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..; CRISE ECONOMICA EM PERNAMBUCO

ii
R b d • IOms11 Intwla [hl" I RIO, 11 C\7. A.) - Acha-se te pilar economíco estadual,

� ,U Cdll1SR e Z ati,;, de 51:1 Cataiin i � ('!u B,rc;fe, po;-�t:J i)-:;cial du- ;'>b -111 eei ía Cl';;,�, €lll vír-
@ Arru a amos I I: ma e;;CUl'C:lO que j':'3liZ::1 por tude da dapr cíação mono-

GERENTE ; I Áf'tO - XLI : diversos E.'3tados do Nordes- táría, da alta do salário e

: ..

I
te, ((,sr, João Vasconcelos. N3 dos elementos que entram

Domingos F. • I -N
capital pernambucana, c, no custo do produto e dos ea-

de Aquino I I '2.176 presidente da Confederação toques excedentes.

.. Nacional do Comércio parti- Tal fato, acrescentou, re-

•••••••••�••••••�.�.,
����� ����������������_����������������_.�._._.�.�.�.�.�.�.�.�����.�.�.���.�.�.�. clpou de "mesa redonda" com presenta unI ele�ento de in-

Êdição da hoje - 8 páginas Ftoríanópotís, Quinta-feira, 12 de Maio de 1955 CrI. IOt· elementos representativos quíetaçào não só para Pcl'-

��������������������������������,��� das @rgan�ações �ndica� e na�buco como também pa-

civis das classes produtoras ] ra todo o país. Durante fel

do Estado. I "mesa redonda", foram apre-
Analizando a conjuntura sentadas sugestões relattva s

pernambucana, disse o sr, ao escoamento para 'os mer

João Vasconcelos que a pro- cados externos daquele pro

dução açucareíra, o mais ror- duto.

rrimeiro Centenário Nalalicio do· Mal.· Hermes da Fonseca
COMEMORACÕES NESTA CAPnAL _. EM PARADA MILITAR UM DE STACAMENTO DE

,
,

.

TROPAS DA MARINHA, EXERCITO, AERONAUTICA E POlíCIA MILITAR SESSAO SOLENE
NO CLUBE DOZE DE AGOSTO

PR0F. BARREIROS
FILHO

--'-----------------� .....,.._-........-.

OPERACOES RUINOSAS
,

RIO,l1 (V. A.) - Está che

gando à sua última fase o

inquérito administrativo.
mandado instaurar na CaiXR

de Crédito Cooperativo, hoje
no Banco de Crédito Coope
rativo, para apurar opera-

Conforme estava anuncia- nente Embaixador vísível-

do, chegou ontem, a esta c«- mente emocionado pela ca- Para quantos .militam na I DA ESPANHA PARÁ
pítal, em sua viagem pelos rinhosa acolhida. imprensa catarmense,. em O BRASIL
Estados do Sul do Brasil, via Às 15 horas, no Salão No- geral, e para todos os QU:'

BARCELONA, 11 (U. P.) -

aérea, s. excía. o sr. James bre do Lux Hotel s. excía. trabalham e servem neste _

Em mais de 2 milhoes .de dó
Clement Dunn, Embaixador concedeu uma entrevista co- diário, em particular, o no ..

dos Estados Unidos do Bra- letiva a Imprensa Falada e me do Professor Barreiros
síl, desde 2 de março do cor- Escrita de nossa Capital, dei- Filho é sempre pronunciado
rente uno. xanclo bem patente á sua ad- com afeição e respeito.

S. E, cia. foi recep Ionarlo mtração e gratidão por tu- Mestre de lealdade, de C9-

no Palácio do Govêrl1o pt�la:;; I do quanto tem visto e admi- valheirismo, de bravura, (J

altas Aütoridades Civis e

Mt-,
rado e pelas manifestacões Professor Barreiros, a par

litares, onde foi homenagca- carinhosas de simpatia com I dás suas atividades no ma

do com um Almoço pelo

00-1
que vem sendo alvo. gistério, que tanto honrou e

Vél'nO do Estado.
I

Acompanhado de i.iustr-e

I elevou, consagTot-se defini-

�M i2,lj bõúi
'

S_ Exci!l. e�tr1iMva, o dest'ilcado Ii pIo;" 'tivamente- como o nósso, clãs
esteve no Qua'l'tel àei1{�i'i.t11 maLa .de- -car'rd.� a�la.,4 sico do jOlillalisn:l.O. Ensinou
ela Infantaria Di isionária hospedado no La Porta He- doutrinando e doutrinou en·

15R, sendo recepcionado pel·) tel, recebendo as maiol'es sinando, tanto no comentá

Exmo. Sr. General João Bap- atenções por parte das Auto- rio ligeiro, escrito ao corr�r

tista Rangel e todo Esbdo ridades -e Personalidades lo· da pena intervalado é0111

'Maior, retirando-se o eu1í- cais. respostas e perguntas na

prosa cordial da redação,
como no editorial de defesa,
ou de ataque, enérgiCO, cer

teiro, cortundcnte, lógico e

magistral. Os seus artigos fi··

zeram época, pela beleza ini

mitável da forma e pela o)) ..

jetividade com que feriu di

reto e a fundo os assuntos
em debate. Fora do jomalis
mo combativo, escreveu pá-
ginas literárias as mais so-

berbas, nas quais selou a

presença da sua alma de ar

tista e criador de obras pri'rmas.

O Professor Barreiros, des
frutando hoje do justo otium
cum dignidate, tem sua clatf.l.
natalícia neste dia. Envol
vendo-o em afetuosos abra

ços, que são os de todos os

d'O Estado, levamos-lhe nos

sos votos de felicidades, ,i'u
bilosamente fraternos.

De acôrdo com 8 ortenta

cio ministerial, de so.cnízur

� passagem do centenário de

nascimento de cada um dos

noSSOS grandes vultos milita

res, como incontestável con

tribuição à formação das no

vas gerações militares, atra

vés da relembrança de exem

plares feitos dos nossos mo

tores - também a inolvidá

vel figura de MARECHAL

HERMES DA FONSECA será

alvo, êste ano, de excepcío
.nais homenagens por parte
de todo o Exército Brasileiro.

Hoje transcorre o centená

rio daquele destacado vulto

da nossa história milítar e

política.
O Marechal Hermes pres

tou relevantes serviços ao

Exército, prlncípalménte no

Comando do antigo 4° Dis

trito Militar e, posteriormen
te, como Ministro ela ouer

ra, cuja gestão se caracteri

zou por uma série de gran

des e úteis medidas tendo em

vista a organização das nos

sas forças de terra, seu rea

parelhamento industrial, o

estabelecimento do serviço
militar obrigatório e a cons

trução de numerosos quar
téis e vilas militares. Dístín

guido pelo povo com a sua

escolha para PRIMEIRO

MAGISTRADO DA NAÇAO,

EMBAIXADOR JAMES, ClEMENT DUNN
Chegada à esta Capital - Recepção

- Entrevista coletiva -

o íIustre chefe militar assi

nalcu seu mandato ele Pre

siderite ela �epública por um

espírito altamente construti

vo e de notável inspiração
democrática.
Em Aviso baixado pelo

Exíno. Sr. Ministro Gen.Lott,
de 3 ele março último, toram
determinadas as comemora

ções pelo centenário do Ma

rechal Hermes, sendo nome

ada, para programá-las e di

rígí -las, uma- comissão presi
dida pelo Oen. Dnnton Tej.·

xeíra.
Podemos adiantar que, pa

r-fl. realce do acontecímentc

.numerosos conferencistas
ms diversas Unidades e Re

partições elo Exéreito, foca
iízarão a personalidade do

grande homenageado, come

-norando-lhe oS' feitos histó
ricos.

- ° Marechal Hermes Ro

drígues da Fonseca, filho do
Marechal de Campo Hermes

Ernesto da Fonseca e ele d.

Rita Rodrigues da Fonseca,
nasceu em São Pedro do Rio

Grande do, Sul, em 12 d�

Maio de 1855, vindo a fale
cer em Petrópolis, em 9 de

Setembro ele 1923.

do retrato do Marechal HER· Polícia Militar ele Santa Ca- 20,00 horas - Palestra sô-

MES no Q. G. da 1. D./5a: ! tarina. bre a personalidade do Ma-

10,30 horas - Desfile mtli- rechal HERMES pelo Ten.-

Lar de um grupamento cons- 19,30 horas - Retreta no CeI. Sylvio Pinto da Luz, As-
títuído por tropas da Marí- Jardim Oliveira Belo, pela

I
sistente da 1. D./5a" no Clu

nha, Exército; Aeronáutica e i Banda de Música do 14° B.C .• be 12 de Agôsto.
...ÔII.....-.·r.��·_·......��rM�....,..w,.".w._�,._���·..j/ij..� ........fI\.A........-......._�.-.-__......-.J"- tl��

Se' fôsse aqui!
Janio 8mea�8do de (clmpellcbmeot) porque

não cumpriu oma lei
téría, inclusive O-SI:. Dervtlle lei do "impeachment".
Allegrettt, que examinou o I Devido ao adiantado da

aspecto jurídico do caso, a', hora, a votação do requert
bordando demoradamente a, mente foi adiado.

S. PAULO, 11 (V. A.)
Provocou viva di. cussão lia

.kssemblélu Legfslutlva urn

requerimento da sra, Concei

çã.o da Costa Neves pura a

apuração da respnnsablltda
de do governador do Estado

em .face do não cumprimen-
to da lei referente à estabi

lidade dos funcionários ex

tranumerários com mais de

5 anos de efetivo exercício.

Para tal fim, pediu aquela
representante a con .. tttuíçãn
de uma comissão parlamen
tar especial, tendo em vista
o- estabelecido no art. 9°,
Item 5°, da Lei de Responsa
bilidade.
Com a palavra- o sr. Pi

nheiro Júníor solicitou ao

presidente da Assembléia que

IU'oClll'aSSe saber ímedíat. ..

mente do senhor Jânio QIlU
dl'o.s se o Executivo ia ou não

apost-ilha.I' os títulos dos ser

vidores bellei:lciadoll � adi

antolJ que o �rovc.l'no não es-
-

ta.vlf� ;'i·(t.{;(\jhen.:to os teftlpdllS
títulos para .a apostiJação..

No decurrer dos deJHj,i;c:s,

-0-

Programa das comemorações
nesta Capital

09,00 hOl�as __ o Inauguração
,---------------------

NADA QUER DIZER
Recusá do QfitL �l�hegQyen .sQbf� é1'

InQuérrfo que presidiu.
RIO, 11 (V. A.) - A de.. te o presidente C8fé Ji'ilhe tlos [líEiÍS participal'am 11!

mora na remessa de alguns I poderá entregar a rrlorta- merO:ilOS deputados, fi sr, Ata

documentos para comple- gem as conclusões do inqu�- l'ilHl Se1'pa, que acompanha

mentação do "dossier" qne rito e, firializando a' breve a orientação dos Campos
instruia o relatório do gene- palestra com os reportere3. Eliseos, esclareceu tel' sido

ral Alcides' Etchegoyen, 'não disse o seguinte: "Acredito fixado prazo muito curto lla-
· permitiu ainda o envio da� que ele não se furtará, a essa 1'a a allostila {los títulos dos

quela peça ao presielente da eomunicação e se mostrou funcionários inleressado§.

JU-IZ ALFREDO Z"IM·"MER.'· República. Encarregado pelo vivamente interessado em Depois, defendeu o governa-

chefe do governo de presidir punir Os responsáveis pelas dOl'; combatendo a "e�plol'a-
Por ato ele 9 do

corrente"1
Alfredo Zimmer, perele a ma-

.

ao inquérito manelado ins- irregularidades apontacla,�" ção política" que se lll'mnovia
.elo Governador lldo Meneg- gistratura catarinense um

t w .. ..................... em torno do assunto.
am'ar para apurar as res·- ....................�....._...._D...... - � -

heti, foi nomeado o nosso jo- dos elementos que mais 'fI.

ponsabilidades contra os en- FUNCIONAMENTO Outros representantes ain-
vem e ilustre conterrâneo dr.1 honrava pela vo�ação, inte-

1 'd R' G I do S ANCOS na discorreram sôbre a ma-
vo Vl os no 10 rane e DO B Alfredo Zimmer para exercer griclade, cultura e capacid:1-
Norte e em Recife o antigo

RIO, 11 (V. A.) _ O clil'e- o cargo de juiz de direito da de de trabalho. Segundo es-

chefe de policia do Distrito
tal' executivo da Superinten- NÃO VAI FALAR comar!!a - de Aparados da tamos informados o dr. Zim-

Federal esteve em-Natal 1'6- - , t d d R' I t ·tdência. da Moeda e do Cl'edJ- RIO, 11 (V. A.) - Um l11H,- Serra, no Es a o
.

o !O mel' 1'e tI ou mUl o em aban-
centemente tendo regressa- to elaborou um(l. nova ins- tutino noticiou que o gene- Grande do Sul. danar seu estado natal, só o

do hoje ao Rio de Janeiro.
trução que tomará o núme- ral Zenóbio da Costa, ao as- fazendo em vÍl'tude da pre.

Nada quis adiantar à re - 1'0 117, na qual ,estabelecerá sumir amanhã o cargo ele ° dr. Alfredo Zimmer, que cária situação em que se en

portagem sôbre o resultado novas normas para o fun-
I Inspetor Gera� elo Exército, ocupava o cargo de juiz (\e contra a magistratum cata-

· final do inquérito e abordado cionamento dos bancos e a

I
para o qual fOl nomeado re- direito da comarca de Ja,ra-

I
rinense.

esta manhã pelos jornalis- I classificação cios mesmos, se- centemente, fará um disCUi'- guá do Sul, em 110SS0 Estado, I No Rio Grande do Sul o

tas, adiantou que espera .fa- gundo. suas �plicaç_ões. Esta so mencionando ?S aconteci- foi classifi�ado em prir�"eiro I juiz _d� ,p.rimeira en.trânch.
zer entrega de seu relatorio nova mstruçao sera subme- menta que culmmaram n.) lugar, no recente concU!:;o a

I que e mlClO de carreIra, tem

ainda no correr da semana tida amanhã ao Conselho 24 d.e agôsto, detalhanclo c' qu� se submeteu _perante ,0 I
vencimentos acentuadamen

em curso. Superior da SUMOC e, uma anallsando fatos com sua! Tnbunal de Justlça do RIO

I
te melhores do que os de fi-

.

Acrescentou o general Al-.i vez aprovada, entrará em vi- ,autoridade de
_

ex-ministl"J
I
Grande do Sul.

. _.

nal d.e carreira em Santa

cIdes Etchegoyen que somen- goro I da Guerra na epoca. Com o afastamento do JlllZ I Catanna.
----------------------------------------�-----------

Caminham já }Jal'a a unanimidade os�lll'onunciamen-

E I_ d
estabilizaram o custo de vida _nos preços cobrados há vá-

tos da indústria e do 'cmnéi'cio contra o 1lfetendido au-

Xp ICan o rios anos atrás.

meato do impôsto de vendas e consignações. Em proldO. ••• A Empresa cobl'e a diferença desses preços, num exem-

acré,scimo solicitado pelo sr. Irineu Bornhausen até agora pIo, que não é singulal' 110 Estado, mas é digno de todos os

surgiram apenas manifestações de natureza política, en- -

t d M" O t B d
louvore,s. Os operáriOS da Garcia adquirem hoje banha a

t
.

I t d'd d C· d L Apesar disso, o sr. (le1iU'a o arlO
.

res ,es rusa, e-
C Sre as quais um saboroso ma en en 1 o a amara a a-

'.
_

t d t
r. 8,50, acuçar a Cr$ 2,50, al'rOZ a Cr$-3,oo, feijão a .

, . d satinado sub-ltdeí' udemsta, se da ao desfru e e achar
C '" 2 t T'

_.

fguna. Muita tinta �oi gasta, ba cmd�do tanosdlla��t o,s, para

I d.e tubarões e de gananciosos, diretores de empresas que
1'", ,00, e c. em, }lor ISSO, inequivoca e inegável autori-

d'azel' o 110VO acredltar que o e�n
1 a o l� �ms a era. u� mantêm vasta l'êde assistencial e recr-eativa para O!, seus

dade para, de público, bat!l"I'-se contra a elevação do custo

G.s mais conspícuos líderes das c.tasse�'ii .Pl'Ot il} ,oraIs, �mt?U,JO servidores,' contrastando com as do sr. Bornhausen, omissas
de vida.

selO desfrutaria de sólido c·oncel o e ma fl ave p.·cs IglO,
tdI' IA , _ t"do

Como essa, várias outras empresas r.econhecem aos seus
.

_ '.' I f'
em o li e 'lua qllé1' provit tnc.a nesse sen 1 •

'1 d'Se eS,sa Cl�ssificaçao era VI\l'(l�dell'a, S._ Ex�. de a ru a��a- Já frisamos aqui que nâo somos procm'atlores na de..
aliXi iares o lreito a uma vida mais de acôl'do com a dig-

do em mUlto curto pel'wdo, pOIS que, ate hOJe e desde í}IH.n-
fdI' fio 'mlustl"al E�ta-nos

nidade humana. Desnecessál'io lembrar, por evidente, a

do passo f ssal' redondamente no cargo, não teve �sa _e qua quer gl'�IPO ou o�ga�Jz�ç, 1
.

'. 1- ',"" J "

modelar organização R-enaux, em Bl'usque. Também a As-

d
u a raca. ,. d 1'''' dIta0 so, reparando lllcrepacoes UlJustas e de:;;cabldas, flue

-

a sua classe a mais mlnlma �rova e 80 Ular�e al('de. d atingem ou querem atingir- entidádes que realizam o equi-
sociação Comercial desse muniCí1Jio ,se rebelou contl'a o a-

Os ataqu'''' de"a"I'I'dos e asperos que o VlCe- 1 er o busivo aumento de imnostos., pedinchado pelo S-'·. governa-.
.

'+' "U
.. librio financeiro e econômico do Estado. Da Emluesa In-

I'

St�dU )lartido está deflagrando, na Assem�lela, dcontra �sf etn- dustrial. Garcia S. A. poderiamos citar, 1101' ciência pró}Jl'ia,
dor, à lampada do seu período adll1in�strativo. Também

I ades representatl'vas (]esoa classe poem e mam e;; o, os que compõem esse ór..O'ão classista estal'a-o, )JOI' I'SSO, ar-
A

_,

l'd d' 1950 d'
" que mantem ]lara seus operáriOS um 11mbulatól'io clínico

com a vertical decadencia do 1 er e . as IvergeuCIas . _ . ...
'., ,

rolados entre os gananciosos e tubarões da de'finicão do se-

f .'
-

.

'

1 d -
(lIal'10 e de otonnolarmgolog'la, em consultono medICO; que

-

un�as e profllnd.as que. hOJe afast�m_o governar 01' os ,seus
lhe,s cGllceile auxilio hospitalar, lJÓssibilitando pagamentos

gu�do líder ude.nista, deputado Mário Orestes Bl'usa. Do

ex-hdel'ados com}lanhelros de proflssao. . .
_ ".

seu rol, aliás, dentro das cla,sses produtora,s, já decididas
.' }larcelados nos· casos' mrurglCos; que lhes da asslstenCla

Na verdade, o atual govel'na�or nunca �lIbm, fora dos
dentária' que possue mais de 200 casas que lhes aluga }JOj'

na condeliação do aumento tributário, só escapal'áo os que

seus domínios, a lmla posiçio de real projeçao na sua clas-
111'êço infimo de 20 a 50 cruzeiros mensais; que lhes ore-

não auferirem lucros e os (tue pertencerem à equipe do SI'.

se Nem .

