
"Não houve
.

emissão no corrente ano"
I do-se no ano das eleições,

RIO, !) (V. A), O nás taxas de bonificações
I
a informação de 'que ainda, Os-deputados estão pla- desejam os deputados cui-

I)l'esidente do Banco do dos, produtos exportados. não houve emissão no cor- nejando encerrar os traba.... dar de assuntos domesticos missora local, ali instalado postara com alguns amigos
Brasil, sr. Marcos de Souza As noticias dessa ordem são rente ano e todos os esfor- lhos da Câmara no decorrer

e encontram na Semana o que lhe foi concedido pra- que se disfarçaria para con-

Da,ntas, referindo-se à si- boatos de conveniencia dos cos estão sendo desenvolvi- da Semana Santa. O prece-
'

- Santa uma boa ocasição pa-I zerosamente. A jovem avan- correr à eleição. E viu-se

dente, ocorrido êste ano, re- 1 d I
-

hra ta .

,

çou e ec arou, entao com, que gan ou a aposta.

quatrocentos mil sacas. é notório; a safra de cereais que- se corrigirá definitiva- RIO, 9 (V. A.) _ Tele-
Salientou o sr. Souza este ano no país promete mente com 'ó empréstimo grama" de Belo Horizonte -::omissão de reestruturação Noutros termos isto signi-

>T\ tas oui ser abundante, o que deve- interno ,;.l'e s e !'I s e n .,a' I PTB' f "f' b d d di
van 'as que, em consequen- � L informa que "l Radio Gua- o , que oram comu- .ica o a an ono a can 1-

cia dessas compras vultosas rá excercer influência' salu- milhões de cruzeiros, objeto rani, da capital mineira, ob- nicar a nova disposição dos datura dos srs. Marrey Ju

de cambio! o Banco do Bra- tal' no custo da vida. Quan- da mensagem ao Congresso teve, do Conselho da SU-

si! pode aumentar a quan-
to à inflação monetária, con- e para cujo rápido anda- MOC, autorização para im- A Guiana Britânica RIO, 9 (V. A) - A

tidade de divisas para os firmou o sr. Souza' Dantas mento faz ardentes votos.'
portar uma estação de tele, "Cruzada Democratica" 01'-

leilões, fato que está' contri-

O
·

'-d
'

S d'
visão no valor de tresentos novamente agitada por _motJns ganiz.o� assim definitiva-

buindo para a baixa dos enuncla� a por um ' e'na Dr 'l�eSSe.SJSa:l1etaXl.estl.cnÍId10CO la11uiltodr.ol�zl�a-., E��GIDA A�PRONTA tido Popular Progressista). mente a chapa com que con-

ágios ultimamente verifica- "_ LIBERTACÃO DE Os manifestantes exigian correrá às proximas eleições
dos e acrescentou: do Chile a iofiltracão JosUcialis ta' çâo federal para a explora- JÂGAN a libertação de Cheddi Ja: no Clube Militar: presiden-
Os "papagaios", ,que an- SANTIAGO, 9 (U.P.) _, Peron, em sessão secreta çâo do cãnal de televisão GEORGETOWN, Guiana gan, dirigente da agrernia- te, general de Exército Can-

tigamente entravam no ban- O senador radical Isauro I de chefes politicos argenti- respectivo, 'foi aprovada a Britanica, 9 (U. P.) - A ção política. robert pereira da Costa;
cu, agora saem" e 'explicou Torres, .. d�l1tl1101o.u, ontem :no�, �'uJ.a.',chPi�!'�f�t.poSo-, ·�f.l't�g'��::-���.,.,;:, '. � _pol��il,sli��]:veuJ �)11 gas�a ,,��uatro .d�s l���alJ.�festf�se� vice-presidente, general de

que em vez do Banco' em- à noite, em sessão do Sena- surr. DIsse, ainda]' o �ena- ccfuéhçoes �st�pe'ff(;ld:ts ':GJ2 lacl'lm0He�os; uma ma111-' {ol'am detl?-os, porque atira- Divisão jU'�l:ez- 'Férnand�s
prestar dinheiro, dá sua; 0- do o que qualificou de "ln- dor que a reunião se efe- ra o pc'l:)el e m:1terial para festação que se formou an- ram pedras contra a polícia do Nascimento Tavol'a; 2.0

bl'igações em letras e cam- filtração justicialista", em tuou no ano passado. O se- a imprensa. I te o edifício do PPP (Par- Outros 'conseguiram ,escon, vice-presidente, ga[ Pedro

bi:J a 120 e 180 dias, as quais detalhado relalór�o que con- nador radicat-'citou um pa-
der-se nas casas vizinhas do

I
Leonardo Campos; direto-

s�o colocadas no mercado. tém a correspondencia que ragrafo que atribui a Pe- Evitem e punam.
edifício. secretario, maj. Plinio Pio'

'Respondendo a uma per- ele atribui ao presidente ar- i'on, o qual diz que a Ar- Já anteriormente a poli, taluga; dirf'tor-tesoureiro,
gunta asseverou o presiden- gentlno. gentilla é o país-líder dá A- tô�a serte de' fraude ! cia havia detido a 14 peso cap. Natalicio Acioli San-

te do Banco do Brasil que O senador Torres citou mérica dõ Sul e que para soas, que haviám,participa tos; diretor do Departa-
o govêrno não pretende fa- certas declaraç.ões que afir- sê-lo é necessario colocar-se RECOMENDAÇÃO DO TSE

do em oufra manifestação mento Cultural, ceI. JUl'an-

ZCl' nenhuma modificaç_ão mou terem sido feitas por à frente para que os demais que se efetpou diante d<>, dir Mamede; dir;etor do De-

o sigam. O problema será
O ministro Edgal'd Costa, presidente I

do Palácio do Governo, tam· partamento .Esportivo, maj.

Oulro ,Ovíão chegar o quanto antes parp
Tribunal Superior Eleitoral, dirigiu aos presi- bem para protestar contra Celso Santos Meyer; dirEtor

conquistar uma posição pa- dentes dos Tribunais Regionais, o seguinte te- a prisão de Jagan. d� Departamento Coopei'a-

desapa reç ido ra
_

que o sigam os demai, legrama-circular: Pouco ante$ da meia- tivo, gal. José Osvaldo Mo-

LONDRES, 9 (U. P.) _ Os Cometas retornaram
ainda que não o queiram. . "Rogo se digne transmitir aos juizes elei- noite, foi preso o advogado ta; diretor do Departan'en-

A EOAC
.

f t I t
.

d C'
. '"' ,

t I Rud�: Luck, conselheiro do to Recreativo, ten. ceI. Ma-
!fi ormou on em ao serviço em 23 de março Torres ainda citou uma oraIS essa Ircunscnçao o segUIn e ape o I,'PP.'- l'ilio Santos.

que um dos seus aviões Cu- J depois que um deles caiu carta afirmando que foi di- �ordial e caloroso que lhes dirigi, Auando da a-

metas, a jacto, não havia misteriosamente perto da rigida pelo gal. Peron ao (>ertura dos trabalhos dêste Tribunal;' para
chegado ao C a i r õ, de- lha de Elba, em janeiro do presidente do Brasil, Getú- I b c •

d d
pois de v�rias horas de atra- �Ol'l'ellte ano. 35 pessoas lio Vargas, a 6 de março do lue rec O relU seus- eSiorços no sentI o 'e, 110

S-' l'O seu vo�o desd R
/

"d ano pass'ado"
'

dl'zendo
.

qlle,
:un.rp·�rimento r12'oroso dos seus deveres, n-

u j e oma. morreram nes';e aci ente, o _

�

- 1 •
'

• •

t
',",' i ,:;::mdó-o de comunista.

O avião conduzia 14 pas- terceiro desde o inicio dos "tanto o gal. Ibanez como 11elOS a qUaIsquer 111 cresses que nao seJam os

.

7' I U 1 L' d J t' 't d' ,

d t dEle e·mais seis dir'igente� RIO, 9 (V. A) - O !!O-
sagelros e "tl'lPU antes. m vôos dos Cometas, ,que têm eu pensamos nos unir numa a el e a us Iça, eVI an o e punIn o o a '"

i d BOAC f I f'
,

d d'h d
do PPP foram encarcera.. vel'nador do, Estado de Ml'-

por a voz a in 01'- uma. velocidade de 800 'qui- frente nem futurô incerto e ;orte (e raudes, parti as e umil es ou po�
.

M'l TI l'
,dos, sem fiança, e process� rias, sr. Juscelino Kubits-

mou que Slr r es 10mas, 0111ctros por hora. estamos certos de que o ano der.osos, elevem benl alto a função da Justiça
presidente da linha, orde. ') 000 t"d I I

'

f C
des sob a acusação de, rea- check, convidou todos os

�. nos. encon" rara um os -E eitora , à qual con er1u a onstituiça'"'o a ta- /

-

d d
� � � lizar uma manifestação ile- gevernadores dos Estados e

nou a suspensaú- e to os os ou dommados. O senador c 'd
' .

d I t't'
'"'

vôos dos Cometas a'te' (lue A F b·· d
reia e assegurar a pUjança as ns I Ulcoes, 'gal.,

raD�!I a á
tam em menClOnou as e- , , ,

' �.
S0 obtenham mais informa- \lU Vxpor daracões' do' ex-chanceler Denloerahcas, fundada no .voto lIvre e conscl-

---------

sua' pos,-�a-o Lrasil;iro, João Neves da.. ent�, Cordia�s saudações. 'Ministro EDGARD DESENVOLVIMENTO PA

Y COST'A p 'I t I T 'h
'

IS' AVIAÇÃO COMERCIAL
Pontoura sobre o mesmo �s... ' , -, r{'�}( eu e (O 1'1 iUna, UllCl'Wl' NACIONAL

PARIS, 9 (D. P.).- O sunto. EleitoraL

mél'ica ,funda-se no seu va- sobre a guerra dos solicita

Ln' espiritual" e não em ram. que o governo infor-
• c·lemE:ntos materiais, decla- masse sobrl; a situação in-

1'OU hoje o presidente' Ei- dochinesa. Antes, a'Assem�

senhower, num programa bléia havia rechaçado pelo
de Televisão, por 'OcaSlao voto o pedido comunista· de
de ser posto á venda um no- levar a cabo. 'os debates so

vo sêlo de oito centavos,' hre o conflito. Somente os

__,....,._c"",hoa"mqdo �'sêlo d� ,liberda- con1unistas e socialistas vo

talanl fndavol·,do··d'ebate.�'

�.()�_ o_f1i!iii** wc

DIRETOR t,
Rubén. d. i

Arruda Ramo. ,
neENTE t

O�minlo, f.

Id. Aquino

'Edição de hoje - 6 págin::.s

tuaçâo econômica do país
ele um modo geral, teve 0-

portullidade de manifestar

sua opinião de que a mes-

111'[1 contínua satisfatoria, só

h,wendo motivos para oti

mismo. Segundo afirmou, o

ri.ês de março último 'foi

excepcionalmente favorável
, /

para o comércio exterior.

Nesse período o Banco do

Brasil comprou em todas

a� moedaso equivalente a

duzentos e trinta e �is mi

lhões de dólares sendo no

ven ta e três milhões norte

americanos. A exportação
d� café foi de um, milhão e

ÇÕ0S sobre o avião perdido.
P:1l'éI cncontl'�1-10, já se ini
ciou uma busca aérea. O

a..".iã,� desapareci,do partiu
êe Roma às 6,25 de o'ntem e

devia ,ter chegado ao Cairo
às 9,?0 horas: Levava com

bustivel para voar até às
11,23.

WASHINGTON, 9

P.) - "A grandeza da

._(����� I' "

,<?m;si� anti'OD!á-1 Era homem
1"0

..�::�:.r.n. "a Mis's Pdmavera"
I .". 11.869 IMPERlA, Itália, 9 (U. :ül'l,;plicidade:'

P.)' - Faz poucos dias uma "Eu sou um homem".
"'��-�

"�ntadora moreninha /desta "Miss Primavera" era, na

.idade foi eleita "Miss Pri- realidade um estudante de

mavera". 17 a�10s, chamado Fausto.

Logo que teve a certeza Teria ele sido influenciado

de ter ganho o premio "Míss por esse nome, evocador de

Primaverá", sorridente e transformação magicas? te

,graciosa como um modelo ria sentido' a nostalgia das

'de Botticelli, pediu permis- mudanças de sexo de que se

são para/'dizer algumas pa- tein tratado nestes últimos
lavras ao microfone da e- tempos? seja como for, a-

'--' - -----
-� _- - '

I
.
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Férias dos DeputadOS
na Semana Santa

RESISTENCIA DO

LEADER DO P. S. D.
to 'á política estadual das

diversas bancadas, Estan-

dos para contê-la nos meno-
, '"

,

res limites .possívels.
Assegurou que o Banco

do Brasil está controlando
o crédito, o mais possível só
aplicando recursos em ati

vidades reprodutivas e re

sistindo à pressão de pedi
dos de financiamento /para
fins especulativos e ínfla-,
cionários. Sobre o problema
de auxílios aos Estados, e

municípios, nem sempre vi

sando diretamente a produ
ção, o presidente do Banco
ponderou que se trata de

especuladores, a qúe
se deve dar crédito.
O sr. Marcos de

não

Garcez:
, O PSD se dispõe a apoiar

Souza
gistrou-se nà semana de

Carnaval. Da parte da lea-

p "S O P T Bderança do PSD, do sr. Eu- e
.

rico Sales, há grandes re-
.' •• •••

apOiarão candidato aparíidario
mento a projetos de leis. RIO, 9 (V. A)' - Pra- trabalhistas: aceitar a tese nior e Cunha Bueno, res

Contudo, tudo indica que ticamente o problema da do candidato apartidario. pectivamente pelo PTB e

teremos, uma semana se;n o sucessão estadual d� São Mas tarde esteve no gabine- PSD. Afastadas portanto as

legislativo em ação, uma vez Paulo voltou às mãos do go- te do governador o sr. Ci- intransigencias que vinham

que o argumento expendi- vernador Lucas Garcez pa- rilo Junior, que, 'tond; re- impedindo o acordo, o apa
do pelos que desejam ,êss� ra ser resolvido em harmo- cebido do dírotorio regional recimento do candidato de

pequeno recesso, 'diz respeí- nia entre s.s. e os partidos do PSD "amplos e irrestri- conciliação é questão de

1olíticos. Ontem o sr. Lucas tos poderes" fez identica dias.

Dantas reconhece que o

custo da vida continua, en

tretanto, a subir, afirman

do, porém, que o ministro

da Fazenda e seus auxilia
res tudo fazem para com

bater a inflação monetária

e de crédito, bem como pa

ra incentivar a produção,
2111 cooperação C0111 outros

orgãos públicos e as assoo'

ciacões de classes.
,

.

Acredita o sr. Soúza Dan-'

sistências, considerando, a

necessidade de dar anda-

TeleviSão, em
'8., Horizonte

'ao sr. Lucascomuniçacâo'}a1'cez recebeu a visita

los srs. Barjas Filhó, Ca

ruto Mendes Almeida, Du

[ue Estrada' membsos da

Uba pa da Cruzil
da Opmocra fica
ás eleicões do
Clube Militar

tas que se pode esperar um imperativo da situação
bons resultados, pois, como difícil que, atravessamos

'

e

U111 candidato apartidario.

Cheddi Jagan foi primei
'o-minisll'o do governo des-

ta colonia britânica, e os in,

Dia de Tiradentes-rlc ses o destituiram, aeu·

territórjos para assistirem
às festividades cív,icas que
se realizarão el1'1 Ouro Pre
to, no dia 21 do corrente, ao'
pé do monumento a Tira-
dentes., Também serão con

vidados os diretores dos
-�------------------- ------ -

Sõb o título acima publi
(,.,;",os em a.nos',a edição dp

quarta-feira, dia 7 do ,cor

rente, a palestra proferida
no Rotary Clube, no dia 25

de março 'último, pelo sr:
Theódoro Dücker, cujo no-

pres�dente do Conselho dos

Ministl'os anunciou, que fa

lará a!�1anhã na Assembléia Calastrote no ar !
Cétca'· de- 40 mortos num

. ,,' -

..

aviões em v·ôn· no ' Canadà

principais jotnais do país.

Nacional, às 14 horas sobre
a guerra na Indochina e so

bre a declaração formulada
,

"

pelo secretario de Estado
I ,

dos Estados Unidos, John

Foster Dulles, açerca da

guerra. O presidente fez

(U. ' tal declaração, na Assem�
A- bléia Nacional, às 14 horas,

choque de
O RISO DA CIDADE •••

MOOSE JAW, Canadá,' 9 dente ocorreu quando um ou ,pereceu além das que se me, por lamentável lapso;

(U: P.) - Entre 37 e 40 .aparelho militar, saindo das 3chavam no-avião.
'

não foi m�ncionado.
pessoas morreram ontem ntivens foi de encontro �,
num acidente aéreo entre asa direita do aVlao de Assumiu o 'dr. Armando,
um pequeno avião militar e , transportes da "Trans-Ca-

S. p.
un,l 'transpo,rte 'comercial, I nad� North S�ar", que con- Imone erelra
camdo todos sobre um cam- dUZlél p:lSs�gell'OS de Mon- RIO, 9, (V. A.) - Na durante a licença requerida

po de golE. treal a Vancouver. sessão -da Cârríara rederal, pelo ,deputado -Leobel'to
Um dos tanques de gaso. Je ôntem, ao início, o dr. Leal.

Nada se inf01�mou sobre lina, do, aparelho foi' dar Armando Simone Pereira

a existencia de sobreviven-, contra uma· residencia, in- prestou o compl'omi$so pe- O nóvo representante ca

tes nesta tragedia, a maior cendiando�a. Duas outras1rante a Mesa, assumind9 o larinense recebeu, em se.,.

na história da aviação co- I casas no mesmo bairro fo- l("andató de deputado pelo guida, cUfnprimentos dos

mercial canadense.' Obser-I ram envoltas pelas chamas.;jP.S.D. de' Santac Catarina, I seus colegas dos vários Es-

v�dores dísseràin que ô i- Ncn:!lurna" pessoa' S'e' feriu -; :_;'ml, suplente .c.Qn'lpcado tJl.,Q,Q,s.. '

. ,

""":�", ; .
--

,
'

,,"

•
, ' : " :'� ";,,,y-' \

;:;:"'"

Esse Volney tem cada
limão Diz que lJOntn-pé
��OEíl ,� rodi,zio!l!.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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CLÍNICA DE OLHOS - OUVIDOS _ NARIZ E
GARGANTA
_ do-

10R. GUERREIRO
M, ,E D I C O 5 I, Dr. P80S"; Brasil'" .o .E S TA D O Chefe do Serviço de Ouvidos _ Nariz e Garganta

do Hospital de Florianópolis
"

.

, REDO DRA WLADYSLAVA' ESPECIALISTA EM DO- ADMINISTRAÇÃO A clínica está montada com os mais modernosMARIO DE �ARMO I DR. ALF ,.',. ENÇAS DE, CREANÇAS. Redação e. (?ficlnas, "à rue Aparelhos para tratamento -das doenças da especialidadeCANTIÇAO I
CHEREM

I
,W. M]JSSI CLINICA GERAL I

Conselheiro Mafra, n. 160 ULTRASON (Tratamento das Sinusites sem operação)
_ MÉDICO _

I '

.

e" CONSULTAS: Das 10 às Tel:.3022 _ Cx. Posta], 139 -rEBULISAÇÃQ (Tratamento auxiliar das sinusites e
CLíNICA .DE CRIANÇAS CURSO. NACIONAL DE

iDR ANTÔNIO
_
DIB 12 horas,

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

A D U L TOS, DOENÇAS MENTAIS. 1
. RAMOS.

. IONISAÇÃO MEDICAMENTOSA (Moderno aparellíoDoenças Internas E,x-?iretor, do Hospital i �USSI Gel:ente: DOMINGOS F, _�E pa�a Ionisar Medi�amentos (Tratament"o de dores de
CO"RAÇÃO ..;:_ FIGADO Colônia Sant Ana. -:- MÉDICOS _ Cons. e Residência: 7 de AQUINO. Cabeça e Inflamacões da Garganta e OHlOS. Em muitos
RINS - INTESTINOS _Doenças nervosas e men- CIRURGIA-CLíNICA Setembro n. 13.

r=» I
c�sos são evitadas as operações das �igdalas ,

Tratamento moderno da tais. ·GERAL-PARTOS '"
Representações A. S. La- ULTRA VIOLETA FRIO (Tratamento das FaringitesSIFILIS Impotê�cia Sexual, Serviço, completo e espe- ra, Ltda:' -

_ e inflamações dos Ouvidos)
,

Consultório - Rua Tira- Rua 'I'iradentes n. �. cial izado àas DOENÇAS DE Rua Senador Dantas, 40

I .RAIOS X (Radiografias da Cabeça)lentes, 9. Consultas das 15 as 19 SENHORAS, com modernos A D V O G A DOS _ fiO anda!'.
. REFRATOR (Moderno Aparelho para RECEITA de

HORARIO: horas. - métodos de diagnósticos e Tel.: 22-5924 RIO de (OCULOS)'Das 9 às 11 e das 13 às-I6 FONE: 3415. . tratamento. Janeiro.
.

!LAMPADA de FENDA (Vehficação e diagnostico de
horas Res.: Rua Santos Saraiva, -I SULPOSCOPIA

- HISTE- DR. JOSÉ MEDEI-, !{epL'e�or Ltda.. . lesões dos Olhos) .

Tel.: Cons. - 3.415 - Res. 5,1 - Estreito. RO :- SALPINGOGRAFIA ROS VIEIRA Rt;a Febre de Oliveira, n',i ' INFRA VERMELHO
'

. ,

- 2,276 - Flo.rianópolis. TEL. - 6245. _:__ METABOLISMO BASAL ,.21 -. 6.
o

anda�._ _ 'I Grande Prática na Ret.jrada de Corpo.s Estranhos de.

d
.- ADVOGADO -

'1 I 32 987� S- P I _Radioteraplap or 0'0 as e ...
_

-

J'� .

ao au o, Pulmao e EsofagoOMEU BASTOS DR MA'RIO' WEN Caixa Postal 150 _ Itajaí A 'SIN TUR \S .DR. R .
-

curtas-Eletrocoagulação _

__ Santa Catarina _ :::S!; .." Coneultório: Visconde de Ouro Preto 2 (Altos da Casa
PIRES DHAUSEN '- Raios UUm Yioleta e l'lfra

.
Na Capital .

I '

- Belo Horizonte
CLíNICA MÉDICA DE Vermelho. 'DR MÁRIO LAU- Ano '" Cr$ 170,�O Residência - Felipe Schmi�t, 113. Te�efone 2.365_ MÉDICO _

,.'DUI.TOS E CRIANÇAS 'Consultório: Icua Trajano, I
•

88m�;;tre Cr$ 90, O Consultas _ pela manha no, Hospital _ A tardeCom. prática no Hospital "- •

Ed if i I RINDO .

Consultôrlo - Rua Jnão n,.], 10 andar -. I ICIO ( o , No InterIor' das 2 horas em diante no ConsultórioSão -Francisco de Assis e na •
'

,

00Santa Casa do RI'o de Pinto, 10 _ Te!. M. 769. Montepio. e

IAno
GI'$ 200,

_.....
F

,.

D 9' 12 h C e 11000 D0.ENÇAS DO APARE.LHO DIGESTIVO _ \1
. Janeiro Consultas ; Das 4 às 6 ho- - ora <.c : as as Q' DR. CLA'UDIO Semestre. . . '\p , �,-

D l\IUSSI " , " .

d ia i te con ULCERAS D.O ESTOM.AGO E DUODENO, ALERGIA-CLíNICA' GERAL DE raso l'asD
-

F
I:,

18 I >�. D BOR'GES ;
.... n ur.c ros me' .,'1 -

: -

DERMATOLOGICA�E CLINICA GERAL
. -ADULTOS E CRIANÇAS Residêncía : Rua Esteves as Lo as 10.ra _ ra, '. trato."

,

c,,
"

lté A'v Getúlio Júnior, 4,5. Te!. 2.812.
.

tMp�SI. ADVOGADOS Os originais, mesmo n ão Dr ,MI-DU'el Nunes" Ferrel"raonsu orro : .

IResidên'cia: Avenida T'rom- Fôro em geral, Recursos . publicados, não serão de\'ol�:
, •

,

.'

_,

.'

V�rgas, 2 - BIGUAÇÚ.
OLHOS _:_ OUVIDOS _ powsky, 84. perante o Supremo Tribuna! vide-

I I ' ,Hórádo: Segundas e Quin- ! Itas-feiras, d,as 8,30 às 11 NARIZ E GARGANTA -Du. NEWTON
Federal e Tribunal Federal,. A_ ?ireção não s:. re_spo�- , RECEM-CHEGAD'O DO RIO' DE JANEfRO

lU. de Recursos, • sahiliza pelos. COllC�lt�s emi- I A •
'.

,
.

I
° óhoras. '

D'!'VILA I F.SCRITóIUOS "id os nos a rt igõ's assmados'.1
TENDE A RUA. VICT.OR MEIRELLES N 18, 1 ..\P

.

dê '. Rua Felipe
-

Ú O DOIN
_1.

I'. .

'.
.,. - -' _.-- ANDAl{ DAS 9 AS 11 HORAS _ DIARIAMENTE.cesi encia: r:

-I
. DR. J LI

-

CIRURGIA GERAL
;

_

Flortanópolis -:- _EC\lfICIO � "

� ,,cHAMADOS A QUAJ_.QUER HORA DO DIA OUSchmidt, 23 _

i ;0 andar, VIEIRA.' Doenças de Senhoras - Sao JOl�ge, rua. Trajano, 12 I. armaclas DA NOITE NO CACIQUE HOTEL A RUA FELIPapi. 1 -,- Tel. 3.1 O�. I.
_

Proctolog ia :-. Eletrjcidade
- 1.° andar -:-, sala 1.. ,. d PI'

-'
, I

-

SCHMIDT.
'

!
.

ESPECIALISTA EM DOEN- ,l\�edlca. RIO de Jan�Ho --:- Edlflc:o e antao '.
.

DR. WALMOR ZO-
ÇAS DOS OLHOS, OUVI- Consultono: Rua VItor B�Jrba Gato, Avellld� Ant�- 10 Sábado (tarde) -

T
' . .! MER GARCIA DOS,N.ARIZEr.AR<:A��A,Meirele�n.28-Tetefone: nIOCarlos207-sa.a_1.?�S. Farmácia Noturna-'Rual ,errenos ,na Vila F'I'orl'da"D�plomado pela Faculdade Ex-ASSIstente na Pohchmca 3307. I DR CLARNO G Trajano

'

J .

-'

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

.
. ,

"
"

.

Universidade do Brasil Caixa de, Aposentadoria e em di�n.te.. .

GALLETTI 11 Domingo - F�ImaCla (E t
·

j )Ex-interno por concurso da Pensões da Leopoldina Ral- Residência: Rua Vldal _ ADVúGADO _ Noturna _ Rua Trajano I' S reI o
Maternidade-Escola Iway e no Hospital São loão Ramos _ Telefone 3.422. Rua Vitor Melrelles, 60. 16 (Sexta-feira Santa _

I

(Serviço do Prof. Oetâvlo Batista da Lagoa. DR. DIB CREREM �ON�,: .2.46�. .

Farmácia Esperança _ Rua
I MAGNIFICOS LOTES, COM FINANCIAMEN'l'Ü A

Rodrigues Lima) Curso no Departamento Na-
ADVOGADO .

_ Plorfanõpolis - C 'Ih' M f I LONGO PRAZO SEM JUROS
• .' ,onse elro a ra Op t id d .

1 .. - -Ex-interno do Serviço de cíonal de Saude • --., •• w ..... .... .......�, ,
01' um a e especta

,
para aquisiçao, com grande

Cirurgia do Hospital Consultas diàriamente das Causas cíveis, comerciais, 'Dformaçõe� 17 Sabado (tarde) -'-. facilidade, de um esplendido lote na VILA FLÓRIDA.
I. A. P -. E. T. C. do Rio de 10 às 12 horas. _' criminais e trabalhistas. .

,

.'

l,;

I Farmácia' da Fé - Felipe I�u,g�� �lto e sal�dáv_:-l, é toda facilidade de condução.Janeiro 3a3. e 5as. feiras de 15 às 'Consultas populares utets Schmidt 1 r!vlhgtada locahzaçao, l1RS PROXTMIDADJ:.S DO ES-
1

Médicc do Hospital! de :'is 18 horas.
Rua Nunes Maehado, 17 •. ' 18 Domingo _ Farmácia !AD!O DO FIGUEIRENSE, assegurando valorização

/, t, Caridade, Atende no Hospital de

�
, I

d F' F I C h idt
Imediata.

,

, r-Á,.J /D9lJiNÇAS, DE SF;NHtDRAS Caridade, de 8 às 10 horas. (esq., TiraEllentes) - so· ra- q .Ieitor encontra*j�· nell a e....,... e ipe c mI.
_

OS TERRENOS EM ZONAS MAIS DISTANTES
j' -'.:...c: P,4RTOS'-ÜPERAÇõES Consultorio: Rua Vitor do\ - sala]3.

'

ta 'F�tuna, i�forma�e8/quf 24 Sábaçlo (tarde) NAO PODEM OF�RECER AS MESMAS VANTA-'I '()fl s·: Rua Joãó Ptntom .. 16, Meireles, esquina com Sal- , necessita. diàriamente:t d� I Farmácia Moderna _ Rua Peça hoje mesmo infurmaçõesa, "

,

das' 16 •.00 às 18,00 danha Marinho. imedillto: -I João Pinto. SOCIEB-ADE IMOBILIARIA SUL BRASILEIRA'
horas. Residência: Travessa

DR H E N R I QUE'
I 25 Domingo _ Farmá- LTDA. (SUBRAL)

Pela manhã atende Urussanga 2. __:_ '\i.,
"

,JORNAIS Telefon.· .

M d R
Escritório: Edifício São Jorge, Sala 4 ...::,. Fone: :;1-1-9-2.

02 A AISO ,Cla o erna '_ ua Joãocliàriamente no Hos- Apt. 1 ; PRISCO PR,

10
Estado .'..••..•.• 3.022

-----�----

6 Pinto.pital de Caridade.
DR. VIDAL· MÉDICO A

.•

Gue."ta '.•..2. 5110R 'dA
.

D d T d • "'7 O servi�o noturno será

N
·

M
"eSI enCla: .

O
-

D larlO a ar e ... ...il. �

t C IRua: General Bittencourt CLíNICA DE CRIANÇAS I peraçoes -

cr �enç:s Diário da ManhA ., 2.463 efduadó pelas farmácias aVlo- O Dr «. ar,CONSULTÓRIO -' )!'eli- de Senhoras - mlCa e
A Verdade ..... , ... ,Z.OlC·

i Moderna, Sto. Antônio en. 101.
pe Schmidt, 38. Adultos. Imprensa Oficial, . .. ,2.6811 'N" d '

. 1

Telefone: 2.692. ' .

l'
-

PITAIS 1 oturna._, sItua as. as ,ruas RAPIDEZ - CONFO'R'I',O' ,_ SEGURANÇA
" _I CONSULTAS - Das 4 Curso de Especia lsaçao HOS

_ ,

NDO '(TA no Hospital dof. Servic!CirE'S De Ceridade: Joao Pmto e ,TraJano., Viagens entre FLORIANOFOL1S e RIO DE JANEIRODR. ARMA :l' - <ts 6 horaS. lProvedor) , 2.314, A presente tabela não I �scalas intermediárias em_ Itajaí,. Santos, São Se-LÉRIO DE AS$ÍS I Re::,id'ência: Tenente Sil- do E�tado (Portaria)' 2.0361 poderá ser alterada
_

sem bashao, Ilha Bela, U�atu-�a, sendo ne_:;tes quatro últi-
_ MÉDICO - i veira, 130 (Serviço dI) Prof. Maria- Nerêu lIam". ,3.8�1 prévia autorização dêste mos apenas para movImento de passagejros .

