
.....'c••"'-r,
'can�i�ato �a ,frente Oeniocratica' ao �overno g,auc�o

lções anteriormente Iei- der e Mem de Sá, Den
'�as pelos três partidos: tre estes nos termos do
Ildo Meneghetti, Clo- "Protocolo da Frente
vis Pestana, Macial Demoeratica". deveria
Terra, Ivo Corrêa MeY- a comissão interparti
er, Flores da Cunha, daria escolher o candi
João Pio de Almeida dato a governador' a

Decio Martins Costa, ser submetido às con

Orlando da'
'

Cunha venções dos três parti
Carlos, Edgard Schnei- '(tos, para a campanha

que se, avizinha, Por INacional (1.0 de maio) partidária, integrada IIOS diversos nomes tra-
-

una n im i da d e foi como candidato dos pelos representante da zidos pelas represen

escolhido o sr, lido três partidos à sucessão Uni ã o Democratica I tacões partidárias ao

Meneghetti, que assim do gal. Ernesto Dor- Nacional, do Partido exame da mesma co- -

deveráser apresentado nelles. I Libertador e do Parti- missão, resolveu, por
às assembléias parti- NO'l'A OFICIAL do Social Democrático, 'unanimidade de votos,
.lárias do PL (21 do . Após a reunião, foi lfcunida hoje à noite, levar à consideração
corrente), Partido So- distribuida a imprensa 'em uma das salas do das respectivas con

cial Democrático (24) a seguinte nota oficial: ledifício Piratini, após venções partidárias, já
e União Democrática "A Comissão Inter- ! apl'eciar detidamente convocadas, o nome do

--.g--_-g--Qe--�-�-------------------- - .�� ,._ ilustre engenheiro lido

Ru:::R�. I tOmlli. anti,oDiá- i .�:=::::ttig::.':toca��
. Arruela Ramo. " ,ri-o de �'S. Catarina tEstado.

,

A XL 'Pôrto Alegre, 13 de
aERENTE I

no
'

i abril de',1954, A
Oc.min.o. F.

i ',H. ��11.873 ' Comissão". '

d. 'Aquino I•
_., -' -_ 1(��1--

.

Mobilização de
Edição de hoje - 8 páginas Florianópolis, Quinta-feira, 15 de Abril de 1954 va. .-

cinco classes

Pôrto Alegre (14)
_ Reuniu-se ante-on
tem, a comissão inter

partidária da Frente

Democrática, com a

presença de todos' os

seus 15 membros;Val
ter Peracchi Barcellos,
Gastón Engled/Proco-

,

pio Duval, Nicanor
,

da

Luz c Helio Fernandes

( do PSD) ; V i t o r .

. Graeff, Adel Carva

lho, Paulino Vargas
Vares, Paulo Rache e

Francisco, Paniehi (U.
D.N.) e Decio Martins
Costa, Renato Guima
rães, Paul.') Brossard
de Sousa Pinto, Mario
Freitas Chaves e Hen-

de .Ao. Oividà do Brasll O Ctlt�s��vjnas
nI G ri;_" -B ret';a�nhI - �����:sSC�;f, ���er::- ��:a::;e;ean::S e !���i�i:�

,

.' . I Jor inglês e ex-comandante se que o único problema das

LONDRES,14 (U. P.) -' muns que o Brasil deve a- Amoryrnanífestou que o ':111 chefe das ilhas Malvi- ilhas é o da população.
(l sub-secretario do Minis-I tualmente à Grã-Bret�nha Brasil informou, ao 'governo ras, declarou' ao chegar ,a Nestes ultimas anos, uma

tério de Comércio, Derick somente 40,000.000 de libras britânico que no decorrer esta capital que suas pre- média de 15 operários emi-
. ,

dos a exame de todos HêZühcoat Amory, declarou, esterlinas. .leste ano serão enviadas tensões argentinas às ilhas, grararn para Nova Zelandía
os presentes as indica- ..ntem 'na Câmara dos Co-' Em resposta a uma per- rmportancias de 13.800.000 têm escasso valor, As .re- e Austrália. Disse que, nas O Navi? Escola brasileiro

guntl;l, fomulada por uns :1<: libras ,psterlinas. ,-damaçÕ'es, 'segundo ínfor- Malvinas, são necessarras "Duque de Caxias" chegou
dos membros dá Câmara,

'

f
.

bid --.- 20 30 f '1' lá b

ProlDo�o-."S 'DO 8.
mau, .oram rece I as com ue . a arru las que a sá ado a Havana, vindo de

Amory disse que, segundo " V '. maior calma pelos ingle� ",;;� instalem nos proximos Vera Cruz, e tendo a bor-
o acôrdo sôbre dividas co- do Br'!lsll -es ali residente, Sir Miles, 10;·�n7>s., .

do 42 Guardas-Marinhas. _

�erciais feüo no ano passa- � ����������������������������������
presidente da República a.. oor acordão do 'I'ribunal de do, o Br.,il 'e comprome- Q?: f' l' ':0"'"8��':�çt�:::�:;opa,:'ap� ��:�;Ç�r!:r:D!3d::::: d: ::"0ae::':�:i:�a:�e;'�:: pr����n� (:� AJanco d�

.

Orl a.: ".',"",;-,�.,.,"""'" ,:,' ',., ·, ..,.a,no,5"nas a que foram condena- I'ribunal dó Júri da comar- lhões de libras esterlinas à Brasíl.isr. Marcos de Souza , .' --', ",

����:o�sd�'��ctTd�:;�:"��' �:_::��:!�b�:.::e�;;'l;;�f'�;::;�n�;:;-:,: �,;;��;�o�� �;, "J'��.): Jetfeita IlCitezsentença o Juiz e D
..
Íi:eito' 'a.c�'f.dão.d,o, Tribunal d,é Ju_s- _!n�.r,JO,s de:: ��is.._milhões.. •. de' , II:', tÕ.d_�<\.S 'as(c}ltegpt,ià,s': d�' '",''''' ,",';>';'" ''o

,,. ','.
'

" « "� PORTO ALEGR,E" 14 ,.',j'�:�,: ';;0o:h�déiJ, ' ·.também, D, PA_ t R 1
.:- , 1893da comarca .de, Blumenau,' tlC;a, pata 8 anos. libras.,'

'

.icôrdo com' as 4s-tas �aP9r A-:"[ �,,, , ',-' ,.., "" '
'" par e na evo uçao oe ..

d
'

P d B d 1
-

- ,\,) ,_:_ O macróbio sr. �:Qi:ii ..aro::ll, �0s6rio, e outros vul- I.os 100 anos de idade, ain-!)3H' OIS anos; e ro u- - ':.' ra as pe a comissão espe-

E P j AI �loy Vieira, residente nas' tos da' hossa história, Se- d' Ccid, por d.ecisão do Tribu- ln' or O egre
-:ial do .'refe.rid.o estabeleci, & capmava na roça, on-

)roximidades de Carazl'nho, 'lll'U para o Parag�ua' d
-

d 't ln 10nal do JUIZ da comarca de ' nento 'de crédlto.' <>, 1, on e; l�U1 o a ua 1ente 8 anos,

Ci,nolnhas confirmada por

'

,

O Almirante Carneiro
'!eterano do Paraguai, João tl:'rminaua a guerra ainda ainda se conserva com boa

aeêndo do Tribunal de Jus- '(0 ESTADO). Zloy tem 108 anos de idade, ficou por 6 meses, fazendo sél:úde e na mais perfeita lu-1'01110 - ALEGRE, 14 governr.d0r do 'Estado', ten- " 24 d b
ti:,;a do Estado para cin.co' CT A' E

pOlS nasceu a e outu ro parte do Corpo que fiscali- cidez, Vive num,a ch.ácara,
- \ v,_ ."\.,) -

.

ncontra-se, em do por algum tempo se J 1846 I b'
J 'B r'

.

e ,em tacoru 1, mu- alva o, cumprimento das en_l. casa dllma fl'l,ha su"', J'a'anos, ose_ urg ... umor, por Pôrto Alegre -o almirantE t' J I' t E 1
. "

man :lClO em pa es ra com • ste jorna não circu- nicípio de Santiago do Bo- c1áusulas da Paz. Tomou VJ11va.s<,tEl1ça do �uiz de Direito' Carlos Carneiro, comandan- 1,s. eXCla. ar� amanhã e sábado, queil'ão. Aos 18 anos de ida- '-=-�-�:::--::----=----- _

ela 2a. Vara da comarca te do S,o Distrito Naval, se.. l' d
...,.

I
.

J I· t • · .

AINDA O
diudo em Florianópolis e

DI·pio'm'ata a,llpa_ ;;ó�i7n� ;o����o�r no �:��!�!o�eas�:;�:�:,o::� , orna IS as AmeriCanOS'
que CQ1;t1preende os Estados \JO

CASO PERON :eR;:�;:�d:";;�as�:.ta�:: obol tlUOl3 O de . Ataques celPrometedores "sgõe, Unid." N. P��S�i�', !'1�erta��I��
RIO, 14 (V. A) ,- O viagern l,)rende-se às obras N'icar8gu8 O jornaleco palaciano, por 'um dos seus vários

-, "iJrr.E apêlo à opinião
embaixador Orlando Leite que SI:' vêm realizando nes- pseudônimos, atirou-se ontem, ainda uma vez con-· r úbli(,é!

.

mundial foi lança-
te E:-JacJo, na Fronteira pe- PANAMA', 14 (U. P.)

tra o SESI ebcontra fo SESCJ- instituições que o du h"je perante o Conselho

b ,mesmq escri a, não az muito, com o nome por in- I'
A

S 1lo 5 o Distrito Naval, em - O sr. Pio de los Casa- t' d b 1 ,!.ccuomico e ocia, pelo t'icanos ie-ualmcnte pl'esos�

eIra a esco erto, exa tau como dignas de sel'virem �

"Semana Santa", foi rece- ,�omo li vinda d�s Fuzilei- ['es, t'x· secretário da Em- .,

de mGc1elo ao anUnciado Servico Social 'Rural.
<;:"

• F;'utt.n Hotchki,s, dele- na China con�unista.
hido pelo sr: Getúlia Var- 1'os Navais, para as festas baixada espanhola cm Ni-

.

E_:m que- pese ao jornalista� trapeiro o seu juizo
gas em audiência' especial comemo��ativas dõ 2,0 Cen- 'caráglla e 'expulso' dêsse

.

àntigo, divulgado sob a luz do seu nome, o que ago-
no f' da lt'

'

A "1 D
-

d R' 1
ra lhe sUJ'a a pena, traz, até, o depoimento de pes-1m, ,lI ,Ima semana. tenal'lO (OS ragoes e JO país pe iJ 'pres"i_dente Anas-

- soa "que quase não mente".cnnfel'encia entre Getúlio e Parcb t
'

S
.

" sa'bado'acJO omoza, ' no Acusando grosseira e boçalmente aquelas bene-
passad0 negou-se � faier méritas entidades, cujos serviços assistenciais vão-se
declarações sôbre. tal ,me- distendendo sem intervIdos, entusiásticamente soli-

dida"
_

"\ citaqos e
-

prestigiados pelos meios trabalhadores, o

caneteiro furta-côr se esquece:
'

Dt%,� que tôda declara- o
-,

1
, � de que jtmto à direção regional do S�SI,

com du'eIto a acessa e exame das suas contas o Go
vêrno do Estado mantem um representante 'da sua
imediata confiança.

--.... 20 .:_ de que� o mesmo govêrno, através da exi
gência ilegítima de impostos � da aplicação Tanco
rosa de multas aos serviços sociais do SESI, -tudo tem
feito' pará dificultar que' os operários da indústria
usufruam os benefícios que essa entidade lhes asse

gura.
. O desmemoriado que ontem elogiava e hoje a

gride, não põe tento no desatino que comete, pois os
seus ataques antes de atingirem a entidade, atingem
o representante dó Govêrno, cuja honestidade e li
sura no, cumprimento do deve� tais ataques insul
.tam. Bem de ver que, se o SESI pratica, ostensiva
mente, a corrupção, com esta patua o representante
ofi,cial e da imediata confiança do sr. Governador do
Estado.

Por 04tro lado, as grosseiras e remarcadas es
tulticias vomítadas contra aqqeles institutos através
de um órgão oficioso; servem exclusivame�te para

.

a çont�'a�fé do empenho governamental em sabotar
serviços que ,as' classes trabalhadoras dia' a mais

,
"

maIS requerem
�
e consideram, desassistidas que se

acham de toda e qualquer prov.idência 'do govêrno
estadual, em prol dos seus problemas e das suas an-

gústias. .

Tais ataques não, têm outro sentido. A repul
sa do operariado será o prêmio que o jornalista co
lherá para ofertá-lo a quem o gorgeteia na' espéan
ça de que lhe hão comprometa os máus designios. -

rique Fonseca

raujo, do �L.
Os trabalhos foram

presididos pelo dr.'De
cio Costa e secretaria-

-
.

dos pelos sr;Adel Car-
valho. Foram .submeti-

Comulação de· Penas
I RIO,. 14 ,(v. A) -::- -O Je Florianópolis confirmada

Ribdro, que veio ao Rio
,

com o objetivo de pas�ar a

o nosso embaixador durou
cerca de uma hora, Infor-

Ante-onttm, á tarde, a

cO,mpanhado do capitão de

fragata Andl'� Stefano Gui-

ção a l'efpeito deverá
feita por seu g�vêrno.

,

rpa-se que assuntos ligados
ao depoimento dg sr. João

Neves da Fontoura foram
mardf'S, delegado em Pôrto

Alegre, da Capitania de·

Port,)'.;, esteve em visita aoabordados.
---------------------'-------

Pe�illa
.

a Intervençao
do Govêrno no caso 'da'.Sesc

RT(J, 14 (V. A) ,_ O
I levànta(�as ' pelo comércio li�el'('i<ll e' Sindicato do Co-

"r' ';'r'e' d M h-'" f
contré� o SESC daqui. Os c,É:rcil) "ó_tacadista de Lou-

�1I, 10 B. an a ln 01'-
d('Cll.ll.f'j:�os foram encami- ç::l.s, Tl�ltas e Ferragens.ma qLót a Associação Co

n�erewl pedirá a interven-
nhanos pela Associação Co-

;:0�.:� :�d:!�;: ;�;� ôÊsaSfilEM"áVlifiTõ
l'l"1C'ia'i e conselhos do
SESC I} SENAC preserva
r;a- a €:xj�,1:ência das institui

ÇÔES e resguardaria o no

n�e dos ��eus dirigentes. En
c )a Ira-se nl:!s mãos do sr.

