
letivo

dendo,
que vem empreen-

iIANOL, 25 (U.P.) - As supremo d�s "forças vietmi

legiões comunistas estreita- nhezas, general Vo Nguyen
ram, ontem seu cerco sôbre Giap, vai lançar à ação seus

o� d�fensores da praça for- 40.000 homéns, com. o pro-
Florianópolis, Terça-feira, 2i,"i�"A'bril de 1�54 ".

-, te de Dien Bien Phu, aos _?t)sito de esmagar os herói-
----------�----�----�----------���----�

O
.
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'

d
'
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.

a qu ..ais somente restam -mu- co!': defensores da praça si-

oaçao e:" sangue· ,p, ra nições para três dias mais �i",H.ia, antes de segunda-fel-
-

ai
.

I nl de luta. ra próxima, dia- em que co-.

closqraçla·.e ••.: .
e1tu' an�n:'�� :::::;es�:n:� .�:�::! a Conferência de

'Uma, 'eongregação protes- • órgão da igYejà; Depois, os munista vai adquirindo pau
.

. , .

h latinamente maior
.»

intensi
tante americana- completou, membros acharam qu� a-

recentemente, a construção _via necessidade de fazer um dade nos" flancos norte
."

. e noroeste do baluarte. SAda da 1lllIatO,.de um novo templo, a maior 'pôço, e levantaram os meios U ti . U
.

I f
" Nos meios militares acre-

I ,parte do qual foi levantada através dessa invu gar 01'· rl-8 ag'com dinheiro obtido através ma, e assim continuaram, dita-se que o comandante' ." � •

�:rv:::b;:/::g�:n:r:::� "�:::�::Çã:,m -

fundo para Vai para a P. lllmal
ção, alcançando., dessa for- O sangue foi vendido à Indochina �j 0, 26 (V .:\ ) Por
ma, a quantia de\18 m�l dó- ümósa Clínica Mayo, nas

I � r-:;T0sta do' mín.stro da A-
lares. proximidades de Rochester, SAN FRANCISCO 2h

,;;: ., ��t���a, o presidente da
A vendado sangue come, pelo preço de 25 dól�res_ o �V A.) -:- O p ..rrta-aviôes "{"epublica ass.nou um de

c,ou em 1948 -para pagar o meio litro. Alguns fiéís.apre- ri::: E-scoltá "Winuham Bay' ereto transferindo de Bagé
".sentaram-se 19 vezes' para �:'!:: sendo-carr;':?,ach na ba-

- pa ra Pôrto Alegr É
•.
a sede da

fazerem a doação. se naval de Ala-ne.Ia e 11:" .Inspetorla Regionol de Fo-
Mais de cinquenta mem- próxima terça-fé: :'1 partira u-er to à 'Prodílçto Animal

bros tem ido à Rochester, pi ra a Indochina, carregadc do Rio Grande ·i6 Sul.. A fá

fazen�o dessa oportunidade

I rh:.
aviões, foi anunciado, uo I zer.du onde fl;,:\j(',nou aque-

d 'd
. . -

d C d d 12° P
. -

N
I

uma ver a eira ocasiao e' «man o a .••egrao a-: I:'! repartição e.n Pagé pas-
Ir.sta. - S.N.1\.). v:.. norte-amerioar.a. ,;u'r. ao h';sti�vl� de Zootéc:

DIRETOR
.'

7". Rót,ent d.
Arruei. Ramol,

. �tEIENTE � _

,

Oominlo, .f.
.Ie Aquino

�., l�rc.Ões _ FnFíça, Cana-

govêrno espanhol decretou,
hoje, a transferência do seu

.onsulado em Gibraltar pa-.
'a a localidade de San Ro- 88gr8110u I) cêl•.

MUNIQUE,2') ,U. P.) -

:(ue, a 2 milhas de distância. J I M Ih-Apésar da ablaçã0 da meta- O Consulado será transferi- UrBO IJ8 ael

sideram temerárIà, por não

estar êsse pessoal apto a o

perar)'m aviõ�s. E, inde
pendentemente da greve, a

companhia está . aceitando
reserva d.!,! passagens 1

para
São" Pau10, Vitória, Salva

dor, e Curitiba:

---------

suposta greve
da Cruzeiro do Sul

.

RIO, 2G' (V. A) - Tor

�u-se aparentemente ínso

uvel a greve d.o grupo de

ôo da Cruzeiro do Sul, da

aa ; intransigência de am

- as as partes. Aliás, os com-

"Jonentés desse. grupo não

se consideram grevistas, P"õr sua vez,. a companhia
uma vez .que quase todos está tentando refazer

-

suas

estão demissionários, inexis- linhas com 'pessoal de terra,
lindo assim características medida que os pilotes con-

de greve no movimento co-

de
da

Desarmamento
ONU -

NAÇÕES TJNIDAS, No

va ior�ue, 26 "(U;--P.) - °

Suh-,Comité de Desarma

mento' das Nações Unidas

�r:i(.m;O:u, que se .reunirá a

�3 -de maio vir-douro para

iil'iC�lSSÕes sôbrc o desarma

rlil.';l�C. Esta Ioi ,l única in

[(Itmc,�ão propo: cíonada pe

h l'€ÍN'ido organismo; de

.pcis de sessão secreta, on

tem, que durou 1 horas. Cin-

(l.á, Reine Un.ri». Estados

U�'óos e Rússiu --- partici
parão da confet l')leia 'para
c>.cuÚr 'probbnla�: urgentes
do controle de armas atômi,

CU" de hidregêno '(- outras,

'" * *

MADRID, 26 (U.P.) - O inha Elizabeth. O decreto
"

Transterido
O:

.

Consul_ad() j�spa.Dhol
.

"

Vlv"e S8'm a me
tade "dO, .,cér�bro

saiu publicado, hoje, no Bo

letim Oficial. Pavilhão Ja-poo·ês
Paulo

em �ão
(j;:.I e sérá transrorrnada em
::"1111'0 de exoevimentaçâo
,Gll)! ú·niea. A • ranéferêncía
"IH causa, segundo consta

h� rc-�pectivo pl'úeesso, con-
.

,
/' I ta com à apr:>va�i2G d-as áu-

-
SÃO PAt:JLO, 2'1 (V._<\.)

I
i, u-ê-ão. Esse illtdessantf'de do cérebro! 1ml::' criança do a 10 de 1�1aio, uma sema-

- ,

.

I RIO 26 (V A) A b
- Foi assiu.ido na Comis- h�\ilhão que II i e"f€itarde L anos vive Íl.JrD1a men- t d h d d' , .."l.. - or- 1-'

la an es a c egU! a al:a- .;::;( do IV Centen-ll', o'eon
te n'� AlemanI{a Ocidental, do do "Argentin-a" encon-

,.,

_ 1,;. .
-

'lll) dos mais piL,é5·;·)S p,.lI-

':tVé10U· b protl'ó'"or Toen-' .Delega�a-O eco- ira-se de regresso � E::sta ca-
tVé;lO de construç�10 c'lm L�' do Parque lh.i'apuera

.

I 1 J' 'M
? "vilhão Japo.nês, n r,Eal c.' ·01"ca'do elU ceArca d·>,nie.� (Colônia), penmte um pita o corone uraCl. a- � e�l'" .'

DOAmi·"8 da lh- b d d
o SP. destina a l'e'!,b."'!l' �,re- ",i" milhões -le "ruzeil'os,

t2'6 (V <\,) S .�omr"f'SSO de'dnõl:f.iõeso
.

U ga ·a�s que,aca a e elxar �, -

Na- / 110;01.-' deRIO, .'
i., - a- ptf'sentação.Japonesa �ue .-... d'f'

o ''; ti do p'tofessor f;)l'I�('isou qu.e I I'·' o t.!argo de adido militar da ',,' e I lCiO sera �l'allq e (J

mUé';' Arthur e lV!a�.cos Aron DUOS aVia se apresentará nor.; 'lois cer- 'bl'
. .-

d-

'1 ('riança lhe f5J'c €ntregue , emba�",adã do Brasil em a.-; pu _.
lCO por üea'la'l à

laAd
-

doWe.iner serã·º c,ualificadose, ' iames internacio'ló',;3, com!'- . -;! 'f':' . - 8sdrendo de crL0S OE: epilep- WasI:ington� Vem &le -assu- ' 11': uguraçao �a .�X1Y)Sl';aO .
�

inteTfogados ,.FFgLll�da-feira RIO 26 (V A ) V'
.

m(1rativo$ do IV ,Cenlf!i1á- C t
,.

I 1 "'Ir It'
'

.

na l1a, v-arã cri{nins.l. Estão ,;;a. Depo��I>" qp 1�d;a��o de, .

'

.

.

: -

la- mi� (l <;argo ·de pr€'sideJ:}te
]'1(' de S,ão Pau!o.

"

eu mano, (�'\'enc o

IIXe'fQ O _ �,. '

",
. >.' , o,_

i. ôda� as tentaÚ'lâf' de',cura, }::il'do pela 4lr Pl'ilnc:e �Qe-, da. P�trobrás, cargo para o
_

.

s�· �le utilizado i)ai:'_ à ex-
, -,...' -

e!.;s�!énaopr6(;ef:.sados pOr'·� 0_.' ""('- •. ��. t C '.inl '·l·l.f'> '-do U· ·,O'PAVILHA�,.J:APO_:\iES .. ,' "".4 '. ","
•

Á" < • ':) C;11ürglao reSG. VNa praü- b' �a a es a· .a!J'.�"., &ma· 'qua JU 01 nomea .0. m te- -,
.

_

'

", ,
·t t .' lçoã da "p'a�·t� de; proje- � :"., "-'" �\ �i:';rne de.falsiJal}e id�ológi-,...." "_." ,_",.. .f

'. ,'iI. ...... '"- .
-. ,�._.o -«".-c' ,"'-il�-"._' .,._........ 'n.'i - A iE.a:vilh;'-'Jf>'hÀ'i\It;Q"sernd'�''''-l ' ",,-,'" -_.. �-; ........�<f.lO" �26, {V.AJ - J.IJ..,

.
.

'_) '. e:w.a ,'ablação ,iH p::.rte aoó (.... �,"l>,a*ue�t:,gaçta'J �.;).r. }fh1�a kgr�ufia,r�Cl o.'l�t',â r"'i"iUd1:m1t ._'''-.�....... �_ -: -�.;�
� .,:) "l e-:ar�.,�a f,;::. .aple,sen· '. ,""i'':_''', ,,,.- ,'" "i'!: , , .

cacfalsifica(�aodal,i.stade ,.' ",.'
-

d
" .,.,.'-'. "-···'f··']·· ,;y,., ,., · ... -;{,·,�"�"'''''''''''·}d''aêl(i�ãS'ão·Pa"'Úl(íA"'à"rio-'·' f'':'''f ,�<.·ola:d(i!<B:;l1ild;:!d,<F...:x.ercl·

�a�'s8�eil'�s·.;o· VH,POI!; "'(�a- ·d.'J:,ehro COllte1l29 .�� céhüas
.

à, I����a.av·�a, c(l'f' .lat á pe�, '9ue a, 'A.SS��1-31:�[a ,�êgis1at,i-v <'�. _ .. ". :" ;ç".,..,,';'�-' 1'''-:_. � ��,L�,� p�, o {(l �éão inaügU;��.105, al,na-
"

_ ,.:1"i.•-<::,t�s que. jll'0W Utv--êp�,,,}ls lo S1': Jacoy Blaz�v t-C l1:efp HI dRquele J"r:'_"tádo....ap-rovau tH..la-9il s,ltt" ,C'ºIl,trl1j.;.éK_ ,n·qi' .;_."'_ __
.

,,' '" _. ,:=" >- ,'-" .

·n.aTias", na<q,-fnldi-g,q_m·."é.n- .

t d C-· .,....,·11
.. "· E-

- ,- -' n····que lbir....pu .....'il '1'd-"Íe:',11 '. � [;,l:1:.·-as 14 horas ,1" cursos
cri:;;e�� J..!'C!" o onse .1;) .....x!:,'!utl-. ..l.!l'a moçao, de c�l)Ja)lsos al9 _,I::�. _� -': J::.'.. �l1' 1 '-.,"; .."' ',. " '

.. '::.
-

•.:

"

�. _

•

,,�--..:..,. ._
_

.

xCltados os nOll1fcS dos pais d R 'bl' P
• d ·d· , '':''1'" C""'nado a ate'Íl�'<I'i' dé""ui- 0"'181.•'8. ila, Ira-· d:2' Lonuacoes d� 0t'.CJ.(;i:-; �

POUCI:') depois cl1 operação vo .a· epu lca· oplllur a p�esi ente_acl :!�epuu lca pe.., .

,1... """". 11 'li- ua UV'
.

..

... '

�

"., .àos Wainer.
1 l'rümça rec,)mu,ou nor,. C�úacia. Durant� sua esta- la 1101Yléação dj c(,ioliel Ju- ta gente. De fato, essa fm

.'tt 88 "onare'slo'
s,. gentos especl!lhstas pala

I d R· d l' -..l" , M l'
-' .. '- uma feliz idéia I] 'H repre;., ".' J corrente ano. A anla. Ln·,I�-

Dal.cão CarV8)·a lllalmente a falar, cauünhar ;<1 no 10, a' e egt,ça() :.I)S raCl aga naes pi;]'a o ca,r- � ,..
.

.' , '_'. f.
r ti li .. e (.';mtar. Atua)!1lpnte vive cutirá a possi�il�dé!lie dt go de presid�l1te da Petro- sentantes da colÔnia JaRo-1 gt .. aI sera dada pdo capI,.

b· l' uç·" aqUi, domi�:,�·.ada . que UIO,. 26 (V. A.) - POI· t5;) médico. Atoü1c> Noguei-
nOl'l.nalmente entre as cri- ativar-se o intercam 10 cc- . mas. '

BlARRITZ, Fr.mç!l, 26
f nl"'_. c'l'al <>n .....e·

'

, E'I'asil e o clt �ejando, dem nstrql' a ato àc presidente da Repú- f.' de Resende, ,Cjúe falará
anças de sua idade não so re '- .. 1/...

v.,
.

(U. P.) _ Fa��ceu ontem, .p'�.;s.'balc'.anA.l·co.
.

Prose·o te' . u:a.I,·s·.o SiAc Haulo, de .llaneil'a in� blica, ",.'caba de ser nomea� stbreumtema·,-:lesu,,·espe
mãi:.; de crises (pi1üicos. "'. "WI

em Anglet,) mm quês de cl<'l�vel, a sua ?,l'é:t!<lão, re da delegada do BrasÚ ao i::i,·�:dade ,e a :natlgura(;ã'J
C<:U\'ójal, Hi-oóhto Simat- A. Viagem 'do Ministro da e ilstlôlo

.

s,iveram ofertal'"lhe 1I1L Cl)�gr.essoda União Lafino- d�!'etr.at09-0últ\mtrc()!,..an-
Hojas.

,

,"
. •

N"
. RIO,26 (V. A) - ° pre_ p;l',:lhão de feito Lpico Ja-

.

Americana, com sede em' ,dllnte da ESCOla. ° (;0-,

Autor de yáLio3 livros de
_ Guerra ao or.e· s,dente 'do. Banco do Brasíl ptnes. Todo mate:hd para,� Madrid,"a srta. Ligia Neves n·andant� da ESP,')la I:OrO-

-IT';.lé,lia, es'tava \1�ljmamen- ofereceu ao Presidente da ccnstrução desse pavilhão Fontoura, filha do ex-chan- n,'l l-nédico Erne",tino GL-'

�f' empenhado lia" prepara- rue, 26 (Vi. A) _ Ein titular enviou à imprensa a República. umá medalha 'de f(li 'importado do ',hlp!í(l f! cdu Joãº Neves da Fontóu- rl't s de Oliveira, organizou
ção de uma H·S\LllÍa Espa- 'J'i.sta das variadas v.el'sões seguinte nota: ouro' comemorativa do Cen- y{nos engenheiros já vindo ra, con,su-ltor jurídico dó li'1 .progra,ma pat� a ,�el'i·

phola, do perio�b" compre- Jadas por jornais desta Ca- "A viagem que o s'enhor teJ,lário da fundaçãÇl do Ban- de lá orientárão a 3\'a cons- Banco do Brasil. r, 0.r.ia. / c

endi(i(, entre 1815 e 1931. pital à únunciada viagem do ministro da guena... eínpr�, co, há pouco cel�br·ada. °
'!.'\ü diplomata e representou min;;;lro da Guerra, general end�d brevemente ao norte sr. Mtrcos de Souza Dantas
a i;:�p:mha ria· Liga das! Na- lenóLio da Costa, ao norte do país obedece Ui) plano ôe entregou também à Vargas
�ÔfS. �tO raÍs, o gabin,ete daquele v;sll.�s de in5peções p1'evia- o diploma em que 11.1e é"cori-

Ínente deliberado e sêí..á em fpr�da a mencionada �d��
caráter estritamente profis- lha e que evoca a figura do
"ionaI. ° sr:Ministro não fUl1cl<,dor do aludido Banco.
rece·r.eu qualquer incum- Vl�"Conde de ltaboraí.

., .., . bência de natul'eza ,política
OI fonstanfes,: SeI!ãa'l'

.

,Com o afastamento
nem .desej�,o imiscuir-se �m 8rl'8 incld.entedIartas, vem sendo as do sr ..Cap. Rodolfo Bu- a�Sl1n1.('s alheios:à sua pàs-

decisões de- elemento-& dlcle as hostes udents� ta, neo havendo assim ,qual- de fronteira
da União Démocrâticrl tas tijuquen'sés perdem quer fundamento rias ten-·

Nacional de abandona- um procer de tradicio- dencio�as notícia� publica-- SAN JOSE DE. COSTA

rem o,partido, incou- nal projeção e um
das". <�'('A, 26 (V.A.) - GI'�ve

f d· d i:lc.:dente de fronteira veri-
orma os C9m já COl,n a companheiro' os mais

fkou-se ,perto, da locali lade 7 de março último, a con-
sua orientação política) prestigiosos, que sem- de Penas Blan::as, quando vençã,o pessedista, col'lstitu-
já com os rumos ádini- pre deu aopartido co- HomeDag�m_," ·.lm avião.patrulheiró ni::a- indo;, v�rdadeira prova de

, nistrativos que vem laboração das mais va-
P I"

._. r\lgt:tense. metralhóu ur�l pujança pªr!idária, pois
dando ou recebendo �-O liosas e desintel'essà- ao·, ,res uBate '. gí upo· d� engenhéro� cos- contou com a presença de

governo do Estado. (las. �tal'riquenhos, q\h� tn:balh::.l- mais de 200 c.orreligionários.
Ainda agora, êm 'l'i- RIO, 26 (V. A.) .

- De,:, vam na estrada pa-namel'i, Credencia�o p�lo Diretório
•

. ••

.

1

d'
"" po'is da reUnião que mante- c�'.i::a,. '. .

j" I P�egion.al presidiu a conven-
'Jucas, O presÍlgIOSO, ca�" A sua eClsao como ..

_
_

• ...
' ve com os srs,·Aranha, Hu- lnformaçoes che/�aiHl�. --da çao o· Ilustre deputado Os- Primeiro Tesoureiro

pItao Rodolfo Buchele, não podia deixar, "de i go Farias e Jango Goulart, frunteira não-preç�sam qua�s cal' Rodrigues da Nova, que Sebastião Nodari.
antiga lutador udenis- ser, tev� ampla e pro- o Pres:qente da República' i() ..m a� consequências de!:"! proferiu oportuno discurso, Segu�do Tesoureiro
ta, acaba de áfastar-sl-! funda repercussão nos lccebeu uma comlssao de sa insólitl,i agressão; mas (! historiando à criação do no-, Nadir Saraiva.

definitivamente das' fi- meios politicos de Ti- 'trabalhadores gaúcho's, re- n ;nistro do Exleriúl'. sr. vo municí�i�'l �oncitando Ol�ador - Alcides Sarai-

.Ieiras do' ,partido dtJ jucas, pqisque, na ver.. rr�sel(tantes de quase todos_ M. ri� F�üivel (!onvocou o povo a cerrâi fileiras' em va

Brigadeiro, depois de dà.de,:1{�.:p:'.':resell.ta irre-
.os sindicatos, operários·· do gl upo de �rspna1iClade des-, torno da vitoriosa,. legenda

.

. -. Rio Grande do Súl qJ.le,.re- ta.capÜal p�ra ;'Stüdar �s do partido de�:Nérêu Ramos ...

renunci� ao cargo de cupetavel·.perda .P·ara o
.

1 unidos l'f"centemente num r: fdidas � tomar� ,

'.. So� in,t�nsê, Yjbração fala-
0, secretário do dire� partido, vindo enfra.., grande' COllgl''eSSO sindic�l, ,Os, resu,ltados d'!!3sa reu- ram outros:oraHores, verifi-

�ório municipal de Ti- qtiecê·lo ainda mais no re!'olveram. homenagear a r.liio ce as médidas ad )tadas ('ando-se valiosas adesões à
Jucas.

, ambito estadual. Presidente. aiLaia não são conht:c:das. cam.l:\ pesseqis!a. Procedida

loterroga;dos �ns
,Irmãos ,.WaI08r

I{n" dades e da_,; ciasses pro
'd::tqrns do RlO Gnmd(;! do
Sul.

Abandonou a U. D. N.
Parti�o· Social .Democrático

, '.

Eleito I Biretóril '.dê Uervar j'Desle'·
Com a criação do novo a �leição para a escplha do Fí'�ncisco Pozza - Ângel�

município de -Herva.l do ,niI:etó"ri� Munibipal, 0. pri-, ValínordilJa _ Ângelo Ca-
.... ..... � "i·

Oeste, desmembrado do de me�ro/ a organizar-se nó no- vali _,_ José Matana .:;_ João

ganizar a sua direção', na
nova comuna. Marcada à
data, réalizou-se ali, no dia

\'0 município, verificou-se o

�ieguinte resultaQo:
MESA DIRETORA

_' Primo Daniel - Vitório
Dal Ré _ Ulderico;,Deitos

Joaçaba, cumpria ao Parti

do Social Democrati1:o or-

Brandalise -. Pedro· Pessin

" ,

Pi'esidente de Honra - _ Pedro BareÜa - Pedro
Domingos Florianí Bonato. Rocha·- Vitório Bilibio.. !.
Presidente '- Américo R.

O RISO DA CIDADE...Saraiva.

VIce-presidente _ Ma
noel Guimarães..
\
,

,Primeiro Secretário
Otávio Alv,es Ortiz.

"Segundo Secretário
SíJvio Possobon.

U::len"ilda -:- Que bom se
MEMBROS

. não houvesse con-

.Egídio Possobon -= Naví

li.o Paludo _ Luiz Nunes
Var.ela - José Castaldelo --.
Arlindo Constante Dãl" OI"
mo - Leandro Thibes

venção! ISSJ de
pôr tudo lem pra-

�

tos limpos, vai S€l'
..... \

um estouro di)3'-
diábos!!!

'-Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



2 Florianópolis, Terça-feira, 27 de Abril de 1954 o ESTADO
----------

Indicador Profíssion«! ) CLiNICADEOLHgk��:;S_NARIZE
M E O I C O S'

.

- IDr� Faostu Brasil I o )':ST ADO Dc!!�o BiÇO de Ouvidos - Nariz e !�
MÁRIO DE LARNIO I DR. ALFREDO DRA ...WLADYSLAVA ! ESPECIAL,ISTA EM 00-: . ADl\HNISTRAÇAO

do Hospital de Florianópolis
.

_ " E;NÇAS �E CREANÇAS.; Redação e Oficinas, à rU2
A clínica está montada com os mais modernos

CA�TIÇAO I CHEREM j
W. MUSSI '

CLINIGA GERAL Conselheiro Mafra, n. 160 Aparelhos para tratamento das doenças da especialidade
_;; MEDICO _

I _
e CONSULTAS: Das 10 às Tel. 3022 - Cx. Postal, 139

ULTRASON �Tratamento 'das Sinusites sem operação)CLíNICA DE CRIANÇAS CURSO NACIONAL DE
DR A'-N'TO-NIO DIB' Diretor: RUBE_NS A. NEBULISAÇAO (Tratamento auxiliar das sinusites e

A D U L TOS DOENÇAS MENTAIS '" ,.,' - 12 horas. ,

RÁMOS. �nflamações do Nariz e Garganta)
Doenças Internas E,x-�iretor, doi Hospital' }l .. MUSSI. Gerente: DOMINGOS F. DE IONISAÇAO MEI?ICAMENTOSA (Moderno aparelho

CORAÇÃO _ FIGADO Colônia Sant Ana. -..",MÉDICOS _ Cons. e Residência: 7 de AQUINO. para Ionisar Medicamentos (Tratamento de dores de
RINS - INTESTINOS Doenças nervosas e men- CIRURGIA-CLíNICA Setembro n. 13. _ Representantes: ' Cabeça e I,!flamações da Gârganta e 01"-lOS. E'U muitos
Tratamento moderno da tais, GERAL-PARTOS Representações A. S. La-

casos sao evitadas as operações das Amigdalas
SIFILIS Impotência Sexual. Serviço completo e espe- ra Ltda.

Ul.TRA VIOLE.TA Fij,I_? (Tratamento das FaringitesConsultório - Rua Tira- Rua Ti,radentes n. 9. cializado das DOENÇAS DE Rua' Senador -Dantas, 40
e mflamaço�s do� Ouvidos)

lentes, 9. Consulta!': das 15 às 19 SENHORAS, com modernos A D V O G A DOS _ /)0 andar. RAIOS X (Radiografias da Cabeça)
HORÁRIO: horas. Imétodos de diagnósticos e

'
;

Te!.: 22-5924 _ Rio de
REFRATOR (Moderno Aparelho para RECEITA de, \

Das 9 às 11 e das 13 às 16 FONE: 3415. tratamento. Janeiro. (OCULOS)
horas Res.: Rua Santos Saraiva, 'SULPOSCOPIA _ HISTE- DR. JOSÉ MEDEI- Reprejor Ltda, !LAMPADA de FENDA (Verificação e diagnostico de

Tel.: Cons. - 3.415 - Res. 54 - Estreito. RO _ SALPINGOGRAFIA ROS VIEIRA Rua Fel ipe de Uliveira, n. lesões dos Olhos)
_ 2.276 ""::-Florianó'polis. 'rEL. - 6245. - METABOLISMO BASAL 21 _ 60 andar. INFRA VERMELHO

-
. Radioterapiap or ondas

.- ADVOGADO -

'I'el.: 32-9872 _ São Paulo
Grande 'Prática na Retirada de Corpos Estranhos deDR.-ROMEU BASTOS' DR, MÁRIO.WEN- c_urtas-Eletrocoagulação _

Caixa Postal 150 - Itajaí ASSINATURAS Pulmão e Esofago
PIRES DHAUSEN ' Raios Ultra Víoleta e Infra

_ Santa Catarina -

Na Capital
Consultól'io: Visconde de Ouro Preto 2 (Altos da Casa

- MÉDICO - CLíNICA MÉDICA DE Vermelho. DR MARIO LAU- Ano Cr$ 170,00 . �.
.

Belo Horizonte
Com prática' no Hospital, ADULTOS E CRIANÇAS Consultório: Rua Trajano,

.,

Semestre Cr$ 90,00
Reszdenc'ta --:- Felipe Schmidt, 113. Telefone 2.365

São Francísao de Assis e na Consultório _ Rua Joãú n. 1; l° andar - Edifício do R�, No Interior. • Con�ulta� h .pela m�?hã no Hospital - A tarde
Santa Casa do Rio de Pi'l'lto, 10 - Tel. M. 769. Montepio. ;;"e'"

I
Ano Cr$ 200,00 .�::_:_�nte no Consultório

Janeiro Consultas: Das 4 às 6 ho- l!o,rár;o: Das 9 às 12 ho-
DR. CLAUDIO Semestre _ Cr$ 110,00

I
DOENÇAS DO APARELHO' DiGESTIVO .;

CLíNICA GERAL DE raso ras - Dr, MUSSI. Anúncios mediante con- ULCERAS DO ESTOMAGO E :QUODENO, ALERGIA-AVULTOS E CRIANÇAS Residêncla : Rua Esteves Das 15 às 18 horas - Dra. BORGES '

• tráto. .

I
DERMATOLOGICA E CLINICA GERALConsultório: Av. Getúlio Júnior, 45. Te!: 2.812. ,MU�SI. ADVOGADOS Os originais, mesmo não O M· I N F

,;,
Vargas, 2 _ BIGUAÇÚ. IResidê.lcia: Avenida Trom-

,

. Fôro enl' geral, Re�ursl)s Ip�lblicados, não serão devol..
. r. loue unes � errelraHorü»!o: Segundas e Quin, OLHOS - OUVIDOS - powsky, 84. perante o Supremo 'I'ribunal I vidc-. I .

.

.

tas-feiras, das 8,30 às 11 NARIZ E GARGANTA I -n'R. 'NEWTON Federal e, Tribunal Federal A. �ireção não se. respo�- <horas. I de Recursos. . sabil iza pelos conceitos erm- RECE:J\:i-CHEGADO DO RIO DE JANEIRO
Res.idência: Pua Felipe -DR. JÚL'10 DOIN

D'ÁVILA ESCRITóRIOS tidos 'nos artigos assinados. ATENDE A RUA_ VICTOR MEIRELLES N°' 18, 1Ó
o I

.
.

. CIRURGIA GERAL 'Florianópolis _ Edifício ANDAR DAS 9 AS 11 HORAS - DIARIAMENTE.Schplldt, 23 -,! andar,
'VIEIRA Doenças de Senhoras _ 'São Jorge, rua Trajano, 12 farmacias CHAMADOS A QUALQUER HORA DO DIA OUapt. 1 - Tel. 3.(0�. I Proctología -" Eletricidade, _ l0 andar _ sala 1: DA NÇ>ITE NO CACIQUE HOTEL; A RUA FELIP

DR. WALMOR I ESPECIALISTA EM DOEN- Médica � Rio de Janeiro _ Edifício de. Plantão SCHMIDT.zo-.
('AS DOS OLHOS. OUVI- Consultõrio ;' Rua Vitor' Borba Gato, Avenida Antõ- 10 Sábado (tarde)MER GARCIA DOS, N.ARIZ E'GAR�A��A I Meireles n. 28 - Tetefone: IlliO Carlos.2

....

07 _ sala 1008.
Dâplemado pela Faculdade Ex-ASSistente na Pelícllníca 3307.. I DR

.

CLARNO G
Farmácia Noturna _ Rua

N'
·

MI' C j H
'.'

Nacional de 'Medicina da Geral do Rio de Janeiro, na Consultas: Das 15 horas I " • Trajano aVIo,,; o Dr « ar' oepckeUniversidade do Brasil r l Caixa de Aposentadoria e em diante. GALLETTI Ü_Domingo - Farmácia .

'

I� /" »
Ex-Interno por concurso da Pensões da Leopoldina Ral- Residência: Rua Vidal ADV· ...GADO N t R T' I

-
- u . - o urna - ua raJano RAP'

.

,

.

Maternidade-Escola' lwav e no Hospital Sãe João Ramos - Telefone 3.422. R "I't' Me' 'l[ 60
. IDEZ - CONFOR'I'O SEGURAN'ÇA.

, ua . or Irf::a es.. 16 (Sexta-feira Santa _ . , " -, "(Bérvíço do Prof. Octávio! Batista da-Lagoa. DR.' DIB CREREM FONE: 2.468. F'
.

E R I Viagens entre FLORIANOP.oLISe n-IO DE JANEIRORodrigues Lima) Curso no Departamento Na- _ Florianópolis _
armacía sperança - ua

I
Escalas intermediárias em ítaJ"aí - Sk':'t Sã SADVOGADO C Ih' M f b .-

Ilh
" <o1J os, ao e·Ex-interno do Serviço de ' cional de Saúde _......�................... __ ........_. onse erro a ra astiâo, a Bela Ubatuba sendo nestes' ,

t 'I
.

C ,. . .
. "i qua ro u Íl-Cirurgia do Hospital C0l1s111ta" diàriamente das ausas crveis, comerciais, Inlorma ....ões .17 Sábado (tarde) _!mos apenas para movimento de passageiros.I. A. P. E. T. C. do Rio de 10 às 12 horas. criminais e trabalhistas. "

� y. Farmácia da Fé _ Felipe �s e�cal�s em S. ,S.e�astião, llh� �ela; '(Jb'atuba não
Médic(, �aOn�:�Pital de às3:8-:\�I�;:s, feiras de 15 às Consultas populares utets ,..' Schmidt preiudiearão o hO;AarNwTO<!:Se_c(hV_eglll;tlt)a) no"'R!()"(Ida) e

.

-

,-.

Rua Nunes MJlchad.o,-17
' '.,'0 a

�Caridade Atende no Hospital de � 18 Domingo --:- Farmácia '
- -. ,

DOENÇAS DE SENHORAS Caridade, de 8 às 10 horas. (esq. Tiradentes) -,.. sobra- O leit1r encontnd.. nes- da Fé - Felipe Cchmidt
,
ITINERARIO. DO SIM "<tARLJJ;O�pCKE" NO-_ PARTOS-OPEJ{_AÇõgS Consultó r io : Rua Vítor do - sala 3� -'- ;. ta colün.!', informaç_õ�. que 24 Sábado (tarde) - SEGUNDO, TRIMES�TRE ·nE}.l95�r .

, Cons: Rua João Pinto n. 16. ;Vl:eireles, esquina com Sal- necessUW. diAriamente e de 'Farmácia Moderna _ Rua, 1..: I"'"das 16,.00 às 18',00 d an ha Marinho. imediati: I - . "IDA 'Ç V." O L TÁ'horas es.idência : :tl'av..essa _.... ,,-, Joao Pinto
. :r-. -.._.,

- - '-� t;:�_,_ - <W<� ,...r-_:: .-:=-�- í'r,�, "
••v.!.m�'!Y��"l1a:;;,,,,;;_"fe '��·:<--L --"""'--":--<c> � ,_ " _ ,,_,� _,_.��sãfil»p ....n�- .

- _'" - ,.�. "'_40' -.t__ ... .I -.

-l'DR H E N R1 QUE
I ,

, 25 vornihgu""-- Farmá- Florianó olis
....._�

�le-pí:Ogrpcc;.-i-� ltrmánhã atende Uru ssanga 2.-. JORNAIS' Teieton�. _. p
. ,

diàriamente no Hos-
r

Apt. 102. .

PRISCO PARAISO

I
o Estado ..••......

3.022\ Cl�
Moderna - Rua Joao

pital de Caridade. R' VIDAL MÉDICO A Gazeta 2.658 Pinto. .

I 29/4 1/5
Residência: D . t .

O
-

Doenças Diário da Tarde-,... 3.571' O serviço noturno será' 11/5 13/5
Rua: General Bittencourt CLíNICA DE CRJANÇA� per�çoes

-

cr
.

-

d Diário da Manhl .. ' 2.46l efetuado pelas farmácias 23/5 25/5.

CONSULTóRIO � Fefi· ,de Sen oras - . mICa e
A Verdade......... 2.0lbl Moderna, Sto. Antônio en. 101.

pe Schmidt, 38.' Adultos. lmprensa Oficiai 2.68�. .

d
' �/6 6/6

Telefone: 2.692,
I Cmso de Especialis�ç�o HospiTAIS Noturna, sItua as as ruas -

16/6 18/6
------,--- CONSULTAS - Das 4'

'DO' Hospital dús Ser�idr.r('s ,�f.eridà�e: Joãq. Pinto e Trajano. 28/6 30/6DR. ARMANDO VA-. �s 6 horas. (Provedor) .'.• "� ','" 2.314 A presente tabela não"
S'l do Estado

,LÉRIO DE ASSIS r Residência: Tenente 1 - ,(Portaria) • • • . . • .. 2.036 poderá, ser alterada
. I

O
' (Serviço di) Prof. Maria- N

A R • SOl
-. MÉDICO - I veira, 13 - ereu amGil. . • • •. ü. �

Dos Serviç�s de Clínica In- FONE _ 3.165. i no d" Andrade) Militar •.. .... .... 3.157

fantil da Assistência Muni-l I Consultas - Pela manhã São Sebastilo (Casa
cipal e Hospital de Caridade - I no .HC'spital de Caridade.

'

de Saúde) 3.153

CLíNICA MÉDICA DE DR· ANTO-NIO MO- Maternidade DoutorA tarde, das 15,3�hs. C A • 12

CRIANÇA�C�gi!DULTOS \ NI� DE 'ARAGAO em diante' no ,consult6rio, Ci��C;:D;;r��_;.
�. }.

Consultório,: Rua Nunes á Rua Nunes Machado 17, GENTES.

Machado, 7 _ Consultas das CIRURGIA TREUMATO- t�sqll.na �e 'l'jl'adentes. Te:. Corpo de Bombeiros
15 às 18 horas. oLrtOoGpeIdA.'a 2.766. _ Serviç� L)UZ. (Recla·Residência: Rua Marechal maçoes .

C lt'
'.

Jo·· Pin,to. Residência' - La Porta P I'i i (S I C IGuilherme, 5 _ Fone: 3783. onsu orlO: ao . o c aJ a a (lm.-
18. Hoíel.

'
'

.ário) ..........

Das 15 às 17 diàriamente. Polícia (Gab. �Ie-
Menos áos Stbadofll Eado) ••........

Res.: Bocaiuva 135. COMPANHIAS DB
Fone: - 2:714. 'l'RANSPORTB

. AtREO

;_."'''�-�� _;;r�''_'.

líajaí ...., Rio de Janeiro "Santos
24/4 25/4
6/5 7/5
18/5 19/5

31/5
12/6
24/6
6/7

30/5
11/6
23/6
5/7

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

Para mais informações Idirijam-se à ..

EMPR�SA NACIONAL DE NAVEGAÇAO HOEPCKE

sem

prévia autorização dêste

Departamento.

Escola 'prlmarla
Adventista'

DR· I. LOBATO
, FILHO

1.31S I C ..Irsos: Primário e Ao·
•• 40'

I . -

..... ; mlssao.

I Rua Visconde de Ouro
%.038 I Preto, 75'-
2.594

Matrículas Aberta.

Rua: Deodoro - Caixa Postal n. 92 _ Telefone: 2.212

Doenças do apare'ho respi
ratório

TUBERCULOSE
, .RADIOGRAFIA E RADIOS

COPIA DOS PULMõES
.'

, Cirurgia do Torax
Form�d� pela Faculdade
Nac:onal de Medicina, Tisio
logista_e Tisiocirurgião do I

Hospital Ncrêu Ramos
Curso de especializaçãe pela
S. N. T. Ex-inter'lo e Ex-as

sistente de Cirurgia do Prof.

Ugo Pinheiro Guimarães
(Rio).

Oons: Felipe Schmidt, 38
-'- Fone 3801.
Atende em hot'a� rnárcada.
Res: Rua São Jorge 30 -

Fone 2395. .
,

Viagem com' seguriloça
e rapidez

.

SO NOS CONFORTAVEIS MI0RO..ONIBUS Do

RIPIDO {cSUL-B:BASILBIRO))

Agência: K.ua Deodoro esquina da
Rua Tenente Silveira

aelTE
Agência/

de
BAR E SORVETERIA

AMERICANA

'FAC _ .

huzelro do Sul .

Panair •.....•.. ; ...
Vàri, �
L6ide A'reo .

Real .

Scandinava•. 1. •.•• ••

HOTtlS

3.70,0
2.500:
IJ.553
2.325
2.402
2.3�
t.�OO

Florianópolis - UaJai � Joinville - CU!ftlba

de Obras Públicas

Publicidade
. Caixa Postal. 45

t'lorian6polis
Santa Catarióa

CasasLaVtando com' SabãO·

\?irgem ,ES��,G,ialida'de �s�-�2Y-'RCtAt
da Cla. IITZIL INDnSTBIIL�J8In,UI8! �.ID.rca" -�egiltr,adB) [sPEciÀi.IDAOE

economiza-se tempo te diDhel�(» , �

Alugam-se ótimas resi·

dências, uma à Ru� José
Jacques nO 4 e outra noS

Coqueiros, p r o xi m o ao

Praia Clube.

Informações" à Rua Con·

selheiro Mafra nO 24.

'_
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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('���g-
NO LAR E NA SOCIEDADE

de inteiramente da mãe. sencial ao crescimento. A

Portanto; a mãe inteligen- dosagem inicial geralmente
te prefere os alimentos sau- não é maior do que _1/4 de

dáveis, como legumes, car- colher de chá, diluída em

nes, leite, queijo e frutas, igual quantidade de água
ás frituras ou doces, mesmo fervida. (Nunca aqueça o

\ '
'

que ás vêzes tenha uma, suco, pois isto· destruiria a

vontade inrresistível de se, vitamina C). Naturalmente,
deleitar com guloseimas. esta dosagem será aumen

Não que os doces sejam tada e a diluição diminuida

proibidos. -Mas ela não de- de acôrdo com a tolerância

verá comê-los em lugar de Çl.ó· bebê por frutas.

outros alimentos. E esta A adição de purés e pa

dieta simples e nutritiva pinhas dependerá grande
também ajudará a contro- mente do seu filhinho e do

Par'tíC"1·paca0 lar o séu pêso durante a conselho médico.
_
Alguns

rio Nacional de Lisboa e do,

...
'

,
' ,y

,

" gestação, o que é fator vi- bebês já toleram alimentos

,.,:"" t"", "''::::
"Mozarteum" de Salzburg,

NEYDE MARIA PE�EIRA SCHIEFJ"ET t:l tantod
para a sua apa-} sólidos �orz:Oou, ter-

,d r:\' ,\ Gabrielle Dumaine (canto) WILSO� AUGUSTO DA ,COSTA SCHIEFLER �::�:o pa��o�sa1�e :oa�:� �:::l��o :u:�t:'ou �:::
'{ "//,::, 'Paris, Sebastian Berida (pi-

têm o prazer de participar aos seus amigo" e pa-
"., � rentes (f.nascimento de sua filha WANDA ,EUNIC;E, bê: mês em diante, começando-

Do�ílí'lf��:i:g:��\::����!:��, �:;:��

��;;ii�;;::�:'"
à 18

d� ;:�����]i��i�� f.�fEftJ�j������.
. .. .':> Entre as matérias a seJI' 'EV-ALDO SCHAEFER ADÃO NILTON FERRAZ se formam os tecidos ósseos carne.

D' ELY dentários e cutâneos. A Em geral, ,a alimentação
,

,nm ministradas encontram- "!l': . ,

Juntos rijos � inchodo$lo tOl't,\J,ado5._ . "MARIA JOSE' RAMOS mãe doentia nunca poderá _do seu filh�nho deverá ser

::i&t;ij;;.l�i: �:. :�!:,a::�:ç:= ;:::::.:��!� de· =:;::::;"�o:euco:nt':tosrt7 ::���et:d�:�he:o:.ee s:· ;��::�:: �::s:l�::o;: s::�
: d��n;� dés��i!;J�, ;r;�s$�r :� de c�mposlçao e regência casamento de sua filha,HE- "HELENA RAMOS SCHAE- regala com comidas pesa-

médico e pelas necessidades

ooi*6$. �� fdofP( �i\I JwÇQ5' poro �
(com participação de Côro LENA com ó sr: Adão Nil-I·FER, das e pouco nutritivas, es-

,e tolerâncias da própria

;Jbilth; ��:Jl����l�ci�:';;;6'g�zaW�e Orquestra). ton Ferraz d'Ely' � Fpolis, -17-4-54. 't:?rá privando seu filho do criação. Caso determinada

vida, Milhore� d� �essoos' ��fre';; essas, desenvolvimento normal espécie de comida não seja
bem aceita, poderá ser sus-

tituida por outra conten

do os mesmos valores ali-

_: Exma. sra. d. Olindina i Iéias entre estudantes e

Coelho B. dos �a�to" espô-, professores, terão lugar de
sa do sr. AntOnIO Borges 24 de junho a 30 de julho
dos Santos; ," do corrente ano. No corpo
- Exma. sra. ' d. ,Nadir docente f\gura,m entre ou

Garcia Meira, esposa �o sr. tros Wintried Wolf (piano)
Oscar Meira.

dores, quando poJeriom evitar, de vez, Informações e inscrições

��s ;��tec�:��t:; ��:�n�ooo�:::�:sna Reitoria da Universida-

I'
8AHCOdeCRf[)ITO POfULARl"Especialmente preparados poro �ie da Bahia em Sa\vador, '

� AGRíCOLA ' I I
combater os distúrbios renais, os

0U na Secretaria da Escola
'

Pílulas De Witt aliviam os dores
L' d M'" S.' RMo:��, 16

. '"

.erno - ou um bom substi-

d
. rvre e USICa rua erai- 'Jl!'LORIA,t...IOPOLIS -5�... (.lA�"r',n'"

"

t D ôrdocorrr u uri tal' seu filhinho recebendo
prontamente, restouran o o Vigor ,

,<> T 11 1<.. 'uh,. ..... .u o. e acor O' com a 01'1- •

e o vitalidade 00 organismo, graças pe 271, São Paulo. entação do pediatra, esta
as vitaminas, protenas, mi-

o suo magnífico aç60 �ní"'Q�., ��������_��������������������������__������������ n�ra� e cálcio necessários

para transformá-lo na cri

ança robust� e rosada com

que você, sonhou,

A, NOBREZA
Nunca é demais que se fale
Do quanto a nobreza vale.'

Ser nobre é deixar livre e sem vingança
Toda a nçã(_', do

....

ser máu que nos ofende,
Que coitact() por certo só entende
Que i:l presunção que leva a tudo alcança.

É ter por base 'sempre na. lembrança,
Q1J0 após a horr�l noite que se estende,
Vem uma linda aurora que resplende

) Deslumbrante e radiosa de esperança.

É saber subjugar qualquer desgosto,
Sem deixar que se estampe pelo rosto

A dôr que móra da alma bem no fundo.

É ter dó ainda embóra que ofendido
De assistir o traidor que vai pendido, ;

De fraqueza em fraqueza a errar no Inundo.

ERNESTO XAVIER DE SOUZA

* * '"

ÚLTIMA MODA

Modelo

Preceito do Dia

de stirá de seda
preto com "pois" branco.!
'Gola em piqu'ê. (APLA)

:14x X

ANIVERSÁRios

DR. HAROLDO PEDER

, NEIRAS

Transcorre, nesta data, °
aníversárío natalício do nos

so distinto conterrâneo dr.

Haroldo Pederneiras, enge

nheiro do Departamento de

Estr�àdas de Rodagem, e

pessôa muitó' relacionada
- ,

neste Estado pelos el�vados
dotes de caráter e de' cora-

Pilulas
DEWITT
para os Rlin e Q Bexig.

Em vidlos de 40 e 100 piluliS 6
O glande é mais e(onôml(o

-' .-

%7·

ção.
' ,

" EDUCAÇÃO ADEQUADA,
Mu�tas serão, pois, as ho- �.

'
"

"

"I'menagens de que ver-se-á Muitos dos maus hábitos
alvo nesta data, às quais,

I
adquiridos na infância re

praz�rosamente, os de O, percutem durante toda a vi ...

ESTADO s'e associam. da, tornando o individuo in-'

feliz e desajustado', isto é,
FAZEM ANOS, �IOJE: )um ser fora das ÍlOl'l1:ias"da'

.

- Sr. Orestes Blttencourt, sociedade. A Medicina Já fi-�
do alto comércio local;

!
xou regras especiais para.

S ,I " '
,

- r. Décio Cabral Me- evitar tal desajltlstainento e

lo, contador;
,

os seus efeitos nefastos. Es-
f

•

"
-.:. Sr. Luiz Eugênio Bei- sas regras constituem um

rão, Secr'E:.tál'io da Prefeitu- dos objetivos de Higiene
ra lYIunicipaJ e pessoa �uitQ Mént�l.

...__,'

i'êlacionada nesta' Capital; Dê a se'ILs filhos uma edu-
- Sr. João André de Sou-, cação adeqtiada, pondo

za, alto comerciante; ,em prática'los en_sinamen-
- Sr. Enio Luiz Alves;,' , tds de Hig, ie'n� MetÚal. -

"

- Exma. sra. d. Iná Wen- ,SNES,
dhausen Ballalaio,' esposa

laço;

8IJ'ILITICAs.

Ellllr,d6NODUelra
......... aolliar •• tr...

t�t. II. I1tU...

do Sl". Heitor Ballalaio;
• PLACAS

- Exma. sra. d. Maria

Con(;eição Guimraães' Col-

a Sífilis

Entretanto, começaremos
por dizer que a saúde futu

ra do seu filhinho depende
de sua própria dieta, mãe

zinha" durante. a gestação.
O sustento do bebê dépen-

Atáca todo o organismo
EM SIFILIS OU REUMA
TISMO' DA MESMA ORl

o

GEMT
USE O PUPULAR PREPA

RADO ii

1·3 !4 tJ 1:&#1P}!
Aprovado pelo D. N. S. P., como auxiliar no

tratamento da Sifilis e Reumatismo da mesma

origem.
Inofensivo áo organlsmó, a�iadâvel .eomo ,ll�,

cor.

Alimentação
Para se escrever com c1a- a slmpUel!A uroo epe5.loJ'j,l

reza sôbre aimportância da' aluawlaAeAo.ld y.lélS elélIP
dieta do bebê, seria necessá- tudo, o método antiquado
rio 'encher vários volumes: de se dar ao hêbe sômente

Existeem tantos aspectos leite deve ser definitiva-

I
do assunto, que é quase im- mente abandonado. Hoje

,
possível tratar de todos ê- em dia, a criança começa a

les num só 'artigo. tomar suços de laranja ou

,Semioarios,--In ler;
nacionais de
Mnic8-Babia
Pela la. vez a Reito�ia da

Universidade da Bahia rea

lizará na cidade de Salva

dor "Seminários Internacio
nais de Música" com a par

ticipação de renomados pe

dagogos nacionais e estran

geiros.

tomate, ricos em vitaminas,
dêsde a segunda ou tercei

ra semana de vida, especial
mente se fôr criada com

mamadeira. A vitamina C

contida nesses sucos é es-

Participação
, NEUDIS DIAS PIMPÃO

e

MARIA LYGIA CUNEO

participam ás pessôas de suas rela

ções e parentes, o nascimento de seu fi
lho �iCARDO, ocorrido dia 19 do cor

rente, em a Casa de Saúde "São Sebas-
tião",

-

'_ Fpolis., 23 de abril de 1954.

Os Seminários cuja fina

lidade é o estudo ,intenso
das matérias principais con

cernentes 'a arte musical e

um vivo intercâmbio de Participação'
JONAS BAYER DE AMORIM

é
MARINA CUNHA AMORIM

participam o nascimento de sua filha, ocorrido na

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

que na pia batismal receberá o nome de MERCEDES.

Catedrático do Conservató-

'_�ue deveria ter.

Logo após o nascimento,
"bêbe se sustentára, de

mentício�. O mais impor,Jreferência com o leite ma-

tante é ter a certeza de es-

-,

CASA MISCELANIA dístrí-

bl',dol'a dos Rádios R.C.A.

Vitór, Valvulas e Discos.

Rua Con:�lheir� Mafra.

,�.

i
I

FLORI ANOPOU5- SANTA" CATAR INA

,
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Analízamos agora as "performances" dos 22:
ALCIDES _..::. O ex-goleiro do Figueirense não

ccrrespondeu, embóra possua, classe e segurança nas gloriosa "Manchester" bra
defesas, Sua péssima conduta disciplinar com < 'relaçãC'
10 contrário Érico, custou ao Paula Ramos um. golpe
luasi lhe tirou a vitória.

.

.

_

NERL-. Um novato de reais qualidades técnicas,
) melhor homem na canha, Promete mais. sem dúvidá o maior "ás do

Os dois litigantes -esforçam-se como pódem, pois Walmor muito esforçado. Fez o que -poude. iatiorn barriga-verde em to-

nem tudo está perdido. -Os últimos minutos' são
-

de MINELA - Marcou bem a-Lauro, Convenceu. dos os tempos, já tem sua

grande intensidade. Um minuto apenas para fmalizar VALÉRIO - O mesmo "pivot" de .sempre. Técni- d. __ presença ga,rantí a, gr<"çélS
o embate, Ouve-se vibrar .a torcida paulaína: "Gol! co e lutador do princípio ao fim. Foi o autor do ponto
G I' V' 'V lé , d ' a. cooperação do dr. Ader-
o. itoria. a erio. Estava decidida 'a pugna, 1:1 Ia- que eu a vitoria ao campeão do torneio-início. -

Ás 15,40 é iniciado o -encontro dos conjuntos de vor do, clube dos Carioni; Tudo- aconteceu .no derradei- JACY - Como Walmo.r esforcou-se, bal Ramos da Silva.

profissianois, É' tirado o "toss" que sai favorável ao, 1'0 minuto. Falta contra O .Atlético próxima a área pe-·.· WIl:SON' - Apareceu pouco, ieJ;;P",c(trripro�ctf�r_ 'I Além dos catarinense,s. e

Paula Ramos que realiza seu primeiro ataque, sem r€.- rígosa. Os atleticanos fazem a' barreira. Soncini deixa A�IPIO - .Uma nov� r.ev.elaçgo- do pebol insular, paulistas, estarão presentes
sultade.

'

o arco para melhor instruir. seu� companheiros na for- - I'odavia pecou pelo Jogo m_dlVidual.. ' .

.
. .

c '

,.

mação do' obstáculo, Mas- �o go)elr:o -de 'volta ao arco ÉDIO -Com altos e baixos, Mm:cou o 20 gol pau-
as diversas provas, iatistns

caminha' vagarosamen�e., Ouvese o ãpitó do árbitro' e -laino.
'.

. cariocas, baianos. capicha-
Valério chuta alto. Soncíní nãq"consêgt+e atingir o arco' l3ARATA - Costituiu' corri Jacó uma ala esquer- �as, mineiros e gauchos,

Aos 6 minutos atacam os atleticanos pela extrema para preparar-se e a pêlota" ínteligentemente .atirada la eficiente. O nosso Estado será ho-

direita. Alcides teve uma bôa ocassião para intervir

I
pelo "pivót" do Paula �amos g�nh<!.' o fundo.das- reqes.-. -��<JACO' - O melhor da ofensiva: �oga com empe- rnenageado no Quárto Ceu-:

mas não foi suficientemente rápido, o que deu' oportu- .'lt encerrado o match com
õ '

ma._rcador ll'�usando 3 x 2 _�s: .0 e oportunismo. Conseguiu 0- 'ponto iniçj�.l dos tá-
<, -

' .. ,,,

1
' . tenário com as disputas das

nidade a Érico para, num esforço desesperado, cabe- para os rapazes da jaqueta vermelha, br:i'6cà ,e, preta., co rires praianos.'
- -',.. - ,<

_ cear para dentro da meta, entre aplausos da torcida. \. '_ .
: '.' -,

�.,

• _'.
.

-,'. _"
,.

'., - SONCINI - Él' um goleiro eficiente 'e experimen- j.rovas "Santa Catarina" e

_ do' tricolor estreitense. Estava inaugurada a contagern., ••••� � _� tado. Todavia esteve, infeliz ante-ôntem. Nã�, se con- "Anita"._
No lance do gol inicial acima resultou saírem levemen-" -'"

,.'
�. ',' ,,' "

.,

',_.

I

" �,:.. ",: ,:: ._

'.
- : '.' duziu "bem, .

_

�" c

• ,.

' "

te conttundidos o,

do;,:l;yer';acó' I ] LT'I' -

�'M';; ';iA:s'�.,'L:�m��:'�r•. P����uA���rio���a\,��f�:�t��ntado
U '�-I �. �;;': �

,

-

- 9SNI -' Recuado quando devia a,tllal<avançadoJ
Jacó é um dos valores mais' em evidencia no �ta-' ,-" ." "

L ::;,.! '_
<

Com altos e baixos: _ ,:. ,:.! '�ç' ',�, �-�- •

que pãulaino. O extrema executa bons Shoots e coor-

-

-.::,;;;-;:_' -1i�- :, 1.::'-::-'<. �.' FREDERICO - FigUl�8.lr�c�{nÓ o� �.f1p.lh�r'-.da defe-
dena bem. Aos 12 �inutos;� ó n,Ovato' player apossa-se

� C_ECEU, .. D;EMfTHÚ����::í)i��J6��e�>;egl,1Ddo "a.-atleticana, Bom ���empeJ.?�o.. '
..

,
-' �._. "'..... '.";:da "esfer:a"t Juca�'ayãnça�� é'Ar1bJa�_o;é$pM*ularm€ll-:. êle próprio declarou .. noq< "'o i -Ayàí �"ute- : ,.C;\�UZA �Somefite .�8�c�tu�: }�·f�_�)'a:Pt>:�ou.

I; te- fi o dianteiro sem 'hesitar� arremata"':fôife pas redt!s, boI Clube, em' cujo De �,,"'àl" ,- ,

P::'u""_; "!lIas' esfo:t;ça�o.· (, "�'� '":;"1' "', .. ,-;,, �jJ:--�i;Z -

_. igualando a .contá_ge}ii:::t��:tL , '

"" ��',t� - lidade de direto!' teve & d �--J.ê �test�: ��i.q c:--' �i;IERCILIO ,- Inca:ns��v�l� JJlu-:.dós:,'melhores
:2' .. ",O Paula 'Ramo�," an:n�àdp com o I'féito:"do torneio- paciRade de ,'trabalh.'), se���';d1mlill.i"s�n�'l>�'pf;Õ(do pro- ;�9u�íie" Y�J.?ci9? <

"

-

,
'_" .

.

" inJcio que lhé -deú ',a oportúni<;lade de" rellabilitar-se �re.sso do popular c1.tlhe
..�l?ú.R�r-t.I�_'i;;cam�.e�d\�':�}I�, ,�é'f,te.s ',: �,;_FERNA:NDO � N�? _foi o m�sp'lO ,a!�c�nte peri,

1I0s inúmeros revezes. destes 'Úliimo's ano� 'domina bem ultimos meses, ao contral'li) ôo��seus cç-l-rmãos da;GâpI-' o�so.' cavad,:,r e ,_op�rtum�ta �ue ylmos no-an? pa�sad.o
�a, .cancha� o- pr?fessor J.�sé _Bai'ãoJ pelo que vemos, tem tal, esteve em cõntank -'é'tivid,ade,'propQrcionáIlíiló: _' -a0S ves1imdo a Jaqueta do F,lguelrense. Falta "de.- amblente,
feito gra�,de ?o,�sa na dlreçaü do plantel do clube prai- adeptos do esporte-bcetpo espetaculos de raras

. p!'opor- tal,?ez.
'. .. . .

ano. O tram correspond€. Ataque e defesa se COffi- cões. Ceceu como é mais �onhecido o dinâmico 'esoortiG- ÉRICO - Sahentqu-se como a figura ponhfecante
_

,
pl�tam. Há mªrmoni.a e vont��e�,ao.."'_co�tr_:�r�o'i do _que" ta deixou o't\,,:�í b�Úl equiiJado e com grandes po�sibj�'i- .do Atlético. Excelente conduta. Marcou lindo tento

.� nqs, al?resenta o conjunto atle�lcano que atua elll ,d<:!�- dades d� se tornar tetra-eampeãSl da cidade. Cece'l nãe '

SOMBRA. - Pouco Í€z.
:' cô�do 'Com às suas ve:dad�iras' -possibnidades e on��_lr'e�3ú":.�� � cObpera<ião, que lhe demos e gentilm�llte

LAURO' -'- Po��? _pol1d� fazer ante o fraco d'esepe-
o ataque com aparenCla blsonha" compromete sena- velO at� a nossa tenda G.l'! trabalho dar o seu muito oori- nho de seu cqmpanO:;-llCl de ala.
mente a defesa e yice-versa.,

_ Pross�g\.le o Jogo. Wil- gado. Dirceu Gomes deixa no Avaí uma lacuna difícil
son, bem sérvido Jaco; pe:de excelente ocaSlao ,pa-

I

de preencher,-razão porq;le os avaianos muito lamentam
ra desempat_?r. Aos 25 nunutos uma. falta lamenta\:el: s€U afastamento _por motivos que nlo nos foram revela-'
de Minela provoca "suspense" na torcida, e quasi �.e- 'das' - -

'-:

creta a queda' da cidadela guarnecida por Alcides, não
fosse a indecisão de Fernando que não coor'denou bem
.fi jogada. A -seguir Alcides manda a escantefo um pe-
lotaço desferidó por Fernando.

.

EM LIMA O SELECIONADO URUGUAIO - Pre
para-se pará o murtdial de futebol o selecionado uru

guaio. De Montividéu inf(')lmam encontrar-se o S'cra{ch
oriental em Lima onde: -jogará guas pelejas, hoje frente
ao Alianza e dia 30 com o Universitário. Ainda dos Uru- Saul,Oliveira, o S:m.:zinhó do Avaí e da

guaios para a Suiça está mare�da para os primeiros dias
_ Cata.rinensq r�sol_ve\.!· volt�r ao, gramado Porém

de maio próximo.
"

_

.

" quahdade de arbltro. �2ra o Departamento de F,lt€.bol
que ainda não conseguiu �ólLicionar a questão das arbi
tragens, qual<tuer um que tEnha ·sido jogador de futebol
serve para apitar jogos do- esporte das multidões. Saul
zinho cometeu toda sorte de erros. Esteve todo COUfi\SJ.
que chegou a éausar pena. Como futebolista, foi un" dos'
maiores do futebol catárincr.se de todos os tempos. Cc,- 'C' ,

A 5 Amo árbitro é outra �oisa, N('�so apelo não foi bem .com-

pre_endido pelo jogador. Volte, SaulzÍuho, mas... ,corl)
chuteiras e sem apite.

-

'Mas uma vez não f..:li fornecida á imprensa a renda
do jogo.

4 Florianópolis, Terça-feira, 27 de Abril de 1954

'O
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CONVlNCENTE ATUAÇÃO DO CAMPEÃO DO "JNITIUM" eNA SEGUNDA RODADA DO CERTAME PROFISSIONALISTA 3 'A 2, O ESCORE - NO DER

RAp�IRO MINUTO O TENTO DA�VITÓRIA =: ÉRICO, ,J-ACÓi LAURO, ÉDIO E VALÉRIO, .OS ARTILHEIRO� PELA ORDE:tv.I - SHOW DO, ÁRBITRO
NO 2° GOL no "TIGRE" - SAULZINHO RETOENOU AO GR_AMADO, PORÉM COMO JUIZ, ATUANDO- PESSIMAMENTE - VENCEU TAMBÉllvl NA

:PRELIMINAR O CLUBE DIRIGIDO PELO 'PROFES SOR BARÃO.
,

Paula Ramos e Atlético foram os litigantes da: se- .cuam -os paulaínos deixando os atleticanos com
/

maior

gunda rodada, efetuada, ante-ôntern, no Campo da 'Rua' domínio territorial: Presenciamos agora o trabalho das

Bocaiuva, perante un�a bôa assistência. I
duas ofensíves que não dão sossego aos avantes. Pou
cos lances de sensação se verificam. O trabalho do di-

=r
Ô Prelimituu: rigente da pugna parecejagora falílimo. Os minutos

_

'

I vãô se - escoando rapidamente. Tudo Indíca que não

As 13,30 horas foi imiciada a partida preliminar, '! haverá vencidos .nem vencedores.
travada entre os quadros suplentes. Com vários ele
mentes campeão do "initium", o esguadrão paulaino
embora com dificuldade superou seu antagonista pelo
escorre de 4 x 3. Arbritou: José Silva, com atuação a-

ceitável.
'

,
Gol da Vitól'ia:, Valério-

Os Melhores

"Toss" Paula Ramos

1 x O - É1'ico

Os Qvadms

x .X

PAULA RAMOS -?-Al('jci�s, Nerí e Walmor; Mine
Ia, Valério e Jací; Wilson, Alípio, Édio, Barata e Jacó.

ATLETICO - Soncini, Juca e Nerêu; Osni, Frecte
rico e Cazuza; HercíUlJ, F'�rr.ando, Êrico, Sombl'a
Lauro.

"Show" do Juiz e Goal de Lauro

x

Aos 36 minutos 'Alcides pratica uma bôa 'interven
ção que'- Érico tenta qesfazer cometendo- '1foul" no ge
leiro. Este nuni gesto condenavel d�sfere um ponta-pé
no avante atleticano. Ouve-se o apito do arbitro que,
ordena "bola ao alto" no mesmo local. A decisão

-

do
arbitro é obedecida e tão logo a pelota tocou ao ,,010,'
Lauro impulsion�)U-a para dentro da meta, tendo o UM "OITO" FORMA!)O P(:)R'�EMADORES CA
árbitro' apontado o centro do gramado, isto é, dado gol TARINENS.ES, CAPICHAB.,'\S E o-Auc:a,os, - ES":l'e-

'" p�ra. o tricolor do Estreito. �oi ,��ta a ��ta trist� e de- ve o "Diário Cario�a" do J�Í!l "A questãô',tomeçou ,não
cepclO.nante, do . Ca,mpeo��to.·O refer.�e err�u e el:rou I s; sabe como. Mas foi. criado c?rpo e o result�do aí es

depl?l avelmente. O_certo, no caso aCima, sena pumr o i ta dentro de alguns dlas (p'bs�)lvelmente depOl-s do sul

g?l�ll:.o c�� expulsa0 .do g�'am�do e f�lta "contra o jamericano) haverá um ,pega do� mais sensacionais. Tra.
�:lebco, ,Ja .que seu d�antelro. cometeu foul - �o guar- I ta-se da luta que darãq_ oito:ra:gaóles dos Estados tripu
dH�,?' � at·bltro �ue fo� ,escolhIdo de. comum acordo p�- lando.um out-:t'igger a oit') l'PlIl�s,e o oito gigante rubl'o-

_,.r�' apItar a partida, abas, uma partlda de responsahl:- negro, Cai:npeão Carioca e br isilêiro e como tudo indica
!idade, cpmo muitos outros, 04 não está capacitado sul-americano. Os rapazes, 'd-n "üiÍ'o desafiante "são: os

p�ra o desempenho de 'tão ingrata' missão; ou contun- dois g_!luchos camponentes de ','dois- sem:,' brasileiro, os

d].u-:se cOrOl?letamente, 'come�endo um erro dos, m.ais dois Capichabas, componentes _dó,-"dois com"· bre,E.ilei
�ravís.s,�os�, Os �rotesto,s /. choveram,

-

é n�tu:al, m�s "1'0 e os catarinenses do '�iatro com" bró2siléiro- (Cordei-
-á demsjllt d� maiO: -'autorldaae no gramado fDl manti-, ro, Chicão Edson e Sadí"h '

,

da. Estava desempatada a "refrega",._' .

'x

.
�.

"'

_ 2 x 2 -- Édio •
- :

. �

-

").

x
Com ist. VAlol!' V. S.
6b..i...i umA edntA que

';'�:r:i�"".III!!!==-
Ihe' ..end8r'6 jUM com·

.." pensc.dClr' e
Leva...� pa.r'a. SU6 residin-

, cid. um lindo e útilpresente:
um:BELÍSC/MO COFREde ACO CROMADO.

� 'NtOAGR;CbLA
. ,. 2w.o r7�, 16 '

.... '\.ORIANC)pOLIS - '$ANTA CATAR1M
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PRóXIMO JOGO., DO CERTAME DE PROFIS-.

SI<;>NAIS .:_ ? Pr6ximo F.<1contro do Campeonato de
Prefissionáis será disputado entre F;gué'lrense e Inbitu
ba, domingo próximo, nesta Capital.

•
Embora atuando melhor, a equipe' de Valério com':

,

- preende que 'está sendo derrotada e reage valentemen
te. Faltain apenas dois minutos para o encerrament.o' do
temp�r suplementar.

'
'

Os paü-laínos 'éstão diante da cidadela de ,Soncini.
A,b6la está ,nos pé$' de Éélio� Q- comandante do trico

'lo:ç da Praia de Fóra chuta fraco sem nenhuma preten
"-,çai>. Ne.rêú ergqe 'Ü pé mas nãQ consegue acertar a

bola. que ,entra ca1mament�, sob os olhare� espantados
de tódos. Soncini, ,ãnté �a f�lh-a do zaguêiro substituto
de Abelardo, não poude esbocar -o mais: leve "'movimen
to, 'a não ser çom os olhos, a�ompa�hahdo a ttágetória
da bola para o fundo das redes.

x �-x

CA-INCELADA? Segundo noticias chegadas do
Rio, o Conselho Nacional 'de Despol)<ós teria proibido a

excurs�o do Madureira à Em'opa, tsrido em vista o fias
co que �o',clube carioca fez; na sua recente temporada. em
canchas catarinenses.

.. .'..' '

,

•.
.

r:_.

� x X x

;�> I' •
�

PI!NOSKI NO BOTAFOGO _;_ Informam <:h Hio,
que o Botafogo vem de conseguir o concurso dé, Pia
noski, que guarneceu o arco da Selépção paranaens,e no

CampeOIW:!P Brasileiro de Fute\;lol de 1950. Receberá o

arqueiro �:mil cruzeiros de ordenaaQ () éonfrato -já fói
assinado.\ _:

'
.

Clube 15 de Outubro�. ".

Segundo .Tempo'

Esgotado os '10 minutos de descans�, eis d� volta ..o

-gramado- as duas equipes. Q jogo, agora" Ãão of:e_1:ece
os mesmos, r,nomentos emocionantes do perLodo' inicial.
O desempanfe é o 'objetivo de

-

ambos os conjuntos. Re-

Irão a·· São Paulo
os velejadores
catariuenses
Segundo _ apuraJllOS, os

ve 1 e j a d o r e s. catarinen-
- '

�. .�
"

ses pertencentes aos nossos

dois wincipais grêmios de

Vela �. Iate Clube e Velei

ros da Ilha - participarão
das grandiosas' regatas' de
São Paulo, de 29 do cO�TI�n
te a 9 de maio, como parte
dos festejos comemorativos

do quarto Centenário da'

sileira,
Fala-se que o comandan

te Adernar Nunes. Pires, ,-

PROCURA.:SE PAHA

ALUGAR

CASA

Casa �o Estreito, CC'l11

condução fácit,"'tendo água
- e luz, três quartos e guin
:<11 com galpao próprio
pira engarrafamentos.
Informando preço e Rua ...

Resposta para Caixa

Postal n. 361.,

Vende�.;:e uma Ca - <\, S1i.a

à Rua Ruy Barbos" nesla

Cq;ital.
In{�rmações com ü T�,I

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

Vende·se
Vende-se uma mobília

(Rua Alvaro de Carvalhor
. Dia 10 de Maio - Soirée em homenàgem ao Dia de

de Sal� .de Jantar.

Trabalho Vêr .. e. tratar à pua Vida1
�

NOTA: - Não haverá reserva de mêsas. Rari:lOs n. 3R

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ESTADO _Florianópolis, Terça-feira, 27 de Abril de 1954. ",',

"GREMIO CRUZEIRO DÓ SUL"
Recreal,iv'o-Cultural:Esporlíva

(filiado ae Clube, 6, do,' Jélneiro-Es'reifo) -,'

SEXTA-FEIRA ='. DIA 30 - "BOITE i\ZUL" - BIGSCHOW - APRESENTAÇÃO' DAS CANDIDATAS
À RAINHA DO GRÊMIO - DANSA DOS CORAÇqES, BALõES E OUTRAS NOVIDADES., MÚSIC:AS ,

,
ESCOLHIDAS. VENDA DE MESAS A CARGO DO SR.' LIDIO .sILVA AO PREÇO' DE CR$ 3O,OQ. INíCIO
ÀS 22 HORAS. r

--------------------�,------- '�------------------------------------------------

Hoje no

Passado
27 DE ABRIL

A data de hoje nos re

corda que:

- em 1630, os holande

ses, que 'haviam desembar

cado em fôrça, empenhados
em conquistar a foz do Ca

piberibe, onde tanto traba

lharam pela fundação do

Recife, sofrem uma embaso:
-('ada na ilha de Santo An

tônio, na qual ia crescer o

, b�irro principal de nossa
melhor cidade no norte do

país;

- em 1806, o ouvidor de

Santa Catarina, é enviado

ao Rio Grande, afim de

crear a comarca de Pôrto
I

Alegre;

iüà do Sacramento;

, - em 1840) 'morre repen
finamente, estando à frente

.

d� cavalaria 'ímperíal no
,

\ -

'

,

Passo, do Azevedo, arredo-

res 'de Pôrto Alegre, o ge
Hel'�l Bonifácio isa�' Calde
'1m;, ,ú� dos chefes legalis
tas/�mperih�dos em bater os

'

, ,1�vohJd{)nál'ios republica
nos Farrapos;

- em 1875, deixa a ad

ministração da provincia o

dr. João Tomé da Silva. Foi
um dos mais operosos admí
rnstradores da terra barrí

ga-verde no regime passa

do;

,
- em 1890, inaugura-se a

estr..ada de rodagem ligando
'a,então vila de 'I'ijucas à de

Nova Trento. Essa rodovia

de 34 quilómetros foi con

tratada pelo coronel'Henri

que Carlos Renaux, associa
do 'a José Alexandre Nativi

dade, pela quantia de .. � .

25: 459$000, tendo aliás sido
, orçada pelo engenheiro mi

litar Alberto Ferreira de A

breu, (hoje marechal· refor

mado) "em 45: 700$580. Bein
é de, ver o m'anifesto prejui
zo que resultou para a fir

ma construtora;
- em 1927, faleceu o dr.'

Carlos 'de Campos, presi
dente çlo Estado de São

Paulo.
Ai1.dré Nilo Tadc['sco '

.

,'"
..',

Social Democrático CASA
CONVENÇÃO REGIONAL
A Mesa d� Diretório Regional do.

Partido. Social Democrático, devidamen
te autorizada, resolveu transferir para dia
que será oportunamente fixado, a data
da Convenção Regional do. Partido, mar-
cada para 25 do. corrente.

.

Florianópolis, 19 de abril de 1954.
CELSO RAMOS, .

.

Frequez.. em serei
Vlnbo Creosotado

(SlIveãra)
-

Vende-se ótima resinden
cia à X·Uf. Frei. Caneca n.

133.

Tratar com Olívio Valen-
_e Vieira na rua

Souza n. 59..

Cruz e

Presidente em exercício.

Expressu Florianópolis
de

ANDRADE & KOERICH.
Transporte de cargas em geral entre Florian6polis,·

C1tritiba e São�Paulo
Com viagens diretas e permanentes

I Matriz: - FLORIANÓPOLIS
nua Conselheiro Mafra, 135

Fone: 2534 -. Caixa Postal, 435
End. Tel�gl".: SANDRADE

,XXX"

Agência: ...;_ CUJ:UTIB,A�
Avenida 7 de Setembro, 3320(24

.Fone: 847 {Linha Paralela)
End, Te)eg��: -S,ANTIDRA

Agência: .- SÃO PAULO
Rua Rio Bonito n. 1247

Fone: 9-3 L-96 - Atende Rápido RIOMAR
End. T.!legr.: SANDRADE

(Agências no Rjo de Ja11,eiro e em Belo Hórizonte com

tráfego mút'uo at2 São Paulo co� a Emprêsa de Trans
""Ottes Minas Gerats S/A.) .

PARA AQUELES QUE

DESEJAM O MAXIMO

EM CORTESIA

E EFICIENCIA

VENDE-S,E
Por motivo de viagem, vende-se 'um quarta de ca- CASA MISCELANIA distri·

�al, estilo antigo, composto de oito (8) peças, por pr(�ço bl',dora dos Rádios. R.C.A.
'le ucasião.

. ,., T' Vitor, Valvulas e Discos.
Ver diàrjamente,'das 16 horas em dIante, a .i.�ua V 1-,' R C Ih" "1 f1 1 n,' "'0- t C 't" ua onSf't elro u ara.

u,�, Jlúlnos n. L' , nes n' apI 'alo
' '

, "

I -

'. '

,., .
'

.

/',�-PULMO,SIR�UM-

, .
'

Os lA80R'AT�RIOS A." 8AILlY cOJnuni�a,m 'que, por motivo 'de f"ia� 'foletivas,
os seus diver$os 5eryi�os' não funcionarão no período de 1-4-'1954 a lO.�-1954.
Todavio, um p'antão fj(ará à disposi(õo dos Srs. Médicos, para a entrega
de omO,sltos das. especjalidades dos laboratórios.

,

RAMÀR S. 4� _\ Rua,Mal. O:éodo;q;"S!28 -_(URUlI.
! c , •

' FlOítIANÓ'P'Ol'IS �'

5

Tôn;'co Respiratório

OPOB"YL
FíGADO PRISÃO I)E VENTRe

".1·

, .

I?ITZ
Ás 5 - 7,30 - 83/4 hs.
- "Sessões das Moças"
Stephen Mae Nally-

Linda Darnel - Gigi Per
.-eau - em-

.

"�EGATE. SUBLIME'
�

No programa;
Noticias da Semana. Nac,
"LIVRE" - Creanças

.naiores àe 5. anos poderão
..mtrar na sesão ide 5 horas.
- Preços: - 3,50 - 2,00

As Bhs,
"S,'" -

d -'-M 'j
- �ssoes a�s oças

-

Stephen _ �ac
-

Nally -

Linda Darnel .:_ Gigi Per
teau - em-

"REG�'\TE SUB�IlVI8'
. �o Rrograma -- fo1

C'.·otrna - "N'a-t::--
- Pl'El:OS: _:_ 3,50 - 2,00'

1_150'
.

,

Imp, àté 14 .anos.

Wanda Hendrix
em:

"AMERCt DE UMA

MULHER"

- em 1809, morre no Rio

de Janeiro o pintor flumi
"nense Manuel 'da Cunha,
um dos pioneiros da pintu
ra no'<Brasil, o qual legou
�]g�m;� telas de apreciável'
valor' decumental para a

, .-,r_;. :.: _

• � ""

::. hisl:6diAa arte no país, isso

_:����.�O�.â,..egí··à��n,os fa
�;'��:tp\' ,�à1ta cap1iit:�d�s mes-

t:fres.,l;Hll..art�; ::(�
_�,

,r'

. '. ··�-7....�·���
,�� �,ém 1Í32-5', ü7'generál Fru-
tuoso 'Rivera; 'festejado co-

1'W>l'"rl �wi"lileili_"'íIi.".lIIiiIíII
, Il)'Õ um dos heróis .da inde-

(
,

p�ndência
.

uruguaia, mas
,

"l�e,' '€�tão mercé�n�rio .a.'ser-,Parti·do,

VIÇO das tropas imperiais de

'Pedro I, passa-se: para seus

cempatrtotas, .ao 'ser apri
sionado, na saída da' Colô-

,

"1111,1.1 'Terrenos na Vila florida
"',' -- "

"

'"

. (Estreiío)
Ás 8 horas

-

MAGNIFICOS LOTES, COM FINANCIAMENTO A
LONGO PRAZO SEM JUROS

Oportunidade especial para aquisição, com grande
facilidade, de um esplendido lote na VILA FLORIDA.
Lugar alto e saudável, e toda facilidade' de condução.

.

Priviligiada localização, nas PROXTMIDADES DO ES-

No programa: TÁDIO DO FIGUEIRENSE, assegurando valorização
imediata.

.

Cinelandia Jornal- Nac.
OS TERRENOS EM ZONAS MAIS DISTANTES

Preços, Cr$ 7,00 - s.su NÃO PODEM OFERECER AS MESMAS VANTA-
"Imp. até 14 anos".

'

Peça hoje mesmo informações a
.

SOCIEDADE IMOBILIARIA SUL BRASILEIRA
, L'l'DA. (SUBRAL)

,

M.I-II!]
E"'ritódo: Edific;o São Jorge; Sala 4 - Fone: ,2-1-9-2,

As 8,hs.
Pau'l HENREID - Hele

[la VERDUGO - Lon
��HANEY em:

A PRINCEZA, DE
DAMASCO
Tecnicolor

No p: o..;n, li a:

O Esporte na téla Nac.

Preces: 7,')0 - 3,50
Imp. até 14 anos,

Ás 8 horas
- Se�§.ão da� Moças -
Jean Peters '-- Louis

.10urdan - Debra Paget
em:

"VINGANÇA -DOS

PIRATAS"
TecnicolOr

- No J:>rograma':
Filme Jorliál. Nacional

Preços: Cr$., 3,50 -- �,OO
- 100 ;_ .\ j

,

Imp. até 14 anos.

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

Imobiliária e. Agenciamenl9
'Canto-I. A. C.

CASAS À VENDA:
Ótima residência construída de alvenaria, cf 8 COIl}

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

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

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

Cr$ 150.000,00.
'

.

8 casas de madeira, novas, bem divididas, ótima água,
localizadas à Rua Tupinambá .;_ Estreito '- preço de
Cr$ 15.000,00' - a Cr$ 50.000,00.

1 conjunto com 3 casas, sendo uma de alvenaria e

2 de madeira, à Rua Coronel Pedro Demoro, esquina c/
rua Sta. Luzia; especial ponto para qualquer ramo de
negócio; com boa área de terra para construir: preço,
Cr$ 370.000,00.

-

TERRENOS
5 lote� à Rua Tupinambá, por Cr$ 50.000,03.
2 lotes no Bairro Nsa, Snra. de Fátima, por

Cr$ 150.000,00 .

Além das propriedades já citadas, temos também,
à venda, por. preços baratissimos, inúmeras chácaras, ter
renas para lotear, pontos para negócios, armazens bem
instalados, confeitarias, sorveterias, etc..

, IMPORTANTE - V. S. desejando vender, alugar,
comprar, hipotecar ou Inventariar; casas,' lotes de terra,

I pontos para negócios etc., dirija-se à Imobiliária e Agên-

I
cramento Canto; das 8 às �2. horas, que será prontamen
te atendidos pelos seus dirigentes; A - I. A. ·C.,; »õe
também à disposição dos seus clientes, um Departarnen
to de Construções, Plantas de Muros, etc.

\

C. RAMOS S/A

..-,_�l

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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•

/J

\

PRODUTOS ,PROBE,L

':'_
1.

E' O mais macio de todos!
y,RAVE SS E I R o D E MO LAS

N�nhlJm apresenta tantas qualidades por preço

',-:tãe, reduzido! Dotado da revolucionária "mola

/ ;l,i�'
-

r
y-

- .... ,..

",mágica" - indeformóvel e resistente,
-

.
.

. ofer���4;ustentaçciío anatômica!
.

... "'1 .

'" .. �\, ......

'DIVINO,.., --_

, ,-

..t-

. :{ i;.'-:�� (.

.'

- a garantia de um sono tranquilo I

"' ',;' �':'.

, , O aniversário é nosso - mas o presente é para
você! E venha buscá-lo - é a famosa "Dupla,
do Sonho Divino"! Dois maravilhosos produtos

, I

[cbriccdos pela. PROB�t =;' a maio_,( fábrica de
. Colchões de Molas da Arnéricq do, Se!'!" "

"

E ',veja: não é preciso rnois de Cr$' 50,00, para
,

.

ter êstes.jprodutos am.anh·ã mesmo em sua ca�a!
Apenas.Cr$ SÓJOO de entrada! É formidável!

o que há de mais fino' no gênero! Molejo especial e

estofos da melhor procedência! Absolutamente silencioso,
não empelota, nem forma bl,Jr'acos! Revestido 'de tecido
de primeira qualidade!

\ . ,,�'.

� ONDE O $ORTIMENTO É MAlOR . •• E O PREÇO MENOR'

I
'

_...
-

.' ,f

, !.

Rua Trcicno, 7 'e 33 - FLORIANÓPOLIS
" ....

�.
.'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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7

Imobili�ritl e Agenciamenl�
Cam -I. A� c.

CASAS À VENDA:
ótima residência construída de alvenaria, cl 8 com

partimentos, à rua Stcdieck, preço Cr$ 180.000,00.
1 à rua Curitibanos, de alvenaria, bem instalada, c/

9 compartimentos; preço c-s 130.000,00.
1 conjunto residencial, tendo 4 casas independentes,

construídas de alvo e, parte de madeira, c/ insto sanitária,
água encanad?, luz, etc. Local: fundos da Rua General

I

Gaspar Dutra - Estreito - preço do conjunto, """. i
c.s 150.000,00. , 18 casas de madeira, novas, bem divididas, ótima água,
localizadas à Rua Tupinambá - Estreito - preço de

Cr$ 15.000,00 - a Cr$ 50.000,00.
1 conjunto com 3 casas, sendo urna de alvenaria c

2 de madeira, à Rua Coronel Pedro Demoro, ésquina c/
rua Sta. Luzia: especial ponto para qualquer ramo de

negócio; com boa área de terra para construir; p,reço
'

Cr$ 370.000,00.
TERRENOS

5 lotes à Rua Tupinambá, por Cr$ 50.000,OQ.
2 lotes no Bairro Nsa. Snra. de Eátlma, por .

Cr$ 150.000,00.
'

Além das propriedades já citadas, temos também,
à venda, por preços baratissimos, inúmeras chácaras, ter
renos para lotear, pontos para negócios, armazéns bem i
instalados, eonfeitarias, sorveterias, etc. " . I

'

IMPORTANTE - V. S. desejando vender, alugar,
.

comprar, hipotecar ou Inventariar; casas, lotes de terra, :

pontos para negócios etc., dirija-se à Imobiliária e Agên- .

ciamento Canto, das 8 às .22 .horas, que será prontamen .. !
te atendidos pelos seus dirigentes; A - I. A. G.; nõe �.

também à disposição dos seus' clientes, 'um Departamen-
"

, .' . I
to de Construções, Plantas de Muros, etc. ,

I
----�--�--------------------------

PA_;$
,

eOJ
�-fll'0ImAII7F TooO-;-/1"

%.'�\, '� �I

..

:\. !

. .ltm·aó�âd�·d·o,�'�,J� "dbs-- Pa�-
'�'·S.�s�)�e'"D·spít.al dét�ati>d-ade

/' /:. 'Pú11dado em. 1765
. '

>,

e ,

.

':
. EL�IÇ-ÃO� DAS D:r;GNIDADE8.'·

:De ordemi d'o· 'Sni;' Irmão Provedor, para cumpri
mento dós dispositivos dos artigos 34 e· 2-1 do Compro-I
misso da Irmandade, COllVOCO os snrs. Irmãos eleitores,

para, no dia 2, de maio, às 9 horas, comparecerem no

Consistório da. Irmandade, afim de se proceder à elei

cão das Dignidades para o biêmio de 1954 á 1956.
Informo que é permitido aos snrs. Irmãos eleitores,

que não poderem comparecer, por' motivo justificado,
remeter ao snr. Irmão Provedor as suas chapas, dentro
de carta fechada e assinada (Art. 28 do Compromis
so) .

Consistório, 15 ,de abril de 1954.
José Tolent-ino'de Souza - Secretário

Exp�e8S0 Floriao6polis,
de

, - -
._.

i;��·
ANDRADE & KOERICH

Transpm·te de cargas em geral entre Flori.anópolis,
Cnritiba e São Paulo

, ; '. Com viagens diretas e permanentes
Matriz: .-"- ,FLORIANÓPOLIS .-

Ruo �Cg;'selhe-i.ro MllfTa, 135
.

,

»:

• Fone: 2534 _. Caixa Postal, '435
End. 'I'elegv.: SANDRADE

'

.
-;

..
xxx.

'Agência: - CURITIBA
,.111en'ida 7. ae Setembro 3320/24

,

Fone: 847 (Lirih� 'Paralela)' .

End. Telegr.: SANTIDRA
Agência: .- SÃO PAULO'

Rua Rio Bonito n. 1247
Fone: 9-3 L-96 - Atende Rápido RIOMAR
End. T.·legr.: SANDRADE ,

(AÇ/ências no Rio de .lameiro e em Belo Horizonte cor»

tráfego mútuo at2, São Paulo com a Emprêsa de Trtuis.
,

-ortas Minas Gerais S/A.)

• 'v-

ECONOMIA absoluta
Grande CONFORtO

CON,FORTO absoluto
.Grande E.CONOMIA!

maíor escola de

Fabricados nos tipos
horizQntoJ e vertical.

. \
I

/�"".
.

AQUECEDOR EL�TRICO CENTRAL
".. ,

\ - 9pacjdade� . 'i

100 a 1.000 litros

• Construção sólida" sendo a caixa interna de COBRE e

revestida de material altamente IsoLANTE (lã de -vídrol,
• Resistência do tipo tubular, inteiramente blindada.

• Controle automático de temperatura por..;;,lJ.RMOSTATO,
Que proporciona �rande qCQNOM:IA.

VA(J -,.�RAN!EÓ'QUE FÂ�ICÀ'1
- ";_.�-- ,-:

..

AQUECEDOR

ELÉTRICO

Im�4,
IMERSÃO e OHUVEIRO

�
.....-.:��--...

Capacidade 30 LITROS

• Construido inteirarnente de

cobre.

• Aquecimento ultra rápido.

• .Játo abundante na ternpe
ratura desejada.

!
•

o MISTUI'lADOR DÁKO; de régu-
togem instantonea.. permite a

degraduações

T_EM�ERAIURA.

'. ,

'<, C. DAMOS .SIA�,..VõÚJérciD·e ,'aêucias .'
.

Rua J�ão Pintol 9·- Fpol�s·r'Sta. 'Catarina
-----------------

J: EXIME VESIIB.ULAR
No dia 24 dêste ter;Uníêio ocurso preparatório para'

', .'
� ,

, ',.
.

) vestibular dé Direito, com aulas de Português Latim

..! Francês. (ou Inglês), todos os sáêados das 14,30' às .

� '�--- ."

17,30; no Instituto de=Educação, Sala: 3°-G. Inscrições
-'-""c..- '-

.

: -a Livrària. Líder, a partir.rlQ·�à_4.�--Abril'_•._ � --" .

. .

'Orientação: .Prof, Hélío 'Barreto
. �

�.
....._

CHEGIR·IMJ,-
SlMENfESPl

. ,

·H()�TAtIÇA�·

.
,

":4

I
..

s

.l'

: I

PÁRA AQUELES 9UE
DESEJAM,O MAXIMO

ÉM CORTEZI�
e EFICIENCIA,.

CASA
PROCURA-SE PAHA

ALUGAR

Casa no Estreito, C0lU

. condução fácir;'fendo água
e luz, três quartos e quin

,
.. ':11

.

com galpao próprio

[-élra engarrafamentos.
Informando preço e Rua.

. Resposta para Caixa

Postal n. 361.

CASA
-

'

Vende-se uma Ca'<Í, sua

!{ua Ruy Barbos i, nesta

( q: ital.

Informações com o Tu

Vende-se uma mobília
»r-

de Sala de Jantar.
Vêr e tratar à rua VidaI

'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Da'_B"ncada Pessedsta
Pedido de, lotormações do
081,Itlfo Si"uelra Belo

Exmo, S�r. Presidente, I
rada. Por êsse motivo há ge,

Nobr�s e ilustres Deputa- ral e natural descontenta-
dos:

, I mento de parte de ;tedos os

Afim de visitar parentes: motoristas, que reclamam

é ainda atendendo o ínsís- 1 providências contra tão es
tente convite de amigos, a__ tranha situação.
pioveitamos as férias par- Na' verdade, pessoalmente
lamentares para visitar Q nos foi possívelobservar a

Município de 'Xanxerê. f�1ta de orientação adminis-

Deve�os confessar, I de tratíva nessa transferência o

início, que ficamos surpre- necessário se torna que o

eudidos com o ímpressio- Pêsto Fiscal mude de loca,

nante progresso 'de toda a- liraçâo, tanto mais _ que, há

quela imensa e riquissima pessoa disposta a oferecer
zona, que há 23 anos não re- terreno plapo-e-muito bem

víamos, e que' já tivemos a situado para que as partes
honra de administrar. cumpram suas obrigações

Em, toda a parte se nota sem maiores aborrecimen- ,

um trabalho intenso. tos e contratempos.
Terras uberrimas são a- For último, cabe-nos fazer

proveitadas pela lavoura e, referência à estrada que vai

numerosas indústrias alí Abelardo Luz à Ponto. Ser

florescem graças à abun- rada.

dâncía da matéria prima' e Trata-se de uma estrada

ao espírito de ir;iciativa do municipal que serve 14 ser

seu povo., rarias, uma fábrica de la-

E', de fato, animador o es, minados e a uma economia

petáculo dessa atividade, agrícola muito expressiva.
pois êle reflete não apenas a Não possui, entretanto, as

-eondíções exigidas para trá- '

fego intenso e isto faz com

,

qu e os
_ expol'tàd�e� :se ' ve

. j am forçados a fazer uma

-volta

excelência das nossas ter-

ras mais ainda o espírito do
tl'abalho e do progresso do
nosso povo.
Nem tudo,' entretanto,

Causer inesgotável, o depu- Causou enorme reboliço o

tado Oswaldo Cabral, na processo do ex-primeiro'mi
rodinha domingueira que nistro De Gasperi contra o

recordava homens e fatos
das várias revoluções bra

sileíras, referiu caso ocorrt

do em Joinville com o sau

CIoso dr. Ulisses Costa, noe

dias 'agitados de outubro de
1930.

A Carteira de Comércio Exterior torna público que
em virtude dos entendimentos havidos entre autoridades
brasileira-alemãs as importações de contingentes de mer-,

cadorias previstos no acôrdo entre autoridades brasilei
ra-alemãs, as importações da Alemanha não mais esta
rão sujeitas aos contingentes de mercadorias previsto no

acôrdo de comércio Brasil-Alemanha, em consequência
de acôrdo com resolução Conselho da Superintendência
da Moeda e do Crédito, as disponibIlidades cambiais pa
ra importações daquele País, serão doravantes/ oferecidoposéana, o sarcasmo trop\·
em licitação em tôdas as Bolsas de Valores, Fundos" PÚ-

cal, a mordente ironia. A- blicos e os licenciamentos concedidos com observância
conteceu, naqueles idos de, das normas gerais por tôdas as agências do Banco do
outubro de 1930, que a� Brasil S. A. que executam,os serviços desta Carteira. �

,

Pelo BANCO DO BRASIL S. A:
'

,forças revulucionárias cer-
Carteira de Comércio Exterior.

cassem Joinville. Os gover- (a) LUIZ MORAES BARROS - Diretor.
nistas, alarmados, meteram. (a) LUIZ DE OLIVEIRA "ALVES _ Gerénte.
se dentro de uma barca

(sempre
'.

ela, nessas oca
siões] ;: para a 'fuga. velo
rio.' Mas a -barca encalhou,
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governistas, Todos os que

lhe recordam (como diz a

ilustrada diretora do Ensi-

1�0 eatarinense}, guardam,
/ -

lhe a acuidade, a fin�ra ra

CALENDARIO
,.',.' as eleleões de 22 de ag.st�

TltlBUNAL REG�QNAL Prazo para .apresentação

O dr. -Ulisses, depois j�iz
de direito," era, à época, po
lítico militante nas hostes

condenatória .por cri�e ína

aMlc;ável (Código Eleitoral,
Lrtig� 129, n. 2);
..
18 DE AGOSTO _:_ Pra- calmamente para casa, es-

-ferar ,

os aco:ri.tecimento�. A
cidade fO\ tomada e i�tal.a·
do ',o govêrno de, forca Ex

prefeito, o dr ..Ulisses foi pre

['ara desespero d... muitae

lavadeiras ... O dr. Ulisses,
j quem não faltava cora

'em ,pesso�l resolveu ir

s en,-�';i'é'l:."'rUé1R� "t'assa
do •.lgum tempo, o domici
tio ...·oacto enfarou-ô. E re

quereu ao chefe revelucloná
.Io Iicenca para viajar para

, .

o norte. O réquerlmento ob-

Ql' €, porventura, sejam ue

djicados na Prefeitura. Di.'
fia o 1'eqiterente 13e concor

da: De-se ciência.,'
Levado' o papel, a Ulisses,

este leu o despacho com um

risiuho tod� seu- e tomando
de. êan€tk escreveu: Cien

te. Concordo. ,Mesmo �O1"

x x

,x'

O deputado Siqueira Be- -

lo, em visita' a Xanxerê

constatou que, 'no distrito

de Abelardo Luz, a-coleto
ria estadual está localizada
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Reboliço
.

. face ao processo
MILÃO,' �6 (U. P.)' escritor Giovanni Guares

chi, em que o autor do "Pe

queno Mundo de D. Cami-.
.lo" acabou sendo condena

<;10 como caluniador.

Banco do Brasil S./A�
- Cartelrà' de Comércio Bxterlor
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Quando esclarecemos daqui das nossas �colunàs
que os vários grupos escolares em construção no Es
tado eram obras pagas pelo govêrno federal, as, ga-
-zetas palacianas- emburraram e escoicearam, Às pa
tadas e aos manotaços quiseram desmontar-nos, cha
mando-nos de ignorantes, pois fingíamo!l nã� saber
que' um grupo escolar custa mais de um milhão de
cruzeiros e que O auxílio federal não �dav(1. mai-s do
qtte Cr$ 30(tOOO,00 para cada unidade-em. construçiio.

Argumentavam cerradamente contra nós, mos
trando que com 300 mil cruzeiros nenhum grupo
chegaria além dos alicerces.

O tempo passou! E agora o sr. Bornhausen aca

ba de. pedir os seguintes créditos:
"Para a construção dos Grupos Escolares de: -

Herval Velho _ Campos Novos .... 300.000,00
Campo, de Fora ...,.;. Laguna .. . . . . .. 3QO.OOO,00
Barracão - Bom Retiro . . . . . . . c, • 300:000,00'
Pôrto Belo - Pôrto Belo 300.000,00
São Francisco do Sul _ São Fran-

'

cisco' do Sul .. . . . . . . . . . . . . . . .. 300.000,00
-Matos Costa - Pôrto União :.', 300.000,00

'- Nova Bremen _. Ibirama 300.000,00
- Xailxer.� -:- Xanxerê 300.000,'00

-,.,

�

Capivarí "'"'- Tubarão .: _. 300.000,09
.

_ Estreito �. Florianópolis . . . .. .. 500.000,00'
Bela Vista _ Concórdia 250.000,00
Ermo '- Turvo ....................• 250.000,00
CUritibanos _ Curitibanos .. . . . . . . 250.000,00

, Río Malna _ Criêíuma .,.......... 250:000,00
Curitibanos _ 'Curitibanos ...".... 500JJOO,00>
Jaborá _ Joaçaba .. . . . . . . . . . . . . .. 250.000,00
Luiz Alves ;:- Itajaí ;....... 250.000,00
Capão Al�o _ Lajes - 250.000,00
São Ca'rlos _ São Càr10s 250.000,00
Palmitos _ Palmitos . . . . .. 250.000,00
São Miguel do Oeste _ São'Miguel do
,Oeste '

", 250.000,00
Estrada Schroeder ...:._ Guaramirim .. 250.000,00

._ Urupema --- São Joaquim 250.000,00
Mirador - Presidente GetÓíio 250.000;00
Anita Caribaldi _ Concórdia 150.000,0�
Cunha _ Porã _ Palmitos 150.000,00'
Cedro - D.ionísio Cerqueira 100.000,00
Macieira - Caçador, ,....... 100.000,00
Guarita _ Sombrio 200.0.00,00
Marcílio Dias _ Canoinhas 150.000,00".

Para bon entendeurl Será que o dinheiro- fede
ral vale m�nos que o estadual? Ou será que todos
essés grupos vão ficar nos alicerces ou vitar, muta
tis mutandis calçamento da estrada de Santo Ama
ro?

Em resumo: para construir um grupo com ver

b-a federal b Estado preCisa de MAIS_DE UM MI
LHÃO; para fazê-lo com verba estadual bastam 200,
200, 150 ou mesmo 100 m!l cruzeiros. De dl}as, uma:
ou alguem está s�nq.o roubado nisso eu alguem está
sendo tapeado nisso!!! Explicações haverá, sem ,dú
vida� Fora dessas, poderá _estar ocorrendo mais um

milágre bornhauseano. Aconteêerã, talve�, qU,e:'o di
nheiro da' ,União seja macho e não dê c�ia, como, o
meu. E o dó Estado s�ja dinheiro fêmea, comq o?do
e�-presÍl:lente da Assembléia ...
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