
Por unanimidade de vofOS, a Câmara Municipal
Nunicipal.-O Prefeito sancionará Jerça-feira.

l'eira, da bancada do Partido

aprovou sexfa-feira
,

o C6digo

Edição de hoje _.I 8 páginas

o BRASIL, FRUSTRADO O GOLPE OUF O MERGULHARIA NA ILEGALIDADE' E NA DITADURA, CAMINHA PARA O REVIGORAMENTO
DA SUA DEMOCRACIA, O PRESIDENTE NERÊU RAMOS, NO MOMENTO DE �AIOR GRAVIDADE PARA A PÁTRIA, FOI O NOME QUE
INSPIROU CONFIANÇA À NAÇJ�O E QUE HÁ-DE LEVAR A FA.MíllA BRASILEIRA À/ PAZ E AO DESARMAMENTO DOS ESPíRITOS,

CONFORME TELEGRAMA DO SR. MINISTRO DA JUSTICA AOS GOVERNADORES E ASSEMBLÉIAS LEGISLATIVAS.
,
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-ÕAS�aFAVErÂS-�mw.�._��.
I Rubens de I 'IOm-lil ant;ioDií .. i RIO, 12 (v. A.) - o Arce-

($. rio d. 5.. C.tàrina Z bispo Auxiliar do Rio. de rs-

e Arruda Ramos • '. nelro, D. Heleler Câmara é
• •

I: GERENTE I Ano XLII -. uma figura a que todo o Bra-

...
sll já 'se habituem a admirar

Domingos F. I pelo seu espírrto público, pr--

: de Aqu�no !.
N. 12.323

_

lo seu dinamismo e pelo seu

! :! profundo sentimento crlstáo.

...................... -..c................... A presença ele tão vtrtuos..
----------------------------........�--������

Flortanópults, Domingo, 13 de Novembro de 1955 Cr'. IH prelado à frente da eamn-i-

nha em pról ela extinção das

ta velas permite augurar :e

sultaelos apreciáveis do �'.·a
calho a que ora se ímc.a

oraças à sua ação, o Govêr

no Federal acaba ele fornecer
50 milhões de cruzeiros para

ajudar a vitória na luta con

tra um dos aspectos mais la
mentáveis (la nossa cidade.

Presidente Nerêu Ramos.

Palácio Catete.
Rio.

Deputadas Partido Social
riemocratíco, Assembléia Le

gislatí va Santa Catarina,
veem presença eminente Che-

',.l fe feHcitá·lo sua alta ínves

tid ura Suprema Magistratura
Nação. Manifestamos nossa

Irrestrita e íncondícíonal so
lidariedade vôssência, confi
antes seu alto espírito públi
co conseguirá assegurar, nes

ta grave emergência na

cional, paz família brasileira.

Rogamos, a Deus o inspire
para que com;iga concretiza r

alto3 e patril,LiC:os propósHo.�

�J.....".......·��....·�J"'_-8.:.---�"""".........."\.""..-,.·........• ..fIM....• ..• ..�-'IlA"._�................IiIií...��...
�
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Reina!-Ordem DO Pais
RIO, 12 (v. A) - Segundo; sahta Cruz. Da mesma for-

comunicações oficiais, reina tro ela Guerra que há ab30111� aviões a jato, que se acha- ma o 'I'amandaré demanda a

absoluta ordem em todo o: ta tranquilida.j; em São Pau vam em Cumbica, com o Bri- sua base, com o ex-Presrden

pais. O sr. Gal. F'olconiel'e da /10. gac1ciro Ed l.lurdo Gomes, se te Cal·los Luz e outras auto

Cunha' comunicou ao Minis-, Informa-se também que os aprontam I>::u:a regressar à ridacle.:; "golpistas"
"'"Jiil�_·_."J8 ;O;;J_ i!I�IIIIl· -iii!"a·• .._IIof4_... �_� _

.._till. �
_
...,.!'J,. R_-- _'IQ,....f/Iil M,.-..yli/;j ..,.••,P .-..-"" u ..,.""ouJl,,/" f-'cr&>_ t,!'i.�fIIi._�..

w � ."I6te.w_fIi'.r.,.-�._ w.�""' ..

soma a inverter para sua re

alização, da ordem de vários
bilhões de cruzeiros, não se-

rá prudente basear cálculos
no espírito filantrópico ela

A contribuição l10 Govérn-; população. A ímportâncía
Federal, embora, apreciável exigida excede não a capaci -:

e, apenas, uma gota d':.\gu:i dade de espírito de soltdaríe

.teante elo vulto do ínves " dade humana da população,
menta necessário para o;; mas, dos s us próprios recur

.onstrução ele cêrca de .. . sos matenais.

lO.OOO habitações. Por isto EI11 segundo lugar, não S('

mesmo, iniciando a ·campa· ria conveniente colocar o

lha D. Hélder C:1mal'a L'?, problema em termos de sim-

-um apelo :l população cario- ples caridade, porque seria

ca, solicitando o auxilio de l:OUCO legítimo dar casas de

todos para, que o consiga dar graça a homens válldos, tra

a uma população que ele cai. balhadores e capazes. K�ria,
cuIa em 400.000 almas, hab:-I para êles uma humllhft(b
tacõe3 com um miríimo de·, sob o ponto de vist::. [JlÚ tiro,
:'o�forto, ao menos. um erro porque· 1;,3 "l'.wela-

E' de esperar que ninguérn I d.::,s" �e multiplic�!'inm na 1'.1.

falte ao apêlo de D. Helder zao dlreta do propno- .sucezso

Câmara porque a cruzada ehl I da G�ra de D. Held('!' C:Lmaru.

que ele se empenhou é, real
meate, de uma ímportãncla
extraordinária para o futuro
da nossa cidade e para a so .

lução de uma série de pro
blemas sociais.

Não conhecemos, ainda,
nos seus detalhes como se

orientará a ação de D. Hel

der Câmara. De qualquer for
ma não podemos deixar de

fazer aqui alguns reparos sô
bre o assunto, motivo dê vâ··

ríoa comentários nossos.

Em primeiro lugar, dado )

vulto da obra a realizar e da

'I

OS DEPUTADOS DO p, S. D. SOLIDÁRIOS COM O PRESIDENTE NEREU RAMOS, COM O MINIS
,TRO LOTT E COM O GAL FLORES DA CUNHA. -- TELEGRAMAS EXPEDIDOS.

O P -d t d 11 bl
,. 8:NERGIA NUCLEAR

O resl eu e a ssem ela ce�o���i�:a (VLU�;) �a�o�a��
M·

..

t d J
.. Oliveira Júnior acàba ele che-

ao sr ..
' lnlS ro a usllça g::ll' dos Estados Unidos, anele

.

t j- Te?, sob Os auspícios do ,gO-
EXUlO. sr. dou 01' Menezes 0.1'/11/55 Presil encia sÊncia,. com (lUe é COIl1U11.ÍC11-

�

t I
" ..

't
-

1 t· S t ,etilO norte-americano, uma
Pimen e - Ml111suro Jus i a. Ac;sembleia Legb alva an a da esta caS:1 a posse do ell1i-

,. _..' _

Palácio CateLe - Rio. ; Catarina' t0l11 a honra acns:=tl' acnte- .gen�w::lol' -l'Jerêu Rarnos
s rle de ViSitas e �urso� sq-

Urgente. - Il'ecebim.ento teleg'l'ama vos- Vice-Presidente' lo SeÚad; . energia nuçleal'. Fa�ndo 'RIO� 12--(V. A.!_- O �1inis--
_-_........- .....

- ...._---..-�.r..r.._.r..-..•••-"_��-......_ ........- .............."'".."'"�.I"'_wJ' P'"
" '.

_,
- r ilnpren 0a diss" q ue alguns tl'O LUlz Gallottr, Presldente

na l'eSluenCla Replilbhca· :. ,
-

.' 'El·t
. . .

'

isótopos radioativos ele larga do Tnbunal Sl�perlOT el o-

DE PARABENS 0)(" FUNCIONA'n,.�IOS o�eell�enEte precelto.; COntstltl�- - Jtilidaele na medicina ainda

IraI,
telegrafou aos TRE. do

!( CIOna13. xpressamos, a raves -_

vossência conviccão se Ul'a ,nao podem ser dados no Bra·
_. __

1
- f'" .

g ,iI por possuirem semi-vida' Pará, Maranhao, Plam, Cea-

MUN1,f.IPAIS �lluZeaaccSOtaUdçao 01

at.mt a�s fel� ,demasiadamenté curta. O Irá, Rio Gl:ande do Norte, Pa-
General Henrique Teixeira

"" 1, ...1' a e cons 1 uClOna . ., - G
.'

t
-

'

emprego desses radlo-lsoto- ralba, Pernambuco e mas,
Lot . Na reUl1lUo, de ante-ontem da Câmara Municipal ele na presservacao da ordem e " .. . .

. -,'

M·
.

te'r'l'o ela Guel'ra pI'og'I'esso n" P' t
. ',003 so seJ.'a posslvel, aflrmou, sollcltando 111formaçoe'.>_ so°

1111S .' F'lorianópolis, foi aprovado em primeira cliscuss� o, o pro- assa a na e . . 1 t d 1 sa-o da
R·

.

t· '1' I I b'l' quando tivermos uma pllha bre a'3 c a as e conc u
10. jeto ele aumento do funcionaíismo municipal, ele autoria ranqUllc ae e povo raSI ell'o I -

. ,'d
1

,..

apoiada S
-

t d'"
.

atomica no Brasil. apuracao do plelto pre�1 en-

Quanc o vossencla '. elo sr. O.:;mar Cunha, Prefeito Municipal. essao ex raor mana se!!"Un··
.

•

pcl� Pod� c�rt e Militar do
Referido proje� fui encRm�haelo à Câmara em prin- da-fcira daremM, re��en.N�.���

país., asSegurOl� :-ontinui�ade cí)).íos de setembro do ano corrente e deverá vigorar a talmente, conhecimento à ? �
reglme democratlCo, oS Depu- 11artir ele janeiro de 1956. Ca�a. Atenciosas Saudações. � D M··

·

t d J' t·C
�

tados que êste Sl1bscr.ev�m a-I O :lumento, sem dúvià::t, alguma, beneficia aos fun- Deputado Braz JO::\fjllim Al- "

O In Is rO a US I a �
Pl'esen�am seus .c.u�prlmen- i eionálios -mais humildes que, há tunt::Js nnos, v�m ('ola- ves.- Presidente; < �,
tos atltude patnotlca e cle-

l.loro.ndo com as administracijes municipais. � bl· L I I· �

�::�:�:;t�:::��;,;:g';��:� I n�����_;�;����:��!����:.;;_�:=:�::- �:�-;;;���::�! URG�!E p�����:���o !�SI!.����SE��"A ��G!I��!�Aa DO
�

C"rllal, Sauda,õ", PRODUCÃO NACIONAL DE TRIGO CASA BRANCA 'I ES,'ADO DE SANTA CATAItlNA - FLORIANóPOJ,IS, !
OsnÍ Régis, Estivalet Pires,' RIO, 12 (V. Á,) - E' esti-

I

nas zonas_ produtoras ele ,tri- WASHINGTON, 12 (U. P,) I � PALÁCIO CATETE _ RIO _ 532 _ 1,05 - Íl - 2330 ::
Ivo Silveira, Antônio ALmei·l mada em meio m�hão de �o- I

go. ?everao ser c.onstrmdos _ Um grupo interamericano � �
_
(

• Lenoir Vargas Ferreira, .

nelaclas a produçao de tngo, 11 (lllos, �0�1 capacldade �a�a composto por funcionários � TENHO HONRA DE COMUNICAR A VOSSítNCIA QUE EM' CUMPRIMENTO

��J rge Barroso Filho, Oscar' do 8.no corrente, motivo por
I
85.000 ton.e adas em Por o

dos negociadores ele turismo �
el� Nova Heitor ele Alencar

I
que vem sendo apressada a. Alegre, RlO Grande, Santa

e por jornalistas ele nove paí- �. A UMA DELIUERAÇÃO APROVADA PELA CÂMARA DOS DEPUTADOS E PELO

�
•.

G
_'

Alft'edo Cherem, 'construção de uma rêde na- ,'Bárbara do Sul, Erechim, •

\limaraes" I . " ses latino-americanos, depois ..
Ol'lando Bertoli, Epitácio Bit· i cional ele arma.ze�s e sll�s:

I
Ben�o Gonçalves, Carazmh?, de recebido hoje na Casa:' SENADO FEDERAL ASSUMIU HOJE A PRESIDítNCIA DA REPUBLICA O DOU· ::

t t Paulo Pre'ss Le� Ao que podemos mformar, Ja Bage, Passo Fundo, Cachoel- - ( ..
encour , . "" ' .

. 'r el t'lh . I Branca pela manha embar- .. ..

cian Slüwinski, José Bahia foi realIzada a _concorren,cla : la, Ju 10 e Cas 1 oS e Cruz
cou cl� regresso à 'América � 'rOR NEREU RAMOS VICE.PRESIDENTfl; DA CAMAUA AI.Jl'A DO PARI,AMEN'I'O �

Bittencourt e Lauro Locks. I para;: construçao
da redo. Alta. Latina. � NACIONAL SUA EXCELf.:NCIA PRESIDENTE NEREU RAMOS ESTA NO FIRME �

.��.g�r;;-...fà.Iil.-_a....f/ijflijJlli..........
"'..._Ilii.....ylli.'fiiI�..,._....�r;j_,.JIiIl.�_,...'fiiI.w..*jjj�...

a.......w..�••••u..a""........
•
..·�·...........• ....·�/Jij·.l;," Esse grupo passou Ulna se- � �

mana em Nova Iorque cele- I I,
I I

brando conferências com re- � PROPOSITO n·EL A SU1\. TRADIÇ1iO POLITICA DE ASSEGURAR A PAZ A TO· I
� (

presentantes da indústria tu- • )
rística e dos negócio;; de ex- � DOS OS ESPIRITOS SEM DISTINÇÃO E TltAN(1UlLWADE A TODOS {,ARES I

portação. � GRANDE li'AMILIA URASILEIRA ASSIM SINCERAMENTE SE EMPENHARA TO· �
Entre os visitantes el1con- � �

tram-se Hernane Tavares do " DO DEVOTAMEN'l'O A ESTABELECER UM CLlMA MUTUA COMPREEENSliO I'

RIO, 12 (V. A.) _ Os srs. 1. Marinha, Brigaeleiro Alva- Sá, escritor brasileiro autor :: �

Gal. Floriano Brainer e <lr. O Presidente Nerêu Ramos Sf'CO, para a Aeronáutica, I de vários Uvros e professor de', ENTRE FORÇAS POUTICAS E REPRESENTATIVAS OPINIliO NACIONAL. �
Paulo Lira foram nomeados, nomeou ainda os srs. Gal. deputado Menezes Pimt'ntel I jornalismo,

.

e Antônio Calla- � �
respectivamente, chefes da HemÍque Teixeira Lott, pau para a Justiça e deputado! do, reelat?l'-chefe.do "Col'l'e�o � ATENCIOSAS SAUDAÇÕES MENEZES PIMF.NTEL _ MINISTRO JUSTIÇA. �
Casa Militar e Civil da Pre·

!

o Ministério ela ,Guerra, AI-, Nelson Omegua, llRl'a o 'l'n.- ; ela Mftnha", elo RlO de Jfi.HCl- � -.

�dência da �póblica. Imkante Alves Camara, para .b�lh�_ 1'0. �������.�

expressos sua primeira men

sagem povo brasileiro.

Respeitosas saudações.

Deputado Flores da ounhn

I
dignifica Cadeira Presidr-n- congratulam-se povo brasí

Presidente Câmara Deou cíal Câmara�Deput1dos eom leíro de quem vossência é rc-
taclos.· I atitudes iguars a tomadas G'Y1 »resentante desassombrudo,

loutras oportunidades Depu- Cordiais Saudações.
Rio. tados Bancada PSD Assem- OSl1Í r.ég-is, Estivalet Pires,

i bléia Ca�a:'i?ense, neste �m,:- I
Ivo Silve,ira, Antônio Aln�ei.

Quando vossôncía honr ..\ e menta dí íicil nossa pâtrla da, Lennír Vargas Ferrelra,

Jorge Barroso Filho, Oscar

da Nova, Heitor de Alencar
Guimarães, Alfreclo Cherem,
Orlando Bel'toli, El)itácio nu
tencourt, Paulo Preíss, Le
cian Slowinskí, José Bahia

Bittencourt e Lauro Loeks.

Osní Régis, Estiv'alet Pil'es,
Ivo Silveira, Antôllio Almei·

ela, Lenoir' Val'g'as li'erreÍl'a,

Jorg'e Earroso F.ilho) Oscar

ela Nova, Heitor lle Alencar

Guimaiães, Alfredo Ohel't;lll,

«>l'la11do Bertoli, Epitácio Bit·
tencourt, Paulo Prelss, Le
cian Slowinski, José Bahia

llittc11COUl't e Lam'o Locks.

f\í1" IJO_ .."..-......._.;_...___...-w�_...._.-�..,....__.,.__-_-JA-.......f((_..............�-..--;.-*"...._-.....
�.

