- x x teria Amerieana sito à Rua
SE; PALM�IRAS, S, PAU- x.' Saldanha Marinho n. 13,
LO E INTERNACIONAL NOVO RECORD MUN-I Edifício 'Macha,do. Tratar
- Rio, 8 (V. A.) - O Bo- DI;AL-- New Ha:v�n,'7 CU/� ;;0 local.énÚ1 o sr. Umbertó
tafogo desistiu do am;stoso P.) '-, O nadador' nõ:te �! I

.

qllal explicará
COI!,}' 'o Pa'lmeiras;, domin- .

mericano Fórd 1{l)ho' bá- .,'

'",,' ':to-.
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o ESTADO

Semana anta na

�ate�ral

--

I'

Cru.?:. Às 19,30' hs. P'I'OcissãQ do Ente1To, inda o esquife
e Sua Excia. Revma. sob o palio, e obedecendo ao itine

rário seguinte: Praça 15 de Novembro, Ruas Felipe
Schmidt, Álvaro de Carvalho, Conselheiro Mafra, Pra

ça 15, Rua João Pinto, Av. Hercílio�;Luz, Rua Tiraden

te�, Praça 15, Catedral. Term�ada a procissão haverá o

Se1'mão ela Soleelaele.

Dia 17 - SÁBADO DE ALELUIA ou VIGELIA

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

Pascal e da F0l1te BatismaLRecitacão das Profecias.
, ,

,

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

SEMENTES SELECIONA- endereço telegráfico: CA

.. DAS DE CAFE' FECONSE, cuja entreg
Vende-se' uma mobília deverá ocorrer .a partir d

de Sala de Jantar, O Escritório Estadual do maio próx-imo.
Vêr e 'tratar à rua Vidal .Tnstituto Brasileiro do Ca- --: O:__

o

Caron - Mel Ferrer Ramos n, 38.

Secretário
ROBERTO OLIVEIRA
Tesoureiro'

I���a��!�l�!:e!!��!!! IDTZ 1 ";;·i�j�d�; ���!����o N��Uil����ilve�a�n? l�a�
Participando do grande . acontecimento, 95 CINES '

, las 101/2, Caixa Postal, 324
RITZ - GLORIA e IMP.ERIAL apresentarão de io

'V de- ,,'

a 18 de Abril, estas sensações: en e-seSabado - 10
CARNAVAL EM CAXIAS - José Lewgoy - Dó- .

. ris Monteiro
Domingo - 11

Devidamente autorisados por Sua Excia. Revma. fa-.
LILI (Técnicolor) -'Leslie
Segunda-feira __:.. 12

zemos público que nos dias 11 a 18 de abril serão' cele- . IMPÉRIO DOS MALVADOS - Brían Donlevy--
bradas na Catedral Metropolitana as cerimônias da Se- Claire Trevor· "

, sua direção-geral adquiriu
. Terça-feira - 13

mana Sánta, obedecendo ao se�uinte prog:_ama:. ULTIMA, CHANCE _ (Técnicolor) Robert CASA MISCELANIA dístrí- a produção paulista de se-

Dia 11 - DOMINGO DE RAMOS - às 10,30 hs. Mitchum � Linda Darnell bl"dora dos Rá'dios' R.C�A. mentes selecionadas de 'café

Q t fei 14 V' V I I D' 'das variedades BOURBON grande vantagem sôbre as

da manhã, Benção !los Ramos por Sua Excia. Revma, o' uar a- €Ira -:.
.

t ítor, a vu as e ISCOS,

. O Gf:NIO DA LA,MPADA _-.-(.Cinecolor) - JOl1 Rua Conseíhelro Mafra.. VERMELHO, B,OURBON dos outros Estados produto-
Sr. Arcebispo"Metropolitano. A distribuição será feita' Hall - Patricia Medina'

.

, AMARELO, CATURRA e res de café, porque na zo-

pelos Irmãos do SS. Sacramento. A seguir, procissão em Quinta-feira - 150
- •

MUNDO NOVO. ria cafeeira catarinense não
BARBA-NEGRA, O PIRATA - (Técnícolor)

torno e por dentro da Catedral. Ao terminar a procissão, Robert Newton _ Linda Darnell Os lavradores que estive- é encontrada a terrível pra-

M
-

S l C el P
. - -

19 h V' S
.

S
.

f 1
C A S A .

t d ".($ hecid "b dissaó o ene e anto a lUxao, As s. Ia- acra. exta- 'eira - 6
.

rem ln eressa os na aqursi- ga con eci a por roca o
-,

.
- A SENHORA' DoE FA'TI'l\lfA M' D I Vende-se uma Ca« Sl.a I -

d d fé"
Dia 14 -:- QUARTA-FEIRA SANTA - Confissões :v '1 - aria u ce

,

-

'. çao 'essas sementes eve- ca e .

