
Impressionante
.

Trauedia.· Aérea
. .

Não houve vítil1ll's.•• ' Co·muniéado_ oticial
aqui se encontra' desde o para treinamento, Tão logo qU,e, rião: conseguiu; indo m�, e Marques, os quais
dia 20, à serviço de reco- conseguia altura � impre- cair no'banhado existente pairam com ligeiros' feri
nhecimento fot�grâfico dos vistamente sofreu uma pa- naquelas proximidades. . mentes, apesar da grande
campos de pouso dó- inte- ne, tendo seu Comandante, Conseguindo afastar-se proporção com que se re

às rior dêste Estado, de .pre-] tentado voltar à pista, já de junto do aparelho sinis- vestiu o acidente.

que fixo R-6080, levantou vôo com incendio à bordo, o trado já se encontravam
seus trlpulantes hem 'dis
tantes; quando se' deu a ,I

explosão do mesmo.

Com a explosão mani

festou-se incendio no apa- tacamento da Base Aérea

relho e nas cercanias, to1'- de Florianópolis / comunica

nando-se difícil qualquer que, no acidente ocorrido
socorro ao avião pela situa- ôntem, aproximadamente
ação do terreno e pela dis- às 13,30 horas, com' um a

tância de quasi um quilo- vião militar, nas proximi
metro da pista. dades do campo de pouso,

Tripulavam o avião sinis- daquela Unidade, não hou
trado os Tenentes

Noveli-I
ve vitimas,' apenas a des

no, piloto; Sgt. Carvalho, truição, pelo fogo, da aéro

fotográfo e os Sgts Adjer- nave",

Florianópolis assistiu, ôn- I sos volumes de fumaça se

tem, uma cena ímpressío- I elevando. De pronto a noti-:
,

nante pelas caracteristicas I cia se espalhou: um avião

com que" se apresentava I
militar caíra incendiado.

Divisava-se na direção do A nossa reportagem, tão

campo dá Base Aérea gros- [logo teve, conhecimento do

fáto, e ante os mais varia

dQS boatos, se encaminhou
para a Base Aérea afim de
verificar o acontecido.

Aproximadamente
13,30 horas, o avião
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Dr. Pedro locba
Depois _de alguns .días

entre nós regressa hoje à
Goiás o ilustre facultativo
dr. Pedro Rocha, que em

Goiânia exerce as funções
de Diretor da Colônia "San,
ta Marta".

Quándo técnicos do Mi-

nistério da Educação e Saú- Secretários Lenoir Y'o
de, que, acompanharam o Ferreira e Elpídio Barbosa.

Aprovada a ata sem reti-

I

C O M UNI C AI D O
...

OFICI.AL

"O Comandante do Des-

UOl industrial
do"P.S.D.

Na Assembléia Legislativa
Oswaldo ções, 'os quais, tambem aler

ram-ó govêrno do Estado.

respectivo Ministro em vi-

sita, àquele' Estado, fôram ficações. çador, no lugar denominado

indagados sobre qual o le- Com a palavra o Dep. Caixa D'agua.
procômio que deveria visi- Antôn-io Gomes de Almei- Pelo falecimento do Sr,

tar, foi-lhe indicada, como da que encaminhou e [usti- Antônio Rosa ocorrido na

Colonia Modelo no País a ficou o Projeto de Lei' com cidade de Curitibanos, pro,
"Santa Tereza", a finalidade de auxiliar o põe o Dep. Tenório Caval-

Veio, então, o Dr. Pedro Ginásio de São Bento do canti, voto de pesar que foi
Rocha visitar a nossa Co- Sul que, em b o r a em aprovado pelo Plenário.
loriia "Santa Tereza", o que "funcionamento, carece da O Dep, Vicente Schuci-
�ez municiosamente levan- instalações para bem servir der apresentou projeto
do as m�lhores 'impressões aos .alunos .que alí frequen- de Lei que declara de utili

::laqueIa monumental: re�li� Itam as aulas, ,EncarrÍinnou dade pública sociedade as·

zaçâo do Govêrno Nerêu ainda ao .Presidente um sistencíal de Itapíranga.
Ramos, pedido de informações, que : Na "Ordem do Dia" foi

amanhã divulgaremos, discutído _o requerimento.lo' O Dep," Si<:Ítieira B�lo co-: quecsolícíta urgência para
mentou, a situação, do, um .Projeto de Lei.

'lJ)..l.!tltçjp.w;.,.qe,..Ã9.nxe,l'Lq_u,.§. . ,º _J.íder .do P. S. D., eu

surpreende pelo progresso caminhando à votação do
da região imensa e ríquís- requerimento manifestou a

sima. Continua retratando inoportunidade do requeri-

ceituada, era posfà na, ca

deia, em Ituporanga. O fato

verificou-se à noite, na se.
de daquele município, no

dia �5 do corrente, sendo vi- Como o sr. José Lino Koe-

N I·
'

'

R· C' �p Itima o .sr, José Lino Koe- rich, ao ser preso, declaras- orma íza-se a rota lo."ão' au o CODl a
rich, industrial- estabelecido _,:e que' já .estava sendo pro- I d' .ra situação - 'esplendorosa, menta porque .as comissões
com fábrica de óleos vege- videnciado uma' ordem de VO Ia e'u� grupo de grevistas ao serviço ':::r::�:�::�i-a.Se�t�.et:d��: Legislativas' ainda não �s-
tais e serrarias e valoroso luibecs-corpus, em Rio do S. PAULO, 22 '(V.A.) -:- Jardel Martins Vieira; Ra- loto, Roberto Líu: Rdio-te- - tão organizadas, também,
elemento do Partido Social Sul, o delegadinho atrabi- No aeroporto de Congo- dia-telegrafista, Etez a e r !('grafista, Waldomiro' Bo- nistração estadual e neste porque há pedidos de in-

D 'tO

\1"
.

I I 'h Ad b d sentido encaminhou à mesa ,formaço-es r'elacl'onados comemocra lCO. lano reso veu re axar a pn- () as po e-se o seryar, ·na Ro rigues França. Não ha- telho;-.
Achava-se o sr. José Li, são que.1.9ra efetuada, sabi- Jllémhã de ontem, que va- via. comissário ,a burGO. Os radio-telegrafió.ias sã� dois pedidos de informa-- a matéria,

no Koerich no Café Lico, damente, por solicitação de f�OS pIlotos da Cr\lzeiro' do A's 9., horas 0eC'olava, do pessoal de terra t' foram OS'em companhia de correli- elementos da U. D., N.' -:- Sul estavam repressando tambem pal;a o Ri'), outro autorizados a voar pelo
gionários, palestrando sôbre cios quàis o Tte. José Felix .;'os seus postos. Tripulantes :�pareiho da Cruzeiro, o de DAC.
assunto, pqlítico, quando foi de Souza foi um simples 'lue furaram a grGve' con- r:refixo CPL - com a se.

i

Segundo apurou, se, 450
abordado pelo Delegado de ;nstrumento. ,.;eguiram normalizar a rota guinte tripulação: coman-I empregados .aa CnlZ0iro a-

Policia, tenente José Feli� A vitima, segundo esta- iho�São Paulo, com dois d::mte, Jor&e Corrêa; co-pi- deriram ao movimento. viço de Fiscalização da Me-,

',de Souza, que o intimou a mos informados, diante do aparelhos na linha. O prl
retirar-se senão se1'ia des- criminoso atentado que so- meiro levantou vôo às 8
montado ali mesmo! A auto· freu, vai impetrar, para sua horas, c'om a seguinte tri
ridade alegou a �ua quali, ,'!egurança, um habeas-cor, i)lllação: comandante Ar,.
dade de udenista e que não p-ns preventivo, pois se sen, thur Assis Lopes; cc-piloto,

Em "Ituporanga é- prêso
'por- fazer propaganda,

Enquanto, na sua Mensa- permitia campanhas a favor te ameaçada de novas via,

10 govêrno do Estado volte à

gem à Assembléia, o sr, Iri- do P. S: D. e do sr. Nerêu iências a mando dos corre, razão e, não tein:e em arras-,

neu Bornhausen, com pala- i{amos. Como se essa tru- ligionários do sr, Irineu tar o nome de Santa Cata

vras bonitas, prega o res- culência, .Indigaa da farda Bornhausen - evangélico rina para uma triste evidên

peito à Démocracia, os bons que o oficial veste, lhe pa- p')'egador da pacificação da cia de primarísmo político,

exemplos às novas gera- cecesse ainda de pouca mon- [ãnd,ia cata1'inense, com ca- no cenário nacional. Esse a

ções, os métodos elevados ta, o Delegado, logo depois, deu: pam os que falarem no pêlo é mais sincero do que

na política, a fraternidade encontrava fora do local o sr nome <to sr. Nerêu Rasnos. aqueles que o sr. Bornhau

_ começam as perseguições José Lino Koerich e lhe da- Dúvida não poderá haver sen costuma fazer, sem dar

e as violências e, arbitrarie- 'la voz de prisão, conduzin- de 'que, a se repetirem tais às suas palavras a devida
dades policiais, comandadas do-o diretamente para a ca- atos de truculência, a dire-. c ..rrespondência em �tos.
pelos udenistas, no ínterfor. deia. Mais de 20 pessoas as- ,?dO partidária será compe-: Com o nosso veemente

Poucas-horas' depois dessa sistiram a essa prisão, que ,é hda aum recurso de ordem protesto pela inqualificável,
Mensagem artificiosa e íal- um ate�tado às garantias geral para garantir a liber- violência de que foi vitima

sa haver sido entregue ao dada. dos seus correligioná- o sr. José Lino Koerich, a-

poder legislativo, um dis- rios pessedistas. Antes 'diS-\ presentámos-lhe aqui a nos-

tinto industrial, pessoa por ""0, façamos votos para que $:1 iri"estrita: solidariedade,
todos os títulos digna, e' con-

ranga, já derrotados
coligação partidária que te2

rão que enfrentar.

Ainda na tribuna, encami

nhou pedido 'de informação
sobre a situacão da Escola

�
,

Estadual localizada em Ca-

produios 'farmacêuticos
serão analizados

RIO, 22 (V. A.) -- O,Ser-

dicina, cumprindo expres
sas determinações do mi
nistro Couto Filho. está co-"Deus, para fazer brilhar a virtude que 'se ocul-

'

ta, arma contra ela a língua do invejoso",

nacionais ou estrangeiros
existeútes na cidade, afim
de que o Instituto Osvaldo
Cruz e, posteriormente, o

laboratório de drogas e me-

Alcorão

ldando amostras e todos dicamentos analise um por
os produtos parmaceuticos um para atestár a autentici

dade e a eficiência; Em no-

blcfiaAc!:e�:a�1�:Z, �,�r;�}:i�:: c�::;;:;::�I;;9�1�� d�:S�;�� I

C'a:p'·ac,adad>e d"e' 'all·rm' a'r ,ve apenas, para mats e melhOt, sahentar aqutlo que tem
•sido nwrca imp1'essionante e melancólica 'em tais do- '"

ctLmentos, de 1951 pam cá: a inc1'ível capacidade de afir
m:CL1' do gove1·nado1·.

No tocante, S. Exa, é de uma semce1'imôn,ia que tan
to lembm a libe1'dade de c1'iancinhas de colo, à hora das
necessidades fisiológicas, com,o '1'ecorda .o cinismo boêmio
e picante dos pe1'sanagens bocageanós, nas novelas de
2)orta de engmxate,

Não vai nisso exage1"O,.Lá está, P07' exemplo, no in
troito da Mensagem, a afirmação supinamente anedótica
ele que o Govêrno tem procurado prestar tôda a assistên
cia possível às nossas rodovias,

Lê-se ali, também" que prossegue o calçamento dit
estmda FI01'ianópolis-Santo Amaro.

4inda agora, no episódio da eleição do presidente da As,
sembléia abriu-se-Ihe oportunidade para compreender e

reconhecer que o posto, dentro de saudável prqxe demo
crática, deveria caber ao pQ1·tido de maior representação
na Casà, A intransigência partidária, contra a qual pre,

Conselheiro Acácio e de Monsiem' de La Palisse este sa, ga, ndo lhe perrítitiu reconhecer ·êsse direito ao adversá
boroso t1'echin}w: A tarefa de governar'está-se tornando, 'rio. Quis para a súà, minoria o cargo. Percebendd-o per
dia a dia, /mais complexa e dificil. Nesse estilo seguem-se, dido, apelou para propostas e expedientes escabrosos, re-
obviamente, os chavões bolO1'entos sôbre a conjuntura pelidos por aqueles que,'nos atos e não nas palav1'as va
que o País atravessa, os venerandos loga1'es-comuns sô- zias, p01'fiam em oferecer exemplq de educação política
bre b momento delicado da vida nacional e as cediças e de conciência.._ cívica às novas gerações, que são parti
frioleims sôbre a luta estéril da política e sôbre os recla- cularmente sensíveis à influência dos movimentos de re�
mos imperativos da estabilidade do regime, cuperação de valores e regeneração de costumes,

Como se vê, um mimo infanto-juve'f!il de composi- Ainda aqui na Capital e em Lages, quando essa

çãozinha escolar, para aluno do segundo ano adeantado. Mensagem estava sendo imp1'essa, repetiam-se atos de
'Depois disso, forços_amente, o documento -tenta algo mesquinha perseguição política num caso, e de revoltan-

mais digno do bom papel em que está impresso. '

te fatia de solidariedade huma'f!a, no ou.tro.
E lá vem a conversa fiad,a da conclamação para unir, A invócação do nome de Deus, nesse documento, vaiA assistência -- tôda a assistência possívél -- dada mos os nossos esforços acima. do circulo restrito das con- às raias da blasfemia. Ou. isso, o:u então a vaidade mÓ1"

às nossas estradas, 1'esumiu-se, sabidamente,/em abando- veniências partidárias, animados d9 comum propósito de bida, do sr. Bornhausen entende por espontâneo impulsoná-Ias p01' inteiro e 2)01' completo na maior pQ1'te da sua assegurar a prosperidade do Estauo e a felicidade do Po- de solidariedade, o gesto que não pode esperar: o de suas
extensão, tornando-as semi-transitáveis, pelos bumcos, vo barriga-verde., 'vítimas i1'em beijar o chicote do cápataz grossei1'o e riso-
nas épocas de estiagem, e intmnsitáveis, pelos atoleiros, Que aut01'idade tem o sr. B01'nhausen pa1'a fala1' nho do seu mandonismo.
nos tempos de chuva. essa linguagem? Aí estão, aos milhares, às vitimas do seu Incapaz de atas de justiça, que tranquilizem a opo-

Os calçamentos de t1'echinhos súb-mínimos de estra- facciosisrytO partidário, da su� rancorosa' e desenfreada sição, a velhacaria governamental joga palavras em bus
das máximas, é o que todos podem ver ali nas Campinas, pe1'segtdção aos adversMios, do seu aesrespeito às garan� ca de confiança. Palavras que, pela origem, não causam
onele um deles se arrasta há três meses, • tartaruguento, tias e aos direitos individuais, já tantas vezes repostos impressão, mas piedade, porque, atiradas como isca ,à in
nO-8 seus 200 metros, indicativos de que, ao terminar o S1'. por decisões judiciárias. Estão aí os 'seus atentados à in- teligência alheia, atestam, tãõ só, a penúria da própria.B01'nhausen o seu malogmdo govêrno, a obrà não terá dependência dos outros poderes e�o criminoso descum- Memoráveis derrotas vem sofrendo o governador e

atingido nem, a 0,5%. primento às leis. Está aí o seu silencio diante de gravis- a sua grei. Delas não se livrou até aqui e delas não se
Não é, contudo, dessas tiradas mensageiras, que'cons- simas denúncias de escandalos aâminist1'ativos do, seu liV1'Q1'á daqui por frente, enquanto esperar, que a oposi

tituem v-erdadeÍ1'o deboche ao povo, que nos' ocuparemos' desastrado govêrno, 'ção mude. Quept deve mudar é o govêrno, nos seus mé
h,oje. Que diploma de since1'idade conquistou e que ato todos) na obrigação de dar conteúdo e substância ás pa

O que de mais tipicamente bm'nhauseano tem êsse

I
cordial de d'esarmamento dos espíritos praticou êsse ho- lavras que �$jJa.lha, bonitas e bem enfeitadas, mas ocas,documento sui g,en�ris, s�o os conceitos doutriná1'ios que mem públ�co, pa�a Ase julgar,�m situação

..�e fazer apêlos vazias e c01tt�'aditó1'ias aos.-atos,em que se obstina o che.
lhe ence1'l'a11l, II mtrocI11.çaO, "em prol da conVlvenCla 'pacifIca, e da umao de esforços .fe do Exect�ttv().