GALlOTTI' QUER URGÊNClA
daI e da remessa dos respec

tivos doéumentos ao' TSE.

O telegrama-circular re

sulta de se terem esgotado. os

prazos previsto na Lei Eleito

ral pa:'a a entrega dos re'.;ul

tados, sem que ,JS Tribunais

Regionais Eleitol'ais destina

tários tenham pedido pror

rogação �o Tribunal Superior
Eleitoral.

Os Auxiliares e novos Minislro� do
Presidente Nerêu Ramos

APROVADO O CODIGO MU_NICIPAL
Na sessão de sexta-feira da a 11 á 1 i s e, congratulando-se há dúvida alguma, um exce·

Câmara Municipal, entrou com o seu autor bem como lente auxiliar para o admi

em segundá discussão o Có· felicitou o sr. Prefeito pela nistrador e para o contribu

digo Municipal, magnífiCO feliz idéia. inte, porquanto a legislação

trabalho elo professor Antô- O CóclLgo Municipal reune, codificada, dentro elos 11101-

nio Delorenzo Neto, que con- numa só lei, o sistema tribu· elcs ela moderna técnica,

centra, num só texto, todos tário, posturas, legislação sô- contribuirá para o c1esenvol

as leis de nossa comuna. Sô- bl'e obras, estatuto do fun- vimento ele nOSSa Prefeitura.

bre a obra daquele eminente I cionalismo, parte especial, Não se poele deixar de fa
-

ico, na -elevitla 'ülJ61'tli'hi- l·ol'gn.hi7.içii.o a<lhiinistrativ'a c -zel' um' l'êgís 1'0 especial flO

este jornal fez ligeíHl. t marclla ]JI'OCeSlSL1:ll. Será, não vereador Nel'êu elo Vale Pe�

I
Democrata Cristão que, na Florianópolis, através dos beu colaborações de fUl1cio

qualidad� de relator, estudou seus diretores e associaelos, f nários municipais e vereado
profundamente o Código Mu· apreciou a parte tributária' res, dando ensejo a que pes

nicipal, oferecendo um pare- que se referia ao comércio, soas vinculadas à admínis
ceI' que foi aceito pela Co- I apresentando uma �menda tração se inteirassem de um

missão Especial. O jovem ve- I ao sistema ele cobrança do estudo profundo e ponelera.
reador mostrou-se um estu-I Impôsto sôbre Indústrias e do sobre problemas relacio.
elioso elos·problemas do mu- Profissões, que foi aceita nados com a comuna.

�icípiº, �endo su_a .contribui"; com gerais agrados. I Na proxima terça-feiTa, dia
ção das m,ais_ valiosas. Enfim, o tlabalho do pro- J 15. ele novemot'o, ás c1ezessei�
A As.soclaça(') Corrlereial ele Iessoi' Delol'enzo Neto, rece· horas, o &1' OSl1}ar Cunha,

dinâmico Prefeito Municipal
de ,FlorianóPoli�, deverá san

cionar o CÓdigo Municipal.
Comemora no dia 15, o sr.

Osmar Cunha, o primeil':)
aniversário ele seu arrojad() e

eficiente governo. Nada rnais
oportuno do que a sanção do
Cóeligo Municipal para assi··
nalar uma nova era na admi-
nistração municipal.

.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



2 Florianópolis, Domingo, 13 de Novembro de 1!l55 o ESTADO

res,

De repente, o menin per
guntou:

- Mas, êste senhor que
está montando Pershing,
quem é?

É grato lêr e ouvir estas
coisas apenas uma vez e em

estado nascente. É uma ad
vertência aos páis que esti
mulam seus filhos - prodí
gio a repetir:
- Que foi que disseste

outro dia, no casamento da

quela moça, que causou

tan ta risada?
A menina não se lembra

ou se faz de rogada.
- Lembra, sim,' ql,lerida.

Foi quando a noiva saia da

igreja, de braço com o

rapaz ...
Nada mais detestável que

os pais de crianças adorá-
veis.
Ai! E a in�vi.tável poe�ia Isem aviso prevlO ou o VIr

tuoso do piano! É um pe

queno Mozart, é um Pade
rewski em miniatura. Em
certas família�, as crianças
são mandadas para a esco-

la de dança - sistema elo

giável de tornar seus gestos
elegantes e desenvoltos. O
único êrro que cometem é
exibir o menino-prodígio,
depois da terceira lição, nu
ma dança clássica ou numa

dança hindú, ou um minue
to. Tenho visto' pobres me

ninas com óculos deforma
dos "p;lra estrabismo, com

um aperelho de aç� nos den
tes para corrigir o prognu
tisme e obesidade precoce,

. /me�earem-se sob os olhos
húmidos da família em te
merárias contorsões fóra do

compasso, às quais o infeliz
acompanhante não consegue

adaptar o ritmo de seus de-
dos.
E a tortura dos· interroga

tórios? Por quem foi desco-
berta a América, que é uma

península, qual é a capital
dos Estados Unidos (na me-

lhor das hipóteses

respon-,dem que é Nova York). De-
.

pois da tragédia vem a __=�_�_� _

'*

DE PITIGRILLI
Buenos Aires - (APLA)

_ As crianças são seres de
liciosos pela sua graça es

pontânea e pelas suas ati
tudes imprevistas, efeito de
urna optica especial, estra-'
nha e aberrante."

Uma garotinha de cinco

anos, levada a urna ceeimô
n ia nupcial, contemplou as

flôres, as velas, os. adornos
sagrados, surpreendida com

a solenidade dos prctagonis-
.

tas, a calma dos convidados,
a marcha nupcial que subia
pelos tubos de prata do ór

gão. 'I'erminaâa a cerimô

nia, alguém lhe pediu que
desse as suas impressoes:
- Acho que a noiva fêz

muito bem, _ entrando na

igreja de braço com aquele
velho e saindo de braço com

um rapaz.
Um garotinho de sete

anos, filho de um coronel

norte-americano, maravilha
vn seus páis e os amigos do
seu pai porque tôdas '"as noi
tes pedia para .ir vêr a está
tua. do General Pershirig. A
cena se passa numa cidade
das Filipinas, onde o Gene
ral Pershing está imortal i

gado no bronze, no dorso de

um camelo.
- Papai, vamosvêr Pers-

hi
\

mg.

Quando se difundiu, nos

meios militares, a fidelida'
de do menino prodígio à me-

. mór-ia do grande general, o

:pai ofereceu-lhe mais uma

'Vez a" oportun idade de ma

nifestar seu nobre desejo.
No automóvel; estavam,
além do pai e da criança, se
nhoras e cavalheiros.
- Papai - disse o meni

no, reconhecendo o lugar -

é aquí que está Pershing.
Vamos vê-lo?

O coronel entrou com o

carro pela avenida arbori
zada, no fim da qual reluzia
ao sol dos trópicos a figura
do grande soldado; mon

tando um camelo. Saltaram
do veículo. O menino Se re

colheu a uma estática. con
templação, com o narizinho

para cima, enquanto os a

dultos trocavam mudos olha-

Rio, (ARGUS) Ó mate está minhadas, sua relativa ímu

.amdo galhardamente do ve- nidade ante diversas moles
.ho circulo em que viveu, por tias, seu bem humor íraltera

muitos; anos cingido ao uso do e a bravura de suas reso

tradicional e benéfico, entre luções, sua parca alimenta
brasíleíros elo Sul, e argenti- ção pesada, que suportam
nos, uruguaios, chilenos e sem incovenientes, enfim,
paraguaios. Outros países só tudo isto tem sido atríbutdo
agora o estão degustando. -

ao U'30 e até mesmo ao abu

Entretanto, todos OS povos so do mate, que assim presta
deveriam conhecer-lhe as vir relevante serviço a essas po-

.

tudes terapéutícas, purissi- pulações, não SÓ corno bebi

mas, sem o aTtificialismo dos da de temperançaxrnas ainda

cO'l'antes e dos engôdos qui- como estimulante do sistema

micos, que tanto entoxícam e nervosso cerebrn-espinhal c

estragam nossa saúde. Inú- 3impático, como febrifugo e

meros são Os cientistas elabo- estomáquíco a como notável
ratórios mundiais nos têm estimulante da nutrição, de

revelado, em minuciosas - qualidades dinamóforas, sem
análises, a excelência dêsses equivalentes em qualquer ou-
predicados vitais. Recente- tra b sdída, dentre seus símí-

INDÚSTRIA. COMÉRCIO mente, o abalizado agrónomo lares. Considerado como um
danças possuem uma re-

Fundado em 191B e prof. Mirceu da Cruz Cé- dos mais econômicos alímen-
eptividade especial para o

zar, em publicação do Minis- tos, tem êle, a propriedade do..

S
.

'1 b d lUlA PIRAllN, INGA, 1037 �. ex. P. �130' - s. P;'ULO101'. e o pai e om ar o e
térío da Agricultura, acentua sustentar as rorcas elo orga--

I b a a OFICINAS E FUNOIÇÃO EM GUARULHOS- S. PAULOmao ca fi resa e em c Se
essa verdade: Diz ele: "A re- nismo, mitigar a sensação da

,� fala italiano, a criança rEMOS TAMBIl:M: Torradores e moinhos para caf6.
sistência física do nosso ca- fome, estimulan,do, ao mes--

1"1 h' I\iláquinas de picar carne para IndC13tria, e açougues.ao [L IH'ene (,1'ü aqu 1 o .q�le a Motore!l elétricos e outras máquln�;'.,l)ara fins comer-

I bôclo e d03 nossos homens do mo tempo, a atividade intele-
,e corrente em seu IdlOma, clals, lndu,trlais e agrícolas. campo para a atividade ma- ctual e as faculdades fisicas,
las as expressões idiomáti-

4Qü A1"CO-ArtlUi I terial �ue suportas nos tra-
I
e constituindo, portanto, a

;as, o.s dialetismos, as im- ;_ balhos mais rudesa, sua ca- I bebida ideal para as cla,ssc:
.l'oprwdades de um e de

DEPOSI-TO (P )'
pacidade para as grandes ca- 'que trabalham. (A.A.)

�l�l'�;lh�n���,qU�leé :�,���.:�� I rocura-se I --.-.---------------------------

�,irascível, desordenado, I '1-lergunte a si mesmo se não: Importante firma procura para alugar, com area de P R I S A O D E V E N T R Eel"á herdado a arrogância, '�OOm2, de preferência com terreno ao lado. Cartas para
.t desordem, o nervosismo e "Avi la" na Redação deste jornal.
diga para a sua consciência:

'

'" f
. I

nos e que azemos as crl-

nças". O método soviétivo
fascista de tirá-los do lar
ntes de se deteriorarem e

:e modelá-los em institui-

Un'S,L A inevitável graciosa
:!1rá a. pergunta de truque:
'Quantos eram os três fi-,
hos de Noé? E o caval hei
:0 sério perguntará: "Ouan
lo você crescer, que é que
va.i ser'!" E a senhora me

tosa sugei-ia : "Médico, co

:10 seu pai!" E êste se

pressarú a corrigir: "qual
uer profissão, mesmo que

�ja a de varredor de rua,

!lenOR a minha". A; cerimô
da termina ou um' biscoito
)U 'uma laranja, como se

üz com o cavalo que depois
e executar a .sua perfor
lance recebe a sua raça o

e açucaro
-L E, agora, dê boa noite

_ todos e vá para cama.

É muito bom mandá-los

.lara a cama. Melhor teria
ido mandá-los an tes para
cama.

lh necessário exibir o me

os possível as crianças.
lu�ndo são pequenas se pa
recém com todas as demais

rianças pequenas, e como

.ôdas elas cheiram a leite

zedo e a pipi e atraem as

roscas. Quanuo são maio

-es, são iguais às outras

rianças maiores, com a a

ravante individual de que
:tda umn concentra em si
LIdo o que há de pior na

imília. O garotinho é uma

;'lcessão de reflexos: fica

npregnado de maus vexern

los, de palavras impró
rias, de maneiras de dizer

.felizes, de espírito incli-

,
.ado para baixo, de ironia

despropositada, de mesqui
hczas domésticas, de men

l'a� caseiras, da .hípocr lsia
.) ambiente. A criança nós

que a formamos não com

essas intenções louváveis,
IaS com o que temos de
.ilgar e que escapa ao nos

,1 auto-controle. Élas rea-

am com as mesmas respos
IS e o mesmo tom que o pai
sa com a mãe ou vice-ver
a, Desde o momento em que

.prendeu deles a linguagem,
omo pretender que não' ado
·)m modo paterno e mater-IQ de usá-la, com a mesma

-onla, as 'mesmas alusões
diretas, as mesmas tor

.osidades retóricas ? As

• Aços ao carbono e aços ligas em barras chores,
para mo!as. Bitolas de 1,1/4"x3/16 até 4 "xl /2".

• Aços ao carbono e aços ligas
em barras redondos, para molas.

• Aços laminados, rede ndos, para auto-peças.
• Aços laminados, redondos, poro eixos e semi-eixos.

.. Aços para trefilações.
• Perfís redondos de 1/2" até 2.9/16".

• Aços para ferramentas agrícolas.

São Paulo: R. 15 de Novembro, 244 - 9.0 - Tel. 32-9339

Rio de Joneiro . Av. Rio Branco, 29 - 8.0 - Tel. 23-3597
Sorocaba (usina): Rua Jurud, 113 - Tel. 183

Rio. (ARGUS) O nosso eo

mércio de er.,;a-mate com a

Argentina, segunda informa

o I.N.M., não sofrerá qual
qU2l" solução de continuidade
em consequencia dcn l'lltil,10S

acontecimentQ"s, tendo em

vista a insuficiência da
-

pl�O

dução ervateira daquele pais '-..-'

)ará satisfazer o consumo -

int2lTlO. Cabe assinalar que a

;:;ituação do mercado ,ügCL

tino se apresentava, lrltinlf',·

mente, bastante a.usviciosa
"Jara o mate !ll"lc:i�tiro, pois
�lém dó� 13 mU.h -le,; ele quilo::,
vendidos em março dêste

lno, estávamos na iminência

de concretizar a venda .de -

'ma.is 12 milhõ2s. Para essa

nova cota de exportação, os

nosse/3 exportadore,s aguar

r�� davam apenas que fv;seJl1

SR,ilJ concedidas ás firma 'i r.rgen
tinas as licença!' de lmpol'sn.

"São
.

çã� que o Banco C;')�lt.ral de

i Buenos Aires vinh.t prepa
Escritól'io "São

I
randQ para impedir dent.:'o

(de POUC03 dias, de acôrdo

fiança? com as
. recomendações de

Ministério da Indústria Y

Comércio e gestões da Fede-

ración de Molineras da Fede
promissória? - Escritório "São bã Mate. Melhores Perspecti

vas - Devido à mudança de

.govêrno, essa providência,
como é natural, não te"'8 se

caso? - Dirija-se ao Esc. guimento, voltando a d0pl'n-·
der da'o diretrizes 'que f()rem

AÇOS
I ME

.oes aparelhadas para êsse te e cinco é um velho i-idí

fim me parece louvável. O�II culo, .

e, portanto, repugnan
olégios ingleses, cujos alu- te. Uma mulher deve ser ex

lOS não voltam para casa. I traordinàriamente jovem,
'0;:; três meses de férias de : bela e bem vestida para não
.m-ão são providencias, por-

I
parecer aos olhos de um

[ue li. escola poderá, em um
I menino como uma velha

.iês, reparar os danos cau- ridícula.
.ados pela família na sema- Em tempos que não vão
(la de Natal, mas os danos muito longe, bordava-se sô-'
feitos em três meses seriam 'bre o babador das crianças
rreparáveis. ,a recomendação higiênica:
Ccnr-lusão. .Se querem COl1- "Não me beijem", que foi lo

inua r a fazer a comédia da go suprimida por não ter

,ié�Úlnda e' do estilo, não dado resultado; porque
presentem as 'crianças: cada homem e cada mulher
rlas representam a quinta julgam-se uma exceção; as

-ssência dos defeitos f'amí- proibições, as limitações, os

lares ou são mostras de si- horários estão estabelecidos, .

iulacão. no seu entender, para todos
E como se comportar com os demais, menos para êles.

s eríanças dos outros? De- E apesar do decreto "não
(,i!' de se ter perguntado me beijem", cada um con

�uantos anos tem, como se tinua a lambusar as erian
harna e em que ano está, ças, dizendo graciosamen
iarece-mj, que é tempo de te "para mim abrem uma

mcerrar o interrogatório, exceção".
.e não se quer que as crían- Nos dias de visitas, as

-as nos julguem mal. crianças elevem ficar na

Não beijem as crianças. "nursery" e se o leitor não
'e elas têm menos de dois pode lhes dai êste luxo,
nos, darão um desgôsto a mande-os passear num ja r
eus pá is. Se . têm mais de dim público, mas desfrute
a, Ela não diz, mas limpa a sozinho dos seus anjinhos,

,

aliva com as costas da não os imponha à admira
não. Para um garoto de cin- ção do próximo, que já tem
o anos, um homem de vin- bastante com os seus.