I nto leIa e rnuiio menos no de o-utl·os' governador!
"

no Jll game (
_ , , . rece, aos filhos até 1 ano, ótima creche; que lhes garante

circulos independentes, Fez bons negoCIos, teve auxihares
seg'ul'O em grupo; que fomenta centros de recreação, em

As idéia;s do sr. Bl'usa, quel'emos crer, não encontral'ão

capazes e olheiros arg·uto.s, pl'OS,pel'ou e enricou onde' ou-
locai:s de eS)101.tes e de festividades.

solidariedade mesmo entre os da sua bancada. Elas, de fa-

tros, com disponibilidades financeiras, teriam omesmo' to, hão-de ter sido fruto de um ato falhado, que incur,sio-
êxito. Acha o vice-líder da eterna vigilânCia que essa Em- nou com o orador pelo ·passado, quando deveria andar em-

Entre os quadros uperários das suas próprias empresas presa não tem autoridade para vir ,a público bater-se con- l)olgado ,por doutrinas inconsentâneas ao socialismo de ca

não logrou mmca llC\11 influência nem sedução. E' sabido ira a elevação do custo de viela. A sua opinião é leviana. teclra, da União Democrática Nacional. Leituras avançada3"
e l'essabido no Estado que as mais fl'agoro;;;as --derrotaI) elci- Antes de externá -la deveria certificar-se. de que não iria

I
mal absorvidas, que afloraram de l'epente sob os impulsos

torai� de S. Exa. sairam justamente das urnas que coleta- agredir sem justa causa. Se o fizesse, calar-se-ia, E' que a incontroláveis de nova paixão partidária, talvez expliqliem
" ',fan qps e operát'iG,s;,.. G:ll.'cia esiá entre as Ol'ga:nill:ações que, para seus operário:;;, fi episódio, que já põde :"er esquecido ...

't

ções, consideradas ruinosas

ali realizadas .e que foram

feitas sem as necessárias

cautelas e com garantias pre-
cárias.

,

Concluído o inquérito por

uma comissão especial, foi,
este remetido ao consultor

geral da República. Em seu

parecer, o sr. Ivo D'Aqutno
sugeriu que o atual diretório

daquele órgão promova a res

ponsabilidade cívíl da inspe
toria presidida pelo sr. La

faiete Veloso Rezende, no ca

sç do empréstimo concedido

fi. Tinturaria e Lavandaria

dos Industriários, uma das

operações consideradas rui

nosas.

Manda também o consul

tor geral ela República que
se promovam em juizo as

ações que couberem para o

ressarcimento dos prejuízos
sofridos pelo Banco de CrÁ
dito Cooperativo à época errr

que as operações foram l'ea

lizadas.

8••••••••••••••••••••

lares alimentaram as expor

tações espanholas para o

Brasil, entre 1953 e 1954, se
gundo os dados fornecidos

pela Câmara de Comércio
hispano-brasileira. Em sua

Assembléia Geral, ontem re

alizada a. Câmara anuncioü
que durante o ano de 1954, as
exporta�ões espanholas atih-

gÚ'am fi, importân�ia de . , ..

11.B20.000 fl.a :dólar.es ,enqu"u
to em 1953 foram de .... ,.

9.725.000. Só no primeiro tri
mestre do corrente ano a ex�

portação chegou a mais de 5,
milhões ele dólares. ° aumen

to constante do volume de

comél'cio se deve à concessão
da parte do governo brasi
leiro da chamada "tarifR.
condicional" para as merca- ..

darias espanholas. Oerman
de Er-auzquin foi reeleito pre
sidente da Câmara por un8.
nimidade.

JUIZ REPRESENTA
CONTRA PRO
CURADOR

RIO, 11 (V. A.) - ° juiz
Aguiar 'Dias, titular da la.

Var!;), da Fazenda Pública, di
rigiu uma representação ao

ministro da Justiça contra o

sr. Plínio Travass08, procma
dór geral da República, pai'a
esclarecer, segundo declara,
entre as atuações funcionais
discutidas, qual tem sido a

sua e a dos que a censuram

em particular junto àquele
tituJàr, como a de seus J,nte
cessares e, em geral, através

.

de "Companhias jornalisticas
no mais b:üxo tom".

o RISO DA CIDADE- ..

'\

... /

O abôno não depende.-.
da Assembléia! Isso é

tapeação!
Clal'o que é! Então o

Irineu. não governa
"com Assembléia, sem

Assembléia ou apesar
da A�embléia?"

.<

-

--'_�

•
'�""-

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



2 FlorianopoUs, QuhIta-feira, 12
-

de Maio de 1955

.'
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-INÕICA,DOR PROFisSIONAL\ bR.'�O���:Á§TOS MARIO DEi�ÀRlVIO '

MÉDICO CANTIÇÃO
Dr. Vida)-Outra ,filho

w �om !lrátlca no Hoapltlll Sio
ESPECIALISTA EM DOENÇAS DE ,CRIANÇAS

DRA. WLADYSLAVA DR. r. LOBATO I DR. WALMOR ZOMER Franclsco de Assis e na "'"linta
MÉDICO CURSOS DE ESPECIALIZAÇAO NO RIO DE JANEIl10

W. MUSSI
- FILHO ' GARCIA Casa do Rio de Janeiro í

cUNICA DE CRIANÇAS
•

PEDIATRIA NEÇ>-NATAL - DISTÚRBIOS D-O '
�

• Doença. do aparelho re.plratórlo ,Diplomado péla Faculdad. Na- CLINICA MÉDICA, ÀDULTOS ,NA�CIDO .-- ASSISTENCIA TÉCNICA ESPEC·ALI.ZADARIICAEOM:;
DR A'NTONIO D1-) TUBlilRCULOSJii clonai de Medicina da, Ih:alvIOII· CARDIOLOGIA L D' PREMATUROS - TRATAMENTO DA INAPET": "

,

-

li RADIOGRAFIA li! RADIOSOOPU .idade do Brasil
. COlltultório: Rua Vitor Hei. -

oenças Internas
-

(FALTA DE APETITE) - 'fRATAMENTO D'A""'1!CNIUAREINs�ANTIL
MUSSI DOS PULMOJilS Ex-Interno por concurso lia :&fa- reles, 22 Te!. 2675" CORAÇAO - FIGADO - TURNA EM CRIANÇAS E ADOLES '

.. -':' - NO·

_ MÉDICOS Cirurgia do T01U ternidade-Escola Horá!'i?s: Segundas, Qu"rtu a RINS _ INTESTINOS PCSICOL6GICOS DA INFÂNCIA - ENF��";.lIEDSADESDDISATl!i'��!��
CIRURGIA-'JLíNICÁ. Formado pela Faculdade Na"lo- (Servl,;o do Prof•. , Octhlo 2� Sexta rClras: IA DE MANEIRA GERAL. ...boL.,·

� GERAL-PAR'fOS nai de Medicina, 'l'illlolorlllu. drlrnel Lima)
,

�as, 16 às 18 horas. Tratamento moderno da CONSULTORIO - FELIPE SCHMIDT 18

Serviço completo e especiali- 1'iilloclrurgião do HOlipibtl 1<1.- Ex-interno do Serviço de Cirut� ,esldância: Rua FeliÍJe Sch- SIFILIS CONSULTAS - DAS 2 AS 1\ HORAS:
.

zado das DOENÇAS DH S1lINHO- rêu Ramol gi. do Hosplt�l I. Ao P. :&. 'l' C n;ldt, 23 - 2° andar, IIpt. 1 - Consultório _ Rua VictGr CO�SU_LTAS c/ HORA MARCAI'A.: FON'" -lu"

RAS, com moderno. método. di CUrBO de eIIpeclalillaçlo lIel. do Rio de Janeiro .: leI. 3,002. RE"rDENCIA TENEN
... •

· " N 'T E I t" M"'di d H i'al"
....---- Me-,·relles. 22.

• '�'
..

" - .... TE SILVEIRA Uo (F;o�n" .-1"·)
diagnósticos e tratamento. "'... x- n erno ...1:-.. .5111- ., co o Ollp.... ..' 'D11. ·HE�NR.IQ---U-i., P-RI;;-.'(�'O

' ATEÍliDE CHAMADOS A DOMIC!LIO
• �,- u'"'

SULPOSCOPIA - IIISTlntO - tente _de (,'11'8111'1& do Prof. Ueo ,Caridade ..... � � HORARIO rm�\Tl;;VD�M;;:;:�;;;---':"==-:�::-�:----��-�
SALPINGOGRil'IA _ lUiiT ..U_O, Gulmarie. (Bto�. DOENÇAS D.i S:iNHORAS PARAISO

. :
DR NEY PERRONE

LISHO BASAL Cona: Felip. Schmtdt, 18 PARTOS- - OPJilRAÇOlliS
Das 13 às 16 horas.

'. DR.ALVARO DE

. ,lladloterapla por oudali

nrGi.'IFone
1801 Cou; Rua João Pinto n. 16, Operações �DJ�.?nC,lUI de g__

T�lefone: Oonsultório. _ ,MUND CARVALHO
Eletrocoaculaçi.o _ aalo). tHtu. Atende em hora marcaida. cas 16,00 �i l8,'OO hO!Si, h

�,
'.

I
F armado pela Faculdada Naci-

Violeta e Infra Vern.elho. Res.: - Rua E$tevlfi �ulliot Pela manha &t41nd. diA-
noras - Clínica de Adulto.. j . 3.415. naoi de Medicina Univtuid"de

ConsultórIo', Rua TraJ'�no, n, 1 80 - Fone: 2390� 'ríamente no Ho·pl"tal d� CU�S? d� EapeciahzllCil.o no' R 'd'" R J" do B 'I Puericultura - Pe""lu·riü
• �

• s HospItal doa Servl'do�'" do
.

i SI enCla: .ua o.se do.

I
rasl

P .
• _. -

l0 andar _ Edifício do Montepio � Caridade. d
••• li.· .

'1 1
. -.

RIO D:K JAN:iIRO �erlCultôr do Departament"

Horário: DSII íI à, 12 boral _. DR, YLMAR CORRiA :!lesidência:
ta o.

I
\ a e PereIra 126 - PraIa Aperfeiçoamente na "Cu_ 11. NaclOnal da Cdallça, lilx-Asaíll-

Dr. 'MUSSI. CLíNICA MÉDICA .

Rua: General Bittencourt n. ,\ CdS"lrdviç)!O do Pro!. Mariano d. da Saudade _ Coqueiros. Saude São Miruel" tente do Prof., Martagiío Gesteira

Das 15 àa 18 horas __ Dra, CONSULTAS dai 10 __ ].j ho-
101.

• nC ra el I ..

Prot. Fernando Paulino na, �niversi1ade do Braail. lIx-

MUSSI raso
Telefone: 2,692. H O�!UI tas

- ;Pela manlli no

I DR MARIO WEN
fíltel'!lO por I anos do SlIrvico �fedlc,o do Instituto Fernandel

Resi-dêncial Avenida 'from- Rua T.iradente I) _ }f'ontl lIQü
--_••_--..., ••_._-,-�� APl_a de CarIdade, . • de Cirurgia }lguelra-Serviç08 dOIl Prots Ce·

powsk:r, 8.. DR NEWTON tarde das 163u ha am djau.' DHAUSEN Prot. Pedro d. lIoura zar, Pernetta e Mál'io Olinto. -

_______---- DR. JOSÉ TAVARilS b'AVILA t�a:' consuItó;io .'.RulI NUA" 'CLtNICA MÉDICA DJI ADULTOS �Jst.agio por 1 ano na ")htar- no �i� de Janeiro. Ex-médico iii-
ado 17 �aqtllDfI d. Tira- E CRIANCAS nldade - Jilscola" taglarlO do Serviço de Pediatria

DR. JúLIO DOm IRACEMA CIRURGIA GERAL deRnte�, Te1:_ 2766
.•

Consultól'io _ Rua Joio Pin-
Prot. Ot'vio ROdrigues Lima d,o Hospital do Ijlallil (prot. Luili

·

VIEIRA MOLE'STIAS NERVOSAS 11 D�en�4ft de Senhorai - Procto·
C ��I�encI" -. rua Pr.'llliint. to 10 _ Tel M 769

Interno por ! �no do P.,.�nto lo;res Barboza) no Rio d. la-

_

:/ 'MÉDICO MENTAIS, -- CL!NlCA GJij�o\.L Og13 - Eletricidade Méiica ou In. o 44. I 'Consult .. D' 4' à • li. Socorro nelro.

ESPECIALISTA )1.11 OLHOS, I
Dr Serv!ço NaClonill d. DÓ.D- Consultório: Rua Vitor lIei-l CLINICA0, Residên���' ;� II:' oT14· OPERAÇOES Pediatra do Hospital de Carl-

OUVIDOS, NARlZ )I GARGA...�TA ças Mentalil. � _

�e!es n. 28 - Teldone: 1307. .

_

de
.••. nior 41í Tel' 281: I v.. -

CLINICA DE ADULT � dada, Médico es-colar do Centro

'fRATAHilNTO 11 OPlIBAQOES
Chefe do Ambulat • I) .' Eiite- ,Consultas: Du 16 bOrill lIm OLHOS --; OUVIDOS - N"-kl1l

I. '.'
. ...

.
DOENÇAS Di S1ilNIrOR_\S - de Saúde de Florian6polil. Pedia-

b ..... I ne Mental - dJUnte:. .

.lIl GARGANTA DR. ANTONIO BATIB'r- ..
. C�NSULTAS: I-To :ao.pital d. i tra da -Assisteneja Médico - Bo-

Infra-Vermelho -- Ne lI.11IIll,...O - Psiquiatra d H 't<il _
Resldencla:

.
Fone, 1.42l1 DO. _

.iS Caridade, diariament. dali 8 i!s dai da Armada.

U_ltra.So." . Colônia Sant'Anao .,Ip. Rua: Blumenau n. 11. DR. GUERREIRO DA FONSECA JUNIOR lO. " Consultório: Rua TI'dar

(Tratalllentoope::çl:illilt•. II••
; Convuboterll;pia pelo :31.tro- DOENÇAS rJo APARELHO DI- Chefe do ServiçO rle O'rORI- ,CUNICA ESPECIALIZADA. DIl No cousultório, à R!Ia Joio 9.

ente.

An&,lo-retlnoilcopla _ Receita 4. c�oque e �ardl�Z?I.. I�II.lilin <,i.t:iI-
GESTIVO - ULCER;\-S DO, _�S- NO do Hospital de

FloríanÓPOUI, .

CRIANÇA.S .' Pillt? nr. 16 \1°_ liDdar)
,

Consultas, diáriament. daa

Oculoa _ Moderno equipamute pia. Mal�rI,�ter�p�!:. llilcoteraP.l:<.
TO'iíAGO

.E_VUODENO."
AUIliR- I Possue a

_

CLINICA 01 AP.ARlI· ,

CouiultaJ das II ã. 11

hotlll'IDla:lamente
(I!ll 10 à. 12 • da.

115
horas em .diante,

el. Oto-lllnolarln&olo&,l& {ilÚCO CONSULlAS. are•• ii QQl1'- GIA-DERMATOJ.OGIA ii Ci.1. LHOS )'dAIS MODERNOS PARA Ru. ii Gon•. Padre .iru.linAo 14 as 16 hora., ' Residência' R 'l'te 8'1 i

118 EIIt.i,,) .

-tas dali .lIí à. 15 borlu. S ..Or' NICA ·GlilRAI.
,

TRATAMENTO dai

riOIlNNOÂ.8"12.
_. RESIDENCIA: -- R'_a Duutw S/N, Esq, P�dra' .P.'omll:

J VI 1'1

Horário du II à. 111 kGt.. t,
Cmanlli)

. .,
DR. JULIO.PAUPI'l'Z da' ESPECIAUDAr>.i

.

ADVOGADOS Shutel, 12� -- Florianójlolii.. Te!. 2530

du UI a. 18 honl.
Rua ADIta �arlbaldl. .�qUl__ FILHO HOC�nsulta8 -- pala ,mula' 110 DR JOSÉ MEDEIROS

Conlultório' - Rua Vitor .IiI.I_lde
General Blttencourt.. .

::;PITAL. .'
.

D1 ii _ F�n. 116'1i RESIDENCIAl. .iua BoclIilÍn, Ex ,:,terno da 20· .nf.rmaria A TARDE - da. I aI I VIEIRA r L D
'

rll::I• _ Rua Sio jora. li _ 13� 1'el.2901 e Serviço d-e ,glUt�o-ente_roloil'ia Ino
C9NSUL1'ORIO I

.

- ADVOGADO - • auro' aura
F iUl

da Santa Casa do RiO de Ja!llliro CONSULTORIO -' :Ruá '0. Caixa Postal 11í0 1taj f
onll •

'_1
DR. ARMANDO V� I (Prof. W. Berardinell!), ILHEOS nO 2

.

! Santa Catarina.
- II

Clínica Geral

DR SAMUEL FONS.E.CA RIO DE ASSIS I
Curso

.

de neuroloil8 (Prof. - ,RESlDENCIA - Felipe Sch� J ------ Especialista em mole'stl'as de SenhoI'as
• Austregesllo).· mldt nO 113 Tel 2865 D-R CLARNO G

e vias uriná
• .C�RURGI�O-U�1'lS'l'A' DOI ServiAço. de Clínica lJl!Ô:Rü.i ,Ex intemo do _lIo.pita! lnatu- _._ .

.

. _

.

.' rias.
.

-

Chmca - CIrUrilll - protui,da Ass!��enlciad Mcuruclll-l ti

Ihll-1nIdadC
v, Am_aral. DR ANTONTO MOl'rlZ GALLETTI 'Cura l'adical ct-as I'nfecço-e." agrIda"'e crOlll·"a." AO

Dentál'ia ,

• _

pita ,ii arld�d. DOENÇAS INTEKNAS .. '

� ,-'
- ADVOGADO _

-" i> " ., '"

Raiol X.• Infra�V.rvellio CL.NICA MEDICA D. C:l.aN- Cora.ção. Estômaio, intut1no. .

DE ARAGAO Rua Vitor Meirelu. '60, aparelho genito-urinário. em ambos os sexos.
' .

ConsultÓriO e Reilc1ênc1a: �lIa ÇAB II AD_UVrOS fígado e viaa biliar,,', Riu. ova-I CIRURGIA TREUMA'I'OLOGlA. I fONiIl: 1.468 - Florianópoli. Doenç.as do aparelho Digestivo e do gl'''t.�rnc
Fernando lIac�lIdo 5. -: A.lerlrll

- rioi! • útero, \ Ortopedia '.

., .... .. 1l eno.ao.

Telefone: 2!2i Con.ultõrlO; R�a NU:lIJ. lIa<· Consultório' Vitor ••ir.l•• I Consultório: João Pinto. 18. DR. ANrrONIO GOMES DE Horário! 10% ás 12 e 2� ás 5. I

Consultas: daa 8,00 " 11,lO ehado, 'I - CODIIIlltaa ju li ,. 22.

I
Das 1-5 às 17 diáriamsnhl. AI MEIDA Consultório: R. 'l'iraderites, 12 - 10, Andar --Fone'

e das 14,00 ás 18 horu 18 hora.
.'

Du 16 à. 18 hora.. Menos aos' Sáhadoi I
' ... .

Exclusivamente com kora mar- Re.'dên.:ia: Rua :líl:arechai Gui- Residêncja: RUI Bocr.i'llva 10. Res: Bocaiuva 186; '" . .ADVOGA?,? 3246 -

cada. ' lb,rmll, i - Fone: li'18. Fone: UIíB. Fone: - 2/llt. ��tii����li� t::,ld:.cla. Residencia: R. Lacerda Coutinho: 13 - (Chácara
Telel'one: aa46. 40 Espanha) Fone: 3248.

____
o

� •• • .", �",__"_._,-,--,_.,,; .._,_-_.��' .,

�_�__� _

<'

A IMOBllIARIA "MIGUEL DAUX"
-INICIANDO AS SUAS VENDAS OFERECE

l\UNISTÉRIO D.\ AGRICULTURA
SERVIÇO FLORESTAL

UHEGACIA }<'LO,I'{,ESTAL
HEGIONAL

"ACORDO" COM: O ÉS 'fADO DE

SANTA CATARINA
AVISOUrna casa de madeira, rer em construída, ainda não.

habitada com urna saia de estar de 3x6, dois amplos, A Delegacia Florestal Regional,
quartos cuainha e instalações sanitarías, IUi21' para no sentido de coibir, ao máximo P"i!-

construir garage, sito a rua Juca do Loyd, em Coqueiros. sivel, as queimadas e derrubadas de mato, afim de Impe-

Preço 180.000,00 - parte financiada. llcdir os desastrosos efeitos econômicos e ecológicos que

Diversos lotes na Rua Moura, em Barreiros. Em acarretam tais práticas, torna público e chama a atenção
prestações. de todos os proprtetártos- de terras e lavradores em geral,

Urna casa com terreno em Santo Antonio de Lisboa, fiara a exigência elo cumprimento do Código Florest.�
com otíma praia, (Decr. 23.793 (la 23-1-1934) em todo o Estado.

Duas Casas - Sendo uma de alvenaria com :5 quar-
'

QUEIMADAS E DERRUBADAS DE MATO

, tos, sala de visitas, sala de Jan tar, copa, casinha e insta- .Nenhum proprietário de terras ou lavrador poderá
lação completa de banheiro e W.C. proceder queimada ou derrubada de mato sem solicitar,

Uma casa de madeira, com doís quartos, sala de .nm antecedência, a necessária lícenca da autorídade fifi-

Jantar,' cosín ha e instalação sanítaría completa. restal competente, c_onforme dispõe � CMligo Florestal l'!('I1

Ambas localizadas num terreno. de 9x53, sito a seus artigos 22 e 23, respectivamente, estando os íntrateres
Rua Santos Saraiva. sujeitos a penalídades,

-

Base: 300.0000,00 REFLORES'l'AMENTO

Quatro lo-tes de terra na cidade de Londrina-Para- Esta Repartição, pela rêãe de viveiros rtcrestaís, em

na cada lote Cr$ 45.000,00 .

cooperação, que mantém no Estado, díspõe de mudas e se-.

Compra-se casá no Estreito até Cr$ 100,OOO,ao mentes de espécies ilorestais e de ornamentação, para ror-

duas casas, sendo uma ce material de 5 x lO, com seis necímento aos agricultores em geral, interessados no rerlo

compartimentos, outra de madeira medindo. 6 x 12, com
eestamento de suas terras, além de prestar toda orientação

sete compartimentoe, ambos servidas de água de- poço,
técnica necessária. Lembra, ainda, a possíbíltdade da oh

com luz, toda forrada e pintadas a oleo, ambas localiza- tenção de empréstimos para rertorestamento no"'Banco no

das em terreno de 10 x 65 cms., com árvores fruttteras Brasil, com juros de 7% e prazo de 15 anos.

sita a Rua Afonso Pena n. _ 420 _ ES-treito.
Os interessados em assuntos florestais, para a obten-.'

Bode ser visitada a' qualquer hora cão de maiores sclareclmentos e requererem aatortzacão

Preço C1'.$ 220.000,00
de Iteençapara queimada e derrubadas de mato, dev�m

Um terreno sito em Pedra Grande, Junto a 'VIla re.1 dirigir-se às Agências Florestais MunicipaiS ou díretamen-

sídencíal 'do 5 distrito Naval medindo 13 x 14 I
te a esta Bepartíção, situada à rua

!'Ia.nto..
s Dumont n", 6

Preço Cr.$ 50.00CNo
� em Florianópqlis.

Dois lotes de terreno, medindo. cada um 10 x 3D, na
Telefônel 2.470 --- Caixa Postal, 395. I

cidade de São José, em frente a Caixa D'Água, I Kndere�o teJegráfic:,�A.:_�uva
-

F�orian,�,.í!:,e_��·1Preço cada Cr$' ::'0.000,00.
4 lotes no centro da cidade. Otimo ponto para cons-

truir uma casa no centro da cidade - valor Cr$ .

330.000,00
uma casa de madeira a rua São José, Estreito recen

construída, toda pintada a oleo. preço Cr$ 95.QOO,00
negocio. urgente

Informações a Rua Coronel PedNI Demoro 1541
10 andar - Estreito - Em frente ao Clne Gloria.

,

Viagem com- segurança
e rapidez

so NOS CONFORTAVEIS M1CRO-ONIBUS DO

RAPIDO l<SDL-BRASILBIBO"
Florianópolis - Itaja! - Joínvllle � Curitiba

M'
·

,

- o'v e IS
--

F,U.8 Deodoro esquina da
Rua 'I'enente ,Silveira

�

Por motivo de viagem vende-se por ótimo preço, um
finíssimo conjunto de quarto para casal em imbuia, aca
bamento de luxo, quase novo, com uma cama, 2 mesas de
cabeceira, um guarda vestido e Casaca com 3 corpos e um

camiseiro sapateiro.
Telefonar 6.625

Ô EsTADO

Filhos sadios
As crianças sadias acham pra

zei' nas menores cousas, ,Elas pró
prias inventam e confeccionam, cem
alegria, muitos dos seus brmque
dos, porque.a SLa bôa disposição

, física lhes permite fel' activas, es

pertas e bem-humoradas.

É, de facto, urna verdade incontestável que a ír.telgênc.a, o espirita inven

tivo se desenvolvem mais livre e �armoniosamente num sadio organismo
infantil.

Os médicos estão sempre ensinando e lembrando que a fraqueza, uma

alimentação mal orientada, o funcícnamento deficiente dos órgãos, as do

enças' enfim, são causas frequentes de atraso no desenvolvimento físico e

mental das c-lanças. 'I'ôdas as pessôas esclarecidas sabem '? quanto pode fi

infância infh.ir - favorável ou desfavoravelmente -- na vida adulta de

cada ser humano, U:r,:;t meníníce com saúde é patrtmóní , precioso, é indiscutível
factor de êxito, Os país devem, portanto, empregar 03 maiores esforços para que

.

seus filhos possarn contai" no futuro, com essa apreci.rvel reserva de energia,

Sentir.. se-!, decerto, muito mais feliz a criança íntelãgenternente cuidada,
o petiz robusto que imagina jogos divertidos e constrói, com poucos meios,

pequenos mecanismos engenhosos, do que o garoto doentio, vítima da inexpe
riência dos pais, o q�l, mesmo rodeado de bonitos brinquedos, será, na
maíorta dos Cil, 0'0, ,e123 n.mado e Irritável.

Grande inimi;0. di ssúde é a prisão de: ve..tr>, Essa íntoxicante .atonia

muscular dos intestinos tão cemum nas crianças e nos adultos, e da qual
resultam perturbações gástricas; abatimento, falta dê apetite, mau hálito,
nervosismo, erupções .na pele e outros. distúrbios mais sérios.

Ventre-Livre é o remédio de confiança para tratar a prisão de ventre

e os desarranjos gastro-intestínais, De 'acção- suave e sabor agradável,
Ventre-Livre é largamente usado pelas mães experientes e' preferido pelas'
crianças, tanto no Brasil como nos demais países onde penetrOtt.

,I Não esquecer nunca:

Ventre-Livre não é purgante,

______________'o� __

Raios X I DOCES
'

I Acmalll-se encomendas de
I docínnos em grande varie-

Idade; 'rodas e Bolo de Noi
va. Balgàdinhos para Batíza
dos � Aníversáríos e, Casa-
mentos.
llua OeL Melo e Alvin 17.

Te!. 3,416

/

ltpar�lha,em moderna e completa para flua\'lUer e:J;.�m.

radiolólico.

l�adiografilli e l'adimscop-tas.
Pulmões e coração (torax).
Estomago - intestinos e figado (colec1litO&'r�ila).
Rins e bexiga (Pielogua:(ía).
Uiero e anexos: Histero-salpingogralia com insufla

ção das trompas para diagn6...,tico da <esterilidade.
Radiogr�í'ias de OSSOIl em ,eral.
Medidas e:s:a�as dos diametros da bacia pa,ra oríenta

ção Cio parto (Rádio-pelvimetria).
Di-à:rla�ente na Materrudade Dr. Carlúll OOITe.. ,

I REAL AEROVIAS. Ter
ças Quintas e Domingos, de

I F'Iorianópol is, para Cur íti
I ba, S�'() Paulo e Rio, decolan

i �o. 3.s(,9,.50. Re�ervas pelo te
'lefone, 2358. ' l

Lavando com Sabão

'Yirgem· Especialidade
da, 018. IITIIL ,INDUSTRIAL--Jolovllle. (marca r8oistradu'

ecoDf)miza"'se tempo e dlnbei·ro
.,.�---_...- ....._---�..............._--� ,.":.. �, .._- -�--...,.!"",___.�._._�,._..

_�-�'_"""'�!"""",,,!--- :.;.

J��;.�:"�:;":&
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o ESTADO Florianópolis, Quinta-feira, 12 de Maio de 1955 I

GRANDE S�E�E�B��O D���"�A,r�N�E �E�A�T�'�R�N::O!��A !A�IA'��IN���DIO DE 1954, Realu:�rc':aiS
UM DESFILE DE MODAS, GENTILMENTE CEDUO PELA "A MODELAR", APRESENTANDO SEUS úLTIMOS MOD.t::LOS EM TAILLEUR, MANTEAUX E u!IO������Oli�esc�:h�:�da�PELES.

.

Merecera, raalmente haver. RESERVA DE MESAS A CR$ 200,OO,_NO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTATíSTICA OU DEPOIS DAS 13 HORAS PELO TELEFONE 3685, NA RUA
Isido "descoberta" há maisESTEVES JUNIOR, 28 OU AINDA NO t;LUBE DOZE DE AGOSTO.

tempo; entretanto dela, atéINGRESSOS PARA OS NÃO ASSOCIADOS - CR$ 50,00.
---------------------------__---".• ...... ...... bem pouco, apenas vaga-

-;· • _ ".._··_· • 1 Partida Social Democrático IAconteceu no :��:;�:o;:}���:;,
a

p�t:�i Zury Machado, e...
I
I

010r916rlo BOOI·ooal de S8Dta� Acy Cabral Teive
rascas focalizavam sempretU.. Aconteceu em Buenos Ai-
pontos aprazíveis da ilha, as

I ACONTECIMENT S SOCIAIS• C·atarlna res, capital da República Ar:-
suas belas práias ou a real-,O· I gentina. mente colossal Ponte Hercí-

.

E D I l' A L O sr, Eduardo Vuletich, se- lio Luz.
.

cretárío geral da Confedera- Pouco ou nada, no entan-ii••c a•••a••.A�••8�••••t De acôrdo com o que decidiu, em reunião de ção Geral do Trabalho, do-
to, se sabia a respeito do

12 de abril último, o Diretório Regional do Partido clarou que apoiará a candí-
seu povo.Social Democrático de Santa Catarina, na forma datura do general PERON, Ignorava-se, por exemplo,do artigo 19, letra "k" dos Estatutos, pelo presente para um novo período de 6
que o florianopolitano .fa-edital convoca os Diretórios Municipais do Partido, anos, na presidência da Ar-
zia carnaval, capaz de riva-

os senhores Deputados Estaduais, Federais e Sena- gentina. lizar com o do Rio.dore eleitos - sob a legenda partidária, para a Na mesma ocasião se 9,-
Entretanto, FlorianópolisCONVENÇÃO REGIONAL a.l·ealizar-se nos dias 28 nuncíou que o Partido Pero-

já não é uma cidade desco-
e 29 do mês de maio do corrente ano, com a seguín- nista apoiará o pedido da

nhecida, podendo mesmo serte Ordem do Dia: Confederação Geral do Tra-
considerada como uma ca-

a) escolha 110 candidato ao cargo de nover- balho, para estabelecer a se-
pital progressista e que,nador no pleito de 3 de outubro próximo oaracão entre a igreja e o
muito em breve, poderá ser

. vindouro; Estado, mediante um plebís- anapontada como um marc -

h) escolha do candidato ao cargo de Vice- cito e a reforma da oonstí-
te exemplo de recuperação e

Governador, caso seja criado; tuíção. de trabalho.c) outros assuntos de interesse parttdáeí», Já é bem crescido o nú-
O sr. Osmar � Cunha, prí-A Convenção Regional será realizada nesta Ca- mero de sacerdotes metidos

meiro prefeito eleito pêlapital, na séde do Partido, à rua Arcipreste Paiva n, no xadrês, pagando o crime
vontade soberana do povo5 e sua sessão preparatória será levada a efeito no ele haverem em seus sermões, de sua terra, desde que as-dia 28 com início às 15 horas. estabelecido o princípio da
sumiu as suas funções, ou-

Florianópolis, 5 de maio de 1955. independência espiritual da
tra coisa não vem fazendoCELSO RAMOS igreja em face dos interesses
senão procurar engrandecerPresidente em exercício partidários do govêrno. Florianópolis, tornando-aJOÃO DAVID FERREIRA LJMA A luta contra a religião é
conhecida e digna das d�-Secretário-Geral uma das etapas fatais no de-
mais progressistas do nossoRUBENS DE ARRUDA RAMOS ssnvolvímentc elas formas to-
Brasil.Secretário talltárias de govêrno, A outra
Enumerar as obras inicia-ROBERTO OLIVEIRA etapa é a agressão externa.

das, em andamento ou jáTesoureiro A opinião pública brasilel-
concluidas, seria desneces-

ra acompanha com o maior ,

-. sário.,
cuidado e à máxima preocu -

Rsportar-nos-emos, ape-
paeão a marcha da odiosa

nas, à notícias provindas de
campanha que o general Pe- Pôrto Alegre, onde a exibi
ron e seus sectarios

-

estão
cão do filme sôbre o Cama

movendo contra a igreja ca- val de Florianópolis de 1955.
tólica no intuito de destruir

agradou plenamente, tendo
'as forças morais e espirituais

mesmo despertado surpre
que constituem a salvaguar-

za e empregando os prôprida dos povos e são um ele-
os -termos daquela fonte no

manto permanente' de segu- ticiosa, "o povo gancho [a
rança nas ímãs relações com

mais imaginou que Floria
os vizinhos.

nópolis tivesse çarnaval de
E' bem justificada a pre- tanta classe".

ocupação com que vemos o
Não há dúvida o surto de

peronis��. �vj)ll.lir: no m..�-- pr'õgl'esso pot-qt:e vem pas
mo sen 1 o

.

o nazismo e 00
sando a nossa capital, já es

fascismo,
_

pois que no curso
tá se fazendo notar em ou

�controlavel dessa marcha a
tr id des que vêm as-_ . " Ias Cl a ,politica agressiva e sempre br .das o despertar dês-

1
-.

f t 1" som I a
um coro ario a a .

te nosso pedaço de terra, há
Está, assim, travada, na

tanto tempo esquecido em
Argentina, uma luta desl-

sono plácido e profundo ...gual.· De um lado as forças
totalitárias de Peron e de ou-

tro as forças espirituais da VENDEiSE OU
igreja católica. ALUGA-SE

.,

Não tendo mais a quem a- Bela residência à Rua
tacar nem prender, Peron se Presidente Coutinho 82, cer
volta contra os sacerdotes, cada de jardim chacara,
acusando-os de conspiradores nÇl melhor ponto da cidad�.
e traidores da Pátria. Vva, Carlos Leyendecker,
Será o fim do Ditador, não no endereco acima - Fone

tenhamos dúvidas. 13697.'
Peron se acaba. Peron eleve jestar completamente aluci- .....__�

nado.
.

I
Faeamos votos para qu'! i·P e e-to do D!llleless� �uta !remend�, o povo' r c I

a.rgentmo colha �)I�eClOSos en-I CONCEITO ERRADOsmamentos, eXIgmdo a sua
N-

.

'd d· I _liberdade num regi'men da- .ao e �eI_ a e que a. a

mocrático, por excelência. ,ranJa,. o. hm�o, a tan�erl?�,
a turanJa seJ�m preJudICI
ais. ao organismo por serem

azedos: muito pelo contrá-
ALUGA-SE rio êsses frutos, deixam re-

Uma sala grande no' Edi-
1
síduos alcalinos que neu-

ficio Patérnon. I tralJzam os ácidos resultan-
Tratar na Rua Conselhei-; tes do consumo de produto

m Mafra 25. !animais.-. ,

O candidato à presidência na horta, cOl;fortáveis como

da república, Sr. Etelvina i carroça; afinal, de ônibus,
Lins, escolheu, como slogan só o nome e assim mesmo no

de sua candidatura, o título I registro da Inspetoria de
dêste artigo, "pão e vergo- I trânsito. Até parecem so

nha": Que frase acertada bras de guerra. E notem se
'É realmente a grande neces- nhores; quem - viaja nê
sidade do Brasil - "pão e les, sempre é bom despedir
vergonha". Senão, vejamos. se da família ao .sair de ca

Depois de tantos boatos e
i
sa. As filas são interminá-,

I
As 5 - 8 horas. .

e conversas de esquina, con- veis. Como há de ser? Po-
���-

.

.

.

"

Tin Tan
� Thelma Fer- sumou-se o aumento de bres que ganham miserá-

funcionário . de Baneo=drr't rano
- �m.. .preço, nas. passagens dos co- velments, comerciáeios- com

Brasil, e d� sua exma. es-I SIMBAD O MAREADO letivos da capital. Não foi ordenado de fome; Cr$ 2,00
I No Programa: um aumento correspondente é, o aumento foi mesmo des-posa d. Ana Hilda Xavier IFaraco, engalanou-se fes-, Paisagens Do Brasil. Nac. ao 'do salário mínimo, nem concertante. O pão já era

tivaments, no dia 7 do cor-!, Preços: 9,00 - 4,50. tão pouco ao concedido a pouco, mal dava pará o es-

d t a qualquer' classe, mas um es- tômago aguentar das 8 ásrente, com o a ven o e

�-- .;�... 11se;ls !ilhos H�lena Mar�a e .� I j:r-!:I� candaloso 100 %. Onde es- 12, mas em compensação,
MIguel FranCISCO, ocorridos �lt __� tamos senhores: parece-nos vae ser muito menos agora.
na Maternidade "Dr. Carlos, - - que alguém perdeu a noção Mais aumento de ônibus,
Corrêa", nesta Capital. I A's 8 horas. de matemática que possuia. menos comida, mais misé-

que se- Aos galantes e robustos, ALEM DO SAHARA (100%. Incrível, assombroso, ria, mais fome e mais lucros
dl'stl'nta .

'd . I (T hnl'co'lol') fantástico e mesmo -vergo- para as Emprêsas deI'ecen�naSCl os as

smceras,'
ec·

dama aniversariante, que felicitações de O ESTADO No Programa: nhoso. Temos a impressão ônibus e funerárias. Feliz-
conta na sociedade local que se congratula com o.s' Fatos em Revista.' Nac. de que os responsáveis pelo mente não temos cores po-
com vasto circulo de reIa- dignos genitores, Preços: 9,00 - 4,50. aumento sómente considera- líticas, mas muito bem, Sr.
ções, 0- "O ESTADO", res- Censura até 14 anos. ram a alta no custo das pe- Etelvino, ou quem for eleito
peitosamente, se associa, ças e acessórios, da gazoli- arranje, não aos quilos, mas
formulando os melhores vo- na e nada mais. Nenhuma as toneladas, pão e vergo-
tos de felicidades. Emprêsa merecia o nababes- nha.