Imagine-se, de começo, qtte festa para o espÍ1'ito do fora do circulo restrito das conveniências partidá,rias? Quem não sabe respeita?', não merece respeito.

ta oficial,.. advertiu o Minis

tério de Saúde, que o "con
trole não se destina, de mo-

I
do algum, a pôr em cheque
o conceito de que .goza no

país e no exterior a indus
tria farmaceutica. No entan

to a medida será tomada em

cada caso comprovado de

falsificação ou de ineficien
cia do produto exposto ao

consumo público".

o RISO DA CIDADE...

'<,,".�'

Ouvi Qntem no rádio
que a represa da Pam

pulha, em Minas, rom
peu-se toda.

- Estava muito cheia,
não era Clo'dorica?
E além disso o Irineu
âinda: foi para lá!!!

'_/Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



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

2 Florianópolis, Sexta-feira, 23 de Abril de 1954 O ESTADO
----�-------------------�---------------------- ---

ndicador -ofissi nal I

M E D I C O S
.: .'

'. !Dr•.'ansto-Brasil:· O E_�TADO Dc��o �i�e�v�RN��!9.
MÁRIO DE LARl\"'O I . DR. ALFREDO DRA.WLADYSLAVA

I ESPECIALISTA EM DO�:' ADMINISTRAÇÃO
.

do Hospital de Florianópolis "
,

J. ENÇAS DE CREANÇAS
A clínica está montada com os mais' modernos

.

CANTIÇA-O . CHEREM . W.· MUSSI
. ,Redação e. Oficinas, à rua

CLINICA GERAL C Aparelhos para tratamento das doenças da especialidade
_ I I

onselheiro Mafra, n. 160

.'TtNICA MDEDEICCORI A. NÇAS I CURSO NACIONAL DE
e CONSULTAS: Das 10 às Tel..3022 - Cx. Postal, 13.9

ULTRASON �Tratall1ento das Sinusites sem operação)
...,......� DR. 'ANTO-NIO DIB DIretor: RUBENS A. NEBULISAÇAO (Tratanrento+auxiliar das sinusitesve

A D U L TOS DOENÇAS MENTAIS 12 horas. RAMOS. inflamações do Nariz e' Garganta)
.

Doenças Internas Ex-diretor do Hospital ,MUSSI Gerente: DOMINGOS F. DE 10NISAÇÃO MEDICAMENTOSA (Moderno aparelho

CORAÇÃO - FIGAbO Colônia Sant'Ana. _ MÉDICOS - Cons, e Residência: 7 de . AQUINO.
para Ionisar Medicamentos (Tratamento de dores de

RINS - INTESTINOS Doenças nervosas e men- CIRURGIA-CLtNICA Setembro n. 13. Representantes:
Cabeça e Inflamações da Garganta e Olhos. Evn muitos ,

Tratamento moderno da tais. GERAL-PARTOS
-

Representações A. S. La-
casos sã"o evitadas as operações das Amigdalas

SIFILIS Impotência Sexual. Serviço completo e espe- Ltd
.' ULTRA VIOLETA FRIO (Tratamento das Farinaites

I'a, a. .

. '"

Consultório - Rua Tira- Rua 'I'íradentes n. 9. cializado das DOENÇAS DE Rua Senador Dantas, 40
e inflamações dos Ouvidos)

ientes, 9. Consultas das 15 às 19 SENHORAS, com modem os A D V O G ADOS _ fiO andar.
RAIOS X (Radiografias da Cabeca)

HORÁRIO: horas. métodos de diagnósticos e Tel.: 22-5924 -'.R' d
REFRATOR (Moderno Aparelho para RECEITA de

D 9' FON"" 3415
10 e

I (OCULOS)
as . as 11 e das 13 às 16 r,:. tratamento.. Janeiro.

horas Res.: Rua Santos Saraiva, 'SULPOSCOPIA - f.IISTE- DR. JOSÉ MEDEI- Reprejor Ltda. ILAMPADA de FENI?A (Verificação e diagnostico de

Tel.: Cons. - 3.415 - Res, 54 - Estreito. RO - SALPINGOGRAFIA ROS VIEIRA R" F r d' UI'
. lesoes dos Olhos)

TEL
.

ua oe Ire e iveira, n. INFRA VERMELHO '

- 2.276 - Florianópolis. '

- 6245. - METABOLISMO BASAL 21 - 6 anda.r, G d P"
Radíoterapíap or. ondas'

, .

,- AD�OGADO -

" 'l'e!.: 32-9872 _ São Paulo
ran e rática na Re�rada de Corpos Estranhos de

DR. ROMEU BASTOS Dlt MÁRIO WEN- curtas-Eletrocoagulação _

Caixa Postal 150 .- Itajai ASSINATURAS ,..

Pulmao e Esofago

PIRES DHAUSEN Raios Ultra Yioleta e Intra
- Santa Catarma -

Na Capital
Ccmsultévu»: VIsconde de Ouro Preto 2 (Altos da Casa

,_ MÉDICO -:-
crANICA MÉDICA DE Ivermelho. 'DR MÁRIO LAU '-Ano Cr$ 170,00 .,. .

Belo Horizonte

Com prática no Hospital ADULTOS E CRIANÇAS Consultório: Rua �'�a�ano, I '.
-

Senióstre Cr$ 90,00
Resldencw - Felipe Schmidt, 113. _'Telefone �.365

São Francisco de Assis e na Consultório - Rua João' n. r, 1° andar - EdlfICIO do. RINDO N I t
.

Consultas - pela manhã no Hóspitãl - A tarde

Santa Casa do Rio de Picntoon'sluOlta-s" TDeal.s M4 'a'7s669·ho_ M.��:,;i���: Das 9 às 12 ho- C"L; _

UDIO I
Ano .r.. � .. " .er��� 200,00; ,__

. _das 2 _hor�� em diante ��onsultório .

Janeiro _ DR, A Semestre .... Cr$ 110,00' DOENÇAS DO APARELHO 'DIGESTIVO -

CLíNICA GERA.L DE raso
ras - Dr. MUSSI. . \�An1r:cios mediante con- ULCERAS DO ESTOMAGO E DUODENO, ALERGIA-

ADULTOS E CRIANÇAS F..esidência: Rua Esteves Das 15 às 18 horas - Dra. BORGES tráto. DERMATOLOGICA E CLINICA GERAL

Consultório: Av. Getúlio Júnior, �45. Tel. 2.812. jMUfSI. .' .

ADVOGADOS Os originais, mesmo não I Dr M· I N F
...

Vargas, 2 - BIGUAÇÚ. IResidê.,cia: Avenida Trom- Fôro em geral, Re?urso� 1>�blicados, não �erilo devol-1 loue '. une's errelra
Horá-!o : Segundas e Quin- OLHOS - OUVIDOS - powsky, 64,. perante o Supremo 'I'ribunal I vides.

•

tas-feiras, das 8,30 às 11· NARIZ E GARGANTA I DR. NEWTON IFedei'al e Tribunal Federal A direção não se respon-· .

horas.
. .'

I de Recursos. .
sabiliza pelos conceitos em i- RECEM-CHEGADO DO RIO DE JANEIRO

.He,s.idência,: .Ruao Felip.e -DR. JÚLIO-. DOIN
D'ÁVILA. I -F.SCRITÓmOS tidos nos artigos assinados. ATENDE A RUA VICTOR MEIRELLES N° 18 1ô

I OI CIRURGIA GERAL 'Florianópolis - Edifício ANDA.I:l DAS 9 AS 11 HORAS - DIARIAMENTE .

. Schrnidt, 23 -

i! andar, VIEIRA Doenças de Senhoras _ São Jorge, rua Trajano, 12 I'armadas .

CHAMADOS A QUALQUER HORA DO DIA OU
apt. 1 -e-e- Tel..3'(0-;,' I Proctelogla _ Eletrícídade

11-
10 andar - sala 1. DA NOITE NO CACIQUE HOTEL, A RUA FELIP

DR
. ESPECIALISTA EM DOEN-

. Médica" .Rio de Jnnelro - Edifício de Plantão SCHMIDT.
• WALMOR ZO-

ÇAS DOS OLHOS, OUVI-, ConsultÓl'i.o:. Rua Vitor B�)J'ba Gato, Avenida Antô- 10 Sábado (tarde)
MER GARCIA DOS, NARIZ E GARGANTA rMeireles n. 28 - Tetefone:',iI1IO Carlos 207 - sala 1008.

Farmácia Noturna _ Rua
Dâplomado pela Faculdade Ex-Assistente na, Policlínica 3307. ,.

DR
'

CLARNO -G N
·

M I C
\

I IINacional de Medicina da Geral do Rio de Janeiro, na Consultas: Das 15 horas I .

• • Trajano aVIo o or «' ar oepckeUniversidade do Brasil Caixa de -Aposentadoria e em diante. \ GALLETTI· 11 DOl(lingo - Farmácia,
.

-'. .'
.

.
»

Ex-interno por concurso da Pensões da Leopoldina Ral- Residência: Rua Vidal
. - ADVuGADO - Noturna - Rua Trajano I R

.

Maternidade-Escola Iway e no Hospital Sãd João Ramos - Telefone 3.422. Rua Vítor Meirelles, 60. 16 (Sexta-feira Santa _.,
APIDEZ - CONFORT(,J .i: SEGURANÇA

(Serviço do Prof. Octávio Batista da Lagoa. DR. DIB CREREM FONE: 2.468. F'
.

Viagens entre FLORIANOPOLI� e RIO DE JANEIRO
Rodrigues Lima) Curso no Departamento Na- - Florianópolis _ armacla. Esperança

- Rua �scalas intermediárias em Itajaí, Santos, São Se-
Ex-Interno do Serviço de cional de Saúde ADVOGADO

..•_ ....... --......,. _. __ - ........,.._,
Conselheiro Mafra bastião, Ilha Bela, Ubatuba, sendo nestes quatro últi-

Cirurgia do Hospital Consultas diàriamente das Causas cíveis, comerciais, Informa"ões. 17 Sábado (tarde) _Imos apenas para .moviment�_de passageiros.
I. A. P. E. T. C.' do Rio de 10 às 12 horas. criminais .e trabalhistas. -

.

.

_
Y I Farmácia da Fé _ Felipe �s e�cal�s em S, ,S:ebastwo, ilha Bela, Ubatuba não

Janeiro. 3'33. 'e õas. feiras de 15 às Consulta» populares u'els Schmidt '

. pre3udzcarao o horârio de chegada. no/RIO (Ida) e

Médico do Hospital de
-

I às 18 horas. R N M h do1.
. SANTOS (Volta)

C id d At d H' I d
. ua sunes ac a o, 7

.

18 Domingo - Farmácia
.

ar1,a.e ,
I' en e np .ospíta e

DOENÇAS DE SENJlORAS Caridade, d'e� 8 :às 10 horas. (esq. Tiradentesj - sobra-. Q leitor.. encontrará,. nes- da Fé - Felipe Cchmidt

, _. � PARTOS":"OP,ERAÇC>ES Consultór.iê : Rua' Vitctr �o,.- )"S�la a. l ta éo�na, informaçõf's 'que 24 Sábado (tarde) -

Cons ; Rua João Pio. to n. 16.:, Meireles, esquina com Sal- i
-

� . t 1 ·"'1 'It 'I' 4';'!"lo.· ( d'••, ,",.:'.1 _.l �8!U ·af .,t_men e e f I Farmácia Moderna - Rua
das 16,00 ·às 18,ÕO «Ianha Marinho. l i�êdjat�: .

I
.

horas.
-

, Residência : Travessa \ . -,
João Pinto

Pela manhã atende Urussanga 2. - DR�· H E N R I Q U'E JORN�i�' TelefOnt) .

25 Do�ingo - Farm�- Florianópolis
diàriamente- no Hos- Apt. 102. PRISCO PARAISO

10 Estado ..........

3.0221
era Moderna - Rua Joao

pital de Caridade. Pi t

Residência: DR. VIDAL MÉDICO A.��zeta .•........ 2.65:
ln o.

.

CLíNICA DE CRJA'NÇAS' Operações - Doenças ,nl.a.rl.o da Tarde ... ' 3.57,
.

O serviço noturno será
Rua: General Bittencourt ' D d ll. hl 246'"

. de Senhoras _ Cl'
.

ca d larJO a m.an . . . . ., efetuado pelas farmácias
n. 101. CONSULTÓRIO - Feh-

Ad 1
mi e

A Verdade 2.01l1,i M'; d St A tô
.

,.

pe Schmidt, 38. u tos. Imprensa Oficial,. .. Z.68�: o erna, o. n orno e

Telefone: 2.692. -

I C d E I N t it d'
.

. CONSULTAS _ Das 4 urso e. specia ísação HOSPITAIS o urna, situa as as ruas

DR. ARMANDO VA- qS 6 horas. no Hospital dor. ServidGrt>s De Caridade: João Pinto e Trajano.
d E

.

d (Provedor) '2314 A t t b I
N

LÉRIO DE ASSIS
•

Residência: Tenente Sil- o sta o
"

.

presen e a e a nao

(Serviço do Prof. Mllda-
(Portaria) . . . • . . .. 2.036 poderá ser alterada sem

.;_ MÉDICO - veira, 130 - Nerêu Ramoil •...•. !.831
Dos Servi�os de Clínica In- FONE _ 3.165. I 110 de Andradt:»

. Militar . . . . . . . . . .. 1.157 prévia autorização dêste

fantH da AssistênCia Muni-I I' (:l1nsultas - Pela manhã. São Sebastilo (Casa Departamento.
cipal e I{ospital de Caridade

_

-- I no H!1spital de Caridade. de Saúde) 3.153 -----

CLfNICA MÉDICA DE ·DR- ANTONIO MO- A t!;u'de, das' 15,30hs.
Maternidade Doutor BlEOla primariaCRIANÇAS E ADULTOS NIZ DE ARAGÃO em 'diante no consult6rl'0,
Carlos Corrta ... 3.121

A- Alergia - CHAMADAS DR- dventlsta
Consultório: Rua Nunes f1 Rua Nunes Mach.ado 17, -GENTES

.

. CIRURGIA TREUMATO-' - Matrículas Aberta
Machado, 7 - Consultas das r�'iqll.na de Tit'adentes. Te:' Corpo de Bom�irotJ S.IU •

15Ràs .ld8 horas. o�����a 2766. Serviço -Luz (Reela. C..lrsos: Primário e Aq-
�Sl ência :'Rua Marechal :::> ',A L mações) 2.404 missão.

Guilherme, 5 - Fone: 3783. Consultório: João Pinto, neslt'.encia - a Porta Polícia (Sala.Comla- Rua Visconde . de Ouro
18. Hotei. sário) 2 O."
Das 15 às 17 diAriamente.

. , . 0>(" Preto, 75.

Menos aos Sábados
Polícia (Gab. D�)e'

R B
.

1"5
Eado) . • . . . . . . .. 2.59�

es. : ocalUva <>. COMPANHIAS DI:
Fone: - '2.714.

.

TRANSPORTE
AÉREO

TAC ........ _ 3.700

('t'u�lrlo) do Sul 2.500
Panair .•......... 3.55�

VariE'. " . ..
2.325

....1iII_iMliaíill..IIiíII�...... L6idé A.reo . . . . . . .. . 2.402
Real , 2.338
Scandinav.. 2.500
HOTÉIS
Lux. .., _... 2.021

Mal[estlc ....•...•. 2-.276
Vende-se o Bar e Sorve- ·.1 �7�etropol ..

teria Americana sito à Rua La Forta . . . . . .. .. S.321

Saldanha Marinho n. 13, 1'-"'lqllt> !.... , 3.449

Edifício Machado. Tratar, ('�ntra: , , . .• Z . .,'l

1 1 U b' t
.

E"I'trt'l. . . . . . . . ,. ".371
'.'
:'0 oca com o sr. m er o

lrinl .. . . . . . . . . . .. �.t59

I i\1achado, o qual explicar� '''��TRET1'O! I Diretoria de Obras Pública; em Florianópolis 1° d

I c motivp da venda. Di8que ..•• ' . . • • • . De
.

Abril de 1954. .

"

e

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

DR- I. LOBATO
FILHO

Doenças do aparelho respi
ratório

TUBERCULOSE. .

RADIOGRAFIA E RADIOS
COPIA DOS PULMõES

Cirurgia do Torax
Fo.rmado pela Faculdade
Nac:onal de Medicina, Tisio7
logigta e Tisiocirurgião do,

Hospital Nerêú Ramos
Curso de especializaçãe pela
S. N. � �iI.-inter'1o e Ex-as

o- ::rístente J'e Cir..urgia do Prof.

lIgo Pinheiro Guimarães
(Rio).

Cons: Felipe ,Schmidt, 38
- Fone 3801.
Aténde em ho�a marcada..

Res: Rua São Jo.rge 30 -

Fone 2395. i

BAR E SORVETERIA

AMERICA�A

Caixa Postal, 45

t'lorianópolis
Santa Catarina

._--'

ITINERARIO DO �/M "CARL HOEPCKE" NO
SEGUNDO TRIMESTRE DE 1954

IDA VOL'TA

Itajaí 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

29/4
11/5

'

23/5
4/6
16/6
28/6

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

Horário de Saída:
,

dé Florianópolis às 24,00 horas
do Rio de Janeiro às 16,00 horas

Para mais informações dirijam-se à
.

EMPR!SA NACIONAL DE NAVEGAÇAO aOEPCKE

Rua: Deodoro ;._ Cai�a 'Postal n. 92 - Telefone: 2.212

Viagem com segurilDça
.

e rapidez
sO NOS CONFORTAVEIS MICRO-ONIBUS DO

81PI00 l<SUL-B:RISILEJRO))
Florianópolis,� Itajaf - Joinville - Curitiba

......... \> ----

Age
A

nCl-a.. l\,ua Deodoro esquina da
Rua Tenente Silveira

Diretoria de Obras tTúblicas
A V I S O

A DIRET�R:I� DE OBRAS PÚBLICAS, avisa que
mudou-se provlsonamente para a rua Vidal Ramos n
76.

. , .

Lavando. com �Sab.ào

-�irgem' -I[sp_ecialidade
dá' Cla•.'IBTZEL INDUSTBIIL;_Jololll1e. '(marca registrada)

-----iiiiiiiiiiii�
_;.*.�__,_.,,

�!�_D_om.__iz_a_-s�._.�f.�_mp_.�_e_'diRheiro > --.- _

Casas
Alugam-se ótimas resi

dências, uma à Rua Jos_�
Jacques nO 4 e outra nos

Coqueiros, p r o xi m O ao

Praia Clube.

.
Informações à Rua Con

selheiro Mafra nO 24.

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

A Noite do Calvário
Enluta-se o jardim, murcha triste a cravína,
Que alégre alf viveu, aos sons da madrugada,
O sól sacode a terra, a centelha divina,
A nuvem pelo céu perpassa descorada,

o mar triste soluça e foge em debandada
Afasta-se da praia orando .em cada ondína
E o' vento a murmurar da noite na C'alada,
Parece que interroga, as hervas ela campina. 110S que:

, ,
,

'- em 1.500 os navios, de
Pedro Alvares "Cabral", a

proximandondo-se de terra

fundearam junto. 'a costa,
havendo o Capitão Nicoláu
Coelho trocado' presentes
com os indígenas;

-en1 1616; em Stratford
na Inglaterra, onde nasce

ra em 1564, faleceu o gran
de poéta dramático Gui

DI
_ lherme Shakespeare. De

Delta 8 oOV, Di- pois de haver éscrita gran-
,

.

retoria da Ass.,� ,Je� tragedías, dramas e

.,;oemas os mais brilhantes,

s. P. s. V� morreu pobre e foi enterra-
'Tivemos a satisfação de (lO sem pompa" na Igreja

l'cceber o oficio abaixo, pe- Stratford, onde mais, tarde,

Io
'

que manifestamos nOS3a,
lhe ergueram um grande

gratidão e formulamos os monumento;

melhores votos de feliz ad-
-

- em '1636, em São Lou-
,

, e
renço da Mata (Pernarn- MARIA JOSE' RAMOS
buco) , travou-se um com- ,

glêsa, O Amigo dos Paren-

bat t 450 b '1' I SCHAEFER Participá seu contrato de tes A Vidã Doméstica dos
var ao conhecimento de V. te en re rasi erros I

'

d de
--

F
. i Participam o contrato de casamento, com a Srta. Russos Indio, Surdo-Mudo

Excia., que foi eleita e 'em- ;;(lman a os por ranClSCO • -
-

' ,

R b 1 di
. -

d
í casamento de sua filha HE- HELENA RAMOS SCHAE-

possada a Diretoria Execu- e e o e uma ivisao e·

\1200 h 1 d di
LENA com o sr. Adão Nil- FER

tiva, bem como aConselha' o an eses coman

a-I
-

1 J b t:' ton Ferraz d'Ely Fpolis, 17-4'-54.
e a Comissão Fiscal, que

c o� por aco Stachower,

regerão os destinos' (lesta eabendo a vitória ,a estes; 'IAssociação, durante o ('C>:'-
- em 1683, ficou 'sendo

;N
•

-----------

rente ano e que estão as- considerada 60mo' �é(l� 'ã;
-

'0'
.'

_

I

...

,

tit id governo da antiga Capita-!' S I' emeo�'
:

Ssim cons '1 UI os:

Ioia de São Vicente a então;..- , _''J

-

DIRETORIA Vila de São Paulo;
,

.
.

.

23 DE ABRIL

A data de hoje recorda-

Depois tudo esmorece, ah! vê-se um vulto erguido,
Os braços presos tem .pregados numa cruz,
D.1S veias à jorrar, 9 sangue 'redomído ... '

/.

É a sintese do bem, na agonia <t.1 dôr,
Eis alí o homem Deus, da humanidade a luz,
Que é o imortal �esu�: o símbolo do amôr.

,

... EnNESTO XAVIER DE SOUZA

Florianópolis, Ab"i! 1954.

ÚLTIMA lVÍÔDA

U ln vistido mUfto prático
pam de manhã, todo abo
toado na [rente,

-

sã'ia ligei
mmente rodada com dois
bolsos. O cor-po é simples

.

com decote quadrado e um

bordado que passa pelos
ombros [ormasuio mangui
nha. (APLA)

-0-

ANIVERSA'RIOS:

FAZEM ANOS, HOJE:

-Sr. Euclides Cunha,
DltO funcionário do' Tribu
nal de Justiça, aposentado,
e pessôa, mUíto relacion�da
nesta capital;
- Conego Tomas Fontes,

ex-deputado fedéral pela
U,D,N,;

Preceito do Dia
BONS DENTES E R�:·

GIME ALIMENTAR ..

,

Os dentes estragados Ol(
rariados são d�vidos, pj in

('ipalmente, 'a defeito,'" ,da
,

� ",
- alimentação. O regIme a!i-
_

mentm' é, pois, uma

((',:cições essencia�:; à cor.,

!'-ervação dos bons dentes.

PrOC1.t1·Q ingerir S('''�íJ'�('

alimentos 1'icos em cál

ci', >",m'o e VitcL,0,illU

D; leite e ,h iLlldcs

(colllhlécla, qUt'dJ {"j�, ,I.

�''''.'''''''8�''>; v,creltmJ.':! lê fl'tt.iwi

xxx

'ninistração:
- "Tenho a honra de le-

EXECUTIVA:

Presidenfe Helladio

_:_ em 1811, com a pre

-ença de seu grande entu

siasta, o Conde de 'Linha-

Olsen Veiga; res, foram .abertas as pri-

Vice-Presidente _ Eucli- meiras aulas da Academia

Manoel

lVIll�tar do Rio de Janeiro.
E' h.oje a Academia Mili
tar das Agulhas Negras
(AMAN);_

des Lago;
1° Secr�tário - David

rlomes Mendonça;
20 Secretario -

Dias;
Tesoureiro - Roberval

, - em 1815, em 'Lisbôa
faleceu o explorador e na

I.;"alista brasileiro Dr. A-

Cal-

'�,-'u-se em retirada, no Ri'1-
eõn do Camáquãn-Chi�o,
cem o General Alvares, que
c i6r a a tacar com 2.433' ar-

3i�va;
Tesoureiro Substituto

, Alcino Teodoro da Silv:.lj

CONSELHO

Presidente
lvlatheus Krüger;
Secretário - Hélio

lado Caldeira.

�il, nétscido na Bahia em 27
,k Ah-il de 1756;

ct<JS

Também,

Hollywood e a Moda'
..•----_._-�------;---------

No último nlÍ�.ro, ! APfNAS·
"oj.' 6 venda, da i .

7 00ilustrado i Cr$ ,--,

VEJA 7 páginas
-em côres

com, belos' exe_�plares
de arte indo-americana
..••.....-_. -- -- ----_ .. --_.- -.-...

ACiR�'DECIMENTO
A Comissão Organizadora das Festividades da. Se

mana Santa cumpre o grato dever de expressar (,S mais
sincei os agradecimentos a todos quantos contribuíram
com trabalhos gratuitos e donativos generosos para a
Sarnana Santa; e convida a todos para assistirem à San
ta Missa, a ser rezada ns Catedral, no dia ,:25 .do corrente
às 10 horas, nas intr nçôes dos Benteitores 'da Semana
Santa.

. ,

Pela Comissão: MO;lS. Frederici Hobold, Cura da
Catedral.

.

�.�

Partícípaçâo
NEYDE ,MARIA PEREIRA SCHIEFLET

e

WILSON AUGUSTO DA ,COSTA SCHIEFLER
têm o prazer de participar aos seus' amigos e pa

rentes o nascimento de sua filha WANDA EUNICE
ocorrido na Maternidade "Dr. Carlos Corrêia", à 18 d�,
corrente mês.

'

Fpolis., abril de 1954.

Participação
JONAS BAYER DE AMORIM

I

e

MARINA CUNHA AMORIM
,.

participam o nascimento de sua filha; occrrido na

Casa de Saúde "São Sebastião", .no dia 16 do corrente

que na pia batismal receberá o nome de MERCEDES.

Participação

NOVO NU,MERO
DE, "ALTERO,SA'"

Relativa à segunda quin- e Artista, O Estado Sobera

zena de abril, está à venda, no da Baldônia, Os Mais
na ,cidade, a nova edição de Belos Vitrais da França,
ALTEROSA, o magazine Rajputana: Mundo do Pas

que, pelas sua múltiplas a- sado no Século XX, A Lin

trações, não pode faltar em guagem Universal do Olhos

seu lar. Mãis uma vez, a e vários outros artigos e

revista ,�e que lVhnas se 01'- reportagens de palpitante
gulha em oferecer ao Brasil atualidade,

reuniu para, os seus leitores

todo Ur11 mundo· de interes-
Como sempre, o magazi-

ne da família brasileira a
santes artigos, reportagens,

presenta ainda diversas se-

contos, conselhos práticos,
_ções, contos estrangeiros e

etc., visando a proporcio-' . .

Ih h d
. nacionais, uma novela, poe-

na1'- es oras e entretem-
f

-1
-

d
,mas, e o erece, tanto .ao

mente e e evacao e espr-.: do ' li
,

"

mun o mascu 1110 quanto
rito. f

.. --

E
,. da edí-

ao em1111110, sugestões para
'[ ntre a matéria

sucesso no mundo dos ne-

cão, tôda ela preparada com ,. b 1
'

J

•
/ goClOS, para em e ezamen-

o CUIdado que tornou essa .

t d 1 f' -'b .

. _

. o o ar, en 1m, contrí UI-

publicação um exemplo de � d ilid d
' .

çees e uh 1 a e prática.
boa leitura, cumpre ressal-

, tal' a, continuacão da série
I

'

Ronda de Fantasmas, cujo
segundo artigo leva o titulo

Uma assinatura anual
dê;se moderno e útil maga
zine custa á"penas cem �ru
zeiros e dá direito agora,
na campanha. que está sen

do realizada pelos seus edi

tores, .a uma assinatura se

mestral gratuita de IT, a

revista-encanto da mulher.
Os interessados poderão re

meter a importância em

cheque ou pelo correio, à
Soco Edítôra Alterosa Ltaa.,
Caixa Postal 279, Belo Ho

rizonte, juntamente com

seus nomes e enderêços
completos.

"Caveiras Sinistras", e que

constitui um magnífico re

lato do cientista Thurston

Hopkins acêrca de observa

ções de acontecimentos so

brenaturais, Há ainda no

presente número de ALTE
ROSA O Elogio da Velhice,
Desvendado o Segrêdo dos

EVALDO SCHAEFER ,

..

ADÃO NILTON FERRAZ Mágicos, A História de A-
D' ELY mar da- Maior Poetisa In-

. violinistas
ACY C:\BRAL 'I'E1VE

- Sr. Jorge Polibio Coe-

'lho; COMISSÃO FtSCAL ger.tir,(IS;

-Jovém Odair Silva; ,

'_ (.m 1828, na Lagô"l
_ Menina Elizabeth, fi-' Genésio Leocádio da N�lrim o Segul1'.1o Tenente

-. Sou J . r
.

lha do sr. Mussi Dib Mussi; Cunha e DaVId 'I'J'ompo'gs� I
' z� unquelr_a, com !res

_ Sra. Edalgiza Pai111 ky Taulois.
'

canhóneiras atacQll na Bar--

Neves, esposa do dr. Se- I
Valho-me da oportuniJá- �'a ae ;ião Luiz a Esqua-

,

V C:"'a Argentina'bastião Neves, diretor da de para apresentar"3 .,' ,

Penitenciária do Estaâ�; ExcÍa, os meus protestos de
..

- em 1829, depois do

8nra. Jorgelina F. (::levadas estimas e distin- trcltndo preliminar de oaz

C d
-' ernl1an'ou em Montevid'l_'l

unha, esposa do sr. Ruy ta c_2nsi eraçao. '_ - ,

Glavan Cunha. Atenciosamente,
l egl'essando com as tropéis

X X Dav;d Go ....'es-- M'endú11f',.a h"asileira§, o General Ai:l- '

"" � , �

_ 10 Secretário. d:'éia, que ,aínda ,ocupav;l
"lque]a cidade; �:'.1 t(lt1flito entr0 parceil'o� f( .. a empregad,::; gás ja-
._ (,111 1933, no Rio de �ê iêgo dos Cluoc'; :'Pier- .�'.:' ('gênio para l'estabele�

,J:me'lo, em frente à Gale- rJts êa Cavern::l" e Centro C"í' ii ordem.
�i;; C\uzeiro regi:i+.' va-se :l :'. F:v-opl'iet;irio.'l 1e'ldo;)

Dois moços (gêmeos) estiveram há poucos dias nes

ta capital, exibindo-se 1)0 Clube 12 de Agôsto e na Rádio
Guarujá.

Foram os violinistas Frederico e N'colau Ríchtcr,
vindos do Rio Grande do SUl,. a convite do", Dr. Ed.
Moenich.

Aqui, a dupla realizou um magmfíeo recital no Clu
be 12 de Agôsto, sob 'l, patrocinio ds Secretaria da Edu
cação" Saúde e Assistência Social.

Frederico e Nic ,,131) Richter qUé, ;,'ão memb-:'m:' ,da
(hquestra Sinfônica àe Pôrto Alegre, r,ão vieram prece ..

:1100 de cartaz. OS SP.\J.�; nomes não ha":'am ain(1a ultra·
�ex;mdre Rodrigues 'Per'?i- l:<lSó-l)do as fécnteiras gaúchas ..

No entanto, os !j�,i1eos do violino �,io artista:: natos. -

Filhos de velho mÚ'3\_Ço profissional, conseguiram se im
::,Jêr à admiração do púhlico, graças SI) estilo próprio e

_- em 1827, o Gene:'u1, Cei,C'ado que os tornaram, aliás, eximios vioiitll'itas dá
Sel':astião Barreto, com '760, 1-.:oa músca.-

Antônio h"mells de Cavalaria, ba- ,E'rederi...:o e Nicol;}'J Richter, com "Ij.enas 22 ãn(ls de
1,-,. de, já don:.maIll cem maestria e nn·dsãà incompará
v<!' esse dificil instrun.ento q_ue é o vidino, como bem
) dén10nstral'c1m nas r.udíções aqui ajJl·�,sentada3,

Nicolau {: dono r.i.� l�m violino francês fabrkacto né!
ano de 1821 (mais de 1�0 anos). ,O a,� -1:rederico é .:ie fá
:"riu;:c,ão italiana e ter;:} 153 anos de uso. No recÍt'"j l;_>va�'
do a efeito no' Clube 12, os gê_weos. exp.cutaram ';Sonata
eri! si bemol (Vivald:.): ConcertaI em �é maior' (Bach);
P;,mance em Sol (B-Y.thoven); *as' azas ,do sonho

Ik;.ndeIssohn); �uas �endas brasileirqs (Tupynambá);
J, ehesfreud (KreIsb ,) ; 'Humoresqu€ , (Dvorak) j Sona
jP:t (-pagar:ini); Ta"'1:'('rim Chinês (Kreisler):, Dan'la
fe .r.gara n. t; (Brah:ns); Romance (Oswald); Andan.te
(Bcl('h); Ao pé da F':>f;ueira (Valle); Adágio elegíaco
('N :éniawskí) e Anãs Ciganas (Sarasate).

Na Gual'Ujá, os riúmeros mais a::;J1audidos foram o

"(JLh€cido "P0ema" de Fib'ch e Tllnh-jl'ii� Chinês, de
K eisler.

.

André Nilo :radascc·

'Terrenos· na .VillFlorida
,

(Estreito)
MAGNIFICOS LOTES,_ COM FINANCIAMEN'l'O A

LONGO' PRAZO-SEM- 'J"eROS -

\

Oportunidade especial para. aquisição, com grande
facilidade, de um esplendido lote na VILA FLÓRIDA.
Lugar alto e saudável, e toda facilidade de condução.
Priviligiada localização, nas PROXTMIDAD�S DO ES
TADIO DO FIGUEIRENSE, assegurando valorização
imediata.

.

OS TERRENOS EM ZONAS MAIS DISTANTES
NÃO PoDEM OFERECER AS MESMAS VANTA

Peça hoje mesmo informações a' .

SOCIEDADE IMOBILIARIA SUL BRASILEIRA
LTDA. (SUBRAL)

Escritório: Edifício Sã0 Jorge, Sala 4 Fone: 2-1-9-2.

----'----

Clube 15 de Outubro
\

(Rua Alvaro de Carvalho)
Dia IOde Maio - Soirée em homenagem ao Dia do

Trabalho
NOTA: - Não havetá reserva de mêsas.

EXAME VESTIBULAR
No dia 24 dêste terá início o curso preparat.-Jrio para

o vestibular de Direito, com aulas de Português Latim

e Francês (ou inglês); todos os sá�ados ,das 14,30 às

17,30, .no Instituto de Educa�ão, Sala:- 3°-G. Inscrições
na Livraria Líder a partir �o dia 14 de Abril.

Orientação: Prof. Hélio Barra0

VENDE-SE
Por �otivo de viagem, vende-se um quarto de ca

sal, estilo antigo, composto de oito (8) peças, por prl�ço
de ocasião.

Ver diàrjamente, das 1,6 horas em diante, à aua Vi-
dai R ..mos n. 50, nesta Capital. I

- -'"

�
•••
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1
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o SEGUNDO, ENCONTRO PELO CERTi\I\IE PROfi;ISSIONAL DA CIDADE SERÁ REALIZADO DOMINGO, NO ESTÁDIO
DA F. C. F:, REUNINDO AS'EQBIPES no ATLÉTICO E"PAULA RAMOS. O JOGO ENTRE OS DOIS TRICOLORES PRO
METK OFERECER LANCES EMOCIONAN TES E,MUITO SUSPENSE. O "ONZE" PAULAINO, COMO CAMPEÃO DO "INI

TIUM", VAI ENFRENTAR UM ADVERS.(\RIO TEMIDO E RESPEITADO, MAS SABE QUE SE LUTAR COMO NO TOR

NEIO-INI:CIO PODERÁ SAIR DA CANC HA COM OS LOUROS, DO 1'RIUNFO.

.....
'
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as JUIZES
Muitos nos pergun-l "

vez com o apito na bo-
taram o motivo pelo] rinho c João Sebastião ca.

""

qual o prélio inicial do da Silva. A peleja foi Estivemos palestran
Campeonato de Profis- referida, por Oswaldo do com o secretário do
sionais de 54, disputa- Silveira, o conhecido Departainento de Fute

do domingo passado 'guardião Vadico, que ból da Federação Cata

entre Guaraní e Roca- I pela vez primeira diri- rinense de Futeból,
iuva, .não foi' arbitrado giu um encontro ofi- prof.. Oswaldo Meira,

� por um .dos dois juizes cial, se não estamos en- que prontamente, nos

princlpáis, da Capital, ganados. Em verdade>, deu os necessários es

Manoel daPaixão Toui o vimos pela.primeira [clarecimentos, Os árbi-

PEDIRA�M -<, MUrTO
tui um absurdo. Leva-

tros Tourinho e Diâo da a proposição ao co-. direção do' jornalista
haviam dirigido, na úl- nhecimento dos' clubes Nelson Maia Machado,
tima semana, uma pro- principais, êstes a veta- ,

que para não paralizar
posta ao Departamento ram, tendo então o De- a disputa do certame,
de Futeból estipulando partamento de Futeból1organizou de pronto
a quantia de mil cru- sem ao menos 'enviar um novo, quadro de
zeiros por arbitragem uma contra-proposta, juizes, confiando a Va
de partida-entre esqua- comunicado o' assunto- dico a tarefa de 'dirigir
drões profissionais, o ao' Departamento de o primeiro jogo do
que na verdade consti- .Arbitros, agora sob a Campeonato.

1

,
A situação no D. ,F.

em Iace do acima refe
rido, é crítica, Não co-

'

gitou a F. C: F. da vin
da do árbitro Adelino
Ribeiro de Jesus para
dirigir [ogos do Cam
peonato da- Cidade?
Com a�' palavra os res

ponsáseis pela sorte do
,futeb61 de nossa, terra.

RESOLUÇÕES DA FEDERAÇAO CATA
<. ',' ". � RINENSE. DE. FUTEB(JL

- 'i'"

AVAI FUTEBOL
CLUBE

...:.... : "T1�'{tnsierências:
..

' CIRCULAR N. 1-'54
,',

,
,x x,x

Orlándo �eis .dos Santos, ,.Ndilio 'Xavier da Rosa, Otto
Aos senhores SOClOS do--dó Güeranf.pára o- Figuel- de-Souza Cobra, Ernani An-

Avaí Futebol Clube:
rense,_, -

,

' gelino Rodrigues,' Sebastião
As-í Gonçalves, '. do.;_Avaí José de Oliveira, Waldir Ta-

para 'o Guarani. 'i�, b J' P t 1
-

d M
tebol Clube em reunião 'le-,

oas, iose an a eao 'e 0-, vada a efeito dia 12 do cor-
. Reinaldo dos Reis Silvei- raes, Ivanildo Bernardo da '

,

, , � rente mês e conforme cons- '

')'a, do Iris para' o Guaraní. Silva, Moacir Macedo de
tá na ata número 9-54 'da

lfamilt?? Silva, 'do Fi- Lima.e José Ferreira Costa,
. gueirensa-para o Guarani. Walter Borjes do,;�ª��iinen
eÓ: An�!3tác;io Sil'veira, 'do, to, "'Arnianilo

..

l,Vfàrques de
Paula Ra�os para o Gua- Lima e"Sílvio da Costa Sil-

Walter Henrique Souia, Pelo C. A. GUARANY: que pretende neste campeo-

do Iris . para o Figueirense. Grinaldo Costa Furtado,
r-ato apresentar ao público

Moracy Gomes, do Fi- Valmor Pires e Manoel San- esportivo uma equipe a al-

gueirense para o Atlético. 'tos Dias. tura das g�oriosas tradições
do Avaí Futebol Clube.Grinaldo Costa Furtado, Pelo PAULA RAMOS E.,

d R di O aumento das mensali-co a mm para o Guarani, C.: Nerí Paulo da Rosa, Ja-
Irineu Nunes, do Iris pa- cí Destri, Jorge Alves, Moa-

<{ades vigorará a partir �o
r P I R mês, de maio do correntea o au a amos. cir Luz, Oscar Veloso, Leo-
Alípio Borges MartI'ns, d J

-

S'l Ald S'l'
é,no.

nar o 'Oao 1 va, o I-

do Radium para o Paula va, Sidney José Dias, Osmar
Ramos.
Roberto Oliveira Filho,

da A. D. Colegial para o

Paula Ramos.
Edio Mário Rosa, do Pos

tal para o Paula Ramos. '

Renê Pires Machado, do
!ris para o Paula Ramos.

raní.

Gunther Stroisch, do A-
vaí para o Guaraní:

'

Sadí Luiz Silva, do Avaí

para o Guarani.
.

Nelson Valadares, do Ra
dium para o Guaraní.
Nilo José Luiz, do Treze

de'Maio para o Guaraní.
Fernando Damiani, do

América para o Guaraní.

F�ávio Veloso da Silva,
do Flamengo para o Guara
ni.

Insc?'ições: '

Pelo -Campeonato de Pro�

fissiQnais foram inscritos os

seguintes atletas :

Pelo BOCAIUVA E. C.:

AiIto�
.

J�sé de Cerqueira",
Cezar Antunes de plivejra, '

João Vicente de Lima, Mo
rival da Silva Porciúncula� ;

"----------------------

FLAMENGO E FERROVIÁRIO, CAM-
PEÕES DO TORNEIO-INICIO

O torneio-início' do fute- que pela primeira vez dís
ból gaúcho teve lugar do- putam o Campeonato de

mingo último no estádio do's Pôrto Alegre:
Eucaliptos, sendo vencido Em Curitiba, presentes
pelo Flamengo, de Caxias nove clubes, disputou-se do- EMPATARAM FLAMENGO E RAPID
do Sul que venceu na par- mingo o imprescindível tor- ,VIENA, 21 (U.P.) _ Jo- meiro período da contenda
tida decisiva o Juve'ntude. neio-início, sagrando-ie, gando na tarde de 2a. feira, findou com a �itória parcial
Por coincidência. Juventu- ca�peão o' Ferroviário e vi- 'nesta cidade, a equipe bra-

do Flamengo" goal de Be- '

de e Flamengo são os dois ce-campeão o Gu'araní, de ,�ilei:ra de Juteból do Fla-
nitez. Na fase derradeira os

novos da, divisão Principall Ponta Grossa. mengo, do Rio de Janeiro,
locais reagindo, marcaramdepois de estar vencendo ao

NOVO AD�ERSÁRIO PARA 'ROCKY. quadro local do Rapid por mais um tento. Esse placard
MARCIANO 2x1, deixou que o mesmo (2x) perdurou, até o fínal

LONDIl,ES, 21 .(U,P.) _ da, mas' há sérias questões igualasse o marcador. O pri- do prélio.
Don Cockell; 'campeão da financeiras a resolver. Um

,Inglaterra e tio Império na encontro na Inglater.ra ren-
,

l
<-:ategoria d�s. p.esos-pesados, de metade de""um outro nos FUTEBOL SANGRENTO EM MARILIA
pr.etende dIrIgIr-se aos Es-

EdU 'd RIO 22 (V A ) IfI'
d d ' .' , sta os nI os. " ',' ,- n

or-,
ista. A policia 'enfrou em

,ta os Uni os no proxlmo

I C d 1 d M T S- PI'
,

,,' ontu o, para que a uta 111,am, e ar! la,
.

ao au o, ação para restabelecer a or-
outono' para lutar com Ro�. . d
kM' O

,se realIze, deve MarCIano que cenas eprlmentes se dem, fazendo vários dispa-
c y arCIano. empresa- verificaram na tarde de do-' 1'os, tendo um dos projetis,
rio, Salomão, preferiria que vencer Ezzard Cha:rles. no" f' 1 d

'

mingo, no ma o encontro, 'entr,etanto, atingido um tor-
a luta fosse 'tra�ada em Lon- dia 16 de junho e Cockell entre os quadros de futeból " "

dres',,',p�u;a que Cockell, con- supedir Kid Matehews, a cedor, que faleceu momen-
"

. daquela cidade bandeirante
tasse com- o apoio da torci- 1° �e jun?-o. e o Esporte Clube Nordeste',

tos depois, no próprio local.
,

de Baurú. Tudo foi motiva-
A agressão sofrida pelo

SS,n,tos. Para Junar Nesta ,Capit�1 :�Ó��::l::�:::':��;::d: ��i���[�ª��j�!:I Pilrtida, ao trilar o apito do
juiz, dando por terminada a

. -

Releja, invadiu o camp� a-

gredindo o árbitro e seus

A Diretoria do' Avaí Fu-

referida reunião, por una
nimidade resolveu majorar
a mensalidade mínima para
Cr$ 20;00 (vinte cruzeiros).va.: ,

'Pelo C. A. CATARINEN-, Tal decisão da Diretoria
, baseia-se nos constantesSE: Moraey Gomes, Romeu

Botelho de Abreu, Altami- aumentos dos 'preços de ma-

1'0 Silveira e, Lauro Soncini. terial, corpo por exemplo,
Pelo FIGUEIRENSE F. chuteiras, meias, etc., e'

C.: Acary Pacheco. tambem o recente aumento

PIde vencimentos dos atlétase o Avaí F. e.: Osny
.Manara, Armando Primo

bem como a contratação de

R
.

R d novos elementos que virão
USSI, icar ino da ,Silva,

'

Paulo Manara, Osní Her- reforçar nosso plantel.'

mógenes 'da Silva,.Edgar de Pelo exposto' acima veri

Oliveira, José Brognoli e
fica-se a necessidade da me

Saul Oliveira." dida tomada pela Diretoria

A DIRETORIA

de Farias, Irineu Nunes,
.Alipio Borges Martins, Ro
berto Oliveira Filho, .Edio

M�rio Rosa e Walmor de
Souza.

FEDERAÇÃO ATLÉTICA CATARINENSE
Nota Oficial n. 14/54

RESOLUCÕES DO CONSELHO TÉCNICO
�

.

�

,-.. �

a) - ADIAR, o Campeonato de Volley-Ball da ci

dade, de comum acôrdo com as Associações
filiadas;

b) - INicIAR,' imediatamente, o treinamento da
,

Equipe que participará do Ca�peonató Bra
sileiro de Volley-Ball.

Florianópolis, 19 de Abril de 1954�
(As.) Nívio de Anrmde - Secretário.
Visto:

' '.
(As.) Osmar Cunha - Presidente.

