
SoaaClo BANCARiaS QUEREM A.UMENTO

A eleIção da Mesa-Pa}o,vras
do er. Nerêu Bomcs

RIO, 3 (v. A.) - Com 55

representantes presentes,' o

Senado realizou, ontem, uma
sessão especial para a elei

ção da Mesa que dirigirá os

trabalhos da Casa, durante a

.sessão legislativa que se íní
,

ciará a 15 de março próximo.
. O sr. Carlos Lindenberg,
na presidência, anunciou em

primeiro lugar, a eleição do

vice-presidente do Senado.
Os senadores depositavam
seus votos na urna' a medida
que iam sendo chamados.
Feita' a apuração, verifi

cou-se o seguinte resultado:
Nerêu Ramos, 52 votos; Al

varo Adolfo, 1 (voto, possi
velmente, do sr. Nerêu Ra

mos) e dois em' branco.
Sob aclamação do plená

rio, o sr. Nerêu Ramos ocu

pou a presidência e pronun
ciou às seguintes palavras:
"Senhores senadores:
Não, é sem emoção que su

bo a esta cadeira.

Daqui saí, há quatro anos,
cercado da estima e do aprê
ço dê quantos compunham
esta nobre Casa.

Volto hoje e sou aqui aco
lhido com esta demonstração
tão expressiva, que me leva
à· substrtuíçêo de 'uma, das ,

melhores e mais lúcidas in

teligências do, Brasil con
témporãneo o senador
Marcondes, Filho:
Nesta oportunidade, quero

apenas agradecer-vos a hon-
, ra que me conferis e reafir
mar-vos cue o meu passado
na presídêncía desta Casa

responde pela continuidade
do meu esfôrço no sentido ele

.presttgíá-la e honrá-la.
Eleito více-presídneté da

Repúblíca e, posteriormente,
presidente do meu Partido,
soube . colocar os Interesses

partidários abaixo dos, ínte
resses maiores da Nação,
compreendendo as responsa .. ,

bilidades do alto pôsto que
vinha ocupar.
Hoje, os meus propósitos

não s.ão diferentes.
Não so.u apenas membro de

úm partido, mas o vice-pre
,sidente, do Senado da Repú"
blica.
Em' assim falando, tf,nho

por evidente que a mmha ori
entacão nesta Casa será fi,C!

ma d'os partidos, para melhor
I

prestigiar o Senado e melhor
servir ,a Nação".
O presidente suspendeu, em

seguida, os trabalhos, por

cinco minutos, a fim de que

se distribuissem as cédulas

para a eleição de primeiro e

segundO secretário. Foram

sufra,gadoR os nomes dos srs.,
Gom,es de Oliveira (P. T. B,

Santa Catarina) e Freitas
Cavalcanti (UDN-Alagoas).'

MAIS UM., •.
TOQUIO, 3 (U. P') - °

transporte brasileiro "Barro�
so Pereira", de 4.800 tonela
das, cuja construção acaba
de ser ultimada nos estalei
ros navais de Tóquio, çleixou
hoje o Japão com destino' ao
Bl'asil.-O navio está sob o co

mando do capitão Ivano da
Silva Guimarães e a sua tri

pulação abrange 25 brasilei-
, ros e 48 japoneses. Um outro

tl'flnSporte brasileiro, o "Cus
todio de Mello", construido
pela mesma empresa, havia
deixado o Japão em dezem
bro ultimo, devendo' chegar
ao Brasil no dia 5 do corren
te.

O si'. Nerêu Ramos convi- to) e Ezechias

dou-os a ocupar seus lugares (PR-Alagoas).
na Mesa. Procedeu-se depois Para primeiro e segundo
a eleição do terceiro e quar- suplentes a escolha recaiu
to secretários, tendo sitio re- nos nomes doss rs. Maynard
conduzidos os srs. ?�rlos Lin-, Gomes (PSP-Sergipe) e P�'iS
denberg (PSD-Espll'lto San- co dos Santos (UDN-Pal'a).

..............................�••••••••••e.r

Nótulas
Rabiscamos, aqui, há dias, a palavra tnrlbula
tÓl'io, em substituição ao têrmo turtbutárto.
Vem a, nossa querida confreíra A Gazeta, de

palmatória em riste e nos pespega o bôlo:
"talvez quisessem dizer turrferárío, mas a pena
não os ajudou", Passem os IlOs80s Ilustrados
mestres' uns anjinhos na profissão, estaria

desculpado o não terem visto o grifo na pala
vra turfbulatõrío. Êsse grifo, entretanto, f0i

percebido e até reproduzido no trecho em que
nos citaram. Em sendo' assim, do caso, aliás
destítuído de importância, restam a ljção ex

ousada e a ma fé do fessô!
Acautelem-se os leitores! Nada de sustos! A
trama ela mudança ela' Capital, esclarecê A

Gazeta, latejou por aqui em 1947. No govêrno
Aderbal R. da Silva, portanto! No ano preciso
da. Constituição catarínenset Quando a sítuu-:

cão dispunha de maioria absoluta no Legisla
-tivo! Quítntlo o P. ·S. D: dispôs', na Constítruu
�e, ',dé 'basi:' para vitoriar as suas iJe(úsõcs! ,'E'
nessa. Constituinte não surgiu nem mesmo uma

sub-emenda alusiva à mudança; na Assem
bléia, em que se transformou, igualmente o

assunto nunca foi cogitado! O oovernador,
florianopolitano de gema, nunca teve um só
gesto que pudesse' ser interpretado como dls
posição para essa mudança! Nem gesto, nem

palavra, sem sílaba! Encontrou a Capital com
tres problemas angustiosos: água, luz e leíte.
Prometeu que antes de sair do govôrno êsses
problemas seriam resolvidos. Cumpriu a pro
messa, cem por cento.

- ° empenho turlterárlo - vá lá - elos briosos
r colegas poderia muito bem ficar nos incensos
I aos atuais,' sem mordiscadelas nos anteriores,

aos quais o jornal emprestou sempre o mais deci
dido e valoroso apôío. Que diria o povo se,
na hipótese de a U.D.N, perder a situação a 3
de outubro, .A Gazeta viesse a desancar o sr.

Bornhausen?
A intriga da mudança da Capital, se visava ao

nome de Aderbal R. da Silva, não merece res

posta, ,Mesmo porque não haverá resposta me

lhor do qne ri do povo, no pl'eito último. A vota
ção consagradora dadu ao preclaro florianopo
litano;foi superi'or à soma dos sufrágios obti
dos pelos 10 candidatos da U, D. N. Essa é

eJ�tupjtiva. E sugel'é a mudança.,. de assunto!

NAO FOI ACEITO PARA PRESIDENTE O
- MINISTRO DA AERONÁUTICA - AJUDA

fiNANCEIRA AOS GREVISTAS )

RIO, 3 (V, A.) - Prosse- dos grevistas, contribuindo
guem as autoridades dos Mi· empregados de todos os seto
,niStél'ios do Trabalho e da res. Entre os da Cruzeiro do
Aeronáutica nos entendimen- Sul foram arrecadados
tos para a solução da greve' Cr$ 250.000,00,
dos pi1otos da Panair.

SegundO informações co

lhidas no Sindicato dos Pi

lotos, não aceitou a panair a

indicação do ministro Eduar
do Gomes parb. a presidên
cia do tribunal de honra que
dirimiria a questão, sob o ar

gumento de que o titular da
Aeronáutica é inimigo ,do di

retor-gerente da emprêsa, sr.
Caubi Araújo,
Entre os aviadores reper

cutiu mal esta suspeita de
parcialidade contra O' briga
deiro Eduardo Gomes, nome

acatado em todo o país,

AJUDA FINANCEIRA
Em tôdas as emprêsas de

aviação continua a campa
nha financeit'a em benefício

Câmara dos Deputados.
Duas expressões marcantes que
deixam o Palacio Díradentes

, . ,.

Deixaram a Câmara duas, sagem, a propósito dos insís- I tos, deputados, runcíonanos,

figuras de expressão: Nerêu tentesboatos �e possiveis jorr:�listas � pess�as gradas
Ramos e José .augusto. O prí- golpes, que a "Camara popu- I desfrlaram Junto a Mesa, a-

meiro foi eleito senador e de- lar é a garantia dn democra- I braçando o ilustre parlam,en-l DESPEDID'Ave ser elevado por Seus pares cía no Brasil". I tal' catarínense, que, por -

't presidência do Senado, e o Encenando a sessão, de-' uma legislatura inteira, tan-
O,

f" MADRID, 3 (U. P.)
segundo depois de quarenta pois de ligeiras palavras de to digni 'ICOU, com sua aus-

1" F b.> ,
_ '.

•
'. b'd genera ISSI1110 ranco rece eu

anos de representante do Rio exaltaçao do sr. Flores da teridade, energía e pro 1 a-
díê t .

d ldê I C
em au iencia, on em, o sr.

f"r::mcle do Norte na Câmara Cunha e de aplausos quentes e, a presi encia (essa asa I J Cl t DJ

"N 'R d C,
- ames emen unn, em-

foi esquecido por seus com- elo plenario, o sr, ereu a- o ,ongresso. o haíxador elos Estados Unidos
oanheíros de partido e não mos recebeu verdadeira con- (D O Globo, de 1 Fev. ele

, foi reeleito. A.mbbs se despe- sagraçâo. Por vários mínu- 1955).
türam ontem dos colegas. O
sr, José Augusto, como deixa,
em definitivo, a vida políti
ca, passandu n integrar o

Conselho Nacional de Eco

nomia, recebeu uma nome- RIO, 3 (V. A.) - Serão ou- pítão de 111al' e guerra New-

nagem especial da Câmara. vidas no próximo dia 11, pe- ',ton ,Tornaghi; dr. Díonisío

O expediente .roí reservado lo Juiz da 25a. Vara Crimi- Silveira, Procurador da Re

para esse fim e os oradores nal, as testemunhas arrola- pública: coronel Menezes

se sucederam na tribuna ('111 das pelo novo advogado do Côrtes, Chefe dI' PoJicia e os
I jnsto: louvqr,\;; ao 'llOliUr.o, tx-Ten,ente Albeuto Franeo ctetecti,,��{,) .As"t"'ogi,i_do Mota (.

que, 'durante tantos anos, Bnn 'lt!irc, s;:·. Sen-ano Neve". Oscar"Santos.
dignificou o mandato legls- no pedido de justíttcação do ------------ Pierre Mendes-France, prí
latívo. Foi uma homenagem qual deu entrada na Justiça, ADVERTÊNCIA melro ministro ela França,
consagradora ao ilustre ho- como medida preliminar a LONDRES, 3 (U. P.) - A figura entre os candidatos ao

mem público. Traçaram-lhe fim de requerer a revisão ([0 Grã-Bretanha advertiu a Prêmio Nobel da Paz, de '.

o perfil, realçando passagens processo elo Sacopã. França, de que se manterá à 1955, soube-se em círculos

de' .rosé Augusto pelos vários As testemunhas convoca- margem ele qualquer consór- autorizados desta capital.,
P0StOS eletivos e de adminís- das pelo juiz Monjardim são: cio supra-nacional europeu A candidatura do "pre-

tenente-coronel Ruthênio C. de .lroduc,·ão de armas, como mier" francês foi propostatração, os srs. Alcides Car- P

neiro, Carvalho Sobrinho, C. Ribeiro, do Estado-Maior o proposto pela França na pelo sr. C, Mohammed Bhaf'-

Raul Pilla, Afonso Arinos, da FAB; major Erom Salda- Conferência das sete nações fee, deputado iraniano, nu

que interpretou também os nha Pires; coronel-médico sobre armamentos, que se ma carta dirigida ao Comitê
sentimentos da' taquigrafia, Alvaro de Souz� Jobim; ca-, realiza em Paris. Nober Norueguês.

e-

Gustavo Capanema, Aloisio

Alves, Vieira Lins, Raimundo
Padilha, Daniel de Carvalhó
e F�ores da Cunha, que falou

por delgeação da bancada de

imprensa, Medeiros Neto,
Barreto Pinto, Hugo Carnei
ro e, Nerêu Ramos, êste em

nome da Mesa. O sr. José Au

gusto respondeu, emociona

do, à série de discursos, rece
bendo entusiást'icos aplausos.

Porfirio extremecido rem O Governador
Pr,ova: uãe foi à Palacio

, SÃO PAULO I 3 (V. A.) - portagem que a candidatura cessídade de renúncia ao seu

Não há mais dúvida quanto I do sr. Porfirio da Paz à Pre- cargo de vice-governador do
ao estremecimento político

I
feitura da capital, se o pleito Estado.

entre o governador e o vice- tiver lugar em outubro, está .

governador. No Palácio dos consolidada; com o apoio in- CORVETA "A'NGUSCampos Elisios não foi reser- condicional do PTB paulista.
1 '

-

TURA"vada nenhuma sala ao gene- Na hipo.tese de o TRE decidir
Oral Porfirio da Paz, que tam- que o pleito se realize em a- SLIKKERVEER, (Holan
bém n_ão foi visto em palá- bril, então o PTB lançará da), 3 (U. P.) - Informa-se
cio no dia da posse. Empos- candidato próprio, com o a- que a nqva corveta "Angus
sado no cargo para o qual foi poio do vice-governador, c<:m- tura", com destino à Arma
eleito, rumou para sua resi- tra qualquer candidato que da brasileira, foi lancada à
dência, onde permanece, venha a obter o a)1loio do sr. água, num dos estaleiros da
completamente afastado do Jânio Quadros, companhia "Gusto", daquela
governador. Salienta-se nos circulos pe- cidade, sendo batizada pela
Em face dessa situação, tebistas que o sr. Porfirio da sra. Niue Wellsch, espôsa de

correligionários do vice-go-" I Paz pOderá concorrer ao Maurício Wellisch, ministro
vernador informaram a re- pleito para prefeito sem a ne- I da embaixada brasileira.

o CRIME DO SACOPÃ

}<'oi realmente o encerra-

mento grandiOSO para uma

vida por inteiro devotada aos

, interesses do país e da demo-
Cl·acia.
O sr. Nel'êu Ramos tam

bém se despediu, como dis

semos, da Câmara. Hoje, já
estará no Senado. Proferiu

algumas pala:v�'as de agrade
cimento a todos os que o au

xiliaram, na Presidência da

Câmara, advertindQ, de PaS-

Petroff alegou ter recebi
do a nota em Teerã, há um

ano mais ou menos, quando
ali se achava como refugiado
de guerra,

na Espanha,
Recorda-se que o sr. Dunn

deixará muito brevemente fi

Espanha com destino ao Rio
de Janeiro, onde ocupará seu

novo pôsto, ele embaixador.

PRÊMIO NOBEL PA
RA, O SR. MENDES

FRAN'GE
OSLO, 3 (U. 'p.) - O sr,

----------_�--------------------

Apêlo aos árabes MOCIDADE VIGILANTE
RIO, 3 (V. A.) - A

1110Ci-, Liga
de EmanCipação Nacio- 'escute o brado dos seus líde

ANCARA, 3 CU:. PJ ..,....., Os dade estudantil desta capital' nal, cujo símbolo é uma tor- res que nada mais querem
dirigentes turcos fizeram, an- está protestando contra a 1'e- re de exploração do petróleo. senão defendê-la das garras
te-ontem, à noite, um novo alização de um chamado Fes- Os seus diretores não fazem dos aventureiros a sôldo do•••••••••••••••••••••• apêlo aos paises árabes, di- tival da MO,cidade Sul-Ame- parte do Partido, mas são Kremlin.

LEVAN'TADA AI vulgado pela agê,l1cia Anató- ricana, q\le ora se realiza em notoriamente conhecidos cO-
lia, no momento em que a São Paulo. Esse Festiva� é mo simpatizantes da lii1ha OConferência de Bagdá entra mais uma das muitas mano- justa. Outros que não se pro-

RISO DA CIDADE.. ·

PROIBICÃO na sua fase decisiva. bras comunistas, no sentido clamam "simpatizantes" dão
, Os citados dirigentes pedi- de rea.lizar a sua vasta obra os seus nomes para testas-

WASHINGTON, 3 (U. P.) ram aos' países árabes, nesse de propaganda vermelha; a- de-ferro a troco de alguma
- A Aeronáutica americana apêlo, que "pusessem fim ao través de iniciativas camu- coisa que ninguém sabe o que
levantou a proibição de vôo debate agitado pelas ques- fIadas, mas com o "made in é. Assim como essa Liga há
imposta há três meses aos a- tões €Ie prestigiO e seguissem Moscou" bem na cara. outras entidades similares no
parelhos de caça a reação, do o exemplo da política realis': Os comunistas servem-se país.
tipo "Super-Sarge F-100", de- ta e decidida dado pelo Ira- de elementos fora das SUQS O tal Festival da Mocidade,
tentor do recorde mundial de que". fileiras' - os famosos ino- que se está realizando em São
velocidade. Devido aquela Por outro lado a agênCia centes úteis - para iludir a Paulo, traz o sinal nefasto do
proibição, foram introduzidas Anatólia desmentiu, em ou- opinião plÍblica e a vigilân- comunismo. É o veneno 'que
ligeiras modificações no co- tro comunicado, as noticias cia cías autoridades. Nunca se oferece à mocidade brasi
mando dei'ses aviões. relativas à conclusão de U111 levam a efeito essas iniciati- leira através de engodOS e
A decisão da Aeronáutica

I pacto
de não-agressão turco- vas como delineadas e pro- mistificações democráticas.

fôra tomada em 11 de no- israelense e a uma próxima gramadas pelo Partido. A tá- Fique, pois, a mocidade do
vembro úitimo, de-pols de Vá-I visita de estadistas turcos _a I tica é outra. Existe, por,e- nosso país vig'ilante c0ntra
'rios acidentes" graves. 'Israel. ,_ xemplo, nesta capital, uma os embusteirps vel'lnelhos e

o Tim, com as frechas do
Guilherme às costas, an
da a procUra do diretor
do departamento compe
tente!