•

FAZEM ANOS, HOJE: co cem por cento e muito Sodemini
_;_ Sgt. Sebastião Carva- A's 8 horas. menos a "linhazinha desgra-

lho, do 14° B. C. 10) Nóticiario Guaiba. g-raçada do Estreito", a

I- sta. Maria. Helena Jo- Nac. mais movimentada, sem dú- MJI1iisé, diléta filha do sr. Ja- 20) SUPLICIO DE UM vida. Dever-se-ia estudar �
Icob Jorge José, do alto co- CONDENADO Com: Com carinho, a fim de ver "

mércio local; Stephen Mcnally se ela merecia 50%, pois,

- jovem Adilson, filho
30) A CIDADE QUE NÃO talvez nem isso, mas nunca,

do sr. Alexandrino Pereira DORME _ Com: Marie cem })or cento. Será que os
- sr. João de Deus

Ma-l Windsor Senhores, que concederam o

chado, alto funcionário pú- Preços: 7,00 _ 3,50. flumento, tivHam a bonda'de
blico estadual, J'á em goso I t' 14 de ir ver in locum, o que émp. a c DilOS.de merecida aposentadoria, I a linha do Estreito� Acho
e pessôa muita relacionada. , •.jrap.t1J> à

U'
AL-;

IIQ._.
que não. Assunto de gabine-

na sociedade local; NOP'AAção ..- l)J I] te, cOmo foi o aumento da
- dr. Mário Mafra, bri- llnti.Enzimática I

_.___ �aifnt:;.. sgasoIGinad,. que no ladPis. dolhante advogado em Rio do - �----- - r. u m, 80 pro uZIria
Sul, onde é iutluente prócer A's 8 horas. uma alta de- 1 % no custo
pessedista

:

.Jeff Chandle.r - Loretta da vida. Acreditamos qúe
- sta. Regina Mimoso Young _ em: não cogitaram de ver, se o

Ruiz, filha do saudoso jor- POR TUA CAUSA povo estava sendo kanspor-
Mimoso Ruiz N o Programa: tado em ônibus de verdade,
- sta Soraia Daura Jor- ReporteI' Na Tela. Nae. carro de mão, gali�ta ou ca-

ge, filha do sr. Alfredo Ni- Preços: 9,00 _ 4,50. minhão ... Não conseguimos
colau Jorge I t' 14 ilualificar com justiça, masmp. a e ,anos.
- menina Vera-Lúcia, fi- os carros do Estreito são

lha do sr. Aribalôo Povoas

W�l1I�TI··>711-g).
.

uma mistura de todas as I- menina Maria-Isabel, Iti. viaturas citadas. Sujos-filha do sr. Astrogildo Soa- �crrM como carro de mão de usar Ires de Carvalho
_ . -------=::-----�� ---__� _

do-:r��nf��aS�����:e, filha �:n�e�or��nde _ Elvira I AVENTURAS!Do�lzE-MUTR'ETA. �
•••- menina Ivonete, filha R.8yes - em: Ido sr. José Elias Coelho.

.

GENGHIS KHAN '

- menina Maria da G\ó- N o Programa:ria, filha do sr. João Jorge Sul em Foco. Nac.de Souza Preços: 7,00 - 3,50.
- menino Paulo Roberto, Imp. até 14 anos.filho do sr. Francisco Mo-

rais
menino Augusto Cesar, _'_-...-

'

Par iicipação
filho do sr. Nazaré Camisão Abelardo Abrahnm e se·

'COZINHEIRA, nhora, participam o nasci-
Precisa-se na rua 'Lacer- ,menta de sue filho Carlos

·da Coutinho, 13 (Chácara. Augusto, ocorrido dia 8 do
do Espanha). • .� 1· corl:ente na Maternidade IPaga�se bem. Dr. Carlos Correa.

Aniversár!o: Com pra- de acontecimento no

usa_, Registro em minha coluna'
zer registro em minha co- hinos, Bar". Tudo está sen- o nascimento do garoto Re
luna, o aniversário trans-. do preparado e terá coisas. nato Vilson, Filho do sim
corrido ôntem da Sra. Ruth. de arrombar. I pático casal sr, e sra, Mi
Hoepcke da Silva, esposa I Nesta noite o Pianista, cheal Captzan, alto comer

do Dr. Aderbal Ramos da: promete tocar a noite toda
,.
cíante nesta praça.

Silva. Dona Ruth e uma. das I
e não, conversar com pes- Tive o prazer de conhe-

dez damas mais elegantes � soas estranhas. I cer o elegante viajante dos
da cidade e dada as rela- r -0- . afamados Tecidos L. Caldas
ções que possui, foi para a I Está em Florianópolis o

'

SIA. O jovem é discreto no

sociedade uma data marcan-I conhecido jornalista Ilmar
I
vestir dando pref'erencia a

__ te. A coluna social deseja I
Carvalho hora-residindo. na ! roupas escuras e gravata de

à. elegante dama os melho- . cidade de São Francisco no
.

uma só côr. Não há dúvida
res votos de felicidades. I Sul. O nosso Jornal deseja- I

que os tecidos L. Caldas SIA
Bar: Aguardem, um gran� lhe feliz estada. I

estão bem representados.
c.

RENUNCIA
�"

Chora de manso e no intimo ... Procura
Curtir sem queixa o mal que te crucía :

O mundo é sem piedade e até riria
Da tua inconsolável amargura ..

Só a dor enobrece e é grande e é pura.
Aprende a amá-la que a amarás u mdia.
Então ela será tua alegria.
E será, ela só, tua ventura ...

/

I CINE SAO JOSE'
I A's 3 - 8 horas.

Robert Mítchum - Jean

I ����;�E e��DACIOSA
I

A vida é vã como a sombra que passa.
'

..

Sofre sereno e d'alma sobranceira,
Sem um grito sequer, tua desgraça.

No Programa:
Cine Noticiario. Nac.

Preços: 10,00 - 5,00.
Censura até {) anos,Encerra em ti tua tristeza inteira. . .

.

,

E pede humildemente a Deus que a faça
Tua doce e constante companheira ... '[.•• atiMANUEL BANDEIRA

ANIVERSÁRIOS

Sra. Henrique Stodieck
Aniversaria-se hoje a

exma. snra. d. Maria da

Graça Stodiech, esposa do
110SS0 prezado conterrâneo
dr. Henrique Stodieck, Pro
fessor da nossa Faculdade
de Direito.
As homenagens

rão tributadas à

..-0-

NASCIMENTOS
O venturoso lar do nosso

prezado conterrâneo sr.

Carmelo Mário Faraco, alto

.�

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

PAO E VERGONHA

.'fj..&!
......odi.,...

ParticipaçãO
CARMELO MÁRIO FARACO E SENHORA

têm o prazer de comunicar aos seus parentes e pes
soas de suas relações, o nascimento de seus filhos

Helena Maria e Miguel Francisco
ocorrido [I 7 do corrente, na Maternidade Dr. Carlos
Corrêa.

Florianópolis, 9 de ma io de 1955

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



4 Ploríanépolís, Quinta-feil'a, 1� de Maio de 1955 o ESTADO

�oDfirmada a vinda do
Está definitivamente assentada- ti vinda do categorizado esquadrão do GREMIO ESPORTIVO BRASil, tri-campeão d a cidade de Pelo
tas, a esta Capital. A famo�a equipe do GREMIO BRASil, que ostenta atualmente o título de vice-campeã çaücha. realizará uma sé-
rie de jogos em Santa Catari-na, fazendo sua estréia em Florianópolis, dia 24 à noite, enfrentando possivelmente o FIGUEIRENSE' F.
c., campeão local.

Constituida por jogadores de indiscutível classe, como CARUCIO - SULI- OSWALDO - SEÁRA -'TIBIRICA MORTOZA - NE�'
GRITO - JOAOUIMZINHO - GITA e GAIZÊ, o quadro do GREMIO BRASIL é considerado como um dos melhores do Rio Grande do Sul
Em torno de sua apresentação há enorme expectativa em nossos meios esportivos, pois além do seu poderio, ser á esta a' primeira.

/ vez que um conjunto de Pelotas, se exibirá entre nós .

•••a••G•••0@S.��8��®®O�!O�.��•••••••$�.�8••���ae8.�.�G�O�*�$ ••G�.�••••••8�e••�.e•••�••••••��.�••••••�•••••••••••••••�•••�•••••M.a••••f���.�.@•••o••••••��••,

"O Estado. Esportivo" �������.t,
.............�Q}��e��a••••e•••••••es.��Ii (J••••••••••••••

• "V .pa M�•••••iI (j•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••,.0...... let anijverESátriod da POlíCi13 ]'Jd[�-l 'ar (O S a o, na sa a -

irmas daquela Corporação,
.ealízou-se a prova de fàore·.
,e CAPITÃO ADAUTO, jus
a homenagem prestada ao

nilhante oficial da Fôrça
'ública de São Paulo, hoje
,1ESTRE D'ARMAS também
la Milícia de' Santa Ca tarí

'la, porque o era da sua Cor

.oração.
A prova em tela, fúi uma

omenagem que ao Capitão
\.Jftuto prcs' ou o seu C.:.,i.ég,l.
,T:l.ior Rui, oferecendo tres
'l.ec alhas para Cj UI' tossem

.isputadas numa P)::;\I). l nuí
vídual de florete, na presen
ça do Capitão Adauto que
seria o patrono da prova, no
dia em que, na sala d'armas
onde ministrou, em 1947, co
nhecímentos de esgrima, lhe
fossem entregues o diploma
3 o "brevet" que lhe conre
'em o grau de MESTRE D'
:\RMAS do Curso de Esgrima
Ja Polícia Mllítar catarmen
se.

Presentes Comando; orí

cíalídade, graduados, compe
tidores e representantes cí
/is de ambos os sexos, o se,.

.ihor
.

Coronel Pedra Pires
:ljsse das razões que o leva
'am a, usando das prerroga
Livas que lhe concedem a lei
que instituiu o curso de es

gríma, conceder ao Capitão
Adauto Fernandes ele Andra
'de e Tenente Aix Gomes, o

jrau ele Mestre d'Armas,
Após a entrega, o senhor Co
mandante passou a palavra
ao Major Rui que tendo re ..

�apitulado, elesde os primór
dios, os fatos e acontecimen
tos da esgrima que resulta
ram nos relevantes servicos
prestados aos catarinen�es
pelo homenageado, diss'=!
tambem. da justiça que re

presentava a homenagem
daquele momento. Agradecell
o homenageado que em elo
quen,tes palavras afirmou
dos sólidos laços de amizade
que o liga a terra catarinen
se.

A banda de música da Po
lícia Militar abrilhantou a
festa. A senhorita Nívea Nu
?es, rainha da esgrima cata
rinense, esteve presente. Os
competidores sorteados apre
sentar;'lm-se na seguinte or
dem de chamada: Tenente
Zízimo Moreira, Tenente Pau
lo Cardoso, senhor Leonel
Pereira, Tenente Alinor Ru
thes e Tenente Carlos Hugo.
O torneio decorreu com a fi
dalgui� costumeira. Os due
los s� sucederam dentro de
um. ambiente de impetuoSi1.
combatividade e muita no
breza. Os resultados finais
galarctoaram com RS meela ..

lhas ofertadas os Tenentes
Carlos Hugo, Alinor Ruthes
e Paulo Cardoso, respectiva
mente, 1°, 2° e 3° lugares.

FAIXA BRANCA

Um barco de Seresteiros foi a origem ( Campeonato Cafarinense de Tenis
d FI Dando prosseguimento ao Campeonato Estadual de Te-

O amengo ils a F. C. T. fará realizar, no próximo domingo, dia 15,

(Continuação) Flamengo foram ajul e lois torneios, um entre o Lira T. C. e o C. N. Marcílio Dias,

CAMPO, A PRAIA DO Juro. E, com elas, em 1895, Je Itajai, nas quadras do primeiro, nesta Capital e o ou- O Conselho Administrativo de F. C. B. B. em reunião

RUSSEl.. ano, como se sabe, da funda- :;1'0 entre o Tabajara T. C. e o T. C. Boa Vista, de Joínvíle, realizada aos cinco (5) dias do mês de maio de um mil no-

Como o Flamengo não dis- çào do clube, o Flamengo nas quadras elo Tabajara, em Blumenau. vecentos cinquenta e cinco, resolveu:

punha de campo de futebol, disputou suas primeiras re-
Os torneios constarão, como já aconteceu nos já rea-

Borgerth e seus companhei- gatas. .ízados, de 5 síngles e duas duplas da classe masculina; 2

ros treinavam na praia do AS EQUIPES CAMPEÃS nngles e 1 dupla femininas e uma dupla mista.

Russel. Treinavam à vista DE FUTEBOL A classificação dos concorrentes, no campeonato mas-

de quem quisesse ver êste Esta a constituição das culíno por equipe, até o momento, é a seguinte:

fato, êsse contacto direto e .loze equipes do Flamengo 1° lugar - C. N. Marcílio Dias - 6 pontos.
fácil com o público póde campeãs cariocas de fute- 2° -" - T. O. Bôa Vista - 4 pontos.

justificar porque o Flamen- boI: 3° - Lira T. C. - 3 pontos.

go está tão. entranhado na 1914 _ Baena; Píndaro 4° - Tabajara T. C. � 1 ponto.
alma popular. .: Néri; Curiol, Miguel e Ga- No campeonato feminino e de duplas mistas está ven-

Mas a praia do Russel io ; Oswaldo, Baiano, Bor- .cndo o T. C. Bôa Vista; de Joinvile.

era, evidentemente, para .,rerth, R�mer e Rau1. A partida entre Lira e Marcílio, a ser disputada domín

treinos. Campo oficial, a di- 1915 _ Baena; Píndaro e �o próximo, nesta Capital, afigura-se-nos decisiva. Caso o

retoria do Flamengo, medi- Néri; Curriol, Parras e
::"ira vença, estará muito perto de sagrar-se campeão por

ante 50% nas rendas de Galo; Baiano, Sidnei, Bor- equipe do Estado; caso contrário,' dificilmente, o Marcílio

seus jogos de futebol, ha- �erth, Rimer e Ra uI. Dias perderá aquele título. Bolão - Julho e agôsto
veria de conseguir - ora, 1920 _ Kuntz; Burgos e

No final do Campeonato serão tambem proclamados os

vejam só! - o próprio gra- I'elefone ; Rodrigo, Sisson :ampeões índívíduaís, masculino e feminino do Est9.do. Bolão - Setembro e outubro
mado do Fluminense. Mais � Dino, Carregal, Candiota, )portunamente, daremos as. classifieações individuais.

tarde, sim, é que surgirra sdnet, Junqueira e João de Terminado o Gampeonato, o que ocorrerá em junho
o campo da rua Paissandú .Jeus (Pullen). iróxímo, haverá então, na segunda quinzena de julho, nas Bochas - Setembro e outubro
e mais tarde ainda, o está- 1921 _ Kuntz ; Burgos _!uacll'as do Lira Tenis Club, o Torneio de Seleção, que in-

dio da Gávea. :S:mtiago) e Telefone; Ro- .tícará os representantes de Sta. Catarina ao Campeonato

PRIMEIRO JOGO, UMA irigo, Sidnei Dino; GaIvão, 1rasileiw, que será levado a efeito, em setembro, .110 Rio ele Bochas e Bolão - Novembro

UMA GOLEADA DO _�àndiota, Nonô, Junqueíra
Janeiro.

FLA�IENGQ c! Orlando Tôrres.
-

A primeira partida no 1925 - Matalha; Pena- V' s d- 'sputada a "Ta E
rr

campeonato da cidade, o 'orte e Hélcio; Japonês, ai er I . ça uropa
Flamengo disputou-a no dia �eabra (Roberto) e Mame- LONDRES, 10 (U.P.) - zesseis as' 36 equipes em-

3 de maio de 1912 - o cer- te; Nilton, Can diota, Nonô, O comitê de urgência da pen ha dos. 2) A sessão do
tame era relativo a êsse Vadinho e Mcderato : /IFA deu sua autorização comitê internacional olím
mesmo ano. E o jogo, efe- 1927 - Amado; Hermínio para que sejam organizadas pico se realizará em junho
tuado no campo do América, � Bélcio; Benevenuto, F're- .ompeticões para uma "Taça de 1955, 'em Paris. 3) Os
resultou em .uma goleada Jerico (Seabra) e Flávio J�uropéia", de futebol, sob srs, R, Seeldrayers (Bélgí
do Flamengo. A maior que �'osta; Cristalino, Vadinho, certas condições. Eis o comu ca), A. Drewry (Inglater
o rubro-negro registrou, até J'l'agoso (Nonô ) , Agénor e .icado distribuído depois da ra) e K. Gassmann

.

(Suíça),
agora em toda a história do _.Iodel'a1:ú. reunião: "Tendo sido consul- são designados para repre
seu futebol: 16 a 2 - e re- 1939 � Yustrick (Valter ><ldo pelas Federações Fran- sentar a FIFA nas reuniões
gistrada sôbre o E. C. Man- loulart); Domingos e Nil- ;esa e Dinamal'quesa de Fu- da Comissão Executiva do
gueira. ton (Oswaldo) ; Artigas ,ebol, a l'espeito de um pro- CIO, Com as federações in-
Nesse prélio, o quadro do ,Jocelino), Volallte e Mé- ,do relativo a uma Taca ternacionais e os comitês

Flamengo formou assim: jio; Sá, Válido, Leônidas �uropéia interclubes, o eo- olímpicos nacionais.
Baena, Pindaro e Nery; ,Caxambú), Gonzalez e Jar- As outras decisões toma- Egon Olingel', p/Federação Catarinense de Bochas e Bolíio.

, _litê decidiu que a FIFA
Curiol, Gilberto e Galo; Jas (Osn.i). das pelo comitê de urgênciaJê sua autorização com a
Baiano, Arnaldo, Amaran- 1942 - Jurandir (Luiz são as seguintes:ondição: a) q.ue os clubes
te, Gnstavinho e Borgel'th. 30rracha); Doming'os e Ni1- Uma reunião da "Il1ter-�mpenhGidos tenham obtido
Nesse prélio, o quadro do von; Biguá, Volante e Jai- national Football Associa-,utorização de sua respec-Mal dada a sai da, Gusta- 11e; Valido, Zizinho, Pirilo, tion Board", se realizaráciva associação nacional; N 'th B '

.

k (
,vinho llllCIOU a série de Perácio e Vevé. ) t'

- . em I Dl -elWlC Esco-
A] M

..

19A3 J'
) qu.e a compe Iça0 s.e.la

ICI"l) dl'a 18 d
.

h d SÃO FRANCISCO, 10 (U. !fitrião de primeira clr,o�!Sego s. arcou o prllneu'o e �l -: urandll', (Luiz Il'ga111zada sob a autorJda� ., e Jun o e
o ,..... ,

..

,,�-

marcaria mais quatro: cin- .}01Tacha); Domingos e Nil- , _. .

,

1955. Os representantes da L:) - AvelY Bl.u�dag,e, p�e- pala os atletas e aflCIOna-
co ao todo, p·ortanto. Arilal- .011; Biguá, Bria e Jaime; j�1i:oa �el��Oon;i:b!l��:de A�� I

FIFA serão Henri Delaunay -;Jdente (:0 ComlÍ.e Ohmplco dos".
do consêgnou quatro; Ama� v'üli(jo, Zizinho, Pirilo, Pe- . _

p

.

(França) Eugene Coppola

I
InternacIOnal, alsse, ({uan- ASSinalOU. Brundage que

;oclacoes de Futebol' c) ,.

'
- d d h 'd

.

A 'I'
-

rante outros quatro; Bór- <,ácio e Vevé. -'" ,
,,' _ (Itaha) e KUl't Gassmann o e sua c ega a aqUI, Ise a ustra la nao se encon-

gerth dois-, e. Galo -um.: E."o "1944 -:- Jurandir; Nilton !ue o nO,me _. �Ulopa n�o i (Suíça). lI.ue acre�ita que a AUfltrá- trasse preparada na ocasj-
. .

. '.' '.' ",assa seI uhhzado senao
O 't- lIa l)odel'a contaI' com as fa- "O se1'I'a: a pI'l'm '. .

JUIZ do cotejo foi Beliort J Quirino; Biguá, Bria e ,,_

d
. comI e adota a projeto " , ena vez na

• Duarte, figura legendária faime; J!tci (Valido), Zi-
.[lara cOl11petlço�s

'

. e eqm- apresentado pela Comissão cilidades necessárias, opor- história que os' Jogos Olím-
do Amél'ica.

'-

-,
. I' ::inho, Pirilo, Tião e Vevé.· .les. reyreSel1't�tIV�s" de as-

de Arbitragem da FIFA, tU,namente, para reter sua picos teriam que sofrer uma
"PAPAGAIO DE VIl\IT-ÉM'; 1953 - Garcia (Chamor-

:ocIaçoes naCIOnaIS .

prevendo a criação de um qualidade de organizadora mudanca de sede no último
E "COBRA, CORAL'" ,'0) ; Marinho (Leone) e O comitê de urgência to- CUl:SO para instrução de téc- dos Jogos Olímpicos de momento.
Frente 3.'0 Manguéfra, f'âvão; Servilho (Ja'dir), nou igualmente decisões a nicos, em setembi'o de 1955, 1956. O pl'eside'nte do C.O.I.

bem como nas partiâas irrie- Oequinha 'e Jordan; Joe1, ,'espeito dos Jogos Olímpi- em Cacolin (Su{ça). Brundage, que chegou por viajará, em bl;eve, para Pa-

diatas, o Flamengo apre- Rubens, 11\dio, Benítez e .�os de 1956. Eis o comuni- Finalmente, o comitê to- via aérea, depois de visitar l'ís, a fim de participar da
sentou uniforme Um tanto Esquerdinha. cado: mou nota 4e que a sede da <I Austrália, afirmou ter re- reunião do Comitê, em que
bizarro: Camisas com qua- 1954 - Garcia, Tomires e "1) O comitê designa M. FIFA é trarisferir para

eebido "g'al'antia pessoal"::;e escolherá a sede dos J0-
drados vermelhos e pretos, Pavão; Servilho (Jadir), Lotsy (Holanda), sir Stan- Titzigweg, 11, em Zurique. do chefe do govêrno austra- gos de 1960. A-ntecipou que
Como se fosse uma colcha, Oequinha e Jordan; Joel lay Rous (Ingl�terra,) e K. Terminadas as reuniões, Hano, H. G. Menzies, de que esses jogos deverão sér rea
de retalhos. Isso lhe vale- (Paulinho), Rubens (Eva- I Gassmann (Suíça.), e lhes o sr. Gassamnn (Suíça), se-

"o país cumprirá com seus lizados na. Europa, talvez
ria, ocasionalmente, o ape-_ cisto), Indio, Benitez (Di-: incumbe a. tarefa de: a) cretário geral da FIFA, ex- compromissos e será um an- em Roma.
lido de "papagaio de vin- da) e Zagalo (Babá e Es- . formar os grupos para os pl'essou sua satisfação pe- I

tem". querclinha.' IjOgOS eliminatórias, de ma- lo trabalho do comitê de ur-
.� �

_ _ --

Depois, essas camisas fo- Continua) . I naifa a reduzir para de- gência. A reunião era pre-
ram substituidás por ou- sidida pejo sr. Seeldl'ayers
tras: de listas horizontais (Bélgica), e dela participa-
vermelhas e pratas, largas, mm Drewr (Ing'laterra),
e brancas, estreitas. Fato Ma�s l m p� I'st t Lafarge (França), Lotsy
esse que valeria. ao Flamen- I. J - uU I a mar Q (Holanda) e Gassmami
go outro apelido: "cobra PROVIDENCE" Rhode I pràticamente sem defesa, a (Suiça).
coral". r�lland, (U.P.) Depois de pürtir do quinto assalto, po- Antes de abrü' ii. sessão,
Fínalmente, o Flamengo .::inco dias em estado de co-

I
dll1 o juiz sé, suspendeu a o pr;,sidente felicitou o dr.

adotaria jaqueta que até ma, faleceu o pêso médio lue;:) no oitavo "round". E' Drewry por sua eleição pa
hoje usa. Aliás, já com essa José Contreras, em' conse- 'o segundo pugilista da No- l'a presidente da "Football
jaqueta, o Flamengo con- quência das lesões cere-' y::\, Inglaten'A rplC falece por Association" inglêsa.. O sr.

quistaria o campeonato de ?r;'lfs sofridas na segunda-, C'flusa7 similares nos ú'ti-l Dre,wry, que era presidente
192-0. .telra passada, numa luta mos Cll1CO meses; em dezem- da 'Football Lea,gue" su-

Há _de se assinalar a, res- 'I
com Bob Bolton. Contreras,

!
bro, morreu o pêso pesado bstituiu o sr. Amos Brook

peito desse mesmo assunto, que "tinha 28 anós, sofreu Eddie Sanders, depois de Hirst que não pleiteou a

que as primeiras cores do LlnI intenso castigo e ficou UlUfl luta em \Villie James. reeleição.

Federacão Cafarinense de Bo-chas e
,

Bolão

Tomar conhecimento das excursões efetuadas pelos
grugos Dragões da Ilha e Bíg Boys a Blumenau e IndaiaL

Tomar conhecimentos dos ofícios recebidos do Clube
Náutico Riachuelo, desta cidade, da Liga Atlética Blume
nauense e Clube Blumenauense de Caça e Tirq ambos de
Blumenau e responder os mesmos.

Aprovar o calendário esportívo para o presente ano.,

apresentado pelo sr. Diretor-Esportivo; o quàl é ci seguinte:
Bolão - Meses de maio e junho - Torneio de Quartetos

(Livre)
Bochas - Meses de maio e junho - Inauguração e Torneio

Amistoso nas Canchas
da Sociedade de Atira-
dores de Florianópolis.

- Torneio Intergrupos
- 8 (Homens)

- Campeonato Regional
- entre os Clubes Fília-
- dos.
- Campeonato Regional
- entre os Clubes Filia-

Comunicar a todos os Clubes e Grupos que o Torneio
de Quartetos terá início dia (20) vinte de maio e será jo
gado todas as sextas-feiras, devendo as inscrições darem
entrada até o dia (2) doze do corrente,

- dos.
- Campeonato Estadual
- e encerramento.

Estipular .em Cr$ 25,00 (vinte e cinco cruzeiros) a ins
crição de cada Quarteto.

Cientificar aos Bolonistas por intermédio cios Clubes ou

Grupos que oCampeonato de Quartetos será realizado den
tro do regulamento interno ou seja - por pontos, podendo
serem usadas bolas de (2) dois ou (3) três furos, respeitan
do somente o tamanho máximo de 22 1/2 de diâmetro.

Marcar nova reunião para o dia (2)\ doze elo corrente
e convocar o conselho técnico para o sorteio de Canchas e

Quartetos a ter início dia (20) vinte.
.

Florianópolis, em 5 de I.laio de 1955,

Jogos Olímpicos ge 1960

Com ês�e vAiaI" ti.S.

-w-

-t'

..

/

J I

Empregada
Preeisa-se de uma cozi

nheira para pequena família:
bom ordenado.
Tratar Ija Avenida Mauro

Ramos 217.

VENDE·SE
Úm armazém de secos e

molhados sito a Rua Rui
Barbosa 10 (Frente a Praia
de Peixe), .

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



o ESTADO
...

Ftortanópolts QuinJa-feh'a, 12 de Maio .de 1955 fi

Nesta casa, destruida pe- dentor : "Ainda hoje estarás
las bombas, quasí no fim da comigo no Paraíso." The

guerra 'I'herese Neumann rese Neumann também fala

vive,' há quase trinta anos a 'hebraico, grêgo e latim des
sua "Paixão". Durante todo

I

de que se trate de diálogos
I) ano sangra cada sexta fei- e de orações relacionadas
ra uma ferida junto ao co- com as .suas visões. O Prof.

ração da estigmatizada. Na Franz Wutz, já falecido,
Sexta Feira da Paixão re- controlou e confirmou este
benta, no hombro direito fácto surpreendente. Outros
uma chaga sangrenta. 'I'he- visitantes como Erwin Frei
rese sente na cabeça a herr von Aretin julgaram
coroa de espinhos e na sua ouvir nas palavras da estig
TI uca sangram oito chagas. matizada diferenças entre a

A::i ligaduras tingem-se do linguagem culta dos sacer

seu sangue. dotes e a voz gutural de São
Nas Sl1:iS visões a est ig- Pedro submetido à um in

matizada perpassa a Morte terrogatórío.
de Cristo na Cruz. 'I'herese Acresce ainda que desde,
Neumann fala aramaico e 1926 Therese Neumann não

repete as palavras do Re-: mau algum' sólido e desde
1927 não tomou nenhum ali
mento líquido. Durante a

guerra e os anos seguintes
guerra e o sanas seguinte
a, filha do alfaiate não rece

bia senhas de racionamento I
mas um contingente especi-!al de sabão para lavar' os I
seus vestidos depois de as Ichagas se fecharem. Em ju- I
lho de 1927 quatro freiras,
ajuramentadas, procederam
á um exame, sob o controle'
'do Prof. Ewald em Erlangen 1e o médico particular de
'I'herese Neumann doutor
Seibel. Resultou deste estu- I
do pormenorizado que 'I'he
rese Neumann não toma
efectivamente alimento al-

.i;;:;'• ...._••l;" co inexcedíveis. O fenómeno
QUINTA-FEIRA, 12 DE MAIO de Therese Neumann é inex-

Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: . Se alguém

IOlicável
com os métodos da

tem sêde venha a -mím e beba . (João 7:37). Ler João ciência moderna.' Cepticos
4:7-lt1.

, falam de histeria mas UlU
Quando eu era u'jança minha família 'vivia numa grande especialista de psi

fazenda, onde havia uma fonte natural de água pura e quiatria declarou que a hís-
. fresca. Quando qualquer de nós estava. cansado ou se- teriá -pode ser um fenómeno
dento de calor pelo trabalho ou pelos brinquedos, podia metafísico.
a'l i matar a sêde; a fonte estava sempre pronta para 1'e- F'il izmeute em Konriers-
frescar e dessedentar. reuth não se explorou co-

Quando aceitei a Jesus como meu Salvador, en con- -nercialmente o milagre e a

trei nêle purificação, fôrças e refrigério para tôdas 'as lida continua como há ge
necessidades de minha vida. Àssim como aquela fonte' !·a.çôes. A, afluência de tu
matava-se a sêde na minha infância e o cansaço que me 'istas dura apenas poucos
vinha mais tarde pelo trabalho, assim seu espírito tem .iias do ano, e, em seguida a

experimentado crescente gôzo no Cristo infalível. ocal ida de recai na sua so-

Esta fonte brota das profundezas da graça de Deus. .olência para Só acordar na
Vem da bel-eza irradiante da Bíblia e da comunhão dos .róxima Páscoa.
santos, pela comunhão com Deus. Ela corre por todos os

escaninhos da vida, fazendo-a florescer e dar fruto. Es
tá à disposição de todo a.quêle que vem, ansiosa e humil

demente, beber dela.

Todos os anos na peque
na aldeia de Konnersreuth,
no sul da Alemanha, The
rese Neumann, uma mulher
simples de 57 anos teme nos

dias da Páscoa a vinda de

grandes massas de turistas
Milhares de crentes, curio
sos e cspticos chegam de lon

ge em onibus a pé de bicicle
ta ou de .automôvel para na

Sexta Feira Santa se reuni
rem no Adro da, Igreja de
onde se vê ao tudo uma; ca

sa modesta, pintada de ama

relo. E' a casa do mestre al

faiate Neumarm em cujas
janelas se vêem ,ger:ânios.
No pequeno jardim da fren

te já apareceram as primei
ras- flores da primavera.

----,--------------------------------�

A P E Llo
rbíanüna Santos e seu espôso achando-se ambos doen

tes e muito lJobres, com três rühos menores, pedem encare

cídamente um auxílio para construirem uma casinha:

Lista entregue nesta Redação .

Vereador João N. Pires .

O ESTADO , .

Lista do sr. Osvaldo Ramos ' .

Um anonimo : ..

Lista do Estreito , .

87,00
100,00
100,00
333,00
100,00
150,00

Com a Bíblia na Mão
,�-. .. 3X:� 'Z-CMEJIi

«No teDilêul.»�::�i

ORAÇÃO
Ó Deus tu nos tens dado a água da vida. Permite' que

jamais 'desprezamos esta fonte crístalína que está em

Cristo Jesus, nem que queiramos guardar egoístícamente
esta bênção só para nós. Ajuda-nos a repartir com os ou

tros � benetícío dêste refrigério. Por amor do Salva
dor.

PENSAMENTO PARA O DIA '

uma

Jesus disse: "A água que eu lhe der, se fará nêla
fonte que salta para a vida eterna." João 4:14.

Plorence Ziegler Sanger, dona de casa (Maryland)

<.,;t.1'.";;>-'::

efi(�iência
tradição
Desde 19271 se empenha a

Varig em off.recer. ao público
o melhor serviço, adotando .a�

foais modernas inovaçõ�s na

técnica do trànsporle aéreo.

VÁ.IG
�

Restaurante
. Napoli

auA Marechal Deodoro 10.
'

. Em La.ges, no sul do BrasU, o melbor I

D�conto especial para Oi aenhores viajantes,

BREBA MOTonrs.p ..a. iii

·,htm a satisfação de participar que confiou ii

VE.a. S.A.
Veículos e Máquinas Agrícolas sAo PAULO

a distribuição exclusiva, para todo o seu território
de operações, dos internacionalmente famosos

TRATORES DE ESTEIRA
'JBRED,A'1gum.

O Prof. Dr. Specht con

firmou que os seus colegas
procederam ao exame com

cuidado e um zelo cíentífi- •

TERRITÓRIO DE DISTRIBUIÇÃ:0;
Distrito Federal - Estados de SQO Pculo, Rio de Janeiro, Espírito Santo,

Minas Gerais, Golôs, Mato Grosso, Paraná e Santa Catarina.

,·'rT]l��(,
.

.-=

Centro Excursionista
Arnoldo Raulino

PASSADO
Franz F'iei-Iinger

12 DE MAIO

.

A DATA DE HOJE RECORDA-NOS QUE:
Conselho Regio
Dal de Engenha
ria 6 Arquitetura
da 8u. Região

_ em 1.500, por efeito de tempestade, sossobraram A T E N ç Ã O
l navios da esquadra de Pedro Alvares Cabral, quando E1TI •
, cumprimento ao programa estabelecido para o.iavcgavam para. o Cabo da Boa Esperança, perecendo C'. 1 M' J' I J I' 7 _

- s

B rt 1 �. D' . /
meses (e aJO, Ul! 10 e u ho, o CENTRO EXCURSIO-:>ar o Om"tl la,

. " . NISTA ARNOLDO RAULTNO id
'

_ em 1.648, partiu do RIu de .Ianeiro com a expedi- .,

'. ,conVI a aos-seus asso-
. ciados a tomarem parte na excursão que realiza

' ,

f:&0 destinada a reconquista de Angola, Salvador Correia I '. �
c. •

,. ,�',' _

"

ra a
.'
01'-

I cv s. B
.

I D
'

;j' -

f
.

I
taleza da Ilha de ANHA10lVIIRTIVI na baía norte no,e �a e- eneVlC es. essa expeulcao aZlam parte como ,.

. .

.

'. " ., ,
'.' 'prox1mü domin zo dia 8 do corrente

.f'Op;1S de desembarque, 900 homens alistados no Rio de C···.
"" .'

I
.

,

I' Ol11Ul1IC[lmO� que a saída está marcada paraus 6 ho-anerro :
. ras da manhã do Caiz da Alf ân I ' e I h

'

.

I_ em 1.763, entrou na Vila do Rio Grande o General
....

,C" '.
' c a nega, m anc a especta

espanhol Cebalhos : '\
e o ret�rno �s. 16 horas �10 .mesmo dia.

.

_ em 1.818, a Cavalaria de Voluntári�s sob o co- ,A mscrrçao e derna is mformações, serão prestadas
mando de Vasco Antunes e os Marinheiros de Diogo Jor- .

pelo GUIA �esta Excursão _ Sr. Francisco Schmitt-
B

.

Ii . que atendera pelos _' telefonES TIros 2965 3664�'e de l'lto, repe lI·am. as tropas do caudIlho Encarna- . . ou .

EDITAL
Pelo presente tÓ1'I10 públi

o que o SI11'. IVAN AL-
1ERTON CASCAES, reque
eu a este Conselho, a rene

fação de sua licença como

.:ONSTRUTOR, a título
�l'ecário para o Municipio
te Orleães, Estado de San
ri, Catarina ..,-- de acôrdo
om o parágrafo único do
Jeereto nO 23.569, de 11 de
Jezembro de 1933.

, Ficam, pois, convidados

t ,s profissionais interes-
• Jados já registrados neste

:';onselho, a se pronuncia
rem a respeito para o que
. hes é concedido o prazo de
'\0 dias, a contar _da publi,
.'ação do presente Edital.
Pôrto Alegre, 1 de abril

de 1955.
Eng. Felicio

,

Lemie",zek
Presidente

.'Íon;
- em 1.837, 110 Rio de Janeiro, faleceu Evaristo Fer-

l'eÍl�it da Veig'a;
- em 1855, em São Gabriél, Provincia. de São Pedro

�---'

lo Ri.o Grande do Sul, nasceu Hermés Rodrigues da
-Fonseea, que veiu a ser Marechal do Exército Brasileiro, I
tendo, ocupado, além de outros cargos importálltes, os de
Ministro da Guerra e Presidente da República. Faleceu
('m 9 de Setembro de 1.923;

,

-- em 1.888, entrou em diseussão, no Senado, o pro
jéto de lei dedarando extinta a escravidão no Brasil.
Foi ,aprovado por 4.6 votos contra 6, marcando-se para o

lia seguinte a ultima discussão;
_:_ em 1.902, em París, faleeeu trágicameríte o aero,

lant'a Augusto Severo de Albul'querque Maranhão, nas

cido em Macaúba, no Rio Grande do Norte, em 1841. O
wavo pitmeivo aéreo na tl'agica. manhã daquele dia, tom
'10U com o seu dirigivel "PAX" sôbre a Avenida do Mai
'1e, imolado ao grande ideal de sua vida - a conquista
do ar;

_ em 1.933, foi p'.lblicadono "Diário Oficial" o Re
J:imento interno da Assembléia. Constituinte, cujas fina-
lidade principais seriam: elahorár a. futura. Constituicão'

Nova YOl'k, maio (AgêncLl
>, Nac�onal - SINB) - O Bueleger o Presidente da República e apl'ovar ós átos do

Governo Provisório. .' I

A Diretoria

AUMENTOU A PO
PULAÇÃO

CASA MISC.IJANIA diJItT-l
b\!ldora doa Rádio. ac.A.
Vitor, VaJVÚlu • D.lac(IfJ,

l Quem achou?
Perdeu-se um relógio pul

'�eira de ouro com 6 rubis e

:! brilhantes no trajeto llas
ruas TI'ajano, Tenente Sil

,eira, Arci}Jl'este Paiva, Vis
[Jonlle de OUi'O Preto, Almi
rante Alvim· e, Largo Benja
min COllstant., Quem 'o en

controu fàvOl' entregá-lo no

Largo BenJamin Constant, 11.

1, que será bem gratificado..Ao Publico

reau de Recenseamento dos
Estados Unidos estimou a

população do pais em .

164.367,000 pessoas, a 1° de

março - informa a impren
sa de Nova York.

Resfriou-se ?,ANDRÉ NILO TADASCO

O "SatoaÍn" é excelente
para ,combater as conaEsta cifra, que abl'ange a·

as fôrças armadas no ultra- quênciaa dos resfriados:
mar, representa um aumen- irritações dos bronquios,
to de 2.825.000, ou seja, 1,7 tosses, aatarros. Peça ao seu
por cento, sôbre o censo do farmacêutico "Satosin', in
ano passado. Em relação 9,0 d i,cado, nas traqueobron.censo de 1° de abril de 1950,
o aumento populacional foi qu ites, e s\las manifesta.
de 13.235.000, isto é; 8,8 por �Õe8. Sediltivo da tosse -fi
cento;

CASA nu SILA
Rapazes: Recem chegados'

lo Rio necessita alugar uma
'asa ou saJa, preferencia
,�entro comercial.
,.Fineza' procurar 811,l'1J.

A .ELEjT_ROTECNICA INDUSTRIA E COMERCIO
S/-A-,

.

tem ci gráto prazer de comunicar aos seus fregue
ses e amigos, que patrocinará com EXCLUSIVIDADE,
no dia 14 de maio, na Rádio Guarujá, os programas de
apresentação do artista catarinellse

PITYC4 expector�n te.
. ••. ..J

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DE BIGUAÇU do o Suplicante adquirir o necessano titulo para a JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DE BIGUAÇU

EDITAL DE CITAÇÃO COM O PRAZO DE TRINTA transcrição no Registro. Para efeito de alçada, dá-se EDITAL DE CITAÇÃO COM O PRAZO DE TRINTA EDITAL

(30) DIAS esta o valôr de Cr$ 2.100,00. P. deferimento. Biguaçu, (30) DIAS Pélo presente terno públi-
o Doutor Abelardo da Costa Arantes, Juiz 18 de abril de 1955. (ass.) Acácio Zélnio da Silveíra. O Doutor Abelardo da Costa Arantes, Jul

co que o Snr, IVAN AL-

de Direito da Comarca de Biguaçu, Estado de Relação das testemunhas: Domingos Martins, Gumer- de Direito da Comarca de Biguaçu, Estado de BERTON CASCAES, reque-

Santa Catarina, na forma da lei, etc. cindo Manoel Ferreira, Ildefonso Jaques, Jovito José Santa Catarina, na forma da lei, etc.
reu a este Conselho, a reno-

FAZ saber aos que o presente edital virem ou de- Sodré. Em a reterida petição foi exarado o seguinte FAZ saber aos que o presente edital virem ou de- vacão de sua licenca como

le conhecimento tiverem que, por parte de João .Mi- despacho: A. Designe-se dia e hora para.a justificação le conhecimento tiverem que, por parte de José Fran- CONSTRUTOR, a· título

guel da Cunha, por seu advogado o Dr. Acácio Zélnio previa, ciente o Dr. Promotor Publico. Big. 18.4.55. cisco Péres, por seu advogado o Dr. Acácio Zélnio da pl'ecário para' o Municipio

da Silva, lhe foi dirigida a petição seguinte: Exmo. Sr. (ass.) Abelardo da Costa Arantes, Juiz de Direito, Pro- Silva, lhe foi dirigida a petição seguinte: Exmo. Sr. Dr. de Orleães, Estado de San

Dr. Juiz de Direito da Comarca de Biguaçu. João Mi- cedida a justificação, foi esta julgada por sentença do Juiz de 'Direito da Comarca de Bíguaçu. José Francis- ta Catarina - de acôrdo

guel da Cunha, brasileiro, casado, lavrador, residente teôr seguinte: Vistos, etc. Julgo por sentença e [us- co Péres, brasileiro, casado, lavrador, residente e do-
.. om o parágrafo único do

e domiciliado em Alto-Biguaçu, querendo promover tificação produzida pelo autor Antonio Jorge da Silo miciliado em Três Riachos, neste Município, querendo decreto nO 23.569, de 11 de

neste Juizo, uma ação de usocapião, vem, por seu pro- va para que produza os seus devidos e legais efeitos. promover neste Juizo, uma ação de usocapião, vem, dezembro de 1933.

curador e advogado infra assinado, expor e requerer Cite-se por mandado o Dr. Promotor Público e os con- por seu' procurador e advogado infra assinado, expor Ficam, pois, convidados

a V. Exa., como segue: Possue o Suplicante, mansa, pa- frontantes do imovel. Para ciência dos interessados e requerer a V. Exa., como segue: Possue o Suplican- os profissionais interes-
�

cifica, ininterruptamente, sem oposição e com o incertos, expeça se edital na forma do art. 455 § lOdo te, mansa, paciflcamente, ininterrupta e continuada- sados .;á registrados neste

"animus dornini", ha 36 anos, dois terrenos situados Cod. de Proc. Civil. Custas afinal. Big. 5 de maio de mente e com o "animus domini", ha mais de trinta Conselho, a se pronuncia

em Alto Biguaçu, neste Municipio; Os ditos terrenos 1955. (ass.) Abelardo da Costa Arantes, Juiz de Direi- anos, um terreno situado em Três Riachos. Mede o re- rem a respeito para o que

são de medidas e confrontações seguintes: terreno de to. E, 'pata que chegue ao conhecimento de quem in- ferido terreno 109.492m2. E' seu perímetro o seguin- lhes é concedido o prazo de

288.464m2, tendo 220m de frente que faz ao N. e de teressar possa, mandou expedir o presente edital com te: O lado oeste do terreno, linha N·S, mede 725,4m,. 30 dias, a contar da pulilí

fundos 1.540m, sendo que na altura de 660m a contar o prazo de trints (30) dias, que será publicado e afixa- daí segue em ângulo reto a direção O·L em 171,6m, cação do presente Edital.

da frente para os fundos, o terreno sofre um estreio do na forma da lei. Dado e passado nesta Cidade de quebrando depois em ângulo reto tambem em dire- Pôrto Alegre, 1 de abril

tamento em sua largura de 57,2m, ficando daí para Biguaçu, aos- seis (6) dias do mês- de maio do ano ( ção S·N no que segue 484m até encontrar um carní- de 1955.
.'

diante com a largura de 162,8m e esta falta' acontece mil novecentos e cinquenta e cinco. Eu, Orlando Ro- nho, em seguida o perimetro segue pela margem deste I Eng. FeUcio Lemieszek

a Leste do terreno; confronta ac norte com terras de mão de Faria, Escrivão, o datilografei e subscrevi. Bi- caminho que toma a direção L·O em 44m, quebrando! Presidente

Marcos Kreis, sul com as de Aquilino Vitorino Schmitt guaçu, 6<de maio-de 1955. (assinado): Abelardo da C0S' depois a linha divisória em ângulo agudo em direção
com cujas terras confronta tamborn a leste, e a oeste ta Arantes, Juiz de Direito. S·N até encontrar a divisa norte do terreno que é uma

com as de Manoel Guilherme Martins. Terreno de Confére com o original afixado no legar de costu- linha de 95,6m e que segue a direção L·O· até fechar o

103,4m de frente, ao norte, por 176m de fundos, área me. perimetro. Confronta o terreno, 30 norte com um ca-

de 18,198,4m2, confrontando ao norte corri um ríbeí- Data supra. minho e com terras de João Manoel Alexandre, sul

rão, sul' com a estrada pública, leste com terras de Orlando Romão de Faria - Escrivão com as de herdeiros de eZferino Cardoso, leste com as ......... "

Paulino Luiz Junkes, oeste com as de Adalberto Mar- I .' .

de Paulo Miguel Cardoso e as de João Manoel Ale- Itendal. Não possuindo titulos sôbre os aludidos terre- JUlZO DE DIREITO DA COMARCA DE BIGUAÇU I' xandre, e oeste com as de herdeiros de Zeferino Cardo

nQS, quer o Suplicante adquirir o dominio dos mesmos, EDITAL DE CITAÇÃO COM O PRAZO DE TRINTA

I
soo Não tendo títulos sôbre o aludido terreno, quer o

de acôrdo com o disposto na art. 550 do Código Civil (30) DIAS Suplicante adquirir o dominio do mesmo, sem funda-

e na' conformidade do artigo 454 do Códigq do Processo O Doutor Abelardo da Costa Arantes, Juiz mento no art. 550 do Código Civil e na conformidade

Civil. Assim?v- pede e requer a V. Exa., se digne ouvir de Direito da Comarc.a de Biguaçu; Estado d do art. 454 e seguintes do Código do Processo Civil.

as testemunhas adiante arroladas que comparecerão Santa Catarina, na forma da lei, etc. Assim, pede e requer a V. Exa., se digne ouvir as teso

. em Juizo "lndenpendentemente de intimação, sendo FAZ saber aos que o presente edital virem ou de- temunhas adiante arroladas e que comparecerão em

feita a [ustíficaçâo "ab initio" e, procedente esta, .se le conhecimento tiverem que, por parte de Alexandre Juizo independentemente de intimação, sendo feita a

proceda de acôrdo com o disposto nos 'artigos 454 e FrancisClr Severino, por seu procurador, o Dr. Acá- justificação "ab initio" e, julgada esta procedente se

seguintes do Código Processual, sendo de tudo ciente cio Zélnío da Silva, lhe foi dirigida a petição seguinte: faça de acôrdo com os arts. ;154 e seguintes do Código
o Dr. Promotor Público e citados os cônjuges dos con- Alexandre Francisco Severino, brasileiro, solteiro, Prôcessual, sendo ciente de tudo o Dr. Promotor PÚ·

_ frontantes caso casados sejam, podendo ser julgadas maior, lavrador, residente e domiciliado em Fazenda, blico e citados os cônjuges dos confrontantes caso

procedente a. presente por V. Exa., data venia, e ado neste Município, querendo promover neste Juizo, uma casados sejam, para após o prazo [egal ser a presente,

quirindo o Requerente o necessário titulo para a trans- ação. de, usocapião, vem, por seu assistente judiciario data venia, julgada procedente por V. Exa. adquirindo
crição no Registro. Protestando por todas as provas infra assinado, expor e requerer a V. Exa., como se- o Suplicante o necessário titulo para ..a transcrição no

em direito permitidas, perícias, vistorias, testemunhas gue: Possue o Suplicante, mansa, pacifica, ininterrup- Registro. Protestando-se por todas as provas em direi-

. e documentos,. bem como pelos depoimentos pessoais ta e continuadamente, e com o "animus domini", ha to permitidas vistorias, perícias, testemunhas, doeu

dos contestantes sob pena de confessos, e- dando á mais de trinta anos, um terreno sito em Fazenda, nes- mentos e depoimento pessoal de quem esta conteste

presente, para efeito de alçada o valor de Cr$ te Município, no qual tem sua residência e de onde ti- sob pena de confesso, e dando á presente o valor (

2.100,00. P. deferimento. Biguaçu, 15 de abril de ra o seu sustento. Mede o referido terreno, 222.714m2, Cr$ 2.100,00. P. deferimento. Biguaçu, 16 de abril de

1955. (ass.) Acácio Zélnio ela Silva. Relação das teste. e faz frente na estrada velha que segue para Sorocaba. 1955. (ass.) Acácio Zélnio da ·Silv.a. Relação das teste

munhas: Francisco Amorim, Manoel Guilherme, João E' de forma irregular. A frente do terreno, Leste, me- munhas: Paulo Miguel Cardoso, Zeferino Manoel da

Francisco Setubal. Selada com Cr$ 3,50 estaduais. Des- de 258 metros; o �ad� norte não tem.a divisa em li- Silva, Manoel 'Lauríndo dos Santos. Selada com Cr$

pacho: A. Designe-se dia e hora para a justificação nha reta, mas, pn�eI�amente',a partir da �strad�, 3,50 estaduais. Despacho: A. Designe-se dia e hora pa

prévia. Ciente o Dr. Promotor Público. Big. 18.4.55'j f�e�t�, segue em dlreç�o 1-9 ate encontrar a lmha di- ra a justificação prévia, ciente o Dt. Promotor Públio

(ass.) Abelardo da Costa Arantes Juiz de Direito. Pro. visoria que segue em direção S·N em 103m, segue por co. Big. 18.4.55. (ass.) Abelardo da Costa Arantes Juiz

cedida a justificação, foi esta julgada por sentença I �sta última para após? em ân�ulo ;eto, tomar a direção de Direito. Procedida a justificação, foi esta julgada
do teôr seguinte: _ Vistos, etc. Julgo por sentença �

L·O nova.m.e�te em 990m. ate a linha do .fundo; a
.

li- por sentença do teôr seguinte: Vistos, etc. Julgo por

justificação produzida por João Miguel da Cunha, para I nha da d�VIS�O sul, a 'par�Ir da estrada acima ;efend sentença a justíticação produzida pelo autor José Fran

que surta os seus devidos e legais efeitos. Cite-se por segu,e pnmeiro em d.lreç!l0 L·O em �68m, daí quebra cisco Péres, para que surta os seus juri.dicos e legais
mandado o Dr. Promotor Público e os confrontantes I em angulo reto .na direção �·N � assim prossegue em efeitos. Cite-se por mandado o Dr. Promotor Público

do imovel. Para ciencia dos interessados incertos, ex. I 25�m pa-ra depois tomar a direção L·O novamente até e os confrontantes do imóvel. Para ciencia dos inte-

peça-se edital na forma do art. 455 § lado Cód. do I
a l�n�a de fundo do t.erreno; os fundos �o �erreno 1 essados incertos, expeça-se edital na forma do a'

Proe. Civil. Custas afinal. Big. 6.5.55. (ass.) Abelardo I delim.It.ado �or uma linha de 10m de. dlreçao N·S e 455 § lado Cod. de Proc. CiviL Custas afinal. Big.
da Costa Arantes, Juiz de Direito. E para chegar ao . que lIga a lmha N do terreno com a 11l1ha S do mes· 6.5.55. (ass.) Abelardo da Costa Arantes, Juiz de Di·

conhecimento dos interessados, passa o presente edi. mo. Confronta o terreno, lest�, fren�e, com a estrada reito: E para q:..�e chegue ao conhecimento dos interes·

tal, com o prazo de 30 dias, que será publicado e afio velha, oeste, com terr�s .de Joao Fana em �58rn .e er sados, passa o presente edital, rom o prázo de (30'
xado na forma da lei. Dado e passado nesta Cidade de 103m Acom. quem de dIreIto, por um tr�vessa� Geral, e dias, que será: publicado e afixado na forma da le

Biguaçu, aos seis dias do mês de maio do ano de mil d.e Tres �Iach��;. sul com terras de Joao Fana e Fran- Dado e passado nesta Cidade de Biguaçu, aos nove

novecentos e cinquenta e cinco. Eu, Orlando Romão de c�sco XaVIer VImra; l!0�te com �s de I_zabel M�ria M, dias do mês de ômaio do ano de mil novecentos e cin· IcU(' man:I.'<lUX e peles.

Faria, Escrivão, o datilognfei e subscreví. Biguaçu, 6 nano � Manoel A.ntomo Severmo. Nao P?ssumdo ti· I quenta e cinco. Eu, Orlando·Romão de Faria, Escri· Reserva de mesa�

de maio de 1955. (assinado): Abelardo da Costa Aran. tulos sobre o aludI<;lo terreno, q�e� o S�p�cante, com li vão, o dat�lografei e stíbscreví. Blguaçu, 9 de maio de das 13 h,)!'a�i pelo telefone

tes, Juiz <;le Direito. .. . I fund�mento no. artIgo 550 do .COdlgO CI�Il. e na con· 1�55: (assll1ado): Abelardo da Costa Arantes, Juiz de Ui85, na lua Esteves Júnior,

Confere com o ongmal afIxado no logar de costu. ·fonmda.d� dos .lr�s:, 454 e .s�gull1tes do COdlgO do Pro· DIreIto. 2H. ou :dnda no Clube Doze de

me.
cesso ClVlI, adq�ll'l o dOl:1l11l0 .do .mesmo. Assim, pede Confére com ó'original afixado no logar de costu. Agosto.

Data supra.
e requer a V. l!.xa., se dIgne OUVIr as testemunhas a· me. Ingn: 8,)S p;;ra os não asso·

Orlando Romão de Faria _ Escrivão dlante arroladas e que comparecerão em Juizo inde· Data supra. ciacios -- ('1'$ 50,00 .

.

pendentemente de intimação, sendo feita a justifica· Orlando Romão de Faria - Escrivão
_ ção "ab initio" e, julgada esta procedente, se faça de

JUIZO DE DIR.EIT� DA COMARCA DE BIGUAÇU, acôrdo corri o disposto nos artigos, 454 e seguintes do
EDITAL DE CITAÇAO COM O PRAZO DE TRINTA I Código Processual, sendo de tudo ciente o Dr. Promo·

(30) DIAS ... I tor .P(�blico e citad,os os cônjuges dos confrontantes P t··
.

-

O D�ut� Abelardo da Cost� _Arantes, JUIZ
I
do 1l11Ovel, para apos o prazo legal, ser julgada, data .

ar IClpaçao
de Direito da Comarca de Blguaçu Estado de . venia, a presente ação procedente, por V. Exa. ado Santino Andrade e sua esposa d. Lucinda Gonzaga
Santa Catarina, na forma d� lei,. etc. q�ir!ndo o Su�Ecante o necessario titulo para a Úans. Andrade, participam aos parentes e pessôas amigas o

FAZ �aber ao� que o presente.edItal VIrem ou d�. cnçao no Re�ls�ro. Prot�s!a.se P?r t�dos os meios de I nascimento de seu filh.o Jorge Luiz, nascido na Materni

�e con�ecsI��ento tIverem que, dP01 PDarteA d,e . Aznt,oln�o provas em dIreito permltIdos, vIstonas pericias, do· dade "Dr. Carlos Corrêa!', dia 10 do corrente.
orge a I va, por .seu procura OI' o r. caclO e mo cumentos e testemunhas e pelo depoimento pessoal"
da Silva, lhe foi dirigida a petição do teor seguinte: de quem esta contestar, �ob pena. de confesso. Dando ---------------------

• Antôni.o. �orge da �ilva, b.rasileiro, milita;,� ��sidente a esta, para efeito de alçada o valôr de Cr$ 2.100,00. !

e domIcIhado �m RlO.Cav�ll·as, neste _MUl1lCIplO, que'l P .. deferimento. Biguaçu, 16 de abril de 1955. (ass.)
rendo promover �este J�lZO� ��a �çao de �socapião, Acácio Zélnio da Silva. Relação das testemunhas: Ma·
vem, por seu 3ss1stente JudIClarIO mfra assmado, ex·

I
noel Miguel F.adas, Juvenal Manoel da Silva, Mánoel

p�r e requerer a V
..�xa.; como �egue: Possue o Suo Joaquim Pereira. Em a referida petição foi exarado

phca.n�e, mansa, pacI.fIca, e e�ntmuadamente, .'Sem o seguinte despacho: A. Designe·se dia e hora para a

oposlçao e co� o "a��mus dommi", por si e seu ante· ,justificação prévia, ciente o Dr. Promotor Público.
cessor, ha maIS de trmta anos, um terreno situado em : Big. 18.4.55. (ass.) Abelardo da Costa Arantes Juiz de

Ri?Caveiras, ·nesta Comarc�, cuja posse adquiriu ha Direito. Procedida a justificação, foi esta julgada por
dOIS �nos de Gel'alda d� Jesus qu.e a teve durante mais sentença do teól' seguinte: Vistos, etc. Júlgo por seno

de trll1�a anos. O Suplicante r�slde em uma casa que 'tença a justificação produzida por Alexandre Francis·
constru�u no ter�eno em ql,lestao, sendo que medem e I co Severino, para que produza' os seus devidos ele·
confrontam as dItas terras da maneira seguinte: 16m. gais efeitos. Cite·se por mandado o Dr. Promotor PÚ·
de frente por ilOm de fundos, área de 1.440m2, con- I blico e os confrontantes do imóvel. Pai'a ciência dos

fronta��o. ao �I)!te com terras de João �ercilio e as interessados incertos, expeça.se 'edital na forma do art.
de fbIl�o Cesitl'lo, sul com as de herdeIros de João 455 § lado Código de Proc. Civil. Custas afinal. Big.
Manchem, leste com a estrada Federal e oeste com a 3 de maio de 1955. (ass.) Abelardo da Costa Arantes
estrada estadual. Não. �ossuind� �itulo sobre o aludi· Juiz de Direito. E, para que chegue ao conheciment�
do terreno, que� �dqumr o �o�mlO. d.o mesmo, fund�. de. quem interessar pospa mandou expedir o presente
mentado n� �rbgo 550 do COdI�O. CIVIl � na confonm·· edital com o prazo de trinta (30) dias, que será pupli·
dade do COdIgO do �rocesso. ClVll. ASSIm, pede � re· c�do e afix�do na forma da lei. Dado e passado nesta
quer a V

..Exa'j se dIgne OUVIr as testemunhas \adlante CIdade de Bigl;açu, aos (3) tres dias do mês de maio
arroladas � .qu�com_parecerào e� Jui�o, ��dependen. do ano de mil novecentos e cinquenta e cinco. Eu, 01'·

!e�n.6�te d� mtJmaçao, sendo feIta a JustIfIcação' "ab lando nomão de Faria, Escrivão. o datilografei e subs·
mlÍlo e? Julgada esta .procedente, se .faça de asô�do creví. Biguaçu, :3 de maio de 1955. (assinado): AbeJar
com o disposto nos artIgos 454 e segumtes do COdlgO do da Costa A�'[!l1tes, Juiz de Direito.

P�ocessu�l, sendo �e .tudo ciente o Dr. Promotor pú· Confére com o original afixado no logar de costu·
bhco e cItadas os conJuges dos confrontantes, caso ca· me.

sado� sejam, pqra, após os prazos legais, ser a presen·
te, -data· venia, julgada procedente por V. Exa., poden·

Edital de Convocação
De ordem do Irmão Provedor, convoco os irmãos dn

Divino Espírito Santo e SS. Trindade para a sessão d6
assemb'léia geral que esta Irmandade fará realizar ás
15 horas do dia 15 do corrente, domingo, p:ll'a o fim de
legel' a. nova administração desta Irmandade para o pe:
dado 1954-1955, tudo confOl'me o ·disposto dos artigos
23 e 24 do nosso compromisso.

Sub Distrito da Trindade, em 5 de maio ,de 1955.
Osmar Manoel Coelho - Secretário.

•

,:A PELO
. Iblantina Santos e seu esposo achando-se ambos doen

tes e n�uito pobres, com três filhos menores, pedem encare
cidamente um auxílio para construirem uma casinha:

List� entregue nesta Redação .

Vereador João N. Pires .

O ESTADO .

87,00
100,00
100,00
333.00
100,00
150,00-

Lista do sr. Osvaldo Ramos '
'

.

Um anoninlO .

Lista do Estreito , _ .

Data supra.
·Orlando Romio· de Fuia � Escriv:ão

.. -""

.•:

, ,v_cnG.'"

Conselho Regio
nal de Enoenha
ria 8 Arquitetura
da 8a. �egião

b

TERÇA
QUINTA
SABADO
DOMINGO.

PARA
CURITIBA

SÃO PAULO
RIO

-x

SEGUNDA
QUARTA
SEXTA
SABADQ

PARA
PORTO
ALEGRE

RESERVAS:
Cons. Mafra, 6.
Fone 2358

Clube 12 de
Agosto

SOE o PATROCINIO EX·

:::LUSIVO DA FIRMA CAR·

LOS HOEPCKE S. A., CO·

VIE'RCIO E INDUSTRIA, será
'ealizada no Clube Doze de

I.gosto, no dia 14 de maio,
una grande soirée, em benefí
.io da SOCIEDADE CATAR!·
�ENSE DE ESTATISTICA, â

. 'res@n'tando ANGELA MARIA,
] Rainha d:) Rádio de 1954.
(,fnlUrr.t·nte cedido pela "A

\IODELAR' terá lugar um des·
file de lIlüdas,' apresentando
,eits últimos modelos em tail·

PERDEU-SE
Uma caneta Park 51, no

trajeto Jerônimo Coelho e

Felipe Schmidt, com o no

me gravado de Renato Car

neiro - com cl.ata de 22-8-45.
Gratifica-se a quem entre

gar na Portaria do I. A. P. C ..

Quem achou?
Perdeu-se um relógio pul

seira de· ouro com 6 rubis e

2 brilhantes no trajeto das
ruas Trajano, Tenente Sil

veira, Arcipreste Paiva, Vis�
conde de Ouro Preto, Almi
rante Alvim e Largo Benja
min Constant. Quem o ell�

controu favor entregá-lo no

Largo Benjamin Constant, n.
.8, que será bem gratificado.

CASA
Casal de tratamento pro

cura casa para alui'ar. DO

centro ou imediações. que
seja nova ou bem conserva

da. Qualquer informação na

"A Modelar".

Empregada
Precisa-se de uma cozi

nheira para pequena família
bom ordenado.
Tratar na Avenida Mauro

Ramos 217.

i
I

.I
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Florianópolis., Q"l.llta-fe�ra, 12 de Maio de 1955
----------------�-------��--�����-�_._-�

"asa "Eur8ka�' Ba!�!nA DE COMI! E!L�:a.U li COMUNICADO N° 40
A CAETEIRA DE COMÉRCIO EXTERIOR torna

,>úblico que, dentro do princípio já estabelecido de só
.utortzar a .entrada no país de cimento "pcrtland" co

num de boa qualidade, e visando a ensejar "maior cele
.ids de no processamento dessas importações, decidiu,
,após entendimentos com o Instituto Nacional de 'I'ecno
ng ia, do Rio de Janeiro, e com o Instituto de Pesquisas
c'e.;nológicas de São Paulo, adotar as seguintes normas,
.ue passarão doravante a disciplinar as importacões da
.spéci a:

.' '.

I -- O exportador deverá oferecer garantia de que
o crmento se ajusta à norma, EBI da Associa
ção Brasileira de Normas Técnicas, garantia
essa que f'ara constar da fatura comercial e

apresentará ao Consulado brasileiro, na oca

sião oportuna.
Ir � Deverão os importadores fornecer a um' dos

referidos Institutos as amostras ou os docu
mentos por êle exigidos para a caracterizacão
ou exame prévio da qualidade do cimento." O
Inatituto examinador aporá seu visto na VI
via do pedido de Licença de importação, quan
do aprovado o produto. Não será licenciáveI a

importação, se considerados insatisfatórios os

índices de qualidades,
Uma vez concedida aprovação a determinada
marca, independerão suas ulteriores importa
ções de prévia análise, bastando para o licen
ciamento por esta Carteira, que os interessados
obtenham na VI via dos respectivos pedidos o

visto do Instituto que antes analisou o pro
duto.

IV � Sempre que se tratar de partida de mais de
.
ío.ooo sacos, o cimento importado ficará sujei
to, à sua chegaria ao pôrto de desembarque, a

novo ensaio por um dos referidos Institutos.
O desembaraço alfandegário' poderá realizar

S8 independentemente do resultado dêsse en

saio, mas só será autorizado após a tomada de
amostras pelo Instituto, mediante pedido dos
importadores.

V �. Cancelar-se-á o registro do produto que, no

ensaio de que se trata, não satisfizer aos re

quisitos de qualidade exigidos pelos Institutos.
2. F'ica esclarecido que não está sujeito às normas

cima a importação de cimento de magnésio (elas.
7.40.20), de ferro (elas. 7.40.40) e não especificado (elas.
7.40.99).

Rio,,4e Janeiro, 3 de maio Ide 1955
a) Ignacío Tosta Filho - Diretor
a) Ad'elil.1o Debenedíto - Gerente.

Rádios, 'I'ransrormadores, Ampht ícadores, Motores

Elétricos, Oazotina, Oleo Crú, Cofres e }:i'lchíâlOll de Aj'u

Radiolas, Máquinas de Costura, etc. etc.
'

Bombas Elétricas, Motores para Bicicletas, Toe:"

Discos Ventfladorea, MeJidores de Luz e Força, Material
Elétrico em Geral, l nstalações Luz e Força

Instalador licenciado pela D.O.P. - 'I'écuíco forma
doi 011 Europa _

PfWl'RIETARW: OTO;)1AU GEOUGES HOEHM
Inscrição 211

F'one :

Rus CeI. Pedro Demoro, 1657
Estreito -._ Florianópolis - Estado de Santa

Catarina - Brasil
néSDA á VfSTA E A LONGO PRAZO

...._-----' ... _,_._--_ ..--�-----_._--------

DR. INGlETTO
.

()iagnóstlC6-1'rato. Clinico e Cirúrg'ico das Doenças e

Afecções de Adultos e Crianças.
Pediatria _- Ortopedia - 'I'raumatelegla - Tisiologia
Ginecologia - Obstetrtcta - Urologia - Endocrtnelngta

Curas de emagrecimento e engorde,
Doenças da velhice.
AJ.:rA CIRURGIA

eIR.UR.01A Pb\S'I'ICA' EstétJea e B.eoaradora ..

Consultoria: Rua F'ernandn Machado, n. 6 - 10 andai
Telefone 22-27

Horárto: Das 14 às 18 horas (exceto aos Sábados),
Pela Manhã e aos'Sábados atenderá somente com nors

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

-.;Jl/IIitfJ1'-..;;_-->.�---......----......----

.

ATÔMICOS IBath (Maine) 9 CU. PJ --

(com vários e recentes cursos de especialização) O almirante Robert Craney,

IUpera çôes da bõca, gen g ivas e maxilares e,extrações dlff-: chere elas operações navais,
ceís -- dentes inclúsos 'I'ratumento aluai da Piorréía, declarou, que os torpedeiros

por operação sem dõr serão brevemente armados

Pesquízas e tratamento dos Iócos de infecção na raíz do I de projetis teleguiados e que

dente, pelo método "BADAN" - (curso com o próprio serão finalmente movidos :;),

autor l'rof. Badan ) � tratamento eficiente rápido e com

I
energia atômica.

teste hater iológ ico e contrôle radiodóntíco O almirante Carney, que
Dentaduras: M!1.gnetiz:1dRS e sem abóbada palaiina,' fez essa declaração por oca-

quando anatomicamente indicadas. sii.\o do lançamento ele um

Púntt"s: móveis e fixas novo torpedeiro, afirmou qw:
R:\DIODONTIA - D lAT ��RlVnA - FISIOTERAPIA esse tipo de navio será mó-

Atende S,) em hora previamente marcada "ido a energia atômica, "10-

Clínica: go que os cientLtas tivelem

flua Nerêu Ramos, n. 38 - Fone 2.834 ultimado reatores pP.!'a eSSil

FLOl:UANúPOLlS - Pela manhà som.ente tipo de Havio".

Colchões de Mola
As lojas "ELETRO-TÉCNIOA", procurando sempre

servir melhor à sua distinta freguesia acaba de receber
um iáan-de sOI·tim811IO de, colchões de'mola, dI'LJl.f.a.mada
marca Citytex, que estão sendo vendidos també� pelo
sistema crediário.

Rua 'I'tc. Silveira, �-l e 28. � Ppotís.
--�-----,---------------_.

Churrascaria São Jorge
VOClt NÃO PUECTSA ATUAVESSAR A PONTE

PARA COlHER UM BOM CHURRASCO!
'

Na rua Fiei Caneca, nr. 103, aqui mesmo na Ilha,
está instalada a CHURRASCARIA SÃO JORGE, cujo
ambiente farnil ia r e acolhedor muito agradará você. E o

churrasco, você não en cor trará melhor!
Telefone para 2727, chame Mário Comicholli e faça

sua encomenda. Ao chegar na. churvascaría tudo, estará
pronto, á sua espera I

Dr. E. Moennich
Círurg. _- Dent.

RIO, 10 (v: A.) - Com doi.:;
tiros no peito, foi encontra-

- HOMENS SE�l ENERG-lA.
do morto na manhã de on- ...Não é -8ua cU!Plt� .

tem, junto à cabi�e do guar- �. fraqueza que o deixa cllnudo, p.lidú
da Cancela MatIas Jacinta

.

Aguiar, o funcionário do Mi- I
com moleza no -corpo e olhos _em ilrilt ...

nistério dá Aeronáutica A fraqueijl atuu li -vIda porque roub•

Fra.ncisco Gonçalves Ferrei.] as fôrçal! pal'a o trabalho.
ra, cte 51 anos de idade. Nào VAN.Al1lOL
padece dúvida que a vitima
foi assaltada por malfeitores
qne lhe despojamm a cartei-
1':1.. Preso para dar explira·
ções sôbl'e o crirne, o glC,i'Ll�\
Caúcela Matias Jacinto cli3se
que estava dormiHdo em sua

-

eabine quando foi despel'ta ..

;
do pelos tiros.· Correu lXiTJ.
verificai' do que se tratava,
encontrando apen1s o corpo
da vitima..

.10
Inaugurando suas novas instalações técnicas e Palco

iudítórío, a Rádio Guarujá apresentará no próximo dia

14·, data em q\.18 comemora a passagem do seu 12° aníversá
'10, i:im grande SHOW, cuja programa é o"g-e<guír.te:· • '.

\,'s 20 horas - "DEMONIOS DO RITMO" - num gent'il
'

oferecimento da nóva filial das Casas Per
nambucanas do. Estreito, a ser inaugurada
brevemente.

,\'s 20,30 horas - TEATRO CÓMICO DE FITUCA, em "OS
AMORES DE NAPOLEÃO" - gentílesa das

lójas ELECTRO-TECNICA.
.\',3 20,45 horas - ANGELA MAnIA - a maior cantora do

.

.rádío brasileiro - num "alto patrocinío
da Casa A MODELAR e JOAO rdOR.H:!.
S. A. IND. COM.

Os íngréssos para o "SHOW" ele aniversário da "Maís

"opular" serão vendidos ao prêço de 20 cruzeiros.

'fORPEDEIROS A C I T E
Agência

de

Pu blicidade
.... r.u.....
.

1'IeIIaúJeu.
............ ,

ASSASSINADO UM
F-tTNCIONARIO DA
AERONAUTICA

ixpresso Florianópolis �tda.
.

���.-

� Transporte de caJgás em gefal entre'
"-

flORIANÚPOLlS, CURITIBA E SÃO PAULO

FILIAl,; CUfi.f·l·lBA

COM VIAGE�..;S lHftE'US E l'ERMA NEN1'ES EM U.RROS PltOP1UOS

fILiAL; SAO' PAULOMATRIZ: FLORIANüPOJ.IS
Escritório:

ftua Padre Roma 50 - Terreu

Deposito:
Rua Conselhelto Mafra n. la!)

J;t'ones: 2534 - 2.535
Caixa Postal, 435

Elnd. 'felegráfico:
Sandrade e Transpoiis

-0-

Endereço Telegrátlc:.>
Santldra e '1\ranspoiis

-o-

ViSconde do RI0 Branco
(832i3G)

'relat�ne .1230

Averuda do Estado 1666/76

Te.le.fene: a7-80-91

8ã.o Paulo - Cap1tal - BP.

Endereço 'telegl'aflco:
Sandrade e 'L'ranspoUs

-o-

CONGRESSOEUC-AIÚs.
TICO. A Real iii está acei
t�mdo reservas de passagens
pa.ra os que desejam tomar
parte no Congresso Eucaris
tico. Não deixe para ultima

.
hora, faça deSde Já I3Ua. re-

,.8er.v�. .

(I\gêrlcia no Rio de Janeiro e em Belo Horizonte com tráte,o mútuo até

�io.l!a!!l� c�f!l a. Empl'êsa de Transportes Minas Geraia S/ã,)

7

"""'"".. .-...,w4llle· ;f;
,_.__ .__ ",,""::"";':{I ..

-

�

Dental Santa Apolonia ICiclistica-
. /

Dr IRosa Neto
ARTHlffi ANTONIO MENEGOTTO

Rua: Tiradentes, n.? 20
FLORI_ANóPOLIS

R lia 24 de Maio ane (Es
treito)

À �·.iclbtiea .u.osa Neto'
(Antiga Otíuíua d 1 Biet
�lf"ta8 Ne ly tem 1\ gta�,a sa

i i sfa câ o de comuu ícar ao

f,úEí 1::1), que ("�I\ lr�
-

atual
rneute com uma equipe da
14 mecau icos e-rpecíaltaados
em: reformas e consêrtos
de bicicletas de passeio, cor
ridas (meia corrlda, cor

rida. especial 't'riele los, tico
ti cos, carr lnhos

.

berços e11-

de ciclismo.
[';.. ltó:'Utl um gr nude e l1a

riado estuque de pf'ças Iles

de uma simples borracha
para. rodas de! triciclos até
ii bictcfetas de ecrr-ídas CR

I

,'OTn presteza e perfeição 08

pec laís.
Seus mecânicos atendem

serviços.ESPECIAL IZAD.\ E:\I ARTIGOS DENTÁRIOS
T'" t

Estnmos equipados com
l',S oque perma'nente de todos e quaisquer �rtigos grande - variedade de fer-

concern en tes ao ramo . .

EQUIPOS CADEIRAS E MOTORES NIi'V<ONI t _ .

ramentns esp.ecla!lzadas
, ' e

nern (;01l10 maquínártoa.
mos para pronta entrega

. Serviço de Solda, i�orno-
Aceitamos encomendas de. PL.ACAS· ESMALTADAS I

."l., I vo lcaniznção, Mecânica,
para diversos fins . Pintura Raiações e breve-

, ATENÇÃO; Atendemos os senhores Dentistas c -'. ".

Protéticos do Interior pelo Serviço d REEMBOLSO
mente Pintura à F�go.

AÉREO e POSTAL
e .. Atendemos �s CIdades do

Intcl'ior pelo serviço de
fim tudo referente ao ramo

..--------.

Reembôlso.
À Ciclistica Rosa Neto à

úficina Oficial da 18 Volta
do Atl·ântico.
Atendemos IH�lo telefone

6230.

___ k .... •

PREGUIÇA E FTtAQUEZA'
VA N A O 1'0 L
MOÇAS DESA.NUUOA!:li

ilumeuta 04 g16.bulOtl IlInguineo. e VITAUL.;A o Ul1jjtlr til

rraquepido. É de 1I0ato del1clolo • pod. ler UJado tU! tLhll

U ldad..

"MISSA
JOSÉ DO PATROCINIO LIMA

·Missa 30° dia
Viuva Corina VidaI de Lima, filha, genro, netos e

sobrinhos, convidam áos parentes e amigos para assisti
rem a missa. do 300 dia que mandam celebrar por alma do
saudoso José do Patrocinio Lima, sexta feira, dia 13 do
coaente mês, às 7,30 horas, na. Catedral Metropolitana.
no altar do Sagrado Coração de Jesus.

Antecipadamente agradecem aos que comp�U'ecerem
a este ato de fé ,cristã...

Vende-jle uma. casa de Ma

terial, s'to a rua Felipe
Schiindt, 174.
Tratar das 8h. ás 12h .

e das 2 h. ás 4% h. Telefone
2.87D.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



Oportuna indicação do líder ir Q b -' lhi. ��Na mesma edição em que Indicação .livros e revistas de direito, Leve) ao conhecimento dos interessados que, atendendo
publicamos uma notícia re- Exmo. Sr. Presidente da

'

que são obrigados a adquirir, ao requerido pelo Banco do Distrito Federal S. A., na 'for-
lativa ao ilustrado juiz dr. Assembléia Legislativa. f para bom desempenho de ma prevista pelo artigo 1° do Regulamento aprovado pelo
Alfredo Zimmer, recente- 5 de maio de 1955 I suas funções; Decreto-lei n. 9.346, de 10-6-46, - o Exmo. Sr. Diretor Exe-
mente aprovado em concur- O Deputado que esta su-I �onsiderando que os d�- cutivo da Superintendência da Moeda e do Crédito resol-
so, no Rio Grande do Sul, bscreve, tendo em vista o re- mais Estados da Federaçao veu determinar a liquidação extra-judicial do aludido esta
vem a propósito divulgar a cente aumento de subsidias já resolveram, ou estão pro- oelecímento bancário.
oportuna indicação feita na dos senhores representantes, curando resolver essa situa- Foi nomeado liquidante o sr. Ephraím de Carvalho Bor
Assembléia, em sessão do dia nesta Casa, e cão, concendendo venclmen- ges que, de acô?do com o art. 10 do citado regulamento,
5 do corrente, pelo operoso Considerando que os Se- tos condignos aos magístra- dispõe de amplos poderes de administração e liquidação, e

representante e líder do cretários de Estado e os De- dos, como acaba de ocorrer cujo representante junto à Agência desta praça é presen
f'TB, deputado João Colodel. sembargadores do Tribunal com os Estados do Espírito temente o signatário desta comunicação.
Essa indicação é do se- de Justiça não tiveram os Santo, Paraná e Rio Grande De acôrdo com o artigo 1° do Decreto n. 36.783, ele 18-

guinte teor: seus vencimentos aumenta- elo Sul; 1-55, "logo após o levantamento das contas de depósito, o

dos como era de justiça; Considerando que cabe ao liquidante transferirá ao Banco do Brasil S. A., por' conta
Considerando que as tun- Poder Executivo a; iniciativa da Caixa de Mobilizacão Bancária, os depósitos do público,

cões de Secretário de Esta- de propor aumento de ven- até o limite de cem �i1 cruzeiros (Cr$ 100.000,00), ou igual
do são de confiança .ímedía- cimento de cargos públícos quantia dos depósitos mais elevados, podendo as impor
ta' do Governador do Estado estaduais, nos têrmos do art. tâncias transferidas ser livremente movimentadas por seus

e que naturalmente, por isso 27, III, da Constiutição do titulares".
não tará E. Excia. "spont Estado: Entre os depósitos que se excetuam da transferência
sua" qualquer proposta de SUGIRO que, ouvida a Ca- ao Banco do Brasil S. A., figuram, conforme a alínea e do
aumento de vencimentos da- sa, se proponha ao Senh�r I ar�. 2° do Decreto 36.783, "os q�e �aja�n..sido cedidos a ter
queles auxiliares. de sua ad- Governador do Estado, apos cerres, durante o processo da líquídação .

ministração; estudos da Secretaria da Fa-

Considerando a necessida- zenda, a elaboração e re-I Florianópolis, 9 de maio de 1955.
de de se fixar os vencimen- messa a esta Assembléia, de

Itos dos Secretários de Esta- um projeto de lei elevando Inspetoria Geral dos Bancos.
do em padrão no qual êles os vencimentos dos Secretá
se possam manter, sem ser rios de Estado e elos desem

preciso recorrer a outras ver - bargadores elo Tribunal de
bas como ajuda de' custo, Justiça em base condizente
diárias e eventuais, a fim de com as altas funções que
se poder dar integral cum- exercem e o atual padrão de

prímento ao disposto no art. vida.
124, VI, da Constituição Fe- Sala das Sessões, em 5 de
deral, que manda fixar os maio de 1i.155.
vencimentos dos desembar
gadores elo Tribunal de Jus

tiça em quantia não inferior PROTESTOS PELA
a que recebem, A QUAL- DESTRUIÇÃO DEQUER TÍTULO, os Secretá-
rios de Estado; UM JORNAL
Considerando que se está NOVA IORQUE, 10 (U. P.)

criando uma crise na magís- - A Sociedade rnterameríca
tratura catarinense,. com na de Imprensa revelou ter

inúmeras vagas existentes enviado seu protesto contr-i

nos seus quaelros devido ao 1 destruição elo jornal "La

d ínt sse príncípalmente Da'tría", de oruro, na Bolívia,eSI eres: , '" •

ESPETACULAR EXPOSIÇÃO curl, piranhas do Rio Ama-dos bons elementos, por essa ° que ocorreu no dia cínco
NESTA CAPITAL i zonas, quatro interessantesb

.

a' .ío corrente. O presidente da IA homenagem feita ao no re carrear ,

I macacos com 15 pernas, umabravo 1111' li' ta r' teve o sentido Considerando que a causa Comissão Executi.va, sr. John
N t íd d

.

b (not d des a CI a e, por pouco,;: igaca a po .e gran e . e
de mostrar a gratidão do Es- maior dêsse desinteresse con R. Reitemeyer, P�diu tem Eca- dias, estarão expostos alguns barro) onde os indios enter-.

t emuneracào at 'i bozrama ao presíden e s-
. . . I 'tado aos relevantes serviços SIS e na r

"
' -

�

d animais, verdadeiros feno-. ravam SE'US cadáveres, e
que prestou ao país, em toda I buida atualme��e �os nu- tenssoro fossem aprova. as.

menos vivos, para saciar :1 I muitas outras ra.ridades, es
a sua longa exi�tencia, n'!.l gistrados,. que ja n.ao. orer:; medidas para r�cuperar.o curiosidade pública. I tarão à vísttaçã» -10 Povo
árdua tarefa; de integrar (os

/
ce vantagem ou �tlatIvo, em díário, bem �omo 'para eV1-

Dois touros com 10 pernaa, , Florianopolitano.selvícolas à comunidade bra- face do encarecimento do .ar a,.l"epe�içao de semelhan-
uma onça "cangaçú" do pa-I Esta exposição estará run-

sileira,

1
custo da vida, inclusive d,,:,; tcs crimes .

rá, um macaco da Bolívia" cíonand i junto 0.(1 Parq ,e
Dois catarínenses se desta-

._-�.--- .

urna paca do Paraguai, co-
i
de l'i'; .r v-e. "FlUi'ia,10'.011S",r-aram nessa homenagem ao

D IN' R I O , bras cascavéis, uma mão in-I armado na Praça "General;'elho
_

desbravador 'dos ser-I E X T R A O R A . teressante produzida pela Osório" (antigo Campo da
tões brasileiros.

natureza, aves brasileiras I Manejo), extreando no pró-O sr. Nerêu Ramos foi' quem Volta ao Mundo em menos de 1 hora desconhecidas, péles de su- xímo sábado.
substituiu as platinas de ge-
neral pelas de marechal, re
presentando ó Senado e o

Congresso Nacional.
O sr. Gomes de Oliveira,

fez a leitura do discurso do

homenageado, na qualidade
de 10 secretário da mesa.

I

Florianópolis, Quinta-feira, 12 pe Maio de 1955

MARECHAL HERMES RODRIGUES
DA FONSECA

1855 - 12 de Maio _. 1955
André Nilo Tadasco

Em São Gabriel, na então Província de São Pedro do

Rio Grande do Sul, nasceu, em 12 de Maio de 1855, aquele
que viria a ser Marechal do Exército, Ministro da Guerra

e Presidente da República - HERMES RODRIGUES DA

FONSECA.
• c, 'Filho elo Marechal de Campo Hermes Ernesto da Fon

seca e de d. Rita Rodrigues da Fonseca, estudou no Liceu

de Artes e Ofícios e no Colégio Pedro II, do Rio de Janeiro,
sendo declarado bacharel em letras.

Praca voluntária ele 25 de Setembro de 1871, jurou Ban

deira no 10 Batalhão ele Artílfiaria a Pé, com Quartel no

Largo do Moura. Em l(l de Outubro daquele mesmo ano ob

teve permissão do Ministro da Guerra para se matricular

no Curso Preparatória da Escola Militar da Praia Verme

lha, sendo reconhecido Cadete de la. Classe em 31 de Ja ..

neiro de 1872.
Terminando o curso da Escola Militar, foi promovido

ao posto de 20 Tenente, para a Arma de Artil�aria, em.13
de Junho ele 1876. Em 18 de Janeiro de 1879 fOI promovido
a 1° Tenente contando antiguidade de 7 de Dezembro do

ano anterior. Capitão em 30 de Julho de .1881, Major em 7

de Janeiro de 1890, por serviços relevantes, Tenente-coronel
em 8 de Outubro de 1890, por merecimento, Coronel em 9

de Março de 1894, General de Brigada em 13 de Julho de

1900, General de Divisão em 24 de Julho de 1905 e a Ma-

rechal em 6 de Novembro de 1906.
.

Já no pôsto de Capitão começou a ter sua vida mar ..

cada por fatos de relêvo, pois que, como Ajudante de Or

dens acompanhou o Conde d'Eu na viagem de inspeção às

tropas do Sul.

Quartdo a crise preponderante dos últimos tempos ela

Império criou a chamada "Questão Militar" e o rv:inistro
Tomaz Coelho procurou, geitosamente, afastar da Corte al

gumas figuras proeminentes do Exército, o então Capitão
Hermes da Fonseca seguiu para Mato Grosso, acampa ..

nhando o venerando Marechal Deodoro da Fonseca (seu

Tio). Hermes rôra nomeado Assistente do Quartel-Mestre
General junto ao comando da Divisão de Observação na

fronteira de Mato Grosso.

Mas o
' Império vivia seus últimos dias ... e os senti

mentos de Hermes eram de tendência republicana, parti
cipando, como participou, na manhã memorável de 15 de

Novembro de 1889 do histórico episódio da Proclamação da

República. "Alí estava o jo
vem oficial, integrando o

-Estado Maior do Marechal

Deodoro, no Campo da Acla

mação, cuja Artilharia, as

sestada para o Quartel-Ge
neral, sitiava prátlcamente o

Gabinete "7 de Junho" que
realizava sua última sessão".
No Comando de várias Uni ..

dades Hermes revelou sua fi _

bra de organizador, suas ten
dencías e sua capacidade pa
ra a obra de reorganização
que o destino lhe reservava.

Era Diretor . do Arsenal de
Guerra da Bahia quando,
vindo ao Rio, estalou o mo

vimento da Armada, chefia
do' pelo Almirante Custódio
José de Mello. ° Presidente Floriano, contra a espectativa
de Custódio, resistiu ao movimento e no seu conjunto uma

parte importante coube ao Tenente-coronel Hermes, pois
que, a 10 daquele mês de Setembro de 93 foi-lhe entregue
o Comando da Guarnição de Niterói, cuja praça estava se

veramente assediada pêlOS revoltosos. Hermes realiza então
uma f'acanha notável. À frente de algumas tropas, inclu
sive Artilharia, que levou do Rio, ocupa o seu pôsto e rea-

11za, do outro lado ela Guanabara um desembarque sob !)

fogo dos canhões da Esquadra ... para, já no Comando da

Praça, com galhardia e acêrto, frusta tôdas as investidas
da marinhagem rebelde, cuja resistência repercuti'.! de ma

neira decisiva para o êxito ela legalidade.
Quando no Govêl'no de Rodrigues Alves, exercendo r

Comando da Escola Militar do Realengo, ocorre, a 14 de
Novembro de 1904, o levante· da Escola da Praia Vermelha,
procurando envolver a do Realengo, o que não conseguem
graças a prudencia de Hermes que ofereceu pronta resis
tência.

Se teve ação elevada como Ministro da Guerra, no pe
ríodo de 15 de Novembro de 1906 à 27 de Maio de 1909, re
organizando o Exército "apezar do esforço dos governos
passados e dos sacrifícios feitos com o seu custeio, o estado
do Exército não era lisong'eiro, carecendo de pessoal e de
material bélico, de organização e de comando", como pro
clamava, e uma de suas predominantes preocupações foi
articular a "ida do Exército, como organismo, não consti
tuido de praças prOfissionais, mas de cidadãos periódica
mente substituidos na Caserna e todos honrosamente nive
lados por um DEVER CIVICO, NACIONAL, de servir à cau

sa da defesa da Pátria. E daí surgiu o Serviço Militar obri
gatório, pela Lei n. 1.860 de 4 de Janeiro' de 1908 que a .::3-

tabeleceu, sendo regulamentada pelo Decreto n. 6.947 de 8
de Maro, sendo posta em prática, com expressivas soleni
dades, em todo o Brasil, a 10 de Dezembro de 1916.

. Indicado como candidato à Presidência da República
o ilústre Marechal, ao fim de uma campanha memorável,
foi eleito para o supremo pôsto da administração pública,
empossando-se a 15 de Novembro de 1910.

Uma série de motins e perturbações da ordem procu
rou empanar a administração do Marechal, mas foram sn ..

focados e reprimidos com energia.
Patrióta por excelência, boníssimo coração, honesto

como os que mais o foram, viu-se sempre rodeado de uma

politicagem que deslustrou o seu Govêrno, não quebrantan
do, :10 ent::.:.nto, a sua alta personalidade militar nem lhe
deslustrando o nóme tradicional.

DeixandQ. a .. l'resJd�ncia ..

da República a 15 de Novem
de 1912/foi eleito Seilador pelõ"'seu Esfádo 'Náial,"t'endô

de onde

Os vencim8ntos �a ma�istr8tura

Aconteceu •••

Acy Cabral Teive

Aconteceu na Câmara dos
doDeputados, em reunião

Congresso Nacional.
Numa solenidade que con

tou com a presença de mi

nistros de Estado, Senadores
e Deputados, o General Ron
dou recebeu platinas de Ma

rechal do Exército.
.

A troca de platinas, foi

feita pelo Senador Nerêu
a,amos, na qualidade de Pre
sídente do Congresso.
No momento em que rece

bia as insignias do marecha

lato, aos noventa anos de

idade, o marechal Rondon
ionclamou os políticos a não
'evarem suas divergencias
além dos limites do bom sen-

João Oolodel

so e a insistirem nas compo

.icões partidárias de união

nacional, para salvaguardar
o país de uma crise iminen
te.
Ao dar um "viva o Bra

sil" - o velho marechal f')i

aplaudido, de. pé, pelos con

gressistas que assistiram à
solenidade.

Genebra, 11 _(U. P.) - "In- . dústria aeronáutica sovíétí

teravía", tida como fidedig- ca e diz que a Rússia, com

na revista ele aeronáutica, parada com as potências oct

diz que em mais de um dentais, tem ainda um nú

país" se está projetando um mero limitado de Itipos de

foguete carregado com bom- aviões.
ba de hidrogênio, que pOde-! "Interavia" acrescenta.

ria dar a volta ao mundo que a União Soviética conta

em menos de' uma hora. com 350 fábricas, segundo se

calcula, que produzem 23 ti

pos conhecidos de aviocs,

cujas velocidades variam en

tre 465 e 1.200 km. por horH.,

Os jornais disseram que,
no momento da substituição
das platinas, vários senado
res e deputadas não pude
ram conter as lágrimas.
E' que o marechal Rondon

completava 90 anos de ida-
de e, se emocionára a tal A NOVA DIRECA-O DO C E Fponto que chegou a' gritar,

"

• • • •

na medida de suas forças, Comemorando o seu qual'- Vice'-Presidente - Durv�1
"Viva o Brasil" - 'Viva a to aniversário de fundação, ele Freitas Noronha.

República"! o Clube de Excursões da Ilha 1° Secretário - José Nicá-
Foi merecida, sob todos os fez realizar no dia 3Q de 'abril cio da Silveira.

aspectos, a homenagem do último, nos salões de sua Se- 20 Secretário -' Antônio

Congresso ao velho saldado: de Social, ã rua Deodoro 2, Vitor de Melo Lubi.

que tantos serviços prestou ii uma sessão solene, na qual, 10 Tesoureiro - Arnaldo

sua Pátria. além das palavras de vários Tavares.

Homens dessa têmpera é oradores enaltecendo aquela 20 Tesoureiro - Oscar -Be-

que o Brasil está precisando data, foi empossada a nova rendt Netto.

para conduzi-lo ao seu des- Diretoria eleita para o pe- Orador - Norton Oliveira

tino histórico e grandioso. riodo de 1955-56, assim c!ons- e Silva.

Que o exemplo de Rondon tituida: Conselho fiscal) - Marly
permaneça no espírito de to- Presidente - Gil Guedes Terezinha de Souza, Walter
dos os bons brasileiros. da Fonseca. Nunes e Waldemar Corrêa.

A revista dedica 7 páginas
de seu último número à or

ganização' e produção da in-

Contra Q aumento �e i��ostos
Serão considerados também

....�

((tubarões) 1
Aos srs. deputados Comercial, ontem reunida, por cento Impôsto Vendas e

José de Miranda Ramos e deliberou unânimemente te- Consignações afim atender
Lenoir Vargas Ferreira, legrafar representante.:: an-' plano obras Governo do Es

Assem):>léia Legislativa do tigo município Chapecó As-l tado: Face essa decisão, q,ue
Estado, foi dirigido o

segUin-I
sembléia Legislativa,

_

para e�PI�lm� pe.nsamento ,comer-
te telegrama: , manifestar sua opiniao que I CIO ll1dustn� Chapeco, c�n:-

Florianópolis considera inoportuna e de- preende hOJe nove mumCl-

Associação Ind!l$;tJ�ial e saconselhável aumento. vinte pios, solicitamos ilustres De

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••, putados não contribuir se'1

voto para medida se consicle
ra todos aspectos nociva. in ..

teresse Estado. Saudações

de regosijo pelo Povo, que homenageou o Solelado impolu
to, respeitável, a 'quem coube, quando Ministro da Guerra,
reorganizar o Exército Brasileiro.

Faleceu em Petrópolis, a 9 de Setembro de 1923, dei
xando seu nome inscrito na grande galeria dos Numes Tu
telares do Brasil.

Reverenciando a memória de tão ilustre Brasileiro
brestamos':lhe o nosso reconhecimento, apontando-.o, como
exemplo às gerações do presente, pois Que foi um. Soldado
e Cidartào consagrado ao 3erviço da Pátria!

Associação Industrial de

Chapecó

4LCE}3J{\D�$ . �PE�AND!<:>',
Vice-cPresldente,

.

cio.

SUPERINTENDÊNCIA DA MOEDA E
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HOJE:
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O dr. Jorge Lacerda, estreiando nas funções de can

didato a Governador, tem cometido várias gafes. Ain
da há dias, encontrando-se com o ilustre deputado ea
ruso Mac Donald, veio-lhe a inspiração de agradá-lo,
que as. noticias sôbre o representante de Urussanga
não eram muito tranquilizadoras, quanto ao apôio à
sua candidatura. )3landicioso, usando mostranças de
amizade, () dr. Jorge abraçou o sr. Caruso e soltou-lhe'
à queima roupa:

- Então, como vai o meu futuro Secretário
AgTicultura?

da

O Caruso avermelhou, cacoeteou, piscapiscou e sus
surrou:

Eu, hein, Jorge?
- Sim! Você! Que escolha mais feliz poderia eu

fazer? Sei das suas atividades agrícolas na Palhoça!
Sei que você está fazendo a racionalização da lavoura!
Isso é iniciativa! Isso é combate ao reacionarismo. O
Brasil já disse aos medalhões: "Chega. Vocês enchem!"
Sangue novo, idéias novas. Sim'! Para a Secretaria. da.
Agricultura, João Caruso Mac Donald! A não ser que
não mereça o seu apôio e a sua colaboração! E' isso?
Não creio! Será isso?

O Caruso evitou a guinada de pescoço, firmou as

pestanas, fixou o Jorge e, firme, desabafou:
- Não! Não é. isso - Não é bem isso! O caso é

que vou deixá-lo mal! Muito mal ! Que desculpa você
vai dar para os outros seis que já convidou para essa

mesma. Secretaria? ..

"
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