('oi

:>

o MATE E OS MESTRES QUE O
ESTUDAM

de caldo da cana

E V pode ter êsse lucro, insta
lando o Moto-Engenho LU,LA. O
.Moto-Engenho LII..LA, graças ao

pouco espaço que-"ocupa e à sua

construção fecha "\ é a máquina
apropriada pnr3 o rendoso comér
cio do caldo de cana, Atr à! a fre

guesia e valoriza o estabelecimen
to. A garapa já sai gelada e filtra
da. 2.000 possuidores sat tsf'eitos.

José".
Fazer um requerimento? - Vá ao

José".
Um récibo? Um telegrama? Uma carta de

ESTOMAGO - FIGADO - I�TESTINOS

PILUlAS DO A8BADE MOS]Representante
Procuro, para fabrica de brinquedos finos, de tecidos.

Cartas com ref·erências á "CLETI" - Brinquedos Finos,
Rua 25 de Março, 641 - si 301 - São' Paulo.

sõo de ventre. Proporcioõlam bem

Agem directamente sobre o ap-
,
,:!- parelho digestivo. evitando a pri-

�--------------------

estar geral. facilitam a digestõo.
,dEscongestionam o HGADO. re·

gularlzom as luncções digestivas.

TEATRO .aLVARO DE CARVALHO
e lazem desapparecer os enler.

midade. do E S r O M A G O.

FICADO e INTESl"INOS.

.TEMPORADA OFICIAL DE INAUGURAÇÃO
(7 a 16 de dezembro ele 1955)

SANDRO apresenta:

MARIA DELLA 'COSTA

o CANTO DA COTOVIA
de J. ANOUILH - Trad. de R. Sl:LVA e J. ALVIM

E TODO O ELENCO DO "TEA'l'RO POPULAR DE ARTE"
ATRIZES: FERNANDA MONTENÉGRO, MONA DE LACY, WANDA 'KOSMO
ATORES: BENJAMIM CATTAN, EDMUNDO LOPES, FABIO SABAG, FAUSTO

MACHADO FERNANDO TORRES, LUIS TITO, JOSE' TACITO,
MILTON MORAIS, SANDRO, SERAFIM GONZALES, SÉRGIO BRI

TO, ZE' LUIZ PINHO.
-000-

DIREÇAO GERAL DO GRANDE "METEUR-EN-SCENE" ITALIANO.
GIANNI RATTO

-000-

"A MIRANDOLINA"

de GOLDONI - Trad. de R. Jacobbi
"A MORATóRIA"
ele Jorge Andrac1::

"MANEQUIM
dEt Henrique Pongetti

ASSINATURAS PARA AS QUATRO RECITAS
RESERVAS ATE' O DIA 20 - TELEFONE 3.316

_:_ PREÇOS POR RECITAS -

Camarotes - .cr$' 750,00"':_ Pblt�onas '- Cr$ 150,00 - Balcões - Cr$ 80,00

VOCE QUER ,u

Escrever uma carta? - Procure o Escritório
VIVENDO JOANA D'ARC EM

Esc. 'S. José"
Registrar seu diploma, ou outro documento? - Ele

I executa.

Preenc)ler uma

José".
Fazer uma

FLORIANÓPOLIS

declaração? Ou: um contrato? - Ele faz
para você.

Uma orientação para seu

Esc. "São José..
Receber sua conta amigavel ou judicial - Esc. "São

José".
Resolver algo na capital (se móra no interior)? -

"São José".
preparo de' custas, encaminhamento de papeis etc. dos
81'S. advogado3 do interior - O Escritório" São José" re
solve.

Procurador para qualquer encargos? - Esc. "São José"
"SÃO JOSÉ", é um Escritório criado para SERVIR

c grande e o pequeno.
Rua Alvaro de Carvalho, 25 (perto do Clube 15 de

Outubro).
�--- --------- .....__.....

.

Farle: 38-83

IMPORTACÔES DE
. , .

M-ATE BRASIl..EI-RO
PELA ARGENTINA

agora adotadas pêlas povas

autoridades da vizinha Re
pública. Em virtude, porém �

das razões de ordem econó
mica que fundame!1tavam a

quela delib2ração, e de es

perar que a'rnesrna seja -

mantida ou ampliada em __ o

.

suas cifras, a fim de suprir II

provável deficiência da t)afra

do pais, em contraste com o

aumento ..coJ;lsiderAyel cl\l.,-,,,,,,,,,,,,�.,,,.,
consumo: (A.A.) ..

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



O ESTADO Florianópolis, Domingo, 13 de Novembro de 1955
.- ---, _._, ....._-----��--_._-----------------------...;.-�--_;;_-�-------------------------

ALTA COSTURA
,

Por haver contratado afamada modista do Rio de

PartI·01-n-aca-o Janeiro, "A FLORtCULTURA" avisa as suas distintas...

. I clientes e a sociedade de Florianópolis, que caba de <!:ea-. -
- I

bl'ir o seu atelier de costura.
.

Dr. Gastão ele Assis e sua exma. espôsa 'do Iolanda : Trabalho garantido em talhe anatômico nos mais re-

Ramos de Assis, participam aos' seus' parentes e po:';�,- centes modêlos.
soas amigas o nascimento de/seU filho, que na Pia Ea-l A FLORICULTURA
tismal recebeu o nome de Gastão de Assis Filho. Rua Felipe Schmidt, 46 - Fone: 24-69.

Sociais
Contemporâneo

Ao poeta Fontoura Rey, autor de
,cA .:BONDADE DO SENHOR GENEROSO"

Pobre poeta! ... Nesta terra irniga
Fazer sonetos é espalhar espinhos ...
Um verso teu é pedra nos caminhos,
À cigarra, pref'ére-se a formiga

A muito môço, a muita, rapariga,
Filhotes d'aguias de altaneiros ninhos,
Não sôam bem os doces murmurinhos
Da poesia "coisa inútil e antiga l , ..

"

Muda, poeta! ... Com velhacaria
Põe-te em leilão; infama e calunia;
Sê cabotino e viverás melhor!

Emprega a gíria! Vai do copo ao fundo!
Sê burro, sê malandro, vagabundo,
Sê ladrão, para seres o "maior"!

Saul Lessa
Trin dade-Novembro-955,

ANIVERSÁRIOS
I

- jovem Armando Luiz
'I'aulois de Andrade, filho do
SI'. Nereu Vieira de Andra
de, alto func ioná rio do Ban-

- ar. Edgard Arantes co do Comércio, e sua exma.
- sra, Zoê do Mesquita esposa d. Dilma 'I'aulois de

Rocha Andrade;
P f Haydée Mam - sta. Maria de Lourdes... - ro .. e.Le.. (-

brini Lemos, funcionária presti-
- sta, Hilda Silva mosa da Livraria Central;
- Prof. Maurita Dal- - sta, Florisbela Maria

Grande Borges Bittencourt
- dr. Jorge de Souza So- - sr. Alberto Entres

, rinho, médico veterinário - jovem Glauco Vascon-
- vva, Iracema. -Brug-' celas,' filh'o do sr. Alvaro

manri Barbosa Accioli de Vasconcellos, al-
- sta. Marilene Leal, fi- to funcionário do Ministério

lha do saudoso conterrâneo da Fazenda;
sr. Protasio Leal - sra. Leonor Menezes de

- sr. Alvaro Francisco Ol iveirn, esposa 'do sr. Ma-
da Luz noel S. de Oliveira;
- s r. Osvaldo Pinto de - jovem Aloisio Ferro

Oliveira de Azevedo, filho do nosso

- sr. Wilson Augusto da prezado conterrâneo Gene
Costa Scheef ler ral Risoleto Barata de Aze
FARÃO ANOS, AMANHÃ: ledo, da Reserva do Exér

- Jorn. Walmor Wen- cito Nacional;
dhauson, res idente no.Rio - SI'. Hamilton Cordeiro
de Janeiro; _. s r. Cai-los Porto

FAZEM ANOS .• HOJE:

----�_ ..

�-----.._-_._---.
-

;.;:'" '\,
-

�.:t �
fo._'_,

Mantenho
puro o

com o moderníssimo

aSPIRADOR
DE PU

Feitu de
revolucionário

plástico Inquebrável -
8 utilíssimos acessórios

Aspira ° pó - produz ar

quente para secar ° cabelo,
roupa, material fotográfico,

. ).. esparge líquidu� etc.
...��� )
'.:".

:-- -: Procure nos boas ceses do lamo

,

Produto fabricado e gClran!iJo peJa
'IÍ'ÜlUHRIAL ELÉTRICA PUPP S.A.

ex. Posto I ó565 -- End. Teiegr. "Puppsa" - São P\lulo

Menor

preço e

3

Norton 2.311

BORDADOS A MÃO
Ens�n.r.l-se na Ruá Feliciano Nunes Pires 12.

�.J-.,..,..� _
.._,. _�- -_.•••-,.,._.............,... ---_ _�....-..

CLUB( DOZ( DE AGOSTO
·PROGRAMA DO MÊS DE NOVEMBRO

Domingo ,- Dia 13 - "Soirée Infanto-Juvenil, das

16 às 2� horas para os Juvenis e das

20,30 até às 23 horas p!1ra os Infantis.

Sábado - Dia 19 - "Soirée".
Sábado - Dia 26 - "Soil'ée".
Nota: Por motivo de conveniencia do Clube fica,

transferida para Dezembro, � anunciada
"Festa das Luzes".

.,���..... _ .. _�---_.."._�. ..-..�

EDUCADORA PERUANA ELOGIA OS
ME'TODOS ESCOLARES DO BRASil

LIMA 12 (U. P.) - A pro- métodos escolares c!9 Brasil,
, .

�'.
.

nde
. fe'2sora peruana Corina Cas- 'ao regressar (,esse ?alS o

''''' tilho rennen liumifcstaçõcs I esteve e3tnnanno meto�os e a

te. P�lblícás de admiração pelos organização da educaçao:

COISAS DA ÉPOCA. -

.

Lemos no "Diário ele um Reportar", no jornal
Diário Carioca, de !) do corrente:
O POJ_L'riCü l�STADUAL E O POUTICO FEDRRAI,
Comentando as contradições da política cntarinen
se, o governador Jorge Lacerda, dízla-nos ontem:

- O politico estadual é inteiramente diferen
te do político federal. Lá nossos recalques se abrem
ao impacto das contingências locais. Ninguém es

capa. A coisa é inteiramente outra.
O comentário de Lacerda (o nosso) até. faz

lembrar aquela anedota do tigre, que o soldado
qucrta saber se era estadual ou federal.

REFORMA DO ENSINO ES�ADUAL
O Sr. e Monsenhor Librelotto, em' entrevista

concedida ao Correio do Povo de Pôrto Alegre, ele
urna cajadada matou dois coelhos. Assegurou a

continuidade de seu po.:;to na Secretaria em que se

encontra, trancando assim a liberdade de Lacer
da nomear outro para aquela pasta e deu uma

"puchada" de mestra, nas "realizações" do atual
governador.

No fim de tudo, a montanha paríu um camon

dongo, pois, foi declarado pelo sr. e mons. Líbre
lotto, que: "a reforma do ensino terá em vista eli
minar os embaraços de ordem ,burocrática que en

travam o bom andamento dos serviços da Secreta
ria e abrangerá em especial o ensino primário".
Para reformar o ensino no nosso pobre Estado,
não basta acabar com a burocracia. Para tal; ha
medidas quê podem ser tomadas com uma simples
portaria!

Já disse alguem com "muita graça, que o mal
elo Brasil não. era bem a burocracia e sim, a bur
rocracía ...

met5DSr�5m:::srzmr=-n ar

XISTO

CONVOCACÃO
ASS{)CIAÇAO DOS SERVIDORES PU'BLICOS DE

SANTA CATARINA

! -

Parquetina
não esconde o seu

-pêso. A senhora �-��� � :c::::;..............�
- � ��-:..��.- ..sai ganhando quando .:;:-

tutOR U)�
compra Parquetinal

• _ '\':R" so"utO

-

* Rerlde mais!
'* Dura mais!

,..•"1'ii{b Ii if!1'! il 9 it,' j ,tti"Bum

•

ANTÔNIO -BERNARDO
DOMINGUES
-e -

DALCIDES MARIA.

,DOMINGUES

I

O Presidente do Conselho Diretor da ASPSC de
icôrdo com o artigo 27 dos Estatutos Sociais convoêa os
issocíados para uma Assembléia Geral a se realizar no
rróxímo dia 18 às 20 horas, à Rua Trajano, 37 com a se
.utnte ordem do dia:

a) Reforma dos Estatutos
b) Posição dos servidores em face do aumento de ven
cimentos dos funcionários do Estado.

Antonio, Matheus Krreger
Presidente

MANTIDO O PRECO DO CAFE'
J

. NA ARGENTINA. .

O AUMENTO DETERMINA- por cento havia sido deter
DO SOMENTE VIGORARA' minado pela citada Federa
l')ARA AS NOVAS COMPRAS ção para cobrir as despesas
BUENOS AIRES" 12 (U.P.) com as futuras aquisições do

8m face do desenvolvimento produto, auraentad., na pro-
.

_ :' I;Jrovocado .pelo grande au- porçao dos novos tipos cjê _

.nento no preço.do café a va- cambio. Por outro lado, ogo

.ejo, a Federação Argentina vemo t0l110it··�medidas ten
Je caré e Chá decidiu manter dentes a impedir as especu
) preço anterior ate o esgo- tacões com o artigo.. Em Cor
.amento total das reservas doba foram fechadas 14 ca
-xístentes, Aquele 'aumento, I

SaS comerciais e detidos os

jue correspondía a noventa I
seus proprtetaríos,

Participação
, '--

BENTO AURINO DE
SOUZA
-e-

[UMA SELL DE SOUZA

têm o prazer de participar têm o prazer de participar
I V. S. e suas Exmas. Famí- a V. S. e suas Exmas. Famí
i.rs, o contrato de casamen- lias, o contrato de casamen
o de sua filha lVIAURA RO- to de seu filho WILTON,
;TTA, com o sr, Wilton An- com a srta. Maura Rosita de
ôn io Domingues. Souza.

lVIAURA e WIL'I'ON
noivos

10 de Novembro de 1955 - Coqueiros

o "DUQUE DE

CAXIAS"VAO·SER ABERTOS NA AMAZONIA

AGUA�MARINHA

Coqueir-os

RIO, 12 (V. A.) - Os cam- pos produziram

I pos petroliferos do recôncavo barris .

baiano aS'3inalaram, em ou-

tubro findo, novo record ao A produção, em outubro,
produzir 198-639,59 barris de por campo. é a seguinte: -

petroleo, ou sejam, 32.000 a· Candeias (156 poços), .

mais que em setembro 107.992,11; D. João (46), .

066.333,22). O record, até 76.519,15; Itaparica (18), .

então, cabia a março deste 11.178,83, e Paramirim (2),
ano, quando os mesmos cam- 2.994,50.

I

173.624,15

imazoníca, a cmoíssão estu
.lará a localização elos novos

núcleos coloniais, a fim de

dirigir futuras levas de ímí

convenio firmado entre o

LN.LC. e a Superintenelencia
do Plano de Valor-izaçâo ECJ

romica da Amazonía .

COPENHAGUE, (U.PJ

Chegou a esta capital, em

visita oficial, com procedên
cia da Grã-Bretanha, o na

vio-escola brasileiro "Duque
de -Caxias", Pouco depois ela

chegada do navio, o coman

dante Teixeira Martins visi
tou o ministro brasileiro em

Copenhague, sr. Almeida -

Portugal, bem como as auto

ridades dinamarquesas. A ví-.

sita do "Duque ele Caxias"

deverá prolongar-se até o dia

10 elo corrente.
.....,_..iiiI·� ..........._...-..rM_fiM_.,_tJj".w.,...5��WJ

RIO, 12 (V. AJ - A borde

de um Constellation da Pa

iaír do Brasil, viajou, ontem,
_Jara Manaus, uma comíssãc
de tecnicos elo Instituto Na

�iô11al ele Imigração e Colo

nização, chefiada pelo sr.

. berê Gonlari. _ Na TeJião

,/lt�?�tG�J1
liaricke.

URGENTf
QUALIDADE
BRASILEIRA
IGUAL
A MELHOR
ESTRANGEIRA

,. BICICLETA DE
QUALIDADE
BELEZA
E CLASSE

Vende-se uma casa (anti
ga) em terreno medindo

11,50 por 66 metros, (d�a;:;
frentes), sito à Rua Felipe
Schmidt. - Cr$ 250.000,00.
Informações nesta Redação.

RIO, 12 (V. A.) - Telegra
ma de Belo Horizonte infor
ma que na lavra "Arrepeneli
do" distante 'cinco quilo
metros de Capelinha, foi en
contrado uma água-marinha
pesando cerca de cinquenta
quilos. O precioso achado foi

logo adquirielo por t'i"ês mi

lhões de cruzeiros. Conside
ra-se como ela melhor qua
lidade o cristal extraído ela

jazida de "Arrependiela" on
de em razão daquele êxito,
'/_ .

cresce o trabalhO elos ganm-

. peiros".

tnUIBUIDORES
1f>o·lO COM 'RAUR

,.�, .,.
. ,l""BOrg,� ,�tt::./·

"

RIO DE �ANEIRO: Rua Rlachuelo, 243 - Tel. 42·3720

S. P-AUlO, Av. Gen, Olimpio do Silveiro, 63/87 -1'!1. 51·2138 --------------�--------

Vende-'se
Uma copa laqueada, côr

verde, com 6 cadeiras esto

fadas,. uma mesa elástica e

uma cristaleira.
Preço: Cr$ 4.000,00.
Tratar na Avenida Mauro

Ramos, 245, ou pelo telefone
3.289.

