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manente da Assembléia

Legislativa
Em virtude do enoe!ramen- os componentes da referida

to dos trabalhos, da, presente Comissão .

sessão legislativa, ocorrido Dando início aos trabalhos,
na data de ontem, realizou- declarou o Presidente, que a

se hoje, pelas catorze horas, reunião, destinava-se à eleí-
no Palácio da Assembléia Le- ção do Presidente e Vice-Pre

ANIVERSÁRIO DE gtslatívn, fi, solenidade de íns- sidente da Comissão Perma-

LOTT talação da Comissão Perma- nente, depois de esclarecer

RIO 16 (V A) O nente, órgão representativo aos presentes a forma regi-
, ..

- s a-

mig-os e admiradores do ge-
do Poder Legislativo, duran- mental da eleição, suspendeu

neral Teixeira Lott estão te o recesso parlamentar. a sessão por cinco minutos,

providenciando fi. celebra- À hora regimental, reuní- afim dos senhores deputados

ção, amanhã, em hora a ser
am-se os senhores deputados munirem-se das cédulas res

hoje anunciada, de missa jue integram da referida Co- pectívas,

em ação de graças pelo ani- .níssão Permanente em nú- Reaberta a sessão e prece

versário do Ministro da tnero de nove e que são os lida a eleição, . apurou-se o

Guerra. seguintes: Rubens Nazareno seguinte resultado:

O ato religioso, em face .�eVle'S - Clodorico Moreira Presidente eleito: Deputado

da atuação desenvolvida pe-
- Olavo Erig - Luiz de Sou- Alfredo Cherem. (PSD).

lo general Lott, nos acorite- za - Miranda Ramos - Al- Vioe-Presidente eleito: Jo

cimentos qUe salvaram do iredo Cherem Estivalet sé de Miranda Ramos (PTB).

golpe as instituições demo- Pires - Antônio Gomes de Após proclamado' o resul

r ráticas do país, promete Almeida e Bahia Bittencourt. tado, o Presidente em exer

converter-se' num aconteci- Assumiu a presidência o ciclo, deputado -Olavo Erig,

mento da maior expressão senhor Deputado- Olavo, Erig, convídou o Presidente eleito,

política e social. por se} o mais idoso, dentre Ieputado Alfredo Cherem a

- - - - - ....................

..-..--_��,
assumir a presielência dos

-áliUsSfodo sr. b. � : ;::t��I�:I�':d�'��:;:::,·'�
jradeceu aos seus pares a sua

He reAu Ra lOS eleíçâo, afirmando seus pro-

pósitos de, no exercício do

cargo que havia sido investi

do, de envidar todos os seus

esforços, no sentido de man

ter bem alto o prestigio do

Poder Legislativo.
Falaram a seguir os senho

res deputados Rubens Naza
reno Neves - Miranda Ra

mos e Estivalet Rires, todos

para congratular-se com os

eleítos.>
Está assim de parabéns, o

Poder Legislativo de Santa

Catarina, pela acertada esco

lha, elos novos dirigentes do

Jrgã,o representativo da As

sembléla, que recaiu em dois

dignos e esforçados parla
mentares, que muito têm
-ontrrbuído para a manuten

ião do prestigio e dignidade
.lêste importante Poder.
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Como o Exército pôs têrmo à agitação e intranquilidade de mêses e mêses
.

Três horas para o País se reencontrar - Da humilhação à reação que o glo·
rificou - A hlsõrice decisão da unanimidade dps Generais Comandantes
RIO, lG (v. A.) - Do contragolpe espetacular do gene-I

não se concretizou em fac-e das ponderações do antigo co

neral Hemique Lobt, que, surpreendeu a Nação; na mn:clru- mandante da FEB, que explicou ser inútil qualquer reação,
gada de 11 do corrente, após os ácontecimentos <políticos pois o E!Xército estava senhor da situacão.
da véspera e que 'culminaram com a demissão do ministro NA CHEFIA DE POLr(JIA
da Guerra, partlcíparnm vinte e cinco mil homens, que to- Ao. mesmo tempo que seguia para o Catete a cormssao

talízam os efetivos da guarnição da Capital da República, chefíada pelo marechal Mascarenhas de Moraes o general
mobílízados em poucas horas e distribuídos pelos pontos- Augusto Magessi se dirigia para a chefia 'de Políc'ia, assu
chaves da cidade e adjacências, minelo aquêle cargo em nome do ministro da Guerra, O co-

A presteza da execução dêsse grande movimento de ronel Côrtes, instantes depois, chegava ao seu gabinete,
tropas, foi fruto de um trabalho meticuloso dos chefes mi- sendo imediatamente prêso.
litares que antecipou, de muito, a crise cuja eclosão foi As demais providências visando à segurança do movi
provocada com a decisão do sr. Carlos Luz, constderada mentoe acâo imediata contra qualquer resístêneía, foram

.

ofensiva aos brios do Exército,
•

'tomadas pelo resto da madrugada consolidando a 'jtuaçiio,
A verdade é. que, à proporção que elementos interessa- Já então se encontravam no Ministério da Guerra todos os'

rios na perturbação da ordem e mudança do regime cres- demais generais, além dos comandantes da 'guamição 10-'
cíam em sua verbosidade, mais evidente se tornava a amea- cal, entre os quais os generais Zenóbio da Costa e Angelo No Jornal, de 13 do corrente, o sr. Murilo Marroquim

ça contra as ínntítuíções, o Exército por intermédio de seus Mendes de Moares que desde cêdo se articularam com (I'f; escreveu:

principais chefes e órgãos especíalízados estudava a situa- seus colegas, tomando providencias 'e entrando logo em
t Depois ele doze horas de uma situação de fato, retorna

ção e planejava os meios de reação, consoante as próprias colaboração com o general Teixeira Lott. mos a uma situacão de direito, De muitos setores ouvi a

atribuições que lhe foram conferidas pela Constituição de Estes foram os principais acontecimentos verificados suspeita de que 0- gal. Lott houvera traído os seus clássí-

garantir a ordem e as instituições vigentes, das 22 horas, do dia 10, às 6 horas do dia seguinte, juando cos pronunciamentos legalistas. Engano, O ministro da

PRIMEIRAS PROVIDENCIAS a população da cidade retomava às suas .atívídades nor- Guerra, para manter a continuidade elas leis, foi obrigado

Dessa maneira, apesar da normalidade reinánte em mais e era surpreendida pela nova ordem de coisas, qué a subvertê-las pelo espaço de horas. Por. que descrer de

todos os quartéis, a Zona Militar Leste estava habilitada a punha fim ao período de agitação e intranquilidade que sua capacidade de renúncia, do seu interesse pela Nação,

realizar, de um momento para outro, a mobilização da ma- .vínha abalando o pais, do seu patriotismo e de sua lucidez? Se não tivesse tais

drugada do dia 11. Sabe-se PQl' outro lado, que o general Tôdas as tropas empregadas no contragolpe ainda con- qualidades, hoje não teríamos um governo legal, estriba

Lott ao se ver obrigado a pedir a reversão do coronel Ma- tínuam nos pontos para onde foram destacadas e ali per- do na confiança pública. A nação estava à mercê dos gal.

meele para as fileiras do Exército, sabedor da reação que manecerão até que a situação volte à normalidade. Lott e dos seus companheiros das três armas. Enquanto os

sua solicitação iria provocar, consultou, antes, os chefes COMANDOS EM AÇÃO políticos discutiam as trícas da lei, o ministro da Guerra

militares, rlcanco todos acordes com a providência acaute- As tropas que garantem a segurança da capital da Re- esperava e, sobretudo, confiava em que o Congresso, na

ladora ela disciplina, em nome da qual já haviam -stdo pu- pública e adjacências estão sob o comando-chefe do ge.- hora histórica, soubesse recuperar a posição perdida. O

nídos
'

os genergís Zenóbio da Costa e Alcides Etchegoyen, neral Odílio Denys, que dispõe do comando do general Congresso Nacional, sob o comando do gal. Flores da

Assim, após os acontecimentos que já são do conhecimen- Azambuja Brilhante, que tem sob sua ação direta os des- Cunha, na Câmara dos Deputados, tomou uma opslcào ine

to geral e' que redundaram no seu pedido de demissão, o tacamentos do general Nilo Sucupira, na região de Campo quívoca. A ordem legal reimplantou-se no espaço de ho

general Teixeira Lott retirou-se para a sua residência, en- Grande e do general José Teófilo ele Arruda, na Vila Mili- raso O regime não foi abalado, a despeito de mais uma

quanto as emissoras locais anunciavam a decisão elo mi- tar. O general Lima Câmara contou com a Artilharia de vez ser advertido, O resultado das urnas de três de outu

nístro da Guerra e transmitiam a nota oficial do Catete, Costa, sob o comando do general Correia Lima e um-Des- bro está de pé, a ser verificado pelos tribunais competen

que pela deselegância ele seus têrrnos e visível intenção de tacamento sob >O comando do 'general Djalrna Dias Ríbel- teso Serão estes que decidirão ela validade do pleito eleito

menosprezar o chefe do Exército, foi o estopim que desper-' .ro, qué tratou elas operações nq centro da cidade. O Des- ral e de suas consequencías. E quando o sr. Nerêu Ramos,

tou a rea'iâG' ímedíata e fu�m.1Ea�té ,contra ':0 gOIJ?e: . ' ta.ca�ento do g'eIle�lll Segaelas Viana,. que se estendeu por I na
verdade o prímeíro presidente com q:Ja.lidaeles íntrín-

A primeu'\a providência coube ao general Odilío Denys,
.

tÔda: -a AVs;nida Brasíl« adjacêncías, domínou 'toc1a ..a área ] secas para- o posto, no' Gatete depois do tl'aglc.Q 2:10 de agos

comandilnte da Zona Militar Leste, que cêrcà elas 22 horas, :l'onteií'Íçn, Ffrnthne' t�;-o·) !;Jt:LCIimel�-€10 gé
.

"mf 4!ves

f'
t.p -, qLlílndp ;0. sr·, Ne:�u Ramos decidiu enfrentar os p�o

convocou uma reunião> em Sua residência da qual pàrtici, �astos, .diret�ll1ente ligado ao comando-chef'e' dã Zona' Mi- blelIIas naci�na1s, O' r�gllne .1'eCt1pel'�u-sÇ.,? ·s.obr�t,u�to, a!lr:.
param todos os generais-comandantes da guarnição da ca- lltar Leste, flCOU como reserva para qualquer emergência, mou-se. Havla pulso no comando Qa polltIca CIVIl,. a -area

pital da República, Depois, de passada em revista a situa- O GABINETE DA GUERRA do Direito estava acobertada, legalmente, pela zona da

ção, foi tomada a grande· decisão, transmitida pouco de- O .gabinete do ministro da Guerra, com todo seu pes- Força. Nil1guem fôra vítima de ninguem e os proprios ódios

pois {lIO general Lott pelO telefone, em sua residência. soaI a postos, tendo à frente o general Coelho dos Reis foram esquecidos. O sr, Nerêu Ramos só se'decidiu a assu-

� Estou de acôrdo. Rumarei imec1i:lLarrtente para o a chefiá-lo, teve uma ação decisiva n6s acontecim.entos mil' o podei' quando certificado de que, realmente chefe

Ministério, não só na transmissão elas ordens emanadas do ministro da nação e não titere de qualquer corrente, poderia visar

Esta foi a frase do general Lott ao lhe ser comunicado Lott, como tambem tomando providencias urgentes junto o objetiVO da lei: empossar aqueles que as urnas indica

que o Exército não aceitava a sua demissão e esta.va· dis- a·o.:; meios oficiais, civis e rnilitar,es em todo o país. Dêste ram e que os tribunais competentes referendaram, Nisto

posto a repor à Nação no clima de segurança e tranquili- modo, teve o ministro da Guerra facilitada sua missão, pois está não apenas o dever. como a gloria política do atual

dade e pôr fin� à ameaça de subversão da ordem que já se a comunicação com todo o territorio nacional nunca se ti- presidente da República, sob o apoio civico das Forças Ar-

tornava evidente, 11ha processado com tamanha ui.'gência. Em menos de trê� madas.

NO MINISTERIO DA GUERRA horas, já havia o chefe do Exército s,e entendido com todos

Ante a: pronta e decidida aquiescência do general Lott, os altos comandos militares elo país, .

o general Odílio Denys e os demais chefes militares que se

encontravam em sua residência, rumaram em seguida pa

ra o Ministério, onde pouco depois chegava o chefe do

Exército reass)lminelo o seu cargo e determinando as pri
meil'as providências.

Os generais presentes, que haviron partiCipado da his-

órica reunião, eram, além do comandante da Zona Mili

tar Leste, general Odílio Denys, Manoel de Azambuja Bri

lhante, comandante' da Primeira Divisão de Infantaria;

Lima Câmara, comandante da Primeira Região Mi

lita,r; OS':'/aldo de Araujo Mota, chefe do Estado-Maior da

Zona Militar Leste; Segadas Viana, da Divisão Blindada;.

Alves Bastos, comandante da Artilharia Divisionária; Ni

lo Sucupira, da Infantaria D1visionária; José Teófilo de

Arruda comandante do Grupamento ele Unidades Escola;

Djalm; Dias Ribeiro, comandante da Divisão de Pára-que

distas; Correia Lima, comandante da Artilharia de Costa

da Primeira Região Militar, Tambem participou ela reunião

da Rua Gonçalves 'Crespo, 216, no Engenho Velho, o g�ne
tal OlímpiO' Falconieri da Cunha que seguiu incontinenti

para São Paulo, onde comanda a Zona Militar Centro, pa

ra as providências que se faziam necessárias. A's 2 horas

da madrugada do dia 11, já tôdas as tropas haviam tomado

posição e o ministro da Guerra, por intermédio da radio

fonia entrava em comunicação com Os comandos das de

mais'Zonas e Re'giões Militares, aos quais pav!l. conheci

mento ela. situação, recebendo logo a solidariedade de to

dos êles,

PRISÃO DOS GENERAIS ETCHEGOYEN E

FIUZA DE CASTRO
.

Se. hem que a prisão dos generais Fiuza de Ca,stl'o �

Alcides Etchegoyen estive.3se prevista como uma das pri

meiras pr;ovidências contra o golpe, a comissão de gene

rais, chefiada, pelo marechal Mascarenhas de Morais que

rumou para o Canete, tinha outra missão: a de leva,' ao

conhecimento elo presidente Carlos Luz a decisão rio Exér

cito. Estava ela COluposta dos generaiS Dtávio Sa!clanha

Maz�a, Floriano de Lima Brayner, Floriano Peixoto Kelle�'

e Emílio Maurell Filho, além do marechal Mascarenhas de

Moraes.
Uma vez chegados aO palácIO diÜ governo, o marechal

e seuil acompanhantes fOl':1m surpreendidos com a ptesen

ça, ali, em reunião s'ecreta, dos generais Etchegoyen e Fiu

za de Castro, com o coronel Mamede e outl'<OS oficiais. O

presidente Carlos Luz e o coronel Mamede já haviam dei

xado o local, refugiando-se 'na Marinha, sendo logo em

barcados' a bOl�do do Tamanelaré. O marechal Mascarenhas

ele Moares, imediatamente, deu voz de prisão aos ·presente::;,
tend-ô o general Etchcgoyen o'sboçaelo uma resistêncfa que

.
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CAFE' FilHO
Teve alta do Hospital

lUO, 16 (V. A'.) - O sr.! desaeonselhal'am qualquer
Clfé' Filho retirou-se ines- ativi.dade ao enfermo, apesar
pcrndamente, à noite de 14, das notícias de circulos li

do Hospital dos Servido.res gados ao presidente enfermo
do Estado, l'ecolhendo-se à no sentido de que êle "se
Clínica de Repouso São Vi- restabelece rápidamente".
cente na Gávea, onde passou Uma possível razão da
a ocupar o apartamento 207. transferência do sr. Café Fi-

Chegou à casá de' saúde lho do Hospital dos Servido
do prof. Genival Londres, res é o pedido de demissão

acompanhado do médico as- do seu médico-assistente, dr.
sistente, .dr. Raimundo de Raim�ndo de Brito, da pre-

_Brito e de seu amigo :médico sidência do IPASE, a que
clr. Reginaldo Fernandes, e pertence o hospital.
caminhando por seus pró- � "

pri0s pés.
Razões e eSlJecu]ações I REGRESSANDO
A primeira noticia divul- RIO, 16 (V. A.) - Quinze

gada dava como tendo o sr. mil homens da 4a. Divisão
Café Filho saído do HSE de Infantaria, qué, sob o co

para retornar à sua residên- mando do general Jaime de
cia ou à do dr. Raimundo de Almeida, se deslocaram de
Brito associando tal atitude Belo Horizonte a caminho
a. urna possível manobra po- de 'São Paulo, estão agora

lítica. de retorno à capital minei-
A verdade, entretanto, é ra, pois tudo em São Paulo

que os médicos assistentes está em calma,

w..w.......-.-...·.·.-_..-_-.·_-J-.·.·...
· .......,....-.-_-_·...-.._-.......·_-.-....

ÁTOS DE 3 PRESIDENTES NUM
MESMO "DIÁRIO OFICIAL"

mulgando lei que dispõe sô
bre o salário mínimo dos
médicos de todo o país; e do
sr. Café Filho, a folhas ....
20.917, datado de tr�s de

novembro, assinándõ decre

to que dá nova redação a in

tCl'pret:1ção dos casos omis
SOB no Código de Vencimen
tos -r Vantagpl]s Militares,

RIO, 16 (V. A.) No
"Diário Oficial" de. sábado

último, aparecem atos de
três presidentes da Repúbli
ca do Brasil: o do sr. Carlos

Luz, em nove de novembro,
sancionando crédito especial
para o 'IPASE, a folhas ...

20.913; do sr. Nerêu Ramos,
l'I"Íolhas 20.913 também, pro-

ANTIGAS
OPERAÇÕES

LONDRES, 16 LU. P.) -.
No lVIu!'1eu Na'cional da Ma
rinha de Greenwich está
sendo exibido, nestes mo

mentos, curioso e raro volu
me que contém uma série de

mapas e ilustrações que ex

plicam as operações navais

que se verificaram 00 época
em que a grande armada es

panhola tentou atacar a Grã
Bretanha. O volume é um

elos três livros de sua espécie
que, segundo se sabe,.exis
tem no mundo. Foi adquiri
do por 1.300 esterlinos. . ..

(3.640 dólares) num leilão
em principios do ano em

x x

x

O' que havia sem nenhum rebuço, era a intervenção
de titulares supostamente técnicos, em função exclusiva

de interesses eleitorais, perturbandO de todos os modos a

marcha normal do regime, Com o sr, Nel'êu Ramos é tam-
curso.

bém certo dizer que o PSD recupl::ra a sua posição natural

de liderança nacional; se o partido majoritário e que ele- "G••e.� ...

geu o futuro presidente da República, não indica ministros

nem rei·vindica posiçõe3, sabe que o 'governo atual � dedi- CLUBE MILITARcado à legalidade - efetua uma tarefa política pessedista.
E nem o PSD necessitaria de_postos na admin'istração, de RIO, 16 (V. A.) _ O Con
vez que à frente do governo possui um dos seus mais emi- selho Deliberativo do Clube
nentes e r�speitavis ,",leaders" .. Depois da comoção d,e-- 24

.

Militar elegeu, sábado, à
horas, o p�IS. reto�na.� �ormah�ade total. os. ressentl.men-1

noite o general reformado

t�s, sem dUVIda, flcalao, cumple a este govelnO do SI. �e- Leonardo Campos, presiden
reu R�mos e �o que o suce?er, aparar 'as arestas e cnar te daquela entidade em su

um. ?hma .

naCIOnal de cor:flança �utua, entr.e as forças bstituição ao extinto gene
pohtlcas dIvergentes. O pals neceSSita desse clnna e dessa ra1 Canrobert Pereira da
confiança, sem os ql.J.ais não poderá vi1ver dignamente nem Costa visto se ter exc ad
sobreviver como organismo político progressista e civiliza- de as�umir o posto qU�S lh�
do. competia alegando afazere>,>
,..".,.Ww;.�............_......,.._-_w ....·_-_-..- ...�_·_..........,......_....._..,.

COMISS
-

O PARlAM T
ainda da campanha eleito-

A " EN AR ral em qUe entrará, o res-

pectivo vice-presidente, ge-
.

DE INOUÉRITO neral Juarez Távora.
Um representante do ves

pertino "O Globo", para ali
destacado, abordou, o novo

presidente do Clube Militar
sôbre se tendo sido o discur
so do corornel Jurandir Ma

ua a abertura de um cr� mede aprovado por aquela
de Inquérito para averigua- (:!to de duzentos mil cruz'ei- agremiação, haveria possi
ção de atividades contrárias �'os para pagamento de des- bilidade de a mesma solida
ao regime. pesas que se fizerem neces- rizar-se com o referido ofi-

O documento qUe ;;ó deve- ",úrias". eial caso fosse punido, Res-
rf.. ser entregue à Mesa

,!,._..;
pondendo à' pergunta qUE

quando tiver a assinatura .!.DIm Cnha o objetivo "de deitar
de mais de 213 da Câmara DEMISSÃO lenha na fogueira" o gene-
(lstá assim redigido: RIO, 16 (V. A.) - O dr. Jal Leonardo Campos limi-
"Art. 10 - Com funda- Temistocl,es Cavalcan i, pro- 'ou-se a dizer: "E' possivel

menta na Constituição, art. curador geral da República que sim", Um outro diretor
53, observada :a forma pre- e em cujo parecer o sr. Car- do Clube Militar, porém, a

yista no Regimento, art. 31, los Luz se firmou' para criar presspu-se em da reste es

fl(;a, pela presente Re�olu- a, crise militar que levou o clarecimento ao jornalista.
ção criada uma Comissão general Lott a demitir-se "Não pretendemos criar
Parlamentar de Inquérito poi' algumas horas, solicitou qualquer incide com o mi
destinada à ávedguação de hoje demissão, em caráter nistro da Guerra" pondo as

:1ti·viclades contrárias ao re- irrevogável, das suas fun- sim "água na fervura" do
dp!icaclo assuntó",

__ o -

RIO, 16 (V. A) - O de

putado Amaury Pedrosa es

tá colhendo assinaturas pa
ra um projeto de resolução
(,m,que solicita a criação de
uma Comissão Parlamentar

Art. 20 - Compõe-se a

Comissão de sete membros,
('om o prazo de noventa dias

rara concluir a sua tarefa.
Al't. 3° - Fica autoriza-

�ões .

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



2 Florianópolis, Quinta-feira, 17 de Novembro de 1955 o ESTADO

mobiliária MiUlIel DaUI
Tem a venda
Uma casa a Avenida Mauro Ramos
Uma casa a rua Visconde de OU1'0 Preto
Uma -casa a rua Deodoro cj13,50 de frente e 46,60

de fundo.
'Uma casa e um lote a Avenida Santa Catarina -

Estreito
Uma casa a rua 14 de Julho
Uma casa de mad-eira em Barreiros
Duas casas no Morro do Geraldo-Estreito
Duas casas e eum terreno para loteamento no Morro

do Geraldo
Um lote na rua José Candido da Silva - Estreito
Dois lotes a rua Moura - Estreito
Dois Lotes no Bairro de Fátima - Estreito
Quatro lotes no centro da cidade
'Quatro lotes em Londrina - Paraná
Tem compradores pera casas em Florianópolis des-

de cem a quatrocentos mil cruzeiros,
Negócio a dinheiro.
Informações na IMOBILIARIA "MIGUEL DAUX"
Rua CeI. Pedro Demoro 1541 - 10 andar Estreito ou

Edífício Ipase andar térreo - Fone 3376 - Florianópolis.

. Uma confortável casa à Rua Presidente Coutinho.
Um terreno de 15x27 no Estreito, junto à Rua pr in-

cípal.
16 lotes no Bairro Butiá.
Uma co�fortável Casa na Avenida Hercílio Luz.
Dois apartamentos (parte financiada).

MINlSTltRIO DA AGRICULTUkA
SERVIÇO FLPRESTAL

DELEGACIA FLORESTAL
REGIONAL

.

"�C()RDO" COM O ESTADO ))1'1
8&NTA CATARINA

AVISO
A Oelegacia Florestal Regtonal,

no sentíde de coibir, ao máximo pos
sível, as queimadas e derrubadas de mato, afim de impe
pedir os desastrosos efeitos ecouômicos e ecológicos que
acarretam tais práticas. torna público e chama a atenção
de todos os proprietários de terras e lavradores em geral,
para a exigência: do cumprimento do Código Florf'.stal
(Deer, 23.793 de 23-1-19:t4) em todo o Estado.

QUEIMADAS E DERRUBADAS DE MATO
Nenhum proprietário de terras ou lavrador puderá

proceder queimada ou derrubada de mato sem solicitar,
com antecedência, M neeessãría licença da autoridade flo
restal competente, conforme dispõe o Código Florestal cm
seus artigos 22 EI 23, respectivamente, estando os Infratores

sujeitos a penalídades,
REFLORESTumNTO

=

.;

Anc> Cr' 170,00
Semeltre •.......... Cr' 110,00

Nr Interior
Ano . � . . . . . .. .••••• Cr' 0,00
Semestre •.•..•..••••• CrUI0,OO
Anúnci , mediante �ontráto. DR. CARLOS ENGELSINGOS oriltin,da, mesmo nio pu- R g' d t C it 1 b Cblicadoa, não serão de' olvídos. e I essan o a es a a pr a rea re seu onsultório
A direção não ae respoDaal iii... a partir de 2a. Feira, dia 31

lI.el08 con.ceitol emitidoQI nOI .;'- 1 Rua Deodoro _ Florianópolistl&,O' .. lln.dol .

INDICADóR PROF,SSIONAL ,DR. RO��r�Os
,

MAR��fT�Ç��MO
COD! prática no Bo.pU..1 8lt. M lt D I C O

DR. WALMOR ZOIlD Frar.dlco de Aull e Ra a.nta
I CLíNICA DE CRIANÇAS

GARCIA Can do Rio de Janelra
CLINICA MÉDICA ADULTOS

Doe.ea. do apareDto re."lrat6rle Di ..lo..... oeia ...cu!.... "a· CARDIOLOGIA Doenças Internas'

TUB:lI:RCULOSII clo...1 f. ife4ld.. ,. UlIt.I.,.....• Contultóriil: Rua Vitor ••1-
RADIOGRAFIA. RADIOSCOPIA. ald.de f. Br••1I reles, 22 Tel. 2676. CORAÇAO - FIGADO -

Do"S PULMO.S Ex-I.terno por concu.o" 11.- Horários: Se&,undaa, Qu..rt.1 • :ttINS _ INTESTINOSClrUl'rla lio Torax ternlda�e-E.eola Sexta feira.: TríitamA!nto moderno daFormado pela F'aculdade Nado- (S.ryl�. lio Prof. OctÁYlc'" Das 16 às 18 horas.
nal de Medicina, Ttllolorllbl. .rlruu Uma) Residência: Rua Felip. SeJa. SIFILIS
Tlaloclrurj[llo do Bo.»ltal N.. Ex-l.terno fo Serviço dt- Ctnr- midt, 22 - '2° andar, apto 1 - Consultório _ Rua Victorrh JitaD.)S ela III. 1I0...IW L A. P... '1'. C. Tel. 11.002"Cuno lie e.ped.lluel' .,.Ia '0 lUo fe la.elr. MeireJ1es, 22.
S. N. '1'. Ex-1Jiter-ao � IIx-<u 41... ,Médico do Ho�pital de Caridade DR. HENRIQUIl PRISO'J BOILARIO:tente 41e C1rncfa 41. Pref. u,. e da l\1atermda'!_e Dr. CarloB

PARAISO Das 11 às 1. horal.Gulmariea (lltll)�. Correa
Cona: Felin. Sellmidil, II -- DO.NCAS D. S.NHOLU! - MlÍl�ICO Telefone: Consultório-

Fone IBill
•

PARTOS - OP.RAOO.S Operaçõel - Doençu de S.-
. Atende .m laor: marcaae.. Conl: Rua Joio Pinto n. 111, nhoru - Clínica de Adaltoa. 8.415 .

Ru.: - :au. lI.tllvel lllnlor. da. 16,00 li 18,00 bO"&I. Cura0 de illpeci.Usaçio no' Rsidência: Rua 101' do
80 - Fone'. ·19� Pela manhA atlDi. dilo �oBpit.1 dOI Suvidor.. do .1-.. .. .

T Vale Perel'ra 158 - Praiarjamente no HOlplta! II. tado. I,.Caridad.. (Serviço do Prof.•ari.Do f. da Saudaue - CoqueIros.Residência: Andrade)
Rua: General Bitt,neourt D. Consultai -- p.la manlai ao

101. Telefon.: 2.1181. Hospital d. Cuidad.,
A tarde dai 11110 hl .m dlan- R. NTONDR NEWTON te no conllultório li Rua Nun.. D A 10 GOM.J:S OE

DR. JOS1: TAVAP..J:S b'AVILA Machado 17 :J.quilltl •• Tua- ALM:lIDA
IRACEMf� CIRURGIA GIlRf.L dentj:l�. '1'el: 2766 ADVOGADO
A· I Resldencla - na Pr..iCente Blleritõrio. Relicencia.

MOLl!I'STIAS NlIRV08AS • Doença. lie Senllor•• - Pr.cte- COlltluho .4. Av. Heréilio Lua, 11MENTAIS - CLINICA GJ ,RAL 10illa - Eletrld4llld� HétUca CLINICA Telelon.: 11411.
D S' 1 D Consultório: Rua Vitor 1[.1- d•(' erv�ço Nadona o.n· -elel n. %8 - T.lefon.· 1107. OLHOS _ ..ças Kentall. • OUVIDOS n .u.o

lISPIICIALISTA •• OLHOS, Chefa do Ambulat o .:� Hiclc. .

Consult.a.: Da. 11 laor.lI.m • GARGANTA
OUVIDOS, NARIZ. GARGANTA ne M�ntal

..

I
diante: . DO DR NEY PERRONErRATAIlJINTO li OP••,A.Ol1r:S Paiqulatra do Uoopltal -
Residência: Fone, 1••11 DR. GUERREIRO DA ..ON8J:CA

•

Infra·VerllleDto - N.bliU..... - Colônia 8Bnt'Ana Rua: Blumenau n. '11. Chefe do Serviço d. OTO.I- MUND
Ultra-So... . C!)nvulloterapi. pelo 3lotrl>- • D?ENÇAS DO APARJlLHO DI· NO do H08�ital de Flori.n6poU. Formado pl!la -"aculdad. H.c!'

(Tr.ta....t. 41. Illl�"''' c•• choque II cardinol. In.uliD ,ra. ?ESTIVO - ULCIlRAS DO .S· :!l05sue a CLINICA o. A.PAll:l. naol d. :r.edlcina Uni'ulidade. o»era1:I.) Ipia. Maiarioterllpia. p.leoteral'!:l. rO.MAGO • DUODJlINO, A11I.ii- r,HOS MAIS MODIIRNOS PARA do BrasilAnrlo·r.tlao.coJlIa' - a�l&a f. I • CONSUL'l'AS: ....

erç.� • Qujy.· GIA-DERlI.tATOU)GIA • CLI- TRATAMENT" da. DO.NHOAS RIO DH JAN:lrROOculoa - 1I000er••. t· .,.••••• tal cal 16 ... 11 l!orll� 1'1:J:' NICA GAlJr.AL da ESPECIALIDAD. Aperfeiçoamente na "Ca.a d. DR. ALVARO DE CARVALHO•• Otl-ltlaolarl.IIr.I.1. '('U.!" (in.nU) DR. I;({JLlO PAUPI'l'Z Consultai - p.la m.nJai ae Saude São .ll'u.l"
_ Médico de Crianças _•••&al.) Ru. Anita Garibaldl, .!BqU1�_ FILHO HOSPI'l:AL. Prof. Fernando PaulinoHoririo d••• 1. 11 ..rall • de General Bitteneouri.

I
Á. l'ARDB - da. li a. 1 lnterno por I ''''1oa do &ameo' PUERI..CULTURA - PEDIATRIA - ALERGIA INFANTILda. 111 1. l� laor... 'Rl!lSIDBNCIAI l.11a Boe_.I("va, !Ix i�terno da 10" .nferma�. n"' CONSULTOltIO de Cirurgia I Consultório: _ Rua Tiradentes n. 9.COlllultório: - :Ro VI"r .lI.I- 1311 Tel.2901 e Serviço d. i'aat�o-enterolOlrla I CONSULTORIO _ a.a loa I Prof. Pedl'o dv lIou!'a

,_ . ' "
.rei.. II - "on. 11171. --- d!l Santa Casa do RIO de Jan.iro lILHEOS nO % ••t.glo por :. .no na ".ater. ReSldencJa: - AV. Herclllo Luz n. 155 - Tel. 2.530.

R... - alia Sio .lore••1 DR. ARMANDO VALJI.. (Prof. W. Barardin,lli). REEJIDENCL\ ,_ rellp. SCJa-1
nidade - Ibcola" Horário: _ Das 14 às 18 horas diáriamente.lon. 1.11. RIO DE ASSIS

Curso
.

de n,"uroloeta (!'rof. 'dt o na l'e1. 2165 Prof. Ot'vio Rociri&,uell LiUlaIAustregesllo). mi n
Interno por I uno do P nto

DR. MARIO WJ:N.' Do. Serviço. fe CUmea Illfall.tll Ex interno do Hoaptta! mater 'Socorro O·R CESAR BATALHA DA SILVEIRADHAUSEN da A.. llltêncla Municipal • JI�- nidade V. Amaral. DR. ANTON�O MONIZ OPERAÇC.lI!S •. . .pltal' de C.rldali. DOENÇAS INTJ:IlNAI DE ARAGÃO CLINICA DJI ADULT -,4 I
.. CLlNI'CA );[�DICA DJI C:&U.N- Coração . .Iil.tômal'o, J.nte,ÜIIO,

CIRURGIA TRIIUIlA',l·OLOGIA. DOIlNÇAS D. JlINI::.:úR_\S

ICLíNIIJA lIIJ!:DICA D. ADULTOS O,A.S !II ADULTOS fl&,ado • via. biliar... lIiDI, "..... .

Ortop.aia . CONSULTAS: �o 1I0.pital d.
li CRIANCAS. - Áluria - rio. c Atero.

Consultório: Joio Pinto, 11. Ca;idade diáriamente pela ma·
Consultório· - Ru. Joio Pin· Conlultório: :Rua H.n.. lIa- Conllultóriol Vlwr ltlIlr.I.1

Daa 16 àa 17 diàrtamilnte. nha. ;

to, 10 - Tel.•• '1611. eh_do, 7 - Cona.Ua. i•• 11 li II.
Me.nos &05 Sibadol �ESID.NCIA: - "R'. D1I.rte

i·Consultai: Du • 1•• ·Ilor"�. 18 hor... Da. 111 ... 18 Iloral.
Rea: Bocaiuv. 111. Shut.el , 12� - Telei. 1.288-

Reaidência: Rua ••te.... li- "Ru-ldêncla: "Rua .ar.cllai (1111- Rellidência: aG. S(lcal.". I'.
�'ODl: _ 1.'1U.

i
Florlanopobs.

nlor, .1. T.I. 1.811. dJalrmQ, 1 - "on.1 17&1 Fon.: UIII.
,

,-----_--,------�------�----�--------------------,�------------- ---------------------

o ESTADOa ....... I ii,
A.DMINISTRAÇÁO

Iiteà:sçio e Ofld.a., à rua Con·
selherro �l&fra, n. 168 Tel. 1022
- CX. POltal' U',
Diretor: RUBJlNJ 1.. ":AIOS,

Gerent.: DOMINGOS r. P'
AQUINO

:Repre.enta-.Jt.. :
Repreaentacõ;J' A. 8. Lnra.

Ltda.
Rua a.nator Dllnta., 'O -_ 1°

andar.
Tel.: 22-61>%4 - Rio d. Jan.lro.
Rua 16 de Novembro 228 '0

andar rlla 511 - Sio Paulo.

lSSlNA'IURAS
N. Ca,ltal

Esta Repartição, peta 'rêde de viveiros florest.ais, em

cooperação, que mantem no Estade, dispôe de mudas e se

mentes de espécies florestais e de ornamentação, para for
necimento aos 1',gricultores em geral, interessados no reflo
restamento de suas terras, além de prestar toda orien(;àção
técnica. necessária. Lembra, ainda, a possibiUdade da ob

tenção de emprêstímos para reflorestamento no Banco do

Brasil. com juros de 7% e prazo de 15 anos.

Os interessados em assuntos florestais, para a 6bten- --o-
- .. . -

1
O leitor encontrar', nel,a ee-

eao de malOr_ew selarecímentos e requererem autorísaçãe luna, informaçõe. qUI nec .1.ta,de IIcençapara queimada e derrubadas de mato, devem diàriamente I d. ímediato ;
,

I dirigir-se às Agências Florestais Municipais ou diretamen- �O:��J! �.l.:.'ô�;
-�'------------------- te a esta Repartição, situada à rua Santea Dumont nO. fi A Gazeta •..••••••••••••• 1.1166

R�1$
.

o I em FlonanõpilJw.· Diãrto da

.Tarde
.•..•••../

8.679

,

..
li.��.

t
' "

2 7
.

C i P I 395
A Verdade 11.010

r
'V'� 'I eJefone I .4 I) - - a xa ostat, . Imprensa .)fieia) •••••••• 11.688

S Endereço telegráfico: Agrisilva _. Florianópolis, 8. C. HOSPITAIS
CaridadlH

1/ A
(Provedor) •••••..••••••• 1.114

*' ,
__""

.

V' g com segar nça
lfe���ar�����.:::::::::::: ::m

'- 0UI1AIfTE TODO "'.
.

18 em ii Militar " 1.117c,..
São Sebcat íãe (C d.

/ " nos I/lInFJOt:. � -d SaÚJ.e) 1.111

j �-.� ..MI<L J t�, e rapl ez Maternidade lJoutor Caro

1 los Corrêa .. ......... 1.11]

',�.' D�\·'-f!:!·t*
80 NOS CONFORTAVEIS MICRO-ONIBUS DO c�'i:����s UR-

.

� � �

,.

� :

� -ôJ � � RAPIDO �(SDL-BBASILEIBO) �:i!�)de.���������l.•��� :::�:;

� � .,.
<: I Florianópolis - !tajaf - Joinville � Curitiba Policia (Sala ComiSEário 11.018

.

;; 'I" ,

.
. ..,J .

Policia (Gab. Delerado).. 1.111.
•

If .to,... COMP�\NHIAS D.

_- --'1__
/ Agência: ��:_.�:����� .Sfli�\�::da T}J��?�����.�........ 1.700

:PRf-VESllBULftRES f��:��Ç:�::L?H !�
PARA AS FACULDADES DE DIREITO, FILOSOFIa; candinavu •••.••••••••• 1.100

HOTÉISMEDICINA, FARMÁCIA E ODONTOLOGIA.

I
°ANCOdeCDi:f\ITO

POPULA�RI" ILUX
•.••...•••.••••••••••

CURsolBOSCO
tJ u

�AGRiGOLA .'. I I �:��;�t::::::::::::::::
:l\1atrícula: Livraria Líder, até 81 de agôsto. Cacique .•.•••••••.•••••

Rv.a.D'� 16 '

. . , Central .

Informações : Local acima ou pelos telefones 2816 e
� nl �O·POLI'S'

..'

Estrela .....•..•••.•••• ;
8661 t T LO" All - 51õ.. ('.�r6.rlnô.

.

Ideal .."

ESTREITOInício das aulas: 1 de setembro. Di.qut ., .••.••..•••• , •••

INFORMAÇOES
UTEIS

1.021
11.276
1.147
8.321
I .•••
�.1I94
1.171
1.liI

ORA. wLABYSLA'f'16."

W.MU�
, I

J

DR. I. LOBATO
fILHO

•

DR. ANTONIO Dm
MÚsSI

- M�DjCOS -.
CIRURGIA JLlNIC,A.
GílRAL·PARTÓB

Servico "complew • e.p.ciaH
udo dai DC..NQAS D. SJL"JHO·
RAS, eOIL modernos .m6todol f.
diagnóAiicol • tratamento.
Sl:JLPÓ�COprA - HIBT.aO -

8ALPlNGOGRAFIA - JliI'!,A.' 0-
LISIO BASAL

. . R.dloieravIA "$o!, oaõ. c.ria.
Eletrocoal(ulaçlo - lRallMl OJI'"
Violeta e Infra Ver'lieD...
Co:amultórlo: Rua Tr4j.nll. D. 1,

18 andar - IIdifíclo 40 .ontepio.
Horllrio: Da. II la 1lI llorall -

Dr.•0881.
Da. 11 la 18

.USSI
Relldanda. A�••I.8I Trom

pow�kJ', S••

DR. YLMAR CORRAA
CLlNICA III!:DTCA

CONSULTAS daa 10 - 111 Iao
laoral - Dra. ral.

Rua Tiradentfl :i - Fone aU6

DR. JOLIO-DOIK-' -

VIEIRA
• :tDICO

1
I

FARMÂCIA DE PLANTA0
12 sábado (tarde) - Farmácia StO Antônio - Rua

Felipe Schmidt, 43
13 domingo - Farmácia StO-Antônio - Rua Felipe

Schmidt, 43
15 terça-feira (feriado) - Farmácia Catarinense r

Rua Trajano.
19 sábado (tarde) - Farmácia Noturna - Rua

Trajano
20 domingo - Farmácia Noturna - Rua Trajano
25 sexta-feira (f.estadual) - Farmácia Esperança
Rua Conselheiro' Mafra
26 sábado (tarde) - Farmácia Nelson - Rua Felipe

Schmidt
27 domingo - Farmácia Nelson - Rua Felipe

Schmidt
O serviço noturno será efetuado pelas farmácias

St? Antônio e Noturna Situadas às ruas Felipe Schmidt,
43 e Trajano.

.-

A presente tabela não poderá ser ralterada sem pré
via autorização deste Departamento.

DR. SAMUEL FONSECA
CIRURGIÃO·DENTISTA

Clínica - Cirurgia
PROTESE: - Pontes M�veis e Dentaduras em

Nylon.
DIATERMIA: - Tratamento de canais pela alta

frequencia.
..Raios X e Infra-Vermelho

Consultório e Residencia: R. Fernando Machado
na. 5 - Fone 2225

Consultas : das 8,00 às 11 horas e das 14,00 às 18
horas.

Exclusivàmente com hora marcada.

DR. ANTONIO BATISTA
JUNIOR

CLUNICA ESPECLlL�A D.
CRIANCAlI

.

Cónlllltu daa II ,. 11 boru.
Reli.• Cons. P.dr••teu.UnJao

12.

ADVOGADOS
DR. ross MEDEIROS

VIEIRA,
- ADVOGADO -

'aixa Po.tal 110 - IbJa!
�anta CAtarina.

Dr.Constantlno
Bimatos

Ml!lDICO CIRUROIAO
Doenças de Senhoras

Partos - Operações - Vias
Urinárias

Curso de aperfeiçoamento
e longa prática nos Hospitais

,
de Buenos Aires

i CONSULTO'RIO: Rua Fe
lipe Schmidt, nr. 18 (sobra
do). - FONE 3512.
HORA'RIO: das 15 ás 18

horas.

DR. .

CLARNO G.
GALLE'ITI

- ADVOGADO
Rua Vito!' .lIlr.l.. , flO.

jONJI: 1.<168 - Florl.nópollll
DR. VIDAL DUTRA FILHO

MÉDICO DE CRIANÇAS
Consultório: Felipe Sehmidt,

38 (das 14 às 17 horas)
Residência: Tenente Silveira,

H 130 (Fwne ':U65)

Residência: Avenida Rio
Branco, n. 42.

Atende chamados'

Dr. Lauro Daura
CUnica Geral

Especialista em moléstías de Senhora. e via. uriná-
rias.

Cura r�dical das infecções aludas e croJlic&l, 40'
aparelho a-enito-urinário em Ilmbos 08 .6:':01.

D<)enç�s do aparelho Diresdvo e do liltema .ervoao.

Horário I 107í ás 12 e 2:tn ás 6.
Consultório: R. Tiradentes, 12 - 10. AJldar - Fo.e:

32�6 - •

Residencia: R. Lacerda COlltill.bo. 18 � - (Chácara
do Espanha) - Fone: 8248.

DR. JOSÉ TAVARES IRACEMA

DOENÇAS NERVOSAS E MENTAIS. CLlNICA GERAL
Angustia-Complexos-Insonia-Ataques-MaÍlias-Proble

mática afetiva e sexual.
Do Serviço Nacional de Doenças Mentais. Psiquiátra

do Hospital-Colônia Sant'Ana.
CONSULTÓRIO - Rua Trajano, 41 - Das 16 às 17

horas.
RESIDENCIA - Rua Bocaiuva, 139 - Fone 2,901.

DR. LAURO CALDEIRA DE ANDRADA
CIRURGIÃO·DENTISTA

CONSULTóRIO - Edificio Partenon - 20 andar
sala 203 - Rua Tenente Silveira, IS

Atende diáriamente das 8 às 11 horas.
3as e 5as das 14 as 18 horas. - 19 as 22 horas.
Confecciona Dentaduras e Pontes Móveis de Nylon

Cirurgião Dentista
Clinica de Adultos e Criançaa
Raio X
Atende com Hora Marcada
Felipe Schmldt 39 A Salas 3 e 4

.'

Lavando com Sabão

'Y'irgem· ES1Jecialidade
da Cla.. IIIIIL IIDOBliIIL-Jololllle.