Getúiio Vargas a documen

tação l'f'lativa às denuncias
ter deixado o aeroporto com os passageiros viajavam
destino 11,0rte, �perecendo p'll'lheres e crianças.

r cinco tripulanfes e nave

passageiros. "

O aparelho, um Douglas
DC-3, .caiu nas proximida
des de Batuco, a 26 quilô
;:'letros de Santiago. Entre

SANTIAGO, 14 (U..p,)
-- Um a.vião trarisp.orte da

Fôr'Ça Aérea' Chilena caiu,
ontem na� promixidades de

S;:mtiago, po�co' depois de

SA1GON, 14 (U. P.) -

O novo gabinete de guerra
do Viet Nam decidiu hoje,
de manhã, a mobilização to
tal ,!t:-; cinco classes.

o «Duqu8 de Ca
xias�) em Havina
HAVANA, 14 (U. P.) -

Temperatura - Estável.
VEntos - Do' quadrante

;ornd' istúF americanos, pre
s:)s c'e"de 21 de 'marco de

,
�

1953, e de 30 outros ame-

,�3?O [lUH:IÍcano, a fim de
nbter rlc regime comunista

o TempoHomenagem
a Zenóbio

Previsão do tempo até às
14 horas do dia 15.

ser

Tempo - BOrfr, sujeito a

RIO, 14 (V. A) - Será ligeira instabilidade.
I hoje p�'estada homenagem
::10 ministro da Gúerra, ge
neral Euclides Zenóbio da
Costa, constante dé un1 al- 3ul, frescos..

môço que lh� será ofereci- Temperaturas - Extre

do pel�' casal, 'general de' mas de ontem: Máxima
"?? M" 174Exército Angelo Mendes de _L_,,�,' muna ,.

Morais, numa demonstra
ção da camaradagem e ami-.
zade -que existe entre os

dois altos chefes militares.
Para êste ágape de cOl'dia

lidade, previsto para às 13

horas, estão convidadas. al
tas figuras do mundo ofi

cial, figurando entre elas
o �pu�ado Nerêu Ramos,
ní.inistro Osvaido Aranh.a e

Renato GuHlobeÍ" governa-
;

dor Juscelino Kubisfcheck'
deputado Bias Fortes, ge�
nerais Fiúsa de Castro e

Odilio Denis, jornalistas, a

lém de outros amigos do
ex-prefeito do Distrito Fe-

I deral.

.

O R1SO DA CIDADE...

['p
- Quem mandou isso?
Foi' o Celso? Foi o Ca�
bral? Foi o Aderbal?

- Não, Dona Udeni1da,
foi o Volnei!!!

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



2 Florianópolis, Quinta-feira, 15 de Abril de 1954
------------------------ ----

.'. .��".,.
-'>'-·....... �I

.

'u

.iéis, qualquer que seja a-categoria social, são lnsísten

.emente convidados a tomar parte nessa belíssima pa-

Instituto Brasileiro do Cáfé �.
. - -

COMUNI�ADO N° 1, do, frutos e 'e dirijam a" �(��Umi1D 'emana anta
"Ca ed I.

'Devida�1-ente autorisados por Sua Excia, Revma. fa-
lemos público ql;l� }:lOS dias 1� a 18 de abril serão cele

bradas 'na, Catedral Metropolitana as cerimônias da Se-

mana Santa, obedecendo' aO'se�u�nte programa:
'

Dia 15 _, ,?UINTA-FEIRA SANTA - às 5,39 hs.

Comunhão Geral em que tornarão parte todas as Irman

Iades e Associações Religiosas, da Capital. Os demais

cafeeiros,
SEMENTES SELECIONA- infestação;

DAS DE CAFE'

aumentando

o Escritório Estádual do

Instituto Brasileiro do Ca-

7a) - Caso seja consta- '

a

6a) - Deve ser'feito o

repasse. O repasse ê feito

depois da colheita e consis

te em se colher os frutosfé em Florianópolis, avisa
que ficaram no cafeeiro e

a todos os lavradores que a .

pegar do chão os frutos cai-
sua direção geral adquiriu
,a produção paulista de se

mentes selecionadas de café

das variedades BOURBON tada a incidência da "bro-
- VERMELHO, BOURBON," I 1 d

' rada de fé e piedade cristã, depois das Associações. Asca em qua quer ugar
'.
a

AMARELO, �ATURRA e zona cafeeira catarinense, 3,30 hs. Missa Pontifical, intercalada pelos belissimos e

MUNDO NOVO. avisar imediatamente o Irradiação imponentes atos da Sagração dos Oleos, e exposição do
Os lavradores que estive- Escritório do IBC., em Flo- Mental "Amor e Luz" realiza 3S. Sacramento e seguirá a desnudação dos altares. As

rem interessados na aquisi- rianópolis, para que sejam 'sessões Esotéricas, todas as se-' :tS hs, Oficio de Trecos ao que seguirá a tocante cerimo-
çâo dessas sementes deve- tomadas as necessárias pro- gundas feiras, às 20,30 à rua
-,

did . A ,.'
.

, ", Conselheiro Mafra 33 - 20 ria .do Lônsa-Pée, coroada pelo Sermão do Mandato que'
rao enviar seus pe 1 os,' ao vidências para se combater l .]_'

,

E itó E t d I d IBC anaar, erá proferido por Sua Excia. Revma. o Sr. Arcebispo< scri 01'10 S a ua o ',a praga' e não deixa-la se; � ENTRADA FRANCA
em Fl�rianópcilis, à 'r�a r-. alastrar. I

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

nente Silveira, nO, 15 � Sa� Sacramento no Santo Sepulcro.
las 101/2, Caixa Postal, 324, Ma te'rDIdade Or CarioS Dia 16 - 'SEXTA-F�IRA SAN'rA

.

'19 hs
, endereço 'telegráfico: CA� ,

.

'

.

.

as
,

.

.' .. , •.
llisslt dos P1'essantificados, com assistência de Sua

FECONSE, cuja entrega
deverá ocorrer a partir dê Cn,.remaio próximo. Ul

'-:0:

COMUNICADO N° 2

dos;

�xcia: Revma. Canto da Paixão e Sermão Comemorou-

A "BROCA DO CAFÉ"

Ievma. o Sr. Arcebispo Metropolitano. Durante a Missa

ldomcão da Cruz. Das 14 às 15 hs. Hora Santa com Via-
_

J '" -

'o da Paixão e Morte de Nosso Senhor, por Sua Excia.

(DA ÁSSOCrAçÃO IRMÃO JOAQUIM)
r .acra e Comemoração das Sete Palavras de Nosso Se

uhor na Cruz com a tocante ceremonia da Descida da

'Santa Catarina leva uma Completa assistência t gravidês e ao parto, trata-
Crus. Às 19,30 hs. Procissão' do Enterro, indo o esquife

grande vantagem sôbro as 'mente clínicos e operações de senhoras, com hospitalí- � Sua' Excia. Revma. sob o palio, e obedecendo ao itíne
dos outros Estados produto- sacão em apartamentos de luxo e quartos de la e 2a -árlo seguinte: Praça '15 ,de Novembro, Ruas' Felipe'
res de c�fé, porq�le na z�- cl:ss;ÍODERNA APARELH�Gp:M DE RAIOS X, mar, 3chmidt, Alvaro de Carvalho, Conselheiro Mafra, Pra-,
na cafEelra.catarmense nao

I ea Pliulips, para exames radiológicos em geral (coração, :a 15, Rua-João.Pinto, AV.,Hercílio Luz, Rua Tiraden-
é encontrada a terrível pra- l'ub'()foS: estornago, intestinos, vesicula, vias urinárias, '

es, Praça 15, Catedral. Terminada a .procíssão haverá o

ga conhecida por "broca do

'I' d.
c.) com dispositi,,:os especiais para HIS�ERO-SAL-,'. café". . :'lNCOGI1Al< IA (útero e trompas) e RADIO-PELVI� lermiio da Soledade.

O t . d <ib ,,!VfETnIA (medidas radiológicas exatas da bacia).
.

Dia 17 � SABADO DE,' ALELUIÀ ou VIGILIAs es ragos a roca 'Gb' Ie ifi
.

t
' .l.' d d d t

, , .

a inete c e' nsío erapla, 'él\/,pon o
.

e' on as cur aSj , ,

na cafeicultura brasileira slotr-oconguiação, raios infra-vermelhos e ultra-violetas! JASCAL - às 22,30 hs. Benção do fogo novo" do Cirio

começaram a' tO?lar vulto tplld" de' oxigénio, metabolismo basal, 'etc. �ascal e. da Fonte Batismal. Recitação das Profecias.
em 1924, quando quase que BEH.ÇARIO e ESTUFA para recemnas7idos prema- :anto do Exultet e Renovação das Promessas do Batis-

toda, a safra do �11Unicípio I tllrn�OMPLÉTOS SERVICOS DE LABORATÓRIGl 10, Em seguida Missa da "Vigilia Pascal e Procissão do
paulista de Campinas ficou

II ox arnr-stle sangue, urina, �scarro, fezes, secreções, etc.. :8, Sacramenio em torno da Praça 15.
inutilizada. Desde então, .. nrovas biolóutcas para diagnóstico precóce da grav�
os cafeicultores e também, li\,), Exame ele material para o-diagnóstico do câncer fej 'Dia 18 -;- E>OMI-�60 DA RE�SUREIÇAO ou -PAS

os orgãos- ofici�is ficaram .ui nino, pe]� ei,teleg-ia-rbi'Ópsia, e eélp&sce-pi-a;- ..... -\
' .....1.-. )@J,\-""':' �;�O h;1Sõt�e'rw,�MlssC1J� Pontifical. 'Sermão da

.

1 t-", ii; \: ., •

-

'i

alarmados e trataram de_ DANCO DE SANGUE E SERVIÇ0 DE ANESTE.
- �essureição, PUblicação das Indulgências e Benção Pa-

combater êsse inimigo do

I SIA POR CASES (Foregger), ,

)aI: Às 19 hs. Coroação daJnwgem de Nossa Senhora e

café. O G,ABINETE DE RA:OS X E O LABORATÓRIO .ermão alusivo.
O pre juizo causado pela, ATENDEM AOS PACIENTES EXTERNOS NO PE-

P d
'

dmODO DE 8 ás 11 e 14 ás' 17 horas. ara to os.e '.aaa Um esses atos, em que se come-
"broca do café" no Brasil r

----- noram os prlncipaís mistérios de nossa Redenção, são,
tem sido muito grande, Não
há dados seguros' sôbre 'ês- onvidadas, mcsrr-o independentemente de convite es-

te ponto mas sabe-se que .ecial, as meretisslmas Autoridades civis e militares, Co-

sobe a bilhões de cruzeiros: égios e Instituto" católicos! e os f�eis em geral. :

E' verdade que atualmente, Florianópolis 3 de Abnil de 1954.
-

por processos modernos co-

*
(Ass.) Mons. FREDERICO HOBOI...D, Vigário Ge-

mo a aplicação de BHC, ral e Cura da Catedral.
com.bate essa praga; toda- / I" _ nos I/AnFJOI:.

.

JOSÉ,R,E:�ATO D�>SOUZA, Provedor da
v'ia, cumpre-nos dizer que'", �rtl<L J

,

tt'
Irmandade do SS. Sacramento.

�i;::��:::o�orna-se sempra

'M.lIDJI',

'.,.=, ":.
'

Entre outras medidas -; � ii � � -,

� � IRMANDADE DE NOSSA SENHORA .DO·
que podem ser usadas para � 'l" J.P ,',' PARTO
evitar a entrada desta pra-

' �

ga na lavoura cafeeira dês

te Estado, podemos reco

mEndar as seguirites:
la) - Usar sementes pa·

ra serpoeadura sómente das ANPRADE & KOERICH
que o IBC e a Secretária rransp01·te .de cargas em geral entre Florianópolis,
da Agricultura do Estado C'Itritiba e São Paulo

disttibuirem ou autoriza- Com vial�ens diretas e permanentes
'- Matriz: - FLORIANóPOLIS

rem a distrib�ição: [i,,(/ Conselheiro Ma.fra, 135
2a) - Os lavradores não Fone: 2534 -- Caixa Postal, 435

devem nUIl:ca levar semen-I
End. Telegl'.: SANDRADE

tes beneficiadas ou 'em cas- Agência: - CURITIBA
.

outros
h'enida 7 de Setembro 3320/24quinha, vindas de -

Fone: 847 (Linha Paralela)
Estados, para suas proprie� End. TeJegr.:. SANTIDRA
dades;

. Agência: .- SÃO PAULO

3a) - Os ,proprietários Rua Rio Bonito n. 1247 .

de torrefação não devem ' -o-

adquirir café broqueado de Fone: 9-3 t-96 - Atende Rápido RIOMAR
End. T,�legr.: SANDRADE

outros Estados, pois do con-' (Agências no Rio de Janeiro e em Beio Horizonte com

trário poderão facilitar a' tráfego mútuo at2 São Paulo c9� a Emprêsa de Trans·
entrada da praga: ""Ortes Minas Gerais S/A.)
4a) - Os lavradores

A lavoura de
Obstetrícia Ginecologia' Cirurgia

cafeeira

/

CONVITEExpresso Flotiapópolls.
de

'

'De ()râ�m do Irmão Provedor em: exereí
:"'io, convido a todos os irmãos desta Irmf;lndª·
rle; para comparecerem no próximo dia 15 do
corrente (Quinta-feira Santa) á3 5 hora':; da
manhã na sacristía da Catedral, afim de :n

corporados, tomar-mos parte na Comunhão
Geral. "�o

Pelo que desde já muito agradeço
Consistório, 12 de Abril de 1954.
Wáldélllar Demal'i� _'_ 10 Secretário

Irma Idade do S:q'_Or Jea. ' ,lIe.
PalS,.s ,e IOsDlttl de ClJida�8

·,Fundado em 1765'

nunca' devem usar sac()s

que vieram com café de ou

tros Estados, para transpor
tar sementes de café;'

Sa) - Não amontoar q
,café cólhido. O amontoa

mento dá um início' de fer

mentação, que além de pre-,
judicm,; o gôsto da bebida
ainda faz, devido o aumen

to da temperatura, com que
as fêmeas da "bl:oca" saiam

De ordem do Senhor Irmão Provedor, convido os

Direção e Orientação dos Professores Irmãos e as Irmãs para revestidos de suas -insignias (ba-
Dr. J. J. de Souza e Dr. Durva1.Henriques da Sil-' laudraus e fitas), assistirem as splenida.des àbaixo dis-

va - Resultados dos Exames Vestibll1are.s de 1954 aos criminadas:
-

Cursos de FARMA'CIA E ODONTOLOGIA ! Dia 15 - QUINTA-FE;RA -MAIOR: Ia. - Comu,
Nomes Média Classificacão nhão Gerál, na Catedral Metropolitana, às 5,30 huras,

Arno Volmí Arru9a 7,38 3° lugar' distribuida pelo Exmo.;-e.Revmo Senr.or Arcebispo, Me-
Josilivia Schmidt 6,66 6Q luga'r . tropolitano D. Joaquim ....I)o,nillgues de Oliveira. ,

Myriam_Gentil Costa'
.

6;43 7° lugar
.

II� - Adoracão solén!� do Santissimo Sacramento e

Ipolito A. Brun�t 5,55 _38° lugar Sermão do Mand�to, na Capela do Menino Deu.;;, às 19
INICIO DE NOV:A TURMA - Hi DE ABRIL horas: "

'
...J.

LOCAL: ACADEMIA DE CülVI:$'RCIO Consistório, 10 de lbrü (:e 1954.
_

HORA'RIA: 8 ás 9 horas da $ári:hã. JOSÉ TOLENTINO DE EOUZA - Secretár.o

Curso Pré-Universitário EDITAL

�. , ..

,.

o ESTADO

- "

Partido Social' DelMcrático
Diretorio Regional de S,la. Gatarlna
i A Mesa do Diretório Regional, de aeêrdo '

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 2n horas;
na séde 'Partidária, à rua Arcipreste Paiva, n.

,

5, com a seguinte ordem do dia:
a) escolha dos candidatos às funções le

gislativas do Estado e da União, no
pleito de 3 de outubro do corrente

ano;
b) assuntos outros, de alto interêsse

partidário.
Florianópolis, 23 de marçode 1954.
CELSO RAMOS
Presidente em exercício
JOÃO DAVID FERREIRA LIMA
Secretário Geral
RUBENS DE ARRUDA RAMOS
Secretário
ANTÔNIO DE LARA RIBAS
Secretário .

ROBERTO OLIVEIRA
Tesoureiro

Dlstdbuldor

C. RAMOS SIA·

Comercio -, Transpon.
Rua Joio Pinto, t Fpolt.

1) _:: Vende-se, por Cr$ 500.000,00, uma Cá'3a, sita
à Rua Bocaiuva n. 170, com 4 salas, 3 quar
tos, banheiro de côr, copa, coZinh.a ameri�
'na, quarto de costura, aquecedor elétrico
de água com distribuição central; no quin
tal uma casa de madeira para depósito.

2) - No terreno contiguo, cóm area livre p.wa
construção, vende-se, por Cr$ 300 üOÚ,oo,
outra casa, de 2 andares; no terreo: ga
rage, quarto e banheiro para empregadá, e

dois tanques; no 1° pavimento:' 2 quartos,
uma saleta e banheiro. Há possibiHda(l� de
tralisferência de empréstimo n:> IAPe,
quanto à primeira casa, e no Montepio
quanto à segunda.

Aceita-se automóvel em pagamento.
. "-

Tratar diariamente, no endereço wpra, às 20 horas.

Elllregn - COrrelagem '

Firma desta Capital, deseja nomear Ins!>€t,)l'i.'s
e Corretores nesta Cidade e Sub-Agentes no Intel'ior

do Estado, oferé�ndo grande oportunidade._
Os candidatos interessados devem dirigtroose à Rua

Anita Garibaldi, 77. ás 14,30, nos dias 5, 6, 7, 8, 9 de

Abril.

Os interessados do Interior do Estado devem rJili

girssem por carta.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Florianópolis, Quinta-fejra, 15 de Abril de' 1954 "
_'_._-_-_

�1fi.B:
. 'g

'NO' LAR E NA SOCIEDADE

.....

.
'

TERRAS DO BRASIL Preceito do Dia

Vende.;s.'
Vende-se uma mobília

de Sala de Jantar.

Pedro de Alcân tara
- "DESAJUSTADOS

SOCIAIS"

As pessoas vingativas, os

criminosos, os egoístas 5�()

desajustados sociai.s, isto é.

membros da ser-iedade que

Espnvori.da agita-se a criança,

Dos noturnos fantasmas com. receio,

Mas, se abrigo lhe dá materno seio,

Fecha os doridos olhos e descança.
>

vivem fora dela. e que a ela Vêr e tratar à rua Vidal

,',80 Se adaptaram. Hoje, a Ramos n. 38.

medicina tem meios par a

evitar tais males: as rczras

de higiene mental que, des

de cedo, os pais d-veni pôr
em prática para benefício
dos filhos.

Perdida é para mim toda esperança

De volver ao Brasil; de lá me veio

Um pugilo de terra; e neste, creio,
Brando será m� sono, sem tardança.

CASA

Vende-se uma Ca- .. , sua

à Rua Ruy Barbos., nesta

� a p ital,

Informações com o Tu ,
17-B

;. t95.
Qual o infante a d<;>rmir em peito amigo,
Tristes sombras varrendo da Memória,
Ó dôce Pátria, sonharei contigoL

Evite que se ��ftlh() se

torne um desaj'astada x:.

social, erumao-o ele a- X

cõrdo com os -processos X
da h';giene mental

X

Como faco economia

Com o uso de KOlYNO�!

llmpa refresca, perfuma,
Torna meus dentes divinos!

'.
I
I

COMBATE A9 CÁRIE9 •
, +

PER�UMA o HAe..ro ,
�EtJ[)E MUITO MAI� +

I
I
I
I

{-

X 'X

•

X X X X

SENSACIONAL!!!
E entre visões de Paz, de Luz, de Glória,
Sereno aguardarei, no meu jazigo,
A Justiça de Deus na voz da História! Fraqueza. em gerar X

Vlnbo Creosotado X

(Silveira)
x

x

SNES.
HOJE -:0:-x -:0:-

NOITE)
'* * *

NO ESTÁD{O DA F. C. D.ANIVERSÁRIOS

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

AVAÍ F. C. (Tri-Campeão da Capital) .x

x

TERNOS DUCAL �
,

SRÁ. CELSO RAMOS

-i'f.. (Últa de amanhã regis-
:tv o,' aniversárío ;n'atalício Como é de conh.ecimen!;o geral, conseguiu a indús- .'(
da exma. sra. Edite Gama tria de confecções tranformar quasi que completamente,
RainQ$, esposa ,do sr. C�lso .o sistema de vestir, da-população do país. Tal qual àcon- X

Hambs 1'resident� 'do P.S. ecera, ha muito, n08 Estados Unidos, a confecção to-
.

, '., .. - d. 1
nou conta do'mercado nacional. Hoje, são poucas as

D e da Federaçao as n- 1 t d
.

d d
.. . ,

f
'

'.
.

,
-

.

_
)essoas e eg�n es que elxam e a qUll'lr, Ja con ecç!O-

dustrias. "
" .iado, o seu vestido,.o seu tailleur, ou o seu manteaux.

. Muitoestimada e r'elacio- No seto-r de roupas para cavalheiros,' conseguiu a

nada em nossa sociedade, a ':::ompanhia Buasileira- de Roupas, o mais absoluto su

festiva .esso. Os seus famosos termos "DUCAL" são agora aIlustre dama, pela -'

d d 1 C
.

.

d 110expressao mais categorisa 1:1 a e egância e do bom gos- omemoratíva o aniversário do CINE RITZ
data, 'receberá' expressivas :0. Senadores, deputados, e 'outras figuras notáveis do Participando do grande acontecimento, çs CINES
homenagens, a que faz jus Rio .de �éJ.neiroJ ye�tem hoje a confecção DUCAL.

.
\ �1ITZ--:-.GL0RIA e _IMPElUAL apresentarão de 10

pelas suas virtudes- cristãs. Ha dias, por ocasrao-a ... ,,, �""CLQete realisa.la e11- ,I 18 de Abril, estas sensações:
Resneit tImo �re varias personalidades de destáoue do---murr-w) fJ"lL-:' .......
e"pel osamen e . eva s· . co�,' • ',,' �' � r. T>i-

','
," _. .. tico e intelectual do país, receberam os termos DUCAL �Ull1�a-�ell'a �.J:..,

nossas,':. felicitações �? dls-,
.

.ima verdadeira consagração. Oswaldo ,Ara,nha, Júôres BARBA-NE,GRA, Q P,lij,ATA
tinto casal.""qu�"<fa!Ua'Hl].ã·r -.]1 Cunha; IfêrbêifMoses, José Augusto, José Lins do Robert' ife�t�� __:_'.Linda Darnell
cercado' dos seus "diletos ''R'eg�, etc., manifestaram o maior entusiasmo pela' sua Sexta-feira - 16

,
.

.
.

. '., ll··h d l' A .' d·b 1" t A SENHORA ,DE FATIMA
filhos e queridos netinhos .mpecave' 111 a e e egan,cla e apuro e aca a.nen o.

A • •

f
..).

'b'l d t:--" -' , Atendendo à exigencia do .nosso mundo elegante, llnes
OrS1111

estejará n JU
. 1 osa a a. �mp�nhou-se A,MODELAR para' conseguir obtêr a ex- S�bado - 17

.' .

clusividade d� linha, DUCAL para Florianóp:llis. PAGINAS ·DA VIDA - RlChard Wldmark - Ma-

Acabam de chegar·.pará êsse grande estah=ledn1en- l'ilyn Mo?,roe'
to comercial os primeiros ternos "DUCAL" para a es-' Dom111go - 18

_ Dr. Alcione José Osta,' tação de inverno, ternos qre serão cel'tamente disputadcs, O MUNDO EM SEUS BRAÇOS
pelos �avalheiros elegantes de nossa MetrópJle. - Gregory Pecle - Ann Blyth

enge::heiro. àgronomo; \'

I
UM GRANDE FILME POR DIA!.

Sra. Maura Regos ' 9 DIAS - 9 ESTRÉIAS!

Horn, esposa do sr.. João I lArêiàs Horn, funcionário do
-

Participa�ão /JNCO; Y
_ Sr. Ari Lentz, alto HERMES, párticipa aos pare_?tes e pes,ô3.s ami-

funciOI!ário da I?l'efeitura gas de seus Pais, Hélio Monteiro e Anita ,Cardcso

x XX X X X

Temporada triunfal

(Técnicolor)

Maria . Dulce

. FAZEM ANOS, HOJE:

(Técnicolor)

X

X

X

X

X

X

X

X

«Ccmpnnheíro» umc

revi,sla gratuita
Leitura e curiosidade é do que consta a revista

"COMPANHEIRO", mensagem- trimestral das Edições
Melhoramentos, que agora l�"a seu terceiro número às
mãos do leitor.

Este número traz uma bela capa a côres, onde apa
rece o Parque Dom Pedro II, numa aquarela de Renato
Eggers, constituindo uma homenagem ao IV Centenário
da vertiginosa cidade de São Paulo. "Teatro de Mario
ietes", admirável reportagern ilustrada com fotografia,
cheia de revelações curiosas e interessantes em tôrno do
lendário passatempo das crianças. "Círculo de Eoa I.,ei
tura 'Melhoramentos", três páginas' que contêm tôdas às

instruções 'e vantagens para aquêles que desejam tornar
se sócios dessa organização criada' para o interêsse do
leitor brasileiro. "Alfaias Setenentistas", o esplendor das
igrejas baianas no século XVIII. "Na África a Elegância
é Masculina", reportagem ilustrada com fotografias sô
bre o esquesito costume do continente africano. "Artur
Conan Doyle", focalizando a vida do imortal criador de
'Sherlock Holmes". E, além '·de muita coisa de palpitan-
1-€ interêsse, ainda temos neste \i"úmero 'de "'COMPA
NlfEIRO" os seguintes títulos: "A Natureza é !pais Po
.iercsa que a Bomba Atômica"; "O Fim do Nosso Pla
neta"; "Os Programas não Devem Ser Considerados co

mo Regras Rígidas ... "; "Curitiba, a Cidade Sorriso";
"Os Carajá: Mestres na Cerâmica de, Cachimbos";
"Brincadeira não Correspondida" e "O Tesouro de Mon-
t n.�'7.1-!'l):lll _IT"

'

.l'l.!S pe-:5-=SOa;::, .........._ ,..,.

NHEIRO", devem dirigir-se às EdiçõesNH!rnHf'JilMJl&-,_
Caixa Postal 812{) São Paulo, e, com as instruções que
receberem, ficarão sabendo o que devem fazer para ga-
nhar gratuitamente todos os números dêsse notável pe-
riódico. t, '

X

X

X

X

Ho;e no
15 DE ABRIL I

- em 1811, falc.�ceu na

Laguna, o capitão-mór Je
A data de hoje recorda- �on�mo Francisco Coelho,
nos que: tio do notável estadista con

- em 1625, Salvac;lor Cor- tE:rrâneo do mesmo nome;
[<eia. de Sá e Benevide� le-

� em 1835, foi criada a

Passado

Montt;,ir?; o nascimen.to de seu irmâosinho Sérgio,
ocorrido na Maternidade "Dr. Carlos Corrêa"', ,a 10

do corrente.

... 11_"'" Dp4",.. ;J41.1.° ••dG.
"

•• , .,.0
I'g,ua- .... da c:.IIra,.......

CV,RlTI" UI.E� PRQIcau. _",�:,,_,-,,�;� �� •...J�:.'� _

� ,

vou à defesa da Baía con

tra os hol�ndeses reforços
�2vaJlta:do� nô Rjo d,e Janei
�'G e no Espíri.to Santo, aju

----------.,.-------------- dando em caminho a defe-

Munidpal;
- Sr.' João·' NicalàU' Spy

ric1esi
- Jovem Ayres da Fon

seca Costa;
- Sta. Dey Alvares Ca

bral-, filha do dr. Abel Al

vares Çabral, Auditor Pri

vativo da Polícia Militar;
_.. Sra. Carmem Leal de

Souza;
,

- S1a. Maria da Graç�,
filha do dr. Diniz Júnior;
- Sra. Mafalda .L. P. Pé

rico, eS;Josa do sr. Rolando

Périco, comerciant�;
- Menino Bertoldo, filho

do sr. João L. de S0uza, re
_ lJresel)tante comercial

BODAS DE·OURO 'a,ticipação
ELPÍDIO CÂNDIDO DE SOUZA JÚNIOR

e

NÉIUCA FERREIRA DE sotrSA
têm o prazer de -participar aos parentes e p<>SSÔ<lS

amigas o nascimento de 'seu filho ·CARLOS JOSFJ,
ocorrido na Maternidade "Dr.,Carlos Corrêa" no dia 12
do corrente.

DIAMANTINA DEMARIA BOITEUX
e

LUCAS ALEXANDRE' BOITEUX
restejarido ,a 30 do �corrente suas Bodas de Ouro, têm
) grande prazer de convidar seus paren'tes e pessôas de
sua amizade para a' cerimonia religiosa que fazem ce

lebrar na Igreja de S. ,Francisco Xavier do Engenho
Velho pal'ticuparem da reunião, que oferecem às 20
h01!as em sua .residencia à rua Martins Pena, 49. MAGROS E FRACOS

VANADIOL
E indicado nos casos de fraque

za. palidez, magt.:eza e fastio, porque
em sua fórmula entram substanci8.l!
tais como Vanadato de sódio, Llcl-

.

tina, Gilcerofosfatos, pepsina. n02

de cola, etc.� de ação pronta e enca.
.

nos casos de fraqueza e neuraste
tlia�. Vanadiol é indicado para ho
mens, mulheres, crianças; sendo fór
mula conhecida pelos grandes roê.

está lfcenciado pela Saudp Publica.

ZE-MUTRETA •••

• EXAME· VESTIBULAR
NASCJ:MENTO

No dia 24 dêste terá início o curso prepar�tr)rio para

) vestibula; de Direito, cam aulas de,P�:rtugllês, Latim
� Francês (ou Inglês), todos os sáirJados das 14,30 às,
L730 no Instituto de Educação, Sala: 3°-G. Inscrições"

,
.'

la Livraria Líder a partir do dia 14 'de Abril.

Orientação:' Prof. Hélio Barnto
I

I :Ucos e

SÉRGIO é o nome de
mais um galante menino

que veiu enriqueCer, no dia
1') do corr�nte,'o venturo�o
lar de nosso conterrâneo sr.

Hélio :!.VIonteiro -e de sua

exma. esposa d. Anita Car
doso Nionteiro, ocorrido na

lHatel'nidade "Dr.' Carlos

Corrêa", nesta ,cidade.
Ao Sérgio e aos dign,os

genitores as
.

felicitações de
O ESTADO.

AVENTURAS�OO

CASA l\HSCELANIA distri·
bl',l,dora dos Rádios R.C.AI•

.

Vitor, Valvulas' e Discos.
, Rua,Cons:el,heito Mafra.

freguezia de Canasvieiras,
sob a invocação de S. Fran

ci::.co de Paula. A propósito
do liome Canasvieiras, o

erudito dr. Henrique Fon-
5a de Vitória contra os as- tes opina ser esse nome ori
�altos do cele�re almirante 5in�.do de Canabis (canha
bátavo Pieter Heyn; mot, sendo Canasvieira o

'. em 1644, morreu no íúgar onde há plantações
��io de Janeiro o mestre-de- can�.bineas, cujos abundan
l'ampo Luiz Barbalho Be- teso filamentos servem par,a
zerra, o mai� ilustre .d�s I tecidos. E alí,' no tempo

I
co

.:hefes de guerra brasdel- lonid, foi abundante o ca-

lOS, na primeira fase da lu- nhamo; . . , , \,.

ta contra os holandeses. Era _ em 1847, foram eleva

Dernamouéa!io, e ficou fa- das à categoria de cidade
.:JOsa a travessia de sua co- as vilas de São Francisco e_
:'..1na através do território

jos bátavos, desde o Rio

Grande do Norte até à Ba-

Caguna;
_. em 1866, proclamação

do. general Osório ao pri
Gieiro corpo do Exército

Brasileiro, acampado na

margem esquerda do Para

ná, em frente ,do território

paraguaio, pronto, a in.iciar
a guerra de invasão aos do

mínios de Solano Lõpez. Na.
'nesma noite o destac:amen-.
to de vanguarda travou o

primeiro corp.bate elú solo

inim,igo;
- em 1867, morre glorio:

S&mEnte em Curuzú (Para
guai) o bravo conterrâneo

srú'gento-quartel me s t r e

Carlos M. do Nascimento

Ra:nós;.
L

-- em 1879, inau�urou-se
a csf-ar;ão telegráfica .de Jo-

hia;
- em 1777, chegou à La

��una o capitão Cipriano
Cardoso Paes Leme, que

reunindo o povo e os solda
;10S desertados, ataca os es-

, 'panh�is e os expulsa do

continente;
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UM JOGO REPLETO DE ATRATIVOS -00 QUE VEREMOS ESTA NOITE NQ CAMPO DA RUA BOCAIUVA - FORMADAS AS

'EQUll;'� - EM HOMENAGEM AO DR. ADERBAL RAMOS DA SILVA O GIGANT�SCO PBÉLIO - HEITOR DE OLIVEIRA

NO APITO'- GUARANI E AVAl, COM SEUS QUAD�OS DE ASPIRANTES FARAO A PRELIMINAR

Eis chegad�' ó dia, go mais á luz dos pos- ainda possui d o r do se em conta ainda o in- bairro da Praia de Fó

ansiosamente esperado '�antes refletores do es-: conjunto, mais técnico terêsse incomum do ra uma 'das maiores

por todos aqueles que rádio da rua Bocaiuva, e harmonioso que se público que deseja ver assistências destes últi

apreciam o futebol na dará combate ao cre- conhece no sul do Es- em ação pela primei- mos anos.

verdadeira acepção da denciado time do Avaí tado. ra vez o famoso pelo- Veremos em ação
palavra. Está entre nós Futebol Clube, deten- O embate de hoje á tão orientado por Plá- notáveis malabaristas

-

a equipe do Madureira tor do título de tri- noite, a julgar pela sua tido, irá levar á velha' da pelota, fazendo de

Atlético Clube qu� )0- campeão da cidade, e hmportância e levando- praça futebolística do la o que bem enten- ADERBAL RAMOS
- demo O Avaí como OA SILVA, deverá ser

lSam'uel Santos conservou a hegemoAOl-U do sempre acontece quan- (los mais renhidos e

i' '\ do credenciado Rara eletrizantes, o que Ia-
-

I- t
·

, defender o prestígio do rá com que os expecta-
CIC Ismo ca arlDllnSe "association" barriga- dores se levantem do

verde" está preparado assento, tais os mo-Domingo passado, grande massa popular afluiu à
dere vi t d " "

Avenida Hercílio Luz, onde teve lugar a disputa do para o que er e VIer. meu os e suspense .

Campeonato Regional de Ciclismo, promovido pela Fe- O'conjunto orientado. A "torcida" .avaiana
deracão Atlética Catarinense e com o concurso dos mais f

' ,

Iadestrados ciclistas da Capital. por Nizeta, por certo, ara o possive para
A prova para bicicletas de corrida foi efetuada de- saberá ser um titã no não deixar e..incenti-.

baixo, de grande ovação popular. Sete ciclistas disputa-�'"1f(( O var em nenhum ins-

rabm, aSdo�onras da ,+Ta��ã' �i;l!�':'"'l��J��lf:rtei� mais uma vez as cores tanto da refrega DS
so to �da:snB": t J �" �;_ f "'>'� '-_..7'

��l
• _. -

I
---

�
"

'-i o'
',. 1 \�" [alvi-celestes tantas ve- comandados de Bolão.

Atraiu a atenção de' todos. do 'prim:ípio"aó Tim o ele- �es vitoriosas em me- A' vitória, pois, avaia-trizants duelo entre o campéâo r-atarinense e brasileiro '

Samuel Santos e Silvio Nilton Gomes, vencido pelo pri- moráveis jornadas. nos!
meiro, que.completou os cinquenta quilômetros no tem

, po de 1 hora, 29 minutos, 35 segundos �e- 4 décimos,
s, contra o tempo de ,SilVio que foi de 1 hora,,29 mmutos,
: 35 segundos e 8 décimos. \

. Vê-se que o campeão triun�')u .por -uma diferença
de apenas quatro segundos. Pelo. visto, Silvio Nilt�n
Gomes. desponta como uma autêntica promessa do ci
clismo barriga-verde. Sua atuação. roi extraordinária,
tendo perseguido tenasmente o campeão que venceu por, ,

sua maior experiência. Ambos os ciclistas pertencem ao '

novo clube Avante, de Capoeiras.
Nossas felicitações, pois, aos promotores, de tão ex

plêndida manhã esportiva, bem como aos dois bravos
pedaladores pelas suas "perfelmances" dignas dos maio
res louvores.

o cotejo entre' os

cariocas do Madureira
I� os catarinenses do
Avaí, homenageando o

esportista número um

.le Santa Catarina, dr.

O grande pedalador encontrou na pessôa
do novato Silvio Nilton Gomes um ad-

'

versári� respeitável e de grande fu-
turo '- Diferença de apenas 4 se

gundos a vitória 'do campeão,
Silvinho e Oswaldinho,

atacantes do
,

clube cariocaf /'
OS QUADROS
Salvo ' modificações

(continúa na 6a pág.)

L

SAMUEL SANTOS, que as duras penas
venceu a competição de domingo

Appel- Irezê - Weber - Mário - Darcy - Deuslene
,�I Eis acima a defensiva do Madureira

Venceu com' merrtos �upla ' 'Manoel Silveira Walmor' �ilelaa •

I
rio C�'2 Remo, realizado em

, .

Vaidivia, no Chile, onde se

houveram todos eles 'com

Como quasi toda Santa

Catarina não ignora os

"rowers" Manoel Silveira e

Os-dois destacados remadores do C.N.
Martinelli representarão novamente o Brasil
no Campeonato Sul-Americano, desta vez

-

na prova de double-skiff
* * *

disputar as eliminatórias

�om O!l gaúchos, 'visto ' ter

des.stido de representar o

Brasil a guarnição guanaba
rina. Embora pouco treina-

ir. te]!gencia e fibra, CQÜ

quistando para o Brasil o

título de vice-campeões

Walmor Vilela foram os

lugar em Sã� Pau10 no pró- de Blurnenau, Foi .uma pe- (1(,;;, a experimentada dupla
xiino dia 2 de Maio. na, A poderosa dupla mar- brilhcu como nunca nos

:B' Silveira? E Sadí? tinelína poderia ter vencido trê, prélios náuticos como

Desfeito logo o poderoso Vencedores do primeiro e milito hem a prova que os fortes rapazes da terra

Iquinteto, visto que Hamil- Campeonato Catarinense de foi vencida pelo; cariocas. los pampas, considerados
,

tcn e Sadí eram do Aldo "double-skiff", com uma Porém, coube a Manoel francos favoritos. Na pri
Ll'Z; Silveira e Vilela do vantagem de sete barcos Silveira conquistar uma das meira prova perderam os

Martlnellí e Couto do Ria- sônre. Q segundo colocado suas nwiUl'Es .glórias ao sa- catarine!lSeS por pequena

ehpelo, ficamos a esperar que foi a dupla Belarmino f!'ral'�se vice-campeão brasí- (lifé'rença, mas §e desfora

por uma guarnição c0l!l0 a- Velcso-Luiz Rovaris, Ma- leiro (lo remador, façanha ram n�' segunda prova, con

quela, o que sucedeu no noel Silveira e Walmor Vi- lue mereceu fartos enco- quistando retumbante vitó
último Campeonato Brasi-: leia foram logo credencia- mies, sendo o bravo rema- ria Veio a "negra" que se

leiro quando Santa' Catari- 00s para form�r na repre- dor apontado como uma das efetuou na manhã de ante

na se viu representada con- sentação barriga-verde ao gl'ar,ú's �::iperanças do Bra- ontem com a presença de

dignamente pela guarnição Campeonato 'Bras,i I e i r o silo enorme assistência. LeIo e
./ .

de Aldo Luz, constituida -;endo que ao primeiro cou-

eliminató- j por Moacir Iguatemy da be /tnmbém a tarefa de con-

continentais.

-

'''almo.r Vilela
Mas I) . técnico Rodolfo Walmor, com o pensamento

Keller, que a C.B.D. foi fixo na abençoada terra

"-

vencedores das

rias de "four" com timonei- Silveira, Hamilton Cordei

ro, formando a guarnição 1'0, Francisco Schmidt, Ed

com Hamilton Cordeiro .Sa- son Westphal e Sadí Ber-
-

dí lJerber e o timoneiro h21' que venceram a, prova c-incorrer ao magno certa-

Décio Couto, vitórias que íolgadarnente, credencian- me e assim a. Federação-A
os credenciaram a repre- do-se para defender as co- qll;�tjC?, de Santa Catarina

correi- à prova de "single-
/'

skiff". Inesplicavelmente
Wulmol' Vilela não poude

buscar na Alemanha para barrrga .. verde, deram tudo Manoel Silveira
-nelhor desenvolver o es- o 1"': possuiam em técnica ,desta vez, não com uma, 10 .),;(. u-nto honra e digni
porte do ren.o no Brasil

I
� fibra, conseguindo chegar mas com duas guarnições Iica a nossa terra!

conhecia bem as possibili- vitorir.sos, três remadas à I de Santa Catarina, onde o Ao WALMOR VILELA
dades da dupla Manoel su. f1'�nte, ,entr� . �plausos de IESP(lr�e do remo caminha j s l\JA�OEL SILVEIRA os

"eira Walmor Vilela, quantos 2SS1shlam o desen- em u·n',(l crescente, tornan- �l:: ,':J"i,,�(:ntos de "O, ES
mandou-os à Lagoa rolar (!i� sensé1g,ional pl'Ova, ,]G--_;,c cana vez mais poªe- rADO", pelo brilhante fei-
de Freita� para Assiln, o

",.

'"enial' o Brasil 110' último
",

;Ça�lípecnato
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RIO, (Agencia _ Nacional) cobrir a maior área possí� tud�mte.s, �rofessores e ou- e mais uma quota adcional

_ Com o apoio dos últimos vel do ·território nacio�al; tras pessoas' pãgam duas para cada filho ou depen-
sobretudo aquelas ond� se,' qu�tâs; dos p'ais le respon- dente, que exceder daquele

Ministros da Eduçação, com I
a subvenção oficial de 500 verifica maior densidade do ,sávcis por estudantes de limite. E' um pequeno in-

meio estudantil .
menor j d a d e exigem-se I vestimento que beneficia o·

mil cruzeiros por ano, com

as qlwtas estalrelecidas pa- Já estão instalados pos- duas quotas até o limite de I associado com todas as van-

ra os seus associados; a Co- tos da Cooperativa no DiS-1
três filhos ou dependentes tagens. .

operativa Cultural e Distri- trito Federal, em Belo Ho-
'_' _

b'uidora de Material Escolar rizonte, Petrópolis, Paraíba I
tem 'podido realizar uma 0- do Sul, Niterói, Compos, 1'1

"

bl'�" que já se afirmóu ?�- Salvador" Pinh�l, São Pau- e-rrenOS
finitivamente em benefício 110 e Bage. Cogita-se agora

dos estudantes brasile�ros. de organizar .os postos �e, (Estrel·lo)Professores, alunos, pais de Recife, MacelO e Campl-
nas.

.

MAGNIFICOS LOTES, COM FINANCIAMENTO A
família fazem parte da so- .

LONGO PRAZO SEM JUROS
ciedade que é constituida Opol'tunidade especial para aquisição, com grande
de pessoa§....interessadas em

VOC:!!: PODE SER facilidade, de um esplendido lote na VILA FLÓRIDA.

promover o seu próprio de- SO'CIO
\ Lugar alto e saudável, e toda facilidade de condução.

senvolvimento intelectual e
O ingresso na Cooperati- Priviligiada localização, nRS PROXIMIDADES DO ES-

.

1)10 13 (V A) T d d va é fácil, POl'S na-o ha' res- TADIO DO FIGUEIRENSE, assegurandó valorização
.

", ..
- en o leamento o ensino. dos seus dependentes eco-

I ��
corno objetivo pôr cobr.o ao No despacho de ontem nôinicos. trições par.a a admissão de

OS TERRENOS EM ZONAS MAIS DISTANTES
aumento vertiginoso das ta- ..:om o presidente da Repú- associados, exceto o fato de NÃO PODEM OFERECER AS MESMAS VANTA-
xas e anuidades escolares i;�ica, o titular da- pasta da VENDAS DE UM MILÃO exercer atividade concor- Peça hoje mesmo infúrmações a

nos estabelecimentos de en- E:ducação apresentou os es- 'DE CRUZEIROS rente, capaz' de prejudicar SOCIEDADE IMOBILIARIA SUL BRASILE;IRA
. .

• . . LTDA. (SUBRAL.r,
>!1l0 secundário, o ministro rudos que mandou proceder A Cooperativa vendeu o os negoclOs soclais. \

_ Escritório: Edifício Sã\) Jorge, Sala 4. - 'Fone: 2-1-9-2.
da Educação determinou a ('om relação ao ensino se- ano passado mais de um Para ser admitido, bas- ' -1'_"

inclusão de 100 milhões de '!undário, téndo mesmo a- milhão de cruzeiros _ em ta pagar a jóia de 20 cru-
< "I

cruzeiros no orçamento do plesentado ao chefe do Exe- ,livros. Forneceu aos seus ze1ros, e subscrever as quo

ano próximo vindouro. A- cutivo UIl1- projeto de refor- associados livros didáticos, tas de capital,' cada uma no

través de' subvenções e au- ma que" deverá ser enviado técnicos, tde literatura e to- valor de cem cruze,iros. Es

xílios, esperã o sr. Antônio - �o Legislativo, sob forma 'de do o material escolar cO,m

Balbino' conseguir o bara- mensagem. apreciaveis descontos: 20%

.

,

'-De Pitigrilli (Especial para' O ESTADO)
Buenos Aires - (APLA) Para expressarmos 2111 amor, o amor com. obstácu- onde não a haviram ,aplau-
'- Nos 'laboratórios de Ií- números, depois de 3R dias 10 transform�-se em paixão. dído ainda, colocava no

sica da Universidade de de euforia, calmos em Ul"2. A idéia de que não se con- fundo da platéia um ho

Virginia, construiu-se, um período de depressão de segua. abrtr caminho por. mem encarregado de dar

espelho suspenso por um uma semana. A culpa de meios pacíficos, e. requer uma vaia, no caso do aplau
magneto, BO vácuo, e . que tudo isso residetem-se que bombas e baionetas, márti- so ser frouxo. Então, diri

gira a uma velocidade de dizer - no funcionamento l'0S e heróis, é a que faz a- gindo-se à plateia, pergun
oitentas mil voltas por se- de uma dessas glan�la:ú- vançar um dente a roda da tava com sua voz penetran

gundo, provávelmente a zinha que estão na origem história. O aborrecimento te, como um parafuso, po-·

maior vs locidade alcançada dos sistemas filosóficos e nasce da uniformidade, tan- rém doce corno um "rouxi-

até agora, na Terra. das guerras, de todas as, to, que o .pensamento, a no!
Êsse espêlho constitui a virtudes e de todos os ví- idéia e as belas rebeliões e _:. Há ali um melro?

maior aproximação ao mo- cios, da inteligência e ,do o entusiasmo nascem do E a ovação estava asse-

vimento, contínuo jamais- 'seu contrário. A glandula contraste. Tudo o que é pa- gurada.
obtido e perde menos de tiróide e o seu céu - o céu radoxal, na vida, e rompe A fricção no campo psi-.
um por cento de sua velo- tiroideo -. seriam portan_: a cadeia dos formalismos, cológicó é .a....expressão da Icidade em dez horas, Isto to os responsáveis e os ar- elos conformismos, dos con- dificuldade,,' grande anima-.

,
. I

se deve ao' fato de que . a tífices dessa estranha divi- voncionalismosç mão é ou- dora de todas as energias,

�ricção foi totalmente 'eli- são do nosso calendário em tra coisa que a fricção em Quàndo os médicos prOibi-Iminada. oito .días de humor em tra-
-

atividade, a fricção que gas- ram ao. poeta Alfred de

No" campo da'física elimi- je de luto e tr�nta e três ta os metais e lança chuvas Vigny
-

que escrevesse, êle
i

nou-se .quase, pois, a fric- dias de vida com os cris- de chispas azuis. perguntou a si mesmo, se

ção. tais róseos. Desconfio daquêles que o Sísifo da antiga mitologia I
'Outra coisa, porém, que Outro médico, porém, in- não tem �'um só ínímigo" e era mais infeliz ao ter que

parecia utópica como o mo- ventou uma pastilha para estimo muito pouço> aquê- empurrar 'sua rocha até ao

vimento perpétuo está-se nivelar estas oscilações e, les de quem "todo mundo cimo da.montanha ou dei

realizando, -
.

em outros por consequ-ência, eliminar I fala bem", que comem de xar de empurrá-la. Depois,
laboratórios do --Norte :.__, ou reduzir ao mínimo a' tudo, não têm preferência ] do Iracasso de 50.000 ex

n� campo psicológico e mo-I fricção que produz quando por vinho tinto ou branco, periências, Edison, excla

ral. Começa a vislumbrar-v um de nós, triunfante e eu- e se encontram a vontade mour.
\

se, no tempestuoso horí-: fórico, nos 33 dias, tropeça em qualquer lugar. Quando - Resultado!

zonte, o milagre do bem es- com um semelhante que tenho a aprovação geral' - Resulta�o? perguntou
tal' universal, porque in- não tem vontade de rir, I volto a pensar' em Demos- o seu ajudante.
ventou-se uma pastilha, porque nêle estão· incu- t e n e s que, interropido - Claro que. sim. Muitos

que dn a quem a ingere, bando os oito dias negros l quando falava à' multidão, resultadçs e muito úteis -

um estado de calma, de do seu cicli� triroideo, As
I
por um aplauso imprevisto, 'concluiu' (} iiivent�r. - Des

indulgência ei de. un'h'mi- pastilhas, sintonizando o! perguntou' a
.

um vizinho: I cobri vários milhares de

,:r:I ..de ,1e ânimo. Tatu:;�':n �- cicio de todos nós, elimina- I Eu disse alguma barbarida-
I

coisas que não' servem aos

nul SE; elimina a Iriccão on- 1 á a fricção. de"? ! meus propósitos.
tre ;.ndividúo; friic,;ão essa Oh, doutor, mas a fric- Os escritores que' gozam I E, ��guns. dias depois,
que é a origem la rruk-� .ção é o {mico fenômeno que do beneplácito universal descobrià o filamento para

p .rte aos nossos de ,gesto!". faz divertida a existência, I são os que não causam a- a lampada elétrica.

Antes de> tudo veJam����: é.,!l soda no �aro�e quoti-
I borrecimento,. a

.

ninguem,
que (";,'rE ndem n03.3'1S· va- diano, da mediocridade, e: porque expressam o pensa-

riações de humor. O;; f:.61: ó- se em mecanica diminui" o,'merito, 'ou n'le'lhfiP .díto q �a
logos ,.:.jl)(,lfi que '.,t:',.} todos movimento, e gasta os

me-,
zio do pensamento de todos,

.,

'is seres húmanost têrn' às ....tais quê estão em cohtatc,']Urríá=vaía !sulada; dirigida
mesmas reações; c e r tos no corpo humano é gera- a um bom cantor, provoca
dias, um diretor � e . 't seve- dora de energia. Os únicos 1 a reação do aplauso. Yvette
ro com sua datílógr- ta, e homens que estimo,' são os Guilbert, uma estrela de
,'lu!ron (nas estará me-ios in- qu� I�e contradizem" dizia : c�fé cant�n<te, dos tempos'

I �tI' .1lI!'iq.::r:te ,

com as fanta- o filósofo. A amizade
.

'difi-
I 'do_ Pr,esidente., L o u b e t,

�

O as asStH'> ortográfica que ilore�- cultada tranSfo-rma-se em. quando ia a uina cidade !.!:' 'J
,

:
.(�em dê >uas feli'1;.�: unhas
esmaltaI as. Um á\.l, um
exa;11ir.fldor está' di,,;) I')t,) a

rep)'OVal' a todos, 03 estu

,.tantes, t.' no dia -,s::gujnte,
&alsifj"ac0es em ato "·l.bli·

.. ____.. r

co para transformar 'todos
os tl'l;S em q'llatro .. Alg lm",s

�l'al:hã!;, com o m,�s'.n:) pn

.::el, o rn�"mo sabl) e- a

'}lt'sma lGmina não c(ln��-

'�. 'i. ,I!' fazer a ba.'u:l, ou
ficamos com o r�sto t:ldo
m:u-carJc. como se 0st.h·:·sse
'nuS � .,idc' de um in:.ii Ijfd
de bele?:1 de incisÕ·s e t< �

tung€:tls de uma tribJ 5dvé.'

'''ep.i; I�.l iros dias,
-

nOl', 1�
rEina '.·dha pôe ,) nosso

rosto de: porcelana :la U',J�
la,

E pJt' que?
Trata-sE' .de

.. PLA-(;:.MJ . 81J'1L1T1CAS

IHIIw-Ntllll8lra
...., Uar •• ,1 ir.·,

&& tU...
'

��I!tlJ�ijlmmrA
(O REGULADOR VIEIRA)

A. mulher evitar' dore.
ALIVIA AS COUCAS UTERllli.\�
Emprega-se com vanta'tm "ati
combater aI Florel BranCb,� Coll·
caa Uterinu, Menstruaea.. e IP�I o

parto, e Dorel nOI oviria•.
• �oderolo calmante e Regul.

dor por excelência.
FLUXO SEQA,TINA, peJa lIQa com·

"rovada eficacia ii receitada. pOi
médicoI ilUlltrea.

FLUXO SEDATINA encontA........
·toda parte.

REFORlVIA DO ENSINO SECUNDA'RIO

altos e hu;·

nos livros didáticos e 15%
nos de cultura geral.
: Estas' cifras evidenciam
o interesse de pais, alunos
e educadores pela Coopera
tiva que �tá subordinada
diretamente ao Oabinete do
Ministro da Educação 'e

Cultura.

xos, de ;,;(,mos as vH;mD.�. O

Dr. Rexford Her;;;el, <ia
Univ "rsidadé\,de Pe 1l1sy�

vania, cbsel'vou .que �erb
dós de alegria e de triste

za, Se 2.�ternan:t, no 110111e::':,
com ImHI regularUade qua
se imutável, como a' das ma

rés. As circunstâncias exter
nas não fàzem senão retarda

ligeihmente; os p�l'1odos
-... de exalt&ç&o. e de deprcJ
s3.0. Um�. boa notícia H,('e-

\ '.

bida no período de. i(�pre5�
são, em Hlgar de .• lissi'pUl' o
mau h .... rr.or, nos J:'\<'.3 ern
suma I'ma chicotada, Im

quanto (!ue se nos e'ncon
tramo,> num paríoJo de ,�€:_

renidade, de otimismo, de

exaltação, emotiv':l, uma :rn{\
notícia não fará deseer nem
um pouquinho, o nnsso bom
humor.

'

"S.emffote,s de . Hortaliça's, e Flores'
CHEGARAM

DIRETAMENTE DA DINAMARCA PARA FLO
RIANÓPOLIS SEMENTES SELECIONADAS E DE

PODER GERMINATIVO GARANTIDO

G. "1\:'� "CARVALHO':_ DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO
- MERCADO PÚBLICa.- E'STEVES JúNIOR - 58
PLANTANDO DA' ... TR'fJL�;����LffOR DARA' .. ,

5

Não se deixe enganar:

placas brancas
na garganta podem

ser difteria!

As crianças estão permanentemente suo

[eítas ao perigo de contrair difteria. Isto

porque uem só os enfermos e convales
centes transmitêm essa moléstia. Pessoas

·00 que, embora restabelecldas, continuam
li espalhar por tempo indeterminado os
bacilos de sua garganta ou nariz, E já
se comprovou que, nas grandes cidades

brasileiras, em cada 100 indivíduos sãos

,
existe -unr portado! de dlítería,

Muíto éuídado, portanto. É preciso rodear
os seus filhos de uma segura proteção
sanitária. Informe-se quanto aos meios de

prevenir, descobrire combatei' a difteria.
Conheça o folheto que. sôbre o assunto.

preparou o Departamento Médico da Sul
America.

Sul Ameriea
Companhill Nllcional de Seguro. de Vida

Fundada .em 1895
'

GRÁTIS! A Sul America,!he oferece, gratuitamen
te. o folheto "Difteria". com tudo que "Você precisa
sãber sõbre essa enfermidade. Peça-c ainda hoje,

m
�
---------

A SUL AMERICA. CAIXA POSTAL 971. RIO DE JANEIRO

Peço-Ihes que me remetam o folhetD "Difteria".

Nome --------__�__-- �------�--------

Data do nasc,: dia mês__........ �o...... _

r

Proflssào -- -
Casado !__- Tem fIlbos ? _

. '��

Cidade----------��--����----- 7lI II

•

--

na Vila Florida

VENDE·SE
Por motivó de viagem, vende-se um quarto de ca

"aI, estilo antigo; compostô de oito' (8) peças, por prl�ço
i!e ocasião. ' '" /t

Ver diàriamente, da!;; 16 horas �. diante, à Hua Vi·

daJ FU;lTIOS n. 50, nesta Capital.' �
1C.ASA

PROCURA-SE PAHA

ALUGAR·

Casa no Estreito, C0m

condução néif0endo água AUT'OMOVEL
- Vende-se um PREFECT em pe.rfeito estado de. .

e luz, três ciuartos e quin-
:al com galpao pl':Jprio

p�l'a engarraf��entos,
Informand'o' preço e Rua.
Resposta' para' Cai� a

Postal n, 36L
,

conservação.
Tratar com Artur Souza Silva, na

DE DIREITO.
FACULDADE

POSTO S INSTALADOS
O êxito da C90perativa

levou ,os seus dirigentes á

VENDE-SE
Vende-se um Standard Vanguard em perfÊf�

estado. Vêr e tratar à RUfl Itajaí n, 18, nesta Ca:pfi:aI.
·.',/;.;;>i�.'.•7,;,;t".i·,,,;,,�4,i,,",J.;:..�',.m�ih,!,íw.Ji��\��ÍI.'*k:,"'é;:,'il.;ji;;�;;;..;,.;;;,.JjÓ,i%.��Cii.�iiíiil�IÍ�à_�é,;li;gJ, ;>g11��àAcervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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x

x -:0:- II O J E -:0:- X

X (À NOITE) ·X

X NO ESTÁDIO DA F. C. D. X

X MADUREIRA A. C. (Do Rio de Janeiro) x

x -AVAl F. C. (Tri-Campeão da Capital) x.

x x

X ,x' x xX X x

. .

MadureiraX Avai
de última hora as e- PRELiMINAR
quipes degladiantes Haverá preliminar
deverão obedecer ás com início ás 19 horas,
'formações abaixo:

-

[ogando os conjuntos
MADUREIRA de aspirantes do Avaí

Irezê, Deuslene e Dar: 13 - Guaraní.
-

ey; Appel, Weber e ARBITRAGEM
l\iário; Zéch, Mauro, O prêlio .interesta-:
Dirceu, Silvinho e Os;' dúal entre Avaí e Ma
waldínho, dureira . será dirigido
AVAl - Tatú (Brog- pelo árbitro da Federa
noli), Waldir e Danda; ção Metropolitana de
A c i o I i (Barbato), Futebol, sr. Heitor . de
Bráulio e Manar-a; Né- Oliveira que vem ao:

de, Amorim, Bolão, companhando o clube
Rodrigues' é Herrera .carioca em sua excur-

(Lishôa). são pelo Estado.

EM BIGUAÇU: NAGIB SALUM 1 X
- FLORIANÓPOLIS 1 .

Com uma numerosa assistência- prpsente, assisti
mos mais uma partida do "Gigante de Biguaçú", frente
a equipe do Florianópolis, de Barreiros.

Nos primeiros minutos de luta os avantes de :ei
guaçú perderam ótimas oportunidades para abrir a con

tagem por intermédio de Amorim, o homem gol.
- Aos 4m. Renê perde uma grande oportunidade,

chutando a pelota de encontro do travessão.
Decorrem mais alguns minutos e Tainha abre

contagem para os Florianopolitanos aos -9%.
Nesta altura o jogo 'torna-se mais interessante com

os alvi-rubros procurando o empate e o Florian6polis,.

defendendo-se como podia e atacando a base de contra
ataque até que, surgiu o discutido tento de Amorim aos

31%, provocando_ um tr_emendo sururú que terminou I'com a suspensão do match.
Na arbitragem esteve o Sr. Pio Romão de Faria

com fraco desempenho,
Os dois conjuntos atuaram assim formados: :..d
NAGIB SALUM - Lidio, Vilmar e Valdir; Ono

raldo, Altino e Laércio; Pedrinho, Renê, Pavão, Amo-
rim e Filético.

/

FLORIANO'POLIS ,__- Valter, Campolíno e Luiz;
Jorge, Oto e Pedro; Calimério, Tainha, Lauro, Verme-
lho e Macuco (Vadinho) .

.

M. Borges

X xx x xx x

x

x S E N S A: C 1- O'N A L! ! !
x

x _.:0:-- - H O J E ---:::0:

(À NOiTE)
NO ESTÁDIO DA F: C. D.

x

X

X
,
,

X MADUREIRA A. C; (Do Rio de Janeiro) x
� ,

,x

AVAÍ F. C. (Tri-Campeão da C:ipitat) . x
. '.:"',_:"::_ �� '�,"

. f�:-�· •
..:

x

X

X x xX

AIMORE'/4 X A. D. BOCAIUVA 3
.

Acaba de ser fundado- por jovens dá ·Rua Bócaiuva
mais uma equipe de futebol,

Sábado á tarde esta equipe fêz sua estréia na _Var
zea, baqueando honrosamente frente ao categorizado
onze do Abrigo de Méi1"-órês pela contagem de 4 x 3.

Para os abrigados 'gelearam: : Pã9 de Milho (2) ,

Ari e Tóta; para os Praianos- .golearam: Sapinho, Piá e

Siridàkis.
.

A equipe extreante formou com:

.Carlos, Siridakis e W�roldo; Noronha, Sapinho e

Josué; Ailton, Maury, Nei; Sabiá e Piá. '-

'.

M. Borges'
,

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

COMO ESTA' CONSTIUID1\ A DELEGA
çÃO DO MADUREIRA·,

CHEFE _ Galdin!) Fernandes
TE'CNICO - Plácido MO:1sores
�IASSAGISTA - Nilton
.JUIZ DA F. -M. F. - Heibr de O�iveira
JOGADORES - Irezê - Danton -: Darcy

Deuslene - Apel _ Wcber _ Mario - Zezinho
, ([Auro - Cll'ceu - EJson - Osvaldo - Bitum -- �;1:

.-- Bira - lVIaneco e Mecionho,

ótima residência construída de alvenaria, cf 8 com

partimentos, à rua Stodieck, preço Cr$ 180.000,00. .

1 à rua Curitibanos, de alvenaria, bem instalada, c/
9 compartimentos; preço c-s 130.000,00.

1 conjunto residencial, tendo 4 casas independentes,
construídas de alvo e, parte de madeira, c/ insto sanitária,
água encanada, luz, etc. Local: fundos da Rua General
Gaspar Dutra - Estreito - preço do conjunto, .... , ..

Cr$ 150.000,00.
.

8 casas de madeira, novas; bem divididas, ótima água,
localizadas à Rua Tupinambá _ Estreito - preço de
Cr$ 15.000,00 - a Cr$ 50,000,00.

1 conjunto com 3 casas, sendo um:'), de alvenaria c

2 dé madeira, à Rua Coronel Pldro Demoro, esquina c,l
rua Sta, Luzia; especial ponto para qualquer ra�no de
negócio; com boa área de terra para construir; preço
Cr$ 370.000,00.

entrar. A' Família de José R. Bricio Guilhon, convida os

As 5 e 8hs. TERRENOS parentes e -pessôas de sua relação para assistirem a

Robert NEWTON _ Lin- missa de 10 mês que manda celebrar por alma de seu
. .

5 lotes à Rua Tupinambá, por�Cr$ 50.000,0:>. saudoso chefe, segunda-feira .día 19 ás 7lf2 horas nada DA-RNELL _ Wílliam 2 lotes no Bairro Nsa. Snra. de FMima, por
-

. , , . .. Igreja de São Francisco.BENDIX em;

I
Cr$ 150.000,00. �

-.

Agradece aos que comparecerem a êste áto de fé
BARBA NEGRA, O Além, das propriedades já citadas, temos também, -l zristá. ,

•

PIRATA à venda, por preços baratíssimos, inúmeras chácaras, ter- ------,---
-renos para lotear, pontos para negócios; armazens bem' -

.- ., ·Techrticolor
instalados, confeitarias, sorveterias, etc. 1----------�II!TITi'IT!Ti-------_,

NÓ.',programa: _ IMPORTANTE - V. S. desejando vender, alugar,Notici� da Semana, Nac. comprar, hipotecar ou inventariar; casas, lotes de terra,
Preços: 7,00 _ -3,50 pontos para negócios etc., dirija-se à lrnobiliária e Agên-

-

- .ciamentó Canto, das 8 às 22 horas, que será prontamen ..Imp. até 14 a_nos. _ -,

.e atendidos pelos seus' dirigentes; A - 1. A. C.; »õe
,

!
também à disposição dos seus clientes, um Departamen-

..tJ..�.í..'...e"lIiiiil!l�.1Iig"'!II:&.''''''. to de Construções, Plantas de Muros, etc,
.

'�' ,-,_
.

----_.-As 2h). � .

Leslie CARON_ -
_ J\1,�!Jit!2: Noticias-da Semana, Nac. PARTICIPAÇÃOFERRER - :ean PI.�R-RE' Preços: 7,69 _ 3,50 A. Jonas Gerber e snra.

AUMONT ern: I. .

- Imp- até 14 Imos. Terezinha Lehmkuhl Ger-
. ,L I L 1

__ _ --' bel' participam aos parentes

�i�l::O;:::�.: Nac. Img;.·,'1=. M [11,�pe:sõaStdedsuas rel;:lç.�es o I---;�-_,.,.--:-_'_;------

"'-------u-m------dl·aPreços: -7,60 - 3,50
-�Jlfn � � ;:���:::;GE���a o:::�;� Não·

-

se prepara em
LIVRE � Cranças >

_

: ;. -_ A,s 5, e 8�s.
-

-,
I no dia 22 de Março último,

maiores de 5 anos poderão .Iohn :$A·�J)6_ .:.:, Patrícia' na Maternidade "São Se-
entrar :WEDINA em: ,-

, bastião".
\ As 7% -,9 1/2hs. O GEl'iio �t?l\' LAMPADA

Robert NEWTON _ Li;- - Ciii�c(;lOr _'

'x

x

x

x

'x

x

x

x

x

x

X·

x

x

x

x

-,

No �l'ograma:
Filme .Jornal. Nac.

Preço�;- 7,l)cJ _ 3,50
LIVRE - Creanças

maiores de 5 anos ,podel'âo
entrar.

6° gmnde lançamento da.

p1·ogramqção comemoratü'a
ao 110 aniversário do Cl

NE RITZ

As 1 3/4 _ 4 _ 6 3/4 - 9hs

Robert N�WTON - Liu

da DARNELL _ Willi",m·.
bENDIX em:

BARaA NEGRA, O

PIRATA
Technicolor

No programa:
Noticias da Semana. Nac.

Preços: 7,60 _ 3,5J_
. Imp. até 14 .anos,

I2ITZ

As 10 horas da manhã
Lcslie CARON - Mel

YEkRER - Jean PIERHE
f'"UMONT - Zsa Zsa Glo,

BOh em:

;r:. I L I

'. .Tecnícolor

As 2hs.
John SANDS _ Patrícia

MEDINA em:

° GENIO DA LAMPADA
- Cinecolor ---

. No programa:
Cine Jorna} Nac.

- Preços: 6,20 _ 3,50I

LIVRE - Creanças
J__1i�júres de 5 anos poderão
entrar.

As 7 l/4hs.-
Robert NEWTON - Lin-

da DARNELL - William·
a BENDIX em:

BARBA NEGRA, O
PIRATA

I

Technícolor
No programa:
Noticias da Semana. NIi�.
Preços: C;2.:J _:_ 3.50
Imp. até 14 anos.

.·UI?1tlQ·
As Shs.

John SANDS _ Patrícia
,\-'fEDINA em:

;) GENIO DA LAMPADA
- Cínecolor -

No programa:
Cine Jornal. Nac.

Preços: 7,00 _ 3,5<>
LIVRE - Creanças

ma 'ores de 5 anos poderão

da DARNEL� _ William

BENIlIX em: '

BARBA:NEGRA, O
PIRATA
Tech,ücolor

No programa:

---c ,---- ----:------------

CHEGARAM',
-

-

SEMENTESPl
H()�Tiltl('A$.,

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

linobiliâria 'e
-

Agebdamenl9
Can'o�l. A. c.

x x x x x

x

x

x

x

x

x

x

xx

x

x

x

S E N S A- C I o N A L ! ! !

CASAS À VENDA: X -:0:- H O J E -:0:-

(À NOITE)
NO ESTÁDIO DA F. C. D .

x

x

X

X . MADUREIRA A. C. (Do Rio de Janeiro) x

X-

x AVAÍ F. Co (Tri-Campeão da Capital)
x

x

x

,"

X

x xx Xx x

t Missa de ·1-
. mês

JOSE' �OBERTO BRICIO GUILflON

•

Com ê5�e va.lolI' � s.
:

_ ó.b .. i..i. UmA Cdnt", que
•

lhe ..ender6 jUt'd com·
pensMlolI' e

levó.lI'� pó-ró. SUA residi,.,·
iii I eie, um lindo e útil presente:

um BELÍ[;gIMO eO[RE de AÇO eROMADO.

NCOAGRiCbLA
. �c7�,16

...... FLORIANÓPOLIS - SANTA !=ATAR1NA- ...ND_-.

-nem em uma semana,-
nem em um-mês, para o

• í I .

CONCURSO DO BANCO DO BRASIL

No programã:,
- Cine Jornal. Nac.

Preços: 6,20 _ 3,50
LIVRE - Crennças

nlpiol'CS de 5 anos podeL'{:o
,_''11:<.'31' na sessdo de 5 horas,

Pre]:)are-se convenientemente para o próximo
CONCURSO a se realizar em meados do corrente ano,
estudando por' correspondencia em Curso especializado
por 'professores q'_&.ljl;l'óprio BANCO,

.

Pecam infon11âêões ao LN,C.A.
Pl';ia do Dotaf�go, 526 - Rio. -

{Rf!corte e rem.eta-nos êste {,l.-uúncio:_'"Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Cirurgia do Torax
Formado peJa Faculdade
Nar:onal de Medicina, Tisio
logigta e' Tisiocirurgião do
Hospital Nerêu Ràmos I

Curso ue especializaçãe pela
,S"N. ',l', Ex-inter'lo'e Ex·as
sistent,e Je Cil"Urgia do Prof.
UgO Pinheiro Guimarães

(Rio). _
•

, Cons: Felipe Schmidt, 38 f
- Fone 3801. '

,

/'

Atende em hora rnan�ada.
Res: Rua São Jo,rge 30 -

Fone 2395.

DR. GUERR,EIRO
M .

E ,I) I 'e' ,O'
-

"

."," .,' '. � DI.·"8Dst� Ir. ,

O' E S T f\ D o Chefe do Serviço de Ouvidos - Nariz e Garganta

IJIfA'RIO DE, LARMO I DR. ALFREDO_ DR,A. WLADY"SLAVA', ESPEC�ALISTA EM DO-; A_DMINIS.T.R,AÇÃ�
do Hospital de Florianópolis <,

tU C -

A clínica está montada com os mais modernos
,

'N IÇ'A-O ' CHEREM
I

W MUSSI ENÇAS DE REANÇAS.; Redaçao e O(_I,C,m,as, a rua 1CA T I
Apare hos para tratamento das doenças da especialidade,

_ MÉDICO _' ii
'

. CLINICA GERAL, Conselheiro M�fra, n. 160 ULTRASON '(Trata.nentojias Sinusites sem operação]
,

,

, CURSO NACIONAL DE
e CONSULTAS: Das 10 as Te}. 3022 - ex. P,ostal, 139 NEBULISAÇÃO (Tratamentõ- auxiliar das siritis�tes' e ";'.

CUNICA DE CRIANÇAS 'DR ANT,Q-NIO DIB 12 horas.
Diretor: RUBENSA.' .

A D U L TOS DO�NÇAS MENTAIS. •

RAMOS.
.

inflamações do Nariz e Garganta) i..

Doenças Internas E__X-?ll'etor, do Hospital MUSSI ' ,
, Gerente: DOMINGOS F. DE 10NISAÇÃO MEDICAMENTOSA (Moderno aparelhe

conACÃO _ FIGADO Colônia Sant Ana.
_ MÉDICOS _ Cons. e Residência: 7 de AQUINO.

para Ionisar Medicamentos (Tratamento· de dores de

RI�S _ INTESTINOS Doenças nervosas e men- CIRURGIA CLíNICA Cabeça e Inflamações da Garganta e Olhos. E':n muito ..
. Setembro n. 13. Representantes: - .

d
-

dTratamento moderno da tais. GERAL PARTOS R tAS L I casos sao evita as as operaçoes as Amígdalas
, c

I tênciSI- epresentações . .

a-I ULTRA VIOLETA FR,IO, (Tratamento (la's FaríngitesSIFILIS mpo encia exuai. Serviço completo e espe- Ltd
R T'ri'

ra, a. 'fi
-

d O id )Consu ltório _ Rua Tira- ua tradentes n. 9. cial izado das DOENCAS DE Rua Senador D t 40
- e m amaçoes os 'UVI os '

Consultas das 15 às 19 SENHO
• an

as", R2\IOS X (Radiografias da Cabeca)lentes, !lo " c '1' RAS, com modernos ,A fi V"O G A_ D 0,8 _ /)0 andar. REFRATOR
'

,

HORÁnIO:' I . horas,
, métodos de diagnósticose.u .

Te!.: 22-5924 _ Rio de . (Modern(OoCAuPLaOreSlh)o para RECEITA de

Das D às 1,1 e das 13 às 16 FONE: 3·115. tratamento.'� r
.

R R
.ranerro. ILAMPADA de FENDA (Verífícacão e diagnostico dehoras ces.: ua Santos Saraiva, SULPOSCOPIA - InSTE- DR. JOSE- lI.Jr,uD'EI_ R .

L d
-4 E

' 1l� eprejor t a. lesões dos Olhos')"Te!.: Cons. - 3.415 - Res, . i) - 'strelto. - RO - SALPiNGOGRAFIA R
'fEL 'ROS VIEIRA ua Felire de Uliveira, n. INFRA VERMELHO

� 2,276 _ Florianóp�lis. ". - 6245. _ �'�ETABOLISMO BASAL
.

"

:.!1 - 6° andar.
, G d

__ __
, _ Radlerérapiap or ondas

,_ ADVOGADO �

Te!. : 32-9812 .....:. São Paulo
ran e Prática na Retirada' de Corpos Estranhos de

DR. ROMEU BASTOS DR. MARIO WEN-
Icurt.as-Eletrocoagulat>ão _

Caixa Postal 150 ,- Itajaí ASSIN
,Pulmão e Esofago

,

US
'"

S t i'" t
' ATURAS Consulurno: Visconde de Ouro Preto 2 (AI d

_. PIRES DHA EN Raios Ultra Violeta e I ...fra
_ an a -ua arma -

Na Capital I"·'· tos a Casa

_ MÉDICO _ CLíNICA MÉDICA DE ,vcr.melho.· DR. M,ÁRIO tAU- Ano o-s 170,00 R "dA' F i, B�\H��iZO�i� T I f
Com prática' no Hospital A_!JULTOS. E CRIANÇAS, Consultórlo : !tua !l.·àJ.'an,o, Sem"stl'e Cr$

.

9000 .»eslC�nCWlt e lpel c mhl _t, H'
e e one 2.365

, I' R J ] 10 d Ed f d
' RINDO J"

onsu as -; pe a man a!lO ospital - A tarde.

São, Francisco de Assis e na Consu tono - ua oãc ,
n ..

,
an ar - 1 IC10 o N Int r r

, ,'" I NI t
'

' o elO, das 2 horas em diante no Consultório
Santa Casa do Rio de Pinto, 10 .:_ 'I'el. M. 769, . l' 011 e?I�. " .e

I
Ano ", Cr$ 200,00 I

-- �
"'- ----. _c_ ..

Janeiro Consultas: Das 4 às 6 ho- I-!o,ra",o: Das !l as 12 ho- Semestre Cr$ 110,00· DOENÇAS DO APARELHO DIGESTIVO -

CLíNICA GERAL DE raso ras - Dr. MUSSl. DR· CLAUDIO Anúncios mediante con- ULCERAS DO ESTOMAGO E DUODENO, ALERGIA-
ADULTOS E CRIANÇAS Usidência: Rua Esteves, Das 15 às 18 horas - Dra. BORGES tráto, DERMATOLOGICA E CLINICA GERAL
ConsultõriD.: Av. Getúlio Júnior, 45, Te!. 2,8r2. l\1U�SI. ADVOGADOS Os originais mesmo não10M· I N F

..

Vargas, '2 __: BIGUAÇÚ. IResidê.Jcia: Avenida' Trom-' Fôro em gemi, Recursos PV·�I,ld�l�.C,'ad(/S, nã� serão d�VOl-l' r� l1Iue unes errelraHorádo: Segundas e Quin- OLHOS - OUVIDOS - powsky, :;4. perante o Supremo Tribuna! v, .. i
li

tas-fe íras, das 8,3�, às 11 NARIZ E GARGANTA ! �DR,. NEWTON IFederal e Tribunal Federal A direção não se respon- .

I 1 R b'l' I it
. RECEM-CHEGADO DO RIO DE" JANEIROhoras.

, D'A'VILA _

; ( e ecursos.,
.

, sa I iza pe os concei os erm- •

n F I'
-

. I F�SCRIT '';IOS idos
. .

d ATENDE A RUA VICTOR MEIRELLES N° 18 1°
Res,idência:. D uao e Ipe, DR. JÚLIO DOIN

,o..: 1 os nos, art igos assina os. ,

I I FI
'

"

I' ANDAR. DAS 9 AS 11 HORAS - DIARIAMENT'E, '

Sehmidt, 23 -

- 2 andar, VIEI�A
CIRURGIA GERAL

.
orianopo IS - Edifício

I uc Doenças de Senhoras - São Jorge, rua Trajano, 12 �a'rmacías CHAMADOS A QUALQUER HORA DO DIA OU
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Maternidade-Escola lway e n�' Hospital São João
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R.APIDEZ - CONFOijTU - SEGURANÇA
'

(Serviço do' "prof. OCtá�io Batista da Lagoa. DR 'lHB CREREM
" FONE: 2.468. ri" ,

E R I VIagens entre FLORIANOFOLIS e RIO DE JANEIRO
Rodrigues Lima) Curso no Departamento Na.'

.

,
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,

_ Florianópo!is _' ',armacla, '

sperança - ua

I ,�scalas intermediárias em ltajaí,_ Santos, São Se-
Ex-Interno do 'Servjço de

' ci�nal de Saúde ADVOGADO' ,

.� •• _"' .... � «.............. ;
Conselheiro Mafra bastião, Ilha Bela, Übatuba, sendo nestes quatro últí,

Cirurgia dó Hospital' Consulta» diàriamente das Causas c�veis. eomér,ciais, ,lo'lo m·A�O-AQ 17 Sábado (tarde) -! mos apenas para moviment�_de passageiros,
l. A. P.' E. T. C. do Rio de 1ü às 12 horas. '-' criminais e trabalhIstas....
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"u'e.-s S- h 'dt pre)UclWa1'(f,O o h01'áno de chegada no RIO (Ida) e
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, I·, I C mI SANTOS (Volta)

Caridade, Atende ilo Hospital de .Rua Nunes Máchadó,�':'17 '�;
-.- 18 Domingo - Farmácia
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'
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"

-,�.' .,� ,� imediat.ü: � - J-':: -

P' t

' '�'''''' 'IDA -

horas: ' Residência: Travessa oao mo,

Pela' manhã atende Urussanga 2. - DR. H E N R I QUE! JORNAIS Teieton�'! 25 Domingo - farma-

::�::a:e�:r�Oa!�S- Apt. 102.
I PRISCO PARAISO

j'
O Estado .,........ I.Q2�

cia Moderna - :Rua João

Residênci!l: DR. VIDAL J , . �ÉDI00 ,,; A_��ta 2.65:
Pinto.

Rua: General Bittencourt CLíNICA DE CRIANÇAS I Operaçoes - Doençasl D��rto da Tarde .. , 1.57. O serviço noturno será
,

, 'd S h Cl" 'd Dlario da ManhA,., 2.463 efetuado pelas farma'cI'as
n, 101. '

,

CONSULToRIO - ,}!"'eli- e en oras - mlca e; A VeJ;dade "OH
. '- ,'. " - ..

Pe Schmidt, 38. Adultos. . I Imprensa Oficial
' ;:68� Moderna, Sto. Antônío, 'e

Telefone: 2,692.
I N dCONSULTAS _ Da!; 4 Curso de Especialisaç�::) HOSPITAiS i oturna, situa as às rUl;\s

DR. ARMANDO VA- �s 6 hl)ras.' no Hospital dor, Servid"r('s· D� Cnidade: I João Pinto e Trajano: .
,.

LÉRIO DE ASSIS I Residência: Tenente Sil-I do Estad.o ,

\ • «pporOrtVaerdiOar)� ...•... 2.3.14 A presente tabela não

(S .l P f M
• • • . • . •. 2.636 poderá ser alterada

_ .M1l:DICO �. ,I veira, 130 el'vIço 'Jl) ro. Ima- Nerêu RamGa 3.831 '
sem

Dos Servlf<:Js de Chlllca In-' FONE _ 3,165. 1\0 de Andrade) , Militar ' ...•• '..... 1;157 prévia autorizaçijo dêste
fantil da Assistência Muni- i I Cl)nsultas - Pela manhã São Sebastllo (Casa Departamento.
cipal e Hospital de Caridade

lIO H(\spital d� Caridadfi!; de Saúde)
,

3.15!
11

-----,-

,CLíNICA MÉDICA DE' DR ANTÔNIO MO- Maternidade Doutor Dscola p'·lm&rla"CRIANÇAS E .ADULTOS NIZ DE ARAGAO
A tarde, das 15,30hs.' Carlo8 Correa ... 5.12) Q J

- A�l!rgJa - I :..I em diante no consult6rio, CHAMADAS UR- Advent·lstaConsultório: Rua Nunes II'. Ú Rua Nunes Mach.ado 17, ' GENTES

�a��at8o'h70-rasC,onsultas das CIRURGI�O��:U:MATO. r"qn.na de Ti1:adentes. Te:. Corpo' de Bombeiros S.3U

I .') 766 ;o;erviço Luz (Recla·
Residência: Rtia Marechal Ortopedia ,;_, .

C I t" J
-

p. ::I 1 A mações) .'........ .%.40� iuissão.
Guilherme, 5 - Fone: 3783, onsu 01'10: oao mto, .oeslcencia - La Porta Policl'a (Sala COlO la- R

'

I

18 '

ua Visconde de Ouro
. Hotei. -árl"o)Das 15 às 17 diàriamente.

.. .

Menos aos Sábados Polícia <Gab. Dêle-

Res.: Boéaiuva 135. rado) .

F COMPANHIAS DB
one: - 2.714.

TRANSPORT.
AItREO

TAC .....••......

Cl'uzelrcJ d.o Sul ...•
Panair' ; '

Vari&, .., , .' .

Lóide A'reo , .. '•.

, ,Real .

Scandlnavaa ., .

BAR E SORVETERIA flOTf:lS

AMERICANA Lus .

.. �fa&,elltICl'-, , .

Vende-se o Bar e Sorve- :\'f'tropol .. ' ; ..

I
terip, Americana sito à Rua La· Forta .......•

I Saldanha Marinho n. 13, C_,,('tqut' .

II Edifício Machado. Tratar Contrat .

I 1 b Ellltrela
:'0 oca com o sr. Um erto

Idf'al '.

I !Vl:achado, o qual explicará "��'fREI1'O
I c motivo da vend�. Dlaqu't', .....••••.

Indicador I
J

í

CLíNICA- DE OLHOS - OUVIDOS - NARIZ E
GARGANTA
- do-

'-v 'o L, T-A

Flo1'ianópolis
16;4
29/4
11/5
23/5
4/6
16/6
28/6

Itajaí
18/4
1/5
13/5
25/5
6/6
18/6
30/6

Rio de Janeiro

24/4
6/5
18/5
30/5
11/6
·23/6
5/7

Santos

25/4
7/5
19/5
31/5
12/6
24/6
6/7

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

Para mais informações dirijam-se à
EMPR�SA NACIONAL DE NAVEGAÇAO· HOEPCK}<�

CJrsos: Primário e Aã-

Rua: Deod,wo - Caixa Postal n. 92 - Telefone: 2,212

I.03P Preto, 75.

Z.59.t
#�

•

!.70li
2_50(1
3.553
2.325-
2.402
2.33@
�.501l

2021'
2.276
3.147
I.Sl1
3.,4-19
Z."t�
&.371
�.&5'

,.
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Mat?'Ículas Abertaa

DR- I. LOBATO
FILHO

Viagem
.

com segurança
e . rapide,z '

SO NOS CONFORTAVEIS ldICRO-ONIBUS DO

"II'PIDO ,<SUL-R,HASILltRO))
Florianópolis - ItaJaf - Joinville - Óuritlba

Iloa Deodoro esquina da
'

Rua Tenente Silveira

Duênças do apare'ho respi· ,

, ratório I
TUBERCULOSE

RADIOGRAFIA E RADIOS
COPIA DOS PULMõES

Agência
.

de

FLORIANÓPOLIS, - RlO Á� 3.,
FPOLlS,-'-$< PAUle -,rllO "

4",
FPOllS.!. CURITlBfi-RIO AOS SABS

SERViÇOS AÉREOS
CRUZEIRO DO SUL

o MELHOR JUROICITE

Publicidade

5%
.... .. ..

Agêncià:
,u

---_._-----'-----�.__ ... -

Caixa Postal. 45

io'lorian�polis
Santa Catarina

,.

DE,eSITOS POPULARES

BANCO AGRíCOLA
RUA TRAJÀNO� 16

fLORIAN6pOLIS'

Diretoria de Obras Públicas
A VI S O

� . Á DIRETORIA DE OBRAS PÚBLICAS, avisa que
mudou-se provisàriamente para a rua Vidal Ramos, n.

76,

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

I Diretoria de Qbras Públicas em Florianópolis, 1° de
,Abril de 1954.

_

--��------------�

Casas
Alugam-se ótimas resi

dências, uma à Rua José

Jacques nO 4 e outra' nos

Coqueiros, p r o xi m o ao

Praia Clube.

Informações à Rua Con

selheiro Mafra nO 24 .

Lavando ,com Sabão'"

\iirgem [specialrdade
"

da Cla. IETZEL I-NDOStBI'lt---JsmvI1l8,l' (ma,rea registrada)
ecoDom·iz8)ífS,e· ,tem1po e dinbeiro

.------_... -._ ----_.-.-.--. __ .-�..... _._ . ........,.-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



INSTALAM-SE, HOJE,
trabalh�s 'dâ Assembleia Legislativa

Instalar-se-á hoje, IgiSlativa
da Ass�m-lcunho especial e �o�e'" putado Osvaldo" Ro- \ remador do Estado presente, por se achar Encerrada a sessão

às 15 horas] solene- bléia Legislativa ,do ,ne, corno de tradição. drigues Cabral, ilustre comparecer à sessão, enfermo, recolhido a de instalação, oPoder
mente, a 4a. sessão le- 'Estado. O ato terá I Declarando instalados presidente do Legisla- afim de fazer a entre- apose n t o reservado, Legislativo, na pessoa

os trabalhos, f a r á tivo. Na forma deter- ga da sua Mensagem, na Casá de Saúde São elos srs, deputados, re
da 2�. Legisla t u r a I

minada pela Constitui- Segundo a�uramos, S� Sebastião, c�m visitas ceberá, em frente ao

uso da palavra o de- cão, cumpria a� sr. Go- [Exa. não poderá estar interditas. Em virtude Palácio da Assembléia,
disso o sr. Prof. Altino as ('ontil1ências devi-

F·' t d
.

P
r Flores, Chefe da Casa das, que lhe serão pres-

es a a· as'coa Civil será o portador tadas por uma compa-
thrMensagem, cuja in- nhia da Policia Militar,

.
. .

. trodução será lida pelo A solenidade de ho-

no Jardim de In. lia_c ia «Murilo...Braga» �;�s�:o Secretário da :l1�:n�:,"��;: ;oP;::
. _ der Judiciário Des.