MACONHA
PARAMARBO, Guiana Ho-

I' lanelesa, (U.P) - As auto
ridades aullaneiras descobri
ram, a bordo ele uma peque-
na embarcação brasileira,
surta neste porto; um carre

gaJ;llento ele macC)l1ha. Em

consequencia, suspeitam as

autoridades que desde algum
tempo está sendo feito o con

il'abando de, entorpecentes
para este porto. Foram deti-

;'ctos quatro trill11lnntes elO .......T�__,

,
b� rco brasileiro.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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Cruzeiro e Aimoré, nesta Capital, FEDERAÇÃO ATLHlCA CATARINENSE

II'
,

Id- 23 30
NOTA OFICIAL N. 18

contra O' Aval, nos�l !as· e ���?;U�o:g .?o�s��'i.'i; :�,���edel��:;�;;:'�: a;:��-
Finalmente ter�mo.s dois 12.3 e 30 do. corrente, respec- do. certame gaucho de .f'ute- conhecer o. popular clube de TÉCNICO tos néla ventilados, diante

jogos interestaduais de en- tivarnerite.
, , !bo.l.. São. Leopoldo que pela pri- 10) CAMPEONATO ES- do que dispõem as letras

vergadura, com as exibições Com ambos lutara o. Aval, Os esportistas por certo. meira vez vitítará a metro- TADl.j·AL DE ATLETISMO: "a" e "b", do artigo 36, dos
dos times do Cruzeiro, de vice-Iider do campeonato e não quererão perder as lu- poje barr-iga-verde. Em face da des istencia da Estatutos da Federação
Porto. Alegre, e do Aimoré, piomotor da vinda dos dois tas, pois estão ansiosos para Liza Atlética Blumen auense I Atlética Catarfn ense. As 2 _ 4 _ 7 --=- 9hs.
de São Leopoldo, nos dias categortzados disputantes rever o grêmio cruzeir-ista e Aguardemos! I.LAB), manifestada em I 50) Determinar as Ligas Cinemascope

Oficio de 11-10-55 de pa-!"epresentadas na reunião Spencer TRACY - Robert
- -----..... __ o •• _ .. ".

trocínar o Campeonato Es- I ref'erida, a satisfazerem as WAGNER - Jean PETERS

tadual de Atletismo do ano! exigências con Lidas nos ar- - Richard WIDMARK em:

em curso adia-lo "sine-die". I
t igos 34 e 36 dos Estatutos I A LANÇA PARTIDA

20) CAMPEONATO DE da Federação Atlética Catu- technícolor de Luxo

VOLEIBOL: Transferi-lo iinense. No Programa:
JUra os dias 19 e 20 do· ()O) Determinar a Secreta- Novos Horizontes. Short.

.o rrente mês de novembro, 11'Í!1 da FAC a proceder um Preços: 18,00 - 10,00.

nantida. a .séde. F'lorianópo- : levant.am_:nio com�léto = I Censura até 14 anos.

'is. Abrir mscriçoes para o Associações e atletas vm-

:efel'ido c�mpeonato, deven-: culados a FAC, digo, às .Ll ,wn--::!f!Io as entidades se pronun- g'RS representadas na cita- ����a..r.i....iarem por meio de oficio' da -reunião (LANC-LAB- -
�

•

iu telegrama. .IlJD-LID), afim de legalizar As 2hs.

30) Não tomar conheci-
I
a sua situação perante a Cine Noticiário. Nac.

nsnto dos assuntos ventila- Federação Atlética Catai-i- O TIGRE DOS MARES

.os na reun iao realizada n ense autorizando ainda a
I Com: William Holden

-m Joinvile, da qual parti- ida de um representante tio OS FILHOS DE NINGUEM

iparam os Presidentes das Conselho Técnico ou mem=] Com: Amecleo NAZZARI

.igas Atléticas 'Norte Cata- bro da Diretor-la às sédes I Preços: 9,00 - 450.

inense, Atlética Blumenau- daquelas filiadas para as As 7,30hs.
;(ISe, Jaraguaense de Des- ililigencias que se fizerem

I
Robert TAYLOR - Eleanor

aortos e Itaja ierise de Des- necessarras. ! PARKER em:

-,ortos, e constantes da ata
I

70) Advertir as f iliadas I () VALE DOS REIS

-emet ida a esta Federação, signatárias. da referida ata, technicolor
.ela f'órrua e têrrnos descer- que a não part icipação das No. Programa:
escs em ,que foram postos, mesmas nos Campeonatos Reporter na Tela. Nac.

" ainda, por não se tratar Estadun is, sujeitá-Ias-á �3 Preços: 9,00 - 4,50.
te sugestões mas de impo- sanções previstas no artigo Censura até 14 anos.

sições que implicam" em re- ,41 e seus parágrafos dos
'ermas e alteracões esta-I' Estatutos da Federacão
'�utarias e regulamentos des- Atlética CatarineJ1Se.'

-

ortivos. i Florianópo!is, 3. de no·

4°) Advertir os signatá- vembro de 1955
dos da referida ata que lhes Nilton Pereira - Secretário

AtúaI. Atlantida. Nac.
o senhor An-

O GOLPE TRAIÇOEIRO
A LEGIÃO DO ZORRO

5 e-6 Episódios
O TIGRE DOS MARES
Com: William Holden

Preços: 7,00 - 3,50
Até 10 ano"s.

As 8hs.
O TIGRE DOS MARES
Com: William Holden

A HISTORIA DE JOE LOUIS

Campeonato Estadual de Basquete
NO ESTAD·IO "SANTA CATARINA", PROMOVIDO PELA F.A.C., SERA' REALIZADO, SÁBADO E DOMINGO PROXIMO,
o CAMPEO�ATO ESTADUAL DE BASQUETEBOL MASCULINO: FEMININO E JUVENil, O QUAL DEVERA ALCANÇAR'
GRANDE ÊXITO, A JULGAR PELOS PREPARATIVOS QUE ESTÃO SENDO FEITOS

"O Estado Esportivo"
J �••••••••�'•.................�· M ,

Nos Hos. Jogos Estudantis
'-oinvile-Blumenau, entre as

quipes representativas das
.ntídades estudantis secun

Iártas das duas cidades, com
, realização da segunda fase
'e jogos sábado e domingo
-rltimo, nesta- cidade, saíram'
ítortosos os estudantes io-

Ilmbiluba X Tamandaré,
na tarde de" hoje

Superados em seus últimos e Figueirense (2 x 1). No re-

20mpromissos, sendo que o turno perdeu para o Bocaíu
.mbituba após estar vencen- va,' estando, desta forma com

do por 3 x 0, caiu diante do 9 pontos perdidos, ao lado
socaíuva por 5 x 4 e o Ta- do Bocaíuva.
.nandaré conheceu frente ao O Tamandaré, por seu tur
Figueirense seu maior revés: no, caiu em quasi -todos os

I x O, hoje as duas equípes jogos em que tomou parte,
estarão frente a' frente, lu- não conseguindo até agora
';ando ambas .pela rehabüí- -uma só 'vitória. Perdendo o

'ação. Joso de hoje, dificÚmente o

O Imbituba, embora 'Inte- clube de Éurlco Hostemo es

grado por elementos de pri-.j capará ao último. pôsto,
neíra grandeza do. "soccer" "

"

zatartnense, êste ano tem I QUNDROS PRÓVA'VEIS:
feito má campanha. COlne-! \

iou o Campeonato empatan-IIMBITUBA
- Capaverde,

·:lo em seus domínios por OxO Paulo e Juarez; Gerson, Adir
com o Bocaíuva, vindo a e Zéquinha; Joãozinho, Ne

habilitar-se do revés no pré- rv.: Professor, Oscar e Lando.

.ío seguinte diante do' seu TAMANDARE' - Argenti
adversário de hoje, quando. no, Claudio e Jaime; Adão,
venceu por- 5 x "O. A seguir o Zilton e Joquinha; Ney, Olá
�lube de Henrique Lage per- dio, Fernando, Geraldo e

deu para o Paula Ramos Darcy .

(2 x 1), venceu o Guarani Início ás 16 horas.

(3 x 1) e o. Atlético (2 x 1), Preliminar (aspirantes),
perdendo para'o Avai (3 x 2) ,com inicio ás 14 horas,

NOTICIAS DE JOINVILlE
(Do Correspondente)

CAXIAS F. C. - CAMPEAO VITORIOSOS OS .ESTU-
DO 1.0 TURNO ,)ANTr�s JOINVltENSES

No domingo anterior, dia

30 de outubro. últímo, teve

lugar a realização dá "roda
da"final do 1.0 Turno. do

Campeonato. da la. Divisão
da Liga Joinvillense de Fute

bol, com o grande- "clássico'"
-Caxías x América', do qual
saiu vencedor o primeiro pela
contagem miníma, fruto da

cobrança de uma falta á en
trada da área pelo zagueiro
-rvo aos 10 minutos de jogo.

Com êsse resultado. o. Ca

xias isolou-se na liderença
do certame, sagrando-se, ou
trossim, campeão do 1.0

turno, cuja classificação fi
Co.U sendo esta: 1.0 Caxias,
sem ponto perdido; 2.0. Amé

rica, com 2 pontos perdidos:
3.á "Operário, com 4; 4.0 Atlé
tico São Fra:r(cisco., com 6;
5.0 São Luiz, com 8; 6.0 Ipi
ranga com 10.

nvílenses.
A representação da União

roinvilense Estudantil (UJE)

agrou-se vítoríosa nos cer

imes de: futebol, volei, bas-

GUARANI X HENRIQUE LAGE. ESTA
'TARDE, EM LAURO MULLER

.uete, tenis e tenis de mesa,

nquanto a União Blumenau

·nse de Estudantes foi ven

-edora no certame de xadrês.

Computando os pontos re;"
;istrados na primeira' etapa
los jogos realizada a 1.6 e 2

te outubro passado em Blu

nenau, a União Joilnvilense

�studantil, conquistando 15
.

10ntos contra 9 do seu valo-
030 antagonista, sa,grou-se

�ampeã dos IIo.s Jogos Estu
dantís Joinvile-BJumenau,

VENCEDOR O C. N.
ATLANTICO

Ne segunda regata a remo

oficial do ano, realizada na

manhã do dia 30 de outubro,
domingo., tendo por local a

pitoresca raia do. Jarivatuba,
tornou a vencer o valoroso
Club,e Náutico. Atlântico, o

qual levou a melhor em <1

dos 6 páreos ante seu tradi
cional adversário o C. N. Ca

choeira, destarte conquis
tando a supremacia do remo

joinvilense em 1955, pelo que
formulamos nossas maiores
feliCitações ao clube alvi-ver
de,

BEI,OS TRIUNFOS DA S. E.
JRUZEIRO DO SUL

Enfrentando, amist o s a

nente, sábado á noite e na

nanhã de domingo, no Pa-'

ácio elos Esportes, o. forte
;exteto de voleibo.l do Circu
o Militar do Paraná, a valo
asa representação do S. E.

jruzeiro do Sul, atual bi

�ampeã estadual, honrou seu

�rande título, vencendo am

jas pelejas sendo na primei
ra por: 15 x 13 e 16 x 14 e na

segunda: 15 x 7, 10 x 15 e "

16 x 14.

,��'

I o TURFE EM REVISTA
Por AREÃO JúNIOR parecer ao Hipódromo, te

Hoje, domingo, não tere- nham oportunidade de jo
nos cOl'l'idas no Hipódro.mo gar nos seus favoritos.
'la Ressacada, uma vez que
Qdos os animais que se

cham alojados nas cochei
,'as do nosso prado, foram
;Hcinados no decorrer da

.emana, contra o "garroti
.ho". Entretanto,. para o pró
imo domingo, ou seja, dia
:0 o Jóquei Clube Santa Ca
dl'ina programará uma in
el'essante reunião, a qual
:em dúvida alguma, será a

:lelhor da presente tempo
·ada, pois vários são os es

reantes, entre os quais al
':uns de alta classe.

O C. A. Guaraní, que vem conjunto do Henrique Lage.
de realizar brilhante "per- Na proxlma terça-feira o.

formance" derrotando o: "Bugre" estará em Santana,
-\.tlético por 4 a 0, iniciará' enfrentando o Minerasil.
lOje sua excul'são ao sul, de-' Acompanham-no os nossos

vendo à tarde pelejar em
I
votos de bôa viagem e feli

fJalll'o Müller, frente ao cidades.

Fomos seguramente in
formados de que a direção
do Jóquei Clube está fa
zendo um levantamento ge
l'al, das ações emitidas, para
que'as cobranças atrasadas

sejam regularizadas imedia
tamente.

�•••••••o•••••••••••••••••••••••••••••••••••

·Vende-seLocalizado num dos mais
belos recantos da. nossa pi- Uma linda casa de madeira, toda pintada a oleo,toresca ilha,? HiPódro:;o envidl'acada, venezianas, com 7,40 de frente 9,00 de fun
da. Re���cada e u�a ver r dos, val:andão, 3 quartos, sala, varanda, despensa, agua,deu'a laIa enga�ta a nes e

Iluz, chuveiro. eletl'Íco, fogão econômico, tanque, quintal
cenaI'lo maravIlhoso"d que

:com arvore frutiferas, muro na frente, etc. por 120.000,00,tanto tem embevecIa os
sita a Rua Campos Novos 63, nésta Capital. Motivo:

visitantes ..

REMO
O QUE NÃO SE DEVIA

I
vam antes do Campeonato

DIVULGAR que o América iria papar o
.

títu lo de 1955, pois vence-
I . .

- A diretoria do grêmio l'Íam os' páreos de "4 com",
da Rita Maria, segundo cor- ! "4 sem", "2 sem", "double"
re pela cidade, vai' se 1!eu- I

e o "oito". Qual seria a ci
nir a pedido 'do Balisa, a

I
gana que os enganou? Se

fim de ser feito um apêlo ao I'iam as marolas das lanchas
valoroso "ro.wer" Altamiro. illeg·a.dos por êles'? Éta gar
Cunha., evitando assim mais ganta ...
del'l'otas frago.ro.sas do glo.- - O Walter Alfaiate dei
doso. Riachuelo! Será que xando o Martinelli ingres
o Cunha atenderá? Dizem so.u no Aldo Luz, agora vem

que êle está· roxinho. pra de se transferir para o Ria
voltar. , . chuelo e, segundo. tudo in-

- O José Azevedo, tam� dica, vai para Blumenau,
'bém conhecido po.r Zé Côco., porque por aqui "conseguil'
anda às "loucas" com o. Pre- uma máquina de costura" Isidente do seu clube, que não é sopa! Se ao menos ti- Hoje, no estádio do Ma-/5a 'feil'a será efetuado o 20
pouco. aparece na garage, vesse a classe e a �ibra d? l'acanã, no Rio, brasileiros jogo, tendo por local o Pa
para incentivar os remado- Manoel Silveira, aInda va e paragtiaios realizarão o caembú e o quadro nacional
rei> rllbro.negros. Calma Zé, lá..... 110 jogo pela taça. "Oswaldo I
1'.'Ira pegar pão é só passar - Sena castIgo? Os re- Cl'uz". O quadro nacional sel'á constituido por joga
na Padaria da Praia de madores Odilon; Alfaiate, I

será integrado exclusiva- I
dores do Campeonato Pau-

Fóra. . . Vilela e Ol'ildo, os quatro' mente por jogadores do Rio. ! lista.
- Edson (o gigante do desertores do Martinelli, na- I

__

Aldo. Luz), na regata de ·do- da conseguiram na regata
ming'o último, não. apresen- do. último domingo. Os dois
tau aquele seu rendimento. últimos foram derrotados e

Teria sido o "duplo treino." os demais foram bana dos,
que vinha reaJisando ulti- nem Gonseguiram .

integral'
mamente? Cuidado Edson, nenhuma guarnição.
assobiar e chupar cana. .. Quem faz a Deus pagá ao

- O Jataí e Strelau (am- D.LdJo .. , ENDEREÇO: .,.Rua, ,E..eliçi_ano
DOEr de Blumenau), afirma-I '�.ALFRBDO�'ÍÁR· reI. 3113,

Tào logo os fios da Cia.
'elefônica seja estendidos
0- Hipódromo, as caneil'as
')assarão a ser tralJflmitidas,
ara que todos possam
companhar o desenrolar

viagem.
Tratar no mesmo endereço.Entre os tl-:_atadores, o sr.

Cecília Bel'llardillo. vem ocu

pando a principal colocação,
tendo conseguido., até o pre
sente, com o.S animais sob
os seus cuidado.s, 11 vitórias
e 6 segundos 'lug'ares, o. que
atesta, exatamente, a sua

competência.