Inês Orsini a Rua Ruy Barbos" nesta
I
_.

di 1 O.s estragos da
durante o dia (o que se poderá fazer desde os dias pre- Sábado _ 17

.

(
,
rao enviar seus pe lC os ao

d I PÁGINAS DA VIDA _ Richard Wídmark __ Ma-
(i:. j.ital. Escritório Estadual do IBC, na cafeicultura brasileira

cedentes) e para o que haverá na Cate ra e" outras
rilyn Monroe

.

. I
- Iuíormacões COYl1 ':. T: I

em Florianópolis, à rua Te- começaram a tomar vulto

igrejas número suficiente' de Confessores,' em prepara-
.

I'
fC�·' I 1924 dDomingo - 18 '.-:"v_.� __ .�._� oa1"' __ ••• _ ••�_._._._. • __ ,

en1 , quan o quase que
cão da Comunhão geral do dia seguinte. (Aliás, os fiéis O MUNDO EM SEUS BRAÇOS - '(Técnícolor) I

n�

I;��.rw_h:_h"'.�_hhhh;h_.h toda a safra do município
;abem da lei da Confissão e Comunhão, a� menos uma

- Gregory Peck - Ann Blyth Partíde SOCial DemocratlcD I paulista .de ,Campinas ficou
.u:M GRANDE FII:.ME POR DIA! '

Ivez por: ano. Sabem também do dever correlat� da de- 9 DIAS _ 9 ESTRÉIAS! y •
"

.

inutilizada. Desde então,

sobriga, ist� é, da Comunhão durante o período pascal),", '

� ,
-' fAsto .... 111'5' tomento mia ·Ito-ral 'i os cafeicultores e também

, .......·tt-do Secíal :1<D'e�·mo-.u.I·�.�A - ., U�.,;,;-· o
_

D ti
,. <

rÓ, ,p,s'orgãos of.iciais ficaram
Às 18 hs. Oficio de Trevas, findo o qual continuarão as ltiat '\lV .

.

,

•

t
•

R' 'I I:d'"
-

"'8::t 'O li' '.','
"'0"

Na-sêde do Partido à rua Arcipreste
alarmados e trataram de

a OrlO eg ooa -li a a rlla
. , - combater êsse inimigo do

11
.

,.' � .l!�� '-.: / 'o Paivac n, 5°'{�)bratlo), os eorreligionários café:

A Mesa do'Diretôrie, J(egional�"d� ��õrd� ,.e_�contr�ll·ã�; das 9'--à� 12 e das �'4- às J 7: "O prejuízo ��usado pel.a
eam o que êste decidiu e na forma dosEstatu- )lQraS, pessoa e_ncarrega.�a do .ahstam,en: "broc� do c�fe no Bra�Il

.

.,
"_ -. .

' tem SIdo muito grande. Nao
tos, vem convocar, pelo presente, �"Convença-º- _:" _,:

Regional Ordinária do Partido, para reunir-se Cu·rso Pre', -Unl·V,erS,I·ta"r,·,.f)·,;nesta Capital, no dia 25 de abril, às 20 horas,
na séde partidária, à rua Arcipreste Paiva, -n.
5, com a seguinte ordem do dia;

a) escolha dos candidatos às funções le-
gislativas' do Estado e da União, no

.

pleito de 3 de outubro do corrente

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

Maternidade Dr. Carias
'Correa

(DA ASSOCIAÇÃO IRMÃO JOAQUIM)
,

GinecologiaObstetrícia Cirurgia

BANCO DE SANGUE E J'ERVIÇ0 DE ANESTE-
SIA POR GA�ES (Foregger). ,

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

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

'BINGO
A Diretoria da Sociedade Amparo à velhice, comu�

nica aos portadores de senha, que o "BINGO" em bene
ficio desta socied�de será realizado 'no dia 8 do corren

te, às 20 hora.fi, ,nos -Sfllõeê. çlo clube .1?�e Agosto,- "

Os cart.�es" serãp vend.ld9�' mesmo �dia, no du"
.. '�

a todos os lavradores que a

fé em Florianópolis, _ avisa COMUNICADO N° 2

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

va - Resultados dos Exames Vestibulares de 1954 aos

Cursos de FARMA'CIA E ODONTOLOGIA
.Nornes Média Classificação

Arno Volmí iYrrudâ 7,38 3° lugar
Josilivia Schmídt 6,66 6° lugar
Myriam Genül- Costa 6,43 7° lugar
.Tpolíto A: Brunet 5,55 380 lugar
INICIO DE NOVA TURMA - 15 DE ABRIL

. LOCAL: ACADEMÍA DE ·COME'RCIO
HQRA'RIA; 8 ás 9:;hq!;as da -manhã.