Internaoional
Apurou a nossa reporta

gem que o conhecido espor

proressor Oswaldó Méi:

1
I
I
t

IRIS FUTEBÓL CLUBE Federação ·Cat. d:& Xadrez
11l�" Campeonato FI'o'_JVlitaQo

de Xadrel
,

1. - A Federação Catarinnes , de Xad '�ez prnno-

ve_:á, a iniciar-se em fins do corrente mês, o

III Campeonato da Cidade, para o qual estão
convidados todos os entusiastas do Xadrez da

Capital.

Recebemos e agradecemos o seguinte ofício:,
"Florianópolis, 19 de abril de 1954.
Prezado Senhor.

'

De ordem do sr. Presidente tenho o prazer de co

municar-lhe que em sessão de Assembléia Geral, reali
zada à 4 do corrente mês foi eleita e empossada a seguin
te Diretoria que regerá os destinos desta agremiação es

portiva no período de 1954-1955.
Présidentes de Honra _ Eugênio Dal Grande, Ata-

liba Silva, 'Polibio Alouso Cisne:
'

Presidente _ José H. Duarte Silva .

Vice-Presidente -, Vitor Kraus.
1° .Secretário _ Enio Dal Grande,
2° Secretário _'Armando Russí
1° Tesoureiro _ Aldo B, da silvá.
2° Tes.'bhreiro - Mário Dal Grande.
Guarda' Esporte _:_ Vergilio Freitas -Fílho.
Orador - Oscar Vieira Filho.
Capitão Geral _ Rosenir Teive.
Técnico _:_ Numas Cardoso.

CONSELHO' FISCAL
Presidente - Ârnaldo Arnoldo da Luz.
1° suplente _ Maurity Borges.

'

2° suplente _ Carlos Castro.
.

3° suplente - Vergilio Freitas Filho.
COMISSÃO DE SINDICANCIA

Presidente _ Waldir Brasil.
. 1° suplente _ Orivaldo Cisne.
2° suplente _ Tércio Gama.
3° suplente - Maury Borges.
Na certeza de que os novos dirigentes continuarão

à merecer o ,mesmo apoio e simpatia recebidos por seus

antecessores aproveito o ensejo para apresentar-lhe os
votos de alta estima e consideração. ,

�nio Dal Grande
1° Secretá�i'o".

F., -está se revelando um

bom emprezário de jogos de

fUteból, tanto que· acaba'de
se dirigir às delegaçõ:�s dos

I):lt�l,'
, ,

Pôrto Alegre, que se encon- lis.ta� do mesmo nome, que sião do regresso a-;-seus tor
tra no' R�o disputando um � ,II,'" ", ',' �, 'rões. Espera-s,� 4IDji,respos-

, :'se ,encontra na 'Argeflti:na" '

quadrangular como o Bota- ta favorável dos dois famo-

'sos clubes que tanto enalte

Capital por oc�- 'cem o futeból brasil�iro.
. , ,

o.')

� .' .

2 - As sessões realizar-se-ão nos salões do Club 12

de Agosto, gentilmente cedidos pela DIretoria,
não havendo portanto exigência para que os

participantes sejam sócios daquêle tradicional'
e simpático Club. '

3 - As listas de inscrição. acham-se co.n 0S s-s.
José Garcia, E'lio Ballstaedt e João Ribeiro, à

disposição dos interessados.
4 � Encerrar-se-á a inscrição no dia 24 .íêste mês,

às 12 horas, havendo às 15 horas urna reunião'
no Cluh 12 de Agosto das pessoas inscritas, a

fim de se fazer o sorteio e subseque.ue empar
ceiramorto .

....::. Nessa mesma ocasíã i será lido
o Regl;!&mento do Campeonato, que e,it" sendo
elabo :3JO pela Direção Técnica da FCX.

.

5 - Por considerar importante o comn,uecimento
de todos o� inf,C'l�tos à reunião do dia 2'\, às 15

horas, resolveu :::l FCX considerar como auto
tomáticamente cancelada a ínscrição daquêle
que ;'l, da faltar.

Fiorfanópoli.s. 16,de ahrIl de 1954
J. F GrlRCIA - Ln Vice-Pre'lidente

t
,I

considerado como grave.
Seus familiares, igualmente
atingidos pela furia da mul-

auxiliares, além do repre- tidão, também foram hospi
.;;('nta�te da Federaçã() Pa,u- talizados.
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EDITAL.
O doutor Ma:tr'oel Barbo- ro Agapito Mafra, Antonie-

.sa 'de Lacerda, Juiz Eleito- la Carvalho 'Rocha, Maria' Na primeira quinzena de

ral ,da _13a. Zona, Circuns- Terezinha Màrtins, .Nerêu Novembro será .sntregue ao

críção do Estado de Santa José 'Vieira, Auta Pereira público o Planetario adqui
Catarina" na' fo}ma da lei,' da Silva. Inêz ,Maria dá Silo dd� pela Prefeitura Muni

etc. va, Manoel Quirino Pires, cipal' C�nstituirá, indubi
Paulina Garcez de Souza, tave1mente, uma das gran
Ivete Lobo Montenegro, des atrações do Parque Ibí
João José "Nunes, Ogrécia rapuera,: transformando ..se

= Nata Farias, Arcelino A�-l num centro de cultura;- p��
imo Nunes, Aurea Joaqui- pular, a exemplo dos .insti

La da Silva, Maria Cameu, tutos idênticos construídos
Alvina Dorvalina da Con-

Terminadas as enchentes era de se esperar uma

pronta iniciativa do sr. Prefeito Cantid_i� Vir+ssimo -que,
diga-se de passagem, demonstrou e está a demonstrar ser

; incapaz de tomar qualquer .-negida digna de mérito. O
sr. Prefeito nem siquer teve a iniciativa de, a exemplo
de outros Prefeitos de municipios viunhos, telegrafar

,

aos poderes competentes, comunicando o ocorrido e pe-
-dindo auxilias. Quem passa por Biguaçu e "ê os estragos'

, causados pelas enchentes, pergunta logo si em Biguaçu
também houve enchentes ... ,e logo em seguida declara:

'

"é, nos jornais eu só li telegramas dos Prefeitos de' Ti
jucas, Itajaí, Palhoça, e�,�., comunicando ao Govêrno Es

tadual os estragos causados pelas enchentes naqueles
Municípios, mas, telegrama do Prefeitode Bíguaçu ':U ra, Dalila Idalina Arantes,
não Ti, em nenhum jornal". "roceguay Carvalho, LilCY'
',.

.

A rua·1 de Setembro, a' que sofreu mais'e�tragos pê- de Lima, Nilto Gonçalves,
, las enchentes, está totalmente Intransitável, cheia de Lidia Rita Delfina, Dalmira
enormes buracos que abrangem a largura da rua, impe- ::l R S bi A" d
d· d t

A

't d '1dI'
.

I ,a asa, k a Ino nlZlO a
111 o o ransl o e velcu o e'qua qu� espeCle; o <.a ça- '.,. . ,

menta da Praça Nerêu RamQs, acha-se' solto, r;!e' véz que" ,;:-,ilvell'a, nda Silva Goulart,
as águas tiraram a areia que existia entre_os paralelepi- Zilda 'Freitas da Silveira,
pedos. O Jardim da Praça Nerêu Ramos, cheio de mon-

I Leonel Epifânio Cameu, AI
tes de areil1. Em frente a igreja matriz existe um enorme' ,\'al�o Fagundes, Marina Dor
buraco. Tudo isto que aqui se vê, todos esses estragos
feitos pelas enchentes. tudo isso e mais aquilo, é "nada"
para o' sr. Prefeito. O�'moradores da rua 7 de Setembro,
que se arrangem. O vigário da igreja local que l:oloque
uma'S carradinhas de barro naquele grande btn'aco em

frente à matrh: O vento 'que tire a areiá do' jardim Al
fredo Silva e coloque as mesmas entre o éalçarnento. ()

. sr. Prefeito está, talvez, apenas pensando na p.strada de
Ganchos. Já são passados mais de 10 dias que as, águas
se foram, e o sr. Prefeito nenhuma providência tomou a

fim de acertar o qu'e está estragado. <Enquanto os Prefei
to� de outros 'Municípios vizinhos, atingidos pehs en

chentes, telegrafam e se comunicam pessoalmente com

as autoridades competentes, o sr. Prefeito C�mtclio Viris
simo está a esperar que uma dádiva do céu Venha em' au

xílio de seu Município ... ". Que Deús, tenha dó de nós

biguaçuenses�' .

,Noti,cia! de liguaçú
t.

I ',�
- .

,
.

.�.�

as portas da Prefeitura local, para aquela finalidade. O

sr. -Prefeito, no caso da falta de energia elétrica, mandou
apenas que se t�lefonasse, a FI?,rianóp01i;;, no mesmo sen-

'

tido . .. .apenas IStO ... ,apenas, mandou telefonar, quan
do o caso exigia uma providência enérgica, quando o ca-

, 80 exigià' o comparecimento do sr. Prefeito a Florianópo
.Iís afim de explicar pessoalmente a situação aqui reinan

,

te, e exigI!' a energia elétrica para a nossa Cidade, a qual-
quer preço, de vez que estava em jogo a vida de muitas

pessoas, de vez que a falta de, energia elétrica, naquelas
duàs noites de pesadelo, com as águas a crescerem cada

"VEZ mais, deixou a população em pânico. A altas horas
,- daquelas noites diversas foram as pessoas que pediram

,

socorro e foram atendidas por particulares que, com es-

pírito de solidariedade humana, prestaram valiosos au- �

xilids, mesmo dentro da densa escuridão. O único esta

belecimento público a abrir suas .portas à população foi
�, o Grupo Escolar desta Cidade, que abrigou diversas pes

.sQas"in,çlusive Gr:iançªs, que láficaram, as vezes sem co

mida, de vez que eram pobres, sem que o sr: Prefeito
Municipal e mesmo 'o responsáv.el pela Legião Brasileira
de Assistência, fornecessem a alimentação necessaria,

indispEnsável aquela -pobre gente. ',O sr. Prefeito que é o

"ma'rlda-chuva" aaqui e que diz resolver "tudo", ne

nhum conforto moral nem material deu a esta pobre
,

gente.

APóS AS ENCHENTES

AS ESTRADAS DO MUNICIP!O

_ Tôdas as esfradas. do interior do Município, já antes
das enchentes, estavam intransITáveis. Com as águas das
enéhentes sé'agravâiam ainda mais o estado das nossas

estradas do interior 'do Município. Na' estrada de Alto
Biguaçu, que é, a estrada orguTho do Prefeito Cantídio
Virissimo, está i:Qterrompido o transito, e não se sabe
quando ficará transitável, devidõ ao péssimo estado em

que se encontra. A estrada de Três ntachos, nas mesmas

condições. A estrada 'de Sorocaba, que sempre foi uma
estrada transitável com tempos chuvosos, está em com

pleto abandono. A estrada de Ganchos também muito so

freu com as águas das enchentes - esta, porém, interes
sa _de perto ao 'sr. Prefeito Cantidio Vir_Í.,;sim0, graças ao

que, já está bem melhorada. Logo apQs as enchentes o

caminhão da Prefeitur::;I local, com um grupo de h�mens,
chefiados .pelo próprio Prefe'ito, deu inído aos reparos
da dita estrada, de maneira que para o lado dos Ganchos
as cousas vão bem melhores. A 'estrada de Ganehos tem
o privilégio de interéssa-r de perto ao sr. PrefeitIJ Car.ti
dia Virissimo ... tamb4m". pucféra .. , de. �á é que vem

o leite que o sr. Prefeito vende na Usinif em' Flor:ianópo-
1is, de lá é que o sr7refeito tira algum dinheiro, trans
portando passageiros parà Biguaçu, com uma caminho-'
nete de sua propriedade.

As outras estradas, os proprietários de ônibus e ca

minhões que transitam pelas out.ras estradas do Muni
cípio, que se lixem. .. que esperem pelo Senhor SOL.

, Biguaçu, 14 de abril de [954.
. ,.'

_ (Do,Correspondente)

t Missa de 2· anivers�rio
Thereza Barbato, filho, nora 'e neta (auz�ntes)
Convidam aos parentes e amigos de, João Barbato,

para Missa de 2° aniversário de seu falecimento qu':;!
será rezada na Cátedral, no Altar de N. S. de Lourdes
ás 7 horas do dia 24 do corrente.

•

A todos que comparecerem a êsse 2to de fé cristã
nossa eterna gratidão.

INVICTA, A 'PORTUGUESA DE
_

DESPORTOS
DUSSELDORF, 21 (Ú. brasileiros, aos 43 e 4 da se

,

P.) - A Portuguesa d-e gunda fase. O centro avan-

Desportos, de São Paulo,- te do Dus�ldorf, Kern, foi
, derrotou o clube local, For ... quem assinalou o único ten

tuna, 'perante dez mil

eS-1
to dos locais, A primeira

pectadores, Dido e Apis fo- etapa findou com o marca

ram os goleadores para ,os, dor empatado en1 Ulll tento,

/

':ft![fi�1'JIB.:nUi Em'- N"o'1° ..(O REGULADOR VIEIRA) (J ,I'I�
:=l���1�:;;�í; São Paulo terá o seu Planetário
caa ,Uterinas, Menatruae., e .poa o

parto, e Dores 'nos ovirlo..
,Ê poderoso calmante e Repl.·

dor por excelênclL
FLUXO SEDATINA, pela ..ui &:Om

provada eficacla "receitada POI
m6dicoI ilutro.

FLUXO SEDATINA encoDtn... .,..,
"/

:, toda parte.
-

(

Faz saber aos cidadãos:

Ernesto Ouriques, Jacy de
Jesús Silva, Hilário Manoel

Martins, José Manoel de

Souza, Zoraide Maria de

Souza, - Vera de Carvalho
Vilela, Isabel Joaquinà da ceição, Tito Baptista, Lúcio

Sabíno, da Silveira" Maria

Joaquina da Silva, Frede�i,
co Funke, Ayrton Alcid�:

C�arcia, Eugênia Lopes Du- Villella, Nelson 'José de Me

ira, Jupira das Chagas Ga- lo, Maria de Freitas Ga.cía,
meu, Asbel Solou da Silvei-, Alécio Tavares da' Costa,

Heitor· Florentino Ansay,
Waldisse de Souza Padiíha
Norberta Firmino de Ra

mos, Clarinda da Silveira

Ferreira, Manoel Eugênio
.:1a �ilva, Altair Dominoni,
Mauro Júlia de Abreu, lca
cí Ventura Silveira, All.p."
,Borges Martins" r.eoncici

valina da Assumção, Niça-_ bocêncio, Ivonesio José du
-01' da Cunha Arêas, Ma- Oliveira, Paschoal Guede<;

Silva, Moisés Costa, Maria
Jordelina da Silva, Sidelma
Souza Pini, Valmor Zomer

'1oel Onofre F�inandes. Lu-' I10drigues, Cantalicio João

�dia Alves Leal) ErocIides' Laurea�o, Bonifáci:o Venân

:\1anoel Ma:rtin..s, J:uliana· cio da' Con��ição, Jodos rre

Maria Nunes, Lindomar da-- �:dentes nesta Capital, que
3ilveira, Eâgar Rutkoski, de acôrdo COlll a circuiar,
�eci Lopes, Manoel Júlia número 3 de 8 de mar«;)
de Abreu, Benta Dorvalina qróx,imo passado do Egl''':�
te Assumção, Maria da Gló- gio Tribunal R'egional El�j
,;a Souza Jacques, Armal1- t�)l'al dêste Estado, ficam 'ln
;0 de Melo, Ad!r' Mamoa ,limados para dentro do p>:a
,.)tilia da Silva Dantas, Da- lO de 60 dias contados da
lila Luiza de Lima, Hilda data da publicação dêsf:e
��uiz Ramos, Dilma Temotes [·ara o' cãi-tório ,Eleitoral
:"aureano, Generosa da Sil- ,��esta Zona sito no Palácin
'ia Cal�POS, Car'mem -Silva, da Justiça, à Praça Pereira
Maria Luiza \ Párto, Doris Oliveira nesta Capital, vi

Maria Fragoso, Honório Hi� rem receber o título eleito
J.ário da, Silva, Ormandina ,'aI pelos mesmos req1..leri
S.ehmidt de Oliveira; Wal- .:los, sob pena de canc�la
:1emiro João Laureano, Do- m�nto de inscrição. E para'
r Clcí Porfirio Lopes, ?ai.: ::{Ue chegue ao conllecimep,
il1unda dé_l Silv.a _P�res, ,João to de toqos, mandou publi·
,�uvenal da çosta, Izaltino cal' o presente edital na fo\;.
João Pini, Marlí Terezinha ma da lei. Dado e pass[ld�
,'\mmon, José Gl'umiché de '1esta cidade de Florianópf)
Souza, TE:H:zinha Paula Bo- lis) aos 8 de abril de 1954.

€lho, Oswaldo Joaquim An- Su, Waldemiro Simões ele

[unes, Moritz ,Bertolino da Almeida, Escrivão Eleitoral

Silva, Wanderley Citi� Teo- o fiz dactilografar, conferi

'lócio, Graciliano Lúcio de e subscreví. Manoel Barbo,

Sêna, Walmor Egydio Pe- 8a de Lacerdá - Juiz de

reira, João Correi.a, Dalmi- I
13a. Zona.

--- ------

EDITAL DE. CONVOC'/l.tÃO
Aug:., Ben:. � Sub)'. Loj:. Cap:. "HÊ-GENRAÇAO '

CATARINENSE"
.

ELEIÇÕES
,

De ordem do R2Sp:. Me�tr:;, convoco a togOS os

fIrm:. RRe:. do nOS5') quad:., com din,Ho a voto, para
as eleições das LL.j: ' t,:. e C:. bem como para as repre
sentações estadual e fcdel':al, cuj.o p1e'to terá lugar no

dia 27 do corrente JUês, às 19 horas, no 'Temp: '. à rua Vi
daI Ramos n. 80, nesta Capital.

Florianópolis, 20-de .abril de 1954.
G:. Z:. Sec.r:,

UMA DAS GRANDES A_

TRAÇÕES DO IBIRAPUE

R,A ., A CÚPOLA MEDI�

RÁ 20 METROS DE DIÂ

METRO POR TREZE ME-'
TROS DE ALTURA -

UMA rscot.e, E lJM TE�

ATR6 ONDE OS,ATORES,
SÃO' OS CORPOS' CE-

, LESTES<-.-

por processos especiais. A'
União é executada .a par-

das estrêlas e'-pranetas, ob
servando naquela àboboda

artificial, em poucos minu

tos, a posição das . estrelas
nos dois heinisferios, como

se estivesse fazendo uma

viagem do Polo Norte ao

Palo Sul. Será uma escola

tir de uma armação de ma

deira circular, instalada no

interior da 'cúpola, ::__ A cú

pola exterior é constituída

por uma armadura de, ma

deira, dentro da qual Será

montada a' tela hemisférica onde o público, encontrará
de projeção. 'Na periféria a maneirà mais simples, até
da cúpoIa interna e à altu-\ o momento, da vulgarização
ra de -três metros, ver-se-á dos- estudos' astronômicos e

� perfil, dentro de um a�-I assistirá a e:petaculo�num

gula doe 360 graus, da ca- maravilhoso teatro, onCle os

pital paulista, recortado em átores são o�;-corpos ce

fotografias : especialmente lestre�. - O 'planetário é

executadas e montadas em uma construção definitiva

armação d� madeira.

Desta maneira, no 1111ClO

e no' fim õecada demons
t�ação ou aula de astrono-:

e as demonstrações, .que

não durarão mais de ses-
�

senta minutos, serão acom-

panhadas ,<lê explicações
dadas por locutores orien

tados por professores de

Astronomia.

mia, o espectador terá a im
em vários países da -Euro- pressão dê assistir ao cre

pa e nos Estados Unidos da

I
puscolo e à aurora na Pau-

América do Norte.
'

licéa.
O edifício obedece às -

nesmas linhas funcionais'
,

,

le, conjuntos arquitetônico'
ráçado por -Oscar 'Ni€!
'1e'ly�r para as obras da Co
riissão do IV Centenário, e

ma cupula medirá' 20,06
netros de diâmetro' por
:3,03 de altura.' Destina-se
1 abrigar o 'aparelho adqui
l'ido na Alemanha que re

'll'oduzira um céu artifiCial
com estrelas, planétas e

:�onstelações. Será um pro�
�esso prático de ensino da

'\stronomia, divulgandó ao

povo as maravilhas side
rais.

,

,O CEÚ • ARTIFICIAL

Êste ceú é "projetado por
-:

'
,

um ap�relho de alt� pre- \
cisão mecânicá e, ótica, sô
ore a face interior br�nca
.:le uma gl;ande tela hemis
férica.� Êsse maravilhoso en

genho foi inventado e aper

feiçoado pelo prof. Walther
Bauel'sfeld" engenheiro da
firma Zeiss.
O diâmetro da 'cup01a de

projeção é, em geral, de 20,
123 ou 25 metrõS: Irssa cupo
la é suportada por um anel
circular de três Inetros de,
altura. Centenas de espec'"
tadores podem tomar lugar
h�sse teatro,celeste e acom�

panhar os maravilhosos fe
nômenos astronômicos. A

cúpola é sempre construida
em edifícios de maiores

proporções, os quais po<!em
ter aquela forma geográfi-;
ca que é a mais usual, ou

'"er montada" em um edifício
de estrutura diferente.

9 prof. Bauersfeld, após
'" Q dvarlOS estu os mostrou co-

mo é possível consttruir-se'
uma cúpola hemisférica re

duzindo ao mínimo o mate

rial e mão de obra;,isto gra":
ças à sua concepção de uma

cupola feita em aço .ou ma

deira que muito se asseme

lha as malhas de uma rede
Esta armadura é',consti

tuida de cerca -de oito mil
barras de ferro onde' as se·

ções,não ultrapassam 26 x 8'
milimetros comum compri
mento de sessenta centime-

tros.
i .�

D,DAS CÚPOLAS

Com efelto, é neces�ário
prever 53 comprimentos di
ferentes de barras, Estas
são ligadas ele 5 em 5 ou de

." � ;.� �:

Fr.qLtez"'·�m ser.1
Vlnbo Creôlotado

,,' ,
'

" (SlIve.ra)
O planetario de São Pau- j

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

o NOSSO' PL.f.\NETARIO

lo é o primeiro a se-r- cons

truido na América Latina e

terá capacidade para quí
nhentas pessôas. Obedece

às, novas normas tecnicas

estabelecidas para,;õs apare
lhos "Zeiss" e o' público
poaerá' assistir à reprodu
ção d� fenômenos siderais',
acompanhar o movíínento

�t)t\a� 4$sq� .,

,\\\ 'IIliI.'$
POLVILHO'

ANTISSEPTI(O
h. GRANADO c:.

rI/e.' ,
. �\\õJ

, '118s Suores \t.\�

Maternidade ·Or. C.arlos
Correa

(DA ASSOCIAÇÃO IRMAO JOAQUIM)

GinecologiaObst.etrícia Cirurgia

Completa, assistência � gravid�s e -ao ,Q_artov 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, intesünos, vesicula, vias urinárias,
etc.) com dispositivos especiais pára HISTERO-SAL
PINGOGRAFIA (útero e trompas) e RADIO-PELVI.
METRIA (medidas radiológicas exatas da bacia).

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

BERÇÁRIO e ESTUFA para recemnascidos prema
turos.

COMPLETOS SERVIÇOS DE LABORATÓRIO
(exames de sangue, urina, escar�o, fezes, secreções, etc."
e provas biológicas para diagnósticO precóce da gravi
dês). Exame de material para,õ diagnóstico do câncer fe
minino,. pela citologia, biópsia, e cólposcop:a.

BANCO DE SANGUE E SERVIÇl) DE ANESTE-
SIA POR GASES lForegger).

�

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

'

B,ODA,S DE' OURO
DIAMANTINA DEMARIA BOITEUX

e

LUCAS ALEXANDRE BOITEUX
festejandó a 30 do corrente suas Bodas de Ouro, têm
o grande prazer de convidar seus parentes e pessôas de
sua amizade para, a cerimonia religiosa que fazem c,e
lebrar na Igreja de S. Francisco Xavier ,do Éngenho
Velho particuparem da reunjão que oferecem às 20
horas em sua residencia à rua Martins Pena; 49.

Elefro Técnica, Indusfria
e Comér"cio

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINARIA

Convidam-se os Srs. acionistas a se reunirem em

?ssembléia geral ordinária, no dia, 28 do corrente mês,
as 20 horas, ,na sede social, à rIJa Tenente Silveirà nO
2� )

a fim ���delibera�erri �ôbre o relatório, ,0 balanço �
a conta de lucros e perdas referentes ao eXeFvídrr findo

,

�e .1953, apresentados 'pela - Direforia, e sôbre o respec-
�

tIvo pa�'ecer do Conselho Fiscal, elegerem o novo Con
selho Fiscal e fixarem os seus honorários.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Continua pro'ore",
diodo, a � maior
convenção
Batista

o ESTADO
o �,_. ��__� � _

Florianópolis, Sexta-feira, 23 de Abril de 1954

IIOs martirlos dos sacerdotes
da Siberia-1945-1946 II

Casa editora "Cristo a ca- cultura, assassinavam na'
, I

minho", Mttni�e 1953 Silésia centenas de sacerdo-

/ tes, Iviolentavam freiras,
. Neste pequeno volume, destruiram igrejas' e rouba

espelha-se uma tragédia raro '? que acharam.

medonha. O leitor, involun- Não é difícil considerar o

tàriamente, lembrará os 'conteudo dêste pequeno li

tempos dos primórdios da vro, inclue essa tragédia ter-:

cristandade: emque milha- rivel, como exagerador, Mas
res dos que professaram a 200 documentos ou mais

cruz de Cristo morreram provam a verdade dêste re
como martires nos carceres latórío,
e nas arenas dos imperado:'
res de Roma. Mas naquele O livro não quer aclamar

tempo formava a 'cristanda- por vingança, pois Deus
de uma submergente mino- diz: Minha é a vigança! O

ria em melo de uma antique 'que quer é lembrar, sem

pagão. Porém nos anos ... pre-lembrar, que injustiça
1946-46. sofreu gentes dos o "Mundo Livre", opoz a um

nossos tempos. Russos, que país vencido, permitindo
se diziam portadores de I cais excessos.

_,

I2ITZ
-\'�' 5 -e Shs.

.phYll,i} CAL i/EtrC

Margct. Crahame -- James

DO!'fALD em:

JORNA.},'\ IN'LI':�'(liú1Vl

,PIDA

Livre:

Preces: 7,6:. - 3,50
, '

,

As Bhs.
Ricnard WID1VIAr�,K

Charles . LAUGTHGN

Marilyn l\-10NROl: em;

PAGn,!,s DA vmAImobiliária' , e' Agellcia,ment�
Can'o-I. A. C.

'

CASAS À VENDA: '.
_

Ótima residência construída de alvenaria, cf 8 com
partimentos, à rua Stodíeck, preço Cr$ 180.000)00. t,

1 à rua Curitíbanos, de"alvenaria, bem, instalada, c/
9 compartimentos; preço' Cr$ 130.000,00., �

1 conjunto residencial, 'tendo 4 casas independentes,
construídas de alv. e, parte de macieira, c/ insto sanitária,
água encanada, luz, etc. Local: .fundos da Rua General
Gaspar Dutra - Estreito -- preço do conjunto, .. :. o . . As Shs.
Cr$ 150.000,00. Ant"�lli) VILLAR _

8 casas de madeira, novas, bem divididas, ótima água,
localízadas � Rúá.Tupinambá ;:- Estreito _ preço de ruchi FifESMO e1'1:

Cr$ 15.000,00 - �'Çr$ 50.0(}0,60. ',R\lNHA SA':\!TA
1 conjunto com 3 casas, sendo UP];� de alvénaria e (O r. iiagre das Rosas)

2 de ma,deíra, à Eua Coronel.Pedro, Demoro, esquina C.i N
'

"
' o programa:

rua -Stá.: Luzia; especial, ponto pana qualquer ramo de "

, .

'b"
�

d
' "AtuaLAt]aptida ��aê; -

negOCIO; .eorn o,a. 'area, e terra para, construir; preco .

-, ,'-', � � , '

,,""ir,'
Cr$ 310.QOO,09. ,,' ,,'" '. ' .),'" : ' ','

'

"

Preços: 7",00 - 3,50, :�""',
,

! :_',Y,c "'" <. "",""-TERRENOS ,', o

"_' "'" -', �. ,IP1p: á�é 14-BIlOS, ',' ,I ,

'
,

",'

,"

5-1Qtes'à,Ru� Tupinampá;'porÇr$ 50.QOO,Otl.·:
.
'o' ':',

_ '''',': "'-"'-''';''';'''---__;\_;_-';'''---,_•.,-:-""�,-__;--....----''_''_,�---�>-'';'''p,,..;"--:...:;..:.<_'"--'-,
. 2:'ldt�&!n,� �ài'iio/�s(�cSnta�."'q�t�".ima,'40pÔ-l';Ji!'�';" ': '!j ;/�J� ;"1'.p.,f; ';�'";;;i�'<\'�:o�:i':::{�' ��1f:' ,J ,-, � ':, ,,-::&_;

,

'. '! Ir: .

Cr�&!OO�;�:���:' > '�>_.>- J:-\", '

" ..... ,��
.

:J &+i,ih &', I�-a' :'''MUDANÇÂ
;:, '·E,'xpre�so �F,�I(),r,i8D6'polis

, -.A]éIP����:'p�píc�Mades já c�tàdà'S.: t�mo�'"l\H;'bé'rn� lJ��tl, ;'=�,)1" :6.�'1f ',' .
.

o ,�- �

a '!�d�, P�!-:p��o:' .p�ratiss�m_os, in�n:eras -s�ácaras, ter: - --

-:- .ca, ,�srv'-' f:, �upel�l� Lop'�s. e fa- de
reno� para Jotear,"'pontos", para negocios, armazensx bem "",

<,

•• 'l -

r:.• -' a.,Iha participam <tos se�,so ,'-

'-';:"t""1 a'" 1:. 't' . '. _,' As Shs. �'t ,'"

-'j
Ad' ,"

m�a aqos, ç.p�eI arras, .so�veterlas, etc.; '\ -: '" . ;'., ,', ,

. '\ ""'
..:,_,� i ,_;" ,;'�� parentes, e pessoas e suas

',,- IM\p'@!Wf<1\NTE;-VSdeseJ'andovenderalugar Am: ,�a �EryC� -',,:::iF'tan-: "', '1' o -", d
'.

d
I ':"J�"i""J _.,. _

.•• " ., _"
- "l" '),'", ''I°'is;' lelacoc,S e amlza�, qu�

çQ.m�tal··;· lhpotecar' ou inveL tariar; �asas, lotes iJe teTra I cisc') de, Paula rltm:!ll�l?ro': ;'l 'f' - ,

'd
'

� -

�",..' ,-', k",":r'· t d'" "I b'l'" A

'
, ','-, ' ,,'e' '"rans erlram sua reSI en-

POlfLo", gar��L,:,�goC.l.9S e c., 11'IJa-se a mo, 1 Ia1'1a e Agen- du(�ã_� "01.,, rba do, cinem;�
"

\, : '_ .

' franspol·te de cargas em geral entre Florianópolis,
cian;l�n-toJ<�ªPt(). �dà-s 8 às' 22 horas qU! se.rá prontamen.o;' rI"

-.

'.
._

,� ,",' t:; (;la, '�a _rua General BItten- C�Lritiba e São Paulo
_' .,,"'� c:.L, ,� ,

,< •
� filrg0nllno -;,.' , �, >

te atendidas f;l'êlos . seus'dirigentes; A ,::- I... A. Q' :Jõe " .'

-

',�, '>r ;:'" ,�(Jurt n. 177 para a rua Com viagens diretas e permanentes,
'

t b'
, �;j ..

'

" • -

d "1' 'A DA '-lt.J' 'l(' FOGO" .; �
-. ..,.

,

am em",a ,:,1�'f?'11çao_ os seus c lentes,. tim Departamen-
,

' : <

• -

.:. _

':',' :.-: O," � • -V!dal, Ramos n. 45,

nesta�'
Matriz:

',-
J! LO,RIANÓPOLISto d� CopstruçjJ,e_s, Plantfs de Muros, f:1c. In:,').·st,: 1.J

. .!\11',s;i�·-·
.

I

.:apital, onde aguai'dam 01'-
Hua Conselheiro Mafra, 135 '. _

"

.

,', 'y ;,' , ' , No p:'q.;tà1na:' '� ':;l
o.,

J ",
,

Fone: 2534 -, Caixa Postal, 435

Lo't'�n"�;' ..� E's',.t'a'd""',o N�ticiasda &rtú�ha;-':'Nác:
,tens.

: ,End. Telegl".:, SANDRADE

'. ' a .. uO�,
. -�'

. �,.o «�,," Fpohs.,19-4-54. Agê:t:lcia: - CURITIBA
,

"

'" <)
:"", <:L.' o-;� '-,'

' Preços. 7;60 -:- 3,50,
" 1venida 7 de Setembro 3320/24

, Ná':géae\A�í 'Lote;ia do çom quinze mil, cruzeiros
<,

'7
'

"

C A S A
'

Fo_ne: 847 (Linha Paralela)
'Estã�� 'fo�a'ci��àgh� .os,<;"sê- vendido p�la Agenci�, d�'LI'

-

WM---U-'_-
,,' \'ende-�e unia Ca·_" Sú8 �nd: Telegr.:_ SANTIDRA)

,
. 'l---:" à,·'�',''";'':,,�'

'

•. . -,.." �� Itil." I à Rua',Ruy Barbos., nesta AgencIa: 0- SAO PAU:yO, '

gU,lll .es pre,�!�,lOS� ;m,alO;r_es;;' iJ,OlllvI1e" extraçaõ.'de".2-5. de
,

=
'

iff..�.�
-

Rua Rlo Bonito n. 1247

200:ntg '; c��J.�-i�o§;� �lhét:e -p,iClrço. pp; t/l� dó\ bilhete __C! '( q:ital. Fone: 9-3 t-96, - Atende Rápido mOMAR

1618, e�tráção:;,de,·l' d'e ':A: 11J.199, 'éom', quinze ,mil cru- Informações c,om (I T�, I End. T"legr.: SANDRADE
_

bóI vendiElq �ela' ,A:g�;r:ci�� Z€Ú'ôs, vendido :p�la Ãgên'; A<; 8hs ;';;95. (�gências no Rio de Jap,eiro e em Belo Horizonte COTlI'

d� 'l\t�a.'rã�_A\'ó 'sll:r.:·, E.��id �í� de Joirivile'· 10/1h'do bi- Do lHI'O ae ('j(,;c - com- ;tmfego rnut'uo atz São �aulo co� a Ernprêsa de Tmns,
:' .:"'/" '"�ii' �. "�c:, ".," .<' ,''-'" c,' ,,', ,01,·.., C A 5 A --'{)rtes Mmas Gerazs S/A:)

L�llllaha,a:er, '��o:rn'erclaIHej'; lh:.te,88S5, 'com quinze' li1�I' plet;,l.t,·o r.à :ional ,

residente e,m J?ort6 'Alegre; , éruzeirós;, ao, ' snr,i;_;,oMancel Joh, ,1 1 f �1c B :dWri 1211'1: '

Dez mil cruzeiros' ao' sn1';: O, AZ ' L ,1\ �� P! � IOLAS,
�

.. .,.�-

Anisio Motta" Fernand�s.
bilhete 5847, e�traçã� _ de

Quinze mil 'cruzeiros ao

sr. Manoel Teixeira, cQirwr
ciante, residente em Tuba

rão, bilhete 2807; 1/10 �i
lhete 10199 com quinze mil

_-

cruze,irqs,." ao snr. Zezinho

Brasil, 'l'esidente em São

Pau1o; 1/10 bilhete 2n}

No programa:
O Esporte na Tela Nac

Preços: 6,20 _:_ 3,5ó

(3Lt)VI�
Es'rel.to '

ANDRADE & I(OERICH

PROCURA-SE PARA

ALUGARCordeiro G<;l_rcia, residente Phl '�;s CALVEP-'í:'

ern·P. Alegre, vendido pela Mar�,)t Grahame _:: James

Agencia de Tubarão; 10/10 DONbI1) em:

bilhete 12933 com 10 nlil JOR1\IADA INTEHRí..':\1-

c�'vzeiros ao shr. Olavo PIl;.) A
F�",rreira, Qperario, residen- As 2 � �,3� .;_"/l,-'l,;,� }hs.,

'

t.:! em Itajai; e 5/10 bilhde 3,(lj' 4.0 E�':,,6atc;5 de�:�. FéH'à epgarrafamentos.
5818 'COI;l1 quinze '�il cru- :1ti;f::F.f]liê �A\�TAS�iX' _. In,formando preço e Rua.

""�'. ,'cf'! .,�' '. ,

. Respo?ta para Cai>t,'''a-zeiros ao S11r. Anibal Dód;'i!j: lmp ót{·,_l,.f"'ã·;cs. '

rel.idente eni Crecium�.F���� ,�. Pre; I::; 6,20 - 3,50 f'ostal ii. 361.

Casa no Estreito, C01TI

condução fácir,tendo {lgWl' •

e ll,IZ, três quartos e quill- Com êste lIa.lo .... V. S.
"

:al com gnlpao prôprio

Doze acampa,men'os p'ara
meninas Bati'stas

,�'.
(�NA) - Doze acampa- n';ssões, cânticos de hino",

�)amentos pará meninas ha- c trabalho manuais. Fci

tistas foram realizados du- destinado,' também, b,astan
eante o primeiro trir'r,estre t2 tempo. para brincallei�'as

dêste ano, co�!orme a-I
p \"Cl�e�as com�etições, Sê

,nuncia a
. U:mao Geral, g\1ndo lllformaçao de Da

de Senhoras da Conven- 1 Esihêr Silva Dias, bre"i

ção Batista Brasileirá. Fo� (:e�1te da União. Gér:'11 de

ram levados a efeito nas SE

guin�es cidades: Fortaleza,
Teresina, Volta Reã'onda"
Rec;fe, Belo Horizonte e o

Di.strito Federal. Com du

ração de' uma semana, '(,s

acampamentos consta"3'.1l

de estudos bíblicos, cult,)S

H.O....
-

(SNA) - A maior con

venção' batista do mundo', a

I do sul dos Estaddos Unidos,

[, continua crescen o� anun

ciou o Departamento de

Estatística, cujo diretor é
) Dr. J. P. Edmunds. In

.ormou o s�. Edmunds que

)61.835 p�ssoas foram ba
tízadas pelas igrejas da: re-

.

ferida convenção durante o
-

.anc de 1953, e que 631 no

vas igrejas foram organiza-
das. Com êsse acresermo

continuouo relatório, a dita
convenção batista atingiu a

um total de 2,9.496 igrejas
com 7.886:0"16 membros.' Foi
revelado ainda que asofer-

,
ta" aumentaram em ml:!is' de
doze por cento, contribuin:
do cs Batistas com ""qlll:!'ie
300'omilhõcs de dólares du-

,

rElite õ ano passado;
'; ;lVf�Js

ele 700 novas "Escalas 80-

n:,inicais'" foram órganlza
o as no ano de 1953.

l

CASA MISCELANIA distri.
bl',dora dos �ádios R.C.A.

Vitor, Valvulas e,. Discos.

Rua Cons�lheiro Mafra.

Vende-se
Vende-se uma ,mobília

de Sala de Jantar .

,

VÚ e t;atar a rua Vidal

RalTIOS n. 38.-

• PLACAS SIJ'ILITIC,A8.

Elixir de Nouueira
ilMlca. c'Uillar •• tr...

,

ta.eat. da .um•.

Sp!Jhoras Batistas do ,Bra
sil. "E' a finalidade d0S O Centro de Irradiaç?o
acnmparnentos elev'ar (1 pr,-) Mental "Amor e Luz" realiza
QI ão moral e íOspiritual das ,sessões Es?téri�as, todas�s se

,n-"eninas das nossas ig,e 'QS
. gundas f�lras, as 20,30 a rua

J
, Conselheuo Mafra, 3J _ 20

e promover mais l'nt','rp�," I
d, ,

' , .. , � �

an ar.

no trabalho de Missõe::;', It ENTRADA FRANCA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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;, .

PRODUTOS PROBEL

DIV INO UMOLA MAGICAII
I E -o mais macio de tcdesl

TRAVESSEiRO, DE M,OLAS
Nenhum apresenta tontos qualidades por preço

.' tão reduzido! 'Dotado' do revolucionária "mola

mágica" '---:, indeFormável e resistente,
oferece sustentação anatômica!

DI··VINO
',,-:, a garantia' de um 50110 trenqullol

o aniversário é nosso - mas o presente é para
você! E venha busco-lo - é a famosa ';Dupla
do Sonho Divino"! Dois morovilbosos produtos
fabricados pela PROBEL - a maior fábrica de

-

O que há de mais fino no gênero! Molejo especial e

'

"

ésfofo� dd melhor procedência! Absolutnmente silencioso,
116ó .empeloio, nem .forrno buracos! Revestido de tecido

,

de primeiro quolidcdel _

Colchões de Molas da Américo do Sul! "
,

E veja: não é preciso mais de Cr$ so.oo. para
ter êstes produtos amanhã mesmo em sua casa!

Apenas Cr$ 50,00 de entrada! É formidável!

Rua TraiÇJJ10,/7 e 33 - FLORIANÓPOLIS
. .f"O: .��_

,

f.·Y:' � k".:...""

� O,NDE.O SORTIMENTO É MAIOR ••• E O -PRE(:O MENOR I

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Na Policia Militar �o [sta�o,

Florianópolis, Sexta-feira,' 23 de Abril de 1954

Noticia. d. BilUaçÚ� ENCHErq:TES NESTE MUNICIPIO -

-
.

Enormes- foram os estragos e pr�juizos causados pe
las últimas enchentes verificadas neste·Município ..A Ci
dade de Biguaçu ficou completamente 'inundada. Para
fazer-se uma idéia do volume das água,>, basta dizer-se
que nas ruas de Biguaçu, durante as enchentes o meio
de transporte -era canôa. Muros e cercados foral11 ao

.

chão, x::asas· foram invadidas pelas águ "lS, obrigando os

moradores a procurarem abrigo em outras residências.
Durante o triste acontecimento v;.am-s,,", homens e lim
lheres a transportarem' animais e utensi!i.os, doméstico"s
para residências não atingidas pelas ág'.las. Os comerci
antes, apavorados e na iminência de grandes prejuizos,
transportaram, com grande sacrificio, suas mercadorias -

para ,outro local. O que mais preocupou a pOljlulação da
Cidade, foi a falta de energia elétrica nas duas piores
noites das'-encl]entes, que diga-se de. passagem, assim a

conteceu devido ao pouco caso com que o sr. Prefeito
dêste Município encarou o fato.
OS PODERES PÚB_LICOS DE NADA TOMARAM

CONHECIMENTO
O que mais se comenta nesta Cidade, é o fato de não'

terem os poderes públicos tomado parte ativa no auxílio
a população dêste Município, quer seja dur.ante, quer se
ja após as enchentes. Durante os dias em que pessôas
desta Cidade procuravam abrigo em outras residências
particulares, o sr. Prefeito não 'se dignou mandar abrir

(Col\tinua na 5R pág.)

INSTITUTO DOS ADVOGADOS BRASILEI.ROS
SA�ITA. CATAF1NA

, Convite
'"

-�
.

,,,l;��tdeterminação do Sr. Dr. Pr(��idente da Ordem
dos" :Ad\TOgados do ,Brss.l neste E:.:té!.do,· convoco os se

nhores sócios do IN5'IITUTO D0S ADVOGADOS
BRASILEIR'OS _ sAi�'rA CATARINA (os de 1931, e
�queles ql;fe assinaÍ'ar.l �: ata de reestrutm'aça) de ....
1944), para"em sessão.�; realizar-se na sede da referida
Ordem (ruá Tr�jano n. 1, 3° andar), às 10 flOra, do dia
1° de maio vindouro, df'p:uem ,a Diretoria do referido
Instituto.

-

Flprianópolis, 20 dE' abril de :�54
z-1ltam1J':J Sihla Dias

Pa[ti�o Social OemocraticoTIM

COMO FOI COMEMORA- integrando os times de bola pendenciaçque é 'patrono da

R d DDO O DIA DO POLICIAL ao cesto. Polícia Militar, terminando "Tem sido '!A-m pai, pm'a eestrutura O O iretorio \

E DE TIRADENTES Vencedora a equipe com- por exi-êr'nar -

a satisfação Santa Catarina;'. Quem d�s: -M .. 1 de' d'A magna data de 21 de posta dos srs. Sto Nelson, de todos os seus comanda- se essa verdade, a respeito '_OIClp� _

e oncor - la .
Abril, que lembra o martí- Sto. Djalma, Sto Flôres, dos por se�ncontrarem par- do Presidente (Getúlio}, Em data de 12 de março

-

,
_ Attilio Fontana, que em be-

rio de Tiradentes, o héroi Sto, Silvestre, Sto Anastá- ticipando 'daquela comemo'; foi o deputado (suplente) do corrente ano, realizou- líssima -oração ressaltou. a

nacional que foi o grande cio, Cabo Nilton e soldado ração, quasl todos os ofi- Enedíno, da t{.D.N. E dís- se, na cidade de Concórdia, importância e a missão dos

percursor de nossa Indepen- Semão. ciaís da Reserva da Corpo- se mais, num desabafo: "As a Convenção Municipal do partidos políticos no regime
dencia, foi comemorado A's 11,30, teve início o ração, operando-se assim a realizações do Govêrno Fe- Partido Social Democrático, democrático. Em nome dos

condignamente pela Polícia churrasco de Confraternísa- necessaria cordialidade que deral neste Estado de 195.1 com a finalidade de reerga- novos membros-do diretório,
Militar, que festejou tam- ção, em extensa mesa sob deve e�i�t1� entre todos os- para cá" dariam de encher nizar o Diretório Municipál. falou o dr. Júlio Cesar Ri,
bem o dia que lhe é consa- a forma de T, à sombra das elemenio'-s'; da Polícia Míli- laudas e laudas de papel." Os trabalhos dêsse impor- beiro Neves, advogado nos

grado por lei federal, cuja grandes arvores da nova tar, quer do serviço ativo, Aí está a verdade. .Tôda a tante conclave político fo- auditórios da comarca- da
lei instituiu Tiradentes co- área do pateo do quartel, quer da inatividade. �erdade. Só a verdade. O ram presididos pelo deputa- Concórdia que, em br-ilhan.
mo patrono das Policias Cio visinho do Estádio CeI. Re- Foi ao microfone, em se- deputado (suplente) I no dia do Estivalet Pires, líder do te alocução, agradeceu a'
vis e Militares. nato Tavares. guida, o Sr. Tenente Far- que escreveu essas. verda- P.S.D., na Assembléia Le- saudação feita aos novos

As festividades tiveram Compâreceram ao mesmo macêutíco Ildefonso Juve- des verdadeiramente verda- gislativa do Estado. A reu- membros do Diretório Mu-
início às - 8 horas, com re- autoridades civis e milita-

-

nal, para dizer da satisfação de iras estava de fato (e de rrião que teve lugar no sá-" nicipal. A seguir fez uso da
d d Dep. Estivalet Pires'cepçâo aos convidados qUE! res, exmas famílias toda a dos elementos da Reserya direito) com vonta e, e ser Ião do Cine Aurora, contou palavra o correligionário

honraram a Corporação, oficialidade da Policia Mili- Remunerada, por aquela justo como a própria Justí- com a presença dos mem- Domingos Machado de Li-
i d f

-

D
'

it João Zanardi, BrunildoBa-
com a sua presença ao tar e a quasi totalidade dos esta e con raternisagão, ça. ir-se-ia que o espm o bros do antigo Diretório ma, Presidente da Câmara

d d 1 I
-

bai rizon, Oreste Frare, Alfre- _/

quartel da Praça Getulio cficials da Reserva e refor- aproximan o to os os e e- do rei Sa ornao aixara no Municipal, vereadores eleí- Municipal que, em entusiás-
-

d C
-

II d E- do Schneider, Rodolfo An- .

1 bVargas. .nados residentes em a nos- .nentos a orporaçao,» o .seu. umínan o-o. pon- tos pela legenda do P. S. D. tica oração, ena teceu o ri.
.

f tônio Felipe Arend.; LuizA's 9 horas foi procedido, sa Capital, entre eles os srs. que fez em aplaudidas pa- do-lhe por sôbre a ronte e de numerosos correlígio- lhantismo alcançado pela
J

• I I' h Angêlo . Grizza, João Gos- 1 d dcom as formalidades do es- Coroneis Lopes Vieira.. La- avras que, prazeirosamen- austera aque a argo azm a nários, Precisamente às vin- .so eni a e e apresentou as

tilo, o içamento do Pavilhão ra Ribas, João Marinho, te, publicaremos em as nos- luminosa que, nos santos, é te horas foram instalados os
senheimer, Euélídes Antô- 'despedidas do Diretório aos

. Naciona-l. Eloi Mendes e Americo A- sas colunas. a marca da fábrica celeste. trabalhos da convenção, ten-
nio Marcon, dr. Roberto No- companheiros Clayton Wos_

A's 9,30' começou a parte

I
vila, tendo o Exmo Sr. Go-, I Por último; para agrade- Enedino (aureolado) disse elo o presidente, deputado guelra da Gama, Oswaldo

grau e Celino Rocha de A.

esportiva, com uma partida vernador do .Estado se feito ce� .e� seu nome e no dos mais, naquele dia de inspi- Estivalet Pires, explicado Chiuchetta, Abel José Mu- raújo, vereadores à Câmara
de Voleibol para oficiais, representar por seu oficial oficiais da Reserva e Re- ração. Disse frase de man- aos convencionais a fínali- naretto, Fioravante Fracas- Municipal de Concórdia,
saindo vencedora a equipe de gabinete. '

.

formados, usou da palavra chete: O CATARINENSE dade da reunião e as deli. ,50, Adolfo Savoldi, Décio que" por residirem no novo

formada pelos seguintes: Abrilhantou o ato afinado o Sr. CeI. Lopes Vieira, o QUE FALAR MA� DO berações tomadas nas reu-
Oscar Kraerner, Herbert município de Seára, deslí

Cap. Samy, . Cap. Teseu, conjunto musical da corpo- que fez entusiasticamente - DR. GETU'LIO E' UM niões preparatórias do Dire- Wuerzius, Alexandre So- gavam-se do Diretório Mu

Cap, Rui, Ten.
-

Mõré, Ten. cação, tendo-se ,feito ouvir provocando a sua breve ora- INGRATO. Somente na Bí- tório Municipal. Encontran-' wambach, Raymundo Alt- nicipal de Concórdia.
Alinor e Ten. Milton. ao microfone elementos do ção, calorosos aplausos dos blia, no Livro dos Provér- do-se presentes, eonvencio- mann, Amadeo Anater, Ed-' Como último orador da.

.

b d
-

.

d I '1 (í mundo Alves de Menezes e- - -f 1Seguiu-se a de bola ao referido conjunto. numerosos convivas. ios, o rei e srae la nais em número legal, exi- convepçao, a ou o vereador
F

. . 1 d d h' it Estevão Giotto. Cl
.

cesto por praças, cabendo a O churrasco e�ta:va exce- Oi o seguinte, o resu ta- alu i o), a concei os as- gido pelos Estatutos doPar- . ayton Wosgrau que, em

vitoria á equipe, formada lente e havia grande fartu- do -do CAMPEONATO TI- sim tão fieis à verdade. O tido, foi dado início à vota- Após a proclamação e seu nome e no de seu cole-

pelos seguihje�;-" Sub-Ten: ra 'de sàb�i:m;a 'carne, pão, RADENTES de ESGRI- pensamento (oculto) do si- cão, para a escolha dos no-
posse dos eleitos, usou - da ga Celino 'Rocha de Araújo,

Monguilhote, 'Sto, Re�is, .:tpe�ito,sat�arpfal virho, cer- MA, DA POLICIA MILI- tuacionismo catarinense é vos membros que deveriam palavra o deputado Estiva- agradeceu a saudação de

Sto Basinho, Sto, Osmar, veja e' até�0 popular conha- rAR: êsse mesmo: se não fôsse. integrai:' o Diretório Muni-
let Pires, q,ue se congratulou despedida feita pelo yerea

cabo _Lapa, cabo Moacir e que'�"a�ib��l)_:<t�mad�,muito FLORETE: Cap. Rui, o que o pr"esidente Getúlio cipal de Concórdia. Proce-
com os convencionais pe- dor Domingos Machado de

soldado 'Marcílio. 'em segrédo):-ém �,pequ�nos Cap. Gilberto, 1.0 Ten. tem feito por nossa terra, o elida a apuração, pelos es-
[o êxito do conelave. Res- Lima. Concluindo afirmou

A's 10,30, partida de bola tragos ou gritas' hmneopati- Lauth, 1.� Ten. Carlos Hu- govêrno do seu Irineu. já se crutinadores designados, se-
. ;;altou ainda o orador que a o veréador Clayton Wos

ao cesto por oficiais. Ven� cas, para não'- estragar a �o, 2.0 Ten. Paulo Cardoso, tinha diluído nos vapores f!hores Décio Oscar Krae-
'iolenidade d� reestrutura- grau, que embora desHgado

cedora a equipe - formada festa. 2.0 Ten. Alinor .Rúthes e hidrogênico� do não ser. O mel' e Oswaldo Chiuchetta ção que se acabava de pro-
-

por um imperativo de ordem

pelos srs: Cap. Rui, Cap. Ao fim' do suculento �.O Ten: Manoel Gomes. (inefável)' governador ain- {'onstatou-�e a segl!int� ceder, trazendo pal'a....o Di- legal do Diretoório Munici

Samy, Ten.. Airton, Ten. churrasco, o Sr. CeI: Duar- Campeão' da prova - da seria um chupim � pro- constituição do Diretório
retório Municipal novos cor- paI de Concórdia, continua-

Alinoi', Ten. M'ilton e
.
Ten. te Pedra. P�es" digno Co- ren. Carlos Hugo de' Souza cura de ninho. Não' poderia M4nicip�1 de Concórdia:

. religionários, como os que ria em Seára, juntamente
Armand�. mandante Geral, disse, ao Vice-campeão C��. dizer, como diz, que tudo o I -

Mesa Direiora foram eleitos, pessoas de com seu colega de represen-
Terminou a parte despor- microfone, ,d� significação '�ui Stockler de Souza' �u� o Pr€sid�nte fez ,fo:êle I �re�idente _ Dr. João

real e r,€co�hecido prestígio tação, a trabalhar pelo en-

tiva, com uma partida de daquela festa, tendo discor- 3.0 lugar :..._ TeJl. Alinor \Irllleu) quem fez. Dai a Estlvalet Pires. no seio da coletividade con- grand€cim�nto 'de nosso glo
[lélsquete por praças, consti.. rido sobr� à personalidade José-,Ruthes. órdem (palaciana) de es- 1° Vice-Presidente _ At. cordiense, constituia penhor. rioso Partido Social Demo;'
tl:ida pelos quadros A e B, do grande martir da Inde-

.

ESPADA: Campeão
-

- quece1'em o sr. Getúlio Var- tilio Fontana. seguro de que o Partido So- crático.

Cap. Rui Stockler de Souza gas. O deputado (suplente) 2°Vice-Presidente _ Fio- cial Democrático continua- Assim num ambiente "de
. Yice-campeão - Ten. A- Enedino foi corajoso em ravante Massolini.

ria a manter a hegemonia perfeita compreensão e alto
liner José Ruthe& quebrar essa ordem. Mas 1° Secretário _ Dr. Júlio ,política nq município. espírito cívico, foi encerra-
3.0 lugar - Ten. Carll,>s teve que corr�r para São Cesar Ribeiro Neves.

Saudando os novos mem- da a Segunda Convenção
Hugo Stockler de Souza Joaqu_im para quebrar ou- 2° Secretário _ Dr. Ola-

bros do Diretório Munici.· �unicipal do Part�do Social

S�BRE: . Campe�o tra ordem: a de lhe bigo- vo Rigon. 'Jal, falou o correligionário Democrático de Concórdia.
Cap. Rui .Stockler de'Souza dearerrí o nome, na listinha 1° Tesoureiro - Jacó Bie-
Vice-campeão Ten. dos candidatos. Tudo por zus.

Carlos Hugo Stockler de que falou bem cl«: Getúlio, 2° Tesoureiro - Pedro
Souza quando o aviso governa- Locatelli.,
3.0 lugar - Ten. Alinor mental proibe isso .. A proi- Membros

José Ruthes.
.

bição é tão rigorosa, mas tão Domingos Machado de
Merece louvores a feliz rigorosa, que TODOS, mas Lima, Júlio da Costa Ne

lembrança do Sr. CeI. Pe� TODOS os jo.rnais ligados ves, Dionizio Alberto Boff,
dra Pires, digno COlllan· ao govêrno do sr. Bornhau-
dal:.te de nossa Policia Mili- sen (Irineu) foram' impedi
tar, promovendo a confra- dos de registrar o aniversá

ternização de todos os ofi- rio do Presidente Getúlio,
ci:üs da secular e conceitua- ocorrido na segunda-feira , O sr. Presidente da Re.la Corpi'ação, pois todos pass�d�. De fato, nenhum,

pública, por décréto assina-são membros da grande

I
deles publicou, uma só pa- _.-c

família dos honrados servi. lavra! Silêncio absoluto!
. do na'pasta da Guerra, em

27 de Março findá, nomeou,deres militares do Estado, e_ Integral! Unânime! Apenas
JS que estão cá fóra, des- os jornais da oposição cum- por necessidade, do s�l'viço,

.

frutando os_ ócios da refol"-' priram o dever de não se� para servir no Quartel Ge

ma, não deixam de acom- rem ingratos com o Chefe neral da I.D./5a., sendo,
em consequencia, trânsferipanhar com interesse a da Nação. Os órgãos ofici-
do do Quadro Ordináriomarcha evolutiva da Corpo- ais, oficiosos, udenistas e

tação. simpatizantes emudeceram (14.0 B.C.) para ;) Quadro
AI sua senhoria e seus em todas as línguas! Tam- Suplementar Privativo, o

dignos comandados, nossas bém pudera! O deputado nosso presado conterrâneo

f 1 d Tenente-corónel de Infantae icitações pelas brilhan- (suplente) Ene ino, 5Ó por
tes comemorações do dia causa de ser boquirrôto já ria Sylvio Pinto da Luz.

de Tiradentes e das Poli- perdeu seu lugarzinho na
O ESTADO felicita ao

das Mi,lita�es e pelo muito. As�mbléia! O impeach- Ten. Cél. Pinto da Luz de-

que·'já tem feito pela Cor- ment aqúi é: um 'fato! s(;jandó-Ihe felicidades nas

poração n(>s poucos dias do nevas funções.
seu Cornándo.

INGRATIDÃO FILIAL

Coroael Srlvlo'
Pllto da ,Luz

BUM.

Nllas Policiais
Loteria do ·EltleJO E�teve, ôntem, em nossa

Redação, o sr. Oazis - Dias,
filho do sr. Nilo Dias, de
clarando-nos que a nota

publicada sobre o titulo a

cima, pel,o jornal "Di3rio
da Tarde�', em sua edição
de 19 do corrente, não, ex
pressa a verdade, pois não
ésteve e não está envolvi
do no caso.

,I Extra'Gáo do .Ollem�
�'-�

10.636 - Cr$ 200.000,00 _ CAÇADOR
4.219 _:_ Cr$ 15.000,00 _ MAFRA
-5.222 ;_ Cr$ 10.000,00 _- CAÇADOR
7.429 _ 'Cr$ 5.000,00 _ JOINVILE
::�. r ..

9,752 _ Cr$ 2-.000,00' _ JOINVILE

...

Nas fazen�as, �m dos mais aborrecidos serviçosdIarlOs, de rotma, e o de recolher o gado leiteiro.
Recolhe: significa ir buscá-lo ao campo, trazê-lo à
mangueIra e separar os terneiros das vacas. Traba
lho facílimo, mas paulificante, por que o gado de lei-

'

�e, sempre muito manso, é moroso e tardio no passode estrada, a caminho dos currais. E o cavalo que
s� mon�a, nessas ocasiões, é sempre um matungo
plq-uetelro, lerdo e cheio de ventosidades

Já lá vão vinte e tantos anos que a fu��ão de i1'
buscar as vacas me era atribuida, dia sim, dia não,
em nossa fazendo de São João, na Coxilha Rica, em
La.ges. No meu dia de folga, a tarefa era do mano
JaIme. A chatice daquele servico enfarava-me. Pa
rar rodeio era diferente. Alguns

�

aboiados, do alto de
um morro, bastavam para o gado movimentar-se fa.:.
zer_fila'e tomar o rumo certo da parada-. E.o pi;tgo,
entao, era outro: dos bons"escolhido entre os me
lhores. Mas ir recolher o gado do leite _ espeto! As
mesmas ca1'as, o mesmo panorama, o mesmo roci
n�nte. �os rode.ios, nas mm'cações, nos _apm·tes ha
VIa

. movI�nento,. novidade, lances ineditos, ªgitação,
perIgo, VIda gauchesca; Ü· bttSca1' as vacas era a bu
r?cracia, o ramerrão sonolento. Durante certa quin
ze-\1a cO�11ecei a, esquivar-me da tarefa maçante,
transfermdo-a para o mano Jaime, através da des
culpa de uma dor de dente que me aparecia' crono
métrica, à -hora e somente nos dias em que o'servico
fastidioso me competia. O mano, da primeira vez
aceit01.� o lneu expediente e substituiu-me· sem re�
clàmaç�o; d.a segünda, desconfiou, mas se foi à ta
r,da, já resmungandO'; da terceira, estrilou feio' e da
quarta; �rmando-rrie solerte armadilha, fez qu�. _foi e
voltou, à traiç_ão, para pilhar-me no flagrante, com
pletamente restabelecido da dor canina que, minu- _

, tos antes, me prendia ao leito, em cruciantes gemi
dos. Sem defesa e sem moral, paguei' pelo novo e pe_
lo velho, submetendo-me a uma escala de servico na

qual só o meu nome figurava na coluna do trabalho,
enquanto o do mano se repetia no espaço das férias.

Coisas do passado, da infância que os anos não
trazem mais... Truques mal feitos, espertezas sem

inteligência, simulações estultas para fugir à obri
gação. " pelo disfarce da enfermidade. Tinham en-

. ,

tretanto, a desculpa de partirem de uma despreo-
cupada mentalidade de guri de 14 anos, sem respon
sabilidade .. , ,de Governador!!!
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