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

RELOGIO PERDIDO
Perdeu-se um relógio de pulso, de senhora, marca

MASSON � folheado, no trajeto da Avenida Maul'o Ra
mos - Rua Dr. Ferreira Lima -" Almirante Alvim, até à

Praça Getúlio Varg·as.
Pede-se a quem achou, o obséquiO de entregar à Rua

Irmão Joaquim nO. 22, ou na Portaria da Secretaria da

Agricultura, que será gratificado.

,as l'eunlOes. Além disso,
leverá ser aberta, no cen-

1'0 da cidade, uma casa de
'postas, a fim de que aque-
0S que não puderem com-

BRASIL X PARAGUAI, HOJE, NO
MARACANA EMPREGO

Rapaz capacitado para Qualquer serviço Procura em

prego ..

Informações no Albergue noturno co.m

tônio Campos Rua General Bittencourt.

CLUBE DOZE DE AGOSTO
PROGRAMA DO M1l:S DE NOVEMBRO

DIA 19 - SÁBADO - "SOIRÉE", DAS 21 I-TORAS
ATÉ ÀS 2 DA MADRUGADA.

D1A 27 - SÁBADO - CINTILANTE - "FESTA
DAS LUZES", UM DESLUMBRAMENTO DE LUZ E PRA
TA. UMA NOIIfE INESQUECíVEL, COM SURPREZAS
e ENCANTAMENTO. VALIOSA COOPERAÇÃO DA
"ELETRO-TÉCNICA" - A LOJA CHIC DA CIDADE.

N:unr._s_ Pires,,_l• .,..... RESERVA DE ·MESAS NA SECRETARIA DO CLUBE,
DÁS 8 ÀS 11 HORAS .

..

CURSO "SANeTOS SARAIVA"
(REGISTRADO)

DACTILOGRAFIA E TAQUIGRAFIA
PROF. LíGIA DOS SANCTOS SARAI"A

atende aos interessados diàriamente das 9 às 12 e dãs
14 às 18 horas

CINE SAO JOSE
As 10 hs.

t:spetacular Matinada"
SHORTS ...

DEpENHOS .

COMEDIAS .

Preço único: 5,00.
Censura até 5 anos.

As 1,45 .....: 4 - 7 - 9hs.
Téla Panorâmica

Robert TAYLOR - Eleanor
PARKER em:

O VALE DOS REIS
technicolor

No Programa:
Repórter na Tela. Nac.

Preços: 10,00 - 5,00 .

. Censura até 14 anos.

.')l

As 2hs.

Noticias da Semana. Nac.

A HISTORIA DE JOE LOUIS
O GOLPE TRAIÇOEIRO
A LEGIÃO DO ZORRO

r
5 e 6 Episódios
Preços: 7,00 - 3,50.
'Censura até. 10 anos.

As 7,30h,;;.
OS FILHOS DE NINGUEM
O TIGRE DOS MARES
Com: William Holden

Preços: 7,00 - 3,50
- Censura até 14 anos,

As 2hs.
ESPETACULAil MATINADA
SHORTS ...
DESENHOS .

COMEDIAS .

Preço único: 4,50
Censura até 5 anos.

As 3hs.
O TIGRE DOS MARES
Com: William Holden
No programa:
Sul em Foco.

Preços: 9,00 - 4,50
Censura até 10 anos.

As 5 - 7 - 9hs".
Com: Amedeo. NAZZARI

OS FILHOS DE NINGUEM
No programa:

Cine Noticiário. Nac.

Preços: 9,00 - 4,50
Censura até 14 anos.

As 2hs.

No programa:
Cine Reporter. Nac.

Preços·: 7,00 __:_ 3,50
Censura até 14 anos.

. ... :'
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luformações A�ricolas
RIO, (C.D. J.) - Realí

zn-se em Fortaleza a IV
Conferencia Rural. Entre as

téses de maior repercussão
consta a .. reforma agrária.
Várias delegações. têm ofe-,
recido subsídios a resolu

çào do importante proble
ma. Quando da realização
da I Conferência Rural a

reforma agrária já era preo

cupação dominante. Diante
de dados colhidos desde a

quela época, é de se espe
rar que o conclave indique
soluções a serem acotadas.

A' Conied;Jração Rural

Brasileira tem em vista ela

borar um programa de re

forma agrária.
NúCLEOS COLONIAIS
Embarcou pará. a Amazô-

.

nia uma equipe de técnicos
do Ministério da Agricultu
ra que estudará a possibili
dade de Iocarízação e insta

lação de, núcleos coloniais.
Será procedida uma pes

quisa sócio-econômica den

tro de programa traçado pe

lo sr. Carlos Viriato Saboia,
nas bases de convênio as

sinado com a Superinten
dcncia do Plano de Valor-i

zaçâo Econômica da Ama

zônia. A pesquisa abrange
rá os Estados do Maranhão,
Pará, Amazonas, Mato Gl'OS-

• so c Goiás, e os Territórios
Federais do Acre, Guaporé,
Arnápá ê Rio Branco.
RETORNAM NORDES

TINOS
Trinta mil setecentos e

cincoenta e cinco nordesti
nos regressaram às sua ter

ras no ano de 1954. A cor

rente mig-ratória se serviu
de 202 caminhões e 534

ônibus, atingindo uma mé

dia de 42 pessoas por veícu
los. Em Julho registrou-se o

maior movimento.
.

A corrente Sul-Norte' a

presentou, no triênio 1952/
54 os seguintes números:
1fJ52 - 34.3B9 migrantes;

-e:
1953 - 30.3G6; 1954

, 30.755. Êsses números, S.o

mados ao da corrente Norte

Sul (129.508- em 1952/ 11.793
em 1953 é 61.106 em 1954)
perfazem o total de 163.897

para 1952, 102.159 para
1953 e 91.941 para 19M, to
dos, em trânsito pela estra

da Rio-Bahia.
Os estudos efetuados pe

b Divisão de Estatística do

Dcpnrtamento de Estudos e

Planejamento do INIC reve

lam que o maior movimento
de migrantes em 1954, ocor
reu em janeiro, com 9.930

deslocados, e o menor em

outubro, com 9.728. No ano

passado, 2.22D v e í c u los

transportaram 91.941 mi

grantes pela estrada Rio

Bahia. Como se verifica,

,-G,�escreceu sen�ivel�1e.nte o

! movimento ,mlg-ratorlO no

Brasil, durante os últimos
anos.

PROTEÇÃO DOS CAFE-
ZAIS

'

"E absolutamente possível
a proteção dos cafezais

con-I'�ra o perigo das geadas, de-
- clarou á reportagem o.,.cn

genheiro florestal' Wolgang
Herzog, ex-chefe do Serviço
Florestal da Renânia, con

traLtclo pelo Ministério da

Agrrcultul'a e que vem de

proceder a averiguações sô
bre as condições climáticas
no norte do Paraná. Esta
beleceu como ponto prin-
cipal de um programa que
visa debelar o flage[o -das
geadas um sistema de obs
táculosdlorestados para a

proteção de amplas zonas,

que Iloderão ser divididas
por pequenas áreas e fai-
'xas de florestas. Acentuou
'ser' decisivo que, dentro de
cada municipio, haja uma

área com floresta bastante
grande, e que essa área

f!orestada, quanto ao aspec
to fisico do terreno, esteja
em condições de proporcio
nar aos cafezais a melhor

proteção possivel.
DEFESA SANITARIA

VEGETAL
O ministro da Agricultu

,,'R designou o agrônomo Flá
vio de Carvalho lVIesquíta
para executar de acôrdo
firmado entre aquele Minis-

""""""'Pi'J'féFio e o: gCl\7êÍ'no {lumimm
. se, ViSflllBo a execução de

•

II --

GERADORES
até'

soo Volts 50 KVA

MAQUtNAS E- ACESS,ÓRIO'S S. A,c

. erviços de defesa san itá- /�il' qUe as semanas têm um
ia vegetal no Estado do caráter mais ele divulgação
Uo. ruralista do que de ensino
O nOLSIS'fAS VIRÃO AO ou assistencia, o diretor do

BRASIL I SIA. congratulou-se C\vn os

Serão convidados ao Bra-
I agricultores pela recente

il sessenta bolsistas de di-
I crtação do Serviço Social

-ersus Repúblicas do C011- Rural.
j uen te. O Centro, Pariame- CAI"11; EM S. SALVADOR
icauo de Aperfeiçoamento Teve, início a colheita 'de
.ma Pesquisa de Recursos· café em São Salvador. E' se�

.Jatul'uis ministrará ensina- gundo as estimativas, me

nentos teórico-práticos das nos abundante do que no ano

écnicas e métodos mais anterior, em virtude das
rodemos de investigações. ch-uvas de inverno e Irregu
Cais ensinamentos compre- lar-idade das precipitações,
.n dem processos de investi- assim como ventos e tempes
.ação e aproveitamento de ta.des. A colheita de 1954 foi

ecu�'sos naturais,. co�o mi-I de 1.650.000 quintais. Para
.eruis e eombustiveis, bos- este ano preve-se uma pro
.u es e campos, solos e hi- dução ele meio milhão de

írologia, caça e pesca, e re- quintuís a menos.

ursos êstes dos quais de- O 'CASO DA BANA,NA
.iendem uma economia sóli- Produtores paulistas de
da e um nivel de vida mais- banana pretendem entrar
dto para:as pOP,u�ações des-,

bm contacto'eo�' os importa
n parte da América. dores e o governo para Jl1-

. INFOnMAçõES AGRI-
I
crementar êsse comércio.

COLAS . i A recente crise argentina,
De acôrdo com o conve- 'que estabeleceu a reforma

do em aprêço o Centro pro- cambial naquele país, está
orcíonará duas bolsas de 'sendol apontada como prin
.studos a cada uma das Re- cipal causa dessa nova poli
iúblicas americanas, caben- tica dos produtores paulís
lo-lhe ainda o pagamento tas. A safra desse ano atin
!e todas as despesas corres- girá 600 mil sacos. A distri
ion derrtes aos 60 bolsistas, buição para o consumo in- I

22 dos quais serão brasilei- terno - diante dos baixos I'os, e bem assim os gastos preços - não interessa à
.om vencimentos de profes- queles agricultores. I

ores, manutenção dos cur- MERCADO NEGRO DE FA-
'

os e uquisição de material! RINHA' DE TRIGO
"

écn ico-cien tifico. -I O Departamento de Poli- .

VALORIZACÃO DO ciamento da COAP de São
HOMEM DÓ CAMPO ,jPaulo está examinando a

I
POl' ocasião da abertura questão do mercado negro ."

\:1. Sem:ma Ruralista de da farinha de trigo. A de-
rosso ró O Vale do Apodí, a ln úncia foi formulada pelo
;t promovida pelo Ministé-! Sindicato dos Panificadores,
-io da Agricultura, no Rio: O sr. André Ceccato, diretor
Grande do Norte, foi lida i da entidade, prestou depoi
-iensagem do diretor do :mento na séde do serviço fis-
crviço de Informação Agrí-I cal izador, de-clarando que
oh, jcrnal ista José An as-

I
tem conhecimento das ir

tcio VieÍl·a,. dirigida aos i'eglllaridades, mas não po
uralistas daquele EstRdo. : de apontar os responsáveis
Ll mensagem. após obser- [101:1s mesmas.

Emprêgo
Grande Empresa nacional tem algumas vagas para

rapazes para serviço externo. Boa remuneração. Respos
.a a êste jornal, por carta escrita pelo próprio punho, no

.o 160.
-

REPRESENTACÕES ARMARINHOS
, .

Aceito yepl'esentações para a praça de São Paulo,
cartas para José Delgado à Caixa Postal, 15.880.

.-

I ,CONZ

/'

GERADOR

Q

•

VENDA EXCLUSIVA
PELOS

DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS
•

Aceitamos firmas do ramo

como distribuidores
em diversos zonas do país

•

o
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e
o
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,
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o

.c:t
Fabricante. licenciado ..

, '

Hó 25 anos abaste'cendo o proqresso.,__

.

,

.
'_. j�

---
.

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

Dos velhos+Ford de Bigodes" aos aerodinâmi
cosmodelos dos nossos di;@s ... uma notável eta
pa do progresso da humanidade foi superada!
Paralelamente à vertiginosa evolução da in
dústria automobilística, alargaram-se as ruas ...

codificaram-se as leis do tráfego.; pesqui
saram-se' novos lubrifícantes e poderosos
combustíveis ... Também as garagens e pos
tos de serviço multiplicaram-se, crescendo
em com�did�çle e eficiência ... Contribuindo
decisivamente para êste vertiginoso progres
so, Equipamentos Wayne do Brasil S/A hã
25 anos orgulha-se de prestar inestimáveis
serviços aos garagistas e aos automobilistas
brasileiros, como pioneira no comércio e

fabricação de bombas e equipamentos par,8
.garagens e postos de serviço I

EQUIPAMENTOS WAYNE DO BRASIL S. A.
Rio de Janeiro São "Pawo

Agentes autorizados em tôdas, as principais ci�ades
,

,..'--

Bxposta 8ma Sala de Jantar 'qD8 'Diario da
é ama mag,niflca revelacão da

I

Mefropole
-Industria Mobiliaria Nacional o RIOT:A::�: CON-

Aceitam-se encomendas de
docínhos em grande varie
lade: Tortas e Bolo de Noi- L

va, Salgadinhos para Batiza·
los - Aniversários e Casa
nentos.
Rua CeI. Melo e Alvín 17.

Te!. 3.416

Após a instalação de suas nóvas secções de modas, Só no Rio certas coisas
cristais, porcelanas, brinquedos, bicicletas e aparelhos elé- sucedem ... Deixam a marca
trícos de U:O doméstico em seu novo predío da rua Traja- registrada, que diferente
no, 7, está "A MODELAR" vivamente empenhada em do- que é o Rio!... Dlrefente
tar nossa Capital de-um estabelecimento mobiliário á altu- por quê? Na beleza dos seus

ra do nosso progresso. recantos pinturescos? -Na
Assim é que seu antigo estabelecimento da rua Traja- vida carioca em si?

no, 33 está passando por grandes rerormas no sentido de Na política, não possui
um integral cumprímento ao programa traçado. autonomia, mesmo sendo

Além de concessionaria exclusiva da Fabrica Probel, uma cidade de cêrca de três
produtora dos ínsuperaveís colchões DIVINO-SUPER e milhões de habitantes, só
LUXO, bem camadas sofás-cama, divans e maravilhosos perdendo \ para São Paulo
grupos estofados, cujo alto padrão de qualidade dispensa que, afiançam já haver -pas
qualquer referencia, vem "A MODELAR" de fechar centrá- sado a Capital, enquanto ci
to para distribuição exclusiva, entre nós, da Fabrica Dra- dades de menos de 50.000
go, do Rio de Janeiro, cujo principal produto, poltrona-ca- possuem Iiberdade para
ma é por todos conhecido. elegerem seus prefeitos.

Outros contrátos de fornecimento com as mais impor- O Rio construiu' o maior
tantes fabricas de moveis e pianos do Rio e de São Paulo estádio para futebol do
já foram estabelecidos, de molde que possa "A MODELAR" mundo, em tempo" record",
apresentar ó que de mais fino e moderno venham estas mas abandona um hospital
Industrias a produzir.

. no mesmo local por anos e
E a proposito chamamo� a atenção de nossos leitores anos, sem poder concluir ...

para uma marruvilhosa sala de jantar que o conhecido es- Constrói arranha-céus, os

.

tabelecimento vem de receber. Confeccionada em pau mais luxuosos esmaiores
marfim, conjugada com pau setim e em linhas que tanto blocos de cimento armado
tem de artisticas quanto de graciósas. Este conjunto mobl- do mundo e constrói tam

.

li�!'io vem çiespertando a admiração geral, encontrando-se bém em ,profusão, barracos
I exposta, finalmente orn�me'ntada, em uma de suas mos- de lata velha, nas suas cha-
tras. madas favelas ...

Realmente, vale a pena passar pela rua Trajano 33, Abriga sua população as

para admirar, essa magnífica creação da industria mobilia- J1;ais ricas pessoas do Bra
ria nacional. dI, pois entre os maiores

�p"'''''-o-n'-;;'''ni·'''··B''''''r·-an�d··'''a··'''I·l:·S···e-
...

.-�·
....

-·--A-�·--- ��l:��á:;�sR�� :�;s�bai!u�:
-

'. • I pessóas mais pobres, talvez
COMÉRCIO, INDÚ�TRIA. E '!RANSPORTES do .mundo, piores dQs que

C O N V O C A ç A O reSIdem em favelas, aquêles
Convocamos os senhores acionistas para a assembléia I que residem em baixo das

geral extraordinária, à realizar-se no dia dedesete (17) pontes.
de Dezembro de 1955, às dezeseis (16) horas, em sua,�.éde: O Rio que possui uma Câ
sodal, à Rua do Comércio, s/n., nesta Cidade de Videira, mara Legislativa, senhora
Estado de S�nta Cat�I',ina, afim de:

'" '." I dos maiores escândalos do
,a) Dehberar sobre uma proposta .JustIficatIva de'l.Brasjl, que aprova grandes

sua Diretoria, para aumento do Capital Social e importâ.neias para tempora-
alteração do artigo 5° dos Estatutos Sociais; das teatrà.is, para éarnaval,

b) Outros assuntos de interesse social. para clubes'sociais e despor-
Os possuidores de ações ao portador para exercerem ,Uvas e instituições de cari

os seus direitos de voto, deyerão depositar as mesmas na ,(lade, nega a verba de 20
séde da soc,i.edade até .três, (3) dia� antes ela realização Ilrilhões que foi pedida para
da assembleIa geral, fICando tambem, dentro do mesmo reaparelhamento do seu

prazo suspensas as tral'ísferências de ações nominativas.. Corpo de Bombeiros ... Es-
Videira, 3 de Novembro de 1955. Se mesmo Corpo de Bombei-

Angelo Ponzoni - Diretor. ros que não pôde combate�:
.Bau) B.l'anda1ise � Diretor:" ':'(icazmente o incêiúlio ,d�
André David Rt'anclalise - Diretor Adjunto. Vogue, devido às falÍlas de
Achyllcs Emilio Ponzoni - Diretor Adjunto. suas instalações ...

-.

I
.�

Uma Firma do tradicional Grupo/ H E RM. S T O L T Z & C O. -

AV. PRESo VARGAS, 463 .10.·· C�.P. 4359. TElEGR.I CODIMACESSO •.!fl. 23..1931FÁB O:, lJA'tO'R OVIl,'J094. m.i 30.ós'28 .PARADA De llJO.S. R{S uI: JANEIRO
U_ __D
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Você sabia que •••
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I /)E$étiX//L/8RA
DOS MENTAIS,
S4õ H4B/TAIII
.Tes . .flIJS GÁMAI-
l>ê,S' C/Mt>eS.

(orna Biblia na Mão
\._ .. __ 0.-

DOMINGO, 13 DE NOVEMBRO
A 'tua f'ôrça será como os teus dias. (Deut, 33_:25),

Ler Filip. 11 :4-9.
I

SEN'rADO, sozinho, no banc-o de um parque público,
numa grande cidade, encontrava-se um jovem. Sentia-se
nostálgico por estar só, em lugar estranho. De repente,
um calor de contentamento invadiu o seu ser, quando re

fletia sôbre a' presença de Deus e a importância de algu
mas grandes afirmações da Palavra Sagrada. Compreen
(leu qUe estava vivendo no mundo de Deus e que outros,
como êle, passavam pelas mesmas experiências. Desco
briu que cada dia deve ser vivido 'em sua plenitude e que
não devemoà.andar ansiosos pelo dia de amanhã. Experi
mentou a real idad-, dá oração, através da qual Deus re

nova nossas �i'Ú'ças para solucionarmos os problemas da
vida. "

Nossa hos-talgia 'Pode ser causada por estarmos sós,
longe dã f+�í1'ia; por entrar para um colégio .ínterno :

por baixar- ao hospital, ou por sermos convocados para o

serviço
�

m-ilitar. ou a inda, rOL' circunstâncias as mais
variadas+A' despeito da situação em que nos encontra

mos, o g(� ·é� verdade que, vivemos uma só vez cada dia.
Portanto, para o nosso prój.río .bem devemos- énfrentar
cada dia ccm''Oristo e vivê-lo na plenitude de nossas fôr-
ças e espír-ito."

'

�'.,

OR A-Ç_Ã o.

A ti, ó Senhor, pedimos perdão por nossa inquietude.
Tranqüilos chegamos-nos a ti, paea que nos conduzas
através das trevas de cada nova experiência da nossa vi
da que depositamos em tuas mãos. Em teu bendito nome.

Amém.

ORAÇÃO
Oh Deus, ajuda-nos )Jara (}ue não sejâmos como trono.

cos secos, abandol1ad�s ao solo. Dá-nos uma visão do que
o t,eu reino pode ser no mundo novo se submeter-nos in

teiramente, à tua orientação. Oramos por Jesus. Amém.

PENSAMENTO· PARA O DIA
Deus nos livra de sermos paus secos e inúteis.

RUTH BASTUSCHECK (Oregon)

P'articjpacão
GERCINO BOTELHO E Vil. LIBóRIO SONCINI

SRA.
participam aos parentes e

pessoas amigas o contrato

de casamento de sua filha
Nadir com O ,sr. Ciro Son-

participa aos parentes e

pessoas amigas o contrato

de casamento de seu filho
Giro cor a Srta. Nadi-r Bote
lho,

Nadir e Ciro
Noivos

Florianópolis, Domingo, 13 de Novembro de 1955
---.------_.

o J:STADO

I HOJE E ,AMANHA'
NO PASSADO

13 DE NOVEMBRO

Expresso .. Florianópolis Lida.

MISSA

1 ransporte de cargas em geral eníre
fLOR�ANOPOllS, CURITIBA E SAO PAUlQ,-

rILIA -.:,: CUBITIBA

vou UAG.E..�S OIKt'l'A1J li:: PERMA NENTES E1\I CARROS PKOPKIOIS

rlLIAL: 8.1.0 PAULOMATRIZ: F·LORIANOPOLlfi,

I Escr1t6:1o:,

, Rua Padre. Roma 50 - Terrco

i DeposIto:
Rua Conselheiro Mafra n, ln

Fones: 2534 - 2.535
CaiXa Postal, 435
End. Telegráfico:

Bandrade e TranspoliB
-o-

ViBconde do Rio Branco
(932,11)

'releIone 123.

Endereço Telegrátk:>
Santidra e Transpolia

-Q-

AvenIda do Baado lCSU!7CS

Telefone: 17-se-si

Sã.o Paulo - Capital - SJ-.

Endereço Telegráf1co:
Bandrade e TraIl8poH4

-o-

(AZ�ocla ot. Rio de Jaoell'o e em Belo Don.uote eom tr're,o mit•••U

!Ii. Pado ee.. a EDlpr�a d. Trao.port�� II1na. O.rabl SIA.)

GRANDE "FESTA DAS LUZES" NO
CLUBE DOZE iVende-se

Na rua 'I'iradentes a casa

na, 20
CAPOEIRAS

Um ótimo lote de terreno

no Loteamento Portela.
'I'ratar com'Ed uardo San-

Los.

A data ele hoje Recorda-nos que:
em 1.615, foi fundada a Povoação de Cabo Frio,
pelo Governador do Rio 'de Janeiro, Constantino

de Menelau;
em 1.711, a Esquadra Francesa de Duguay
'I'rouin pareiu do Rio de Janeiro ;
em 1.762, aportou ao Rio de Janeiro, em viagem
para o Pacífico, o célebre Capitão James Cook ;

em 1.776, fez-se de velas, do porto de Cadiz, na
Espanha, uma grande expedição comandada pe
lo General D.· Pedro de Cevallos Cortez y Calde

ron, tendo chegado a esta Ilha de Santa Catari

na, aportando em Canasvieirns, em 20 de Feve

reiro ele 1,777, dando lugar a vergonhosa capi
tulação do chefe português que aqui se encon-

trava;
,

,em 1.866, foi entregue aCamara Mq.niclpal do

Rio de Janeiro .pelu respectiva Comissão, a es

tatua equestre do Imperador D. Pedro 1, que im-

portou em 334 :710$375;
.

em 1.883, nasceu o Marechal João Baptista Mas

carenhas de Morais, a quem coube Comandar a

nossa Força Expedicionária Brasileira, durante

a segunda grande guerra, cobrindo-se de gló
rias e dos louros da vitória, regressando com a

Bandeira do Brasil invicta;
em 1.932, o Dr. Cctúlio Dornelles Vargas, então
Chefe do Governo Provisório, juntamente com

Ministros ele Estado e outras Altas Autoridades,
cornparecia ao Teatro "Jniio Caetano" para as

sistir fi representílç:io da peça "A Marquesa de

S11l1Los".

SÁBADO, dia 27, cintilante FESTA DAS LUZES,
com muitas surprczas e encantamentos. Valiosa co

operação da Casa "ELETRO-TÉCNICA",. a loja
_

chie

da cidade. Reserva .de mesas na Secretaria do Clube,
das 8 às 11 horas:
-

O programa da cintilante reunião é o seguinte:
la. Orquestra do Clube Doze.
2a. Conjunto de Ritmos do "BLOCO DOS XX",

com recém-con trato pela RÁDIO RECOnD
DE SÃO PAULO, com "show" de ACOR
DEON.

3a. TALõES PARA O BINGO 'DAS LUSTRES a
.

realizar-se no dia 10 de Dezembro.

4a. Apresentação de dez MISS e RAINHAS DE
CLUBES.

M. Apresentação de IvUSS SANTA CATARINA.

6a. APRESENTAÇÃO DAS CANDIDATAS AO
TITULO DE "RAINHA DO CLUBE DOZE".

DANSAS ININTEnRUPTAS --",SURPREZAS -

- BRILHANT,ISMO -

............................................

J. R íl 1-' Ve"de-se
j lt��.�t!"- �'J"�O I: .. V,!!!,���!�"id'n-
• Jl:m Lagu, no sul do 'B!'iáll� o m..,.or. ,_ '

: Deaconto eapec1&l � oa �rihore.l 'mjan� \:'i�l, eorn, 16 compartimento,
• .�1 -..,.. r bem s�tllalda a rua Viscon-

: __, 1iM�•••_.1fII..�.�4JP
·

de de :OuIo Preto 49 (ao ia-
�tt'---' '.1;. do da' antiga residencia do

BeDI- '0. Bastos' de'ÁrauJéo r». Nereu Ramos) preço
mod ico,

-

Marta Ivanoski Araujo e filhos, Viúva Amália Bastos <17.
---

IGUEL EDIÇÃO SUL"de Araujo (ausente), Alcides Bastos de Araujo e família, Romance de SALIM M • uma

Dr. Ivens Bastos de Araujo e ramílla (ausente), Dr. Edgar D
' - Distribuição da:

Bastos de Araujo e senhora (ausente), Dr. Antônio Bas- tvõrcto LIVR;\RIA ANITA dARIBALDI LTDA.

tos de Araujo e família (ausente), Dr, Manoel Pedro da E novo casamento no Mé- Praça XV de Novembro, N. 27 - Florianópolis
Silveira e família (ausente), Dr. José Gervaís e família xíco.

.
-----

RM ZEMPENSAMENTO PARA O DIA
(ausente), Georgina Silva Arau�o e filhos, (a,us�nte�, conVi-! Infor�la�ões grátis. I - BAR E A A

' �. dam os demais parentes e amigos a assistir a missa de Referências de assuntosEm Cristc encontramos a força para as necessida-
primeiro aníversárío de falecimento de seu querido espo- .termínados satisfatoriamen- Vende-se um bem mOJ;t�do bar, y:ndo uma sorvete-

des de cada dia.
• . I so, filho, irmão e cunhado BENITO BASTOS DE ARAUJO, te. ria e armazém com um balcão il'lgorlÍlCo.EDWIN S. S'iEFAN (Wisconsín) 1_ que mandam celebrar na Igreja de Nossa Senhora da I Trav. do Ouvidor, 36-20-s/ I Ver e tratar no Empório Barriga Verde na Av.

- O -
Conceição, no {lia H, às 7 horas. 25 - RIO D� JANEIRO. Mauro Ramos 213.

SEGUNDA-FEIRA, 14 DE NOVEMBRO
O Senhor dá sabedorfn : de Rua bôca procede conhe

cimento e entendimento. (Prov, 2:6). Ler II Pedro 1:1-8.
UM dia, sentado num tronco de árvore, em Campo

Magruder, em Oregon, comecei a pensar na diferença
que há entre o tronco de uma árvore, abatido e sêco, e

as vagas do oceano. As ondas conduzem sôbre seu dorso
• os navios que singram os mares, Trazem às praias as

mais var-iadas espécies de alimentos marítimos, que sa

ciam a fome dos que deles lançam mão. Quando as ondas
Se quebram nas praias .e se esvaem têm algo de útil a

apresentar corno fruto de seu trabalho. ,

Mas e o tronco sêco? Por sí mesmo não se move nem !
muda. Se alguém o toma, pode, talvez, ser usado como

combustível ou para algum:1. obra de madeira. As mais
das vêzes, êstes troncos apodrecem no solo onde caem e

l:ão prestam para nada.
Como nós, às vêzes, nos assemelhamos aos troncos

Bêcos! Deus' pode no entanto, tomar-nos, transformar a

nossa vida e fazer-nos novas criaturas. Podemos ter um

vislumbre do que podemos vir a ser, quando Deus toma
nossa vida e abre-nos novo::; horizontes de oportunidades
nêste mundo. Assim como nós, pessoalmente, carecemos

de Cristo e sua companhi::t, assim ollÍl'os também estão
carecendo do Mestre e do seu amor. Estamos nós dis
postos a, em primeiro lugar, submeter-nos a Deus e' de

pois tornar-nos as novas criaturas que a comunhão com.
�Ie nos inspira a ser?

_'I:!O<, 'o'

Rua Visconde de Ouro

I Preto, 81, Fone 3726.

-0-
14 DE NOVEMBRO

A data de hoje Recorda-nos que:
C111 1.6:\7, o General Baguou lli, marchou com as

tropas de Pernambuco, de Sergipe para a Torre

de Garcia d'Avila, on de acampou:
em 1.737, o então Vice-Rei Gomes Freire de An

drada (mais tarde Conde de Bobadela), ponde
l'OU junto a Metropole sôbre a necessidade de

ficar toda a costa sul do Brasil sob um só go

vêrno, juntamente com a fortificação da Ilha de

Santa Catarina ;
em 1.822, a então Vira. de Podo Alegre, antigo
PÔl·tO dos Casses, do Rio Grande do Sul, passou
a ter predicados de Cidade;
em 1.832, por Decreto, foi suprimido o Comando

(las Armas da Provincia de Sant.l Catarina;
em 1.885, na Estiva dos Pregos, na Estrada de

Ferro D. 'I'hereza Christin a, alguns malfeitores

pretenderam descarrilhar um trem de passagei
ros que descia de Tubarão para Laguna;
em 1.921, em Paris, França, faleceu a Princesa

Izabel, "A Redentora", nascida no Rio de Ja

riei ro, 'a 29 ele .Julho ele 1846;
em 1.941, o Senado Americano aprovou as

emendas a Lei de Noutral idade, proposta pelo
Presidente Roosevelt.

DOCES
Aceitam-se encomendas de

docinhos em grande varie

"'I dade; Tortas e Bolo de Noi
- va, Salgadinhos para Batiza-

dos - Aniversários e Casa-

I mentos.Rua CeI. Melo e Alvin 17.
I Tel. 3,416

André Nilo Tadasco
------- -�

'I'ra tnr na Rua Bocaiuva Já Saiu «RÊDE»

I ';...vI

VEZt:S POR
SEMANA

RIO
trSÃO PAVLO
�U ITIBA

-".
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DIZE-I\m O JORNAL QUE qua n do um nosso parente
LÊS. . . esteve em casa, êle no meio

operário, adora filmes de
Há velho ditado, como

sempre apesar de antigo,
certo, corl inho que afirma:
_ "Dize-me com quem an

das e dírte-ei quem és". As
con tigên cias da vida moder
na costumam a alterar ide
certo modo os axiomas. Ou

por outra, poder-se-á apli
car cortas ditados a outras

o
sopapos, de "gangsters" e

,0 "L'\)W-OOYS", )); uma crían
ça grande, E qual a marca

:[ue deixa para indentifica
los? O jornal que lê: - "A
Luta Democrática", de Te
bório Cavalcant.
Então daí se 'deduz: �

f)ize-me o jornal que lês e

d irte-ei a tendência. "Tribu-
circunstâncias. na da Imprensa", é· a 'fac-
Pelo programa se conhece .ão rte UDN, com Carlos

)' estação de rádio, eis um Lacerda. "Última Hora", é

exemplo: - Liga, ouve tea- urma sandosista do getu
t1'O, sempre rádio teatro, é lismo. "O Globo", mais ou

a Nacional. Noticiário, des- nenos' independente. "Diá
cussões políticas, a Globo. rio da Noite", dos que gos-
Humorismos, Mayrink Veí- tam das notas sensacionais,
ga. Qualquer acontecimen- os fUI'OS espetaculares. "A
to, em qualquer setor, Con- Noite", o espelho oficioso
t'inental. Esporte, esporte, los bastidoi-es do Govêrno.
esporte, Tamoio. Crítica po- "A Notícia", o "Dia" são

lítica, Tupi. Lançamento de dos motoristas de praça, dos
cnr tazes internacionais, que apreciam os crimes e os

Mundial, Musica gostosa, 'escândalos, e os ndemaris
Eldorado, Música que enle- ::1S. "Diário Carioca" se in

va, Jornal do Brasil. Cultu- tegrau no juscelinismo e no

h pelo ar, Rádio Roquete '3. J ..

" O Correio da Ma
Pinto. nhã "meio lá, meio cá, mas

, Haverá coisas outras que com tradição de linha reta,
I"'-podem mru-car RS personali- é a elite, E o "Diário de
da des : - Dtzc o que lês e Noticias" o jornal realrnen
d ir-te-ei quem és. Outra �e dos que pensam livre
afirmativa interessante que mente. "Jornal dos Sports",
realmente demonstra o gôs- o famoso "rosa", é dos ho

to, 11 f'ormacãc, o carácter. mens do "in corpore s[\-

Há entretanto certas ten- no" ...
rlênc ias e cot-tns nt.itudes es- Cada jornal à mão de uma

pecialmente políticas que se. pessoa, demonstra as suas

demon strnrnde outra manei-I preferências na vida, e as

ra, pelo jornal que habitual- suas' paixões políticas. Não
mente se lê. Nós sabemos há que duvidar ...
- _----- ---------

PREVISTO PARA O PRIMEIRO SEMES-.
TRE DE 56 O AUMENTO DA

GASOLINA COMUM
TUO, (Argus) ) - O Con- .titulo do Açúcar e do Alcool.

selho Nacional elo Petróleo Outro fator a que o COl1TW

�ivulgou o seguinte comun í- lho Nacional do Petróleo te
cado : "Em comunicados rá de atender' na fixação dos
anter-ío+es, o Conselho Na- futuros preços dos combus
cion a l rio Petróleo já excla- tíveis líquidos será o do cus

teceu alguns dos ônus que to li'OB do petróleo e de·
recaem sôbl'� os combustí-! rivados. O cil1'l'il nmericano
veis líquidos distribuidos no 'de óleo diesel e de óleo
P�1Ís <;! qus influem decisiva- combustível, que, nos pai
mente na fixação dos pre- ses importadores, ora ven

ços dos pvlnc lpais derivados d ido a US$ 1.!)5 passou r«

.do- petróleo que passaram a centemente, a US$ 2.10, o

vigorar este ano, de acordo que trad nz ido em cruzeiros,
com as duas tabelas aprova- importa na majoração ele '

das dur-ante o primeiro se .. Cr$ 36,00, por tonelada dê
rncstre. li. economia lm.- díese' (> de combustível, au-

tes ele computar-se o frete
sileil';l, entretanto, continua marü írno que também subiu.
a sofrer impactos de toda 0).'- .vduma is, cumpre assinalar
dem, cs quais tem mantido LUC a p.u-cela de despesas
o sentielo ascensional do cus- gera ís que oneram atual
to da viela em. todo o territó- II' mente essas duas espécies

•
tio nacional, Sem dúvida, os .le óleo é ain da adotada para
fatores que, agora, se apre- -,úh:ulo dos respectivos pro
f n tam <1 exigir revisao nos ,'os de venda vigentes no se·

,

ços der{vados do petróleo j'uJ\do semestre de 1954, is
são diferentes elos que se 00 e. Cr$ '7f�,i,C por tonelada.
verificam nos primeiros seis 1) estu.io (fIe c Conselho Na
meses de corrente ano, mas, ,:ional de I'otróleo está pro
infelizmente, são também. cedendo na conta das despe
determinantes de alta. Um I "as �:'�' tis (ias companhias
dêles, o custo do alcool ani-l impn . tr[·),ü" autoriza, de;'l
dro, já foi analisado em um I ,:e .iii, a ::(:;, ;1ir como prová··
dêstes c6ínunicados. estando! ,-J] ,:' 1.:.IC" i'::iO dessa parce
prevista para o primeiro h:i-I �it. ,E,n ,,'::h,'t:=; subs�quenteó
mestre de 1956 a ma.loraçao : :.e]"�1 u \_�'; j- cpol'tuJ1ldade de
do preço da gasolina comum, ! ,"1;, I i;; IJ: (,Ul ros fatores qn:�
em consequência ela eleva-l i:,f!Uf:l1l l!il fixação dos pl'(�.
çào do custo daquele pro-', :�o.; do,; cl)n�uust'íveis líqui
duto, determinada pelo Ips- d0,�" : A.A,\

a para fachadas
CONSERVaDO·p

à base de cimento branco neve

Tinta impermeável super-protetora
em diversas côres

PROTEGE, EMBELEZA,
IMPERMEABI_UZA E CONSERVA

*
• e o nome SIKA é. uma
garantia para o construtor

SIKA S. A.
Representantes em todo o Brasil

VP11das dos pndutos Sika em

Florianópolis:
TOM T. WILDI & elA.

Rua D. Jaime C'i:Lnal'a-
Esq, d2 Av. Rio Brane;) - C. Postal 115

algultC carrll$ têm 8
��

.OS PISTÕES slO UMa DAS PIRTES
MAIS IMPORTANTES DO SEU MOTOR

oulru têm 6 e alada aulrls lêm 4

SE tlES ESTIVEREM LíMrOS:
• Y. lerá maiar Quillll1e!r"!lf!!tI' par III,. d. IU.II...
• ,Y. lião D1�r.'f.3rtl usar Ululina lIe lIaior aclanale••

• Y. verá elimi'tndos OS depósiftlS lue causlm pré·janlei••
. \

• Y. tllrá J!rlllen,ada a vl'l!t lia '1I11".al., • re!luzidas as lIesp'sas 1I.'IIIAIII.RClt.

e i5fo 0$

O· ÓLEO SUPER·DETERGENTE!

��" 'r
? .'ii

"

, '

':.'y
.��.'�
'Ú

manfém limpo

.' '��,t :::,:!t\
(,;" i

'I
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Longos anas de pesqu:sas· pratluziram o 61••
desUládiJ "IV O LI N f do Qual foram retirallas

todas as matérias causadllras lia resíduos.
HAV OU N E - PODE-SE PIGIR r.. IS,

MAS MiO SE PODE COMPRIR M�LHORI

- 40 ANOS A SE�VIÇO DO BRASIL

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

THE TEXAS COMPANY (SOUTH AMERICA) lTD

o BRASil FIGURA ENTRE OS MAIORES
PRODUTORES DE FEIJÃO DO MUNDO
RIO, (ARGUS) Mais de um que ã pauta agr-ícola ele gran-,

.nilhâo e meio de tonelad;Js! de número de munícipios e

Ie feijão foram produzidas em 12 Unidades apresenta
10 Brasil em 1954. Essa (;0- um walor que vai de 100 mi

lheita, a mais alta dos últí- lhões a um bilhão de cruzel

mos tempos, é igualmente ros. perto de 50% do quantí
uma das mais elevadas L'O tatívo nacional é produzido
mundo, Nessa cultura do Jei- no Sul 736 mil toneladas e,

1954), Também cont\ideJ.'ávdjão rivaliza com as da Illdia
e da China, países ,)':!(�,� rni'tl�, I' é a participaçã�_de (402 mil

;e desenvolve, Aliment,) bá- ton.) nessa reglao aparece

"ico do brasileil'o, o S(:l� con·- o Estado de M. Gerais como

sumo aparente "per capitu"
I
nosso principal centro de culto

vem sendo 'superior a :l qui- vo de.3sa leguminosa, Er� HJ54,
1 os mensais (2,25 kg r:>, 19fi4\, a safra mineira (292 mÍ! tone,-
o feijão integra com c:esta- lada',). Todavia, a área dQ
_____ plantio pnranaense continua'

menor que a ele Minas, cujos
465 mil hectares correspon
dem mais de um quinto da
área conjunta do pais f2,2
milhões ele hectares), Nos
Estados elo NordeRte a 'safra
elo ano passado foi particu
larmente favoravel, a dedu
zir dos elementos apurados
pelo Serviço de Estatistica
da Produção. Exceção feita
do Maranhão, onde êS'3e tipo
de lavoura se mostra estacio
nário, aumentos expressivos
se registraram nas Unidades
nordestina'.:;, especialmente
no Ceará, em Pernambuco e

Alagoas. Entre 19.52 e 1954. o

total do Nordeste' subiu ele
180 mil para 303,5 mil tone
ladas. No Centro-Oeste, a

colheita de feijãq avizinha-'
se de 100 mil toneladas anu

ais, dois terços devidos a

Goiás. Quanto ao Norte, a

produção é ainda lrl'l'.,oria;
pouco. mais ele. 10 mil tonela- .

das por ano, (A,A,).

� do Ama�onas a planta
mais eficaz na cara das

BRONQUITES e

AFECÇÕES CATARRAIS
A Amazônia é uma das regiões
do Mundo de fIóra mais rica

,em aplicaçôes terapêuticas. For
nece à Medicina uma poderosa
planta - a Dipterix odoráta -

componente básico do remédio
ODORATON, arma de combate_
às bronquites agudas. crônicas

a)e dos fumantes; gripes, asmas,
tosses rebeldes e afecções ca- O)
tarrais, Tem 'ação curativa pro- c)
funda, graças à energia medi- d)
camentosa aC"juirida por um
processo científico empregado, e)
I!l bem significativo saber-se
que Odol'áton é um dos produ
tos modernos mais ·recomenda
dos- pelos que comprovaram o

seu valor, inclusive membros da
'ilustre classe médica, do que
damos abaixo _,um exemplo;

«Atesto que tenho empre
gado na. minha clínica o prepa
rado Odoráton, em casos de

bronquites sub-agudas e princi-.
palmente crônicas com real
sucesso, tais são as suas pro
pri'edades fluidificantes e bal-

. sâmicas, aliadas ao seu valor
tônico, quiçá vitaminico ..
1m. RICARDO A. WEBER»

Distribuidores nesta Estado:
CARLOS' 'ftOEPCKE g, A.

Passatempo "O -Estado"
Por ÚRILDO

.

ti)

(62)
CHARAD.AS NOVíSSIMAS
O "ídolo de pedra russa" foi encontrado pela "mu
lher" que tinha na mão o GftNERO DE PLANTAS
lRíDEAS. -2-2-
A "rainha das fadas" encontrou a "substância com

posta de ferro e carbono" que estava com seu IR
MÃO GftlVIEO. -1-2-
CHARADA AUXILIAR

DOS. Traiçoeiro, falso,
Ali'A. Embriaguês.
TIL. Antiga moeda portug·uesa.
JÃO. O mesmo que torresmo,

CONCEITO: Planta leguminosa.
APROVEITE SUA MEMóRIA
'Onde está situada a Ponte Natural?
Qual o nome verdadeÍL'o de'Rossini?
Qual o autor d"'As Metamorfoses"?
Que figura da mitologia é o deus do vinho?
Qual é a maior represa do mundo?
A PIADA DE HOJE

b)

Um bandido entra em um botequim, de arma em .p.u�
nllo: I

- Dêem o fórJ1, seus patifes!
E fugiram todos, excepto um.

- E você'?, indaga o bandido.
- Eu? Estou admirado de vêr quantos patifes ha-

via aqui.
SOLUÇÃO DO PASSATEMPO ANTERIOR (61):
AFERESADAS - a) Dádiva-Divá; b) macassar-cas-

sal'.

ENIGMA - hematóide, omnicolor, matasanos, bian
gu lar, ofuscação.

SILABAS EMBARALHADAS - Ladoga, lado, galo.
APROVEITE SUA MEMóRIA - a) Bernardo Gui

marães. b)' 1.872. c) Mato Grosso.

BAR E ARMAZEM
Vende-se um bem montado bar, tendo uma sorvete

ria e arfuazem com um balcão frigor.ifico,
Ver e trataI' no Emp6l'io' ,Barrig-a Verde

IvIa uro Ramos 213,
.".
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Reunião Plenária da. Indústria"

����1l������f2�':':f·
I

Segundo tem divulgado a Alegre. Tais objetivos assim mediante o incentivo à in- imediatos, aparentemente tantas da CARTA 'QE -:PRIN .

imprensa do país, assumiu
I
se fixaram:

! d�stria d� base, ? desenvol-l fa:vorá-:eis,. �antagem mera- CÍPIOS DA INDúSTRIA .

aspectos de excepcional im- I I - ORDEM JURíDICA, vunento Industrial do Bra- mente ílusóría. Essa Comissão, que será
portância, o pronunciamen- - Nos princípios fundamen- sil, consoante o exemplo dos VI - JUSTIÇA SOCIAL presidida pelo Presidente da
:;0 (1:1 classe industrial bra- tais do direito se equacioná países altamente evoluídos. - A Justiça Social deve ser Confederação Nacional da
sileira, respeito aos princi- a ordem social, econômica e'l V - PADRÃO DE VIDA orientada no sentido de pro- Indústria, dr. Augusto Via
pais problemas de seu inte- política, neles se assentando MÉDIO - A elevação do ní- piciar um perfeito entendi- na Ribeiro dos Santos, será
rêsse, pronunciamento êsse o .aperfeiçoamento, o desen.: vel de vida médio e, portan- mento entre empregados e integrada, por seis membros
resultado da na Reunião volvimento e o progresso da to, do bem estar social de- empregadores e assegurar a representantes das seguintes
Plenária da Indústria, rea- humanidade. ve, dada a baixa produção justa atribuição, a cada unidades da Fedeeaçâo : São
lizada de 6 à 9 do corrente "per capita" no país, 'ser qual, dos respectivos direi- Paulo, Minas Gerais, Dlstr í-
mês, na cidade de Pôrto Ale- procurada através de medi- tos e deveres. to Feder�l, Pernambuco,

das tendentes a acelerar o Interrogado 1)01' nós sôhre Ceará e Santa Catarina.gre.
Êste jornal, com a finali- progresso de eapttal ização e I atuação da delegação d-e Corno se vê, o nosso Esta-

Iade de divulgar em nossos ,1 llromov�l' o melhor aproo Santa Catarina no conclave7 Io alcança relevada posição
ncios, detalhes de tão rele- veítamento dos fatores de respondeu-nos o senhor Cel- e se alinha entre as prínci-
.arite assunto, procurou en- produção, preferencialmente so Ramos: país unidades brasileiras

PADROEIRA DA ARQUIIÜOCESE E DO ESTADO revistar o eminente conter-. nas zonas- sub-desenvolvi- _:_ ,"Santa Catarina, atra- -m prestigio de sua classe
EDITAL DE CONVOCAÇÃO .âneo, senhor Celso Ramos, das. A tentativa de solucío- vés de seus delegados e as- industrial.

Dom Joaquim Domingues de Oliveira, por mercê de
\ qual na qualidade de Pre- uar o problema pelo proces- sessores, participou de tõ- Declarou-nos, finalmente,

Deus e ela Santa Sé Apostolica, Arcebispo Metropolitano, riden te da Federação das ;0 de redistribuição da ren- das as cinco (5) comissões o senhor Celso Ramos que
Assistente ao Solio Pontificio, etc. .n dústrias de Santa Cata.ri- la nacional prejudica o pro- Instituídas, as quais em re- vem, sobremodo, impi-essio-

Aos que o presente Edital, virem, saudações, paz e
UI, chefiou e presidiu a de- �Tesso mat.erial do país,' uniões sucessivas e diárias, nado, com a pujança da das-

benção em Jesús Cristo, �egação de nosso Estado que , constituindo seus efeitos .malísaram Iongarnento to- se em todo o país e com a
Fazemos saber, que ele acordo com a praxe estabeleci-

.ia rtieipou daquele tão im- ,) Jos os problemas específicos união de pontos de vista bá-
ela e a piedade dos fieis, celebrar-se-á no elia 25 do corren- oortan te conclave, l

Na Po'I.-c.-a I serem discutidos flU ple- sicos que preside o pensa-
te, feriado estadual por decreto-lei de 12 de julho de 1938,

.

Procurado pela nossa re- nár ío. Dessa maneira o nos- menta dos industriais brasi-
a festividade de Santa Catarina, Virgem e Martir, Pa- portagem aquele ilustre con- �

Do livro de OL:urrências po- ;;0 Estado tomou parte ativa leiros. Antes de despedirmo-
droetra da Arquídíocese e do Estado, pelo moela que segue: terrâneo, inquirido por nós, l liciais: extraímos o seguinte: nas deliberações e colabo- nos de S, S, ainda fomos es-

1) A's 10 horas, Missa Solene, com Asststencía Pontl- prestou-nos as seguintes de- rou eficientemente para que clarecidos que, tão logo seja
fi,cal.

, :;lal'ações:, ,H _ LIBERDADE ECO. JA É MUITA PANCADARIA se alcançassem as importan- proclamada a CARTA DE
2) A's 16 horas, Procissão com a imagem, de sant� C�- - "Acabamos de chegar NÔMICA _ A liberdade eco. tes conclusões da carta. PRINCíPIOS da Indústria

ta�'ir:a, par� ,a qual convoc�mos todas as entl�ades � mstl� da cidad� de Pôr�o ,Alegre, I nômíca, que proporciona � �ntônio Francel�no ?osta, Cumpre-me, sa�ientar, .a des- será amplamente div,ulgadatUlçoes. católicas delta Capltal. que ne�a deverão tomar pa� I onde,' eshve�l�s, Juntamente iguais oportunidades a todos, resldente na rua Sao �lCente ta�a.da atua�ao dos indus- I
em nosso &:tad?, afm: d:te,- designadamente pela, seguinte forma n,esta mesma or- com índustrtais denosso Es- ! os membros da coletividade, 'de Paula, =. declarou na, tríais BALTHAZAH BUCH- que dela se inteirem nao so

dem: '�i:
"

.