Confissões. ,

Diã15 � QUINTA,FEIRA SANTA - às 5,30:hs.
Comunhão Geral em que tomarão parte todas as Irn;an
dades e Associações Religiosas da Capital. Os demais

fiéis, qualquer que seja a categoria social, são insisten

temente convidad�s a .tomar parte nessa belissima pa

rada de fé e piedade -eristâ, "depois das Associações. Às

8,30 hs. Missa Pontifical, intercalada pelos belissimos e
� .'

'

/

imponentes' atos da Sagração elo§ Oleos, e exposição do

SS. Sacramento c seguirá a .desnudação dos altares. Às
18 hs. Ofic;lo de Tveoas ao que seguirá a tocanle cerimo-

I '

nia do.Lava-�es; coroada pelo Sermão elo Mandato que
••

, 1- _ _

, se]'1Í' proferido- 'por Sua Excia. Revma. o Sr. Arcebispo
'i; ., . ano;

Meiropo-litáno. Far-se-á durante o dia Açloração elo SS. : I "

_,h) assuntos outros, de alto inter&sse-.
Sacramint-o no Santo Sepulcro. "',

�

. �., ;:-r .

partidário.-, ,
....

'-Diá�!L- S���A:FEIRA SANTA - às> 19., , '�,FIOl'ianópolis, 23 de março de 1954.'"
'<Missa.- �.os P1'ess�mtificac1os, com assistênci:: de .-���� IC.�,

(.

_

SO,RAMOS ,- � íi' ,', x.t
'f

"--',
, Excia. .R€vma.Canto �a,Pai�ã_o e �e1��iiQ,Çfl'Yl)€mJ�.xq,,� , ':>:t'ésítleüte eilú�xeiiéíéi�-

. -'- _. ,

0(;?'1.: ,,:�......./._. ... ;., I -
-

'-".,·�_r'�· _'- '�:1"��-' .

'. - �

vo da Paixão e Morte ele Nosso Senhor, por Sua Excia. :"'\;,\' - JOÃO DAVID FERREIRA LIMA
Revma. o Sr. Arcebispo Metropoli�ano: Durante a Mis�a, -1 '; '.Secretârio Geral

.

Aclo1'lt'Çáo da C1'uz. Das 14 às 15'h$. Hóra Santa com Via-,j' RUBENS DE ARRUDA RAMOS
Sa�'i'a e Com€mbração das Sete Palflvras de Nosso Se�-'< Secretário

'-

nhor n� Cruz com a tocante cE;r�mon�p. da Descida dá ANTÔNIO DE LARA RIBAS

Canto do Exultet e Renov�ção das Promessas do Batis

mo. Em seguida,Missa ela VigHia Pascal e Procissão do

SS. Sacramento, em torno d� Praça 15.

Dia 18 - DOMINGO DA RESSUREIÇAO ou PÁS

COA - ·às 10 hs. Solene Missa Pontifical. Sermão da

TIessureição. Publicação das Indulgências e Benção Pa

pal. Às 19 hs. C01'oação ela Imagem de Nossa Senhora 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 católi:cos e os fieis em geral.

Florianópolis, 3 de Abril de 1954.

(Ass.) Mons. FREDERICO HOBOlJ), Vigário Ge-
COMPLETOS SERVIÇOS DE

.

LABORATÓRIO
ral e Cura da Catedral.

• (exames de sangue, urina, éscarro, fezes, secreções, etc.
JOSÉ RENATO DE SOUZA, Provedor da

/

e provas biológicas para diagnóstico ,precóce da gravi,'
hmandade do SS. Sacramento. dês). Exame de material para o diagnóstico do câncer fe·

minino, pela cit�logia, biópsia, e cólposcop:a.

Completa assi�têncía � gravidês e ao pai'to, trata-
mento

. clínicos e operações de senhoras, com hospitali-

I
sação em apartamentos dt;! luxo e quartos de la e 2a
classe.

'....
.....

.

.

I MÓDERNA .APARELHAGEM DE RAIOS X, mar-I . Firma desta Capital, deseja nomear In:>!}et)"'\S

i ea Pl:illips, para exames radiológicos em geral (coração. e Corretores ne,sta Cidade e Sub-Agentes no Int�l'iol'
pulmoes, estomago, intestinos, vesicula, vias urinárias. 10 Estado, oferecendo grande oportunidade.etc.) com dispositivos especiais' para HISTERO-SAL-
PINGOGRAFIA (út�ro e trompas) e RÁDIO�PELVI-
METRIA (medidas r.adiolópicas exatas da bacia \.

'

A °t G 'b ld' 77
'

14 30 d' 5 (> 'Z 8 (1 ,

-q f nl a an a 1, . riS , ,nos, las ,0, " , ,J \1e
Gabinete de fisioterapia, dispondo de onda5 curta�,

eletrocoagulação, raios infra-vermelhos e ultra-vi(i)letas, Abril.

tenda de oxigenio, metabolismo basal, etc.
.

Os interessados do Interior do Estado-devem ·Jili-
BERÇÁRIO e ESTUFA para recemn:lscidos prema·

turos. girssem por carta.

de 'Obras_ Públicas
A V I S O

A DIRETORIA DE OBRAS PÚBLICAS, avis,a que
mudou-se provisOriamente para a rua Vidal Ramos, n.

76.
Diretoria de Obras Públicas em Florianópolis, 10 de

Abril de 1954.
,:,__;___

Sementes de Hortaliças 8 "o.e,s
CHEGARAM

• DIRETAMENTE DA DINAMARCA PARA FLO
RIANÓPOLIS SEMENTES SELECIONADAS E DE

PODER GERMINATIVO GARANTIDO

G. A: CARVALHO - DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO
___ MERCADO PÚBL1CO - ESTEVES JÚNIOR � 58
PLANTANDO DA' ... TRATANDO MELHOR DARA' ...

Empr.ego - Corretágem
Os candidatos interessados devem dirigl!·-se à Rua

--------�------- ----------------

Expres§o Flóri8Dópolis
,de

'

ANDRADE & KOERICH
Transporte de cargas em ;Jerpl entre Florianópoli",

. Cnritiba. e SãQ Paulo
Com' Vial(enS diretas-e pe'rmanentes

Matriz: - FLORIANÓPOLIS
. Rita Conselhei.ro Mafra, 135

Fone: 2534' -- Caixa Postal, 435
.

End. Telegl"o: SANDRADE
Agêncial - CURITIBA

.4.venida 7 de Setembro 3320/24
Fone: 847 (Linha Par�lela)
End, Telegr.:, SANTIDRA

Agência: .- SÃO PAULO
R'l,I.a Rio BonUo n. 1247

-o--

Fone: 9-:3 L-96 - Àtende Rápido RIOMAR
End. T"legr.: SANDRADE .

(AfJências no Rio de Jall,e'iro e em Belo Horizonte 'com
tJ'áfego 1,n,útL!O (ttá filio .aulo· com a: .Emprêsa. de Trana·

,

.

't' ;�0r �s·NIimas Gerais S/.4.)

A "BROCA DO CAFt"
<

A lavoura ,caieei:t'a d.

há.dados seguros sôbre ês
te ponto mas sabe-se que
sobe a bilhões de cruzeiros.
E' verdade que atualmente,
por processos modernos co

. mo a aplicação de BHC,
combate essa prnga; toda-

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

dispendioso.
Entre outras medidas

, que podem ser usadas para

I evitar a entrada desta pra
"ga na lavoura cafeéira dês.
te Estado, podemos reco

mEndar as seguintes:
la) - U�ar sementes pa

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

. distribuirem ou autoriza
rem a distribuição:

2a) - Os lavradores não
de\'em nunca leva!' semen
tes benefioiadas ou em cas

quinha, vindas de outros

Estados, para suas proprie
dades;

3:1) - Os proprietários
de tor'refação não devem
adquirir café broqueado de
outros Estados, pois do con

h'ário poderão facilitar a
,

entrada da praga:
4:1') - Os lavradores

'nunca devem. usar sacos

que vieram com café de ou

tros Estados, para transpor-
- tar sementes de c�fé;

5:1) - Não amontoar o

: café colhido. O amOl�toa
mento dá um início de fer
mentação, que além de pre
judicar o gôsto da

I
bebida

ainda faz, devido 9,aumen-
10 da temperatura, com que
as fêmeas da "broca" saiam
dos frutos: e se dirijam aos

cafeeiros, aumentando a

infestação;
6:1) - peve ser feito o

repasse, O repasse é feito
depois da colheita e consis
te em se colher os' frutos
que ficaram' no cafeeiro e

pegar do chão os frutos cai-

dos;
7:1) - Caso seja consta

tada a incidência da "bro

ca" em qu,alquer lllli!ar da

ZOll:1 cafeeira catarinense,
avisar 'imediata�ente o

Escritório do IBC., em Flo

rianópolis, pai'a que sejam
,

tomadas as necessárias pro
vidências para se combater

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



�ha�8CÓ �rOVáV81 sé�e :

'de" uma Unidade do Exército

, (
,

j Os violinistas gemeos
nesta Capital ,

Recital, no Clube Doze" dia 12

1Óh1O da Costa, ministro da

Florianópolis Sexta-feira, 9 de Abril de 1954
---

,

mo, 8 (V, A,) -- Como

II",:': Bonito Exem'plo I
S'

,

· ." ']uC'lra, atendendo aos ape-

- era que vai servir '! '�(�,��:;:u����:::.�1�8�e��1��Santos, além de ser o, ta, a COAP rio-grandense
, tribuna da Câmara, como.naior porto comercial do
I

.mtrou em 'contato ontem
I uravés de um memorial di-.3rasil, é um dos nossos mais com os possiveis interessa-

.mportantes portos pesquei- I dos no porto de Rio Grau

l'OS, de onde operam moder- de, com o que se espera que
..

..'
.'

las frotas que contribuem ,) nosso Estado contribua
...........

.

•
lecisivamente para o abas- para a solução do problema LUX HOTEL

. ,-' 'd d I k abastecimento de peixe (H )Aperfeiçoaram-se com o . �eClmento nao so da CI a e, . " testaurante}.
, , , ,

S h
.

E' d d 'durante a Semana Santa do I IIOJEviolinista bulgaro tep aI! como de todo o sta o e
, _

'
-.- i -

N d 1 h d, 1 d f
'

-

P 1 N- dei
' '.stado de Sao Paulo.,

B Ih '

t
"e e c ev, a esco a o a- Sao au o.. ao eIXOU por ,aca au a por uguesa

moso HUMML, sucessor de i
10,SO de constituir uma sur- (Do "Correio do Povo", - AMANHÃ -

Scvoik em Nova York. I )1'€Sa o telegrama recebido ele Pôrto Alegre). FEIJOADA ESPECIAL.
No próximo .dia 12, às 20

I
.ntem pelo presidente da

ioras, nos salões; do Clube, COAP gaúcha, coronel Ger
Doze de Agôsto, darão seu! :ásio Rodrigues, de seu co

-ecital, assim programado: I
'oga paulista, solicitando a

la PARTE quisição no Rio Grande do
Os gêmeos SJI de, no mínimo, cinco to-

(Frsderrco e Nicolau .1€ ladas de tainha para o a-

Richter) 'mstecunento dos santístas
Sonata em sib � pi 2 vio- i 'urante a Semana Santa.

li�os solo - Antônio Viva1- jf' Aten.dendo prontame�tedi. '

10 pedido da COAP paulis
Allegro
Andante

Allegro

,;1 foi noticiado, o gen. Ze-

rigi�o. da Ministério da
Guerra, comunicou aquele
pavlamentnr que �rcl tomar

Os violinistas "Gêmeos"
Nicolau e' Frederico Rich

ter. Naturais do, Estado do

Rio Grande do Sul, nasce-
I

tum a 6 de fevereiro de

1932, principiando se� es-
,

tudos musicais aos 9 anos de

idade.' Devem em. grande
parte a sua veia de musica
lidade ao pai, Prof. Frederi
co Richter, que os ensinava,
como músico profissional
que fui, executando vários

�llstriJm(;ntos e, como un a

'p:üxonaclo incondicional da
l:1(::;ica. Para tal místér, or
ganizava concerto� família
"res cm que tomavam parte
todos os filhos 'que sabiam

manejar algum instrumen

to, Dessa maneira ficaram
conhecendo e aprenderam a

amar os mestres do passado,
'com sua divina música.

Diplomados em 1951 pelo
TNSTITUTO DE BELAS
ARTES do Rio Grande do

o RIO D \ U.D.N.

TIM • • a

Concerto eIT:I ré M pi 2

violinos cl acompanhamen
to -:- J. S. Bach.
Vivace

MANIA

amigoLeitorUm
Há dirs relatamos aqui a aparição de ;-tma ta

boleia, alí nos Coqueiros, com os dizeres,: E PROI

BIDO PESCAR NESTE RIO - U.D.N. K que, bem

à frente de propriedade, do deputado Saulo Ramos,
ás águas haviam Invadido a venda do. aut<:r da p�a
ca isolando-a. Os boeiros do sr. Prefeito nao funcio

na'm e daí esses ecsos. O clichê acima comprova � n?
tícia de há dias passados. Demorou porque clichês
dessa natureza só os conseguimso feitos fora daquí.

do Estado

Largo ma non 'tanto Timbuzadas, escreve-me

Allegro uma cartinha que (com
. 2a PARTE prazer) vai abaixo:

(Frederico Rich.ter) Ilmo. Sr.?!?
'Romance em soÍop. 40 - l Quando o atual govêrno

r, van Beethoven. I iniciou sua' democrática po-
Nas azas . do' sonho - lítica de paz e harmonia, o

'\oTendelssohn. primeiro ato foi a demissão

Duas lendas brasileiras- sumária de umórgão técni-Lot'-er.·a-Iarcello Tupynambá. co: o Conselho Penitenciá- .

',," \

f 'n�rarll r., /:1:e na orquestra .', 10 Segredos da Mãe rio. Todos os seus membros 'F'1-":' , Ii.

3.409 - Cr� 200.000,00 - ol'Ianopo IS
,h Sindicato de Músicos Dágua foramdemitidos, como se se

5.954 _ CrS' 15.000,00 '- Tubarão
Profissionais, sob a batuta 20 Araponga tratasse de pobres. diabos 8,923 _ Cr$ 10.00Q,ço - Joinvile
r10 eminente maestro e com- Li;besfreud F. Kreis- remissos no cumprimento 10.514 -- Cr$ 5.(100,00 - Rio do Sul

positor Walter Schulz Pôrto ,ler. do dever. O dr. Gama d'Eça, 12.500 - Cr$ 2'.Q.00,00 - Joinvile

Alegre.c Integraram o qua- Humoresko - A. Dvo- por exemplo" servira aquele

III ReUniaa-o
.

('1'0 Orquestral do CLUBE rak. instituto por mai� de 25 a-
.

HAYDN sendo convidados a Sonatina Paganini. nos seguidos. Na ocasião

Peni t
." 8 "I·ingressar na Orquestra 'Sino,: !'

�: Tambourin chinois F. também foi exonerado, de eOl enC1arl8 raSI_eira
f(�nica de Pôrto' Alegre, pn- Kreisler. .cambulh.ada, o dr., Rub'ens A Comissão Organizaáo-l tivo de. força maior, fói ês-
de ainda se encontram, tem- 3a PARTE de Arruda Ramos, muito

'a da lUa Reunião Peniten-I te conclave transferid.o pa-

pOl'adas ,líricas, etc. (Nicolau Richter) embora não fôsse membro .

ciária Brasileira leva ao :co- c!l �s dias.13 a 20 d�, Junho
Dansa Húngara n. 6 do Conselho. Era apenas l1hecimf.n-to dos a�sociados do c?rrente ano,.

-

"Depu'fados qU'1", Brahms. vontade de çlemití-Io de aI. la Assóciacã'o Brasileira ,Florianópolis,5'de',.a1;>ril
b Romance - Osvaldo guma coisa. Agor� há dias, de Prisões i 'de�lais :-pés-' ::i� 195Ll,_

"

_.

cegam, Andante - Bach. li no Diário Oficial outro ato sôas inscritas na ina Reu- P2la Com(ssãá Organiza-
Acham-se já em F1orianó- Ao pé da fogueira - Val- parecido: trata-se da dis- lião Penitenciária B'rasi; _lorá

t)olis os srs. deputados que le. pensa do Prof. João Fran- :eira a ser realiZ;.'lda nesta Romei(' Sebastião Neves
inte,gram as várias bancadas Adágio elegíklCo _:;_ Wie� ·cisco da Rosa da função pa. -:::apita:l" ben� como fi t�dos'l- Pre�i�denteda' Assembleia Legislativa. niawski. ra a qual fora designado por. :nter,essac{Ós, que, por 'mo- Hélio Callado Caldeira
Assim, entre,os que acabam Arias Ciganas _ Sarasa- portaria de 13 de setembro �"

- S"ecretário
de chegar a esta Capital, eu- , te. oe 1950. Acontece que êsse ----------

contram-se os srs. dr. Ribas Os acompahhamentos ao professor já havia sido dis .. Contribui.�ão efetiva à pazRamos, de Lages, Siqueira [)iano, estão à cargo da' pensado daquela função por V
C f'MONTEVIDEU 8 (U P ) O vice-presidente a eBelo, de Caçador, Walde- exma. sra. Profa: Olga Ri-I portaria de 15 de'dezembro '

..

':lho assinala ainda quemar Grunba, de Jaraguá do chter. de 1950, publicada no Diá- - Foi publicada a carta qUf'
, ,

o vice-presidente do Brasil, I.�IO sjo j:aros os exemplosSul, dr. Lenoir Vargas, de rio Oficial de 31 de janeiro
f1 •

d d f sr. Café Filho, enviou en' e' que situações politicasChapecó, Olívio Nóbrega, uRI aVil o U" de 1951. A portaria de 1� de
111 geral trans:tórias não al-de Riu do Sul, Oscar Rodri-

t b I' setembro de 1950 . tinha o resposta ao ex-deputado ar

e lO} e e"QU8 R 1 D t T eram Em nada as relaçõesgues i)a ,Nova, de Joaçaba,lu" - número 5.340. O dr., Mélo gentino au amon e a·
-

-

I b d
. E os sentimentos entre osd.r.. Lec,ia,n. Slovin,ski, de A.- cen seu. dever quer' é demitir, dispensar, or a, que, apareceu no m

d
' lt' ·ovos quando esses senti-,:nrangua, dr. Fernando Oh-

(
� transferir. Demite demitido, Plata a 23 e março u uuo.

D 'nentos têem i'aizes profun-veira, ,de Canoinhas, dr. Jo:' .' RIO, 8 ('V.A.) - O jo- dispensa dispensado, ,trans- Em sua carta, o sr. a-

�� Gallotti Peixoto, de Tiju,- vem crack Lito', do Bangú, fere transferido. Só de rai- mont: diz que em vista da

.. (;3S, Protógenes Viei.ra, de va. o.Prof. Rosa, conhecido má propaganda na impren-
que se encontra ,na Europa b 1 d'

.

Mafra, todos_ do P. S. D.; pessedista, foi dispensado, sa, rasi eira po ena se cna!
com seu clube, t,er'á que vol- .

B'l t' t.Remiu Cubas, da p. D. N-.; transferido e demitiqo, qu'e no. taSI um sen lmen o

Enori Teixeira Pinto, do P.
tal' ao Brasil. T�ndo se a- 'a tanto equivale a remoção anti-argentino, destruindo

S, P. e Vicente Scheineder, presenta�o ao ;érviço Mi- cdiosa e ilegal que o dr. Me- se assim o trabalho de vá,

do P. R. P .. A todos os nos- l�tar, em Belo Horizonte, na linho assinou, à lâmpada da ['ias gerações.
sos cumprimentos de boas época de alistamento de sua etema'" �igilância; que é o O vice-pre:1ideI}te Café

'I.'l·,n'das.
.

/ lJrê,":O da l'b.erdade. . .
Filho respond��' ao sr. Da-elasse, o connecido J'ogador l: '

.

R luonte Tabol·('la que "suaagiste o fato, sr. BU,m.l�ão mais voltou, quando .

E' não revele meu nome, carta é uma ,contribuiçãoconvocado. Passado o prazo porque sou" aposentado e o para a paz continental". A-
I egulament;u' de apresenta-' dr. Ferreiririha:é capaz de

I
crescenta que' as

_ tentativ:s\,ão. Lito foi considerado in- suspender os meus mingua- da propaganqa nao poderao
submisso e, pelo*tempo, de- dos yenciment�s. A. (T.) afetar a am.iz�de entre os

d T.".· �. dois países". "

'

De Lages, onde é presti· moran o-se a se apresentar,
d '

d Aí fica a-missiva, a' nos A seguir, 'deSt,',aca que "da
gioso lider pessedista, en- po era passar a esertor. O

lembrar que eles cumpl:��: _pal,�te d�s b�asneiros perdu-contra-se entre nós o sr. Vi- Bangú já está tomando as

I do que prontetéam não fa� l'àm e hão 'de p:fr urar sem-da] Ramos JÓnior; a quem cievidas provid,ênci�,s ze?; ,mas nãó ""C1tmpl�eri1; (') pre os. sentiméltos iQvar!á-
ClllCtipriment8l110S cordial- ;não prejudicar se.tI profis. �(.)J..�(,.e.. 1.·.)ro1Ji�tPll.i�.:.'façe1" �"- II.veis ,de aJel0 e. adml.·.il'�1.�ãO,

, ISio�aL .'

..

' '�::�l�í'�I�"�'-�·'·.·
.

,k . :" B :�>elo n0bre POVé) a���:�,I1tinó".

Sul no Curso Superior de

Música, foram alunos do
Prof. Oscar Simm, tornando
então parte em diversos

,

concertos tanto solísticos co

mo de camara. Já'em '1949

! as e históricas.

Idnauér apeJa
BONN, 8 (U.P.), O

:hanceler 'Konrad Adênauer
-pediu hoje ao mundo livre
para que não reconheça a

,�oncessão dê soberania'que
1 Rússia outorgou ao go-

Vidal Ramos
Júnior

vêrno comunista da Alema
nha oriental. Frisou o chan

celer, em discurso no Par-,
lamento, que "seu' govêrno
não reconhecerá o regime
que subr�" ao poder por
meio da.1raição e da fôrça".
Aduziu que nenhum Esta

do que ,se presa poderá re

conhec.er a imposição pela
força de um regime a um

.povo nwduro e soberanq.;p"F�,1'
I: � "'�(i�;"�,_i,

pecó, no Estado de Santa

Cat.irina, será realizada;
possivelmente, na primelra

.

qumzena do mês de abril,'
I uoo dependendo dcs estu

dos preparatórios da comis

S&O chefiada pelo tte-ceI.
. ..-

A,'úIlSC Trompowsk..

as providencias necessárias
para a concretização de im

portante objetivo, cc nside
rr.ndo a alta relevância da
in.ciativa a ser tornada nu:"
ma das fronteiras do Bra
sll.

O dep. Jorge Lacerda en

trou em contacto COlT� o co

r; ando da' 5u, Região Mili

tar, sediada em Curitiba,
que assegurou a ida, opor

tl'.l,amente, de uma comis
sãc de oficiais do Exército
ao extremo norte de Santa

Catarina, com a finalidade
de proceder aos estudos in

dispensáveis 'para o sedia
mento definitivo da unida-

I' UonstilDciooal
a .coDtribB;�ão
,ara a Petrobrá �
RIO, 8 (V.A.) - O Tri-

.

I
bunal Federal de Recursos
acaba de negar unanime

mente três mandados de se-

de militar, Recentemente, gurança impetrados por

iquele parlamentar recebeu orcprietárlos dê automó

Io general Alves Bastos, reis contra o· pagamento de
.omandante da 5a. Região .ontribuições para Petrópo-j
vliln ar, um telegrama, co- liso Entendeu aquele tribu

nunicando que a viagem nal em sua decisão que a

lo!' oficiais do Exército bra- lei que instituiu a referida
ileii o ao municip!o de Cha- .iobvança- é constitucional.

RECORDAR É .. ;

Quando
J

o ilustre Brigadeiro Eduardo Gomes
veio à. nossa Capital, em sua última campanha polí
tica, no discurso aqui proferido p,rometeu fazer de
Loqo, 'o pôrto de Ammnguá. Do seu discurso, como

de praxe, ficara cópia no Rio, onde foi publicado 10-
- go no dia seguinte ao em que aqui proferido. Cons-.

tatou-se, na ocasião, que nas publicações feitas no

Rio e em São Paulo não constava a promessa de
construir imediatamente o pôrto de Araranguá. Essa
promessa fora r,icaixada aqui, pelos demagogos elei
torais e para fins de engodo dos votantes

.

sulinos.
Comentando o fato, à época, lembrámos que a pro
messa não-era fácil de ser cumprida, pois" de acôrdo
com o' que sabíamos, de boa fonte técnica, o pôrto
de Araranguá não se faz imediatamente e com pou
co dinheiro. Responderam-nos citando verba de 10
milhões. Retrucamos que tal dotação-mal bastaria
para os estudos, pois cálculos superficiais estimavam
o custo da obra em mais de MEIO BILHÃO DE
CRUZEIROS. Por afirmarmos' isso, fomos severa

mentê agredidos e até insultados.' �'
Na GAZETA de ontem lemos que o sr. José Vi

torino, falando sôbre o aludido pôrto, afirma que
,
a previsão das despesa.s atinge a 700 milhões de Cl'U

zeiros, só' PARA FICAR EM IGUALDADE DE
CONDICÕES COM O PôRTO DA LAGUNA,

Será que vão insultar o Vitorino como nos in
sultaram?

DEMAGOGIA
/ '

"A reunião do legislativo €xplica-se mesmo sem

raZões administrativas, para fins de vigilância e de
garantia de tribtlna livre aos .representantes do po
vo, porque nele está a essência do poder político" -
proclamou-o eminente jurista patrício e ilustre líder
da U. D. N., em fins .do ano último, quando da con

vocacão da Câmara. Essa teoria, que não é nova, já
se fe; vitoriosa ;;_�s menos imperfeitas democr,\�ías
do mundo.

Aqui nesta Ilha dos casot; raros, há um jornal
que não admite a reunião da Câmara Municipal, nem
mesmo com assuntos específicos a tratar. Se a Câ
mara se reune, vem logo a .exploração: é porque os

vereadores pessedistas querenl roubar o dinbeiro do
povo!!! Esquecem-se de que os vereadores udenistas
também são pagos e nunca devolveram aos cofres
públicos o dinheiro que o jornal diz ro'ttbado! Es
quecem-se que o líder l)essedista é o único a não
receber subsidios.

Se os cofres municipais estão assim tão penu
l'iosos porque o Prefeito não manda depositar num
banco os TRÊS MILHõES que permanecem EM
CAIXA, sem render juros? Só estes juros bastariam.
para pagar diversas sessões o&:dinárias e extraordi
nárias da Câmara, ,sem prejuizo, se por prejuizo se

toma o funcionamento legal da Câmara. O fato é que
ninguem defende a paralisação desse dinheiro entre
as teias de aranha da burr� municipal!

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