• -0 ':,.:D?s,_Serviças de, Clínica In-I FONE - 3.165. no de Andrade) 'Militar S.la7
D

J As escalas em S. Sebasti.ão, Ilha Bela, Ubatuba não
f "t'l dA' t�

.

M
. I "

lt Pela manhã São 'Seba�tiAo (Casa epartamento. 'prejudicarão o horário de chegada' no RI0"(Ida) e'

� ,

" ��,n I a S?IS encla
. UnI-I. L,)!1SU as

-.
'

• ,

""
... elp'a] e HospItal de CarIdade

_ ! rln H0spital de CarIdade. de Saúde)

3�·1125111 -i."018 p.IIlm-ârfa
'

' SANTOS (Volta)
"

.

- ,�. CLíNICA MÉDICA DE DR· ANTONIO MO-, Mat4:rnidadt' Ooutor n.,,,, I.

I A tarde, das 15,30hs. C I' C
�

I'rINERA'RIO DO SIM'"
"" }; CRIANÇAS E .ADUL.IrOS N'IZ DE AR'AGÃO al' os orre. ....

Adventl·5ta
'

.
, ," CARL, :a;OEPCKE" NO

- Alt:!rgla _-'- em diante no consultório, CHÀMADAS UR- ' '

SEGUNDO TRIMESTRE<DE 1954
'Consultório: Rua Nunes ú Rua Nunes Machado 17, GENTES

S 3U I
Matrículas ,Ab,ertas .(.

.:;
',. ;> �

f,.
_.. .

• Machado, 7';' Co'tisultas das CIRURGIA TREUMATO-
r.,qll.na de TÍ1.'adentes. Te:. Corpo «fé Bom�iros .•

C.lrsos: Primário e Aó- _

IDA ' ':
'.

,Vi,': 9:-1. T A
]'" 18 h

,. LQGIA Servi.;o Luz <Rt'da· ':
.

,'�. '
, ., as, ,oras.

O t d' 2 766. .j 4 I .

ã
'

,

'

.'
'.'.

- l1es.jdên(}ia'�'Rua Manechal 'r ope la . . mações) - 4. (I� mlSS o.
, FlO1'ianópolis•

. '. .
-

" �Consultório: Joãó Pinto, I rles;(1ência - La ,Por},a .Policia (Sala C"mls· I ,Rua Visconde de Ouro I'6/4\; : _'t:uiIlferme, 5 -": Fone: 378-3.
18. Hotel. 'ilár_�o) 1.03 Preto 75

29/4
>' Das 15 às 17 diàriámente. Polida (Ca�. l)t:Ie'

.' •

, DR- '; I. LOBATO
.

Menos aos Sâbad'os i8d�) . ,I.. '. . . . .. Z.áb 11/5
,

Res.: Bocaiuva 135., \ COl\IPA�III.AS l)ltj 23/5FILHO '

Fone: _ 2.714. '

TRANSPORT:I 4/6DIJenças d$) apare'ho reapi--

'8 C' I'TE'
A&REO

-16/6ratório TAC " .•......' . . .. 3.700
TUBERCULOSE

..

'.

":�l'itzei!,o: d9 Sul ..._.. 2.500 28/6
RADIOGRAFIA E RADro�- Vanail' .,,� .•..•...•;- 3.55!
COPIA DOS PULMõES

"ari.r ;............ 2.325
Cirurgia do Torax

.i 2' �02

A A • Lóide Alrreo '. ....• .':1

Formado pela Faculdade, 'gencI8 _,. Real............... %.3S18
. Nac:onal de Medicina, Tisio- .

.

.,500�andina.v.. •

:ogista e Tisiocirurgião do
I HOT€JS

" Hospital Nerêu Ramos

·:le BAR E SORVETERIA
I UJ: •• ' 2.021

Curso oe especializaçãe pela .

U ' AMERICAN:A \;.1[e.tt�·,·:: :_::::::. 2.278
S, N. 'I'. Ex...inteJ'110 e Ex"as- :.." Vende-se o Bar e Sorve- )Ietropol _.... !.147
si3tente de Cirurgia do Prof. .

'teri� Americana sito à Rua.ll.. Forta 1.31-1"
y
Ugo . Pinh��tO). Guimarães Publicidade'· Saldanha Marinho n. 13, 1�� qU� , ::!::
Cons: Felipe Schmidt. 38 I, Edifício Machado. Tratar E:::;� . . . . . . . . . ..

S.371-
- Fone 3801.}' :'0 local com o sr. Umberto ,·.Jülll �.659Caixa. Postal. 45 IIr . . ••• . •• •• ••

alUI .,••,,�.I D.""o,";;J4i. "'.ft••�'··'" , .. "Atende em hol'a marcada.
�'lorianópolis I Machad� o qual exp'lic31Í':1 E�"R'E'TO I I.. ..

.

'/ CURITIBA tUlCR• .,., PROSES"....Res: Rua São Jo,rge 30 -
d D 38' _

'one2395.

sant.c�n���;��
a

eo�' S�bãO-----'--"'-'
-,_-

C'--a-s-a-s-�
"iraem' ,Especialidade
'üa Cla. iUZIL INDmSTBII1__:_J8bl,iUe� (oi�a.,ca �8gistrada)

..........,..,__,..,.,.,....,.....,...,..

.. 'eco·��_:pi���se' .��'1f8 -;e _!!!Dlle�!.!_,_.__, .,....,.....,,--=��-=-=:�=-
�-",,_-_, , ,_, __ , , , '_'_'''' '''' -_ .. _�. _ .. __

.:-:----_. :,.,::,:' J<

Indicador Proflssiimal

,HQepcke»

Itaja.í . Rio de Janeiro Santos
18/4 24/4 25/4
1/5 6/5 7/5
13/5 18/5 19/5
25/5 30/5 31/5
6/6 11/6 12/6
18/6 23/6 24/6 '.
30/6 5/7 6/7

Horário de Saída:
'.

de Florianópolis às 24,00 horas
,

do Eio de Janeiro às 16,00 horas
Para mais informações dirijam-se à

I ;':lV:PRf.':S� NACrON�A,L DE�:tA.VEGAÇÀO HOEPCKE

'Rua: Deodnr9 _ CaIxa Post",] n. 92 - Telefone: 2.212

....
,.

J(:ncias, uma à Rua .José

Jacques �ó 4 e outra. nos

Coqueiros, p l' o xi m o ao

Pi'aia Clube.

Informações à Rua Con--4
relheiro lVIafra nO 24.

Alugam-se ótimas resi-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ESTADO Florianópolis Sabado, 10 de Abril de 1954
F

/

(o
Tendo adquirido, com antecipação às últimas altas de prêços, o maior e o mais belo

sortimento de novidades para inverno (Incl.isive U111a g-randiosa quantidade de casacos

de pele, atualmente de' dificílima importação), convida à MODELAR, as exmas. famílias
de Florianópolis e cidades vizinhas para virem apreciar: .-

. _. ' . ...,�- •.. .

1U) - As belíssimas variedades- de artigo de inverno, de máxima beleza e elegância,
para senhoras, cavalheiros e crianças, assim corno para o uso doméstico.

"

2°) .:_ Os prêços festiva c c�traordimu<:uncnte baratos, comemorativos de 300 ani-

versário- do Estabelecimento.
'

Prêços, que, na, realidade, representam uma magnífica oportunidape,- especialmente
agora, nessa fase de altas contínuas, de irrefreável encarecimento.

(rases de Amor

/

RENE'ZMSKHOL
" >

Essas frases bonitas qu eu já disse,
Que ela, encantada, ouviu, sem responder,
Essas frases que eu tive que dizer,
Que ela escutou, sorrindo, com meiguice.

Os versos que jamais vim a escrever,
, Mas disse, apenas, para que ela ou[isse,
_ Tudo isso, hoje, relembro. Se eu mentisse,
Por certo, os haveria de esquecer ...

Eu não menti, porém; quando eu falava

Repetia o que dentro sussurrava,
Em meu peito" estalando, o coração.

Ao recordar os versos, num sofrendo,
Frase e frase, lembrando, me arrependo,
Pois fui sincero, mas falei em vãç ...

-x- -x- -x-

dos que possue, o ilustre
,

aniversariante v e 1'- 5 e - á,
nesta oportunidade, cerca

do de carinhosas manifes

tações de simpatia e-reco

hhecimento, com as mais

justas homenagens dos

'eus amigos e admirado

res,

Os de O ESTADO, que

':&m em o Ten. Ildefonso
Juvenal um verdadeiro e

=cmpre pronto colaborador,
rpresentam muitas felici

tações com, abraço sinceros

1e regosijo pelo transcur-
50 de tão significativa efe

méride.

A T E N ç Ã O

COLCHÕES E TRAVESSEIROS DE

MOLAS DIVINO

Prolongaremos durante o mês de Abril
as condições especialíssimas de, vendas, dos
afamados COLCHÕES DE MOLAS DIVINO

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

'

_---
--�----------------'------------------------

--- ---_.�_.-.---_._._--

� � '!!8�L!�t�JeB��� Hoje no
LHf�U

iGREDIENTES
10 DE ABRIL la então Províncj a, atacada

11/2 xícaras de bacalhau A data ce hoje rccorda-no., 1 pelos paraguaios de Barl ;OS'

clue: .; Resquim; ,

sêco De Ordem do Irmão pro-
, d b

' - em 1585, as Câma-,», - em 1866, durante o
3 xícaras e atatas pica- vedor em exercício, convi-

na das
dp Santos e São Vicente fi- combate do Bancco de ItR·

do aos irmãos desta Irman-

2 colheres das de sopa de zeram uma relJl'eS�(H::tç';\, pirú (ou Gorneté) ,faleceu, dade, rara comparecerem
pe- manteiga

ao Capitão-mor .Jeronimo vítima de ferimentos, o Ge-
domi di

U,' no próximo ommgo la

los seus dotes pessoais, a Leitão demonstrando a 'ne- neral João Carlos Vilagran
pimenta (11) do corrente na Igreja
1 ôvo cessidade de ser feita guer- Cabrita, nascido em Monte-

de Nossa 'Senhora do Par-

h ra aos seIvicolas das tribus vidéu (Brasil, em 30 de de-
1/2 col er das de chá de to, para assistirem a missa

gens de quantos a admiram cebola picada (facultat;vo)' Tupiniquins e Carijcs, 'pois zembro de 1829. O General
de Ramos a realizar-se às 8

e respeitam as suas quali- Farinha de rôsca que a terra era pobre e rrão Vilagran Cabrita é o Patro-
horas.

dades de esnirito e de co-' MANEIRA DE FAZ'ER tinha esvravaria": no da Arma de Engenhar.a
__ Consistório da Irrnanda-

ração. 1 _ Deixe o bacalhau ele
- em 1817, teve inicio o do Exército Brasileiro; d� de Nossa Senhora do

O ES')'ADO, prazeirosa- rnôlho de véspera, em água bloqueio do Recife, em po- - em 1869, Luiz Alves Je
Parto, em Florianópolis (i

mente apresenta .respeito- fria. Na hora de preparar
der dos revolucionários re- Lima e Silva, General do

de abril de 1954.
sos cumprimentos com vo-

.ns bolinhos escorra e desfie, publicanos, movido pela Exército, recebeu, por Car- Waldemar Demarui _ 10
tos de muitas felicidades. 2- _ Ferva juntos o baca- esquadra legalista de D. ta Imperial, o título de Du- Secretário.
FAZE MANOS, HOJE: lhau e as batatas, até que

João VI, sob o comando do que de Caxias;
,

estas fiquem tenras. Escoe- Capitão de Fragata Rufmo - em 1881, faleceu no • PLACAS SII'ILITICAtl

-Sr, Silvio d'Alascie; ';�''cT'é/p,bnhà numa' frigideira, I
Peres Batista (portugues);; Rio de Janeir0.2 Barão ..de EI�lir de.,NODleira

- Sra. Cacilda de Oli- agitando-a sôbre o fogo,
- em 1828, Senna P.:rel- Taunay, Felix Emilio Tau- K.c•• awDllar •• tra-

"eira, esposa do sr, Flodo- até que fiquem bem sêcos.: ra com o seu brigue escuna -nay, nascido em Montmore- ,....t. II••um•.

aldo Nobrega; 3 _ Amasse-os muito I "Constança" aprisionou <1 nay- (França), em 10 de: PARTICIPAÇA'o
- Sra. Maria/Ferro Bar-I bem Junte a manteiga e a

escua argentina' "Union": março de 1795. Foi um des,'
b d Cél R"

"

1865'..] t d IdA. Jonas Gerber e snra.

ato, esposa osr. e . 1-
pimenta e' amasse mais até

- em , partiram '_le precep ores o mperac ')1' .-

d .

,1<0,
f

Terezmha Lehmkuhl Ger-
seleto Barata de Azeve o, conseguir uma massa fôfa, São Paulo para o Paraná, Pedro II e Pro essor da

bel' participam aos parentes
-10 Exército Nacional; Junt� o' ôvo 'e continue a

de onde se transportariam Academia de Belas Artes

- Sr. Octávio Pereira Later. a Mato Grosso, as tropas do Rio de Janiero.

Brito;
,

4 _ Forme pequenas bc:- destinadas a socorrer aq1lt�- i
André Nilo Tadasco

- Sra. Zilda Guedes da las tirando a massa com
'

o:�nseca Lopes, esposa do

I uH�a colher de sopa � mol- BODAS DE OU-RO
sr. Alvaro Augusto Lo,pes./, ,

:lando- a com a mão. Passe II bastião". '

alto funcionário da Prefei -
em farinha de rôsca. I

DIAMANTINA DEMARIA BOITEUX
tura de Santos; 5 _ Frite em gordu ra .

e

- Sta. Lourdes Maria it t t 4
I LUCAS ALEXANDRE BOITEUX

mUI o quente, somente
", .festejando a 30 do corrente suas Bodas de Ouro, -têm

Cordova;
.

1 1 d dou 5 )0 às e, ca a vez, até 'o grande prazer de convidar seus parentes e pessôas de
- Menino Francisco de ,

que fiquem �ouradas. I sua amizade P?ra a cerimoni� religiosa que fazem' ce-
Paula, filho do sr. Domin- 6 _ DepOIS escr Ira 0;11 lebrar na Igreja de S. FranCISCO Xavier do Engenho
lOs Andréa; 1 bs t (rAPT.':' ',", Velho particuparem da, reunião que oferecem às 20

pape a sorven e. .:\. __',"

_ Menina Norma Staél
' horas C:J1 sua residencia à rua Martins Pena, 49.

l'Acampora.

Passado,

to circulo de amizades

sociedade' catarinense,
las elevadas virtudes e

NO_ LAR E NA SOCIEDADÉ

-x- -x

l"NIVERSÁRIOS:
_ox-

TEN. IDELFONSO
.JUVENAL

pe-

ilustre aniversariànte ver

se-á cercada de homena-

Partdcípacao
CÁSSIO MEDEIROS E SENHORA PAR
TICIPAM O CONTRATO DE CASAMEN�
TO DE SUA FILHA CARMEM COM O

,

" SENHQR MA�IO ROEBER BOLEMA�
,

,

Transcorre hoje a data '\1ENINA
-

VÉRA LUCIA
do aniversário natalício do

nosso distinto conterrâneo Vê transcorr-er, nesta da-
e presado colega-de-ím- ta, mais um aniversário de
prensa Tenente Ildefonso! sua data natalícia, a galan-
Juvcnal, Oficial da Reser- 'V' L'te memna era úcia, fi- iá se achar em plena con-

'hinha do .sr. Hercilio So�- valecença, apenas guardan
à res, alto funcionáric, da fir- 10 repouso em sua resi

diversas associações, en- 11a R. Schanor, desta Pra. dência, o n�so prezado
tre as quais os Instituto oÇ,a. ,confrade e atuar Diretor da

Hist�ricos e Geográficos de Por tão grata efeméridê Rádio J'aI'aguá, SR. AU- Participação
Santa Catarina' e Rio Gran- a inteligente menina 1'eu- GUSTO SYLVIO PRO- MOACYR COELHO E Sra,

de do Sul sendo tambem nirá na residencia de sues DOEHL, que, não faz mui- Têm o grato prazer de' 80

sócio correspondente da lignos genitol'es, o seu vas- to, fÔra vítima de grave in- comunicar aos parentes e

Academia de Letras "José to circulo e amizades, 0- toxicação, obrigando-o, a amigos o mascimento de

de Alencar", de Curitiba. ferecendo-lheS' lauta mesa um tratamento especial em seu primogênito JANO o

de finos doces e' guaranás. Curitiba. Ao prezado con- éorrido dia 5 do corrente na

O ESTADO aprese�!a frade desE!jainQs rápido "e maternidade Dr. Carlos

felicitações. lotaI res,tabelecimento,
'

Corrêa.

va da Polícia Militar.

Intelectúal, pertence

Na imprensa vêm riüli-
tando com crônicas e arti

gos versando assuntos da
atualidade. Colabora nãO
só na imprensa desta Capi
tal, como na de outras ci

dades e até mesmo em ou

tros Estados da Federação;
porque sabe dizer, sabe es

crever contos, com senti

mentalismo tornando-se, po-
,
risso, Valioso colaborador.

DEsfrutando de vastíssi�
'mo circulo de amizades,
Gonquistadas pela sua per
sonali-dsde'� pelos prediCa-

SNRA. FLAVIO

FERRA�I

A exma. sma. d. Narur
Amaral Ferrari, esposa do

sr, Flávio Ferrari, Diretor

Geral do SESC e SENAC
em Santa Catarina, \(ê
transcorer no "dia de hoje
a data aniversária de' seu

natalício.
Dá'ma que conta com vas-

\

RESTABELECIMENTO

Notícias procedente de

Jaraguá do Sul 'informam

oVi"ag�m com segurança
e ;apidez I

NOS CONFORTAVEIS �ICRO-ONIBUS DO

R4?IDO '{(SOL-B,BASILEIRO) I
.'lorianópolis - Itajai - Joinville - Curitiba

-

Agência: Il.ua Deodoro esquina da
Rua Tenente Silveira

----_._-----�---...._---_
.. '--

aaaAVENTURAS 00

3
.
._-------------_-00._--

Irmandade ,de N.
S. do Parlo

Cnnvue

e pessôas de suas relações o
'

nascimento de sua primo
gênita ANGELA, ocorrido

no dia 22 de Março' último,
na Maternidade "São Se-

x

x

x

x

x PARA AQUELES QUE
.. DESEJAM O MAX IMO

EM CORTEZIA

E EFICIENCIA

��

IAERl.
PIHFilfRÕ SEM ItitlAI.

ZE-MUTRETA
A CRIANCA- MOLHOU

FRALDAlVA'
TROeK-LA!

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Florianópolis Sabado, 10 de Abril de, 1954 o .sTAI){t

Domingo oTomelo-lnlclo de 54
DO�IINGO PRóXIMO NO CAMPO DA' RUA BOCAIUVA, TERÁ,LUGAR A DISPUTA DO TORNEIO-INÍCIO DO CAMPEONATO CITADINO DE

PIWFISSIONAIS DE '54. CONCO�RENDO OS MES!\,!OS CLUBES DO. ANO PASSADO, OU SEJAM: ATLÉTICO, AVAÍ, BOCAIUVA, FIGUEIRENSE,
GUARANÍ, IMBITUBA (DE· HENRIQUE LAGE) E PAULA RAMOS. AGUARDEM-NO!

-

.

�Ciô-,'_,.... a<._..a�aI>(>_e..CMI_O!II_taII_IlQ__.._--.,....,---.·••••••••·.····.·,,···· ------���--���-.

'E s p>-o -r t
'�����..�Q�..�Q..�Q��Q�..·Qn..�Q��� � �S I n•••••••••••••I.1I•••I� �j•••ã�I•••F�S.I I..�..����..�..�..�..�..����..�..a4..�..�..��

tad'
.

o
•

I
FAIXA BRANCA FAZ A RONDA.

�_. I

I

I ... o Barriga Verde, clube de desportos e recreios,
pobre, que é, como todo pobre, não esquece os que de
amparo necessitam. Assim é, 'que por iniciativa -da se

nhorita Cora Nunes, destacado baularte dequele clube,
realizar-se-á na próxima 6a feira dia 9 as 20 horas um

grande bingo, cuja renda reverte�á em beneficio da'pás-
, I coa dos VELHINH0S DO ASILQ. Após o bingo have-

. rá o custumeiro schow que faz dos saraus do Barriga
���� Verde, não apenas uma simpática diversão social, mas

'também uma reunião de inteligência' 'e espírito. Coope
rando com o Barriga Verde nessa· meritória iniciativa,

. já ofereceram prêmios para o bingo: Eletrotecnica SIA
'Rdojoaria Monte Blanch.e, Salão Record. Garcia &. Ca�
I pela, Livraria, Lide� e Copacabana Bar.

_

.

I
...Devera -realizar-se, dentro de poucos dias a

PROVA CLASSICA da nossa Federação de Esgrima,
o espetáculo noturno de ante-ontem, no estádio da -.- MANARA, O MAIOR �-

P d d R' d J prova em que deverão participar 'o Doze, Lira e Barriga, roce ente o 10 e a- V d .,

I .',rua Bocaiuva, foi iniciado com a peleja preliminar en-
'. . , , I e r 'e e que íntitu a-se TIRADENTES. O, trofeu, um ar-

tre as' equipes suplentes do Atlético e Avaí, vencida Elementos fracos, podemos dizer que não encon- nerroçja se encontra em Jo-
\ tístico bronze, conquistado no ano findo pela AABV,

co� méritos pela equipe do Estreito. que marcou. dois tr�n:os em ambos os quadros. Todos procuraram dar o
I
inville, tendo chegado na

I
será devolvid� ao Comando da Polícia Militar para ser

belos tentos contra nenhum dos avaranos, O tricolor maximo para oferecer como ofereceram um espetáculo tarde de 'ontem,.a delega- . entregue no dia 21 ao vencedor do ano.
�

form�u co:n, Vel�do, A�éric� e Carlos, �oyita, Nerêu ' ligno .de ser visto. �s duas defesas i�pressionaram, fà-I câo: do Madureira Atlético I
, ,

Ainda em homenag�m ao glôrioso patron? da Po
e. HlU; Ams.lO, Slma,�',�ld, Dilney e M,ano. ,

.

voravelmente e as linhas de frente, flzer�m o possível. '
�

-

;
ue em nosso Esta- 1_�ICla TIRADENTES,. ser� levado a ef�l!o. n? dia 18 um

A seguir teve micro a contenda entre os quadre" Manara recebe outra vez as honras de maior homem na I
Clube, q i Importante certame de tiro ao alvo.. iniciativa do CeI.

princip�is, �m cai:at�,r �evanche solicitada. pelo Atlético. ·'?ancha: Jogou an�e!o�tem Ó vale�te �.édiO a maior par- do, �ealizar�. uma serie de' L�r,a Ribas e dedicadôao .atual '�oíTI'andante da .Polícia
Na arbitragem o sr, WI�bn Santos, da �lga Bl�m�nau- tida de sua carreira. Os ,que o VIram Jogar concordarao partidas amistosas. I �Vhhtar ,!e_n. C�I. Pedra PIres

..
Tm:-(s de r�volver, alvo

ense. F-ormam .nb gramado as duas equipes aSSIm cons- conosco que Manara 'esta se tornando o ponto- alto da A embaixada que acha-se; internacional, tiro ao pombo, tiro de carabina e fuzil,
tituidas: . '. .

'..

equipe alvi-celeste e o melhor crack da cidade.
'

I ds d' Hotel JOI'n j para militarese civis.
-

- . ., ,. .

10spe a a no-

-,
.

.

ATLE'TICO _:_' Soncini, Abelardo e Juca; Faisca, Lauro secundou-o, jogando também, uma grande. ,.
.

fi
.

. " Cap. Rui, Ten. Hugo e Ten. Ruthes conquista-
Frederico e .Cazúza; Hercílio, Fernando, E'rico, Sombra o,artida:_ Os >�ois arqueiros muito firmes, sendo que Al- vílle, esta assim cons 1

lU-,1 ram os 1.0, 2.0 >e 3.0 lugares, ,respectivamente, em fl�
e Lauro. rides nao fOI culpado do· tento que ,o venceu. O resulta- da:

'

- ,rete e espada do campeonato interno de 1953, na Polí-
AVAl - Alcides (cedido por empréstimo pelo tado não diz bem o que foi a pugna. Achamos que um Ghefe: Galdino .

Fernan-I
cia Militar. .

.

.

.

Paula Ra�os), Barbato e D_anda; A�ielli, Brá�li� e Ma- '11�r�a�OI�. igual refletiria melh.or 'o anda�ento do jogo. Ides. _
•

, :
.. Sab:-se ��e oficiais, sargentos e alguns civis já

nara: Corinho, Wallace, Bolão, Rodrigues e LIsboa, por- Disciplinarmente o encontro mereceu grau 10. Par.a- T" Plácid M
solicitaram inscricao no CURSO DE ESGRIMA DA, ecnlco - aCl O on- >.

tanto desfalcado de Brognolli, Waldir, Amroim e SauI. bens, pois aos dois quadros pelo excelente-comporta- .

-,.
POLICIA MILITAR que se propõe a preparar os futu-

.
E' iniciado o jogo ás 21,20 horas. Ataques de am- mento que proporcionou ao público presenciar um dos seres

"

ros Instrutores, Monitores e Mestres do nobre e fidal-
> -bos 9S 'lados sem grande perigo para as duas cidadelas. melhores embates do ano. 'Massagista - Nilton Cos- ,g? desporto dar armas. As inscrições, int-eiramente gra-
',.- ;A'os 13 minutos Morací substitui Faisca. ta tuitas, ainda se acham abertas.

O eqtrilíbdo dê forças se faz notar. Todavia os ata-_ -- ARBITRAGEM -'- .Juiz da F.M.F. - Heitor
cantes triêolores se mostram mais perigosos, tanto -que

'
.

de Oliveira
obrigam Alcides a praticar bôas defesas. Aos 35 minu- Facil o trabalho do blumenauense Wilson Santos,
tos, um potente pelotaço de Hercílio resulta numa be- ,que foi facilitado pela magnífica- conduta dos jogadores,
la defesa de Alcides. Aos 39 ms, Osni entra no lugar

.

de Hercílio. Os atl�tiéanos trabalham melhor, I1).as' a _ -.---'-------
- - ......---......._--

defesa contrária está vigilante. Encerrfl-se o primeirl'l',
tempo, com o rriàrcadOl.� eni hi'anco.

"

Conseguiu desforrar-se o Atlético _. O me

lhor resultado seria um empate _ Fernando,
o artilheiro - Manara e Lauro, as grandes
figuras _- Disciplina 100% _ Na preliminar

venceu também o tricolor

ricolor, sempre presente para iricentivar os seus valores.
Os restantes minutos transcorreram sensacionais,

-om o Avaí buscando a todo instante o goaldo empate.
vlas foram baldados todos os esforços do super-tri-cam
leão. A defesa atleticana em grande dia rechassou va

'entemente todos os ataques à sua cidadela. Final: Atlé
ico 1 x Avaí. Estava� vingado o revés do mês passado.

. JA' SE ENCONTRA
EM JOINVILLE A

DELEGAÇÃO DO
MADUREIRA

I,
I
i

Sob ás vistas do técnico

Plácido Monsores, o trico

lor carioca, efetuará hoje
A VOLTA DO MESTRE pela manhã, no local do

Em meados d� 195.4, quando o Tenente' Rúi regres-
'

. prélio, um rápido bate bola
;;ou de Ara'ranguá, onde permanecêra quatro anos, não

. .

era somente a esgrima que estava completamente mor- e mdlvlduaL

:?, tambéín � As�ociação Atlética Barriga .v�i'de, a qual ( Terça-feira à noite, o Ma
�le...dera mUl:� vld� .nos .desport�s. Tudo, no clube.., fun-I,.1ureir� v.�ltará a se e�ibi-r
dad.o na. PolIcIa MIlIta,r, estava Igualmente parahzado (;-m JomviHe, frente ao 'Ca-
� dIspersos os seus atletas. _'.. '

.

,

A febre do momento era o tênis. Concluia-se no
Xlas, rUlll::mdo em segmda

quartel da Polícia Militar a" construção da' quadra co-
!
para esta C"pital, onde na

conel R�gis, e a êS!ie desporto se voltavam todos 'os es-
\ oróxima quiuta,fe.ira" em

F • b d t t
. 't .

J
_ I

OIÇOS, enca eçan o a urma os ems as major oao : jogo·notm'llc medirA forcas
Eloi Mendes, capitão' Aldo Fernandes e tenente Gilber- .

A ' ,

. �

• X to da Silva 'om .0 ,1T�(i.

Os versos de Klipling
"se podes ver por terra a obra que jizeste, -

'vaiadas por malsins, desorientando o povo,
.

* fS.!..-�lf·�I�nDX e sem dizer pa1avra e sem um termo agr,este
.

X voltares ao princípio, a· construir de novQ ...
"

�

,

..

' ,'.
X '.

devem ter ocorrido ao tenente Rúi para, animá-lo a co-

neçar de novo. E começou. .

'Inicialmente passou' a fazer parte do grupo d0'
/. X

çênis,' e faze.i' dos novos teni-stas,. tenistas do Barriga
VerdeAoi um passo; e, com a colaboracão do- tenente

X
.

,Mauri�io S1,?alding de Souza, aindil hoje �m dos maiores

� MADUREIR�A. C. (Do Rio de Janeiro) x entuziastas da l}ssQçiação Atlética Barriga Verde, con

seguem ambos reeguer o clube pondo em atividade as
., ·X 'demais modalidades ,desportivas, inclul>ive a esg�ima,

. X AVAl F. C. (Tri-Campeão da Capital) X nesta parte com a cooperacão do tenente Gilberto da

X X X X X. 'X
- Silva quei muito apesar d� sua melhor simpatia estarX . voltada para o tênis, cont_inua, contudo, ao lado do
mestre e amigo na sua luta em prôl da esgrima . cata-

_.;.. -----:.-.... __ rinnese.c. "

I
.

CAMPEAO O 'MILIONA'RIOS " "':, Reiniciram-se pois os treinamentos da -esgrima ,no'
.

Sob os auspícios do Ipiranga f. C. foi disputado e�
I quartel 'da Polícia Militar com a volta á prancha de ,Ve

seu gramado, domingo último, perante colossal ass�s-,' lhos atiradores e novas aquisições feitas. E' precisa,-
tênci�, o anunciado torneio-início do Campeonato Vár� mente 'a essa época, fins de 1945 e decorrer de 1946 "

zeano de Futebol que contou com O concurso dos se:' que o tênenté Euclides Si'mões de. Almeida conclue' �
-

Q ,C�õtio de Irtadiação,
guintes clubes: Caiçara, JOC, Milionários, Vila Opt;!rá-

.

seü estúdo nas tres armas.
'

,

'

Menta] '!.'Amor e,Luz" realiza
ria', Cax�as, Fer.n�ndo Ra�lino, I�agúaçú � Ban�ú.

.

' 'l" Dentre, as novas aquisições contavam-se os -tenep;,., teSS9,és �Es,?téri<:as; todas as se·

_

A dIsputa fOI das maIS �letngantes, agrad;mdo em t�s �almor Aguiar Borges,_ Aderbal Alcantara, ,Lean- p!_ldas f�l(as, as 20,30 à rua

ch{Cio ao

n.u.mer.'o.so.
públICO, saiU

..
ve.I}-Cedora

..

,

a.p§s. l'ellhi-:.
I dro J

..
0.:
s

... e,.'..
da

.. Sil.va.
Jllnior .e os ��ivis Jaime p.ado.im e ,CO.nselb.el...��r'

...

Mafral 33
-.

2°

Iâa luta ,com .0 Caxias, a �quip� do Milionári_Qlt ql!�" téye _Silvio Silva._' ,�
.

," andar. � .

iima hô" atuação, tendo seus elementos se empenhado Aos',PQ.�.;dos, com� �e ;eani-' r ENTIY\DK FRANCA �.,-"",.,.".._,.,,,,,,,,,,,.,,,.,,,..

d hmdo pelo t�'iurifo,
.

.

mandó/li
.

- ,-=----=- I'. , :�" ,'i'�"

M. G.omes
CAPíTULO X·

Dando sequencia ao Torneio. Extra de Bolão Inter
:;rupos, promovido pela Federação Catarinense de ,Bó

Como se sabe, ° Madu- �has e Bolão, defrontaram-se 2a feira nas canchas da
reira fará a suá 'estréia em 30ciedade de Atiradores de' FlorianÓpolis, os Grupos
5ramados catarinense, ama-, GA�IARAS e ZIG-ZAG, lev<;lndo a melhor n�s duas

h-. di'd
)artJdas, o GATIARAS pelas contagens de 563. a 513 e

p a a tar e, naque a
.

CI a- ,')45 a 522 pontos.' O maior bolonista nas primeiras (10)
de, enfrentançlo a eqUIpe do dez bolas_ioi NUMA (Zig-Z:\s) com 78 pontos. Nas se

.(\mérica, vice-campeã do �undas (10) ·dez bolas foi o maior Beck (Gatiaras) ,com
E"tado. dO pontos. No total das 20 bolas foi ain<;la o maior Beck

(com 156 pontos.
Completando a rodada estiveram ainda em disputa

)s Grupos Chevrolet e Dragões da Ilha nas C'anchas da
30ciedade Carnavalesca Granadeiros da Ilha, le�ando a
11elhor nas duas partidas a Chevrolet pelas, contagens
le 538 a 514 e 528 a 502 pontos. Nas primeiras (10) dez
bolas foi o maior Cantidio (chevrolet) com 77 pontos.
Nas segundas (10) bolas foi o maior, Hélio (Dragões da
(lha) com 79 pontos. No total das (20) vinte bolas foi
linda o maior Hélio com 152 pontos. .

Individualmente os p.ontos foram assim distribuidos:

VENCEU O BANGU'
RUÁO; 8 (U. P.) - O "S;ngú' Atlético Clube�)

:lerrotou o F. C. Rouen por 4 x O. O prÍl�1�iro tempo,
terminara por 1 x O.

Hi�fória da Esgrima
San.a Calarina

�
,

. .

de

Jogadores - Irêzê -

Danton - Darcy:_ Deus

:ene - Apel - Weber -

,JA' CLASSIFICi\DOS Mario - Zézinho - Maur�
- Dirceu - Edson - Os-

...

valdo - Bitum - Nilo -

_' SEGUNDO TEMPO _

RIO, 9 (V. A) :_ Já estão classificados para repre-
;;entar o Brasil nêsse certame continental que se apro

- Kima os seguintes conjuntos, sem necessidade de elimi
túltórias: "quatro com" (de Santa Catarina), ".quatr'o
sem" '(do Distrito Federál), e o "oito" (também do Dis
trito Federal).

Linfa - Bira - Manéco e

Medonho.

B O.L Ã O

Aos 4 minutos da fase final' há Um momento peri.:
goso para bs rapazes do Cor.<ijnente. Bolão' centra alto e

Rodrigues cabeceia mal, mandando pela linha de fundo.
Vetificam-se modificações· na equipe "azzurra", saindo

Dorinho, Wallace e Lisbôa' que cedem seus lugares a

Duarte, Néde e
.....Herr·era, respectivamente.

Manara, desde o início da peleja pontifica, no gra
mado. 'O antigo compenheiro de Sanford e Leônidas no

Caravana do AI' es�á jogando como nunc'a. O jovem e

técnico médio volante impressiona com um chute poten
tíssimo, mas as g10rias pertencem a Soncini que agarra
o bàlãô com maestria.

A seguir Lauro fu:Imina, mas Alcides sempre aten

to defende com elegância. Nota-se a superioridade dos
avaianos que perseguem éi todo instante� méta contrá
ria. Néde 'manda a pelota de encontro. ao travessão e

mais 'adiante E'rico perde uma ocasião de ouro, enviando
a bola pela iinha de fundo.

- O UNICO GOAL -_

O jogo prossegue com o Avaí na ofensiva. 33 mi
nutos são decór.ridos. Num álaque dos �us o esforça
do Fernando, num lance' 'rápido e oportu_!l:o decreta o

únic� te�to
-

da porfia, entre aplausos da �nde torcida

GRUPO "GATIARAS"

x
_

X

Alberto -- 145.
Jairo -- 125
Schmidt -- 127
Floris (Cap.) -- 128
Georges -- 145
Ivo --144
Beck -- 156
Sabino --138
GRUPO "ZIG-ZAG"
Alfredo -- 128
Arlindo (Cap.) - 133
Vieira -- 114

. Virgilio --, 120
. Vadico -- 124
Numa -.- 149
Àlvaro -- 120
Emy --147
GRUPO "CHEVROLET"
Vado -- 135
Otavio --' 123
Paulo - 134
Osnildo -'_. 114 .:

Melquiades -- 141
Egon -.-, 146
Henrique (Cap.) -- 129
Cantídio --' .

144
GRUPO "DRAGÕES DA ILHA"

H:élio -- 152
Nelson -- 139
Ney - 122
Rafaei -- 115
Mazzola -- 113
Braulio -- 9

Osn�'ar';(C;p,) -"-' 135'
Osvaldo -- 146..

, ,

x x X X X X X

S' E N S A C I 'O N A L! !.! Xx

•
X DIA 15 DE ABRIL
X

X (À NOITE) /

.X

NO ESTÁDIO DA'F. C. D.
x

X

I,
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o ESTADO Florianópolis Sabado, 10 de Abril de 1954

EMPATOU O FLAMENGO

�---- �--'-_."'- _ •••••�-- -
0 ._.

.

De Pijigrilli
BUENOS A I R E S -' do o que lhe sucede obede-I - Será uma desgraça :)'J

�_
(APLA) - Constam as an- ce às leis dos grandes nú- uma sorte? '_:_ perguntou o

X
tigas crônicas - acreditam meros, ao infinito, as mais chinês.
se quiserem - que Dom absurdas combinações são No dia. seguir:te, apara-

X

Garcia de Toledo, navegan- possíveis; i)orém, quando se céu nas paredes ai ordem de X

do com uma frota de gale- trata de nós próprios, en- mobilização geral. A guerra. X MADUREIRA A. C. (Do Jti'o de Janeiro) X

ras, foi lançado ao mar por tra em iôgo a pequena arit- Porém, como seu filho ti- X

uma onda. 'Mas, uma outra mética caseira, "Tu és a- nha a perna quebrada,_ fi- X .AVAÍ F. C. (Tri-Campeão da Capital) X
onda o recolheu do mar e fortunado" - dizemos a cou em' casa.

o colocou incólume sôbre um amigo; "A desdita· me - Que sorte, que soro

outra galera. 'persegue" - confiamos-lhe, te! ... � exclamaram os vi- ----------

Uma mulher- deu a seu julgando o seu caso e o zinhos, '.

marido dois venenos! po- nosso, com o duplo -decíme- - Será uma sorte ou
ATLETAS INSCRITOS PELO

rém não havendo lido aten- tro de' nossa subjetividade, uma desgraça? - pergun- FIGUEIRENSE ---: o: _

tamenta o '-"Vademecum da cujo único defeito consiste iou o chinês. Segundo comunicação do Departamento de Futebol S!10WS com �usic�s do car-

. Perfeita Envenenadora", te- em ser um Instrumento Ii- E corno os raoazes aptos do Figueirense, até agora foram inscritos os seguintes naval de 1954.

ve pouca sorte, na escolha near. Se nós construimos para o serviço estavam em jogadores par; o Campeonato de 54: ,- CARNAVAL EM CAXIAS
.

'd l' d
' • Milton Bona, Ney Hubner, João Mafra, Edio Sena', .1 Imp. ate' 14 anos.dois pós" pois um era o an- um up o decímetro on u- guerra, em casa so ficaram ILaudares Capélla, Itamar Camilo Leite, Acary Pache-,. José LE,WGOY Doris

I
No Programa:dídoto de outro. Não me re- lado, seremos nomes pru- os excluidos, .e o filho 1,)

co, Justino Oliveira Fe., Juracy Antonio Cherubini, 01'-
corda quem contou esta his- dentes e felizes, céticos e chinês se casou com a 111)- lando -dos Santos, Bruno Gerrnann, Osvaldo Rosa, Anto-! MONTEIRO - Josette Atualidades Atlantida-

tória, porém devia ser uma.. confiados e encararemos ça mais formosa da POV03- nio Borges, Anibal Gomes, 'Valter Souza, Teodoro Sou-
1 BERTAL e os melhores

aS-I
Nac.

pessoa séria, porque escre- nossa vida, nosso amanhã, cão, e (JS vizinhos foram n l za, Danyr yliss�a.' Ley Hamilton Silv?, Moacir W.erber, 1- rros do radio brasileiro a- Preços: 7,00 - 3,50
veu ern latim "Et cum fa- .e "\entr'o de poucos'

.

, +d hi
A

di . Wolney BléIl1ch1111, Valdo Costa, Agumaldo Gutierrez, ore sentando deslumbrantes! .a mmu- casa o c unes oara tzc. -

V ldi V" Vilb B' h" U b Íi
e- .

l!
._ ..

'. . a Ir ieira, 1 ert ianc mi, fi e mo Meirelles h
.'-

d , il !I t bi J t"
- lhe' "Que SOI-t f t· - '. . .' S ows com musicas o car- I ::.. 1" 1.'ta co un, ma venera . u- os, nao como um cume.· <, e, que ar >.1· Asdrubal Mendes, Joao Batista Rodrigues JO., Helcio I!.')� �

vent" o que traduzido, li- que se escala, nem como na, casar-se com a moça Goes, Ivo Coutinho, Dalty Cordeiro; Edson Araujo, Hé- na_:ral de 1954.
� • _

vremente, significa: "Quan� L11\} abismo em que se cai, tão formosa!" lia Costa e Deodoro Trilha.
"

CARNAVAL EM CAXIAS
I' 'As 7,30 e 9,30hs.

do Deus quer, dois venenos mas como Uma incógnita Eo chinês re-condeu: I FESTIVAL DO UNIDOS F. C.
No ���g:ama: . I José LEWGOY - Doris

fazem bem a saúde". I que nos pode· dar todo o' Será uma' sorte ou uma . N.o:I:I�rlO Un.lversal -

f �lVIONTEIRO _ Josette
Um tirano de Sarnas, de- imprevisto ou nos tirar to- d�sgraça? Programa do Festival do Unidos Futebol Clube a

Noticiário Mundial BERTAL e os melhores as-

pois de urpa séria de bata-
I da a segurança: felicidade, ,� realizar-se hoje e amanhã no gramado do C. R.' D. "Sal-

. Preços: 7,60 - 3,50
I tros do radio' brasileiro ra-

lhas vitoriosas, e de povos'll dinheiro, poder, beleza. danha da Gama, em Barreiro�..· Imp. até 14 anos.
presentando deslumbrantes

dominados, quis interrom-. O essencial é não se de-
-_ HOJE -_

shows com. musicas do car-
.

11{ I
·

'1 Balneário x Oriente, às 14,00 horas.
per a série côr de rosa por primir nas descidas e não n e 'IDO reeI a Deixa' queeu chute x Vendaval, às 14,40 horas naval de 1954.
meio de um deliberado des- se embriagar na� ascenções

a"nt.s .
"orde,oro Paisandú x União, às 15,20 horas CARNAVAL EM CAXIAS

gôsto, antes que lhe chegas- desse zigu€zaque que é o U Continental x Portuguesa, às 16,00' horas. As 4 e 8hs. Imp. até 14 anos.

se um .mais grave, segundo diagra a colorido de nossa de l1af,"a" Atualidades- Atlantida No programa:
h d d F id C

' r I) -.- AMANHÃ -
o capric o os euses. ez- VI a. omportarmo-nos co- Nacional Noticiário Universal
se conduzir ao alto mar e mo aquêle rei oriental, que RIO, 8' (V.A). _ Revela- Açougueiro x Avante, às 09;QO horas. Charles ,STARRE'r em: Atualidades mundial
lançou fora um anel que tendo pedido a sábio uma

se em Recife que o sr. E- Madureira x Florianópolis, às 09,40 horas DEFENSOR DOS Preços: 7,60 - 3,50
lhe era particularmente ca- frase breve para gravar no Mangueira x Navegante, às 10,20 horas DESAMPARADOStclvinc .Lins enviem urgen-

interior de umJanel, uma Jabaquara x Volante, às 11,00 horas
temente ao Ri."} um comis- B f '1300 h

-

frase que lhe servisse d Fluminense x ata .ogo, as ", oras
e

sáric ouc traz a iucumbên- A. D. Ponta do Leal x Saldanha da Gama, às 13,40hsCafé nos momentos de des-
cia de promover entendi- C. A. Barreirense x América, às 14,20 horas

confiança e de bromureto 1 J Niterói x Paula Ramos Junior, às 15,00 horasuiontos com o c'eputac o ar-
r.os de exaltação, ouviu a

bas Maranhâo 11(' sentido -Vasco da Gama x São Pedro, às 15,40 horas

sugestão de .três palavras E:C.V. Juca do Lcide x Peloso - Partida de Hon-.
de :-er' .el}Gorftradc. um ter- ,

16 20 h
,._ --

sentatas: "Também t
., ra, as ,.oras.

.

./

es a
.

r-eiro nome f"ra candidato ----------

. A F.C.F. E O ARBITRO ADELINO
RIBEIRO DE JESUS

A INCOGNITA
x

X

X

X X X x: X x
- -

'-8 E N S -A C I O N' A L! ! !
.

DIA DE15 ABRIL
x

(À NOITE)

NO ESrÁDIO DA F. C. D.

x x X 'X X X X

roo Três dias depois servi

ram-lhe um pescado à me

sa. No estômago de peixe

(poderia

o anel.
Condorcet fugia de Pa

ris, vestídq �e t carnMn�s.
A hoteleira de um pequeno

povoado perguntou-lhe. passará".
Cada um dos nossos

de concíliaç'io 3C- govêrno
de Pernambuco, com o con

sequente afasu-mento do ge
neral Corde.ro de Farias e

"De quantos ovos quer que

seja a omeleta?" Respon-:
deu êle: "De vinte e quatro

in

li-fortúnios deve ser uma RIO, 8 (V. A.) - A entidade de Florianópolis fêz
LIma consulta à F. M ..F. sôbre a situação do árbitro ca

rioca Adelino Ribeiro de Jesus. Ao que apuramos êste
apitador· deverá ser mesmo contratando pela Federação
daquela cidade.

ção de otimismo

ovos" Era um intelectual e acontecer coisa pior) e ser di) padamentar pt rnambu-
jamais se havia interessado um estímulo para recome

por qualquer parto. Sob o çar. Depois do malôgro de

trajo de um camponês, a, i1�na comédia de PirandelJo,
astura hoteleiro, psicóloga e \ falei por tt"lefone para a I
{isionomista, déscobriu a !Oua casa, não pªra apresen

presença de um· intelectual,. tar-lhe pesames, nem pél"3
e a infeliz resposta o de- lhe dizer que o público SI:'

nunciou. havia enganado (penso qUE;
Um grupo de aventurei- o público nunca se engana),

ros desembarcou em uma mas simple:;ment'e porque l
ilha diamantíferk Um dê- me havia pedido. Pergun
lf!s estendeu uma rêde en- te i-lhe o que estava' fazea·
tre duas árvores e dormiu do. O mestre respondeu-mp-:
durante 15 dias, enquanto - Estou com um cader
os companheiros consumi- ninho na mão em que j4
um as unhas. e o fígado es- _ci'crevi: Primeiro Ato --

cavando a terra. No mo- Primeira Cena.--
menta de partir, estendeu a Vinte dias depois, havia
mão e apanhou um punha- escrito uma de suas comé-Ido de areia, e, o pôs na bol- dias mais belas: "Benriqlh�

isa. 'Chegados' em casa, to-I I�", Da�uêle infortúnio ha
dos os outros apresentaram 'lIa nascldo um triunfo.
modestas pedrinhas de dia-! Um chinês tinha um b� ..

mantes e êle encontrou, no
I lo cavalo, porém, certo di.a

seu punhado de areia, um o cavalo fugiu para ÇI c:am

diamante do tamanho de pO. Tatos os vizinhos fOtaIH

cario.

...
(
.::"

uma nóz.

Todas estas histórias p'os
suem certo relevo, porque
se criaram com um nome,
e chegaram até nós, atra

vés o môfo- 'dos pe.rgami
nhos. Mas; cada um de nós

ter com o chinês e lhe dis
seram: "Que lástima, Uni

cavalo tão belo. .. Que d€.s

graça. .. que desgraça ... "
- Será uma desgraça, ou

uma boa sorte? - respon

deu, filosoficamente, o chi·

tem, no estômago, a fritada nês.
de 24 ovos de Condorcet ou No dia seguinte, o cavalo

debaixo dos pés a segunda voltou p�ra casa com uma

onda que salvou Dom Gar- égua. F todos os vizinhos
cia de Toledo de aforgar- se apresentaram a -l,he .::lis
se_ !"eram: "Que sUl'te, 'ganhar
Toda nossa vida, toda uma égua tão bonita!"

nossa jornada, é um gobeli- - Será uma sorte. ou"

no composto de pequenos uma desgraça? - perg ..!rt

fios, pontos, hós coloridos e teu, sensatamenté o chinl�""
coordenados por dedos in- Nó mesmo dia, seu filho
visíveis e pérfidos que, com I

montou na �gua e quebrou
a nossa pobre ótica mantal, lima perna,

nos é impossível examinar,' -- Que desgraça! Que
jiTlgar; 3wrHa1\ Q([ando se

I
desgl'aç:-u!.. :.·· .. c...menta-

trat<i"do nosso. próximo, tu- ram ós�vlz�nhDS.'

5

x

X

MILÃO, 8 (U. P.) - Numa partida brilhante de
futebol a equipe brasileira do Flamengo empatou com

um selecionado das duas grandes equipes italianas, do
International e do Milão. Dois tentos' foram marcados de
cada lado.

Foi a seguinte a compoJ>iç�o das equipes, ao iniciar
a peleja:

FLAMENGO - Chamorro, Marinho e Pavão; Ser
vilio, Jadir e Jordan; Joel, Duca, Zezinho, Benitez
Zegalo.

MILLÃO-INTERNACIONAL - Cavalli, Silvestri e
Padulazzí; Moro, Giovannini e Pistorello; Longonr, So
ersen, Nordhal, Skoglung e Nyera.

X

X

X

x

X

c rnem a s

Johnny Mac Brown em:

A VOZ DAS PISTOLAS·
Final do seriado

O RASTO DO TERROR As 8hs.
Imp. até 10 anos. Esporte na téla - Nac.

George Marchall -.Mi-Preço: 6,20-� 3,50'
cheline Preisle ,

" POMPEIA, CIDADE
MALDITA

.

I .

Richard GREENE _

As 5 e 8hs. 1- Valentine CORTESE
José LEWGOY Doris. em:

MONTEIRO - Josette I A SOMBRA DA AGUIA
BERTAL e os melhores as-, .

Censura - Improprio pa
Eras do radio brasileiro a-, ra menores até 18 anos.

- • I

[..resentando deslumbrantes Preço Cr$ 6,20 - 3,50

f3Lf}[?IÂ
EsareUo .

,

'-�-----'--------

.As·-Ferrovias Preceltfl do Ola
'do Brasil
;.c,c:nte da Republica apro-

dentes o mais cedo passIveI.

DENTES
mo, 8 (V.1,.) - o pre-

ESTRAGADOS'

Os dentes estragados,
\':::,,1 (, .progralna ele trabalho
: hrúl'ado pelo Déplrtamen- além de determinal�em mau
ic Nacional de E�,tradas de
.,'. �'}':-,. p31'U o (,oI"l.'ente exer

:;!e):) f. autoriz,lU () Tesouro
hálito, são responsáveis por

,) 11bEra!'. à C·) 1<a cus recur- inúmeras perturbações
JUS orçamentários do Plano

da

S.1]te, 3 imp0rtânciéi de du:'
'Ej,IO� e set<!l'.ta e �'eis mi-

IlhÓf s de crui�iros a serem

ln ln gues em qULtrc parce

I las l(:,gais pala sua aplica-
,

-

l'
-

d
I

I
(�ú.() na an1p laça0 f: l'emo e-

!a�30 das nossa� fe�rovias. I

I --------- - -

'I ·�xporttlção doo' Ex(erior
I'�u�rq.uer _

procedência, produto ou artigo. em qualquer

'I'
-

.-'. "
. ramo. Informes a pedido

.

-

,_ ,�ILÕES DE FRANCOS ,FRANCESES
. ··.Já foram iniciados. Temos ótimas cotações - Azei

te,' Azeitonas, BacalhaiI, Cereais._ Condime�tos, Conser
vas, Aperitivos, Champagnes, Cognac, Licores, Vinhos,
etc., etc ...
OFERECEMOS EXLUSIVIDADE A IMPORTADOR
_

"Arame farpado, liso, etc.; Metais ferrosos e não
ferrosos em lingotes, chapas, Tubos vergalhões, etc.;
Bre� �Re�ina de pinho), Aguarás, Barilha, Litoponio,
:,oda causttca, Parafina, etc.; Matérias plásticas para
1l1o1dagem, injeção, compre ssão, extrusão, etc.; Celu
lóide, Luci�e. etc.; R. D. L. LANGE - C. P..1396 _

RIO DF. - Telg. LANGECELLERIN.

saúde. E' preciso tratar dos

Mande examinar seus

dentes pelo menos duas
vêzes por ano. - SNES.

'-
------

QDERv-SER OFICiAL DE FÃBM4CrA?
Preparação, por correspondência, coa; direito

exame oficial (Lei 9.868). 12 mêses a C10 50,00.
1)i�11Ele-c á la. -rn"eii�,Hhc1l1de: .

I

,�:��.:ç
Jm:�)

ao

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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-

Florianópolis Sabado, 10 de Abril de 1954
---- ---, ---

Uma hera nça cientifica
legada pelo lmperte

HA' 64 ANOS FUNCIONA
O LABORATORIO NA

CIONAL DE ANÁLISES
- SENTINELA �AVAN
ÇADA DA SAUDE DO
POVO � SUA IMPOR

TÂNCIA NA ECONOMIA

NACIONAL A ONDE A

BIBLIOTECA.

RIO, (Agência Nacional)
- Ao apagar das luzes do

'na. _

UMA VERDADEIRA
ESCOLA

O Laboratório do Estado
foi mais do que um centro

de an�lise: foi também uma

escola, que serviu para for
mar jovens estudantes da

medicina, em trabalhos bio
lógicos.
Estudos e pesquisas sô

bre física, química mineral
, ,

orgânica ambiológica eram

o im-enso campo em que
atuava o Laboratório, ati
vidades essas acrescidas de
exames permanentes de
sangue remetido pelos hos
pitais do Rio de Janeiro ao

único laboratório do país,
naquela época.

'

Corri o advento da Rep"ú
blica a instituição passou a

chamar-se "Laboratório Na
cional de Análises e com a

mudança do nome restrigiu
o campo de suas ativida
des. ;

ALI NÃO PENETROU 'A
BUROCRACIA

Para realizar um traba
lho gigantesco, qual seja o

de fiscalizar todos os pro
dutos estrangeiros e-nacio
nais, que "são subemetidos
à suaanálise, dispõe o La
boratório de um corpo de
funcionários que não atinge
a casa dos trita: 20 quími
cos, um arquivista, um bi

bliotecário, três datílógra
fos, três escriturarios e um

almoxarífe.
D€sde o leite em pó con

sumido pelas crianças até
as tintas e vernizes, desde
as louças e vidros' até as

ligas metálicas, desde os

couros, borrachas e maté
rias plásticas até as fibras
dos mais diversos tecidos,'
'tudo passa' pelo crivo dos

técnicos, antes de ser entre

gue ao público consumidor
Além de defender a saú

de do povo, o Laboratório é
de grande importância

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

lconô'mi'a nacional, pois gra-
ças aos seus trabalhos de

pesquizas e análises é que

quantias cor:sider�veis são I

carreadas para os cofres
I
dotados da mais moderna

públicos. O órgão influi a-, aparelhagem científica no

té n� custo de vida, ,pois da I. centro da. c'�dade_ J;
presteza com que da o seu Uma biblioteca de mais

laudo poupando gastos com de tres mil volumes espe

armazenagem e outras des- cializados é uma fonte
.

se

pezas. gura de ,consultas para a

equipe de técnicos que ano-

nima e selenciosamente

presta relevantes serviços
ao país, no Laboratório Na-

BURROCRACIA NÃO PE- APARELHOS E LIVROS
NETROU - UM VERDA- DR. CONSULTAS

-

DEIRO CENTRO DE ES

TUDOS COM MAIS DE

TR:tS MIL VOLUMES NA

Império, precisamente um

mês e um dia antes da pro- /

clamação da República, O· I b 'I-
" -

Afi· t·Imperador' comparecia' a mo I tarJa e Eienr.,18men 9 I \

�ma solendidade na qual era Canto-I. A. c.
I

Reaproximação
'�:a;:�:;o_o

o Laboratório
1,�., do goveroo CDm

O ('term'o de inaugura-
RUA CEL. PEDRO DEMORO, 1.663

O P.,S.P•
ção" assinala a presença de
Sua Majestade e do Mi
nistro "de Estado dós Negó
cios do Império, às, duas
horas da tarde do dia 14
de outubro de 1889. Ao ato

compareceram também mé

dicos, professores -'e alunos
da Faculdade de Medecí-

O -prédío ocupado pelo cional de Análises, uma

_�aboratório Nacional de A-
I
herança científica q.ue a

nálises possui três andares: República herdou do Im-

3pecialmente construidos e • pério agonizante.
'

I

ESTREITO - FLORIANóPOLIS

o govêrno. Embora não se X
130:000,OG do rompimento do PSP com X MADUREIRA A. C. (Do Rio de Janeiro) X

RIO, 8 (V.A.) O sr, -X

Tancredo Neves chamou ao X
CASAS A VENDA:

seu gabinete o deputado X

Paulo Lauro, a fim de exa- XESTREITO
•

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
cjp compart, . .

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

1 - à Rua Curitibanos (Ilha)
c/9 comparto de alvo ...

j \

minar em detalhes o caso X

preço:

preço:

preço:

preço:

'1 agremiação do sr. Adhe-
preço:

preço: 130.000,'00 mar de Barros continue a

o ESTADO

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Haya de Ia Torre
DO MéxiCO'

.

.. x

PANAMÁ, 8 (U, P.)
Vitor Raul Haya de la Tor

re, lider peruano do partido
aprista, proscrito, esteve em

trânsito pelo Panamá, rumo
do México, para onde foi

desterrado. No "aeroporto
Nacional do Panamá, Haya
de la Torre concedeu sua

primeira entrevista, depois
de 5 anos de asilo na Embai
xada colombiana, em Lima.

PANAMÁ, 8 (U.P.)
Vitor Raul Haya de la Tor

re permaneceu, ontem, du-

,

rante quase 7 horas em ter

ritório panarriense, em trân
sito para o México, para on

de partiu às 8,45 horas da

repreendido pelo' 'Co�selho manhã. Enquanto passeava
! '

'�a Organização do Tratado pelo aeroporto, declarou a

do Atlantico Norte, de que um aconpanhante sentir-se

"como uni menino" ao des
frutar de liberdade, de pois
d� 5 anos de asilo na Embai
xada colombiana em Lima.
Um tanto pálido - o que a

tribuiu à falta de sono du
rante duas horas consecuti
vas - mostrava-se, entre

tanto, tranquilo-e cheio de

energia.

X X X X X

SENSACIONAL!!!

DEDIA 15 ABRIL

conheça ainda, em detalhes,
115.000,00

I
a palestra mantida entre 'O x

, .

procer "populista" e o mi-
45.000,00 .

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

nistro da Justiça, é certo

300.000,00 que foram estudadas várias
formulas no sentido de que60.000,00

(� N O I T E)

NO ESTÁDIO DA F. C. D .

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

D'estituida
o

...
, ...�._,..-

_ .... -� ....

��;

Mal'echal Iuin
TERRENOS A VENDA: apoiar, no Congresso, o go

vêrno do sr. Getúlio Var- '_ �PARIS, 8 (V.A.) - O

�as. Sabe-se ainda que o sr. Conselho dos Ministros des-
preço: � 30.000,00 /

preço:
-

40.0ÓO,00 Paulo Lauro declarou ao lituiu o marech.al Alphonse
I

,,1'. Tancredo Neves que por
várias' vezes se recusara a

exarninar o assunto com 'Os

.rs. Vieira Lins e Eurico
80.000,00 -

Sales,

2 - à Rua Aracy Vaz Calado
ambos .

1 - à Rua 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: 100.000,00
30.000,00
40.000,00

preço:
preço:

preço:

CHÁCARAS:

1 - em Abrão próximo à Bom
Abrigo _. preço 80,000,'00

1 - em Serraria c/2 casas de
madeira _ . _ pre()o: 60.00000 i

IMpORTANTE - V. S. desejando vender, alugar, I
.omprar, hipotecar ou inventariar; casas, lotes de terra,
.iontos para negócios etc., dirija-se à Imobiliária e Agen-"
.:iamento Cantor-das 8 às 22 horas, que será prontamen
te atendido pelos seus dirigentes; A - I.A.C., põe tam
bém, à disposição dos seus clientes, um Departamento
de Construções, Plantas de Muros Etc.

uin de suas altas funções
orn virtude de sua tomada

é comandante na Europa
central. .Aguarda-se tam-

�e posição contra à Comu- '

nidade de Defesa da Euro- oém que peça demissão
la. O mal. Juin também foi deste seu cargo.

St PHPir8
-

em 'um d:iá
nem em uma semana,
nem em um mês, para o

CONCURSO DO BANCO DO BRASIL

Prepare-se convenientemente para o próximo
�ONCpRSO a se realizar em meados do corj-enta ano,

ORGAHISADO studando por correspondencia em Curso especializado
e... -ior professores do próprio BANCO.

EDITADO
POR

Dlldrtbulder

do do cargueiro nacional

"Petrus", que se encontra
,:'I .�

atracado no armazem 23 do

Cáís do Porto. A carga foi

quase que totalmente des-'
'" ,

truida, principalmente por-

que se tratava de material
de fácil combustão, como

papel e madeira destinados
,

aos portos do norte. Os bom
beires; imediatamente cha

mados ao local, trabalharam
com grande .eficiência, con

seguindh;. dominar as cha
mas ;'�nte�:9�e. elas se pro

)agassem aos porões vizi-

_

lhos. Mesmo assim, os pre-
,

C. RAMOS SIÁ_

Co,meÍ'c,Jc(...;:.,.. TruJ!portea
,

p' t
_ ,

Peçam informações ao LN.C.A.
Praia do Botafogo, 526 - Rio.

(RrC_Ol·te e remeta-nos êste anúncio - 181)

MACROS E FRACOS
.1' \

VANA,DIO'L
E indicado nos casos de fraque

Ia, palidez, magreza e fastio, porque
em sua fórmula entram substancía
tais como Vanadato de sódlo, Líct
tina. Gilcerofosfatos, pepsina. noz

,

de cola, etc., de ação pronta e eíícas
nos casos,de fraqueza e neuraste
nías, Vanadiol é índícado para 1"0
mens, mulheres; críanças, sendo ror
mula conhecida pelos ,géánc}"f;s me

Ilcos e e,�tá, lic ... nt:l1:td" {lei ;:1;>.llil' PL!tJIWft

X

X

X

PARA AQUELES QUE

DESEJAM O MAXIMO

EM CORTESIA
E EF1CIENCIA

��

f;EERL
PERFEiç/?õ SE!1-IG'iJflL '

'6IN�SIO
EM 1 OU 2 ANOS

Cursos "José "Bonifácio"
Diretor: Prof. Antônio

R RoIdo

Praça da Sé, 28, - Telef.
,

,33-9070
Cx. Postal, 6374 - São

• -_ .�'V> j T _.,_-<'., " .. ' __

'Paulo
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o ESTAD0 7Florianópolis Sabé)do, 10 de Abril de 1954
----

cédentes) e pará o 'que haverá na Catedral e outras '

rilyn Monroe

Semana Santa-na
La1e raJ

I
•

Devidqmente autorisados por Sua Excia. Revma. fa

zemos público que nos dias 11 a 18 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.

da- manhã, Benção dos Ramos por Sua Excia. Revma. ô

Sr. Arcebispo Metropolitano. A distribuição será feita

pelos Irmãos do SS. Sacramento. A seguir, procissão em

torno e por dentro da Catedral. Aó terminar a procissão,
Missão Solene e Canto da Paixão. Às 19 hs. Via-Sacra.

Dia 14 - QUARTA-FEIRA SANTA - Confissões
durante o dia (o que se poderá fazer desde os dias pre-

igrejas número suficiente de Confessores, em prepara

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

�abem da lei da Confissão � 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. Oficio de Tveoas, findo o qual continuarão as

Confissões.

Dia 15 - QUINTA-FÉIRA SANTA - às 5,30 hs.

Comunhão Geral 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 Sa'gração �os Oleos, e exposição do

SS, Sacramento e seguirá a desnudação dos altares. Às

18 hs. Oficio de Trevas ao que seguirá a tocante cerimo

nia do Lava-Pés, coroada pelo Sermão do Mandato que

será proferido por Sua Excia. Revina. o Sr. Arcebíspo ,

Metropolitano. Far-se-á durante o dia Adoração do SS.

Sacramento no Santo Sepulcro.
Dia is - SEXTA-FEIRA SANTA às 19 hs.

Missa clos Pr�ssantificados, com assistência de Sua

Excia. Revma. Canto da Paixão e Sermão Comemoraii

vo da Paixão e Morte ele Nosso Senhor, por Sua Excia.

Revma. o SJ;_. Arcebispo Metropolitano. Durante a- Missa

ilclomção da Cruz. Das 14 às 15 hs. tI0m Santa com Via

Sacra e Comemoração das Sete Palavras de Nosso Se

nhor na Cruz com a tocante cerernonia da Descida da

Cruz, Às 19,30 hs. Procissiio do Enterro, indo o esquife
e Sua Excia. Revma. sob � 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-

tes, Praça 15, Catedral. Terminada a procissão haverá o

Sermiio da Soledadc.

Dia 17 - SÁBADO DE ALELUIA ou VIGILIA

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

Pascal e da F�nte-Bàtismal. Recitação das Profecias.

"Cá\1to do Exultet' e R�novação das Promessas do Batís-
� " .' ,'. 4-

",')��b�fEl'Q- seguida Missa':'da Vigilia Pa�cal e Procissõo do

SS., Sacramento, eni torno da Praca 15.
'

", �Dia 18 - DOMINGO DA RESSUREIÇAO ouPÁS-
,

'

',COA':__ às 10 hs. Solene Missa Pontifical. Sermão da

Re�su�eição..�ublicação das Indulgências e Benção Pa

pal: �s 19 hs. C01'oaç�o da Im,agem de Nossa Senhora �
"

'

s�r�ãó alusivo.

Para todos e cada um desses atos, em que se cOITle":
moram os princip'ais mistérios de nossa Redenção,. �ão

.

,- i
convidadas, mesmo independentemente de convite íes:

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

Florianópolis, 3 de Abril de 1954.

(Ass.) Mons. FREDERICO HOBOLP, Vigário Ge

ral e Cura da Catedral.

JOSÉ RENATO DE SOUZA, Provedor Ida
Irmandade do SS, Sacramento.

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

TellPO'F da lriuo I I ií�;;·ê;8;;oiãd� InstilHlo Braai
Comemorativa do 11° aniversário ,do CINE RITZ

I (Silveira) COMUNICADO N9'1 � nênte Silveira, n" 15 - Sa-
Participando do grande acontecimento, QS CINES ------------- las 101/2, Caixa Postal, 324,RITZ - GLORIA e IMPERIAL apresentarão de 10

"'V, ' d'
\

SEMENTES SEL,ECIONA- endereço telegráfico: CA-
a 18 de Abril, estas sensações: ,- en· e-se, -

Sabado - 10 DAS DE 'CAFE' FE_CONSE, cuja entrega
CARNAVAL EM CAXIAS - José Lewgoy - Dó- Vende-se uma mobília deverá ocorrer a partir de

ris Monteiro de Sala de Jantar.
Domingo - 11 Vêr e tratar à rua Vidal
LILI (Técnicolor) - Leslie Caron - Mel Ferrer
S Ramos n. 38.
egunda-Ieira - 12

.

IMPÉRIO DOS MALVADOS - Brian Donlevy -

Claire Trevor
.

Terça-feira - 13
ULTIMA CHANCE (Técnícolor)

Mitchum -' Linda' Darnell
Quarta-feira ---,. 14
O Gf:NJO'DA LAMPADA - (Cinecolor) - Jon

Hall - Patricia Medina
Quinta-feira - 15
BARBA-NEGRA, O PIRATA

Robert Newton - Linda Darnell
Sexta-feira - 16
A SENHORA DE FÁTIMA - Maria Dulce

'1 todos os lavradores que a
.' A "BROCA DO CAFÉ"sua direção geral adquiriu

Robert CASA MISCELANIA dístrt ::I produção paulista de se- A lavoura cafeeira de

bl'l,dora dos Rádios R.C.A. mentes selecionadas de café .$a.ata: Catarina leva uma

das variedades BOURBON grande vantagem sôbre as

VERMELHO BOURBON dos outros Estados produto-, '
,

AMARELO, CATURRA e res de café, porque na zo

MUNDO NOVO. na cafeeira catarinense não

Os lavradores que estiv-e. é encontrada a terrivel pra-

.

C A S A
, rem interessados na aquisi- ga.conhecida por "broca do

\. ende-se uma Ca-a sua I -.l
•

deve' café".'

çao w;essas sementes eve-
à Rua Ruy Barbos \, nesta

I
_.

di 1 Os estragos da "broca"
, .

rao enviar seus pe te os ao

('ptal. E' itó E t d 1 d IBC na .cafeícultura brasileiraSCrI 01'10 S a ua o ,

Informações com O T�,I
FI" 1" T co'mecaram a tornar 'vultoem

, o,rlanopo IS, a rua

e'-'I ';.
.

�� 1924 dDomingo.- 18 em , quan o quase que'
,

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

, O MUNDO EM SEUS BRAÇOS - (Tecnicolor)

I P ",.J 's I

I D ,. toda a safra do município
- Gregory Peck - AnnBlyth' artide oela emocraltlo � paulista de Campinas ficou

UM GRANDE FILME POR DIA! ' I· un d D d tã9 DIAS _ 9 ESTRÉIAS!
.

I
"

ll1U I iza a. es e en ao,

PartidO Socia I DemOI: rático
I Pôs to de II" lamento Eleitora, l.:: ::��:�l:�:;ais· �:�:

.' alarmados e trataram de

8,·r81011·0 ReglooB( do 8ta' Catarel"a
.

Na sêde do- Partido, à rua Arcipreste combatei' êsse inimigo do
, U, li •

, U Paiva, n, 5 (sobrado), os correligionários café." .., '\

encontrarão, das 9 às 12 é das 14· às 17

horas, .pessoa encarregada do alistamon-

-

MalerDlüade Dr; 'Carlos Emprego :'CutfetageDl
I . Conea .

I Firma desta Ça�ital, deseja nomear Inspetores

I
' ' e Corr:tor�s nesta CIdade e Sub-Agentes no Inte1'1ol'

(DA ASSOCIAÇÃO lRMÃO JOAQUIM) do. Estado; oferecendo grande oportunidade.
'�

,

'

Os ca�didatos intei:essados devem dirigtr-se �, Rua
Ginecologia , �. Cimr-yia Anita. daribaldi, n. t.s 14,30, nos dias 5, 0, 'I, 8, 9 de

\':
.

AbriL

(Técnicolor)

Inês Orsini
Sábado":"" 17,

PÁGINAS DA VIDA - Richard Widmark _: Ma-

A Mesa do Diretório Regional,'de .acôrdo
com o que êste decidiu e na forma dos Estatu
tos, vem convocar, pelo presente, a Convenção
Regional Ordinária do Partido, para reunir-se
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 deS de outubro do corrente

ano; '? :

b) . assuntos outros, de alto interêsse
partidário.

.-- "-

Florianópolis, ,23 de março de 1954.
-

CELSO RAMOS
Presidente em exercício
JOÃO DAVID FERREIRA LIMA
Secretário Geral

- '

RUBENS DE ARRUDA RAMOS
Secretário
ANTÔNIO DE LARA RIBAS
Secretário
ROBERTO OLIVEIRA
.Tescureiro :

!
� ,}' :,; .:,

.;. -,

� . � ,

18ANCO
de é�fbITO��íJpU�AR

�z AGRICOLA
.

'

.'. I I
.

RMa, t;',.ta�, i6 '.':
.,' .'. I'.

FLORIANÓPOLIS - Stó,.e:.16.r!nc\
.

Obstetríc�a

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

'

MODERNA APARELHAGEM DE RAIOS X, mar
ca Phillips, para exames radiológicos em geral (coração,
pulmões, estomago, intestinos, ,vesicula, vias urinárias,
etc.) com dispositivos especiais para' HISTERO-SAL
PINGOGRAFIA (útero e trompas) e RÁDIO-PEL,VI-

.

METRIA (medidas radiológicas exatas da bacia).
Gabinetê de fisioterapia, dispondQ de onda5 curtas,

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

-

Bl!."'RÇÁRIO e ESTUFA para recemnascidos préma
lul'os,

COMPLETOS SERVIÇOS DE LABORATóRIO
(exames de sangl;e, urina, escarro, fezes, secreções, etc.,
e prO\Tas biológicas para diagnóstico precóce da gravi
dês). Exame de material para o diagnóstico do câncer fe

rn,inill.,_o, pela cit010gia, biópsia, e cólposcop�a.

, ' BANCO DE SANGUE E SERVIÇ0 DE ANESTE
SiA POR GASÉS (Foregger).

O GABINETE DE RA:OS X E O LABORATÓRIO
ATENDEM AOS 'PACIENTES ;EXTERNOS NO J-lE
RIODO DE 8 ás 11 e r4 às·1;7.1horas.

. ..

Iro Cal'e

o Escritório Estadual do . maio próximo.
Instituto Brasileiro do Ca- --:0:--

fé em Flortanópolis, avisa CQMUNICADO N° 2

Vitor, Valvulas e Discos'.
Rua Conselheiro Mafra.

,

Q prejuízo causado pela
"broca do, café" no Brasil
tem sido muito grande. Não

Curso Pré-UoiveFSilário! �b��;t�I�;E��:;::i�::'
. - . -

d f I
E verdade que atualmenteDireção e Orientação os Pro essores

"
,

'

Dr. J. J. de Souza e Dr. Durval Henriques da Sil- I pOI ploce,ssos_modernos co

va - Resultados dos Exames Vestibulares de 1954 aos '

mo a aphcaçao de BHC,
Cursos de FARMA'CIA E OD��TOLOGIA .. _ I combate essa prqga: toda-

Nomes MedIa' Classificação via, cumpre-nos dizer queArno Volmí Arruda 7,38. 3° lugar I bJ '1" S h idt 6 66 60 1
o com ate torna-se sempreOSl IVla c nu , " ugar,., .

Myriam Gentil Costa 6,43 7° lugar I'
dispendíoso.

Ipolito A. Brunet 5,55 38° lugar Entre outras medidas
INICIO DE; NOVA TURMA - 15 DE ABRIL que podem ser usadas para

LOCAL: ACAD�MIA DE COME'RCIO evitar a -entrada de t .

HORA'RIA: 8 ás 9 horas da manhã. -!

I f
s a

Pd1a-_________-e-__, ..,..,...."..,'• ..,..,,.....�__'______ ga na avoura ca eeira ês-
I te Estado, podemos reco-

Diretoria de Obras Públicas I m€�dar as seguintes:
, 1) - Usar sementes pa-
ra: semeadura sómente das
que o IBC e a Secretária
da Agricultura do Estado
dístríbuírem ou autoriza
rem a distribuição:
2a) - Os lavradores não

devem nunca levar semen

tes betieJiciadas ou 'em cas

quinha, vindas de outros

Estados, para suas proprie-
" dades;

,

DIRETAMENTE DA DINAMARCA PARA FLO- 3a) - Os proprietáriosRIANÓPOLIS SEMENTES SELECIONADAS E DE
-

PODER GERMINATIVO GARANTIDO de torrefação não, devem
adquirir café broqueado de
outros Estados, pois do con

trário poderão facilitar a
entrada da praga:
4a) - Os lavradores

nunca devem usar sacos

que vieram com café de ou

tros Estados, para transpor
tar sementes de café;

, 5a) - Não amontoar o

,café ,colhido.. O amOl�t�a-
',mento dá um início de fer
mentação, qu'e além de pre
judicar o gôsto da bebida
ainda faz, devido o au�en
to da temperatura, c'om que
as fêmeas da "broca" saí��
dos frutos e se dirijam aos

cafeeiros, aumentando' a

infestação;
16a_) :_ Deve ser feito

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

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

76.
Diretoria de Obras Públicas em Florianópolis, 1ó de,

Abril de 1954.

CHEGARAM

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

o

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

pegar do chão os frutos cai-

Os interessados do. Interiol-,do Estado d�venl. diLi-
, I

glrssem pOl' c�rta.,

)
ANDRADE & KOERICH

Transporte de cargas em geral' entre FlO1�i(lnópolis
'" .

.
'.

"C1Lritiba e São-Paulo
---

Coiu vial(ens diretas e -permanentes
Matriz: - FLQr..IANÓPObIS

nua Conselheirõ Mqfra,' 135 �

Fone: ,2534 -. Caixa Postal, 435

,Ei}_(L..'telew:: SAN.b:R�DE.
Agência: - CtTRITIBA- �

11'enida 7 rl.,e Se1embrQ" 3320/24'
Fone: 847 (Linha Parálelá)'
End. Telegr.: S�NTIDRA

'Agência:' . - ,SÃO' PAULO
Rua Rio Bonil0 n. 1247'

,dos;
7a) -,Caso seja consta

tada u incidência. da "bro-
, ca" e111 qualquer lugar da

zona cafeeira catarinense,
avisar imediatal�ente o

Escrit�rio do IBC., ·em Flo-

rianópolis, para que sejam
tomadas as necessá1'ias pro
vidências para se combater
a praga e não deixá-la se

alastrar:

/ '

-o-

FOlie: 9-31-96 - A.l:ende. Rápido RIOMAR
Eod. Tplegr.: SANDRADE

(Aflênci.!_ls '11() Rio ele .Tn11eiro e em Bplo Hor'ÍZI'I,te co"

tráfeQ,l? llIút·uo lItz Siío' Paulo com li 'fi:mprêsa de 1'ran.�
'''Jr_tes Minas Gerais S/A.)

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Será: élaito hoje' o Presidente �a Assembléia l'8Iisla\iv8 �o- [st��o�
'ParUdo '�balhista '8rasile�i[o�'��'��:���S���-�,.

���

Seguirá, no corrente mês,
' �,-I'O�'�!" � ,�,�,O',�'�,' i� " ,

no, atravez de' uma agre- em missão oficial ao' exte- -

míação partidária como o rior, o Agrônomo Silvicul- • • •
cassa. 'tor Dr. José Carlos de Mat- Ao, Sr. Celso Ramos, Pre-' tem como seu chefe supre- Abilio Franco, 2 - João

(Ass.) .. Saulo, Ramos - tos Horta Barbosa, técnico sidente do. P. S. ·D. neste mo a figura insigne e ful- A. Carneiro, 3 - Vitor

Presi�en/e. José d! -:-: do Ministério da Agricultu- Estado, foi dirigida: a se- gurante do 'exmo. Snr. De- Franco, 4 - José Petry
Rodrtgtt·es -,lO Více-Presi- ra, que exerce' as funções guinte carta: putado Nerêu Ramos, DQ. sovski, 5 ..:_ Miguel z«.
dente. t3r.Jt� Joaquim Alves de Executor do A�ôl'do - "Caçador, 25'de Março Presidente da Câmara, dos 'c.him, 6 :- Nilo Valentini,
- 2° Vice-Presidente. Pau- Florestal, neste, Estado. Vi- de 1.954; limo Snr. -Celso Deputados. Com a nossa a- 7, - Antonio Petrysovski,
lo l\'1arques - 3° Vice-Pre- �itará, em sua viagem, o Raroms, DD. Presidente em. titude franca e decidida, ..8 - Tristão Lourenço de
sidente, Telmo Vieira Ri- CHILE, ARGENTINA e o 'exe;cicio da C. E. ' do P. S. deixamos de pertencer as Lima": (Firma reqonhecida
beiro - Secretário Geral. URUGUAI, tendo como o D. _.:.. Florianópolis, - Con- hostes bdenistas .. Cordiais no Tabelião Arnaldo de
Acácia de P. G. Santiago - objetivo, ó estudo do desen- gratuando-nos com _ V'o S. saudações. (aa) 1 Paula Timmermann, de Ca-
lO Secretário. Nicolin� T!lv,- volvimento de con,Üéas na- pelo patriótico e brilhante Pôrto, çador".
credo - 2° Secretário. Ra- queles países, assim como trabalho desenvolvido na

Jael Gomes Crúz Lima - as organizações florestais colenda Assembléia Legis
Tesoureiro Geral., Walde' dó Govê no e de partícula- lativa do Estado pelo nosso

litar·de Mello Dias - 1° Te- res, ilustre representante Depu-
soureiro. Francisco Câmara Formulamos ao ilustre. tado Siqueira Bélo, pedimos
Netto '- 2°�Tesoureíro. Lécrtico, que é o Dr. Horta vênia o nosso ingresso ex-

--..-

Barbosa.feliz viagem e com- pontâneo no valoroso Par

f!leto êxito na missão que o .ido 'Social' Democrático,
eva ao exterior. cujo Partido, no Estado,

aproximam. ticas, serão levados em con-

2 - Concluiu pela ne- ta esses princípios que ins

cessidade de que sejam in

tensificados os trabalhos de

qualificação eleitoral, de

propaganda do Partido-e
dos princípios ttàbalhistas.

3 .: Reafirmóti o pensa
mento de que" Partido dos

Trabalhadores, isto é, espe-

COMUNICADO OFICIAL
1 - A Comissão Execu

tiva. Regional do Partido
Trabalhista Brasileiro, com

a presença da maioria de
seus membros, inclusive o

Senador Carlos Gomes de

Oliveira; examinou a situa

ção política do Estado e 08

_vários aspectos da vida do

Partido, também em face
dos pleitos eleitorais que se

cialmente de quantos,
atividades comerciais,

nas

íri-

dustriais, na lavoura, nos

serviços públicos, vivem de

salárío: das profissões libe

rais �
-

técnicas, .dos' peque
nos artífices, comerciantes

,

-

e lavradores que lutam pe-

la vida dependentes das fôr

ças do Capital- reafirmou,
dizia, o pensamento de que,

,acim,a de quaisquer outras

razões, os trabalhistas de

vem estar firmes e coêsos

em tôrno dêsses princípios,
que, com base nos preceitos
cristãos de justiça social e

da mais absoluta moralida
de política e administrativa,
acabam _de ser assentadas

pela: Comissão Executiva

Nacional, sob a presidência
do: digno Deputado João
Goulart, nos seguintes têr-'
mos:

a) - adoção das novas

Tabelàs do Salário Mínimo;
b) - congelamento dos;

gêneros e utilidades e fisca
l izaçào dêsse'<congelamento
através dos órgãos sindicais
de trabalhadores;
c) -:- extensão da legisla

ção social ao homem, do

campo;

d) ....::.. reforma agrária;
e) -:- aposentadoria inte

gral;
f) - unidade e liberdade

sindical e contra a assidui
aade integral;
g) - participação do tra

balhador nos lucros das em�

prêsas;
p) --: libertação econômi

ca 'nacional e contra a' agio
télgem internacional"
_i) - amparo ao homem,
desenvolvimento da prod�
ção agrícola e industrial e

progresso econômico;
_

j) - <em defesa da legis
lação trabalhista;
k) - pelo amparo técni

co, econômico'e financeiro
da produção Nacíonal.jpor
Santa Gataril)a e pelo Bra-
sil.

- -

4_ - Assim, para q�ais
quer entendimentos que se

[am., de futuro, sugeridos
com outras correntes polí-

lítica e social do seu govêr-

_'

oiraram a creacão do Parti-
L ,.:J>"

do Trabalhista Brasileiro

pelo 'seu eminente "patrono
- o Presidente' Getúlio

Vargas - preocupado em

garantir a contínuídade po-

Florianópolis Sabado, 10 de Abril de 1954

Ponta �e ·lança
't Acy Cabral Teive. Dizem que devido as chu-

vas, os caminhões que

Positivamente, a situação transportam o produto, não
vai se tornando cada vez puderam chegar até aqui.
pior. E, a gente_ fica pensando.
A carne verde anda su- Como estarão passando os

mída dos açougues. Não há pobres, essa gente tôda sem

leite. Não há manteiga.
]i; já, dizem, por aí, que

vai faltar, tambem, o arroz
c o, feijão.
Uma coisa, porém, está

sobrando em tôda a parte.
São os buracos!
Buraco é mato, nas estra

das desse nosso Estado.

recursos; -o operariado, o

comerciário, as classes hu

mildes de nossa capita1.
A fôme .deve estar mo

rando em muitos lares. Os

óbitos infantíadevern estar

-aurnentando, dia a dia. ,

Em meio a êsse descon-
'

tentamento' geral, aproxi
Burácos e mais buracos mam-se as eleições para Se

se vêm nas nossas ruas e a- nadores, Deputados Fede
venidas. rais e Estaduais, Vereado-
No Bairro de Fátima, do res e Prefeitos.

Estreito. Na Avenida Mau- O povo prepara-se, desde
ro Ramos (no centro da ci- já, para a es�ôlha de seus

d�de) e no Saco dos' Li- representantes,
mões. Um pensamento parece
Mas, a carne que é bom, certo: O eleitorado votará

não tem. contra o govêrno.
O leite desapareceu ( au- O cárhinho já está traça-

men!ado de prêço). 0- con- , do. A oposição (mais uma

3umo é de 8 mil litros diá- vez) será a, vingança dessa
rios. A Uzina vem receben- massa insatisfeita 'que yive
do 2 ou 3 mil litros. lutando, sol a sol, ,pela su-

A manteiga' (58 cruz'ei- bsistência e por uma vida
ros) é "manga de colête". melhor.

rarlid,u' Soéial, Democrálico
Diretório Municipal' de 'São Jose

Convocação
tido Soci.,l Democrático ae
S. José, pela' presente, con-

A Mesa Diretora d; Par- vaca o Dire_tório Munjcipal

Pe. 'Clemente Rebl s. J.

l'INo,eSTRIAL �AT4RINENSE
A representação da sua firma, nâ -Expos ição Industrial do IV -Centenário de São Pau

lo, a inaugurar-sé em julho próximo, é úma necessidade para 'propaganda ela Indústria
Catarin ense.

Eis, aqui, o nosso Stand:

c<;r. j IOf)

A notícia que, com imenso pezar, nos cumpre
dar, irá contristar profundamente a nossa Floria
nópolis: faleceu ontem, às 14,10 horas no Colégio
Catarinense, o venerando e piedoso Padre Clemen
te Rehm. Desde 1894 estava na Companhia de Jesus
_e precisamente- na, data de depois de amanhã com

pletaria 60 anos de vida naquela Ordem. Em agôsto
próximo, no dia 28, completaria 50 anos de vida sa-

�' cerdotal, pois se ordenara naquela data, 'em 1904.
, Vindo ainda jovem para o 'Brasil, foi mestre no tra
dicional Colégio de São Leopoldo, no Rio Grande do
Sul. Depois se transferiu para óentão Ginásio Ca
tarinense, onde por muitos anos foi lente. Aqui fun-'
dou e manteve até 'agora uma silenciosa ação de as
sistência aos pobres, aos quais, em número avulta
dissimo, semanalmente socorria com larga distribui
ção de generos .alimentícios. Enfermo, gravemente,
há vários anos, nunca abandonou a prática do bem
Viv�u, nesses últimos tempos, para os seus pobres
- os pobres do Pe. Clemente, como era chamada a

Sua benemérita instituicão.
'

Professor culto, enérgico é bondoso, ensinou vá
rias gerações catarinenses, sendo por isso muito co-'
nhecido e estimado, não só nesta -Capital, como em

"todo o Estado. Os mais eminentes homens públicos
da atualidade, no Rio Grande 'e em 'Santa Catarina,
foram seus alunos. '

'

Nasceu a 24-11-187i em Coblenz (Alemanha). ,

Estudos de filosofia na Universidade de Bonn. En
trou na Companhia de Jesus em 12 de Abril de 1894
fazendo o noviciado em Bleynbeeck (Holanda).

,

Em 1898 veiu para o Brasil tendo lecionado 4
anos no então Ginásio N. Sra. da Conceicâo de S.
Leopoldo. Retornou à Europa em 1902 para termi
nar a sua formação teológica em Insbruck (Austria)
e ser ordenado sacerdote em 1905. O último ano de
formação fê-lo ,em Portugal, Retornou ao Brasil em
fins d� 1906: Trabalhando em Pôrto Alegre. Chegou
em FlorianópoÜs em 1922 onde permaneceu até a

mórte.- '\
O seu desaparecimento, assim, é motivo de in

tensa consternação nõs dois Estados.'
Os seus restos mortais serão lévados à sepultu

ra hoje, as 15,30 horas, no Cemitério Público de Ita-
corobí. � c

À Companhia de Jesus expressamos os nossos

votos de profundo pezar pela perda que f,lcaba de,
sofr,er no Padre Clemente - sacerdote e mestre que
tanto a dignifiéou e honrou durante a sua longà vi
da de trabalho e devoção:

CONVITE PARA ENTÊRRO-
Os Padres e Irmãos do Colégio Catarinense,

convidan'! as pesljôas' de suas relações para assisti
rem à Missa de'corpo presente às 8,30 e átos de se

pultamento às 15,30 horas, do P. CLEMENTE
REHM SJ, ontem falecido. 'Antecipam agradeci-
mentos.

-

'J

(:\\J

"

FaçIí é'lsua inscrição-!- �ara maiores .det alhes dirija:se à "Comissão Catarinetlse de

.I}c;�lrCs.cI1üIÇão á EXl1osição de' São Paqlo".-" '

Secretaria da Agricultura� Florian-ópolís._,

para uma reunião, no próxi-,
mo dia 21 do co.rrente, às
14 horas, ,na sede do Parti

do, com a seguinte oddem
do dia:
/

a) - sugerir nomes de,
candidatos à representação
esfadual 'e federal do Parti�

do;
b) - tratar de assuntos

outros, do maior iriterêsse

partiftário.
São José, 8 de abril de

1954.

FEIJOADA ESPECIAÍ��, ,

João Paulo, Ferreira -

�residente.
Artur M. Mariano - Se

cre'tário.
'João Amaro - Tesourei-

1'0.

- .._---------...;

LUX_-HOTEL

(Restaurante)'

HOJE

Meu caro deputado Enedino.

Buenas! Estou acompanhando, as suas potocas.
Você afirma que elas são .minhas. Não, Enedino,
.você não precisa de ser modesto! São suas! Reco
nheço que você não stiriie mei spolium jU1·is. Per
dão! Não repetirei as' trapalhadas latinas que difi
_cvltam a compreensão do, texto. Aceito, 'no tocante,
a sua reclamação. Vou ser claro é direto:

; ,

1 - Você, Enedino, está usando os metódos do
Proiessor Medeiros. Se eu digo, aquipelas co
lunas, que o senador Hamilton Nogueira -e os

'deputados Bilac Pinto e Alíomar Baleeiro, to
dos da U.D.N" estão pregando o uwpeacivment.
contra o Presidente Vargas, o Professor con

clúi que eu me confessei favorável ao im
peachment!!! Essa é a técnica do pasea-mole
que, rnoente e corrente entre os que, sem tu
tano para a disputa, fogem dela pelo cinismo.
A' mingua de razão para a defesa, acode-lhes
o expediente de inverterem os arjigos da
acusação e, assim, facilitarem 'a tarefa! Onde
'está escrito pedra, eles afirmam que fôf' escri
to páu, para ajeitarem seus argumentos, que

'/_ não valem contra pedra e são aceitáveis con->

tra páu! Esse procedimento,-' evidentemente,
movimenta-se à base da desonestidade inte
lectual e valê por um atestado de incapacida
de culiural:
O Proiessor é safo nele. Deve de ser, Énedíno,
a TÉCNICA por você aludida.

2 - Consjga, Enedino, dos arquivos do Partido Ca

I
munista a relação dos que nele ingressaram
no dia 29 de março de 1945, na Capital Fede
ral. Descubra, Enedino, para quem o Partido
Comurlista, no Rio, na 5a. Zona, extraiu õ tí
tulo eleitoral nO. 9.421. Em descQbrindo �sto �'
coriseguindo aquilo, você, Enedino, ficará sa

bendo quem usa da tal TÉCNICA, agora tam-
bém do seu gosto.

'

3 - Diz você, Enedino, que até 1941 esteve afasta
do de política. Já publiquei aqui o seu tele
grama ao dr. Nerêu Ramos, d€ maio de 1935

, '

quando você e a corrente anti-aristilianista de
São Joaquim, pa��aram 'a apoiar 9- �ituação
que chamamos, por extensão, de pessedismo.
A sua potoca, no caso, é provada por, você
mesmo.

4 _- Afirma você q).,le em 1945, com alguns amigos,
, �eixou, definitivamente o P.S.D., ingressando
na U.D.N. Potóca, Enedino, potoca! Em car

tas ao dr. Nerêu, já publicadas, você, a,14 e a

,30, de setembro de 1946, jurava fidelidade no

,P.S,D. ("O meu nome nunca criará dificulda-
des !la meu partido.") \

' ,

5 - Se você, em 1945, abandonou definitivamente
õ P.S.D" como é que, em fins do ano s�duinte

, .1:>
ainda pedia que lhe dessem uma cadeira na

Assembléia pelo P.S:D.? Que pntocão,� Ene-
dino!

' -

6 - Assevera você que abandonou o P.S.D. porque
o diretório substituiu o nome do dr. Homero
Paim, de Andrade pelo do, dr. Joaquim Pinto
de Arruda na ch: Ia estadual. Potoca, Enedi
no! Você se desaveio por 'que o indicado NÃO
FOI VOCÊ! Nas suas cartas voéê condenava
o,�l{efeito �e �star .�ulandop��do dire
ton� para m�ICar. � J�a�:lm e pedia ao dr.,
Nereu dar pulo mUlto ma 01' para indicar vo
v" D d P' ., 1) -' •

�. o 7"' a1m .voce so "mbrou agora! Voce
nao ?uena ,nem ,ele ne� o que' foi eleito: você
querta voce! '

, .

.

�ega vo�ê que os 'cli.ch:ê publicados aqúi no
�ornal 3eJam .v,;r?adell'osf Diz que você não,
estava no ep1sodlO. Es�a�a) Enedino! ,Tanto'
estava que se rebeJou -co tra o jornalista gaú..

,

cho que .b�teu as_ fotog afias. Os passageiros
daquele ombus vao ficat, estarrecidos com a,
sua negativa,: Eu" seu ve�ho amigo, fiquei de

��la�o. V�ce _esta-s�

rafarizandO!
Não faça

1SS0. I;'are. Nao obrigue o seu velho amigo a

envergonhar-se por voc,·.
.

EK-corde.

�,. GUI�J1�Rt:A!1� TAL
,>·",,�t�, J
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