R (lI!arca%!egl1trada)
economiza-se jelDpO� e�-=dm===b:..::e=lr=-=o ��

_

�-------�-----------------------=--------------------

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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Florianópolis, Quinta-feira, 17 de Novembro de 1955

Por perigoso obstá- o� TURFE EM REVISTB

·e·u lo passou lider
Por AREÃO JúNIOR

.. ,Para as corridas de domingo próximo, no Hipódromo
da Ressacada, teremos os seguintes estrearites : Venta ..

nia, do Stud Arizona; Alegrete, do sr: Francisco G,rilo;

S d P I R
'

d 3 1 I dE' Lurdinha e Palmeiras, pertecentes ao sr. Hercínio Ro-

upera O O au a amos pelo mesmo escore o turno: x ,go s e rlCOr cha Linhares; Urubicí, do sr: Osní Laus e Atrevida, do
dr. Elias Mansur Elias. ICarlito, Valéria (penalty) e Pacheco, pela ordem - Expulso Marreco - Apre-

ciacão individual -Ouadros - Preliminar - Renda
)

Reeditou o Figueirense desesperado vendo a apro- bem o lance, dada a má 10- NEY - Salientou-se na

seus sucessos anteriores, ximação de LeIo 'que deixou calização do reservado à linha média. Ff'Z o que pou-
conseguindo nova. vitória seu reduto e foi de encontro imprensa, mas ao que se de pelo conjunto.
sôbre o Paula Ramos, pelo a pelota, toca a bola com a propala houve "f'oul" no go· JACY - Esforçou-se mui-
mesmo escore do primeiro direita fazendo-a ganhar o leiro do Paula Ramos, no to. Cooperou bastante.
turno: 3xl, ante-õntem, no fundo das redes. Era o se- instante em que saltava pa- WILSON - Dentro das
estádio da Praia de Fóra, gundo gol da tarde. ra agarrar o COU'·O. suas características de jo-
presente um público nume- Penalty e gol de Valério Expulsão de ,:\farréco go. Muito marcado.
rosa e entusiasta. Poucos minutos após ..a Nos minutos finais nada SOMBRA - Muito espe-
Na qualidade de "leader", sensacional proesa de Car- mais houve para deliciar ravam os torcedores que o

com apenas três pontos per- lito, ataca o Paula Ramos os olhos da "hinchada". seu ponto alto demonstras
didos, dúvida não havia de por intermédio de Torrado Marréco foi expulso por jo- se suas belas aptidões téc

que o Figueirense marcha- que consegue deixar atraz go desleal e Carlito, ao re. nicas,.o qual não aconteceu.
ria firme, batendo um anta- Aníbal e quando se prapa- ceber um passe magistral de Sombra deixou n desejar.
gonista dos mais poderosos rav�a para arrematar eis que E'rico, caminhou rápido pa-

.

PITOLA _. Até a contu

que vinha de bons resulta- surge Trilha que atinge-o, ta o arco paulaíro, mas f,:-i são que quasi ó enviou para
dos, classificado em tercei- derrubando-o dentro' da. violento e deslealmente atin- o hospital, conduziu-se mag
ro lugar, com apenas dois área perigosa. Penalty, de- gido por Erasmo que vinha n if icamente. Retornando
pontos de diferença .do al- cide o árbitro. Valério en- em sua perseguição. Sorte após as maasagens que lhe
vi-negro. Em vista do car- carrega-se da cobrança da para o tricolor que o lance foram aplicadas na perna
tel paulaíno recomendável, falta máxima e o faz com tenha <;iú' verificado a pou- contundida r-ada poude ta
era fato que o Figueirense acerto, obtendo o único teu- cos p:1S.,WS da área do penal- zero

iria encontrar um ôsso du- to dos tricolores, ty. TOItRA])(J - Todos gos-
1'0 e pum vencer a parada Contudido Pitola O, :!2 e suas condutas taram elo jove:n extrema que
teria que jogar tudo que Daí por frente os paula i- NORTON - Apesar de revelou ser muito ardoroso e

em técnica e combatividade nos passam a jogar um pou- sua baixa estatura, defe.i- bom driblador e chutador.
possuiam os seus rapazes. co melhor, equ iljbrando a de cada pelotaço ..Jogou um" Ao !iIJSSO v er o melhor do

O público amante do es- partida e ameaçando empa- grande partida e pelas suas "team" vencido,
pode das multidões esperou tar, Mas surge o imprevisto intervenções de ante-ontem. VAJARIO -- Deve voltar
ansioso o grande dia da que põe por terra os planos conquistou pela primeira <:10 c�Í�t.l·() da linha média;
Proclama cão da Repúbl ica do tricolor, aos 44 minutos vez as honras de melhor on d s ":.I!On"ag-l·ou como um

I'para ir apreciar o famoso quando Pito la que vinha homem na cancha. dos !1ll'lilc·rp" de Santa Cata
"Clássico -da Disciplina". jogando muito bem, contun- TRILHA - Sempre efi. riria. No r.u.que não passou
Para o match prepara- de-se numa jogada com 'I'ri- ciente na marcação e dís- de regular.

ram-se cuidadosamente os lha, sendo retirado do g ra- tribuição. Um dos "ases' O" quadres
dois pelotões e tanto Wal- ma do pn ra só retornar (.1.0i; de maior futuro do n08 ..,0 FIGUEIHENSE - Nor-
dir Mafra como Nelson Car- 12 minutos da etapa der- "foot-ball". Que prossiga ton; Helel) (_ Trilha; An i
cia sentiram-se satisfeitos, radeirn. Na contusão do assim, são os nossos votos. bal, Jul.i.nho e Walmor;
pois nenhum problema de avante do time praíauo, HELCIO - Outro qU€ Toinho, Carlito, Betinho,
ordem técnica havia para Trilha em absoluto não teve brilhou. Joga sobretudo pa- E'ríco e Pacheco.
atormentá-los. Os dois qua- culpa. ra o conjunto. PAUI"A HAMOS - LeIo;
dros atuariam completos. Walmor contunde-se ANIBAL - Muito lutador Nery e Erasmo; Marréco,
Assim aconteceu e as duas Aos 11 minutos do 20 tem- e marcador emérito. Magni- Ney e Jacy; Wilson, Som-
"a langes pizaram o grama- do, Walmor com a pelota fico no "Corpo-a-corpo". Jo- bra, Pitola, Valéria e Tor
CI.o com grande disposição e consegue passar para Pa- gou como sempre, com ardor rado.
confiança na vitória dos checo, mas recebe violenra e muita combatividade. Arbitragem
seus pavilhões. entrada de Marréco, caindo JULINHO - Está recu- Bôa a conduta do sr. João

Gol inaugural: E'rico ao solo, de onde foi carrega- perando sua forma antiga. f.'eba::;tião da Silva.
É iniciado o match tendo do, contorcendo-se em rlo· Um dos esteios do quadi'o P!'ehnúlar

no apito o sr. João S�RBtião res. Um minuto após retor- alvi-negro. Excelente "pe1'- 1':1.nll)ém o:, aspirantes al-
da Silva (Dião). nava á cnncha juntamente formance". vi-.legros '. eLceram, conser-

O Figueirense aproveita com Pitola. WALMOR - No mesmo van do-se lla ;.:del'ança. 4x1,
o vento fltvorável e vai ao O médio alvi-negro acha- plano de Anibal. () e;;COl'e.

a'taque diversas vezes, sem se refeito da contusão, mas TOINHO - Jogou a cor.-

l'esultado. A defesa paulaí- o mesmo não acontece com tento, evitando sempre o Rendeu o e&l�etáculo Cr$
na rechassa uem. São de- Pitola que pouco póde fE- assedio de Erasmo e Jàcy. 7.305,00.
corridos 14 minutos de jo- zero CARLITO - E' notável a

go. A defesa tricolor des- Empolgante defesa de classe do extraordinário
contl'ola-se e E'rico, sempre Norton atacante que o Figueirel1::'l'
oportunista e preciso, vê-se Apesar da éontusão do foi buscar em Porto Alegre.
livre e não encontra difi- seu comandante,' o Paula Não há jogo em qUe atue
culdade para impulsionar Ramos dá o que póde pam mal. Sempre um p0rtentrr;'
inteligentemente o balão de escapar do revés. Várias in- É,' não há dúvida alguma a

I
Aproxima-se o. Campeonato Brasileiro de Remo.

couro para o fundo das re- vestidas ao arco de Norton figura mais Jestacada de Seria muito natural que os atletas deste salutar esporte
des. Estava inaugurada a são bem elefendidas pela zu- campeonato de 55. estivessem entusiasmados e em franca atividade.
contagem e os jogadores e a ga e ;116dios, além do a1'- BETINHO - Bom desem I Entretanto, jamais se poderia imaginar que os nos-'

"torcida" alvi-negra exal- queiro. Êste tem ocasião de penho. sos atletas, possuidos de um clubismo apaixonado, se es-

tam cJ.e entl1siasmo. realizar sua mais espetacu- E'RICO - Gostamos d�. queçam de que agora são remadores da F.A.&.C. e não de
2xO: Carlito lar defesa desde que ingre8- sua conduta. Ma.rcou um seus clubes.

Prossegue a pugna com 0 sou .110 alvi-lll·gl'O. Sombra gol sensacional, com o qual O que está ocor�'en?o .é triste e lame�táveJ. Nã.o Senbores Comercianfes'Figueirense atuando me- cobra um e3c::tllteio, ma:.- se isolQu' na liderança do� chegam a uma soluça0 lI1tehg-ente. Inconceblvel a

atI_,lhor., Que. há com � conjun-
.

dando a boJ� a Torrado, .0 I artilheiros, com dez t�ntos. tLlde de c�rtos atletas _em se recusarem a remar com fu- e Industriaisto pau)aíno que nao acerta qna! eabe'cA!li, da.ndo ense- PACHECO - Salu,·se 'Jano ou sIcrano por nao pertencer a seu clube. Falta de O I
A

t d R d Ab I I'" .

d' I' d "F -" 't' b b t" I' N- b
...

d mpos o e en a pago so re o ucro rea , apura-as suas linhas? E a III 2- JO no go cIro o uracaü mUI o em, el� ora cons- raqueJo Bocla. ao sa em o sIgnIfIca o d/J palavra sa- d I 't
.

I'
..

t d Igação que corre por todo (\ de '}vitar a queda da sua tánteménte' policiado paI' cl'ifício
' o pe a escn 'a comerCIa, e maIs JUS o o que o ca cula-

;'
.

.

do pelo lucro presumido, com base na escrita fiscal. Pa-estádio. De fato, aS peças cidarl<,la com Cim salto san- Marréco e Nery. Finalm011- •

I,,�
.

_ " ."" guem somente o impôsto devido, encarregando o nossodo conjunto da "estrêla So- sacirH!:d. POl'cO minutos te conseguiu seu primeico A Federaçao Ja esColheu o conJunto de 4 com, que Escritório da feitura das suas escritas A't tlitál'ia" não se ajustam per- mais e Car1ito perde unúl' ponto no certame. será a guarnição to Aldo Luz, campeã sul-americana. Já bém escritas atrasadas'.
-

."
<. ceI amos am-

feitamente. Valéria, Somhra �casião precisa para mar- LELU ,- Não esteve tãn escolhe�� o. "�, com"" qU,e será Edso�l � Chicão. Já �sc�- ESCRITóRIO CONTÁBIL-IMOBIÜÁRIO PERRONEe Nery estão atuando muito
I
car, atirando fraco e pro- bom crmo nas vezes ante- lheu o Sklff que sera o campeOl1lSS1mO Manoel Sllvel- Rua Deodoro na 11 _ Caixà P tIO 355-aquem das suas possibi!i- porcionando a LeIo prati- ri o te::,:. 'l'odavia não decep- r�. Já �scolhe,: o "4 s.em", que será. a guarnição do Amé- Fone nO 3222 _ Florianópolis. .

,os � n

dades reais e sendo eles p€- Cal' facil defesa. cio110... l'Ica, bl-c?mpea catarlll.ense neste tIpo de barco. '

ças preciosas, (' time praia- Pacheco encerra a contagem' ERASM (j - - O melhor ·11) Entretanto, aqui ainda não foram iniciados os trei- .
no vê-se á mercê do cam- Ainda muito falta para o trio-final no conjunto pe:- namentos: s.il1.da maduros no espírito, parecendo criancinhas ciu-
peão da cidade, o qual, mui- encerramento do clássico. dedor, embórtl não tenha Torna-se necessário que a direção técnica exija, com mentas.
to ao contrário trabalha Um chute da direita (Be- reeditado fll.!?S boas ahlD- punho forte, a movimentação urgente desses atletas. Inconcebivel a atitude do remador Hamilton Cor
com a precisão de um relo- tinha) provoca pânico na çõeR. Inconcebivel -é ter que satisfazer vontade e imposi- deirro, impondo condições. Santa Catarina possuindo um
gio. defesa paulaína. LeIo salta NERY -, l'Eio !:onvenC':Ll ções de certos figurões do remo catarinense, que por "double" campeão sul-americano, não apresenta um con-
Carlito é um dos gigant,�s mas não consegue tocar a desta vez o ÍLl'(llrO bac'l" possuirem títulos, pensam que têm o rei na "barriga". junto com possibilidades de vitória. Isso porque o cam-

da caneha e aos 30 minutos, pelota e cai ao chão atingi- POllCO culdad,.'sí· r.o matc:) , Dôa a quem doer, esta é a verdade. Um atleta que peonissimo Manoel Silveira, não se sujeita a remar com
num passe de Betinho, o do no rosto, enquanto que a de ante-ôlltenC lião se sujeita a um sacrifício em favor de sua terra na- seu ex-companheiro.
dianteiro gaucho na corrida bola vinda dos pés de Pa- MARRECO - Outro que tal, não merece consideração. 'Esperamos que êstes descontentes se compenetrempela posse do balão atirado checo encontra as malhas. não conV{!llce,U. ,Muitfl vio- A fina.lidade dêste esporte, é formar uma 'mocidade de sua l'esj.)Óns\lbilielade para com a FeeleraçA� Aq�látic

�

pa'ra a 'fl'en'te, Teva à m�lhcr Era o tento' finá]' ela s�;1�a- Jento. NO f.inal foi expulso saclia no físico, mas muito mais ainda na mente. Com es- de Santa Catarina.
sôbre Nery e num esfôr�.o cional peleja .. Nã,o vimos 'do gramado. tas atitudes que têm tomado, conclue-se que não estão,

'

O sr. Luiz Pereira, em telegrama que nos enviou,
disse-nos que' estará nesta cidade, amanhã, trazendo
consigo oito animais mestiços e puros, todos devidamen-
te registrados. Os referidos animais, prontos para cor-

. � , _ ,

ridas, ficarão, alojados nas cocheiras do HiP�dr,?mo. lI!a i u ICh d C itib J 'EI' -, di
A

1-'-
- - ..-.�

egaram, e uri I a, para o sr. .ose las, ,. ma- '. .-

mico dirigente da nossa entidade turf'ística, duas. éguas,
'

. As - 8hs.
de puro sangue, já corrridas no Hipódromo de Guabiru- Robert TAYLOR - Elea-
tuba, Trata-se de Fa ir Cassandra e Kalolah. nor PARKER em:

O, VALE DOS REIS

CHOCOLATE-DANÇANTE corrente mês (Sábado).
DIRÇE NOEMY DE Sou-I, Antecipam agradecimen

ZA, pelo '''Setôr de Adminis- tos.
tração, Finanças e Patrí- Reserva de mêsas para 4
mônio" e MARISE ALBA pessôas - Cr$ 120,00
VILAIN, pelo "Setôr de Ar- Florianópolis, 14 de no-

te, Recreio e Propaganda", vembro de 1955. -

candidatas ao tituloderrt�-l,IPi!!t1.ça�.]iiijjiili1�1�td�H:ER�aE::,Atê!' ���� Vencle-se _L41'ij,BalíII
tisfação de conviciar os se-

nhores associados e pessôas Um terreno com área de ."..,...,.
...

de suas amizades, para to- 720m2 situado na Coloni- 1°) Sul em Foco.Nac.

marem parte no grandioso nha, Estreito,' por preço ele 2°) OS FILHOS DE NIN-

CHOCOLATE,-DANÇANTE, ocasião. Tratar nó Escritó- GUÉM - Com: Amedeo

que, em beneficio de suas
rio Contábil-Imobiliário Per- Nazzari

candidaturas, farão real i- rone. Rua Deodoro, nO 11. Preços: 7,00 - 3,5ó.
zar na SALA D'ARMAS Florianópo]'js. Censura até 14 anos.

MAJOR RUI (Séde Social),
às 20 horas do dia 19 do

HOJE, NO PACAEMBO, SERA' LEVADO A EFEITO O 2° EMBATE ENTRE BRASILEIROS E PARAGUAIOS, EM DISPUTA DA
lACA "OSWALDO CRUZ'·'

j

EstadO EsportiVO"
JtNNHII a,. ,. -••_•••••_.,

"O

Continuamos aguardando, da diretoria do Jóquei
Clube Santa Catarina, maiores. detalhes sôbr., a reunião
clássica que será realizada em dezembro próximo, com

dotações especiais, sendo que a principal delas, terá a

denominação de Grande Premio Governador do Estado.

Aos domingos, haverá ônibus especiais para o Hi
pódromo, a pàrtir das 13 horas, saindo os mesmos do
Miramar.

Programação para domingo próximo
1 ° páreo, em 500 metros: I

Dama de Ouro, Gaúcho, Ventania, Valete de Ouro,
Monaz ita e Alegrete.

2°. páreo, em 600 metros:
Borracha, Cigano, Caloriga, Asa Negra e Diamante.
30. páreo, em 1.000 metros:
Bola de Ouro, Minuano, Lurdinha e Atrevida.
4°. páreo, em 700 metros:
Bugre, Palmeiras, Urubicí, Mustafá e Loluana.

ASSOCIACÃO ATlETICA
,

BARRIGA-VERDE

Renda

CINE SAO JOSE
As 3 - 8hs.

"Na Téla Panorâmica"
Debbie REYNOLD

Donaldo O CONOR em:

É DÉSTE QUE EU
GOSTO

technicolor
No Programa:
Cine Noticiario. Nac.
Preços: 10,00 - 5,00.
Censura até 10 anos.

As 5 - 8hs.
Broderick GRAWFORD -

Lynne BAGGETT em:

O INCOGNITO
No Programa:
Noticias da Semana. Nac.
Preços: 10,00 - 5,00.
Censunra a.té 18 anos.

technicolor
- ,.

No programa:
Repórter. Nac.

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

As - 8hs.
Errol FLYNN - Alexis

SMITH em:

CIDADE SEM LEI
technicolor

No Programa:
Cine Reporter. Nac,
Preços: 7,00 - 3,50.
Censura até 14 anos.

As - 8hs.
Amedo NAZZARI

Eleonora ROSSY DRAGO
em:

A VOZ DA CARNE
Nu Programa:
Atual. Atlantida. Nac.
Preços: 9,00 - 4,50.
Censura até 18 a.nos.

As - 8hs.

A V I S:O
Comunica-se aos Srs. associados que hoje, elia 17 ele,

Novembro, às 20 -horas, haverá sessão ordinária, na qual
serão apres,entados os seguintes trabalhos:

l° ..,.. "Um caso do strongyloido se-renal" - Dr. Djal
ma Moellmann

,•••••••••••••••••••••"••••••••••• ·•••8 ..

R E M O

2° - "Anemias dos prematuros" -- Dr.
Cmwalho.
Florianópolis, 17 de Novembro de

. Dr. Wilson Paulo Mendonça
Secretário Geral

Alval'o de

1955.

Altamiro

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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Sociais
i

NO MAR
R. VIEIRA DE MEU.O

,

o "Nazareth" navega. O vento é forte!
O velho barco sobranceiro enfrenta.
No mar bravio a fúria da tormenta

Dum temporal que desabou de Norte!

Ninguem, a bordo, queixa-se da sorte! ...
Mas a tripulação se movimenta

Quando na põpa um vagalhão rebenta

E aderna o freixo de pequeno porte!

Como num desafio á tempestade
E, cada vêz com mais velocidade,
O lenho vence a fúria do pampeiro' .. ,

Deixando atraz um espumante rastro! ...
O vento geme entre o vergame e o mastro,
Mas êle segue, altivo o seu cruzeiro! .

'}(�.I�I·',,,, t· "I � 'J\t ;If=<;" Ij ""- ,-�,§�;� t�1iIIIliI!If;i.iitiiií1iiil.i
. �_. .L:,�l ��iI-\ .t'".:;.(�- --""�C�1I!_'

ANIVERSARIOS
-

râneo sr. João A. de Sena,
alto funcionário da Secre-

FAZEM ANOS, HOJE: taria da Fazenda do Esta

do, atualmente residindo em

sr. Antonio Fleury Joinvile ;

Barbosa, nosso prezado co- -, "r. Alberto Barbosa,
lega-de-imprensa, e alto oficia I da Marinha Mercan

funcionário da Assembléia te

Legislativa elo Estado e _.- s.ra. Maria José Guima

pessôa muito relacionada rães Franzoni, esposa do sr.

nesta Capital onde goza de Plínio Franzoní Junior;
um vasto, circulo de amiza- - sta. Zenaide Silveira

des : - sta. Adir Caldeira
- Tenen te" Àlfeu Ferrei- - sta. Janete Rovere;

ra Línhnres, da Reserva
I

- menina Celia Elisa, fi-
Remunerada do Exército e lhinha do sr. Hel io Carlos
elemento muito relacionado Malty
nesta Capital; - menino Nicolau, filhi-
- sr. Newton da Luz Ma- nho do sr. Romeu Vieira,

cuco, dinamico Presidente funcionário de "A Gazeta";
da Caixa Economica Fede- - menino Carlos Alber

ral neste Estado e elemento to, filho do sr. Carlos Al

destacado
'

na sociedade 10- berto de Abreu, funcionário
cal; do LA.P.M.
- sta, Lize Maria Caldei- - s r. Alberto Barbato,

rn :le Sena, estremosa filha oficial da Marinha Mercan-Ido 'nosso prezado conter- te·

.t'.--"-"M�""·""""'·h""""'-"_""'�"""""""'''''·''-_''-�.J'',I'IJ I'"

Párticipação
EURICO HOSTI(RNO

'

FIORAVANTE MASSOLI�I

-e-

MARIA BlTTENCQURT
HOSTERNO!

-e-

1?ALl\URA MASSOLINI

Participam aos parentes' e pessoas de
suas relações o contrato de casamento
de seus filhos MARYSE E NF:UDY.

l--���R��;-;�;--��
� noivos �
I�������J

-

y} -0- 1�-1l-55 -0-

Artista Bittencoul't, 34
- Florianópolis -

Praça da Bandeira, 21
- Concórdia -

Pâ-rticipacáo
YIúVA PROTASIO !-�AL eVIúVA GIOCONDO MARCON

Participam aos parentes e pessoas de suas relações,
o contrato de casam�nto de seus filhos MARILENA e

ALDO.
-

Florianópolis, 12-11-55 -0- Bento Gonçalves

BORDADOS A MAO
En,�na-se na Rua Feliciano, Nunes P\res 12.

�á saiu "Rêde,.,

Romance de SALIM MIGUEL uma EDIÇÃO SUL','
Distribuição da:

LIVRARIA ANITA GARIBALDI LTDA. I�

Praça XV de Novembro, N. 27 - Florianópolis'

"O DIAMANTE"
Apreensão do filme
Queixa-crime - Plágio

(v. i\ I - o ju:�� Re.cl3oendo a f,ueixa-crl,
me, o magistraciú nomeou

pcritrs na a)Jllra,�ão das aI",

ga(;'�<:s aH tHc":teras Elsie
-Le,;sa e Lúe:a ,Mig-uel Perei-

Rlf!, 101

1'�1, cst:·( f; l' mL�, por sin9.i,
autora de !i\'l'o "0 Diama"\
te", qLõe conr-ta ra própl':d
apreg'�ntaçiio do filme como

b:lse da adupla,;i{;) cinemato-,
gráfica rea!iz[lflt'l,

Caneleira Stet'l (l(tel'minou a

apreensão do f,:!me hrasile,-
1'0 "O Diamante" (ora e'a

l'xihi<:ito pelo i: lN ior) devi

do à qneixtH:, Í'1'e impetr.'.
da, ontem, na Ra. Vara Cr;

minaI, ;.('1' M�rc,;,r.cs Cardo

:-:0 de Me!o r'um I'a a Cinc-
1:'lIHlia Filmes, p10dutora da

relicr,la, al'.lgau!c que o a,>

gumento do ;ci:n�e é um pll'!-
gio do seu ";11'1' r i" intitub- ()s artistas I.J'J,� interp.."t'-
dL) "CriEtina" que. anterio' - t;,ram "{' Dia'wlr,te" foram,'
mente submetera à aprecÍ.:l- como se recol'hl, Anselm-:>

c:ito dü� _...iire:-o�·es daquela I Dli:lrte, Tt'J'eiinhi' Amayo e

('mpl'êsa ein'"ffiatográfica. .
Lidia Matos.

. j

Com' 00 sem_ dluhelro compre ia
,

suas lembranças de Natal!
O alto espirita de cooperação que sempre caracteri-

zou a orientação dos conhecidos estabelecimentos "A Mo ..

I' delar", mais uma vez é posta a próva.çagcra que já ncs

encontramos em pleno periodo de compras para os teste-

',ias natalinos. '

1 -
É Ao�vio afirm�J' .q.ue sómente os. possuidores de for-

tuna têriam a possibiltdade de adquirlr uma moderna s:,·

la de jantar, um fino dormitório, uma sala de visitas, um
aparelho de porcelarÍa, um confodavel colchão Divino
um sofá-cama, etc. etc., mediante pronto pagamento.

'

Daí a valiósa e providencial solução pelo Crediário
da "A Modelar". Mesmo vendendo, habitualmente, mais
barato elo que a sua concorrencia, os conhecidos estabe
lecimentos com os seus liberais planos de facilidades de

pagamento facultam, a todos aqueles que merecem cre

dito, a compra imediata dos mais reputados e valiôsos

produtos, independente de dispôrem ou não de qualquer
I� umcrário.

•

Mobiliarias finos - tapeçarias - grupos estofados
- colchões Divino, poltrona-cama Drago, cristais

porcelanas - aparelhos elétricos de uso domestico brin

quedos � bonécas - bicicletas, bem como os a.rtigos de

I sua maravilhósa. �e.cção de módas, tudo poder.á ser com

! prado pelo crediário dos populares estabelecimentos da
"A Modelar".

Portanto, com ou sem diheiro, as lembranças de NIl
tal podem ser adquiridas desde já na "A Modelar".

TEMPORADA OFICIAL DE INAUGURAÇÃO
l7 a 16 ele elezembro ele 1955)

SANDRO apresenta:

MARIA DELLA COSTA
VIVENDO JOANA D'ARC EM

o CANTO DA COTOVIA
de J. AN,OUILH - Trael. ele R. SI,LVA e J. ALVIM

E TODO O ELENCO DO "TEATRO POl�ULAlt DE AnTE"

ATRIZES: FERNANDA MONTENEGRO, MONA DE LACY, WAiWA KOSMO
ATORES: BENJAMIM CATTAN, EDMUNDO LOPES, FABIO SABAG, FAUSTO

MACHADO FERNANDO TORRES, LUIS TITO, JOSE� TÁCITO,
MILTON_MORAIS, SANDRO, SERAFIM GONZALES, SÉRGIO BRI

TO, ZE' LUIZ PINHO.
-000-

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

-000-

"A MIRANDOI.INA"

de GOLDONI - 'I'rad. de R. Jacobbí
"A MORATÓRIA"
ele Jorge Andraele

"MANEQUIM
de Henrique Pongetti

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

- PREÇOS POR RECITAS -

Camarotes - Cr$ 750,00 - Poltrnnas - Cr$ 150,00 - Balcões - Cr$ 80,00

PITUCA NA RÁDIO NACIONAL
Aplausos ao artista catarinense

U\1 110 cinema, por suas in- Desde sua estréia auspi
t erpretações tem recebi.lo ciosa no teatro de revista

o" maiores louvores da cri- até a invejáve. posição que
r.ca esp(::cü.jn�\da. hoje Ol'UP!t ];0 teatro nacio

V in.os sc ompnnhando, dI' nal, os fatos relàcionados

Ui muito, �lI.R" atividades com sua pxi�., sa carreira ar ..

desde que 'ó,� » usentou ...ti'! tist ica, por pllte dos nossos

[<"(j'!an'l!lo:is. E sempre, redatores, oram carinhosa

com a J1UI':Ol' u1iisfação, prn- mente d:Vlilf:'::.dos, por «e

f1ag:,lvamo:-; os merecidos el o- t"atu!' de 1I!11 nosso conter

g ics que it:l' eram feitos, I raneo que devia e deve me

n.ercê seus desempenhos reccr t'-:QO o i.v.so estímulo.

CCH'l'etO'3 orn (1 ficílimos pft- Assim, quando lias jornais
oéis que e-ra m confiados a o especia.lizados do Rio de J'.,

seu' t aleuto. neiro e São Pat.lu líamos ,:tI,

Sil1rerami"ilt.E', nunca dei- )lO sõbre seu nal.alho nas

i;j���������g��_L��.i�lY�i,�'\!:;�(�I{'�'�(.�(,�n�f�!í1�l�·nas gra n- ecmpa n hias que integrava,
: no" aíire:isávflYl1,:�, a torn-e-

1 () CI '1111 cc ido elo lH sso públv
_,,'o quv, também, "contrfbuiu
dt'(�bdvamúnte 1 ara o seu

�IlCC8Si' •

Itrvc.ando ,;U') a faceta 00
RUI rnagn íf'ico talento, PI·
Tl'CA, ontem 1'('z sua estréil
,:lI) ndcr(lfull'� d:t Rádio NJ

·�::)]1nl, ag .. ra. (Imo ator ra

rli.oIõni('l), onde· 1:ão poderá
U<:tl' toiriO '1�l1 aplaudido jl).
go de cena. Tc.. d:r. ia, cremo'l
ill[ti:� t�O qde ,\l':M:a em ou

tro (,,,t u,pendo tl iunfo ,b
nü(\so �rOlart l{:�,is. '

"A Barca da l.,antareir'"\,'
"C!',l o p!:ogra:11H em que o

nOS:i0 colega e amigo se

('i'lIiltituirú na 1 ,aior atr�l,"

,.;:'t< cúnlÍca. A1T�lYlés das 0'1'

do!; 1Iot\el'OSí1S da PRE-8, 0',1'

vindo este carl::>'! revela"!)

�'O!' ;;eu própl io esfôrço, I;'

pUndiref"os ,,',na figura co·

nhecidíssim,1, Clbt: projetou
�'dlta \_atf:l,';na lia cenát'i,
al·tÍstií:l, nHclon:iJ.

Onlem' e hoje no passado
16 DE NOVEMBRO

A data de hoje recorda-nos que:
em 1823, um manifesto do Imperador D. Pedro
dava as razões que teve para dissolver a Assem
bléia Constituinte, para convocar outra, subme
tendo-a um projeto de Constituição mais liberal'
em 1824, foi nomeado l!ma comissão militar qU�
julgaria, na Bahia, os assassinos do Governador
das Armas, Coronel Felisberto Gomes Caldeira,
bem como os principais cabeças do levante mili
tal' de 25, de outubro. Nesse mesmo dia dera-se o

assassinato do Governador, em sua própria casa,
por um destacamento do 30 Batalhão de Caçado
res; ./

em 1823, Luiz' Alves de Lima e Silva chegou à
Côrte (Rio. de Janeiro), com o Batalhão do Im
perador, depois de haver restabelecido a paz na

Província da Bahia, por ocasião da Guerra da
Independência;
em 1840, legalistas comandados pelo CoronelJe
ronimo Jacinto Pereira foram derrotados em São
Felippe, por João Antônio da Silveira, um dos
generais da Revolução Riograndense (Farroupi
lha);
em 1853, em Londres, .foi assinado o contrato pa- I
rn a construção da es�tráda' de ferro. de Côrte- do' '

Rio de Janeiro a São Paulo e Minas Gerais. Atu
almente.é ,a estrada de Ferro d. Pedro II;
em 1862, foram exumados os ossos de Estácio de
Sá, primeiro fundador do Rio de Janeiro e fale
cido em 20 de fevereiro de 1567'
em' 1868, o bravo catarinense C�ronel Fernando
'Machado de Souza entrou em perseguição a uma

fôrça paraguaia, na esquerda da linha do Piki-

Por diversas vezes, "terno

nos reportado às brilhantes

atuações do nosso conterrã
neo, PITUCA, na Capital da
!�(,pú'plica, Quer no teatro

Coma Biblía' na Mão

l
I

.i
I

QUINTA-FEIRA, 17 DE NOVEMBRO

Nem a morte nem a vida nem a altura, nem a

profundidade, nem qualquer outra criatura poderá se-'

'parar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus

nosso Senhor. (Rom. 8:38,39). Ler João 10:24-30.

GERALMENTE aceitamos as coisas como se elas.

17 DE NOVEMBRO nos fôssem devidas. Pensai na beleza estonteante do ou-

A data de hoje recorda-nos que:
tono, dos campos e montanhas altíssimas, das correntes

em 1.636, travou-se um combate no riacho Ana- dágua que serpenteiam pelos vales e do céu azul! Consi

tuba, perto de 'l'apucurá, em Pernambuco, tendo derai a vida em si mesma; a família, os amigos e o amor

os Capitães Francisco Rebelo e Sebastião do que mütuamente gozamos! Tais belezas e bênção Êle

S�uto, ju�t�mente com o Governador Henrique prf'parou para a humanidade. Êste é o mundo de 'Deus.

DiaS, reslstJdo a forças muito superiores, co-
A vida de Deus está em nossa vida. Quando perce

mandadas pelo Coronél holandes Arciszewisky;
temos sua vida ao redor de nós, e dentro de nós começa

em 1.830, o Senado e a Camara dos Deputados, mos a sentir seu amor. Jesus é o nosso exemplo de per

trabalharam reunidos em Assembléia Geral feito amor, pois só Éle revelou o amor de Deus em tôdas

dando-se assim a fusão das câmaras, sabiamen� as suas facetas. Inúmeros cristãos desde o apóstolo Pau

te prevista pela Con�tituição de 1824;
lo no passado, até Alberto Schweitzer nos dias que cor-

'em 1.861, tomou posse do Governo desta então rem, têm inspirado o mllndo com seu amor revelador do

Provincia,' para o qual fôra nomeado em 4 do grande amor de Deus que domina s.uas personalidades.
mosmo mês e ano, o Conselheiro Vicente Pires

Todos êstes vivem enquanto estão vivos.

da Motta;
Gera.lmente aceitamos as coisas como se elas nos

em 1.861, entregou o Governo desta então Pro-
fôssem devidas. Tu prezado leitor, e eu. No entanto, en

vineia, para o qúal fôra nomeado em 3 de Abril quanto temos vicia, o Pai Celeste nos beneficia cada elia

de 1861 e empossado a 26, o Dr. Ignácio da
com a glória ele seu amor. Em compensação, não devemos

Cunha Gaivão; nós viver para Êle?
'

em 1.889, a, Familia Imperial, inclusive o proprio
O R!,S Ã O

• • .

Imperador D. Pedro II, partiu para o exílio'
Deus eterllo, tu tens feIto por nos mUlto maIS do

em 1.889, entrégou a Presidencia desta Pr�vín- 1 que podemos pedir e até pensar. Nós te damos graças

cia, para o qual foram nomeado em 15 de Junho p,ela vid�, pelo amor, _pela fa�ília, pelos �migos e, pelo
de 1.889 e empossado a 18 de Julho o Dl' L'

]l11do lllllverso que cnast.e. AJudanos a vIver para tua
, • UIZ I" J C

.

Alves Leite de Oliveir'a Belo' g orla, por esus l'Is.to, llOSSO Senhor. Amém.

em 1.889, foi aclamado e em�ossado o Governo
JAMES R. WADWORTH (Vermont)

Provisório desta então Provincia, constituido em 1.953, afim de assumir o Comando ela In-
dos Coronél João Batista do Rego Barros Caval- funtaria Divisionária da- 5a. Divisão de Infan-
canti de Albuquerque, Dr. Alex,andre Marcelino taria, cujo Quartel General fôra transferido de
Bayma e Raulino Júlio Adolfo Horn, que exer· Ponta Grossa (Paraná), para esta Capital (sen-
ceram o mandato até 2 de Dezembro de 1889' do localizado à Avenida Hercilio Luz, 137), che-
em 1.903, foi assinado o Tratado de Petropoiis, gou a Florianópolis o General de Brigada Octa-
pelo qual o Território do Acre foi incorporado cilio Terra Ururahy (oriundo da Arma de En-
ao Brasil; 'genharia) cujo Comando exerceu até 22 de De-

�m 1.�04, deu-se a liquidação do litígio da zembro de 1.954, sendo substituido pelo General
fronteIra com a Bolivia, pelo Barão do Rio Bran- de Brigada João Baptista Rangél (oriundo da
co; Infantaria e qUe tomou parte relevante na

edm p1.905, foi assinado, com a Bo'ivia, o Tratado F. E. B.).
e etropolis;

siri.

II

André Nilo Tadasco

AVENTURAS DO 'ZE-MUTRETA

-=--........""'....,_�_ .. '""'..

srm: -m=;;:f'E'-r'

des qua lidados óe que é pos
suldor, mcí ivo pelo qual as

referências que'dêle tem si

do feitas não 11,0S surpreen
demo

URGENTE
Vende-se uma casa (anti

ga) em terreno' medindo

11,50 por 66 metros, (duas
frentes), sito à Rua Felipe
Scnmidt. - Cr$ 250,000,00.
fnfol'mações nesta Redação.

Viagens, D I R É TAS
flORIANÓPOLIS. - RIO ÁS 3a',
FPOLlS;�$. PAULO-,-RIO. " 4.:"
IIPOllS.!. ÇURITIDII-RIO AOS SABS,

SERVJÇOS ,AÉREOS
CRUZEIRO, DO SUL

Preceito do Dia
REFEIÇõES SEM HO·

RARIO
Quando não intervêm fa

tôres estranhos, as funções
do organismo realizam-se
com regularidade. Por isso
é que, por exemplo, senti
'mos fome e sono em deter
minadas horas do dia. A
,falta do horário nas refei

ções é uma das causas de
mal-estar geral e de vá
rias perturbações digesti
'vas, como falta de apetite,
pêso no estômago e outras.

Evite a má digestão e a

indisposição geral, fa
zendO FefeÍções a ho
ras certas. - SNES.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



o ESTADO Florfanôpnlts, Qujnta-feit'a, 17 de Novembro de 1955

Festividades de
Catarin_êI

Santa

PADROEIRA DA ARQUIDIOCESE E DO ESTADO
EDITAL DE CONVOCAÇAO

Dom Joaquim Domingues de Oliveira, por mercê de

Deus e da Santa Sé Apostolica, Arcebíspo Metropolitano.
Assistente ao Solio Pontifício, etc.

Aos que o presente Edital, virem, saudações, paz e

benção em Jesús Cristo.
Fazemos saber, que de acordo com a praxe estabeleci

da e a piedade dos fieis, celebrar-se-á no dia 25 do corren

te, feriado estadual por decreto-lei de 12 de julho de 1938,
a festividade de Santa Catarina, Virgem e Martir, Pa

droeira da Arquídíocese e do Estado, pelo modo que segue:

'1) A's 10 horas, Missa Solene, com Assistencia Puntí

ficaI.
2) A's 16 horas, Procissão com a imagem de Santa Ca

tarina, para a qual convocamos todas as entidades e insti

tuições católicas desta Capital que nela deverão tomar par

te, designadamente pela seguinte forma nesta mesma or

dem:

Cruz processional, Grupo de anjinhos, Colegio Coração
de Jesús, Asilo de Orfãs, cruzadínhos, Congregações Maria

nas Fen�ininas, Associação de Santa Terezinha, Associação
I de Santa Zita, Damas de Caridade, Apostoldos da Oração,
Ordem Terceira Feminina, Ação Catolica, Abrigo de Meno

res, Colegio Catarinense, Congregações Marianas Mascu

linas, Irmandades, Ordem Terceira, Carro Triunfal, Rev

mo. Clero, Palio conduzido pelas Autoridades especialmen
te convidadas. Banda de Musica e povo.

Antes da supra-mencionada hora, as. referidas Asso

ciações e Entidades se postarão dentro, no adro ou mesmo

fórn. da Catedral, cada uma no lugar que lhe Iôr reserva

do e competir no préstito.
Cada Associação deverá apresentar-se com OS respecti

vos estandartes e distintivos.
O préstito desfilará continua, lenta e initerruptamente,

i. é, sem qualquer parada nem precipitação na marcha .

._,
Os fieis e famílias que não puderem acompanhar a pro-

cissão deverão postar-se nos passeios das ruas do trajeto,

para assistirem à sua passagem.
O préstito obedecerá ao seguinte itinerário: Praça 15

(lado do Palácio), Ruas Felipe Schmidt, Deodoro, Vidal

Ramos, Arcipreste Paiva, Pereira Oliveira, lado do Ipase),
Rua Anita Garibaldi, Av. Hercílio Luz, Rua Fernando Ma

chado e Cateâral.
Para a solene Procissão convidam-se as meretíssimas

Autoridades, os fieis e a população em geral.
Sendo costume, aliás muito louvavel e piedoso, enfeita

rem e ornamentarem os fieis as ruas e fachadas das casas

em círcunstancías semelhantes, o mesmo se pede e se es

pera por ocasião da Procissão de Santa Catarina, gloriosa
.

Padroeira da Arquídíocese e do Esta(lo.

Desde já hipotecamos bençàos a todos quantos de

qualquer modo concorrerem para o brilho da Procissão da

excelsa Padroeira.
Florianópolis, 12 de Novembro de 1955.

De ordem e comissão de Sua Excía. Revma.

Mons. Frederico Hobold, Vigario Geral.

José Renato de Souza, Provedor da Irmandade do SI .

�acramento
Heitoi: Dubla; Secretário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE
FLORIANÓPOLIS
EDITAL

Com o presente, são convidados os abaixo relaciona

dos, para dentro de 15 dias, a contar desta data, virem à

Portaria da Prefeitura prestar esclarecimentos, em as

suntos nos quais são partes interessadas:
Número - Nome - Assunto

- Na evio José Amin - Transferência de2860/55
Terreno.

2G33/55 - Hercílio L. Filho (Oswaldo Ferreira de

Melo) � Transferência de Terreno.

2704/55 - Dr. Pedro de Moura Ferro - Transferên

cia de Terreno.
2634/55 - Hercílio L. Filho - Dr. Walmor Cardoso

da Silva) - Transferêncja de Terreno.

2619/55 - Hercí lio L. Filho (Dr. Mário de Lemo

antição) - Transferência de Terreno.

2469/55 - Hercílio L. Filho (Dorval José dos Reis)
- Transferência de Terreno.

2467/55 - Here ilio L. Filho (Mauricio dos Reis)
'I'ransf'erência de Terreno.

2588/55 - Herc ilio L. Filho (Nadír Ferrari)
Tr-ansferência de Terreno.

1469/55 - Odilon B. Vieira (Provincia Franciscana

da Imaculada Conceição do Brasil) - Transferência de

Terreno .

. 2696/55 - Hercílio L. Filho (Antônio Matheus Krie

gel') - Guia.
2786/55 - Hercílio L. Filho (Alzira Maria da Silva)

_ Guia.
2824/55 - Acelon P. da Costa (João Alexandre da

Costa e Maria uilhermina Machado) - Guia.

2669;05 - João M. Pacheco Júnior (Jairo Lisbôa)
_- Guia.

' '

2712/55 - João M. Pacheco Júnior (Rosa Maria da

Conceição Camargo Fernandes) - Guia.

2792/55 - Helena Zimmer F'iedier - Demolição de

casa de Madeira.
2702/55 L Maria Cherem Radzlminski - Desmem-

bramento.
279i/55 - Deodato João Silva - Consto de casa de

ladeira (2-B).
2672/55 - Maria Faustina Pedra - Consto de casa

de Madeira (2-B).
2196/55 - Osmar Sebastião Caetano - Consto de

casa de Madeira (A).
2652/55 - Moellmann & Ráu Ltda. - Consto de Pré

dio.

140'!j55 - André Maykot - Isenção do Impôsto.
2031/55 - Doralice Born Gonçalves - Pede Pensão.

807/55 - André Maykot - Entrega de Rua.

Certifico outrossim que, fi'ndo o prazo indicado, s�m
qu.e sejam prestadas quaisquer infol:maçóes por parte do.s IaCIma convocados, serão os respectIvos processos arqUI

vados, à vista do que dispõe o parágrafo único do art. n.
44 da Lei n. 127 de 14 -de janeiro de 1952.

Diretoria de Administração, em 14 de novembro de
1955. •

Demos Müller -'- 'Chefe de Secção do Exp.

CLUBE DOZE DE AGOSIO
PROGRAMA DO MÊS DE NOVEMBRO

DIA 19 - SÁBADO - "SOIRÉE", DAS Ú HORAS
ATJ<J ÀS 2 DA MADRUGADA.

DIA 27 - SÁBADO - CINTILANTE -:- "FESTA
)AS LUZES", UM DESLUMBRAMENTO DE LUZ E PRA
rA. UMA NOITE INESQUECíVEL, COM SURPREZAS
� ENCANTAMENTO. VALIOSA COOPERAÇÃO DA
'ELETRO-TÉCNICA" - A LOJA CHIC DA CIDADE.
t-ESERVA DE MESAS NA SECRETARIA DO CLUBE,
)AS 8 ÀS 11 HORAS.

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

operação da Casa "ELETRO-TÉCNJCA", 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-contrato pela RÁDIO RECORD
DE SÃO PAULO, com "show" de ACOR
DEON.

3a. TALõE� PARA O BINGO DAS LUSTRES a

realizar-se no dia IOde Dezembro. "

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

5a. Apresentação de MISS SANTA CATARINA.
6a. APRESENTAÇÃO DAS CANDIDATAS AO

TITULO DE "RAINHA DO CLUBE DOZE".
DANSAS ININTERRUPTAS - SURPREZAS -

- BRILHANTISMO -

.

RE,LOGIOPERDIDO
Perdeu-se um relógio de pulso, de senhora, marca

MASSON - folheado, no trajeto da Avenida Mauro Ra

nos - Rua Dr. Ferreira Lima - Almirante Alvim, até à

Praça Getúlio Vargas. _ . .

Pede-se a quem achou, o obséquio de entregar à Rua

trmão Joaquim nO;. 22, ou na':Portaria da Secretaria da

\gricultura, que será gratíficado.
_

Ven.de-se
Uma linda casa d-e madeira, toda pintada a oleo,

invidra çada, venezianas, com 1,40 de frente 9,00 de fun
los, varandão, 3 quartos, sala, varanda, despensa, agua,
.uz, chuveiro eletr ico, fogão econômico, tanque, quintal
.om arvore frutiferas, muro. .na frente, etc. por 120.000,00,
-ita a Rua Campos. Novos 63, nésta Capital. Motivo:
viagem.

Tratar no mesmo endereço.

r"iieSiãõtãi-iã�õii'"i
.,' RUA U:�e@al Deodoro fi.

I:m Lt,gea, no 101 do Brun, o melhor I
: DucontQ eapee1al para OI aenhol'6l 1'1&JI.DMa.
•
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CURSO "SANCTOS SARAIVA"
(REGISTRADO)

DACTI{jOGRAFIA E TAQUIGRAFIA
PROF. LíGIA DOS SANCTOS SARAIYA

itende aos interessados diàriamente das 9 às 12
14 às 18 horas

ENDEREÇO: Rua Feliciano Nunes Pires,
{'el. S113.

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

ria e armazem com um balcão frigorífico.
Ver e tratar no Empório Barriga Verde na Av.

Mauro Ramos 213.

EMPREGO
Rapaz capacitado para Qualquer serviço Procura' em

prego.
Informações no Albergue noturno com o senhor An

tônio Campos Rua General Bittencourt.

E' do Amazonas a planta
mais eficaz na cura das

� BRONQUITES e

AFEC(ÕES CATARRAIS
A Amazônia é uma das regiões
do Mundo de flóra mais rica
em aplicações terapêuticas. For
nece à Medicina uma poderosa
planta - a Dipterix odoráta -

componente básico do "remédío
ODORATON, arma de combate
às bronquites agudas, crônicas
e dos fumantes; gripes, asmas,
tosses rebeldes e afecções ca

tarrais. Tem ação curativa pro
funda, graças à energia medi
camentosa a�uirida por um

processo científico empregado.
11: bem significativo saber-se

que Odoráton 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 prlncí-
-

palmen te crônicas com real

sucesso, tais são as suas pro
priedades fluídificantes e bal
sâmicas, aliadas ao seu valor
tônico, quiçá vitamínico.

DR. RICARDO A. WEBER»

t. Distribuidores ilesto -Estado:

CARL.OS HOEPGK-··. S. _A.

Expresso Florianópolis LIda. 1
-

..

1 ransporte de cargas em geral entre

FLORIANOPOLlS, CURITIBA E SAO PAULO,

�-
,

,
.

1'ILIAt..: CU&ITIII.a

COII VIAGENS DIBI!:TAS E PERMA NENTES EM CARROS paoPaIOS

(A,eDela DfI Rio 4e laDeiro. em Belo Domout. eo.. trile,...'t•• att
IIe r..1. e•• a "pr_ •• ToDlporia lODu Ov'" 8/A.)

MATRIZ: I'LORIANOPOLIS
Escrttó!Io:

IRua Padre Roma 50 - Terreo

Deposito:
IRua .Conselheiro Mafra n. 131

Fones: 2534 ._ 2.530
CaIxa Postal, 'i31
EDd. Telegráfico:

sandrade e Transpolls
-O-

PHILIPS

!d:JI2ge//�
_�1�1�rii�;%fiK. J@©t
�_. --�---

Vende-se
Uma copa laqueada, côr

/erde, com 6 cadeiras esto

'adas, uma mesa elástica e

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

'1-amos, 2'45, ou pelo telefone
1.289.

,DOCES
Aceitem-se encomendas de

docínhos em grande varie

dade; Tortas e Bolo de Noi

va, Salgadinhos para Batiza

dos - Aniversários e Casa-
e das mentos.

Rua CeI. Melo e Alvin 17.

Tel. 3.41618 -

1 'tençã�
Vende-se, por motivo de

viagem, uma banca de Jor
nais e Revistas instalado no

melhor ponto da cidade -

(Jardim Oliveira Belo, Pt'a
ca 15 de Novembro. À tratar
na mesma com José Coepo.

Divórcio
E novo casamento no Mé

xico.
Informações grátis.
Referências de assuntos

terminados satisfatoriamen
te.
Trav. do Ouvidor, 36-2°-s/

25 - RIO DE JANEIRO.

Na rua Tiradentes a casa

na, 20.
CAPOEIRAS

Um ótimo 10Je de terreno
no Loteamento Portela.
Tratar com Eduardo San

tos.
Rua Visconde de Ouro

Preto, 81, Fone 3726.

I'ILIAL: 8.&0 PAULO

vísconde d9 RIo Branco
(i'32/JI)

Avenlda do Bltado 1Hen8

Telefone: 17-IO-t1
�·.l.rone 1211

,.
.;.::...

Endereço Telegráfico
Santldra e Transpol1a

�

São Paulo - capItal - Sr.

Endereço TelegrãtIco:
BaDdrade e Transpolls

-O-

ALTA COSTURA
Por haver contratado afamada modista do' Rio de

Janeiro, "A FLORICULTURA" avisa as suas distintas
.lientes e a sociedade de Florianópolis, que caba de rea

'nir o seu a telier de costura.
Trabalho garantido em talhe anatômico nos mais re-

.

contes modêlos.
A FLORICULTURA

Rua Felipe Schmidt, 46 - Fone : 24-69.

ÕIPüSTfÕ1PrOcüra·�-s�
Importante firma procura para alugar, com área de

WOm2, de preferência com terreno ao lado. Cartas para
"Avíla" na Redação deste jornal.

CHURRASCO ?
ALI NA CHURRASCARIA SÃO JORGE, NA RUA

FREI CANECA N° 103 É O MELHOR. .NÃO PASSE
MAIS A "PONTE A PÉ" PARA UM BOM CHURRASCO.

ATENDEMOS ENCOMENDA PREVIAMENTE PE
LO TELEFONE 2727.

C\!IIITIBA
.,0.

. 'ONU».uu ua Colaa PNlo\,UI 1
'EU; C.....U., PROSO:BRAJj "AIIAItA -

t Missa de Sétimo Di'a
OTIUA LIVRAMENTO RIZZINI"

Arthur Livramento e família, convidam aos parentes e

pessôas de suas relações, para assistirem à missa que
mandam celebrar dia 18 sexta-feira <Rs 7 horas na Catedral
Metropolitana, por alma de sua inesquecível filha OTILIA,

.

talecída .em São Paulo. Aos que comparecerem à êste .ato
rellgíoso, antecipam seus agradecimentos.

__ ('l •

- félii1iel'e .�. I�!,...�. fNt�6IAS.,'�5tJ(/5 �4J��-- � g;_'._�

�:-e�

Distribuidor

C. RAMOS S/A

Comercie - Transportl'
RUIl Joio Pinto, g )'polie

Emprêgo
Grande Empresa nacional tem algumas vagas pura

rapazes para serviço externo. Boa remuneração. Respos-.
ta a êste jornal, por carta escrita pelo próprio punho, ao
na 160.

CLUBE DOZE Df AGOSTO
PROGRAMA DO Mt:S DE NOVEMBRO

Sábado - Dia 19 - "Soirée".
Sábado - Dia 26 - "Soirée".
Nota: POi' n1otivo de convenlencia

tl'ill1sfel'id[\ para Dezembro
"l�esta das Luzes".

do Clube fica,
a anunciada

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



o PRIMEIRO ANIVERSÁRIO DO
GOVERNO OSMAR CUNHA

Como decorreram as comemcracões
,

- Discursos -

Na
DECIDIDO APOIO Aos PRE
SIDENTE DA REPUBLICA,
fRESlQENTE DA CAMARA
E MINISTRO DA GUERRAFlorianópolis, Quinta-feira, 17 de Novembro de 1955

Conforme anunciamos, te- Lourdes de Aquino e do outro

Ve lugar dia 15, ás 8,30 ho- 'lado, a outra fita, um operá- A Assembléia Legislativa

ras, a missa festiva manda- r� da Prefeitura, o jovem de Santa Catarina, em Sua

da rezar pela valorosa ALA Eugenio Joaquim de Souza. sessão de ante-ontem, apro
FEMININA DO PARTIDO Logo após uma comitiva vou, por 22 votos contra 12,
SOCIAL DEMOCRATICO, na enorme, seguiu para Lagoa, uma moção de aplauso pro

Catedral Metropolitana. onde. houve uma peixada, posta pelo deputado João

Grande número de"-amigos �om atos inaugurais do Pos- Colodel, dirigida ao Exmo.

e admiradores do ilustre to de Saúde e Grupo Escolar sr, Presidente Nerêu Ramos:

Prefeito Municipal, ali esta- 'Henrique Verás", rnunící- Ao exmo. sr. General Flô-

va presente, sendo a Missa pais. 'es da Cunha; _ Presidente

Cantada, tendo a abrilhantá- De regresso da Lagoa, hou- Ia Câmara dos Deputados, e

la a Banda de Música "Co- 'I'e, às 16 horas, no Gabinete ao exmo. sr. general Henri

mercial", quando foram sol- lo sr. Prefeito, a assinatura rue Teixeira Lott, Ministro

tados muitas pitolas de bom- 10 Código Municipal, sendo o da Guerra.

bas. oito irradiado pela querida A referida moção está re-

Ao terminar o ato religio- smíssora Rádio Guarujá, bem Iiglda nos seguintes têrmos:

so, foi o nosso deligente Pre- romo o Aumentõ dos funcio- "A Assenf'bléia Legislativa
feito muito cumprimentado rários municipais. de Santa Catarina, na certe-

pelo oficiante, revmo. pe. Falaram 'o dr. Osmar za dos altos propósitos pa

Bertoldo Braunn. A seguir '::unha, ao sancionar e ím- trlotícos e de absoluta fide

todos os presentes foram le- rortante trabalho, feito por lidade às instituições demo

vàr' seu abraço ao Chefe do não de mestre. A seguir os cráttcas que nortearam Vos

Executívc Municipal. Jereadores Antonio Aposto- sa Excelência na preservação
Estiveram presentes à mís- o, Nereu Pereira, Gercino da ordem e da Constituição,

sa, o' 1.0 Tte. Paulo Cardoso, 3ilva, dr. Dib Cherern e dr. fonte única e suprema da

representante do sr. CeI. Pe- l.rmando Assis. tranquilidade do, povo bra

dra Pires, Comte. da nossa Tambem falou d. Lourdes sileiro na presente coníuntu
Polícia Militar; sr. Hermes Je Aquino, oferecendo uma ra, foi a mais eficaz e ade

Guedes, representante .da .inda lembrança, em nome quada. Os representantes do
Assémbléía Legislativa; sr. da ALA FEMININA, com a povo catarinense sentem que

Inspetor da Alfandega; sr. )l'esença de todas as compo- a opiniáJo pública aplaudiu e

Armando Assis, Presidente da nentes da valorosa ALA. referenda a orientação to

Câmara ..e inúmeras outras Falou ainda uma menina mada em boa hora por Vossa

pessoas que não conseguimos graciosa VERA LUCIA FER- sxcelência".

anotar. REIRA, oferecendo tambem Os 12 votos contrários à

Terminada esta cerimônia, uma linda lembrança ao dr. aprovação desta moção fo

seus amigos e correlígíoná- Osmar Cunha. A' todos o ram dos deputados da União

rios, rumaram para a Prefei- ilustre Prefeito Municipal, Democrática Nacional, a ex

tura Municipal, de onde, visivelmente emoc-ionado, a- ceção do sr. Frederico oras
momentos após partiram gradecía com palavras sín- senfert. Os representantes
numa caravana de tres ôní- ceras. do P.artido Social Progréssís
bus, para inaugurar a nova Os presentes que canse- ta .eotaram a favor, e OS do
linha Circular, que percorre guimos anotar foram os se- Partido de Representação Po

o Cais, ruas Felipe Schmidt, guíntes: pular retiraram-se dó plena
Duarte Schutel, Almirante -lIMA RICA CANETA DE rio.

Fala ao' «o Eslado» o escritor
L. Romanowski

(Co escritor é um homem que
registra as grandezas e

misérias da vida».
Acha-se em Florianópolis, conforme noticiamos, o co

nhecido 'escritor, teatrólogo e conferencista L. Romanowski,
autor de "Ciume da Morte" "A Tara" " E os Trigais
Ondulavam" e outros trabalhos de mérito Êsse aconte-
cimento é de jubilo para a nossa gente, dadas as raizes
de simpatia e amizade que prendem o consagrado escritor
aos catarinenses em geral. Sua projeção no mundo cultu
ral é de orgulho para lOS seus amigos barrrga-verdes, por
que êle está ligado por laços afetivos à nossa terra, e, par
ticularmente, à nossa Capital,' onde o escritor Romanowski
residiu, casou e constituiu família.

E, reunindo êsse particular à fama que o ilustre ho
mem de letras desfruta no Brasil e nos outros Países, não
poderíamos deixar de aproveitar a oportunidade para lhe
fazer algumas perguntas, à guiza de entrevista.

Para iniciar a nossa enquête, pedimos que 'nos dissesse
algo sôbre as suas últimas realizações.

_ Na vida de um homem de pensamento - disse-nos
o romancista Romanowski _ não existem propriamente
últimas realizações, porque o escritor é um ser sensivel que
registra consciente ou inconsciêntemente as grandezas 'e

mísérías da vida na constante evolução.
-/A nossa pergunta não teve sentido transedental.

- Queríamos saber de suas atividades?
_' As minhas atividades partem do pensamento para

a ação que cria e realiza. Eu últimamente tenho escrito

pouco e viajado muito, não só no País como no estranzeí-
1'0 onde estive em missão cultural, fazendo conferências

,

"nos maiores teatros do continente americano.
�_ F1oi, com êsae fim que veio a Florianópolis?
_ Sim; vim a 'ilha verde" para avistar-me com o Go

vernador catarinense, certo

que êle dará todo ° apoio no

sentido de possibilitar uma

.conrerêncía _. concêrto a -

í
qui. Pois, fapendo parte na �
minha Embaixada cultural l

artistas de projeção interna- I
cional, gostaria que o povo'
da terra de Vitor Meírelles
e Cruz e Sousa pud'esse ter a

sati:sfação de aplaudi-los, co
mo aconteceu ainda agora
em Blumenau, graças aI)

!1poio que me ' deú o ilustre
Prefeito daquele pr6spera ci-
dade. eira, que tomou lugar ao 'la-

_ Sabemos que o exito do.do �r. Pl'efeito, sendo re-

de sua ;excursão ao Urugl'uli teve grande 1:'2'Percussão. Qu'er cebido pelos que iam no car

diz'er algumas palavras sôbre a sua atuação cultural na- ro, com vibrantes salva de

quele país 'visinho? palmas. Esteve presente ao

_ Urugua�
-

incontestávelment� é um país impar na
ato ,o sr. ALDO ROCHA. De

elevação cultural. O meu êxito aí constituiu uma vitória pois do regresso, a grande

do Brasil, vitória da qual eu e os meus companheiros fo-
comitiva se dirigiu para o

mos modestós mensageiros. Particularmente, p,)l'óm, me,
Canal da Avenida, onde foi

convenci'de que o dia 'em que as autoridades dispensarem inaugurada uma ponte� tra

possibilidades de que, os povos possam-se conhecêr ::ttravés
balho executado sob a dire-

ção do sr. Emanuel Linha
dos seus repres'entantes culturais, o mundo será menos

hóstil e o vinculo do amor unirá as nações.
re5. No ato inaugural, fala-

_ Está escrevendo algum novo livro?
ram o sr. Linhares, entregan-

_ Presentemente estou trabalhando num novo roman ..
,do seu trabalho, o dr. Ar

ce. Espero publica-lo no próximo ano quando devo reedi-
mando Assis, Presidente da
Câi�ara e por fim o dr. Os

tal' todas as minhas obras que se acham atualmente, ex-

gotadas.
'mar Cunha,. tendo convidado

para cortar a fita, a sra. d.

I TELEGRAMALamego,' Bocaíuva, Esteves
Junior, 'Presidente Coutinho,
Dom. Domingues de Oliveira,
Praça Getúlio Vargas, Arci
preste Paiva e Praça.
Foi realmente um passeio

muito agradavel, com os ôni-

I
bus lotados, sendo o sr. Pre
feito recebido com palmas
durante todo percurso.
Na Praça Getúlio Vargas,

os ônibus pararam, para re

ceber 'o nosso prezado amigo
e ilustre CeI. Pedro Lopes Vi-

OURO, oferecida pelos fun

cíonários da Prefeitura, para FlorianópoUs 10 de Novembro
a assinatura do aumento tão de 1955 - Presidente da As

desejado. Esta oferta foi fei- socíação Comercial Indus

ta, com discurso pelo nosso trial Tubarão. - GP - ; ....

amigo dr. Dib Cherern, um 110/55 - A Assembléia Le

.íos .batalhadores e colabo- gislativa do Estado vg por
radores dó dr. Osmar Cimha, proposta do Dep. Olice Cal
Je grande evidência. das vg apresenta congratu-
'uM CINZEIRO GRANDE lações à Associação Comer

COM suportes para fósforo! cial Industrial Tubarão ;Vg

cit�za, etc.
I

pela feliz iniciativa seu ilus

lJM RELOGIO ARTISTICO' tre Presidente criando Escola

que toca uma ária antiga. Técnica Comércio visando
UMA BONITA' E RICA preencher Quadros Profissio

JARRA, com 2 grande_s co- nais elementos técnico;:; devi
pOSo damente preparadoS vg con-

A' noite houve um coque- sidera essa providência me

teI no BAR PEROLA, ofere- dida elevado alcan'ce Social
cido pelos amigos do sr. Pre- Econômico pt Cord.iais, sau

feito, que esteve muito ani- daçõeS! _ Braz Joaquim AI-

mado e concorrido. ves - Presidente.
Assim t«rminaram as fes- JUSTIFICAÇÃO

tividades do 1° aniversário Senhor Presidente!
:lo Governo Osmar Cunha, Senhores Deputados!
�om os atos inaugurais festi- Está de parab3ns a moci-
iOS e animados. -dade estudi!osa de Tubarão.
Para o ano, muitas e mui- De há muito, a cidade de

tas outras inaugurações e Tubarão, pelo alto conceito
benefícios o nosso município que goza e a mei'e'cida impor
terá para o bem de nossa tancia que todos lhe recolhe
terra. cem, ,vinha reclamando uma

O município de Florianópo- escola técnica de comércio.
!is estava precisando de um Não era ,possivel, por mais
homem como Osmar Cunha tempo, a ausência de estabe
para ter os melhoramentos, lecimento dessa natureza,
que o eleva sobi'emaneira sem calculáveis prejuizos pa-
dentro do conceito dos mUFli- ra a população.

.

cípios do Brasil. Mercê da clarividência dos
Bem haja pois, oQ ilustre, responsáveis pela Associação

dinâmico e valoroso conci- Comercial de Tubarão, acaba
'dadão.

'

de ser criada nesta cidade, a

Escola Técnica de Comércio.
Todos os aplausos ainda

serão poucos ao pioneirismo
dos que se baterall). por tão

útil realização.
Dentre êsses, destacamos, e

com natural satisfação, José

Virgolino dos Santos, Presi

dente daquela entidade d'e

classe.
Por certo que o ilustre

Presidente de'ssa 'entidade de

classe, soube; para tal fim,
aglutinar ilustres e destaca
dos elementos da sociedade
de Tubarão.
Seria, portanto, irrepará

vel a omissão dos nomes dos

senhores doutor Ataliba Ca

bral Nev,es, Carlos Régis, Jor-

_ Embora a sua· missão seja cultural poderIa
dizer duas palruvras sôbre o momento político atual

nos

do NO ESTREITO
País?

_ Não me parece oportuno falar sôbre êsse assunto
No ?r�ximo sáb�do, dia 19,

dadá a minha missão. Todavia posso-lhe dizer de que tudo
o GremiO, Cruze'll'O do Sul

o que está acontecendo é uma transição originária de pai-I· ��O�lOve�a gra��e festa
.
�o

xões políticas que são antitese dos princípiOS democráticos, t
u de 6 e .Janeu o, do Estr e,l

e que em vez de nos fortalecer como pov'o soberano, nos"
o, ,eno�;mada. "Guarana

criam impasses desagradaveis no progresso cultural de dal�çant�, durante a qual

civilizados. . sera.reahzad? deslumbrante

_ De que depende 'a realização ele sua

COnf:eri�ncia"l ddoesfllel
de modas, ��tro;'ina-

Concêrto entre nós?
pe a casa comerclal Mo-

.

_ Para que 'eu' possa dar a contribuição cultural pro- da�,,�l�ier�" ,

'

.

jetada a Florianópolis, é _ me indispensavel o apolo pcr d
�Sfl ara0 nessa o�OItum

parte das autoridades, pois a vinda dos artistas é dispen- �a e, ostentando trajes mo

diosa, e o meu fito nada tem de comercial'l >2' sim, educativo .�rnos ,ed elegantes as senho-

_ Que achou de nossá Capital elepois ele tantos an-:)s vn. �s. Le .a �aria .Lin�, Ada

de ausêneia?
leu a, Dmeia Mala FlUza de

Oliveira, Miriam CO'2'lho, Mi
riam Amorim, Dalv� Linha
res e Olivice Torrens.
As mesas acham-se á ven

da no próprio Clube ou com

o Sr. Lídio Silva:

_ Florianópolis durante muitos anos foi um quadro
bizarro emoldurado na exuberância da paisagem. Desta
vez encontrei a Capital catarinense diferente: está -se tor
nando uma cidade de ação, uma cidade que se modernizíl.
Aliás, o interior do Estado também tem desenvolvido mui

to. Joinville, Blumenau, Itajaí, Tubarão, etc. me chamaram

atenção devido o seu des'envolvimento significativo.
Com estas respostas nos despedimos do aplaudido in

telectual ROMANOWSKI. Esperamos que as nossas auto-,
ridade'S se associem aos seus altos propósitos para que o

povo possa usufruir uma noitada de Arte e Cultura.

RECLASSIFICAÇÃO
RIO, 15 (V. A.) - O depu

tado Francisco Pereira Sil
va, relator geral do plano de
classificação de cargos e re

visão dos niveis de salário'
dos servidores do Estado, na
Câmara dos Deputados, afir
mou à reportagem que é.pro_'
pósito do presidente Nerêu
Ramos sancionar o projeto
que beneficia o funcionalis-
mo. '/

RIO, 16 (V. A.) - Com a

constituição, pelas bancadas
do PTB; PSP e PR, de um

novo bloco parlamentar na

Cftmar& dos Deputados, fu
giu das mãos' do sr. Afonso
Arinos a liderança da mino
ria, passando -para as do sr.

Fernando Ferrari, líder trá-
, balhista.
� Dándo con'hecimento. da

.

dó rêferidõ 'bloco,

ASSEMBLÉIA, GERAL DE CONSTITUIÇÃO DA

Ravena Cassino Holel S/I
(Em organizaçíj.o)
2a. CONVOCAÇÃO

OS incorporadores da RAVENA CASSINO HOTEL S/A.,
em organização, pelo presente edital convocam os Srs. su
bscritores para a assembléia geral-de constituição da mes

ma organização a realizar-se em' 1° de dezembro próximo,
dirigiram-se óntem ao Presi- às 9 horas da manhã, nos salões do CLUBE BLONDIN, si
dente da Câmara, através de to à Praça Floriano Peixoto s/no, na cidade de Laguna,
abaixo-assinado, oS S1'S. Fer- Estaelo de Santa Cahrina, com a seguinte ordem do dia:

nando FerraTi, Arnaldo Cer- 1 - Constituição da sociedade.
de ira e Manoel Nóvais. 2 - Exame das contas no período de organização.
Em virtude do acôrdo ell- 3' _ Eleição dos órgãos diretivos.

tre aquefas três bancadas, Laguna, 8 de novembro de 1955.

ficou _a U. D. N., prática- Os incorporadore\S:
,mente _isolada, na ,

Câmara Dr. Paulo Carneiro
dos Deputados; tendo, como Idalino Nec1eff

aliadas as reduzidas banca- Waldemar de Oliveira Belaguarda
'doi S �lo P; t. e 'dO p, n: C..

' t,.�-=,.........""",""""" -. Ftálicisco Fernandeg"Pinho

................·�,t•••

Numismática
Convida-se Os Srs. coleciü

nadores de moedas a compa
recer,em a uma i'eunião na

Associação Filatélica de San

ta Catarina (rua Alvaro de

Carvalho, 34 � 1° andar,
nesta Cidade), às 20 horas
de sexta-feira, dia 18 dêste

mês, para tratar çla organi
zação da Seção de Numis
ni.atica.
Estão convitlados, tambem,

Os í1ão assoêiados.'

ARINOS PERDE AS
PRERROGATIVAS DE UDER

Assen,bléia
ge Anastácio Katclpls, Zeno

Rhizzo, 'Renato Genovez e os

contadores Vitor Santos Al

berton, Nabor Oollaço, Lírio
Bez.

dustríal de Tubarão, o senhor
Jósé Virgolino dos Santos
pretendemos que esta Assem
bléia, se dirij a, 'em telegrama,

'- expressando-lhe a sa tisfacão
A êsses, pois, os nossos a- I d

•

e o ap auso os Iídímos re-

Plaus�s. _Ao Presidente da presentantas do povo catarl
Assocíacão Comercial e In- nense.

COnIrin°Ç-ã"nõ-·sro:
Nerêu Ramos

o peq�eno discurso de posse, pronunciado pelo presí
d�ente Ner,:u Ramos, é um 'modelo de sensatez pclítíca e
compreensao do momento grave da vida nacional.

Terá contribuido muito para tranquilizaI' os espíritos
pel� certeza de que ingressaremos rapidamente n'um
penodo, de n o r m a I i d -a � e e confiança que resta
belecera a paz e a união da família brasileira. Um país Co

�o o nosso. �a?a tem a ganhar a intransigência dos
grupos partldáríos e muito menos' com a d_ivjsão de suas
-Forças Armadas. ,

Sobre elas repousa a maxíma' responsabilidade da se
gur�nça n�o apenas do regime mas da integridade, sobe-
rftma e unidade do Brasil. _ ,

_ U.m. �afs em que as forças mantenedoras da ordem' es
tao dividídas acha-se sempre em risco de perder-se. Assim
a tarefa pr�nci�al do governo, a cargo de um homem de
larga ,:xpenencia e de reconhecido patriotismo, é a da res

:aura.çao ,da ha�monia entre militares e de um clima ele
r espeit? a legalIdade por parte elas organizações políticas ..

, �Oi esse pensamento que inspirou o presidente da Re
pública em seu discurso .de posse e todas as manifestaçõe
de elementos responsaveis pela nova situação estão acor�
des com o mesmo ponto de vista.

-

,

Pi�eparemo.-nos agora para garantir ao governo do sr.

J�lscelmo Kubitschek as melhores condições para exercer"
a sua difícil incumbencia de resolver problemas' essenciais '

da 'economia e preparar a nação para dias melhores.
_

Demos mais uma vez um grato exemplo de cordura na

açao. dos h?mens públicos, evitando-se, nesta emergênc-a,
l1:edlda.s odiosas e salvando-se o Brasil de uma crise de

vI,olen.cla que agravaria as melindrosas perspectivas de
sua Vida. O esforço do Congresso Nacional para decidir

d�nt�·o elas suas atribuições, o caso da presídencía da Re
pública, mantendo a continuidade legal na sucessão do
chefe do Executivo, deve ser lembrado como um novo tes-

-

temunho do apêgo do povo brasileiro as exígencías da
Constituição.

.

,

Devem todos congregar-se em torno do presidente Ne
reu Ramos, a fim de ajudá-lo a bem desempenhar-se elos
seus pesados deveres.

.

Ele possui as- altas qualidades requeridas para condu
zir .0 pais com dignidade e proveito, nas circunstâncias es

pecIalmente delicadas em que se encontI'a.
Estamos, sobretudo, certos de que saberá restabele

cer a união das Forças Armadas, sem a qual não podere-
n;t0S ter nenhuma seg:urança nem será possivel a existen- y,

Cla de uma ordem legal inviolavel. .�
E' o sr. Nereu Ramos, pelo seu passado, uma garantia

de que os acontecimentos da madülgada de 11 do corren
te terão concorrido para sossegar, a nação, pelo restabele-
cimento da disciplina e da lei.

.
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FRANCO�BRASllEIRA
Conferência do Prof. Henri Bénac

Estará entre nós na próxima sexta-feira, dia 18 do
corrente, o Snr. Prof. Henri Bénac, catedrático de Litera
tura Francesa na Universidade do Rio Grande do Sul, e

conhecido especialist'a dos grandes ai.üores do século XVII
e da atualidade.

O Pmf. Henri Bénac proferirá, sob OS auspícios da nos- ,..�)
sa Faculdade de Filosofia, uma conferência sôbre a lite
ratura francesa desde 1945, data da Libertação, até :possos
dias. Teremos assim a oportunidade de, sob a guia de um

crítico excepcionalmente competente, aprofundarmos con

tacto com lOS mais recentes valores da literatura da França.
A conferência do ilustre Professor deverá realizar-se

no salão da Faculdade de Direito, pelas 20,30 horas.

Por 22 a 12, a Assembléia catarinense aprovou mo

ção de solidariedade aos srs. Presidente Nerêu Ramos,
Gal. Fl>ores da Cunha e Ministro Teixeira Lott.

Em vista disso, o sr. Governador resolveu também
se solidarizar com as mesmas autoridades.

Com isso... as' últimas esperanças udenistas do
golpe, por aqui, desapareceram.

Se as forças armadas não tilvessem mantido a

Constituição, a estas horas Juscelino e Jango estariam
roubados nos seus mandatos.

No Rio foi descoberta uma lista dos que estavam
no index dos golpistas. Assim, se utra fôsse a solu
ção, a;; prisões estariam hoje atulhadas.

,

P,or aqui também.
O sr. Jorge Lacerda perderia o cargo. O sr. Irineu

Bornhausen seria o interventor.
O deputado vendido teria que devolver o seu prêço.
E eu não estaria aqui, nesta, velha coluna ...
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