As crianças do Jardim de. com qu� a direção do SESC alguns números que evo-. • t' •

'

Infância "Murilo Braga", terá oportunidade de le-I ca.n a tradicional festínída- . Ainda em VIrtude (..uilherme Abry, Pre-
:ilhos' de comerciários,

-

te- ver-lhe, � 'num ambiente sa- d-a (!\:jstã, serão distribuidos j da enfermidade do sr. sidente do Tribunal de
"Ai.nda com a palavra o senho� Atilio Foii-

rão, no próximo domingo, aio, alg'lmas horas de ver- chocolates e bombons, es- 'Governador, o corpo Justiça, do Chefe da
tana repintou-se ao auxilio de Cr$ 300.000,00 , I

.

I' ""

d bl" )_s,,10, horas, interessante e JatkTa c.�.i1fraternização. tanco, assim, a criança co- e:'!JS ativo não .eompa- Igreja, S. Exa. D. Do ..(t1'ezentos mil c1'uzeiros) vota os na assem eta �

geral de 21 de março de 1953; em favor do nov.o )l'íl"veitosa Festa de Pascoa, .Ne�ba:_,�ç�sião, além de r.erciái io vivendo o dia de reeerá a Palácio de vez mingues de Oliveira
ginásio a ser construido nesta cidade, acrescen-

' "':,-_- p��c:( a .. O Coe�hinh0.lesta- que essa visita,'dentro Art�bispo Metropolita�'tando que, em virtude da constante elevação do

O 'b g dor 'livl·o'· T�,a' 85 la presente, aiagranqo a
d ' '.

-,

custo dos materiais de construção e das utilida- esem ar' a
,

.'
u r tôdas e distribuindo cesti-' O protocolo, e de re- no, e de altas autorida-

des em geral, havia necessidade de, a sociedad,e O nome do sr. Des. Flá- ao cargo de desembargador nhas C0m balas e chocola- tribuição e cortezia à des civis, militares e
'conceder um novo donativo adicional de ..... , 'rio Tavares da Cunha Me- do Tribunal de Justiça, alí

teso .
do Chefe do Executivo. eclesiásticas.Cr$ 200.000,00 .iduaentos mil cruzeiros) àquela, I d frut 'h' .l., ,.

a .se vem distinguindc pela
. ,

. , . _

f' d
.

t'
'

1
. ,o es le. a oje H·. assm -

A
.- 't' id d

"

titnstttmçap a 1?11, e garan tr o norma prossefltLt- A : '. , tes avi a e sera In 1-

menta das obres já projetadas. 'Assim sendo, o llado relêvo nos meios jurr- sua invejável cultura [urí- má, isto
-

.é: entre �s alunos
,senn01' prestdente p7'Opunha ao plenário a apro- dicos e .scciais do nosso Es- dica. Designado para mem- do Jardim. Nota a de�tacar
vação,final d� auxílio de C�$ 200:000,00 (duzen-I tado. Destacando-se sem� bro do Tribunal Regional é a de 9ue as dedicadas
tos mIl.cruzeiros) que a dtretona houve�a po.r , i'H� pc la servidão ao dever, Eleitoral, coube-lhe presidi. .

l)em consignar 1tO' balanço geml e para cUJa utt- "I t ..
'

,. t d d d
' educadoras confecciona-

1.
.: -"

h l
_

d o 1 115 re niagis ra o, es e lo, sendo re-eleito recente- h',tzaçao era necessana a amo ogaçao a assem- ram, capríc osarr-ente, o

bléia, Posta em, discussão e votação foi a propos- quando iniciou sua brilhan- mente. material 'necessário _à . sa-
ta aprovada por unanimidade. Igualmente com, te r='lrreira, como membro Na suprema chefia da tísíação <dos alunoc, o querespeito à Associação Rurol. de Concórdia, con-

. do' Ministério Público, pôs Justiça Eleitoral, o eminen- -'
,

.

-

1 ce">nstit\);j:á "fato expressivosiderando (1: grande impcn-tância que esta nóve
em evidência .as suas altas te magistrado, atento às

",'

instituição rep1'esenta para o incremento o aper- para p:l.ínifestal' o carinho
feiçoamento da produção ag1'0-pecuária de que qual-c' ..C::fs morais � intelec- J"esp'ónsà�illdades da tarefa, com-'q�4? tÔdass� �;Qtregam
também 1'esultam benefícios para. a sociedade, tuais e o seu, entranhado tem sidb a garantia e o zelo

a (�hj.a �ue o' SESC vem

foi submetida a aprovação cJa assembléia a COlt- Jevctan:'Õ'!tto à Justiça e ao postós no intêresse da lisu- )' •

dessed 'l d C $ 35000 ('
[e�' iZé>noo, ah'dve�_

cessão e um auxt ia
_ .

e r . ,00, trmta e Direito, ra e da honestidade do
cinco mil c1'uzeiro) .::;.;_, já incluído, também no !arí.!iln oe Infâ!lcia.

Presidinho, depois, aos processus. democrático, den-,
.

.

d'

balanço geral, o que foi aprovado pelo�lenário.
A

.

Da mesma forma, como nos anos anteriores, fi- ,1ec;Lnos judiciários de vá-, Iro <;l� qual, elei�o,:,almEmte,
' LELU'IA

cou a diretoria autorizada, por unanimidade de (ias cem/:orcas, desses pos- ,) reglme se reall'la e se so- G d b'l ' f
votos, a conceder auxílios e donativos de lJe-' ,tc.s Se! vfllt''!_; para :.;:eafir- lidifit"a, I 'd ranl eG

ai e

�eFral'� erde-
quena monta às instituições de caridade e afins, Cl o'pe o rupo o lOes o

;
'IT;ar as �118S virtudes de �atural. pois, que expres- ? .", D' t

.

d CI ba C1'itério ela próp1'ia di'retoria' .

J IJ iz e élevar-se no concei-'
. h' ,rala a ue ona o u e,

Eis aí um notável exemplo de espíl'ito público e de Slvas t:l Justas' omenagens �om o "Bib Show" Hawaia-
colabomção éom os inte1'�sses coletivos. Exemplo digni- te gel aI �oml) uma das ex- marquem a data natalícia, .

lOS em festa.
ficante que, p01' outro lado, tem o seu contmste naque- '- ri S�G(;,:, f'xponenciaj.� da que hoje transcorre, do Mesas no Salão Record eies que não' só não coopemm, como àinda v,sam em be- 111agistratura catannense. ilustrado Des. Flávio Tava-
f,

' ", d b t d E t d �om os elementos do Grupo.ne tetO proprw e ens e per ences o s (L o. Alcançando, ainda bem I
res, a quem, respeitosa-O episódio explica, a par de outros, o imenso presti

gio- que cerca, eTI} Concól'dia, o nome ilusü'e .do legítimo moço,. o pôsto máximo da mente, levamos nossas feli-

líder que é o sr, Atilio Fontana,' carreira, quando elevado citaçõe'S.

I '05

,

Florianópolis, Quinta-feira, 15 de Abril de 1954

Belo· Exemplo .

Da ata da assembléia geri-tl 01'dinária da "Sociedade
Anônima Indústria e Comércio Concórdic", publicada
no "Diário Oficial" de 13 do corrente, extra�mos o se

guinte:

I

Pela Moral, Pela O,dem

-

Capoeiras, um dos PORU':, bitantes se uniram e formu- ,.,�üéldos antros. Não será n'=-l pôr a lei e a ordem a bem tanto o elevam enh'e os va-

losos bairros da Capital que luram um abaixo assinado, I .!€5sário dizer do c:mtenta- da moral! rO clichê que se �()l'es da atual geração alia
se vem desenvolvendo com :oJicitando ao sennor Go- .nento dos que solicitaram I vê acima fixa um aspect� da a jO'vialidade do séu espíri
muita intensidade, teve seu :,rernador (10 Estado, ao sr. tal medida, a qual tez vol- . vÍE',ita daquela alta autorlda. to e o seu proverbial cava
perímetro acrescido, há tem- 3€cretário de Segurança tar o socêgo ao bairro, ante de policial ao bairro São lheirismo.
pos atráz, de mais uma Pública e ao senhor Dele-, :oi certeza de que ali não ha- Jc;ão. A acolhicla dispensa- . Mandatário do povo na

grande área residencial, com' gôdo da Ordém PoEtica e via mais "terreno" para as da a s. S. pelas famíl�as alí Assembléia Legislativa alí
a abertura do bairl'o São Social, o fechamento das ca- l>lOcissões de automóveis l'esidentes diz bem da sua 3f: 'impôs pelá opulência do
.João. Em seguida, porém, lá sas de meretrício existentes conduzindo boêmios com gratidão pela medida tOlIi.a- seu talento e da sua cultura
se estabeleceram 'várias ca- no citado bairro, dentre as sua bagagem de gastos e pa- -da. ' e pela vivacidade da sua in-
sas de meretrício, fato que qWlÍ5 despontava a de pro- -lavrões impróprios. Por -,-";�, c,,>,=- '.':J ",�-,".�,�! teligência, no entre-choque
veio trazer sérias preocupa- priedade de Julia Mathuie- ocasião do fechamento das Muito obrigadó, CeI. Tro-' da3 partidas políticas.
ções aos habitantes do re- ren, a "Madame", como é casas em apr�o, esteve no gilio; seja v. excia. portador E:stimado de 'todos, a sua

:ferido bairro, pois -a nature- conhecida. bairro o senhor Coronel dos agrâdecitnentos da po- ,d(lta, natalícia é oportunida
za dêsse "comé1'cio" é dês- Teve, como aliás espera- rl'l;ogilió Melo, D.D. Delega- pulação d_o bairro ao 00-' ,de de que se aproveitarão
ses que não trazem alegria vam como certa os signatá- do da Ordem Política e So- vêrno do Estado. se'l�s incontáveis amigos, e\
às famílias residentes na;;- rios do abaixo assinado, a daI, a' fim de verificar "in (Ass.) Moradores da Vi- admiradores para' justas e

proximidades. melhor acolhida por parte loc(/, se tudo estava feito la S. João em Capoeiras.' ,?a;p'ressivas homenagens, a

Com o crescimento verti-j das autoridades, que incon- =�egundo suàs rígidas deter- Capoeiras, í3 de abdl de que, jubilosamentl,'!, nos as-

gin�so dobairro, 'os seus ha-' tiuenti mandar'am fechar os nunações no sentido de im- 195-1. <,ociamos.

Festeja, depois de ama-

� n'lfi, sua data natalícia, o

nosso ilustrado conterrâ

Ileo. dr. Wilmar Orlando
Dias. deputado estadual, e

leito, sob a legenda do Par

tido Social Democrático.
Dono de invejável cultu

-a jurídica e humànistica,
professor dos mais abaH.ta
dos, infatigável e�tudante
rlos nossos problemas so-

ciais, a essas qualidades que

Loteria 'do. Estado
HOJE:

CR$' 200.000,00

FV0Gltanôo
NA HORA DO SACRIFICIO

E': I\'a hora do �<tcj�;Çicio e !las derrota,>. certas
nas eleições da P.'�llllblfia, a G.D.N. manda às fa
vas o s;itério proporcional (aliás não obrigdório na

'cónstituição da Mesa) e el1'lpUl'.ra os repres<�t:ltantes
das pequenas· bancadas n'a fogueira!

Para a Presidência, a U.D.N., apesar de ser a

segunda bancada, situa-se sempr� em prünc>iro lu··
gar. Uma vez derrotada, vota nos députados do
P.R.P. do P.'l'.B. e do P.S.P. para as derrotas se-

guintes.
'

'A propósito dizia-nos, ontem, um r�prc.,entante
de um desses partidos:

- "'E" a velha 'anedoi a do egoismo e à:', esper
teza. �a hera de comer dÔ,ce, chamam o Zequinha
udenista; !1� hora de apanhar, lo a:' vez dós Juqui
nhas dos outros partidos. Mas de'sta vez; de. certó,
sentiram a nossa repulsa!"

Como eu não morasse, veio a expli::!açÊÍo:
- Ué! Então você r_ão reparou nos votos em

branco?
RAIVA POBRE

O Diál'io, de qnt�.,�, efu telegr.ama dt) Rio" (�ic),
anuncia' qu.e o deputàd0 Daniel Carvalho, do "P.R.
mineiro, jLi "'oncluiu seu parecel' sêbre ') pedido de
aútorizacão p",ra processar os deputádús LQdi
(P.S,D. ::_ M.Das). e LuterO Var�as (P:T.B. - :P1s.�
tl'ito Fedel'Cil).· . .

...
'.

O despacho se limita a essa notícia e a datas
Para título disso, os geniais j01'll8listas tl'apeiws da
fôlha agro--d",ica arranjara� êste. Nf'i·,{�'./, Ram6�� e

as imunidade·' TJarlamentaresJ A rçlação ?utre o tí·
tulo e a maté-:a da notícia é nenhuma.

.

O nome do eminente conterrâneo entrou ali
só de l'aivá!!!

'

FOFTE DESCONTENTAMENTO
Florianóp(\l;� '(Agência Mercúdocromél) O�

_ 51'S. Radar, ::;'d:::, Saldanha Diniz, Senador (' outros
integrante.> lt� cm'riola mostram-se foriemente
descOlltente.'i com os deputados udenistas e com' o

govo das gGll·�',!.1s da Ass�mbléia, por deixarem que
,o Volnei dê"�:t��E,(, da presidência S€m uma só palrúa.

- "A,.,sim rem enterro de indigente forasteiro,
no. mbecií.o da Fl'efeitura'" - él&ssificou, des.olado,

'

o Seriador.
"

BILHETE
"Sr. Diretor.

Nesta terra dos casos raros h:do poJ� aconh�cer.
E aconteceu qll'�, na Câmara Mllnicip·aI, 0, Frainer,I. I

.
•

fa'bre. .. cante (la ata, nela metes_se -tudo Q que se"

passara extra-se�são, esquecend() -se de Ilt::b 'incluir
a moção de aplausos pela eleiçãú do sr. Osvaldo
·Cabral para Presidente dó Legis.l-ativo. A culpa :ri'ão
é' dele. E' de quem lhe deu ,efetividad� no cargo.
F. Also". ..

COMO DÓi ...

Na redação da rua Tiradentes, o Me.deil'03 e o

Clodorico discutiam:
,

-Nós aqui já tiverYlQs que engulir aquela de
fesa do Cabral e do Bahla! E agora mais"isto aqui!
E' demais. Não há sambiquira que aguente!!!

- Mas, que é isso? Outra cldesa?
'

- Nada! Muito pior. MU v�zes pior� Um bilhão'
de vezes pior!!!

-

- Mas, �lfirlal, que é .isso?
,

- Escute só: "As.�embiéia Legisiativ(L do Es- :
tado de Santa Catarina, CQnvite .. O .Deputado Os�':
waldo Rodrigues Cab1'a�, Presiderite da .4.ssembldÚt
Legislativa 1.0 Estado, tem a h�n1'a ...

E, um n!,s braços, do outro, liquifizeram-se
em pranto desatado. e l'incero, com os nal'izes a
franzirem e a fungarem, no ritmo fúnebl:\� dos so-

'luços iaOOercíveis...
-

.� �OILHERME TAL
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