_ I tado,
tomando parte na Se-! é a-conseqüência natural da Dele,gacia ReglOnal de q�e LER e INGO A. RENAUX as classes produtoras de

.cr�z pr�cessional,_ '(irupo d�>anj:nhos, ',Coleg:o cora�ao g'uri�a �el1nião '.PI�nária da I democracia política. � seu genro 'Bento �ires, r,esl- qu� muito �os auxiliaram a Santa Catarin�, com? todos
de Jesus, ASIlo de .0rfas"CruzadmhO'.:., Con�regaçoes M,all�- [Indústría Brasileira, Esta III _ DESENVOLVIMEN- dente na mesma rua, _fOl a- açao na defesa dos nossos, aqueles que VIvem in teres
nas Femininas, Associação de Santa Terez�nha, AssocIaç_ao \ reunião teve por finalidade, TO EGONôMICO _' O de. gredido por Aderbal Joa� Ro- interêsses regionais. Por ou-,' sados nos' nossos magnos
de, Santa Zita, Damas de Caridade, Apostóldos da oração, além da fixação de uma 'I' nto conômico' sa e quando regressara a ca- tro lado, Santa Catarina foi I problemas e trabalham pela'

, , . -

C t r Ab " de Men
'

. ,.
' ,senvo vIme e '. t' edido h d Ih d I � .

IOrdem TerceIra F�mll1ma, Açao a � lca, 1.lgO 0- c:uta de pl'l.nclpl?: neces�a- com o consequente aumento' sa, for� novamen. e a�r
.

onra a com a es,c� a o I grandeza eco,nomIca e pe o
res, Colegio Catarll1ense, Congregaçoes Mananas Mascu- na para orlentaçao dos lO· d

..

d 'b
.

t-a d por Joao de Tal, tlO de Ader � nosso nome para Il1tegrar a progresso SOCIal ,da nossa,

C T' f 1 R v .' os lllvelS e em es r o
C

. � '" '
,linas, Irmandades, Ordem Ter-celra, �rro rlUn �, e - dustrials brasileiros na a·

o e recuperacão de atra. bal.
.,

,omlssao ExecutIva lOSÍl- terra. Aguardaremos, pOlS,
n10 Clero Palio,'conduzido pelas A,

utQndades

espeClalmen-1
tual conjuntura do país le· pov

,. d' ,. � I NOTA - Conforme notlcm- tuida com a finalidade de I a divulgação da CARTA DE.

. '

"

�: .
so economlco o paIS llnpoe· _ J .' •

•

, �

I
.te conVidadas, Banda de Muslca �.povo, .

vaI' ao governo da Repubh- mo bjetivo básico ao
I mos onGem, os �oubos por �n- propugnar pela aphcaçao PRINCIPIOS para voltar-

Antes da supra-mencionada hora, as refendas Asso- ca eleito para o próximo pe· sef�o o,
t d E ta J vasão de propriedades alheIas prática das diretrizes cons- mos ao assunto. _

'-

_:s,
"

-

es orco conJun o o s (10, _ .' l',
,ciacõe3 e Entidades se postarao dentro" no adro ou mesmo dodo, o pronunciamento e o d' ': .. t'

.

da I estao sendo mUItos frequen- ,��";, ',,,•. ,_l,,�- '�"',' !-, ,'''.

Ih f- I -

e a InICIa Iva prIva .

fóra da cat:dral, ca?a, uma no luga� q#e e 01' reserva- ,ponto. de vista da. classe �n. IV _ POLíTICA ECONô-
' teso ,.'

.
.elo e competir no prestlto, .',

. I d l1stl'lal, no que dIZ respeIto MICA _ A acão do Estado l_Os desCludIst.as pr ohfer�m
Cada 'Associação deverá apresentar-se com OS respectl- aos nossos problemas econô. d

. t' I
�,I na cidade e nll1guem, pode

. eve Ol'len ar-se em re açaovos· e' tandartes e distintivos. nicos e sociais" 'l't" . I deixar nada na rua ou mes-
-

-

" .., , .'
,

"
a uma po 1 Ica ecollomlca _ _

O prestJto desfllara contlllJIa, lenta e mlterruptamente, - "Estiveram presentes . b t t d t mo em casa, a mao dos ,ma-
"

,

't
-

h que 10 us ,eça o os os se 0-
t

'

.

ti. é, sem qualquer parada r:cm preClpl açao na marc a. àquela reunião, as mais des·
res de atividades e facilite, la_ndr03, que os o_Por ums as

'Os fieis e famílias que nao puderem acompanhar a pro- tacadas figuras da indústria • nao pas�em a mao, caçando
cissão devtü�ão postar-se nos pas'seios das ruas do trajeto, Nacional, da Administração ._._ K_-_-.....-.-_-_-�-_-.w�-.':-.....g-r, tudo, em toda parte. Dia \ e

para assistirem à sua passagem,
c:,:

Pública, além de represen- •
- ,:oite, estas aves de rápina

O préstito obedecerá ao '
.. eguinte itinerário: Praça 15 :aptes da Câmara Federal e .'"!llença'o agem impunes ... Quando a-

(lado do Palácio), Ruas Felipe Schmidt, Deodoro, Vidal do Senado da República. Vende-se, por motivo çle cabará esta situação... Nós
Ramos, Arcipreste Paiva, Pereira Oliveira, laclo ela Ipase), Quusi todos os Estados da viagerp, uma banca de J 01''' mesmos, temos sido constan
Rua Anita Gal:ibaldi, Av, Hercílio Luz, Rua Fernando Ma-, Federação enviaram delega. nais e Revistas instalado no temente visitados.,. Carre
chado e Catedral. ,\;"ões e técnicos em assuntos melhor ponto da cidade -I gam tudo: caixões d,e lixo,

Para a solene Procissão convidam-se as nreretíssimas de interêsse da indústria". (Jardim Oliveira Belo, Pra-I vasos, fnUas, aves, coisas ve-

Autoridades, os fieis e a pOPUlaç,ão em ge,ral. ':, I _ "As conclusões alcan.' �a 15 de Novembl'o, À tratar, lhas pelos quintais .. , Tudo
Sendo costume, aliás muito louvavel e piedos9, enfeita- ,cadas pela Reunião, consti- na mesm::t com José Coepo. i serve!

rem e ornamentarem os fieis as ruas e façhadas Ld_a� casas tuem, sem dúvida alguma, Iem circunsta��ias 'semelh.an�es, o mesmo,_,_se ��de e s�. es- um documento op.ortu� e

pera por ocaSlao da Proclssao de Santa Catarma, glollOsa, reflete sobremaneIra, o co.

PadroeJra da Arquidiocese e do Estado,

,'nhecimento por parte da
Desde já hipotecamos bcnç'ãos a ,todos qua�to� de classe industrial dos nossos

qualquer modo concorrerem para o brilho da Pl'oclssao da magnos problema.s, bem co.
excelsa Padroeira,

'

'I
mo, reflete ainda, o seu in·

Florianópolis, 12 de Novembro ele 1955, terêsse na criacão de condi.
De ordem e cÁlmissáo de Sua Exçiu'. Re'vma, cóes favoráveis: não só para
Mons. Frederico Hobold, Vigario Geral. � �uperal' a crise em qlle nos
José Renato de Souza, Provedor da Irmandade ;do SS, debatemos, como," outros.

Sacramento ;;im, para assegurar o de-
Heitor Dutra, Secretário, "envolvimento normal da

._._ �� é••••o
nossa economia e do nosso

ASSEMBLÉIA GERAL DE CONSTITUlÇAO DA lrOgreSso".

Ravena Cass·lno" 'Holel S/i, _lo!,�!�:�ga:;b�:I:�O:::c�'��
, , "

M ;ões da importante Reunião,
,leclarou-nós o senhor Celso

\

.......•.••••••...•.•.•••••••.....'.......•.
•

REUNIDA A INDOSTRIA BRASILEIRA, ELABOROU UMA CARTA DE PRINCIPiOS A SER ENTREGUE Á NAÇÃO
Declaracões e esclarecimentos que à nossa reportagem, prestou o Sr, Celso Ramos, Presidente da Federaçêc das

,
-

Indústrias de Santa Catarina,
,.

Festivldades de �Santa
,Catarina '.

Florianópolis, Dnmíngu, 13 de Novembro de 1955

ANIVERSÁRIO DE GOVÊRNO DO
, PREFEITO OSMAR CUNHA,

Como jã sabeJu os nossos leitores, na próxima terça
feira, dia 15 do corrente, o PreféÍto Osmar Cunha, irá CO"

memorar o primeiro aniv.ersáriu de sua ad'mini;tração, \

Consta do programa, entre outras festividades, a san

ção, às dezesseis horas, no Gabinete elo sr, Prefeito, do
Código Municipal, recentemente aprovado pela Câmara de
Florianópolis,

CONVITE

Às dezessete horas o sr. Osmar Cunha, em sua sala de

trabalho, receberá seus amigos, funcionários da Prefeitu
ra e tantos quantos desejam cumprimentá-lo pela grata
efeméride,

A Ala Feminina do Partielo Social Democrático, segun
do estarLos seguramente informados, deverá prestar sin

I gela homenagem ao sr, Osmar Cunhil, Prefeito de Floria-
nópolis,

,

.

O Diretório Regio.nal ela Ala Moça do Partido. So

cial Democrático, convida a todos os pessedistas e tr�
balhistas }Jul'a assistirem a mi.ssa em Ação de Graças
que será rezada, terça-feira, às 8,30 horas, na Catedral

Metropolitana, 11cla }lUsflug'em do 1° aniversário. do Go
v(il'110 Osmar Cunha.

A DIRETORIA

PEQUEN f\S LOCAIS

(Em organizaçao) Ramos:

CINEMA �aGão ele Maria Alice Barreto

pela Rádio Nacional é, indis
l�utívelmente, um merecido.

prêmio às suas belas quali
dades artisticas,
Maria Alice disse na sua '''li

. Encontra-se nesta capital,

2a. CONVOCAÇÃO

desde ante-ontem, o sr, Ayr
ton Luciano Franco supervi
sor da Metro G, Mayer do

Brasil, que aqui veio especial
mente para contratar com oS

A Direção da Emprêsa Florianópolis S/A" tem a honra, E2tabelecimentos José Daux

d6! comunicar ao Povo desta Capital, que no dia 15 do cor- S. A. Comercial, a exibição
rente mês inaugUl:ará a nova Linha C I R C U L A R "C" dos filmes da Metro "O Vale

,

dos Reis" e_ "Rapeodia", a pe-que obedecerá ao seguinte Itinerário e Horário,
., ,

I T I N E R A R I O bcula estrelada por Ellzabeth

,- "A C:'-RTA DE- PRIN·
t Partida Praça 15 - Cae3 Frederico Rôla _ Rua .Deo- � TaYlo�." "CIPIOS, e um documento doro _ Felipe Schmidt _ Duarte Schutel _ Almirante I ? ,1 f1ln_re cont�atael? sera

long?, no qual encontram-se 'Lamego ___. Esteves Junior _ Presidente Coutinho _ D. Joa- e�Ibldo hOJe no Cme. Sao �o
c?ntIdos ,�odo,s o� ponto� de

quim _ Praça Getúlio. Vargas _ Visconde de Ouro Preto se e o segundo no. mes de ]a
\'Ista da mdustna rel�bva. _ Praca Pereira Oliveira _ Arciprestes Paiva e Praça 15 neiro,
mente à ORDEM ECONô· Ponto Final.
�\'nCA. à PRODUÇÃO A- H ó R Á R I O
GHO-PECUÁRIA, aos pro
blemas de E N E R G I A,
TRANSPORTES ;e COMBUS-

TíVEIS, à POLí:rICA DE
iNVESTIMENTOS, à POLt
T..ICA COMERÇIAL, à POLÍ.
TICA MONETÁRIA e BAN·
'�ÁRIA, à POLíTICA TRI
rm'l'ÁRIA, à POLíTICA SO
CIAL e à POLíTICA DE
LMIGRA'ÇÃO. Tal carta de ---

princípios será entregue a.o

A-- P'onhecimento da Nação, r a ç adentro de aproximadamente,
I

,

,

'30 dias, quando, reunidos no

Rio de Janeit·o, 'os Presiden·
tes das Federações de In
dústria dos :diversos Esta·
dos, aprovarão a sua 'reda·
ção' final e a assinarão.

AVISO
miSSiva que, ao assinar o

compromisso para integrar o

"cast" de rádio teatro da

magnifiCa emissora brasilei

ra, seu primeiro pensamento
este've voltado para a Rádio

Guarujá onde iniciou sua

can:eira como rádio-atriz e

onde surgiu coni_ robustez seu

talento.

03 incorporaelores ela RAVENA CASSINO HOTEL S/A"
em organização, pelo presente edital convocam o� Srs, su

bscritores para a assembléia geral de constituição da mes

ma organização a realizar-se em lO de dezembro próximo,
às 9 horas da manhã, nos '3alões do CLUBE BLONDIN, si
to à Praça Floriano Peixoto s/no, na cidade de Laguna,
Estado de Santa Catarina, com a seguinte ordem do dia:

1 - Constituição da sociedade.
2 7"' Exame das contas no ,período de organização.
3 - Eleição dos órgãos diretivos.

Laguna, 8 de novembro de 1!!_55.
Os incorporadores:

Dr. Paulo -Carneiro
Idalino Nedeff
Waldemar de Oliveira Belagllul'ela
Francisco Fernandes Pinho

SENHORINHA MARIA ALI-

CE BARRETO

CAMPANHA EM PROL DO
NATAL DAS CRIANÇAS DA

Cr\TEQUESE DA IGREJA DE

SÃO LUIZ
Partida ,da Praça 15

6,35 - 705 - 7,35 - 8,05 - 9,05 - 9,35 - 10,05 - 10,35 -

11,05 - 11,35 - 12,05 - 12,35 - 13,05 - 13,35 - 14,05 -

14,35 - 15,05 - 15,35 -:- 16,05 - 16,35 - 17,05 - 17,35 - 18,05
18,35<-- 19,05 - !f.l,35 - 20,05 - 20,35 - 21,05 - 21,35 -

22,05,
,

Avisamos ainda que a viagem lnaügural do dia 15 do
corrente será ás 9,30 horas, pas"ahc1o posteriormente a ser

obedecido o horário acima.

A ex-rádio atriz da Rádio

COlunicação à:Praça
O EXPRESSO FLOFÜ4\.NO'POLIS LTDA., traJ.V;pürte de

cargas em geral, tem a satisfação de comunicar aos seus

inumeros clientes que instalou em Pôrtó Alegre á Rua Co

l�endadol' Azevedo n, 64, telefone: 2-37-33 "RIOMAR", a

sua AGENCIA, onde espera contar com a preferência com

que sempre foi distinguida.
Outrossim, comunica o Expresso 'Florianópolis Ltda.,

que os seus serviços nas praças de CUI:ÜTIBA, SÃO PAULO,
RIO e BELO HORIZONTE, vem sendo mantidos l'i,gorosa
mente em dia, cuja presteza, segurança e rapidez sempre
caracterizou a organiza.ção do

EXPRESSO FLORIANO'POLIS LTDA.

Florianópolis, novembro de ]955,

THE SYDNEY ROSS CO, comunica aos distintos Fre

gueses de.3t.a praça e do interior que, por motivo de inte
rêsse administrativo, fechou os seus depósitos estabelecidos
em Florianópolis, onde era representada pela conceituada
F'n�MA IRMÃOS GLAVAM, que sempre lhe serviu com

Guarujá, Maria 'Alice Barre- Sinos de Natal: Grandiosa
to, que no rádio-teatro da festa de barraquinhas, com

"Guarujá" iniciou sua carrei- leilões de ricas prendas, jo
ra artística evidenciando seu gOS etc. e um completo ser.:
belo talento, escreveu para a- viço de bar, no dia de hoje,
quela emissora, da Capital da em benefício do natal das
República informando' ter criançal'1 d,e Peelra Grande.
firmado contrato com a Rá- Convida-se o povo em ge
dia Nacional, dando-se sua ral para comparecer e coniri
estréia na novela a ser 1111- buir çom tão merecida obra
ciada no próximo dia 15 do de caridade. Colabore, pois
corrente. para a nobre campanha dós
Registramos com imenso Sinos de Natal' d:1 Paróquia

prazer esta notícia. A contra- I de São Luiz,

- 'Posso, contudo, adian· eficiência e honradez,

ar }Jara o conhecimento da Prosseguirão, entretanto, sem qualquer interrupção, as

elasse indnstrial em nosso: relações comerciais com a conceituada freguesia,' que será
Est.ado, que' estão- consubs- f visitada pelo corpo de vendedores dos produtos Ross e

tanciados em seis (6) ítens Winthrop e atendida com a devida pl'e'3teza pElla Filial de
03 objetivos básicos da CAR· Pôrto Ale�re - a"enida Júlio Castilhos, 48 - 4° anelar e

TA DE. PRINCíPIOS aproo caixa postal n, 650, onde espera continuar a merecer a SU!1

vada na Reunião de PÔl·tO costumeira atenção,

FV0GQan,ãa
E o "amigo da onça", ali ,'na esquina do Copaca

bana, pediu ao udenista arqui-supel'-apaixonado �
- Que tal mais uns foguetir'lhos, agora?

- GUILH,ERME TAL

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA