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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l\UNISTERIO DA AGRlCULTURA
SERVIÇO FLORESTAL

DELEçxACIA FLQRESTAL
REGIONAl.

"ACôRDO" COI\l O ESTADO DE
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-LOJAS
Eletro-Técnica

,

(A ORGANIZAÇÃO ORGULHO DE
- SANTA CATARlNA)

Apresentam as exmas. sras. Donas de
Casa, a maravilhosa

E i.-G IN
(A MÁQUINA DE COSTURA DE' FAMA

MUNDIAL)
Peles serviços prestados ao -seu' lar e
pela valorização sempre constante,

ELGIN paga-se a si mesma.
DISTRIBUICAO EXCLUSIVA DE

,

ELETRO�TÉCNIÇA INDÚSTRIA E
COMERCIO S. A.

Rua Tte. Silveira 24 e 28 - End. Tel.
ELETROTECNICA

')

Caixa Postal193� Telefone 3.193
Florianópolis .- Santa Catarina

IGORA1NovotmORIRIOS
D a

Terças - Quintas - Domingos
9:50 horas

Para: Curitiba S. Paula Rio .

(Conexão para o inteior do Paraná S. Paulo e Norte

do Pais)
Sabados

\

INDICADOR
, iA"

DRA. WLADYSLAVA
W. MUSSI

e

DR. ANTONIO DIB
MUSSI

·1 -o-

ADMINISTRAÇÃO
Redação e Oficinas, à rua Con
selheiro Mafra, n. 160 Tel. 3022
- Cx. Postal' 139.
Diretor;__ RUBENS A. RAMOS.
Gerente: DOMINGOS F. DEl

o ESTADO

SANTA CATARINA
AVISO

A Delegacia Florestal Regional,
no sentido de coibir, ao máximo IlOS

sível, as queimadas e derrubadas de mato, afim de ímpe
pedir os desastrosos efeitos econômicos e ecológicos que
acarretam tais práticas, torna público e chama a atenção
de todos os proprietários de terras e lavradores em g-eral,
para a exiogência do cumprimento do Código

.
Florestal

(Decr, 23.793 de 23-1-1934) em todo o Estado.

QUEIMADAS E DERRUBADAS DE MATO
Nenhum_1 proprietário de terras ou lavrador poderá

proceder queimada ou derrubada de mato sem solicitar,
com' antecedência, a necessária licença da autoridade í'lo
restaI competente, conforme dispõe o Código Florestal cm
seus, artigos 22 e 23, respectivamente, estando os ínfratcres

sujeitos a penalidades.
REFLORESTAMENTO

AQUINO
Representantes:

Representações A. S. Lr ra,
Ltda. .

Rua Senador Dantas, 40 - 6°
andar.
I Te!.: 22-6924 - Rio de Janeiro.

Rua 16 de Novembro 228 6°
andar sala 612 - São Paulo.

ASSINATURAS
Na Capital

Ano .... _ ...........•$ 170,00
Semestre _ Cr$ 90,00

No Interior
Ano .......•. . .,. • .. Cr$ 2')0,00
Semestre ......•...... Cr$110,00
Anúncio mediante centrãto.
Os originais, mesmo não pu

blicados, não serão dev(\lvidos.
A direção não se responsabiliza

pelos conceitos emitidos nos ar

tigos assinados.

Esta. Repartição, pela rêde de viveiros florestais, em

cooperação, que mantem no Estado, dispõe de mudas e se

mentes de espécies rlorestaís e de orna.mentação, para for
necímento aos agricultores em geral, interessados no reflo

restamento de suas terras, além de prestar' toda orientacão
técnicà neces�ál'ia. Lembra, ainda, a possibilidade da �b-
tenção de empréstlmós para reflorestamento no Banco elo INFORMAÇÕES
Brastl, com juros de 7% e prazo de 15 anos. UTEIS

OS interessados cm .assuntos florestais, para a obten- -o� I
eão de maiores sclarecimentos 'e requererem aatortzação I O le_itor enco_ntrará, nest� .co- j'.

de Iícençapara queimada e I r b d d t d . lu�a! mformaçoes
_

que
_

nece raita, -

(e ru a as e ma o, evem d iàriamente e de irnediuto : Idirigir-se às Agências Flcrestaís Munícipaís ou díretamen- JORNAIS Telefone
Ite a esta Repartição, situada à rua Santos Dumont n? 6 O Estado ............•.•. 3.022

}'I
. .

l'
. •

A Gazeta ............•,. . • 2.656
em • orranopo IS. Diário da Tarde 3.579

jTelefône: 2.470 --- Caixa Postal, :195. I A Verdade .. :: .........•• , 2.�10
Endereço telegráfico: Agrisilva _ Florianópolis, S. C. '�6�'��f�I�flclal 2.688,I Caridad e r

I
(Provedor) •...•..•..••.• 2.314,

I
(Portaria) 2.036
Nerêu Ramos .........•.• 3.831
Militar. . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.167
São Sebastião (Casa de
Saúde) 3.153

Maternidade Doutor Car-
los Corrêa 3.121

CHAMADOS UR-
GENTES

Corpo de Bombeiros .•.• 3.313
Serviço - Luz . (Reclama-

Ip9���i� '('S';l�' '6�;';i's�ã�i�
Polícia (Gab. Delegado) ..

ICOMPANH-IAS DE
TRANSPORTES

I AEREO

ITAC
..

Cruzeiro do Sul .

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

-_-_-_-_::---- Panair . _
.

Varig ..................•

Lóide Aéreo ...........•

FO'TOGRAFIAS
Real .

. �c���w'vas .

ACEITAM-SE ENéoMENDAS PARA CASAl\IENTOS _ iLux ..

,'.;;.,'
..

BATISADOS -- ANIVERSARIOS E REPORTAGENS EM Magestic .

Metropol .

GERAL. La Porta .

R O D O L F O C E R N Y, Fotografo, do .Jornal "O Cacique ............•...

r
' Central .

Estrela .

pelo Ideal .........•..... , .•..

.
. I�i%��r�� .

o ."ADO

lavio�Motor «Carl Hoepeke>l
RAPIDEZ - Co.NFORTo. - SEGURANÇA

Viagens entre FLORIANOPOLIS ti RIO DE JANEIRO
Escalas intermediárias em ltajai, Santos, São Se

bastião, Ilha Bela, Ubatuba, sendo nestes
_ quatro últi

mos. apenas para movimento da passageiros.
..
-

As escalas em S. Sebastião, Ilha Bela, Ubatuba nélo
prejudic.arão o horário de chegada no RIO (Ida) •

ITINERARIO DO N/N "CARL HOEPCKE"
IDA VOLTA

Fpolis !taJai
�"

Rio' Santos

Para o mês de Janeiro e· Pevereíro
"

IDA VOLTA
...

Florianópolis
28/1
9/2
21/2

Itajai
30/1
11/2
23/2

Rio

4/2
16/2
28/2

\ Santos
5/2
17/2

2.404
\

i::·I.pz�.1 --. o·�3.700,. "151 ,$� __
H�!.' ,,1/ ,_.

..

'-1··.·.2.402 ?tE- IVIIUIII'rr! 'PnftA IV•..
2.368' 1IV1U4I" I; , VUV .,.,.
2.600 / i .;

.

2.021 I '" �;, ,��\ nos \!APCJOS ':
,_.

H�rl_ ."' D�".. /.;;R�'it'3.449 I � , - �

2.694! -; 5,

_»
� 4 f- �3.371

I
-,., s, l'3.659 -? 7t' �

,

, _..... j
06 I

�

"Segundas - Quartas
.1;' 16 :15 horas
Para Porto Alegre

"

."._--;;:.:_--_.:.:=�:..::...:.:...:=.::_--___.,----------_._-----...."..-------
...---.,....--

Floríanõpolts -- Haja! � Jeínvllle - Curitiba

Viagem com segurança
rapidez

so NOS CONFORTAVEIS MICRO-ONIBUS DO

R,4PIDO {<SUL-BRASILEIRO))

e

Agência:
(

-

Rua Deodoro e8qujna�d8
Rua Tenente ,Silveira

ESTADO".
Chamados: Rua Conselheiro Mafra nr. 160 011

l'elefOlfe: 3.022.

Domingo Farmácia lVI'oderna Rua João Pinto.
�1'_C

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

CUIllTIBa

SS IONAL I
DR. ROMEU BASTOS I DR. JULIO PAUPI'l'Z -: Dr V.-d I D- .;

!

f-Ih'PROFI PIRES FILHO.!. a uree I o
MÉDICO Ex i?terno c<\ 20" enfermar�a r ESPECIAUSTA EM DOENÇAS DE CRIANÇASCom prática . no Hospital São e Serviço de gas tro-entero logta CU S ... _

.

LOBATO I DR WALMOR ZOMER Francisco de Assis e na °lnta da Santa Casa do Rio de Janeiro R OS DE ESPECIALIZAÇAO NO RIO DE JANEIRO
'DR. I. ..'

GARCIA
.

Casa do Rio de Janeiro (Prof. W. Berardinell!). PEDIATRIA NEO-NATAL' - DISTÚRBIOS. DO RECEM--FILHO
.

. CLINICA MJi;DJCA Curso de neurologia (Prof. NA,SCIDO- - A.SSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA AOS
Doen as do aparelho respiratório' Diplomado p�l� Faculdade. Na- CARDIOLOGiA Austregesilo). PREMATUROS - TRATAMENTO DA .INAPETÊNCIA INFANTIL

!
- ç

TUBERCULOSE ,cional de Medlcína d� Uníver- Contultório: Rua Vitor Mei- Ex interno do Hospital mater- (FALTA DE APETITE) - TRATAMENTO DA ENURESE NO
[RADIOGRAFIA E RADIOSCOPIA: sidade do Brasil reles, 22 Tel. 2675. nidade V. Amaral. T,URNA

_

EM CRIANÇAS E ADOLESCENTES _ DISTÚRBIOS
I DOS PULMõES Ex-Interno P?r concurso da Ma- Horários: Segundas, Quurtas e DOENÇAS INTERNAS PSICOI,OGICOS DA INFÂNCIA - ENFERMIDADES DA INFAN

. . T I termdade-Escola Sexta feiras: Coração; Estômago, intestino, CIA DE MANEIRA GERAL
i -

Cirurgia do orax
(Servi o do Prof. Octãví« Ro- . , b R' CONSUL.

Formado pela - Faculdade Nacio- ç
drl L')

Das 16 as 18 horas. fígado e vias Hiares. 1IIS, ova- TóRIO - FELIPE SCHMIDT 38
- MÉDIC0f! - !nal de Medi�ina Tisiologiata e I. rigues I.ma .. Residência: Rua Felipe Sch- rios e útero. CONSULTAS - DAS 2 ÂS 5 HORAS.'

.

CIRURGIA-CLINICA r .., .- d' B it I Ne- E.x-llIterno �o. Servíço de Círur- midt, 23 - 2° andar apto 1 - Consultório' Vitor Reireles
.

CONSllLTAS C/ HORA l'v�ARCADA: FONE 3165GERAL-PARTOS
..

I'tstoclr-urgfão o OSIU a
glll do Hosp�tal I. A. P: E. T. C. Tel. 3_002

'

\ 22. RESIDENCIÁ' _ TENENTE SILVEIRA 130 ('FONE 3165)Servi o completo e especlUlI-' reu Ra�n�s .

� I do ,RIO de Janelro .

D 16' 18 h ATl!'''-DE CH
'

•

d d
ç

DOENÇAS' DE SENHO- Curso de especialfzaçãe pela
I Médico do Hospital de

as as oras. "" AMADOS A DOMICíLIO
za o as I E I

U Residência: Rua Bocaiuva 20.
RAS com moderno! métodos de IS. N. T. E:.inte.rno e x-aS88- Caridade DR NEWTON ;Cone: 3458.
(1iag�ósticos e tratamento.

jteute
de Clrurgía do.Prof. U�o DOENÇAS DE SENHORAS - :.

SULPOSCOPIA - HISTERO - GUII�araes (RII�). PARTOS - OPERAÇõES D'AVILA DR

�ARIO
WEN-

SALPINGOGRAFIA - METAr::O- Cons: Felipe Schmldt, 88 -

Cons: Rt!a João Pinto n. 16, CIRURGIA GERAL
.

,

LISMO BASAL Fone 3801 •
das 16,00 às 18,00 horas. I Doenças de Senhoras _ Procto- HAUSEN

.. �a.dioterapia por on.dal curtas-I
Atende em _hora marcada·F. Pela manhã atende. diã- . log-ia - Eletricidade Médica CLíNICA ÉDICA DE ADULTOS

Eletrocoagulação _ Ra'i08 Ultra Res: Rua Sao Jorge 8 - one riamente no Hospital de Consultório:. ,Rua Vitor Mei-· I CRIANÇAS
Violeta e Infra Vermelho. 23�5. . Caridade. reles n. 28, - Telefone: 3307. I Consultório - Rua João Pin-
Consultório: Rua Trajano. n. I,

DR YLMAR CORR1!:A- Residência:
.

Consultas: Das 15 hOI'as em to; 10 - Tel. M. 769.
1° andar - Edifício do Montepio. . i Rua: General Bittencourt n. dIante.

I Consultas: Das 4 às 6 hOJ':q.
Horário: Das 9 às 12 horas - CLíNICA MEDICA .101. Residência: Fone, 3.422 Residência: Rua Esteves Jú-

Dr. MUSSI. CONSULTAS das 10 - 13 ho·
I

Telafone: 2.692. Rua': Blumenall n. 71. niol', 45. 'l'el. 2.812. '

Das 15 às 18 horas - Dra_ ras. DOENÇAS DO APARELHO DI- -----

MUSSI Rua Tiradente 9 - Fone 3415 I MÁRIO DE LA,RMO GESTIVO - ULCERAS DO .ES- DR. HENRIQUE PRISCO
Residência: Avenida Tram- CANTIÇAO TOMAGO E DUODENO, ALER- PARAISO

powsky, 84. DR. JOSÉ TAVARES GIA-DERMATOLOGIA E CU-
MÉDICI) NICA GERAL MÉDICO

IRACEMA CLtNICA DE CRIANÇAS Operações - Doenças de Se-
MOLE'STIAS NERVOSAS E ADULTOS

I
nhoras - Clínica de Adultoil.

ONE MENTAIS - CLINICA GERAL Doenças Internas

1 CLINICA Curso de Especializ-ação no
DR. NEY PERR

I
Do Serviço Nacional (de Doen- CORAÇÃO - fIGADO - RINS de Hospital dos Sel'vidores do Es-

MUND ças Meutais. ' , - INTESTINOS OLHOS _ OUVIDOS _ NARIZ tado.

Formado pela Faculdade Naci'
.

Chefe do Ambulatúrio de Higie-I, Tratament:o _

moderno da SIFILIS E GARGANTA I (Serviço do Prof. Mariano de

naol de Medicina Universidade; ne Men�al _. ConsultorJo - Rua Tlfadentes, DO Andrade)
_

do Brasil ,.
PSlqUlatra do HospItal - 9. DR GUERREIRO DA FONSECA COlJsultas - Pela manha no

RIO DE JANEIRO Colônia Sant'An_a I HORARIO:. Chefe do Serviço de OTORi- IIo,spital de Caridade,
.

Aperfeiçoamente na "Casa de ConYulsoter�pla pelo. eletl'o- �s 13 às 16

hora.
s. NO do Hospita.l de Florianópolis I A tarde das �530 hs em

dlan-,Saude São Miguel" choque e cardlazol. �nsultn. te�a. 'I el.: Cons. - 3.415 - Res. -

I Possue a CLINICA os APARE-
. te no consultóno á Rua Nunes

Prof. Fernando Paulino pia� Malarioter�p��. Psicoterap:a. 2_276 - Florianópolis. LHOS MAÍS MODERNOS PARA Machado 17 .�squina de Tira-

Interno por 3 anos do Serviço CONSULTAS�· e�ças e QUlll- --. . _- ._-- ,------

TRATAMENTO das DOENNÇAS dentes. Te1.276)

de Cirurgia tas da_:J 15 às 16 horas. Sabado DR.· JÚLIO DOIN ;da ESPECIALIDADE .
\ I Re�idencia - rua Presidente

Prof. Pedro de Moura
I
(manha)

. . _. VIEIRA I Consultas - ,pela manhã no Coutlllho 44.

Estagio por 1 ano na "Mater- Rua Amta 9arIbaldl, esquma I MÉDICO ,I-IOSP1TAL. j -------------

nidade - Escola" .

Ide
General ,BIttencourt. • ESPECIALIS'FA EM OLHOS À TARDE - das 2 as I) -

I
DR. VIDAL

Prof. Otávio Rodrigues Lima "R�SIDENCIA: Rua Bocaiuva, 10UVIDOS NARIZ E GARGANTA no CONSULTORIO CLíNICA DE CRIANÇAS
Interno por 2 _no do P::-0nto 1,,9 rel.::�!_ i TRATAMÉNTO E OPERAÇOES i CONSULTORIO - Rua dos Consultório: - Felipe Schmidt,

Socorro
DR ARMANDO VALt- ;Infra-Vermelho - Nebulização - IILHEOS nO 2 138.

'

..
as 6

_ li: __i . I
.

Ultra-Som I RESIDENCIA - Felipe .sch- CONSULTAS -Das •

OPERAÇõES RIO DE ASSIS ! (Tratamento de sinusite sem midt nO ll3 Tel. 2365 honts.
.

CLINICA DE ADULTrj Dos Serviços de Clínica Infantil' operação) I ---. Residência: Tenenb� Silveira,'

DOENÇAS DE SENHORAS da Assistência Muni�iPa.
I e HOII- Anglo-retinoscopia _. Receita de

J'
DR. ANTONIO MONIZ 130 FONE - 3.166.

CONSULTAS: No Hospital de! pital de CarIdade fOcul08 _ Moderno equipamento DE ARAGÃO .DR. ANTONIO BATISTACaridade diariamente das 8 às CLINICA MÉDICA DE

eRIAN.jde Oto-Rinolarin�ologia (único CIRURGIA 'l'REUMATOLOGIA
10.

'

ÇAS E AD_ULTOS1 •

no E8t�do) Ortopedia JUNIOR 22

�tnt�O���I:�r��:. anàda�.)ua João Consultóri:I���a Nunes Ma- da�O{r�� ��sh�r::. 12 �ora8 .e li
Consultório: João Pinto, 18. CLINICA ESPECIALIZADA DE

2S
Dl'arl-anlente das 10 às 12 d chado,' 7 - Consultas das 11) às ConsultórIo: - Rua VItor Mel- Das 15 às 17 diàriamente.

.

CRIANÇAS
e as M Sa' bados Consultas das 9 ás 11 horas.

14 a, s 16 hOI·as. 18 horas reles 22 - Fone 2675. enos nos .

2 R B aiuva 136 Res. e Cons. Padre Miguelinho. 27RESIDENCIA: - Rua Duarte Ee�dência: Rua Mal'echal Gui- Res. - Rua São Jorge O - es: oc .

Shutel, 129 - Florianópolis. lherme, 6 - Fone: 3783 Fone 2421. Fone: - 2.714. 12.

Raios X__

l'lpal'elhag-em moderna e completa para qualquer exame

radiológico.
Radíograriaa e radioscopias.
Pulmões e coração (torax),
Estomago ..:.. intestinos e figado (colecistografia).
Rins e bexiga (Pieloguafia). '

Utern e anexos:' Histero-salpingografia eom Insufla
ção das trompas para diagnóstico da esterilidade.

Radiografias de ossos em geral.
Medidas exasas dos diametros da bacia para orienta

ção do parto (Rádio-pelvimetria).
Diàrfamente na Maternidade Dr. Carlos Corrêa.

ADVOGADOS
DR. JôSÉ MEDEIROS

VIEIRA
• -- ADVOGADO -

('�ixa .Postal 160 - It",jai
Santa Catarina.

DR. CLARNO G.
GALLETTI

- ADVOGADO
Rua Vitor Meireles, 60.
FONE: 2.468

- FlorianóItolil ,-

RlIa Frei Caneca ·122

DR. ANTONIO GOMES DE
ALMEIDA

--�-----------------�

DR. JOSÉ M. CARVALHO
REIS

. ,ADVOGADO

ADVOGAD
Escritório e Resictencia:
Av. Hel'cilio Luz, 16
Telefone: 3346.

FARMACIA DE 'PLANTA0'
M.t:S DE FEVEREIRO

./
"I

5. Sábado (tarde) Farmácia Catarinense Rua Tra-
jano.

6 Domingo Farmácia Catarinense Rua Trajan�.
12 --, Sábado (tarde) Farmácia Noturna Rua Trajano.
13 -- Domingo Farmácia Noturna Rua Trajano.
19 -- 'Sábado (tarde) farmácia Esperança Rua Conse-

lheiro Mafra '
.

20 Domingo Farmáda Esperança Rua Conselheiro
. Mafl·a.
Carnaval Earmácia Nelson
Sábado (tarde) Farmácia
Pinto

.

Rua. Felipe Schmidt
Moderna Rua João

Lavando�com Sabão

\?irgem, ·Especialidade
da Cla. IBIZEL INDUSIIIIL-J8iD·vill�. (marca registrada)

ecoDomiza.se� tempo e dinlíeiro .

--------------------------.
- ---------��:�_.- -_._---- _. _ __.;_._- ,�._._-_ .._-'-:'"..___--_._�._�.,.�._._-_.----_ ...._---....--.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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"O ESTADO"
NO LAR E�NA SOtIEDADE

SiDfon� . Matinal
.

\

DONATILA- BORBA.

Acorda. .. A natureza toda canta

Desprendendo os silfos do seio das rosas.

Veste a campina o verde da esperança,
As cachoeiras gemem, langorosas.

o sol formoso surge lá distante:
Na carícia sutil que tudo invade.
Procura o orvalho tênue, tremulante,
Dos lírios de alma em flor, na soledade.

Ver este cenário de beleza pura,
Ê acreditar no Senhor Onipotente,

.

Porque só De\IS 110S dá tanta ventura.

A aurora vem chegando lentamente.
Em pleno amanhecer tudo é doçura
E a luz crepuscular faz bem a gente.

-ooooor-

Neusa Bonzon, Ipianista conter-
ANIVERSÁRIOS - sta.

virtuosa
rân ea

--o

MARRON GLACÊ DE BA
TATA DôCE

FAZEM ANOS, HOJE:

- jovem, Coriguasi
' Aus-

.

tricliano da Costa Neto fi
lho do Ten. Ad�'élino Nati-
vidade ,da Gosta e sua Tão fácil e econômica, es-
exma. esposa d. Auta Luz' ta receita pode rivalizar I'da Costa, e aplicado ai�no I com' um do� sabores ,maisdo 40 ano do Curso Gíria- j caros. .Experimentem so!
sial do Instituto de Educa-
'cão "Dias Velho'"

. ,
.

- -81'. Prof. Altino Corsi- �I.z quilo de batatas dô-
no da Silva Flôres, bri- ces;

..

Ihante coléga-de-imprensa, I �-2 quilo de açucar ;
atualmente nas elevadas 1 colher de café de carie.
funções de Chefe da Casa la, em pó.
Civil do Governo do' Esta-

INGREDIENTES:

do; .MANEIRA DE FAZER:
sra. Alda Neusa Bar-

.

reiros, diléta filha do nos- 1 .� Lavam-se as bata-
so prezado conterrâneo e : tas dôces com casca. Le-

coléga-de-imprensa sr, Prof. vá-se ao fôrno, em uma as- I
Francisco � Barreiros Filho; sadeira ou um taboleiro,
- sra, Maria Izabel La- para que assem.

marque de' Oliveira, esposa 2 � Retira-se do fôrno O

do sr, Bento Oliveira, fun-,
taboleiro, e deixam-se as

cionário da Faculdade de batatas esfriar; com uma

Direito de Santa Catarina; colher, retira-se .o centro
.�.dr, Arnoldo Cuneo, cir-I,de cada. uma, amassando
rur'g ião-den tista residente

I
bem com um garfo juntan

r nesta Capital e pessoa de elo-se o açúcar e a canela
destaque, nos meios cultu- em pó.
rais e sociais; 3 - Leva-se ao fôrno

---=- sra, Herondína Porto brando, em uma panela
"Virmond, esposa do. sr. sem água, até que engros
Eduardo Virmo�d, fiscal se. Observando-se o modo
da Fazenda 'do Estadó; de fazer conseguir-se-á um

,

- sra. Vtrginia Silveíra : dôce com I) verdadeiro sa

sra Lobato di Conci-I bor dos famosos. "marrons
IiI) glacês". (APLA)

,

Restaurante Hapoli
RUA Marechal Deodoro 50.
Em Lages, no sul do Brasil, O melhor!
Desconto especial para os senaores vJ,ajantes.

Coqueiros Praia Clube
AVISO IMPORTANTE

Comunico aos senhores associados proprietários e

contribuintes, que, a partir do ,proximo dia l0 de feverei
ro, a entrada nas dependencias do proximo dia de feverei
ro, a entrada nas dependencias do club fica condicionada
sociados quanto para se,us dependentes.

As carteiras serão encontradas no Salão Record, -eom
o Conselheiro do club, Sr: Osvaldo,Goulart, o qual pres
tará maiores esclarecimentos aos senhores associados.

Inicio da entrega: 'Dia 1 de fevereiro.
CID ROCHA AMARAL _.:., Presidente

" .... -"..

'Grêmio ((Cruzeiro do'Sul"
Recreatlvo,.GolturDI-lsportll.
Dia 5 - Sábado - SOIRÊE ANTÁRCTICA - Me

sas - Cr$ 40,00 a serem reservadas com o sr. Lidio

Silva,
.

com direito a Cerveja e Guaraná, ofereçidos gen
tilmente pela Cervejaria Antárctica.

Vende-se
1 sitio, - granja na ilha, a 10 minutos da cidade,

com 10 hectares, pasto, água encanada, otima casa de
resic;iencia, pomar e instalaç.ões modernas para vacas e

porcos.
1 conjlinto de 3 magnífic,os lotes, á beira mar, no

aprazivel b�irro de' �om Abrigo.
Informações com o dr. Steiner,

Ltda., á l'lHl. Saldanha Marinho
MACHADO).

na Casa Fernando,
2 (E�if. OSVALDO

HOJE NO PASSADO
4 DE FEVEREIRO

A data de hoje recorda-nos quer
em 1.648, os holandeses comandados pelo famoso

mercenário alemão Siegesmundt Von Schkopp
resistiram a um contra ataque dos luso-pernam
bucanos, continuando senhores dos arredores da

Ilha de Itamnracá :

em 1.838, a esquadrilha dos revolucionários li

berais da Bahia travou combate com dois navios

(h frota impcrial de bloqueio - Brigue "3 de

Maio" e corveta "7 de Abril" - tendo servido

di "Z b "

como pretexto a parca mamarquesa e ra

que se achava fundeada junto ao Forte de San-

to Antonio;
,

,

em 1.906, depois de haver prestado ao Brasil 49

anos de serviços reievantes, tomando parte nas

campanhas do Uruguai e Paraguai e, Comandado
a 5a. Brigada da 2a. Coluna Expedicionária con

tra Canudos, onde foi ferido, faleceu o General

Julião Augusto da Serra Martins, nascido no Ma

ranhão em 9 de Julho de 1842.� Quando Coronél

comandou o 50. Distrito Militar sêdíado na então

Cidade do Desterro, hoje Florianópolis, por

ocasião em que se deu a Revolução de 1.893, ca
bendo-lhe organizar a defeza, não só da Capital
como do Estado, contra, os revolucionários.
No mesmo ano em que verificou praça, no. 5°

Batalhão de Infantaria foi reconhecido Cadete.

Assentou praça em 16 de fevereiro de 1.857.

Tomou parte na Campanha do Uruguay, salien
tando-se no assalto a Paisandú, em 1.864.

Em 1.865 foi nomeado Alferes, em Comissão, to
mando parte nos combates de Estabelecimento,
Itol'oró,' Lemas Valentinas, Peribebui e Avahy,
durante a guerra com o ditador Francisco Solano

Lopes, do Paraguai.
'

Promovido a Tenente, por atos de bravura, pas

sou a servir corno Ajudante 'clf Ordens do Vis

conde de Herval e mais tarde do Marechal Conde

d'Eu.
Em 1867 foi nomeado Comandante da 5a Brigada
da 2a Coluna Expedicionária no interior do Es
tado da Bahia, tendo tomado parte no assalto á

cidade' de' Canudos, onde foi ferido.
Por decreto de 12 de janeiro de 1900 foi promovi
do a General de Brigada, sendo nomeado Coman

dante de 20 Distrito Militar, com sede, então, em
Recife, Pernambuco.
Com quasi cincoenta anos de relevantes �,erviços
prestados ao Exército e à Pátria Brasileira .foi
reformado em janeiro de 1906, falecendo 'dias
após.
Era Oficial da Imperial Ordem da Rosa, Cava
leiro da Imperial Ordem da Rosa, Ordem do Cru

zeiro, Ordem de Cristo, Oficial da Ordem de São
Bento de Avil, Medalha do Mérito Mitita)" e Me

dalha Geral da Campanha do Paraguai.

André Nilo Tadaseo

PREFEITURA MUNICIPAL DE
FlORIANO'POUS

Com o presente fica convidado o abaixo mencionado,
para dentro em 15 dias, a contar desta data, vir á Porta
ria da Prefeitura prestar esclarecímento em assunto no

qual é parte interessada.
NUMERO NOME- ASSUNTO
2.2!16/M Deonisio Mendes Soares de Lima Construção de Prédio

Certifico outrossim que, findo o prazo indicado, 'sem

que sejam prestadas quaisquer informações por parte do
acima convocado, será o respectivo processo arquivado, á
vista do que dispõe o paragrafo único do artigo n. 44 da
Lei n. 127 de 14 de �aneiro de 1952,

Diretoria de Administração, 1 de Fevereiro de 1955

Na.ter�ilt Lemos Muller
Chefe do Í!;xpediente 'e Pessoal

Preceíto do Dia 'DuN��ÇÃ�S�!D'J�A
UNIDOSPARA LIMPAR OS

OUVIDOS
Certas pessoas precisam ANN HARBOUR, Michigan,

limpar os ouvidos, de tem- 2 (U, P.) - O dr. Louis Du

pos em tempos, para evitar I blin, do Institute of Life

o acúmulo de cêra. Mas tal Insurance, diz que uma pes
soa que esteja com 65 anos

em 1970 poderá esperar vi
ver até os 79 anos. Dublin

ções. , .

Quando tiver que lim
par os ouvidos recor

ra a u... médico espe
cialista em doenças
dêsseil 6 r g ã o s.

SNES.

anos ou mais,

Faleceu Mellanby
AVENTURAS 00LONDRES,2 (O; PJ - Fa

leceu Sir. Edward Mellanby,
o descobridor. ela Vitamina
D. Sir. Edward, que desapa
rece aos 70 anos de idade, ob
servou, em 1918, que a. carên�
cia de certa vitamina na die
ta causava o raquitismo, e

determinou que êste elemen
tos era abundante no óleo de

fígado de Bacalhau e de oú
tros peixes, bem como no lei

te, ria manteiga e no queijo.
Posteriormente, o .novo ele
mento recebeu o nome 'de vi
tamina D,

'

3

iSerá cons'ruido
t �_- ------

o . Forte' do Buraco foi

construido, no ano de 1630.

pelos holandeses que, senho-

No malizando se 'I"SENSATO E,; "OJl,O,R-res do Recife, trataram di' I r I
.

a'

realizar defesas seguras, a- I
RIO, 2 (V. A.) _ A Panaír TURNO

lém das trincheiras, Assim
do Brasil distribuiu a seguín-

foi edificada a fortaleza no
3 i U,

istmo de Olinda, defronte da te nota: - "Começam a nor- WASHINGTON, \ P.)

malizar-se os serviços da Pa-
I
- O sr. Maurice Thatches,

"camboa do Tacaruna", 10- I
.

naír do Brasil, atingidos pelo, prestlgíoso especíalísta em
cal mais conhecido por "Bu- ,

Imovimento grevista, Assim e canais Interoceãnlcos, decla
C::1CO do Santiago", segundo

que foram reiniciados hoje os
os cronistas da época, ;ôos do DC-3 entre Rio e Be- rou que serra "sensato e 0-

lo Horízonte, de acôrdo com' J portuno" que os Estados Uní-.

horários e frequências habí- dos voltassem a estudar, sem
tuais, Como se sabe, o tráte- demora, os problemas de CG

�o das aeronaves DC-3 tem

sido o mais prejudicado eom mo melhorar o oanaí elo Pa

), greve, 'embora os Constel-:
.atíons continuem voando
-om certa regularidade.

um

A guarntçâo do "Forte do

Buraco", pouco depois de

1654, ano em que voltou ao

contrcle do Brasil - com :1.

expulsão dos holandeses

21'a U111 destacamento de

rnrantaría composto de dez

soldados-fuzileiros e dois ar

tilheiros, comandado por um

capitão.
A título de curiosidade, es

pecificamos o sôldo percebi
do pelos elementos de que se

comPunh!1 essa guarnição
Comandante, 'oito mil réis'

mensais; o sargento, dois mil
-----------------�--------

.:; oitocentos réis mensais; o

condestável, três mil, trezen ..

tos e trinta e três réis, rece- '

bendo, cada um, uma quarta
de farinha rara cada dez

limpeza não deve ser feita
com estiletes, grampos ou

palitos, os quais a.lém do

perigo de ferir o tímpano diz que a duração de vict<l
,

dão ensejo a sérias infec- nos Estados Unidos é atual
de 68 anos, Falando numa • .

conferencia de gerontolpgia 'O Centro de' Irradiaçãc
estudo da idade avançada) Mental "Amor e Luz'! realiza
na Universidade de Michi- IeSsões Esotéricas, todas as se

gan, o conhecido médico a- gundas feiras, às 20,30 à rua

mel'icàno disse que dentro Conselheiro Mafra, 33 - 2°
de 15 anos 21 milhões de andar.
norte-americanos terão 65 .• ENTRADA FRANCA

AprovenamCllto da .área o

cupada, pelas ruinas <lo Ffll'

te do Buraco -' Cancelada
a insericão da secular fol'ta

ieza no 'Patrimônio lIistói'ic"

Ilor ato dn Presidtmte da

Repúblic ,t

RIO (Agência Nacional)
A ínscricão do Forte do Bu

raco no �Livro do Tombo do

Patrimônio Histórico e Ar

tístico Nacional vem de 5€'1'

cancelada por ato eh) presi·

dente Café Filho.

O govêrno federal achou

de melhor alvitre utHl�(\J.' ele

forma prática à' área ocupa ..

da pela velha fortaleza, que

foi um baluarte da defesa

nacional, construindo em seu

lugar um dique sêco para e

fetuar reparos nos navios

que singram as águas do lí

toral brasileiro,

Construído pelos holandeses

Guarniç:t.o e soldos

dias,

As dependências
(

Embora em ruínas, pode
mos divulgar as dependên
cias da fortaleza, por inter

médio de sua planta: entra

da, trânsito, corpo de guar-
.

da, casa de trem de artilha "

'

dique
A

seco Pernambucoem

A substituição elo Forte do

Buraco por um dique sêco vi

rá trazer mais segurança pa
ra o nosso litoral.

ria, cadeia, casa ela pólvora,
vários quartéis, capela, casa

do cabo, dois baluartes e ou

tras.

namá, ou construir uma se

gunda via marítima entre o

Atlântico e o Pacífico.

C�!lTRO EXCURSIONIST� "ARNO�OO, RAUUOO"
- W__EllI!40.NÁRlQ-

FUNDADO EM 16-9-54

JOVE�ATêRJNENSE ! '

AGORA, QUE SURGIU A TUA.SOCIE�.AOE\ TERÁS
MAIORES OPORTUNID�OES DE CONHECE R A

TERRA CATARINENSE, N�Q PERCA TEMPO, EN

VíA- NOS' HOJE MESMO, 'TEU NOt.-lE E ENOERE-
I � .-

CO A CAIXA POSTAL 489- FLORIANOPOUS-:,S.C,

Laboratorio Silva
Araujo -Ruossel. S,A ..

AVISO

Participamos à Classa MédiCa, aos nossos Clientes e

Amigos em geral que a Filial destes Laboratórios. em

CURITIBA, sita. á rU,a Comendador Araujo, 117 (fundos)
e Escritório, nesta Cidade, sita á rua Jerônimo Coelho,
16, esbrão fechados no período compreendido entre
12 de fevereiro e 12 de março, para concessão de férias
coletivas aos nossos Funcionários.

Permanecerá entretanto, nos enderêços acima um

plantão para: atender aos pedidos de amóstras dos Srs.
Médicos, atendendo-se também pelos telefones 2589 em
Curitiba e 3752 em Florianópolis.

ZE-MUTRETA

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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Ftoríanôpolis, Sexta-feira, 4 de Fevereiro de 1955 o ESTADO

I'e�,.ovi_�io X I'ila.ei,.ea.e
DOMINGO PROXIMO, NO ESTADIO 'DA RUA BOCAIUVA, ESTARAO FRENTE A FRENTE AS, ESQUADRAS DO FIGUEI
RENSE, CAMPEÃO lOCAl"E DO FERROVIÁRIO, CAMPEÃODE TUBARÃO, QUE TENTARAO VENCER, AFIM DE ENFREN-
TAR O VENCEDOR DO PRELlO CRUZEIRO (JOAÇABA) X lAGES (lAGES). ESPERA-SE UMA DAS MAIORES BATALHAS

DESTES OlTIMOS ANOS. . ',i'�, ;f,.,,,:r��l���·���'J:;hi��0.\\:);f��:;f.t"�H,:q""1fj',,, r.';;;

"O ·E.stado" Esportivo
, , ,............•.••.

CAMPANIIA DE SÓCIOS,
A díreçâo do tricolor do

Estreito está empenhada a

tualmente na Campanha de
Sócios Proprietários e Con
tribuintes. A Campanha de

Ações, feita por intermédio
-de agenciadores já está em

pleno funcionamento 'e o

êxito com que se revestiu o

.................................................... ' .:.... _..� ---, '......... seu início augura para em

breve o· término da venda

Secretário Geral: Oswal
do Freitas

1° Secretário: João Gual-
"Tubarão, 21 de janeiro berto Bittencourt RIO, 3 V. A.) - O Conse- qualquer competição no mês

de 1955. 2° Secretário: Pedro Luiz lho Naçional de Desportos de fevereiro, obrfgan:do, GO]#l
Senbor redator esportivo Colaço, tomoU' medidas para evitar isso, os clubes a suspender

de "O Estado". 10, Tesoureiro: Waldomiro que os' jogoS de futebol e as suas atividades e dando
Temos o prazer de comu- Tonelli outros esportes ao, ar livre repouso a seus craques. A

nicar à V. S: que, em ',data 2° Tesoureiro: José Mau- sejam efetuados, em pleno medida do C. N. D. parece
de 18 do corrente, foi em- rino de Freitas verão, sob o sol e f?rte ca- nos desnecessátia, pois as

passado no cargo de Pl'esi- Delegado Fiscal de Ar- 101', a quase quarenta graus. ferias dos atletas são regu
dente desta Entidade, para l'ecadação: Lourival Foga- Assim nenhuma competi- ladas pela consolidação das
o periodo de 20- dezembro ça ção, no pel'iodo de quinze leis do trabalho. Aliás, os

-54 a 20-janeiro -56 o Sr. Comissão Técnica: Srs. de dezembro a quinze de, chamados grandes clubes
(Walmor Otávio de Olivei- Antonio Lapólli Sobrinho março, poderá se realizar sempre dão ferias' aos, seus

ZeHndro Damiáni e Antoniô no hOÍ'ario, das dez às de- rapazes. Quanto ao amado-
Martins. zesseis horas, ! res, este têm' seri1pre um }?e-
Certos de que a ncYla Di- Podemos, agora adiantar i riodo de descanso.

retoria continuará a mere- que outras decisões serão
ceI' ,de V. S. as mesmas pro- tomadas pelo C. N.D., vi- '.

vas de simpatia e amizade sando beneficiar os atletas. rAMPEONATO
com que foram honradas I E' sabido que. alguns clu-.)

J .l
suas antecessoras, aprese�- � b:s J':lramente �()n�edem fe- J rj'.i R. l.orAtamos os protestos da maIS: nas, aos seus Jogadores I .' "'. ".J..',
elevada estirna e distinta i emendando uma temporada f Mais um empate, �caba
consideração. icom outl·a. ,Assim' sabemos I de registrar o terceiro;'tur- ,

"Liga Tubaroneúse de que, Jl<.inJ f:ltul'o proximo. o no do Campoeonato Carioca
Desportos" lorgão presidido, 'pelo sr. Pi-I de Futebol: Botafogo 1 x

Oswaldo Freitas Ires de Castro Filho baixa-, Vasco 1, ante-ôn.tem à noi-
Secretário Geral" rá 'uma port.aria proibindo, te, no Maracanã.

.

"
.1. -li

HISTÓRIA DA ESGRIMA DE
SANTA CATARINA

Ten. M. Gomes
(Conclusão do cap. XIV)

° encerramento dêste período de treinamento teve

lugar no dia 15 de julho, conforme dissemos e com uma

demonstracão de esgrima ornamental e ginástica milita
rtzada no �stádio da P. M. I

Numeroso público afluiu áquela praça de desportos.
Presentes tambem estiveram os senhores Governador

do Estado, Secretários de Estado, Comandantes e ofi

cialidade das unidades militares federais de terra, mar
e ar e representações dos clubes desportivos da Capital.

Tomaram parte na demonstração oficiais ti inferio
res, os civis Benito Nappi, Carlos Hugo de Souza, Fer
nando Murilo de Souza e Dakir Polidórto, e os mestres
d'arrnas tenente Adauto e sargento Aix, que tiraram um

assalto de baioneta.

Lopo após seguin-se o áto' de inauguração dos re

tratos dos mestres d'nrmas da Fôrça Publica paulista na

sala d'armas da nossa P. M., homenagem da Corporação
em atenção aos relevan te serviços prestados no sector
da Educação Fisica e da Esgr-ima. A Associação Atléti
ca Barriga Verde, em virtude tarnbem dos serviços pres
tados no deps rtamento de esgrima, homenageou os mes

tres d'armas paulistas,' conferindo-lhes
�

diploma de
socío-honorárlo.

*

*

Os esgrimistas ca ta rinenses encontravam-se agora
em boa condição tecnica para o encontro com os, gauchos,
competição que não se realizou, pois a Sog ipa, '�ão tendo

r<
obtido do govêrno do seu Estado o auxilio que pleiteara
para as despezas, cancelou o convite feito aos desportis
tas catarinenses (representações de esgrima e bolão).
Contudo, e ainda com algum entuziasmo, os treinamentos
prosseguiram-se até final daquele ano, (1947) paralisa
dos, porém, no ano seguinte, justificando-se com o afas
tamento da Capital de diversos esgrimistas, elementos da
P. M., que tiveram de seguir para o interior em objeto
de serviço.

Ainda em 1948 mais uma turma de alunos do Curso
de Habilitação de Professores de Educação Fisica reali
zou o seu campeonato interno, com o seguinte resultado:

- turma feminina:
1. - Wilburga Muller
2. - Lorí Ballod
3. - Yolanda Oliveira
4. - Lis Silveira
5. - Arlete
6. - Walda
7. "- Hilda

/

Não e�contramos a súmula dos jogos reali�ados pe
la turma masculina. Conseguimos saber, apenas, que
destà competição participaram os esgrimistas Carlos
Hugo de Souza, primeiro colocado, e Benito Nappi.

A NOVA DIRETORIA DA LIGA
TUBARONENSE DE DESPORTOS

(
,

Recebemos e ...... agradece
mos o seguinte ofício:

ru.

Na Vice-Presidênci�, con
tin úa o Sr. Hercilio Zape
lini, éleito em Assembléia
Geral Extraordinária do
dia 20 de janeiro de 1954,
para o periodo de 20-1-54 a

20-1-56.
Os demais cargos dá Di

retoria, nomeados pelo Sr.
Presidente, para reger' os

destinos desta Entidade, no
periodo de 20�12-54 a 20-1-
ficaram assim constitui
dos:

das ações restantes, em nú
mero superior a 150.

A Campanha dõ SÓCi,) Con
tribuinte foi baseada no es

forco e boa vontade ele cada

associado, a quem a Direto
ria remeteu uma proposta
.para ser preenchida por um

amigo do associado.
Foi a Campanha da Boa

Vontade que desde rogo €11-

controu a mais ampla reper
cussão em seu Quadro 80-

, cial, em' se contando o nu-

RIO, 3 (V.A.) - Diante ] de, de um terceiro jôgo, se- mero de propostas recebícas,
da expectativa da iela do se� rá o,mesmo realizado a 20 o que vem marcar mais um?

I ,lecionado brasileiro de ama-' ou 24,· em São Paulo 'ou a vitória do Atlético no ramo

dores ao México o Conselho 27, no Maracanã. . de suas realizações. •

de Futebol resolveu, ante- Ó encontro .Ceará x Rio' Para facílítar a admissão
cipar ele 6 de março para 13 Gran de do Sul, marcado pa-

I
de novos Sócios ccntrtbuíntss

de fevereiro o início do 'I'or- ra 6 de março, será efetua- a Direotria resolveu díspen
neio "João Lira Filho", que IdO

também em São Junuá-Tsar da joia de admissão o

reunirá o juvenis cariocas; rio.'
. I proposto para o seu Quadro

fluminenses, paulistas, ca-
. I Social até 25 de. julh? �o

pixabas e paranaenses., IPROCESSO DE SELEÇÁO I corrente ano, medida slmpa-
Pedirá o Conselho Téc- Foi distribuído ao sr, Ser- I tica que veio de encontro aos

n.ico às federa7ões respec- z�elelo. Machado um plano, i anseios de futuros associa

tivas que confirmem suas of'erec ido pelo sr. Ernst i dos, que se empenhava� pa

inscrições até 10 de feve- Stieber chamado "Anel de ra fazer parte da farnílía :1-

re iro. Selecã;". Trata-se de um 'tleticana.
Organizou, ao mesmo tem- processo para formação de' x x x

po, a tabela, que assinala selecionados, do qual parti-I A REFO��A DA SÉ�E,
para '1 primeira rodada os cipa, mediante votação, o 1 A par de inúmeras medíuas

jogos Paraná x Lstado do público esportivo. Curioso, que vem sendo atacadas' pe-

Rio, em Curitiba; Espirita sem dúvklá... la .atual Diretoria de Atlétl-

Santo x Distrito Federal, co, esta não se descuidou da

ém Vitória e Minas x São -O'SNI MA-NA'R:A' re�orma de sua ,Sede Social,
Paulo; em Belo Horizonte, arím de aparelha-la do con-

tudo a 13 de fevereiro; a se- .

" I forto e do modernismo que

Faz, anos na etemêride de ela requer para uso ele seu
gun da rodada seria a 17, a .

dhoje o Jovem e ar oroso distinto Quadro Social. Asterceira, a .27, isto é, depois f t b 11 "0
.

M" 00 - a er . sm anara, sim que já foi iniciado o cer-da carnaval. êdío-de notá dí dmédio- de no avers pre ica os camento da área do Clube, aO MARACANÁ E ° CAM- "

t 1 ttécnícos, a ua men e sem instalação da água e aosPEONATO BRASILEIRO t tcon ra o. cuidados de conceituado en-Tendo em vista a interdi- Defensor do Avaí até o

ção do estádio do 'Maraca-' ano, ,passad�1 �anara d'esta.':
nA. em março --:- provável- ca-se pela sua coragem, leal
mente até o dia 25 - foram dade e forca de vontade que,

,
'

disignados os seguintes 10- fazem dele um dos mais
cais wara, jogos do Campeo- completos "ases" do esporte
nato Brasileiro - quar- rei ilhéu.
tas ele finais - 13 de mar- "O ESTAD?", se associa

ço - Minas x Distrito Fe- ás manírestaçõas de simpatia
Bangú, cam- deral, em Belo Horizonte; e apreço que por certo lhe

segunda peleja no dia 17, serão prestadas, desejando
nesta capital, no estádio do lhe votos crescentes de pros-
Vasco; ocorrendo necessida-' I penidade.

'

COM A PAtAVRA O CRACK

RE.NÊ ... (27)
]_') - l'l'ople por extenso?
R - Renê Pires' Machado.
P - Data do' nascimento?
R - 2 de Novembró de 1934.
P - Cidade onde nasceu?
R - Floríanópolis.
P :- Clube em que atuou pela primeira vez?
R - Palmeiras, do Colégio Catarinense.
P - Clubes que defendeu em jogos de ,Campeonato?
R - Iris F. C. e Paula Ramos Esporte Clube.
P - Títulos conquístadoas
R - Super-vice-campeão de amadores pelo Irís, cam

peão do torneío-Inícío e vice-campeão da cidade

pelo Paula Ramos.
P - Maior momento de sua carreira?
R - Deu-se no encontro Paula Ramos x Imbítuba, nos

domínios deste, quando conquistei o gol do em

pate na fase complementar.
P - Pior momento de sua carreira?
H - Perder o Super-Campeonato de Amadores de 1953.
P - Seu maior desejo no futebol?
R - Já consegui: jogar em time <de primeira catego-

ria na cidade.
P - Diversão predileta?
R - Cinema.
P -- Outros esportes que pratica além do futebol?
R - Voleibol e basquetebol.

.

P - Melhor jogador da Capital?
R '- Valérto, do Paula Ramos.
P - Melhor jogador do Estado?
n - Teixeirinha, pertencente ao C. A. Carlos Renaux.
P - Melhor jogador do país?
R - Rubens, do Flamengo.
P - Melhor jogador catarinense do passadc?
R - O arqueiro Adolfinho, se é que já abandonou a

- prática do futebol.
P - Melhor técnico de todos os tempos no Estado?
R - Félix Magno.
P - Dcs atuais técnicos qual o me:ll.or?
R - Waldir Mafra, o Filodi, técnico do

peão de amadores.
P - Arbitro mais completo da Capital?
R - Oswaldo Meira.
P - Dos clubes da Capital por qual .� torcedor?
R - Avaí Futebol Clube.

,

P - E dos clubes do Rio?
R - Flamengo.
P - E de São Paulo?

'..

R - Palmeiras.
P - Se lhe fosse dado formar o selecionado da Capital,

corno o faria?
R - Ciro Soncini, Waldir e Danda; Julmho, Válério e

Juci: Wilson, Toinho, Giovani, Betinho e Jacó.

IRA' A PORTO ALEGRE O CORINTIANS
S. PAULO, 3 (V.A.) - I para jogar em Porto Alegre,

. Em sua ultima reunião, a
.

nos primeiros dias de mar

diretoria do 'Coríntians Pau, I ço. O clube paulista levará
lista resolveu aceitar o con-I ao sul todo o plantel prati
vite que lhe fez o Renn erç ] camente campeão de 1954.

FÉRIAS OBRIGATORIAS AOS
JOGADORES DE.FUTEBOl

do corrente .f!lês, providencia
que encheu de júbilo os seus

associados, que de há multo
vinham esperando tal reaü
zação, que infelizmente não

I poude ser tomada antes em

••••••••••••••••••••••••••&••••••••••••••••• virtude dos entraves sofridos
pelo Clube 'na pessoa do ex

Prefeito de nossa Capital.
E' idéia da Diretoria, após'

o término das obras oferecer
ás outras agremiações

.

de
nossa Capital, a Sede social
para a realização de ativida
des sociais, mediante um mo

dico aluguel.
Tal medida visaria a am ..

pllaçâo das relações de cor ..

dialidade existente entre as'
direções de nossas socíeda ..

des.: bem eomo umamaior
difusão dos encantos da Sede
do Clube, situada em aprazí
vel local de veraneio, que
muito apropriadamente foi
denominado de Balneário,

U'lliMAS RESOlUCÕES DO, CONSEI.HO
,

TÉCNICO DA C. B. D.

Distribuidor

(' RAMOS SIA
Comercio - Transportes
Itua João Pinto, 9 FpolL

.

._........"'!-----=="'-"'------------------,_

VENDE-SE
Vende-se terrenos situados á rua JOAQUIM COSTA

(na Agronômica), proximo' a Zona residencial do 1>0 Dis
trito Naval.

'TI'ahtr com o Sr. Abílio Costa, no Cartório do Crime
ou á rua Ul'uguái, nO. 11.

peças de 'A'ulomoveis
do Rio d�

,-
'\. Aceite encomenda, enviando diretámente

Janeiro. Qualquer tipo de carro.

Informações Rua Rui Barbosa 124.

NOTICIÁRIO,
DO ATLETICO

genheiro serão iniciadas den-
,

trá de breves dias as obras
de reparo do prédio.
A montagem das 30 cabi

nes para a troca de roupa
para o banho de mar deverá
estar terminada até o fun

. � .

Vende-s,e
Vende-se um amplifica

dor de Som com Microfone, ,

Toca-disco e AI to-:Iaam te.
ótima aparelhagem para
Barraquinhas, C omi. i o s,
Bailes, etc.

Informações à Rua 7 de
Setembro 21 com o ..S),'. Acy
J. Santos.

Precisa-se
Precisa-se de uma moça

ou rapaz para 'serviços de'
escritórios e cobranças.
Tratar a Rua'Pedro Soa

res 5� .

VENDE-SE
Por motivo de viagem um

fogão. 'IBERTA" nO 2, á le-'
nha, esmaltado-braJICo.
Tratar á rua Estel'es Jú

nior nO 62.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



o ESTADO Florianópolis, Sexta-feira, 4 de Fevereiro de 1955 I

,-

•

a qualquer instante. tl:ste, dos seus deveres, 'respeitador
procusando evitar mais esta da lei e dos direitos dos seus

agressão iminente e talvez concidadões. Manteve-se com

fatal, inclinou-se para o in- elegância de sua educação e

terior do carro, sentindo que altivez de militar, honrado,
sua mão esquerda deslizando digno e conscio de suas obrl

pelo assento foi tocar um re- gações. Exercendo o cargo de

vólver de propriedade do in- Delegado de Polícia numa

dustrial Mário Tui-ra, cuja zona rronteírtca com Ar

arma fôra deixada por êste gentina e Paraná, o Capitão
debaixo de seu paletó, con- Theseu Domingos Muniz por
forme costumava fazer quan- tou-se na altura das suas al

do tinha de apear de seu au- tas responsabilidades; na ma
tomóvel de viagem. nutenção da ordem pública e

Sem outra alternativa, o' na garantia social, prestando
Capitão Theseu logrou com aos paranáenses inúmeros e

habilidade e grande presença valíosqs serviços,na cotidiana

de espírito empunhar a ar- vigilância aos desrespeitado

ma, levando-a diante elo ros- res da l>:ü e perturbadores da

to do Coletor debruçado na paz da sociedade. Na zona

porta do automóvel e gritou- que exerceu o cargo de Dele

lhe para se entregar porque gado de Polícia, o Capitão

agora ia ser preso de fat? Theseu Domingos Muniz,

Surpreendido com, o aparecI- conseguiu � simpatia de to

mento daquele revól��r, o dos, pelos seus dotes de ca

Coletor se baixou, porem, o valheiro e pelo seu cumpri

Capitão abriu a porta do au- mento exato do dever. Em I

tomóvel rápidamente dando- fim, o Capitão Theseu Do

lhe uma pancada com a mes- míngos Muniz é um oficial

ma ao mesmo tempo que sal- que honra a farda que ves

tava para tóra do veículo. te".

Recuando meio agachado pa - Resta agora aos jurados da

1'3: o centro da rua, o Coletor cidade de Palmas, cumprín
comecou a sacar o revólver do uma formalidade exigida
embo�a o oapítão lhe gritas- pelo Egr�gio Tribunal do Es

se para não se mexer. Sem tado do Paraná, fazer justiça
querer obedecer e completa- que merece êste digno oficial

mente transtornado, o Cole- que embora seja paranáense
tor 'sacou da arma e deu ao de nascimento, sabe honrar

gatllhc várias vezes contra o a Polícia Militar de nosso

Capitão que evitava ser a- Estado.

tingido, dando saltos laterais ----,--------

e reaUzando fintas, ao mes

mo tempo que respondia com

extraordinária precisão e pe

rícia ao fogo de seu agressor.

Logo de inicio atingido
duas vezes na perna e uma

vez na mão direita, o Cole

tor cambaleando e seguran

do a arma já com as ,duas

mãos terminou a carga de

seu revólver e caiu ao solo.

Nêste momento diversas pes

soas covardemente procura- (SNAl -- A tiragem das Por Fernando da Silva Go- gistro de Hipotecas do Dis- 'referência, na Legislação,
ram agredir e segurar o Ca- publícaçôes relígíosaa na Zo- mes. i tribuidor da, séde do Sindi- I sôbre as fontes de renda- do

, "na Soviética da Alemanha de Rio, (Associadas) - O cato, de três exemnlares I Sindicato e a respeito ela
pitão, inclusive a propria se- 1"

• nnora do Coletor que arre- 1-8 milhões cte"exenrpiate:> es- ano de 1903 marcou o início dos Estat.utos, da ata de II maneira como poderia pres-

messou U111 pedaço de um ga- tá reduzlda a apenas 305 de uma nova era para o tra- instalação e da lista nomi- tal' a assistência aos seus

lho de árvore, juntamente mil, isso devido às severas balhador brasileiro. Com nativa dos membros da Di-:' associados,

com sua amiga Tereza Delta, restrições ímpostàs pelas au- êle, justamente em primei- reteria e lista idêntica do Já em 1907, no entanto,
e o Inspetor de Quarteirão torídades comunistas aos jor- 1'0 de janeiro, surgiu o De- Conselho Fiscal e de qual- cogitava-se da paz social

Osório Vieira que esperava 'nais de caráter religioso, re- ereto-Lei nO 979, facultan- quer outro que fizesse par- devendo a entidade sei:
uma oportunidade para ati- velou-se em Berlim. do aos profissionais da agri- te da administração. Essas constitui da visando a har

rar contra o Capitão que a- Em profundo contraste, cultura e indústrias rurais listas deveriam discriminar monia entre patrões e em

gora lutava com a' senhora vêem-se os jornais na. ".1.1e- de qualquer gênero, o direi- I
a nacionalidade e qua lida- pregados. Havia, até, a li

do Coletor. m�n�a Ocide�tal, que tem 13 to de se organizarem em de' de membros efetivos ou gação dos Conselhos Per-

Arriscando sua. vida na- milhões de lelto::es .- ':luase. Sindicatos, para o estudo, honorários. A segunda eta- manentes de Arbitragem,
. quele ambiente hostil e perí- 25% da população Inteira. custeio e defesa de seus in- pa compreendia a remessa destinados a dirimir diver-

TOs jornais de caráter reli-
goso, o inàustrial Mário ur- teresses, pelo Oficial do Registro de gências e contestações en-

ra conseguiu arrebatar à ar- gioso na zona ocidental au-
E t b t I d I d t it I t b Ih

mentaram cêrca de seis vezes
ra a por a a er a a no- um exemp ar uaque es . 0- re o capi a e o ra a o,

ma empunhada pelo mcpetor
nos últimos sete ano�. Das

vos rumos, capazes de dar cumentos à Junta Comercial como representantes le-

de Quarteirão e gritava para ao operário uma base mais e de outro, ao Procurador gais da clásse .

• ' l' partio! 524 publicações existente", ,/" tã
.

I' A t
.

TRIN"'A SINDICATOSque níngüem ma s -

63
-

t t t CO'I1'
rrrne e conse anea com a da Repúb ica. ercetra .1.

da I t
2 sao pro es an eJ,. di

- .

ddI' d APENASpasse a u a,
uma tiragem de 4,300,000

sua con içao na SOCle a

e'l dependia
exc usívamente o "

Estava ainda sendo agar-
exemplares.

Porteriormente ou seja -Procurador, que, no prazo O advento da Revolução
rado pela gravata e gola do em 1907, por ato' publicado de três meses, deveria se de 1930, veio encontrar em

blusão, pela senhora do Cole-

C A 5 A I
em 20 dê jun�o e que tomou I pron unciar sôbre as Irregu- atividade no Brasil nada

tor, quando o Capitão. The- ,0 nO 6.532, fOI regulamenta- laridades por ventura exis- menos de 36 Sindicatos.
seu percebeu que o Coletor

,

da a Lei anterior, tornando I tantes, reputando-se sana- Como se pode verificar,
Macedo, cambaleando, vinha Vende-se uma de madeira, ,mais amplo o direito as- das as que existissem e não a Legislação em vigor em

em sua direção detonando pintada interna e externa- sociativo e consolidando as Ifo8sem denunciadas. nada estimulava a funda-
novamente o revólver que mente a óleo, situada à rua suas bases no sistema cor- SETE O NúMERO DE ção de organismo desta na-

havia recarregado e ° empu- Dr. Carlos Corrêa, 13. porativo. MEMBROS tu reza.
nhava com as duas mãos.

Tratar 'com o snr, Dante Alguns dias antes, no Tal era a importância que Pelo contrário, 'sem re-

Conseguindo se libertar das
Bonetti, no Depôslto Rita entanto, o Decreto-Lei n? I se dava o Sindicato, que

I
cursos, os Sindicatos não

mãos da senhora por ter a,r- Maria. 1.637, criou as cooperativas êle podia ser fundado com
I
conseguiram reunir contin-

rebentado sua gravata, o Ca-
e estendeu o direito de se apenas sete associados. 1 gente numeroso de associa-

pitão Theseu saltou para um

E f · organizarem em Sindicato 'Podia exercer a função ,dOS, nem firmar o seu con-

pequeno gr�mado e começou On erenCI8S a todos os profissionais, de intermediári0s de crédi- ceito nas coletividades 0-

a responder, ao fogo de seu

C I
inclí.lsive aos liberais. to a favor dos sócios, ad- I breiras.

'

Compreendia-se de

'in�migO, acionan.do por mais

I v8nge I·CaS D CR t
_

E .ETO-LEI N° 979 quirindo para es es tudo o I certo modo êste sucesso. É
tres vezes o gatIlho. Não resta a menor dúvi- que f0�i\e necessário ao; que eles não podiam inter-

. Atingido duas vezes na
da que o Decreto-Lei 979 exercício do' seu mistér: vir consideravelmente nas

I)erna direita, uma na mão (SNA) - Membros de umr., ,

,.

'I' tI foi o ponto de partida para })l'ofissional.
.

Também lhe atividades de cada profis-
do mesmo lado e três' vezes Igreja evange lca Vet'lUn

t t t Id ct tudo que se fez em nosso era facultado vender os são� Os seus recursos eram
no tronco, ainda assim mes- l'ecen emen e a opor un 'l e

d Ih t· país, em matéria de Sindi- produtos fabricados pelos escassos e mentalidade
mo o Coletor Macedo lutou e esco er os assun ,os ue

'.

d 10
-

O calização. O espírito que operarlOS, exercendo, por- aglomerativa ainda não es-
até terminar a segunda car- uma sene e sermoe;;. -

R P 1 E T k t
' orientou o legislador de en- tanto,. pura e simplesmente tava consolidada no país.

ga de seu' revólver, vindo a ev, au . UI', pas 01' (ta

f 'd
..

f'
, tão visava exclusivamente a função de intermediário, Depois da Revolução, o

falecer vinte minutos depois, re erI a Igreja que IC), em '

111'
.

d' Ih um organismo de clásse em como qualquer agente de movimento faliu prática-
quando dava entrada num mOlS, 18se que a esco. a

.

'b i t t bases corporativas e, ao comércio. mente; pois os empregados
hospital daquela cidade. recaIU so rc os segu n es c-

(1) C r ando ·e �"'I mesmo tempo, a instituição Na época a estrutura das não viam com bons olhos
Processado pela Comarca mas: ouse. v � -." ,

......
-

(9) O c)) 'tes'''l' de entidades com finalidade profissões ainda muito ru- empreg'ados sindicalizados.
de Clevelândia, vi�to naquela mo; � que um

.

w .� ,-

t '(3) C d t
.

t- beneficente. dimentar se prestava a es- A entidade também faltava
época não existir Juiz de Di- e cre; ,on U FI. cns ,a

reito em Santo. Antônio, o no mundo de negócios (4) Assim é qUEl, o referido ta atividade,- uma vez que qual.quer amparo oficial.
C I· BI'bll'a I Co) -l't)'ll' estatuto legal considerava o proliferam indústrias do- 1931

,;Oapitão Theseu foi impro- omo er a ,; ,,) ),,-

t zando as fôrcas eS','.)h'!.tll'1h.\·, Sindic�to como um !limples méstica's ou seja, o arteza- 1931, no entanto, viu sur-
nunciado e absolvido, por er -

sido reconhecida em seu fa- (6) Como aprender a orar: agrupamento de direito pri- nato. gir em 19 de março o De-

vor a legítima defesa pró- (7) Como vencer fi. preo:mpa- vado, sem a menor autori- OU�I:tAS E�TI.DADES I creto:�ei nO. 19:7�� que

pria, ção; (8) O que se pod� saiJer dade sôbre as profissões, Podiam os S1l1dlcatos for- permitia a orgal11zaçao em

Ao. lavrar a sentença abso- do Céu e do Inferna; (?) En- animado pelo espírito coope- mar Uniões e Sindicatos, associação dos exercentes

lutória, o íntegro e compe- frentando e vencen,lo :u: di- rativista e tendo pratica- Centrais, que abrangiam de' uma mesma clásse

tentissimo magistrado daque- ficuldades, e (lO I Religh,l<) e mente o carater beneficen'- varIaS circunscrições ter- de atividades ou profissão
la Comarca, assim se expres- Saúde. t.e. ritoriais. Era o esbôço de identica, ou de atividades

sou sôbre a personalidade do De associação _de clásse, um sistêma sin,dical mais ou profissões similares ou

réu. Vende-se com capaciqade para a de- amplo, que hoje denomina- conexas, com o fim de estu-

"O Capitão Theseu Domin- fêsa de direitos e reivindi- riamos Ide entidades de cú- dar, e defender os seus in-

gos ·Muniz é oficial da polí- Vende-se um lote .de ter- cações, pouco lhe restava. pola. teresses de ordem econômi-

cia Militar do Estado de San- reno na Vila CeI. Lopes Como pessôa purídica de Até 1934, todavia" per- ca, jurídica" higiênica e

ta Catarina, no exercício do Vieira. Direito Provado, estava ele malleceu a idéia de Sindica- cultural.

cargo de Delegado de Polícia Tratar com o sr. Dante. sujeito ao um Registro, fei- tos mistos, compreendendo Nesta ocasião foram de

de Dionisio Cerqueira; sem- Bonetti no depó!!ito da Rita; to em três etapas. A pri- mais de uma pí·ofissão. I finidas,
em todo o seu ri-

,pre foi um plilitar cumprido:r Maria da Nave�ação Hoep- m�ira no _Cartório de Re- Não se fazia qualquer gOl' as categorias 'econômi-

Será �ovameDte julgado o

cap. Theseu Muntz

MVI'fZAS DO SANGUE?
to

fLml1 Df ID6UtldA
AUX. TRAT. SIFILlS

DIMINUIU A
TIRAGEM

A f.rramenta
r
\

o

- ,

n'ao e
"'\

bastante•••
J

--...-__.....--�---

Somente a conjugação de esforços de uma grande
equipe de homens experientes e dedicados, poderia
realizar a gigantesca tarefa de abastecer, eficien
temente, de produtos de petróleo todo o imenso
território nacional.

E, para garantir a presença de combustível, a

preços reduzidos, nos mais remotos pontos do país,
a Essa Standard do Brasil criou, uma vasta rêde
de terminais oceânic s e de cabotagem, depósitos,
armazéns de acondicionamento, vagões, caminhões
tanque e embarcações.
Só nos últimos cinco anos, a Organização Esso

investiu cêrca de meio bilhão de cruzeiros em

instalações, que estão' definitivamente incorporadas
ao patrimônio do pais, o que significa antes de tu
do, urna fé inabalável no futuro desta grande nação.

,�
.

Esso contribui para o pl'Ogreuo do BrtUil

I
Como surgira�

os' Sindicalos
Com a Biblia na ,Mão

Brasilno «No (enaculo)
SÉXTA-FEIRA,4 DE FEVEREIRO

(JoãoA minha paz "OS

28:16-20.
, Certo empresário de construções chamou um dia

no seu escritorio os chefes de serviço da sua empresa.
Informou-lhes que o seu médico o havia a-conselhado a

tomar longo período de repouso. Teria que afastar-se do
esci-itorio dentro de poucos dias: Chamou a atencão dêles
para várias tarefas a completar as quais ainda ievariam
bastante tempo. Disse aos seus homens de confiança:
"Deixo-vos a inteira responsabilidade da terminacão des
tas obras. Creio que fareis na minha ausencia o· mesmo
tipo de trabalho que fadeis se eu est,ive�se presento.
Confio em vós."

Jesus veio a um mundo batido pelas lutas e dissen
ções, Veio trazer ao mundo paz e harmonia. Mostrou-nos
o plano de trabalho a ser feito e o espirito no qual devia
ser realizado. Prometeu-nos a presença do Espírito para
guiar-nos e fortalecer-nos Êle depende de seus segui
dores para continuar a obra que iniciou, para fazer a

construção do seu reino. Pode Éle depender de nós? Es
tamos nós lealmente fazendo o melhor?

dou. l4':27). Ler Mat.

ORAÇÃO

'Queddo Pai, dá-nos corações e mentes prontos a
fazer a tua obra que nos foi confiada, e estabelecer o teu
reino nos .corações dos homens para que sejamos todos
um em Cristo. Fortalece-nos para consegui!' isto nos
nossos contatos diários, em nome de Cristo. Amém.

PENSAMENTO PARA O DIA

Somos cooperadores com Deus.

JAMES O. WIGGS (Virgínia)

,fj'Ir.tlfi�IBflif!1
(O REGULADOR VIEllL�)

A mlllher ..liar' 'ore.
\.UVtA AS CóLICAS UTERINAS
Kmprega-se com vantaliem pal'.
combater •• Flore. Brancaa. Cóli
ca. Uterinal, Menlltruaea e .Pll� Q

parto, e Dore. nOI ovjrto•.
& poderolo calmante e Re,ula

dor por excelência.
"'LUXO SEDATlNA, peja 1jQf. f:om.

"rovada eficacla é receitada ptol
médico. UlUtrêa.

FLUX. SEDATINA encontre_" ena

toda part••

cas ou patronais e profis-j A Legislação, procurando
sionais ou operárias. Proi-. estruturar em definitivo o

bia-se, no entanto, a sindi-
\
sistêma s{ndical brasileiro,

calização dos domesticos, e admitia os sindicatos pa
já era necessário o reconhe- tronais e de operários as

cimento pelo Ministro do Federações Regionais,· as

Trabalho para aquisição de Federações de Classe e as

'personalidade, jur-ícl,ica. 'G9Hfe:d�rações. (A.A.)·

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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Florianópolis, Sexta-feira, 4 de Fevereiro de 1955 'O,Ift18

(FUNDADO EM 12-8-1872) ..

GRITO DE CARNAVAL
.

DIA 5 - SÁBADO
EM BENEFICIO DO DEPARTAMENTO DESPORTIVO'

MESAS - Cr$ 40,00 CONVITES - Cr$.30,oo
COOPERE PARA A GRANDEZA DOS DESPORTOS DO VETERANO

! li ••••••'O.;;;�;�•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••0 1 .

I, . .. '" .

ii;E O I 'T A U-, IRMANDADE DE N. S. DAS VITORIAS EDITAL
:' i JUIZO DE DIREITO DA sor. Nestas condições, vêm Data Hora Médico \ Enfermeiro CLUBE RECREATIVO 12
� I COMARCA DE TIJUCAS. 'os peticionários requerer 2-2-1955 16 horas Dr. José Araújo Ernani Rodrigues DE SETEMBRO

/11' EDITAL DE CI.TAÇÃO DE a V. Excia. se digne mandar 4-2-1955 11 horas Dr. Prisco Paraiso Valmor Silva Capoeiras
I I INTERESSADOS AUSEN- designar dia e hora certos 7�2-1955 11 horas Dr. Luiz Mendonça Hugolino Kammers Pelo presente, a Diretoria

II I TES, INCERTOS E DES- para a justificação prévia, 9-2-1955 14 horas Dr. Djalma Santos Ernani Rodrigues do Clube Recreativo 12 de

,CONHECIDOS, COM' O citado o ilustre represen- 11-2-1955 15 horas Dr. Mamilton Stocco (Valmor Silva Setembro, torna público que,

'II PRAZO DE TRINTA DIAS. tante do Ministério Públi- 14�2-1955 117 horas Dr. Ruy Portinho Hugolino Kammers até o dia 8 de
�
fevereiro

j co para acompanhar todo o 16-2-1955 horas Dr. Luiz Mendoça Ernani Rodrigues vindouro, receberá propos-

I O Doutor Clovis Ayres processo, e uma vez justifi- 18-2-1955 14 horas Dr. Djalrna Santos \Valmor Silva tas para arrendamento do

I r Gama, Juiz de Direito da cada a posse, sejam cita- 25-2-1955 15 horas Dr. Hamilton Stocco Hugolino Karnmers -duas salas, destinadas a

li Comarca de Tijucas, do Es- dos os confrontantes, os 28-2-1955, 11 horas Dr. Prisco Paraiso Ernani Rodrigues escritório ou' comércio, e de

li tado de Santa Catarina, na interessados certos e íncer- OBSERVAÇÕES: 1. A consulta médica terá a du racão de 1 hora' um salão para cinema e

,

forma da lei, etc... tos, o Domírgo da União 2. O doente deverá procurar o Sargento Jair Guimarães, 15 minutos antes teatro, localizados no andar

FAZ SABER a todos para contestarem o pedido da hora marcada para consulta, a fim de receber uma ficha de consulta médica, térreo de sua séde social, em

quantos interessar possa o n o prazo de dez dias, sob na Séde da Legião Brasileira e Assistência, à rua Ví dal Ramos na 66. Capoeiras.
presente edital de citação, pena de ser decretada a;t A) DR. LUIZ NOGUEIRA FURTADO DE MENDONÇA As propostas deverão vir

,I com o prazo de trinta dias, procedência da ação e re- 10 Secretário I acompanhadas das condi-

I virem ou dele conhecimento conhecido, o . domínio dos ções pretendidas pelo pro-

1'1 -tiverem, que por parte tíe Requerentes, para °tl fins V d Procura ·se quar ponente, devendo constar

José Manoel Cândido e si de direito. Protestando pro- en e se'·
I

-

prazo, valor, etc., em envelo-

;1 mulher, lhe foi dirigida a var o alegado, com doeu- ..
.

-

'to COlO refelCÕ �s' pe fec�a�o, send? �ue-o a1U-

'I
petição do teor seguinte: - ! mento vistorias, testemu-

\ guel mmimo sera fIxado por

I I

.

Rapaz solteiro procura esta Diretoria.' ..

"Exmo. Sr.' Dr. Juiz de Di- nhas e outras provas em ótima residencia, completamente nóva, em São José,
, it d C J

' MII"t itíd d-' t d did d 3 I
quarto em casa de familia No caso de. empate na

reito
-

a omarca. ose a- urrei o perrm I as, rao a com o as as como I a es, amp os quartos espaçósa de tratamento, com refeí-I

I CA did Ih te o valo: d C $ 1 d
. • apreciação entre duas pro-

l, I noe an 1 o e sua mu er, presen e o va 01' e r.... sa a e Jantar, grande coaínha, quart.o de banho comple- ções, dando referências,
b '1' 1 d 00 DE d

.
- postas vencerá aquela cu-

'I
rast erros, avra ores re- 2.100, e esperam - lo. gran e area para redes que serve tambem para côpa, Resposta para, Caixa Postal jo proponente seja associa-

I/
sidentes em Centro do Mou-, FERIMENTO. Tijucas, 12. garage, tanque coberto, porão cimentado para deposito, 474. I do do Clube. O empate en
ra, desta Comarca, vêm por de janeiro de 1955. (as) I situada em chácara com 27 metros de frente e 130 de

(I Uh I
.

tre dois sócios será decidi-
�eu assi�tente judiciário, lVIa�'i�ho .Laus.". Em dita fundos até o mar.

'. ev O et d JIJIOinfra assinado, intentar a: petição fOI exarado o se-
I Confortavel casa para caseiro recen-construida.

�. Pr. do a favor do' mais antigo

presente ação de usocapíão I_guinte despacho: --;- "A. Chacara toda plantada e cuidada. POWER GLIDE no quadro social.
, .. . I V d A Diretoria se reserva o

extraordinário, na qual pe- como pedem. Tijucas, 12-1- Ambas as casas possuem agua 'instalada, esgoto e en e-se, em estado ím-
dem permissão a V. Excia. 155. (as) Clovis Ayres Ga-!luz... pecável, cor preta, quatro direito de rejeitar qualquer

,

t P
.

C proposta que, a critério
para expor e afinal reque- ma - Juiz de Direito. "Fei- Ver na parte da tarde á rua Getulio Vargas na 194. por as. reço r$ 240.000,00
rer o seguinte: - 1) Que ta a justificação, foi exará- parte da rua já calçada. Informações nesta Reda- seu, 'lhe pareça inconvenien-

são legítimos possuidores I do o seguinte despacho r-c- N. B. Facilita-se ° pagamnn to ção. te ..

de um terceno, sito em Cet�-I "Façam-se as citações re- Tratar á rua Martinho Callado n. 15 nesta Ca-
A abertura das propostas,

tro do Moura, dêste Mu-, queddas na inicial,

inclu-I'
pital. dar-se-á, na presença dos

nicipio, medindo cento e dez sive a do Domínio da União, _, interessados, em dia a ser

metros de frente, que faz esta por precatória que de- 111,11 tlflSlTIII
fixado.

a Leste na cachoeira, com, verá ser expedida para a
'

(SILVII.A)
A DIRETORIA

os fundos que se acharem:P Vara da Comarca de VENDE SE ."ANOE TeNtOO
a Oeste, com terras dos I' Florianópolis. Tijucas, 21-1 ,- .. •

herdeiros de David Noldin, 1-55. (as) Clovis Ayres ] A·LUGA SEextremando a Sul com ditas Gama - Juiz de Direito." i, Uma casa de madeira, à rua do Sossego, com terreno .

� Vende-se 'com 80 baixos,
de José Kleiner e a Norte E para que chegue ao co- de 7x16 metros, no Estreito, no valor de Cr$ 15.000,00. sete registros, sendo um

. Aluga-se quartos com ou
com os Promoventes; per- nhecimento de todos e nin- "'A, dinheiro. _ ". trinado. Cr$ 16.000.00

I sem pensão.faz uma área aproximada g�en: possa alegar i.gno- _' Uma máquina SINGER por Cr$ 6.000,00 a presta- Á Rua Gal. Bittencourt Informações nesta Reda-
de duzentos e cíncoenta e ra1nCIa, mandou expedir o

I
çoes. . ,

-

na 43. ção.
sete mil quinhentos e dez presente edital que será. '

Diversos lotes à rua 'I'upinamhâ, esquina com a Rua .-----�--_..;.--

metros quadrados (doc. afixado na séde dêste Juizo, Max Schrarnm, no Estreito, com água luz e ponto de ôní-
I

V d Alu'/ga sejunto); 2) Que, a referida no lugar do costume, e, por' bu.s em frente,. varian.do de quinze a vinte mil

cru-, en e-se
-

posse foi adquirida de José COpIa publicado uma (1) zeiros,
c- ,. Uma casa de material sita

Marcelino Cândido e sua vês no Diário Oficial do 3 casas à rua Tereza Christina, com água e luz, a Um Bar bem afregueza- na Rua Laura Caminha Mei-
mulher Lúcia Rosa Cândi- Éstado e três (3) veses no trinta mil cruzeiros a dinheiro.

'

do cito na Avenida. Mauro ra na. 54.
do, que há mais de trinta jornal "O ESTADO", de Ramos N.o 4. Tratar com o sr. João Re-
anos, vinham . exercendo Florianópolis. Dado e pas- Tratar com Aristiliano de Abreu Neto Ver e tratar no mesmo 10- 'gis no Departamento de
com ânimo de donos, con- sa do nesta cidade de Tiju- ,A Avenida Mauro Ramos, 4 - Sobrado. cal. Saúde Publica.
tínua e pacificamente; 3) cas, aos vinte e sete dias do
Que, atualmente os premo- mês de janeiro do ano de
ventes ocupam o terreno mil novecentos e cincoenta
sem oposição de quem quer e cinco. Eu, (as) Gercy dos
que seja, com o cultivo de Anjos, Escrivão, o datilo
lavouras diversas pasta. grafei, conferí e subscrevi.
gens e chácaras, 'sendo as (as) Clovis Ayres Gama -

extremas perfeitamente de- Ju�z de Direito. Está con

marcadas e respeitadas; 4) forme o originàl afixado
·Que, - confo'rme faculta o na sede dêste Juizo, no lu
art. 552 do C. C. pode o

I

gar do costume, sobre o

atual possuidor, para o fim qual me' reporto e dou fé.
requerido, acrescentar a ,Data supra. O Escrivão:
sua posse á do seu anteces- ,Gercy dos Anjos.

,

..TeM.
_.. . .

• •
....

Lotes à Venda
r

últimos lotes, na praia da Saudade, em Coqueiros,
ao lado do grupo escolar "Presidente Roosevelt"; com
15 metros de ,frente, area de 400m.2, servidos de agua

ada e -Iu.z.

. Informações no local com o 8nr. Gilberto

Acordeou de loxn

,CINE SAO JOSE'
As 3 - 8 horas.
Um dos maiores suces

'sos cômicos "'da Broadway
Willian Holden - Dawn

Addams - David Niven em: '

INGENUA ATÉ CERTO
PONTO

:riro Programa:
Noticiario Guaiba. Nac.
Preços: 10.00 - 5,00.,
Censura Livre.

I?ITZ
As 5 - 8 horas.
Anne Baxter - Richard

Conte em:

GARD�NIA AZUL
No Programa:

Bandeirant'es na Tela Nac.
Preços: 7,60 3,50.
Imp. até. 14 anos.

1!J
As 8 horas.
Robert Stack

Gray em:

ASAS DE FOGO
(Technicolor)

.

No Programa:
Fatos em Revista. Nac.
Preços: 7,60 - 3,50.
Imp. até 14 anos.

Coleen

As 8 horas.
Um espetáculo Inesquecí

vel em Musica e alegrias
Frankie Laine - Billy

Daniels - Terry Moore em:

UMA CANÇÃO E UM
BEIJO

(Technicilor)
No Programa:
Paisagens do Brasil. Nac.
Preços: 6,20 - 3,50.
Imp, até 14 anos.

As 8 horas.
John .Wayne :

Dvorak em:

CIDADE· DE BARBAROS
No Programa:
Vida Carioca. Nac.
Preços; 7,60 - 3,50.
Imp. até 14 anos.

Ann

As 8. horas.
1°) Ligação Norte Sul.

'1.,2,1. Nac.

,,20) O GRITO DE SAN
GUE Com: John Derek
3°) O PROTETOR DOS

FRACOS Com: Charles
Starrett
4°) ZOMBIES DA ES

.t TR�TOS.FERA 5/6 Eps:
PI eços. 6,20 ,- 3,50.

.

'Jmp. até 14 anos.

i .. Precisa-se
I Precisa-se de' uma moça
ou' rapaz para serviços de'
,escritórios e cobranças.

Tratar a Rua Pedro Soa-
: res 5.

VENDE-SE
Por motivo de viagem um

fogão, "BERTA" nO 2. á le··
nha, esmaltado-braRrCo.
Tratar á rua Esteyes Jú

nior na 62.

Vende-se
Vende-se um lote de ter·'

reno na Vila CeI. Lopes
Vieira.
Tratar com o sr. Dante

Bonetti no depósito da Rita
Maria {]a Navegação Hoep-

Vende�se,
Vende-se um ampVfica

dor de Som com Mfcrofone,
Toca-disco e Alto-�te.

.

ótima aparelhagem
.

para
Barraquinhas, .G omi. i o s,
Bailes, etc.

Inf-ormações à Rua 7 de
Setembro 21 com o Sr. Acy

.

J. Santos; �

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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Tecido branco, pi mêsa, largo 1,40 .

Cretone estampado, largo 1,40 .

Cretone branco, especial, largo 1,40 .

Cretone branco, especial, largo 2,00 .

Cretone branco, especial, largo 2,20 .

Percal superior, largo 2,20 ,
.' .

oretone especial, largo 70 .' .

Morin especial pi fraldas, pç. de 10 mts .

Morin Ave Maria .

Alvejado extra especial, pç. de 10 mts .

Filó branco '
.

Pioneira na campanha da redução dos
preços, prossegue na sua iniciativa

para o barateamento do custo de vida,
oferecendo agora ás últimas ncvide
das em tecidos de algodão, além de

todo o seu fabuloso stock
Filó em cores .

Filó mosquiteiro branco, larg. 3,50 , .

Filó mosquiteiro branco, largo 4,50 .

Filó mosquiteiro em cores, largo 3,50 .

Filó mosquiteiro em cores, largo 4,50 .

Matéria plástica lisa, largo '1,40 .

Matéria plástica estampada, largo 1,40 ..
'

.

Flanela fustão especial, branca e cores .

"A Casa Oriental

NOVIDADES

55,00
68,00
88,00
40,00
50,00

-

. Tecido de rafia, largo 80 .

. Lonita San Jam, larg.,90 .

Lonita bordada, grande moda .

Lonita lisa, largo .80 .

Lonita Bangú, larg. 1,00 .

Nylon estampado com veludo (Americano), largo

1,20
.

Fustão casa de abelha, novidade (Nova América)

OrgandY Bangú, estampado a ouro .

Organc\y Bangú, estampadO, a começar de .

popeline lisa, especial ' .

popelines estampadas a começar de ,
.

Popelinita mercerisada .

Cambraia bordada com veludo, novidade .

SEDAS

DIVERSOS

35,00
43,00
33,00
44,00
49,00
38,00
17,00

118,00
19,50

145,00
22,00
24,00
80,00
105,00.
90,00
115,00
34,00
43,00
25,00

----__ ,

EDITAL

Expresso Florianópolis LIda.
, Transporte de cargas em geral entre'

FLORIANÚPOllS, CURITIBA E SAO PAULO.
COM VIAGENS DIRÉTAS E PERMA NENTES EM CARROS PRÓPRIOS

FILIAL: SAO PAULO

(Agência no Rio de Janeiro e em Belo Borizoqte com tráfego mútuo até
São Paulo com a Emprêsa de Transportes Mina!) Gerais SIA.)

MATRIZ: FLORIA'NÓPOLlS
Escritório:

Rua Padre Roma 50 - Terreo

Deposito:
Rua Conselheiro Mafra n. 135

Fones: 2534 - 2.535

Caixa Postal, 435

End. Telegrarico:
Sandrade e Transpolis

-0-

FILIAL: CURITIBA

Visconde do Rio Branco
(932/36)

Avenida do Estado 1666/'76

)
Telefone 1230

Telefone: 37 .. 30-91

Endereço Telegráüc:J
Santidra e 'I'ranspolís

-0-

São Paulo - Capital - SP.

Endereço Telegráfico:
Sandrade e Transpolls

-0-

30,00
39,00
40,00
5000,CLUBE RECREATIVO 12

35'00 I DE SETEMBRO ótima res idencín, completamente nóva, em São José,
60:00 I Capoeiras com todas as comodidades, 3 amplos quartos espaçósa
30,00 sala de jantar, grande cosiuhn, quarto de- banho comple-
25 ° Pelo presente, a Diretoria,O

-l C b 'R ti 12 dto, grande área para redes que serve tambem para cópa,
2900 110 lu e cecrea IVO e

t b t
...

d denosit'

S t b t
_

blí i garage, anque co er '0, porao cimenta o para eposi o,
48,00 e_ em dr.o, °srnda pu fICO q?e, s ituada em chacara com 27 metros de frente e 130 de
65,00 ate o la e evererro tund t'.

b
_ un os a.e o mar.

14,00 vindouro, rece era propos- Confortavel casa para caseiro recen-construida .

tas para arrendamento de
Chacara toda plantada e cuidada.

-

duas salas, destinadas a

escritório ou comércio, e de
Ambas as casas possuem agua iljstalada, 'esgoto e

I
. luz.

um sa ão para emema e
. Ver na parte da tarde á rua Getulio

teatro, localizados no andar
térreo de sua séde social, em parte da rua já calçada.

N. B. Pacilita-se o pagamen to.Capoeiras. Tratar á rua Martinho Cal lado n.
As propostas ,deverão vir pítal.

acompanhadas das condi-

ções pretendidas pelo pro-

ponente, devendo constar

prazo, valor, etc., em envelo- i

pe fechado, sendo que o aiu-
'

guel minimo será fixado por 1-
esta Diretoria.

Uma casa de madeira, à rua do Sossego, com terreno
No caso de empate na

de 7xÍ6 metros, no Estreito, no valor de c-s 15.000,00'apreciação entre duas pro- A dinheiro.
postas vencerá aquela cu-

jo proponente seja associa-
Uma máquina SINGER por Cr$ 6.000,00 a presta-

ções.do do Clube. O empate en-

tre dois sócios será decidi-
Diversos lotes a rua 'I'upinumbá, esquina com a Rua

Max Schramm, no Estreito, com água luz e ponto de õní
do a favor .do mais antigo bus em frente,. Variando ele quinze a vinte mil cru-,no quadro social.

zeíros.
A Diretoria se reserva o

3 casas a rua Tereza Christina, com á�ua e luz, adireito de rejeitar qualquer trinta mil cruzeiros a dinheiro.
proposta que, a critério
seu, 'lhe pareça inconvenien
te.
A abertura das propostas,

dar-se-á, na presença dos
interessados, em dia a ser

fixado.

85,00

............................................................ ,•••••••••• ,••••••••••c,••••••
, . � .....

Lumier especial, largo !lO .

200,00 Lumier lavrado, largo 90 .

65,00 Setin duquesa, muito bom, largo 90 .

58,00 Setin duquesa, extra especial, largo !lO
'

.

48,00 Tafetá. faile, muito bom .

50,00 Faíle bem encorpado, largo !lO .

35,00 Tafetá 'chamalote, largo 90 , .

60�0 Organza lavrada .

65,00. Organza lisa, largo 90 .

..,.. I Sed.a langeri�, misto com :r: tural, largo 90 .

LINHOS E ALGQDÔES Setm Iangeríe extra especial, larg. 1,00 .

. "�})!""'X�'_ Sedas e t p da a c m d• .-.

""<"-r.t'"
•
,,'

'. c s am a s o eçar . e ; ..

Puro linho branco, largo 2,20 200,00 'San Jam, largo 1,40 , .

Puro linho em, cores, larg. 2,20 210,00
'

oambrata de puro linho (Irlandeza) largo 90 135,00

Meio linho branco, largo 2,20 140,00

Organdy liso Matarazzo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,00 Tapetes de veludo pi quarto .... '. . . . . . . . . . . . . . . . 120,00

Organoy liso Nova América ,.... . . . . . . . . . 38,00 Toalhas plásticas Americanas . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59,00

Lonita listada, cores firmes 38,00 Guarnições de mêsa com 6 guardanapos 55,00

Fustão branco, a começar de 18,00 Toalhas com franjas pi mêsa 150x150 115,00

t� b pi uet
. , 3800 Toalhas de seda lavrada, pi mêsa 150x150 280,00Fus ao ranco, q . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,

Fustão píquet em cores 45,00 Toalhas de rosto, a- começar de 8,00

Fustão estampado, em belos desenhos 20,00 Toalhas de banho, a começar de 38,00

Cambraias estampadas, novidades 30,00 Colcha branca, artigo bom, pi solteiro 80,00

Opala lisa assetinada '-:. . . . . . . . . . . . . . . . . . 13,0.0 Colcha branca, mercerisada, pi solteiro 115,00

Opala tipo pele de ovo, largo 80 23,00 Colcha Francesa pi solteiro :................... 210,00

Opala legitima pele de ovo, largo 80 . . . . . . . . . . . . 30,00 Colcha em cores pi. solteiro 85,00

Opala tipo cambraia, largo 1,00 35,00 Colcha branca pi casal -. 90,00

.opala estampada, a começar de 11,00 Colcha branca, superior, pi casal 150,00

Tafetá de algodão escocez, corse firmes, largo 80 24,00 Colcha branca, mercerísada pi casal ,.. ]95,00
Cassa bordada vários desenhos, largo 80 .'... 48,00 Colcha Francesa pi casal 260,00
Tl'icolines brancas a começar de 20,00 Colcha em cores pi casal 110,00
'fricoline branca, marquísete, largo 80 24,00 Colcha de fustão em cores pi casal · 135,00
Tricoline branca, tipo Ingleza 49,00 Colcha de veludo pi casal 190,00
Tricoline branca, cordoné, largo 80 ,........ 24,00 Colcha de seda e/ bicos,' pi casal :... 210.,00
Tecidó pi calchão, largo 72 .,

-r , • • • • 11,50 ,Colcha de seda,.çl fr[.lnjas,J.?i. casa) ....•......... 225,00

Tecido-ITht'lt)lehàor:�'a-rg; ·4-;4{}---;" 7 .'". . . . . 30,00' Colcha ele puí'ã,'seCta dupla e/ franjas, pi casal 280,00
Tecido estampado pi cortina, largo 1,30 29,00 Colcha de pura seda dupla, JfLponesa, pi casal 370,00
Tecido lavrado, creme, pi cortina, largo 1,30 28,00 COMPRE BAIS BARATO E SEJA MELHOR ATENDIDO,
Tecido de nylon pi cortina, largo 1,40 55,00 PREFERINDO A

:�!� ���::�:�, Jbr�!c�·�·���·i���·:::::::::::::::: ��:�� Casa O R I EN TAL
Tecido xadrez, pi mêsa, largo 1,40 �

. 30,00 Rua Conselheiro Mafra, '5 - Telefone 3.493 - Plortanõpoíts

'E O ITAL. INSTITUTO DE EDUCACÃO E COLÉGIO
.,

ESTADUAL DIAS VELHOINSTITUTO DE APOSENTADORIA E PENSõES

DOS EMPREGADOS EM TRANSPORTES E GARGAS

DELEGi\CIA. REGIONAL EM SANTA CATARINA
1 :_ A Delegacia Rep+ona.l do I.A.P.E.'.v.C., Em San- ANO LETIVO DE 1955

ta Catarina, comunica ;'Q_, senhores empregadores e

se-I
Exames de Admissão aos Cursos Ginasial e Normal

gurados condu:ores d� ": ícu:lo� em geral,. que e� face Inscrição: Dias.10, 11, 12 de fevereiro.

dos novos níveis de Sa'i"'lO-mmllno, os atuais valores dos Realização: Dias 14 a 13 de fevereiro.

selos de Seguro Social, "m .•so neste -Estado, são os se-
.
Exames elo Artigo 91

gulntes :
. Inscrição: de 10 a 9 de fevereiro.

a) Municípios de: Florianópolis, Blumenau, Brus-, Realízaçâo: de 15 a 27 de fevereiro.

qU6, Criciuma, Gaspar, Itajaí Joinville. Orleães, Exames de 2a. época dos Cursos Ginasial, Colegial e Normal

'I'ubarão .e Urusanga -- sêlo de Cr$ 165,00 I Inscrição: Dias 10 a 4 de fevereiro.

h) Municípios 'de: Caçador Canoinhas, Indaial, Joa- Realização dos exames de 2a. chamada: Dias 3, 4 e 5

çaba, Laguna, Lajes, Mafra, Porto União, Rio do Q� fevereiro.

Sul, São Bento do Sul, São Francisco do S1,Il, Tim- Realização dos exames ele 2a. época: Dias 7, 8 e 9, de

bó e Videira - sêlo de Cr$ 150,00. fevereiro.

c) Demais Municipios - selo de Cr$ 127,50 Matrícula: Cursos: Ginasial, Colegial e Normal de 24 a

2 - As Contribuições excedentes recolhidas por .28 de fevereiro.

guia de recolhimento, seriIo colculadas, doravante, to- É. ,obrigatória a apresentação da caderneta.

mando-se por base o novo valor do sêlo de seguro social.

Flo.rian�POlis, 3 de janeiro de 1.955

'I'ADIL REBELO - Delegado Regional

ILivro de En,saioS
Vende-se Caminhão, com baixa quilometragem r?da-I Acaba de se� /editado muis u� livro de ensaios e es

da, c�nservadissimo, com capacidade 'para 7.500 qUIlos.
I
tudos, de autoria do escritor e professor João Alfredo

Tratar no Bar Rosa" com os propritários. Medeiros Vieira. Trata-se do volume "Estudos Psicoló
gicos", o terceiro já publicado pelp autor, que pertence
ao Instituto Brasileiro de Filosofia, secção catarillense
e a outras entidades culturais.

.

FloriaJ'.ópo}is, 25 de jane.k·o de 1955.
.José Warken Filho - Diretor.

Dodge ,K·A 1952

i 'Curso Particular
sao José

MADALENA DE

O ljvro de Medeiros Vieira tr�z uma apresentação
ao acatado e ilustxe prol. des. Henrique da Silva Fontes,
° qual, na mesma, tece considerações acêrca do autor,
encomiando seus perSIstentes esforços e dedicaçã� aos

estudos. Sem dúvida tuis palavras ·constituem atestado
do apêgo daquele fecundo e jovem filósofo às coisas
de'espíritoe da cultura.

.

. Diretora: - Professôra MARIA
MOURA FERRO.

Curso correspondente aos Grupos Escolares".
.

Prepara alunos para os exames de admissão aos. Gi

násios, Escola de Comércio, Escola Industrial e Escola

.Normal Regional.
Pl'ofessôra dos 1° e 2° anos: - Sra. Alaide Sardá

A DIRETORIA

,

O MELHOR JURO -

'·5,%
.

; ::'.. .
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'DEPeSITOS· POPULARES '"

·

..·8ANCO,;,:AGâícO(j;
.-

';0'0 ,,' ,_.' ;. ,': .

"

. RIJA TRAJA"O: ,16 ,':"

, ,nORIAN6pOLlf '

.

Aluga-se
Uma casa de material sita

na Rua Laura Caminha Mei
ra nO. 54.
Tratar com o sr, João Re

gis no Departamento de
Saúde Publica.

Y!'!'á��A�!!
Guimarães, com belissima,
vista pal'a o mar, um terre
cj 530 ms 2.

.

Tratar com o sr. José
Mendes á Rua. Cons. Mafra
99 - fone 3797.

Vende·se
Amorim

Ao registarfuos o 'fato, agradecemos a oferta que Vend-e-se 3 casas, sendo
nos fez, de um exemplar, com gentil dedicatória, e for- uma de material e 2 de ma

mulamos votos de novos e conÚnuos triunfos. dei'l'a, sitas na Rua José
Boiteux nO 3 fundos em

Professôl'a dos 30, e 4° e Curso Médio: Sra. Olga
Brasil da Luz.

A matrícula acha-se aberta do dia 3 de fevereiro

em diante de 9, às 11,30, horas, à rua Saldanha Marinho,
34, todos Oi dias úteis.

Início das aulas: - Dia 1° de março.
3737.

AuloD1óveis
Aceito encomenda de qualquer tipo

- Telefone, ano etc.
I Informaçõ�s Rua Rui Barbosa 124.

IFlorianópolis.
Ver e tratar com o srs.

de carro, marca, Altino Lobo da Silva no

Ponto de Automoveis da
Praça 15.

Vénde-se

Vargas nO 194,

15 nesta Ca-

I VENDE-SE

Tratar com Aristiliano e Abreu Neto
A Avenida Mauro Ramos, 4 - Sobrado.

Vende-se
Uma maquina de costura .marca Kadílar, em per-

feito estado tipo Singer. e-

Ver e tratar com Simeão Siqueira no fim da Linha
Trindade, em frente antiga fabrica de Seda da Peni
tenciária.

. � -

Escola Prefíssíenal Feminina
de Florianópolis

MATRíCULA - 1955

1° ano - dias: 8, 9, 10, 11 e 12 .de fevereiro, das 9
ás 12 horas

2° ano - dias: 13, 14 e 15 de fevereiro, das � ás
12 horas.

Documentação para efeito de matrícula:
1. Certidão de idade (15 anos até 31 de julho de 1955)
2. Atestado de curso primário completo

'

,

3. Das candidatas casadas exige-se a certidão de ia
sarnento.
Din; 1°. de março apresentação das professoras

na Escola.

Florianópolis, 29 de janeiro ,de 1955.

Cora Batalha da Siiveira, Diretora

Lotes à ,Venfia
,Últimos lotes, na praia da Saudade, em Coqueiros,

ao lado do grupo escolar "Presidente Roosevelt", com
Hí metros de frente, area de 400in.2, servidos de agua
encanada e luz.

, Informaç.õ�s no local com o snr. Gilberto Gheur.

�----------------------------------------�..

CURSO SAn·VICENTE DE P,AULA

AV[SO
A diretora do Curso ,Particular S. Vicente de Paula

avisa aos S1'S. Pais e interessados que o referido curso

nào funcionará no corrente ano.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



CAMARA MUNJCIPAL DE JOINVltE
JOINVILE, 3 (V. A.) - A Câmara Municipal elegeu a se

guinte Mêsa:
Presidente - Dr. Dário Salles (UDN., ala dissidente).
Vice-Presidente - Gustavo Schossland (Aliança Social

Trabalhista) .

1° Secretário - Matilde Ghanen Amin (Aliança Social
Trabalhista) .

2° Secretário - Eugênia Juergens (Aliança Social Tra
balhista).

Florianópolis, Sexta-feira, 4 de Fevereiro de 1955

UM APÊLO AO DR. ROLDÃO
apêlo ao caridoso médico, dr.
Roldão, para que ajude Ade

lina a recuperar a saúde.
'

E estamos certos de que
êste apêlo não será em vão.
Adelína Corrêa foi dirigida

por um funcionário da Pre

feitura à Legtâo Brasileira
de Assistênc1a, onde espera
mos que encontre todos, os
medicamentos que colaborem

para a sua cura, que ela tan-
to anseia.

.

Adelina Corrêa está doen
te. E gravemente doente.
Seu mal é tão grave que a

impede de engolir a saliva e

de ingerir qualquer alimento.
Ela, outro dia, esteve na Pre

feitura, pedíndo auxílio ao

sr. Osmar Cunha,' que, nos

dias de audiência pública, re
cebe uma infinidade de pedi
dos idênticos a êste. E se a

tendesse todos, a Prefeitura

estaria, inevitàvelmente, com
os cofres vazios e sem tostão

sequer para coprír suas des

pesas. De maneira, que o sr.

Osmar Cunha envia os que
lhe pedem socorro aos órgãos
competentes. Como foi o caso

da srta. Adelina 'Corrêa. O

r.I
(
[f

•••••••••••••••••••••

1""T"nS

SR. DURVAL
OCKER

Vítima de pertinaz molés
Prefeito mandou-a à Legião �ia que zombou de todos os
Brasileira de Assistência, on- .ecursos médicos, faleceu a
de ela, com certeza, terá os 'lodo corrente, no Estreito, o
remédios de que precisa. (lasso prezado e distinto con-

Enquanto falava à repor- terrâneo sr. Durval Ocker,
tagem, a srta. Adelina cho- tuncíonárío aposentado do
rava copiosamente, suplican- L A. P. r. e antigo servidor
do que a morte não tardasse, do Lloyd Brasiliero.
Porque só a morte poderá Pessôa muito estimada por
aliviar-lhe as, dôres, os sorri- 'w::mtos a conheciam e admí-
mentes e a miséria.

.avam suas elevadas qualí-
Depois, olhando para o re-I Jades morais, o extinto éra

pórter, que procurava con- nuíto relacionado nesta Ca
formá-la, Adelina dizia que ,Jital, sendo sua morte mui
sete vezes tinha' sido opera- to sentida.
da, e a doença, em vez de me- Deixou viúva a exma. snra.

lhorar, piora passo a passo. d. Erotilcles Coelho Pires
Disse-nos que o dr. Roldão, Ocker e os seguintes filhos:
quem a tem assistido, tem si- Nilton, funcionário do Mi
do muito bom, muito aten- nístérío da Agrtcultura, em

cioso e que tem cuidado dela santos: Miuia Amália, viúva
com zêlo e dedicação. E, re- lo sr. Agenor Souza; Cecy ;
ceíosa, advertiu-nos: "Não �,Armando Ocker, viajante
t:Iiga �mal r:o jornal do

dr.! comercial residente em São
'Roldao. Ele e que tem me va- Joaquim.
Hdo". Não, não diremos mal, Seu sepultamento reali
Adelína - tranquilizou-a o

zou-se no dia imediato, no

repórter.
.

Cemitério de Coqueiros, com
Mas faremos um. apelo ao "srande acompanhamento.

til'. Roldão para que cure o O ESTADO apresenta suas
'seu mal, para que lhe dê tô- condolências à exma. família
tia a assístêncía necessária. enlutada.

E, aqui, nós fazemos um

TEIMOSIA PREJUDICIAL
Está dependendo do Dire-I os órgãos palacianos.

tal' de Obras Públicas, a liga- Por outro lado, no sentido

cão necessária ao bom fun- de uma justa colaboração, a

cíonamento de um britador. Prefeitura cedeu ao Govêrno

para execução de serviços Estadual, a exploração de pe

atinentes ao asfaltamento já :lreiras para suas obras, além

iniciado da estrada da Base :le outras compensações em

-pela Prefeitura Municipal. terrenos para serviços da Se-

Apezar de haver a �refei- cretaria de Viação e' Obras
tura comprado o que era pre- Públicas,

ciso para aquela ligação e de A atitude assumida pelo
ter o sr. otto Entres recebido irrequiéto diretor de Obras

ordens para mandar fazer a Públicas, está irritando a to

ligação, até êste momento, a- :los.

quele diretor não se dignou
cumprir as ordens recebidas,
entravando, assim, com essa

Oinexplicável atitude, o pros- RENUNCI U O
seguimento de uma obra de PREFEITO
beneficias para o público. Orleães, 3 «Do Correspon-
Não se compreende essa dente) - Em' virtude da re

teimosia que vem impedir a núncia do sr. Luiz Mazon, a

execucão de Um serviço, que Câmara de Vereadores de Or

o próprio Govêrno do Estado .leães elegeu Prefeito daquele
se mostra empenhada em ver município, o sr. Rolando Pé

realizado conforme. ness{ rico, do Partido Trabalhista

sentido se têm manifestado Brasileit'o.

'CÂMARA DE SAO JOSÉ'
são José, (Do Correspon- Vice - Norberto Melo.

dente) - ,Foi' eleita a Mesa

que' dirigirá os trabalhos da 1° Secretário - Artur Ma-

Câmara Municipal e que fi- rirmo.

cou assim constituida:
Presidente - Oswaldo Car- 2° Secretário - 1rineu Sil-

valho Ramos. va.

. Loteri'á do Estado
Resultados de ontem
1.521 - Cr$
8.4:;W - Cr$
8.841 - Cr$
6.999 - Cr$
1.888 - Cr$

300.000,00 � Tubarão
40.000,00 - Joaçaba

.

20.000,00 - Joinvile

15.000,00 - Araranguá
5.000,00 - Florianópolis

I Será nnvaeiente julgado'
I

O CAP. THESEU 'MUNIZ
IMI'110NUNCllí.�O l'bLA COJtlARCA ur.: {;L.:;V:t<;�ANfHA,

QUANDO .TUI.GADO DA PRIMEIRA VEZ, TEVE AGORA
p,mJo EGRÉGIO TRIBUNAL DE CURITIBA, NO ENTAN-

TO, REFORMADA SUA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA E VAI
SER JULGADO NO PRÓXIMO MÊS NA CIDADE

DE PALMAS

Consoante ao que já foi di

vulgado, no dia 2 de junho
de 1953, o Cap. Theseu Do

mingas Muniz, quando passa
va pela cidade paranáense
de Santo Antônio, foi inopi
nadamente atacadq pelo Cc:
letal' Ildefonso de Olíveiru

Macedo, resultando dramátí
ca luta com a morte deste.
último.
'Esta agressão foi motiva

da pelo fato -de ter sido, nos

primeiros dias daquele ano,
chamado o Cap. Theseu, De
legado Especial de Polícia ele

Dionísio Cerqueira,' pelo De

legado de Polícia de Barra

cão, para prestar auxílio nu

ma perturbação da ordem
dentro da zona de meretrí
cio desta última cidade, cujo
protagonista era o Coletor
Ildefonso Macedo, armado de
revólver e desacatando a au

toridade policial e seus a

gentes. Nesta condição, o

Cap. Theseu dirigiu-se ao co- O SI'. Prefeito Municipal, dr. Osmar Cunha, reee-
letal' e pediu-lhe parã acatar beu do dr. Cunha Bueno, o seguinte honroso telegrama:
as ordens da autorídade po- "Tenho a grande satisfação de comunicar ao ílus-
licial alí presente, sendo da. tre amigo, que aceitei 3: investidura da Secretária do
mesmo forma desacatado e Govêrno dêste Estado, atendendo o convite feito pelo
insultado, o que levou o Ca-

sr, Governador do Estado de São Paulo, sr: Jânio Qua-
pitão a lhe dar voz ele prisão. dros. Permanecendo sempre à sua disposição, envio
Ao receber a voz de prisão 0'1 meu cordial abraço". (Ass.) CUNHA BUENO.
Coletor insurgiu-se e tentou

--
_

sacar a arma que trazia, es

tabelecendo-se um conflito

que terminou com a subjuga
ção do preso que foi condu

�ido à Deíegacía de Policia
de Dionísio Cerqueíra, onde
roi pelo Delegado de Polícia
de Barracão autuado na for
ma da lei.

nhado deum amigo, o

indus-I
que se dirigindo ao Capitão

trial Mário Turra, que não Theseu, já sentado dentro do

possue uma perna e usava automóvel, começou a adver

muletas, o Capitão Theseu tír-Ihe=ameaçadoramente 'de

Por esta razão, o Coletor
11acedo desencadeou contra
o Capitão Theseu toda sua

r

Ira-e vingança, cujo desfecho
foi quatro meses depois, na
quele trágico dia dois de ju
nho, quando violenta e co

vardemente agrediu aquela
autoridade em presença .de
um povo impassível e cruel
que se reuniu para assistir

aquela cêna dando'mostras
de que apoiava o ato elo Co
letor.
Estando somente acompa-

mesmo assim e desarmado
ainda teve a firmeza sufici
ente para dar voz de prisão
ao seu agressor, dizendo que
iria se retirar pàra providen
ciar os meios e recursos le

gais para tornar efetiva a I'Bt-"

ferida prisão, visto estar de
sarmado e ninguém ali pre
sente,' inclusive um Inspetor
de Quarteil'üo, desejava au

xiliá-lo.
Esta atitude desassombra

da do Cap. Theseu aumentou
ainda mais a ira do Coletor

que seria sua desgraça -pre
tender voltar para prendê-
lo, o que retrucou o Capitão
não haver .maíor desgraça do

que aquela dêle estar sendo

agredido e insultado daquela
forma em praça pública. In
sultando contínuadamente,
enquanto com a mão direita
empunhava o revólver que
guardara no bolso da calça,
o coletor se debruçando na

porta do automóvel ameaça
va bater no rosto do Capitão
Continua na 5a Pago

DO SECRETÁRIO DO GOVERNO DE
SAO PAULO AO PREFEITO DE

FLORIANÓPOLIS

Coluna Carnavalesca

Direção �e PIERROTE

Mário Jnácío Coelho vive
às voltas com discos (não
"voadores") , pois é discote

cárto-programador-substítu-
to da Rádio Guaruj á.
Assim, sendo, resolvemos

entrevístá-Io nesta seção,
formulando as seguintes
perguntas:
Pergunta - O que acha do

Carnaval?
Mário - Para quem se di

verte bastante na época do

Carnaval, os três dias dedi
cados ao rei Momo têm um

valor extraordinário, quando
o povo esquece as lutas díâ

rias, entregando-se de corpo
e alma aos rolguedos momís

ticos, lamentando a chegada
da quarta-feira de cinzas,
quando tudo será evocação e

as fantasias farão lembrar
nas janelas os estandartes
das escolas de samba.

Pergunta � Quais os maio- Houve, há dias, em Saco

res sucessos deste Carnaval, dos Limões, um incidente en

dentro do seu gênero?' tre duas pessoas, uma das

Mário - Dentre as rnúsí- quais acabou agredida por

cas que estão "pintando" co- um secreta, ou coisa pareci
.mo prováveis ganhadoras do da, do seráfico sub-delegado

Carnaval, citarei: Adelino. Do caso nasceu um

Sambas: "Não vou morrer", ínquérito, que está sendo pre

gravação de Jorge Veiga; sidido pelo mesmo pa�rã9. do
"Império do samba", côro a g r e s Sal'. Bastara ISSO

Odeon; "Lágrimas", com para se aquilatar do qui
Blackout. Marchas: "Marial late do inquérito. As teste

Escandalosa", Blac.kout; "A TllUnhas ouvidas são só as de

água lava tudo"" Emilinha conveniências. As outras' t,�m

Borba; "Tira essa mulher os seus depOimentos trunca

da minha frente com Bla- dos e desvirtuados pelo eV:ln

ckout. g-élico sub-delegado. Não 'será

Pergunta - Qtlais as suas i'1urpresa que os autos, no

impressões sôbre o des,file:'la final, provem que o agressor I

terça-feira? foi a vítima e apontem esta

Mário - Verdadeiros espe - <como criminoso. Nada mais é

táculos de arte e beleza nos de estranhar-se nesse. setor!

proporcionam os magníficos Bastará. lembraI" que asar:'
carros alegóricos e de müta - gento Mário Hetcílio de Oli

ção dos Granadeiros da IlhA. 'veira, 1) tal que foi excluiclo

'e Tenen1Jes do Diabo, embo.,. Ida Polícia Militar, por com�

ra lutando com dificuldades :p.rovada falta de idoneidad�

e n�m sempre contan,do cÇlm �moral, já é delegado ou sub

o auxílio dos poderes consti- delegado lá em Práia Gran-'

i"üdos.
i
de, no Turvo, bem pertinho

Pel'gunh A fantasia :pois da zona de influência

i<:eal que] gostaria de ver das atividades que lhe vale

(n�iO' em s�) mas 11;os eutros? ,rão a expulsão.
Mário - Quer nos bailes" O difícil é compreepder-se

'lU mesmo� nos desfiles de ."lComo tudo isso está sendo

L'ua, há quem se apresente· passiveI com um ilustre f'

"')]11 f:::ntasias realmente des-' honrado Secretário de Segu,·

! lumbra:mentes. Por isto mes- rança como o é o atual.

mo, difícil se torna apontar
uma preferência.
- Gráu 10 pela saída di

plomática.
xxx

OUTRAS_NOTAS

Sábado, novo "grito de
Carnaval" no Clube Doze de

Agosto, em benefício do De

partamento
/
Esportivo do

"veterano".
x x x

. Esquecemos de registrar
na reportagem do desfile de

domingo, a presença dos

"bororós". Despidos de quais
quer intúitos de "antropofa
gia" êles víéram à rua, acom

panhando o trono do rei

Momo.

'!' "O novo sistema ado
':' '!' tado pela recente lei

do Irnpôsto de Renda, de

descontar em folha do fun

cionalismo aquele tributo,
vai dar margem a tremen

da confusão e a reclama

ções fundamentadas. No

formulário antigo para as

declarações do Impôsto,. o
funcionário descontava não
somente os encargos de fa

mília, como também ou

tras coisas que a lei facul

ta, como sejam: juros de

empréstimos, prêmios de'
Apólices, contribuições pa
ra a Previdência, contas de

'médicos, dentistas etc.,
desde que o contribuinte

fizesse a prova das dedu

ções.
Acontece que, agora, as

fichas distribuídas aos Mi

nistérios para a cobrança
do impôsto só aludem aos

encargos de família, que as

Divisões do Pessoal se a

cham aptas a mencionar
pelos assentamentos dos

fUI\cionáríos. E o resto? As

repartições não sabem da

vida dos contribuintes, sen
do necessáriQ que êles in-

,formem comprovadamente
quanto às' deduções a'que
têm direito.
A imprensa já têm alu

dido a êsse detalhe, mas ao

que parece, até o ·presente
mo'mento, o Ministério da

Fazenda nenhuma provi
dênéia tomou para corrigir
a ,irregularidade, É claro

que nenhum servidor da

Nação quer se furtar ao pa

gamento do tributo, mas é

justo que recJame os bene

fícios que a própria lei lhe

concede.
Como o prazo para a co

brança do impôsto só ter

minará t'm 30 de abril, ain
da há tempo suficiente pa
ra uma medida acautela.do

ra por p:ute do Ministério
da Fazenda, na defesa elos

interêsst'>s dos servidores
da Nação".

r I\�! '

Inquéritos e

autoridades

o p,' S. D. NAS CAMARAS
•

CAMARA MUNICIPAL DE TIJUCAS

Presidente - Luiz Telles (PSD).
Vice-Presidente - Sinézio Duarte (PSD).
1" Secretário - David dos Santos (PSD).
2° Secretário - Alberto Zimmermann (PSD).

CAMARA MUNICIPAl; DE BRUSQUE

Presidente '- Ingo Arlindo Renaux ("PSD).
Více-Presídente - José da, Costa Miranda (PSD).

.

1° Secretário - Ernesto Guilherme Hoffmann (PSD).
2° Secretário - Ernesto Bíanchiní Júriior (PSD).'

MEDI(OS NO aRASIL
Em 1950, havia no Brasil

um médico para cada grupo
de 2.700 habitantes. Isto é,
a pouco mais de 10 rml mé

dic2_il se achava entregue
uma população da ordem dos
52 milhões. Nos últimos qua
tro anos, cêrca de 5 mil di

plomados vieram ampliar' o

quadro dos tacultativos, en

quanto a população, no mes

mo período, cresceu de apro
ximadamente 5 milhões. A

proporção atual pode ser, as

sim, estimada em um médico
para cada 2.400 habitantes.
Mesmo'dentro dessa pro

porção estimada, a posição
nacion I deixa bastante a

desejar, se confrontada com

a da quase totalidade dos

países europeus, onde há um

médico para cada 1.000 a ..

1.500 pessoas, havendo na-

ções, como a Austría, em que
êsse número baíxa a 650. "�os
Estados Unidos, em 1951, ca
da 'grupo de 750 pessoas tinha
um médico a 'seú=servíço,
No bloco sul-americano,

estamos, nesse particular, a
inda abaixo da Argentina, do
Uruguai e do Chile. O Anuá
rio Estatístico do Brasil,
edição de 1954, recém-apare
cida, de cujosdados nos ser

vimos adverte que, no pre
sente caso, não pode haver

rigor nos confrontos, que
devem ser estabelecidos com

cautela, pois são variáveis a

cronologia e o critério de

classificação dos informes.
Mas êsses dados podem for
necer-nos

-

uma idéia apro
ximada da posição do Brasil
no quadro médico-sanitário
mundial. (L R. G. E.)

CÂMARA DE TUBARÃO
Tubarão, 3 (V. A.) - "Foi I Municipal,

o sr. Edgarcl oa
eleito Presidente da Câmara poral, do PTB.

CLUBE ATLÉTICO CATARINENSE
TARDE DA:NSANTE

A diretoria do Clube Atlético Catarinense avisa aos

seus distintos associados e exmas, famílias que fará rea

lizar no próximo dia 6 de Fevereiro, em sua séde Balneá
ria, á Avenida Santa Catarina, uma tarde dansante, com

início ás 1400 horas, na qual será dado o Grito de Carna

val.' A resel:va' de mesas será feita no local.

,

"'
\

Os urussanguenses, como eu, devem estar rindo
com apetite. E temos mais motívo do que as festanças
comemorativas de quatro .anos de esquecimento das

promessas. .. o mano Tim virou arteiro: caiu da ponte
e saiu montado no pôrco, O caso é simples, Publica-

-

,

mos aqui vários clichés de uma pontezita municipal
,

que, mal pilotada, ruiu lá em trrussanga. O" Tim, ca

:chimbo à boca, casaco de xadrês, boné sherlokeano,
bolou logo a pista ceita. Correu ao departamento com

petente. O departamento competente deu-lhe a mais

incompetente das informações: arrolou a pontinha
ruinosa como obra do govêrno Nerêu Ramos, construi
da há apenas 11 anos pelo engenheiro Anes Gualberto!
Politizado o assunto, Ó Tim detetívesco abandonou to
das as outras pistas. Deu o caso por liquidado, com à

moral de que as pontes nereulínas são muito caideras.
Acontece que a construída há apenas' 11 anos, pelo

engenheíro Anes Gualberto, no govêrno Nerêu Ramos,
lá em Urussanga, lá está, firme como todas as outras.

Vai passando muito bem e até manda lembranças, es

tendíveis ae competente departamento.
x x

x

E por falar em pontes, convem relembrar que na

primeira Mensagem do sr. Governador aparece como

obra sua a ponte sôbre 'o rio da' Madre, na estrada

Florianópolis-Laguna. Essa, à épo�a, já havia festeja
do 18 .rísonhas primaveras. Donde 'se concluí que para
o rol bornhauseano das pontes, entraram na vaca não
só os srs, Nerêu, Gallotti, Deeke e Aderbal, mas ainda
o CeI. Aristíliano. Essa, da Madre, data da sua inter
ventaria.

x x

x �
A maior ponte do atual govêrno, pelo visto, está

'arqueada sôbre os govêrnos anteriores.

x x.

x

Sugere o Tim, depois de dinamitar a ponte de

Urussanga, que a risquemos do rol das construidas pelo
dr. Nerêu Ramos. Não podemos fazê-lo, pelas motivos
acima expostos. Mas" c0nselho por conselho, la vai o

nosso: risque do 1'01 das bornhauseanas a da Madre,
que é aristíliana. E não sEll'lokeie mais, por que terá

que desarriscar muito.
x x

x

, Escrevemos por aqui que a nossa cordialíssima con

freira da Conselheiro Mafra, com despropositados pro

pósitos incensatórios, dera a Irineu o que' era de C/�sar .
Revidando-nos, um inteligente jornalista concluiu que
recollheceramos haver a querida colega dado a Cesá..
o que era de Cesar. Será que o sr. Irineu já mudou de

nome? Será que se chama agora Cesar? Será que a

gente e�tá mesnío escrevendo em português? Será isso

tudo efeito da bomba atômica?

GUILHERME TAL

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA


