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Medida mais �prç�e�,iva, �par :venham

t,:r:l�'Há: liberdade de. imprensa.
RIO, 26 (v. A.) - Sancio

nada ontem pelo presidente
da República e publicada on

tem no "Diário Oficial", está
em vigor em todo o territó
rio nacional a lei do Con

gresso que institui o estado
de' sitio.
Desta medida de .omec

gencia, porém, ainda não Se

utilizou o governo, que nem

mesmo nomeou os seus exe-

cutores. ã ordem e a tran

qurlídade no país são abso-
• lutas. Na capital da Repúbli

ca, por exemplo, até parace
que os crimes comuns, como

furtos, roubos' e agressões di
mínuíram, As tropas do E

xército já estão recolhidas
aos seus quarteis. ° policia
mento mais rigoroso esten

de-se nas imediações da re-

sidência do sr. Safé Filho

mente próprio ao embate pú- e na área do Catete.

blico, mas as noticias falsas, A impressão' geral é a de

as dúvidas e as incertezas que-o govêrno solicitou o es

nascidas da ausência da li- tado de sitio apenas como

berdadn de informar e deba- uma medida de que porven

ter, como as nuvens pesadas, tura, venha a necessitar de

mesmo. não 'gerando tempes- um momento para outro e,

tade, são dela prenúncio cer- não, pela premência de em-

to. pregá-la imediatamente.

Conhecendo a situação de �•••••..,....

dir:ito decorrente da.�ecre-I EVOlUCOEStação do estado de SItIO, o l'

consel�o Administrativo da AE"REASABI deixa claro o seu pon-
to de vista ravoravol a não

",plicação ela censura à im

prensa, durante o estaelo ele
sítio e a pronta volta ela ple
nitude elas garantias consti
tucionais".
No mesmo sentido o Sindi

cato dos Jornalistas Profis
sionais e a Federação Nacío
nal de Jornalistas estão fa

zendo gestões junto às auto
rídades,
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RIO, 26 (v. A.) - A dire- do seu direito ao exercício ele

I
Ai::>'"

torra elo Sindicato dos Jor- suas atividades".' , @_?'
nalístas Profissionais elo Rio Est� frase s. excía, repe�iu ' �li;
de Janeiro, incorporada, ten- enfatJca:nent� ao c1�sP�dll'- iiir.
do à frente o seu presídento se da dn:etol'la elo SmdIcato W,f:��
Luiz Ferreira Guimarães e elos Jornalistas Profissionais
'acompanhada elo sr. Raul do Rio de Janeiro e do vice':
"l"rancisco Ryff, víca-presí- presidente da Federação Na-Idente ela Federação Nacio- clonai ele Jornalistas. -

na! ele Jornalistas, {9i roce- A visita ela diretoria do
/'

blda hoje, no Palácio do co- Sindicato decorreu de uma

['tl'L, pelo presidente ela Ro- resolução da assembléia ge

pública, sr ..Noreu Ramos. lal e teve por fim confirmar

Nessa ocasião respondeu- a moção ele solidnríedade an

tio a manifestação de solí- tortormentn enviada ao presí
d�(riedade feita pelo' sr. Luiz elente Nereu Ramos, bem co

Guimarães, em nome (los mo reafirmar à solicitação de

krr;�Jistas, .0 presidente ela que seja rcspottada a ííber-
•

República, agradecendo, fêz nade de imprensa no país:
importantes declarações. que

A IMPRENSA SEM

RIO, 26 (V. A.) - .Através CENSURA

.de aviso' expedído na tarde �IO, 26 (V. A.) - Os jOl';..
de ante-ontem .pela Diretoria naís de ontem, tanto os ma

de Rotas Aéreas, esse órgão tutinos como os vespertinos,
do Ministério da Aeronáutica circularam norma 1 m e n t e,
informou aos aviadores que contendo ampla rnateria in

estão proibidas as evoluções formativa e comentaríoa de

sôbre a cidade do Rio de Ja- seus redatores Sem qualquer
neiro para todas as asrona- impedimento.
ves civis. Referindo-se ao Ao que sabemos, é pensa
procedimento das aeronaves mento do ministro da J'usti-'
comerciais, diz o referido a

'viso que as mesmas ao che

garem ao Rio elevem voar nas

respectivas asrovías, procu
rando avisar que sobrevoou a

,cidade.
� � .

EM CONFERÊNCIA

grave porque atravessa o país
sentia-se confortado em re

ceber o apoio dos jornalistas
representados pelos dírlgen
�� ele Seu orgão classe;

2.0) _ Que à circunstância .

ri

,-

_, ,...
RIO, 26 (V. A.) - PUbli_9á Enquanto simulam, condi-

�:;�,r :�������:�:�;:, d�e�:= O' NOVO MINISTRO DA EDUCACAQ o ;:l";'=!�s (�e�n:l�;�:!:agsina_ ���:a���ai!, i��1"�;!�f���s.jáV;�
se o fato de se achar na pre- RIO, 26 (V. A.) - Nom�a�o t.çOl11pareOeraúl

o' governador 'Iam' a rep{mtina
_ '.�.(llSPOSiÇ}iO gorá com o obJetivo' de s�-

I 1 .\ . ,'" � . _,
,>' RIO, 26 (V. A.) - orgovér-

sic1encia da República; para o. _c;lrgo
de Ministro da Clóvi�' Sa gaLlG;- ue :M�lHIS I pat:Hjcaclol'�'f,_lla 1:JDN"e ngra-;: J11ea_r_a c1isf!ol'dia entre gene-

3.0) _ Que, brasileiro e pa- Educaçao, tomou posse ante- I GeraiS, o general FlonanG [gadOS elo PL, �ll1 tOl'no de rais,Ola é o fantàsma do �à- -nactOl' Clóvis Salgado, ele Mi-

l
'

·d d I' 1 B Cl fIG 'b' t' f" 1 '1'·' nas, que está no Rio ém mis-

triota, não lhe·seria lícito re- ontem, em so em a e rea 1- I:a.yner, 1� � € o a me e
. orm�l as por e eS pro�nos mUl1lsmo, apontado como pe- -

, .
.

cusar cons'ervar-se no pôsto zada no Catete, o professor MIlItar, o mll1lstro J. C. de il11agmadas e postas n_o tabu- rigo iminente numa nação sao de promov�l entenell

de sacrifício em momento tão Abgar Renault, ex-Secretário Macedo Soares, do Exterior, Ilciro político. E' preciso paci- em estado de sitio, quando me�t?s �o se,n:ldo .de-uma

clifícil para a nacionalidade; de Educação do Govêrno de o senador Artur B�rn�l"des ficar, é a pn,lavra de ordem.

[tOdOS
sabem que o perigo, pa�lf.lC�çao polItICa e de. as-

4.0) _ Seu papel, na cori- Minas, escritor e cated'rático Filho, o deputada Tnstao da Por muito tempo, esperou provinha da ditadura neo- se�UIaI � posse aos eleItos,

'ência política do l110men- da Faculdade ele yilosofia da Cunha, e outros membros elos a nação a úni,ca palavra pa- fascista tramada no seio do
fOI receb�do ontem ,no Cate te

to, é como a daquele que pro- �niversidade de Minas Ge- Gabinetes Civil e Militar da cificadora, com que a UDN govêrno Café Filho; ora é o pelo presld�nt� Nereu R�mos. Verifica-se assim que· o

curasse recolocar nos trilhos rais.. Presidência.
�

OU os seus lidéres mais reS- espectro de uma nação arraS-
A con.fer�n�Ia do Preslelen- proposito do governo ao so-

'os vagões que deles_se hou- A transmissã6 da pasta te- ponsáveis teriam evitado a taela a uma g'uerra civil,
te da Re,pub.llCa e do gover- licitar tão extrema meelida

-.J-••,..___..._ .._.�.- _,. -. ,.J d
vessem deSViado;. Ve lugar ontem em cerimônia

O TEUPO
presente agitação política. quando ninguém ignora que

na 01' l11melro elurou longo do Congresso Nacional foi

5,0) _ Que o estado de si- marcada para às 14,30 horas, 1''''.1 Era uma palruvra simples e a guerra civil foi pregada no t�mpo, �ada havendo trans- mais preventiva do que real-

tio fof votado como impera- no Ministério da Educação. Tempo Bom. democrática: o reconheci- seio dos udenistas. pIrado sobre os assuntos nela mente de necessidade ime-

tivo da ordem, esperando que Ao ato da possa _ realiza- Temperatura em elevação. menta da s'oberania popular ° que a UDN não diz - e
abordados. diata.

os jornalistàs, como todo o elo perante o presidente Ne- Ventos do quadra'nte Noite, e o direito de posse dos elei- jámais elirá - é qual a con-

povo brasileiro, semjn'e eS- rêu R�lmos, tendo lido o têr- frescos. tos. cessão que estará disposta a
_ ..

clarecidos, saibam compre· mo o professor Paulo Lira, Temperatura máxima, 26,2. Este farisaismo pacificador fazer, depois de satisfeita a DIA DE AG
-

O DE GRAC
ender a situação, cooperan- Chefe do Gabihete ÜÍ'vil Temperatura mínima, 19,0. da UDN ainda mais se afir- exigênCia fundamental dá 01'- .

' -·A AS
do�om o governo na recon-

ma quando, sobrepticiamen- dem democrática; a posse
' ,

elu�ão do país à normalidade .......-,.......�"'J"a.........._A6..1"ol"a..__.._............ .-........., te, se cochicham os meios da dos eleitos. Esta, sim, seria
•
TE DEUM e Comemoracões

constitucional, que se dará �
salvação nacional. Apanha- de fato uma palavra de pa- .,

com a posse dos eleitos para �
dos com a bôca na botija, os cificação, a que os' partidos RIO, 26 (V. A.) - Marcan- sido ontem comemorado na

as mais altos cargos da Re-
B R AS I'L I T

inveterados golpistas engen- majoritários poderiam em-
do uma das maiores ,vitórias Canelelária com o côro do Se-

pública;
dram planos de pacificf.1_ção prestar alguma atenção. da Cruzada Pró Dia Universal minário Arquidiocesano São

_G,o) _ Que riode assegurar � que levam sempre ao mesmo de Ação ele Graças, 250 111i- José.

entretanto à imprensa e ao
caminho; a renúncia elos e- -..-.. � lhões de pessoas cantaram ° "Dia ele Ação ele Graças",

Povo do Brasil que o estado leitos. Pa:r:a isto, propalam a ontem, em t-odo o mundo, o cuja instituiçãó, no Brasil,

de 'sitio só será aplicado TRADiÇÃO, necessidade de concessões O PRÊÇO DO TRIGO solene "Te Deum", "num tornou realidade um ieleal de

quando estritamente neces- e Q UA L IDAo e recíprocas,'a fim de lançar OS RIO, 26 (V. A.) ....:. ° Minis- preito de gratidão a Deus co- Joaquim Nabuco, deu oportu-

sário à s,egurança do regime
' • �partidos majoritários uns tI'O Eduardo Catalão, da A- mo Supremo Regedor .dospo, -

nidade também êste ano à

Se'de: Marconi,131-7.'-Tel, 34-412".S.PãauJo pllblica
-

d '1 "A

constitucional e à defesa ela
I contra os outros, pois as tais gricultura, fixou em Cr$ .... vos". No Brasil o "Dia de çao o opuscu o -

. Distribuidores em todo o Brósi' \r concess'o-es se fal'l'am, em de- 420,00 o pr'eço da �aca do trl'-
_ plausos e Bênçãos", em que

orelem. "Podem ficar tranqui-
., Açao de Graças" foi institui-

los os jornalistas, portanto"
trimento de um dêles. go. do por, lei desde '1949, tendo foram registradas (co'm "fac-
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e seuS! métodos, a evolução do g'o�pe para uma fórmula de lhe- uma atitude de retraimento e pudor, ao l'evés de tentar, brange os cinco continentes.

paCificação g·eral não pega. O Governador udenista, como ainda uma vez, o exercício da tirania minoritária. O "TE DEUM"

tOdO:8 estão lembrados, começou a sua. administl'ação pre- do práticamente tomou posse do Govêrno. Nos MiniStérios 'Um voto de obediência ao POVi), por parte, dos udenis- ° "Te Deum" ontem entoa-

g'ando paz e harmonia. E quanto mais pregava isso, mais o P. S. D., fôrça majoritária no Brasil, esteve_ ausente. Na ias, seria, no momento, o grande gesto: de pa(lificação e de- do na Igreja ela Candelária,

atos (le gucl'i'a perpretava, demitindo e transferindo sumá- Justiça, Fazenda, Agricultura, Exterior, SalHle, Educação oU sarmamento geral. Submetendo-se ao p,ronunciamento das às. 20,30 horas, foi oficiado

l'iamente cêrca de dois mil funcionários, dos quadro!:, ad- est�valit udenistas ou elementos ligadoS=- pO'liticamente à urnas, a U. D. N. compreenderá que no atual panorama pela Cardeal D. Jaime de

-4rsários. Sob a égide da paz e harmonia, o Govêrno ude- U. '5., N .. Enquanto isso, 110 Congresso, o pal'tido fingia 01)0- é demais, ou -em ling'uageni mais clara, que ,está sobrando. Barros Câmara, arcebispo do

nista instalou diretório:s partidários nas sedes escolares, se- sição, lembrando velha denúncia do sr. Flores da Cunha, A Isua volta aos quadros administrativos não é ato que pos- Rio de Jaúeiro, com a pre

parou casais, engavetou processos, rasgou requerimentos feita em linguagem realista, mas c}l�O' conteúdo ,dizia que, a sa exigir: e solicitação que deva aguardar. Ninguem impõe sença do Presidente ela Re

Postulando direitos, interve,io militarmente no município U. D. N. sempre quís morar com a noiva, mas 'sem casar. confiança a ninguem. Se os que mereceram do eleito,rado pública, Núncio Apostólico e

de Lages, deixou assassinos impunes, reteve, as cotas desti- Com os acontecimentos, iniciados no dia 11 do, cO'rrente, a outorga do' poder entenderem que a U. D. N. deV'e tam- altas autoridades civis e mi

nadas às comunas dirigidas por pesseditas, atirou injúrias o partido brigadeirista voltou à sua in,significância. Como bém assumir responsabilidade no Govêrno, a eles cabe a litares, e corpo diplomático,
e calúnias aO govêrno antecessor c fugiu ao onU,5 dá prolv'a, eleitoralm,ente nunca teve tropas ele invasão,' llorque só decisão do convite. O que não se explica é esse oferecimen- espeCialmente convidado pelo

que lhe foi solicitada llelo Leg·islativo. ' 110ssuia as de ocupação, apegou-se ao golpe quando viu que, to, essa exig·ência de ser convidado, com a agravante ainda Ministério das Relações Exte-

A noção de paz e harmonia, nos quadros udenistas, não com a eleição de Juscelino e Jango, estava de tempo termi- ele querer expulsar ela casa um dos anfitriões. Isso é mais riores.

varia. Agora, no cenário, federal, o assunto está em dia. nado. Derrotada nas duas tentativas de continuismo, in- do que impertinência: é deslavada falta de vergonha. Nin- COMEMORAÇõES

Perdida a operação Carlos Luz, a U, D. N. lançou a opera- ventou a terceira, a da pacificaçãO', com a qual procura gu�m nega que nos' arraiais udenistas militem homens de Missas de Ação de Graças

ção Café Filho, também perdida. O terceiro· momento do apenas não perder tudo. Nada mais fácil, entretanto, do prol, que me'reçam contribuir para o esforço de elevar o foram rezadas também on

gOlpe é á operação paz e harmonia. Com ele a tirania ;mi- que pacificar o Brasil. Bastará obrig'ar a U. D. N. a ser, Brasil. Não é isso suficiente para que necessáJ;iamente a tem nos Hospitais do Pronto

noritária pens'a embail' os ingenuo� e emllOlg'ar os postos a dentro da nos,sa democracia, aquilo que deve ser pela sua U. D. N. exija P'Qstos }tara eles. E o jeito mais certo de fa- Socorro e Instituto de Neuro

que o seu sígnificado eleitoral não, lhe, dá direito. Porque o expressão eleitoral. Deu-lhe o povo a função fiscalizadora zer essa exigência está em assumir o partido o' seu verda- logia, por determinação do

qUe a eterna vigilância quer são os cargos. Obteve-os com de minoria. É respeitar a vontade popular. É exercer o man- deil'O papel na vida nacional: o de mino,ria, ou sub-miitoria Departamento de Assistência

o marechal Dutra, através do acôl'do interl)al'tidário, que dato receibido, sem elele exorbitar. OlJosici(lnista. Com essa decisão merecerá respeito e farã Hospitalar das Conferências

levou aquele Pl'csidente a não p�der fazer o seu sucessor; No dia em que a U. D. N. puser um espelho na sua'�e- jús à consideração. Golpes ele paz e harmonia, com finali- ele São Vicente de Paula no

o�ve-o�, dCll01,íl, com (1, morte_ do P!'eilidellte Va!'ga,s, l1uan- de, o Bra§H entrará em tra'nquilidade. Depois das dUM der- da(le de. guel'l'a, §ão simplesmente ridiculoso '

Rio de Ja.tleil'o.

�é ::;:;:�::;(�;�:� '" r
da República em prol da li-

,

, �:��:�!;�ir��1����6��
::1#11' de Imprensa, em vista dos

q:�:fjF: acontecimentos que agitaram
,

! a vida pública do país e sem

I entrar na apreciação elos
aspectos polítíco-partidários,

,

reitera sua confiança na pre
! servação dos princípios cons

tucíonaís, bem assim na vi
tória do' regime democrático.
Reitera o Conselho Admí-

nístratívo da ABI a necessí
daele ele ser preservada a li

berdade de imprensa. ° pre
Na conversa que se seguiu na presidencia ela República sidente Nereu Ramos, exps

às declarações elo presidente um homem como 'o sr. Nereu riente homem público, sabe
da República, o presiçlente, Ramos, cuj a formação demo- muito 'bem que a ausência da
do Sindicato teve n. oportu- crátíca é por todo o país co- crítica livre é mais nefasta
ntdadc de ressaltar que os nhecida. elo que os possíveis excessos
jornalistas confiam em que jornalísticos. Estes podem
a normalidade -constitucío- RIO, 26 (V. A.) - Q Con-

ser anulados pelo esclareci-
nal será retomada o mais l'elho Administrativo da ABI

breve possívet, senelo disso aprovou a seguinte mansa

uma ga rantía o fato ele estar: gem dirtgída ao presidente

a seguir resumimos, e que são
as primeiras após ter assumi
do a chefia elo Executivo:

nesta 'hora1.0) - Ql1e

o FARISAISMO DA U. D', N.

Para corrobarar o que afir
mamos, passaremos a narrar
um fato que assistimos na

manhã de ontem � e, por
tanto em plena vígancía do

estado ele sitio. Na Igreja
Nossa Senhora do Carmo, à
rua 1.0 de Março, elementos
da U. D. N. mandaram cele
brar u'a missa em ação de

graças por ter chegado ' são
e salvo à sua base o cruzador
"Tamandaré".
Compareceram à cerímonía

o hrigadeiro Eduardo Go

mes, o sr. Carlos Luz, o 'ge
neral Etchogoyen, muitas fi
guras ele proa- da oposição,
bem como grande massa Po
pular que lotou completa
mente o templo.
Isso verificou-se às 10 ho

ras da manhã, quando o es

tado de sitio estava em vigor.
Entretanto, à saída ela missa,
os que ali se encontravam fi

zeram u'a manifestação po
lítica ao brigadeiro Eduardo

Gomes, carregando-os aos

ombros entre vivas ao seu

nome ao do general Etche
goyon e aos brados de '�Que
remos um Exército livre".

Apesar disto, .nenhum inci

dente teve lugar, nem qual
quer prisão foi verificada.

ca, sr. Menezes Pimentel,
convocar hoje os diretores
elos jornaís e rspresentãntea
da imprensa do interior elo

país e elo estrangeiro para
fazer-lhes um apelo no sen

tido de obte.r o compromisso
de todos para moderar seus

comêntarias e não divulgar
notici1\s' q\le ppssam sofrer

retificações ou servir de alar
me publico. Isto evitaria a

designaç,ão de censores· os

tensivos' para as redações
elos j ornais e a'gencias tele
graficas.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



2 Ú ESTADOFlorianópolis, Domingo, 27 de Novembro de 1955

NO PROXIMO DIA (6) "'UMA NOITE DE GALA" NO lUX HOTEL COM A APRESENTAÇÃO DAS DEZ MAIS ELEGANTES DO
ANO DE 1955. ESTARA PRESENTE A ,ESTA ELEGANTE REUNIÃO O CRONISTA SOCIAL IBRAHIN SUED.

.

UMA NOTAVEL OBRA DE ENGENHARIA
(Oscar de Oliveira Ramos)

A biblioteca profissional de Engenharia foi enrique
cida agora com a publicidade do "Manual do Construtor",
editada pela Livraria do Globo.

E' uma notável obra que reflete, brilhantemente, o

espírito prático do seu autor o engenheiro civil João

Baptista p{anca, nome sobejamente conhecido através do
seu mourejar nos serviços de construção no Rio Grande
do Sul.

'

Catedrático da Escola de Engenharia e da Faculdade
de Arquitetura da Universidade, o dr. João Baptista Pi
anca é chefe de seção da Diretoria de Obras Públicas,
tendo projetado e executado, através de muitos anos,

grandiosas obras, que reafirmam a sua cultura técnica.
Com a autoridade inconteste da sua prática resolveu,

em boa hora; publicar o seu livro - o "Manual do Cons
trutor", prestando relevantes serviços à mocidade estu-

. diosa, aos construtores e aos seus próprios colegas.
.

No seu compendio de cerca de 648 páginas, o comi
trutor encontrará os mais preciosos ensinamentos práti

.

cos, utilissimos para a execução de uma construção.
O seu autor não se perde em divagações desnecessá

rias. Entra de logo no assunto primordial do seu estudo.
Estuda de logo a natureza do terreno, os materiais a

serem empregados, as qualidades e defeitos das pedras
de construção.

Aponta os processos da extração destas.
Trata da fabricação do cal, e de todas as suas situa

ções. Estuda os cimentos, a sua fabricação, o seu apro
veitamento. Trata com a necessária prática das argamas
sas e seus diferentes gráos. Extende-se em considerações
aôbre o tijolo; a telha, mostrando a prática do seu fabrico.

E: um estudo interessante que revela a maneira do
seu emprego diário na construção de muros, dando a do
sagem da argamassa.

Aprecia o emprego dos metais e das ligas.
,

Ao lado da prática, vem estampadas as respectivas
tabóas de facilimo manuseio.

O dr. Pianca ocupa-se do emprego dos ma teriais do
soalho e do teto, com os elementos da construção e sua

composição, facilitando ao construtor o seu serviço prá
tico.

A parte do revestimento mereceu do dr. Pianca um

estudo especial.
Em linguagem clara persuasiva, desenvolv., a práti

ca da observação do isolamento dos pisos a ser empre
gado na construção,

Não escapou à sua técnica o estudo aprofundado da
construção das principais espécies de abobada e a sua

decoração.
Ilustrando os seus ensinamentos práticos estampa

no .seu livro 'as colunas ornamentais das fachadas e seus

componentes.
O "Manual" em apreço é uma obra completa.
E' sem favor algum o melhor compendio publicado

- nestes 6ltimos tempos e muito recomenda à Editora que
levou a termo tão valioso trabalho de engenharia cons

trutiva.
Constitui um tratado técnico em português, que vem

preencher uma grande lacuna, pois os nossos construto
res perdiam muito tempo em manusear, consultar inúme
ros tratados ode construção existentes de autores estran-
fieiras. )

E' um livro que deve estar' em todos os escritórios de
técnicos de construção civil.

Pôrto Alegre, 1955.

-

PRISAO D.E VENTRE
• ESTOMAGO - FIGADO - INTESTINOS

'PILULAS 00 ÀB8ADE MOSrS,
.

�
"

. Agem dtrecrcmente sobre o ap'

parelho digesttvo. evitando a pri
são de <e,ntre. Proporcionam bem

estar g';,·rol. facilitam a digestão.
desconqesüencm o BGADO. r e

, gulanzam as íunccôes digest'yos.
-� e fazem desopparecer as enler

J midades do E S r o M A G O,
.� ffCADO e INTESTINOS.

Vénde-se
BLUMENAU SANTA CATARINA

VENDE-SE O imóvel situado no centro. desta cidade,
à Rua 15 de Novembro, esquina com a Alamêda Rio Bran
co, tradicionalmente conhecido pelo nome de. HOTEL
HOLETZ, composto de um vasto terreno contendo a área
de 2.983 m2. e diversas bemfeitorias, inclusive o edifício
do hotel.

Os interessados deverão entender-se com os advoga
dos Drs. Luiz de Freitas Melro' e Wilson L. de Freitas

.

Melro, em seus escritórios à Alamêda Rio Branco n. 287
e Rua 15 de Novembro n. 642, edifício do Banco INCO,
sala 3, e bem assim com o sr. Victor Germer, à Rua 7 de
Setembro n. 273, segundo andar, onde poderão obter com
pletas informações a respeito.

............................................
:

J Restaurante Rapoli
'I ROA Ilarecbal Deodoro ...

Em Lages, no luI do Bru1l. � me.t1lorJ
Deaconto eepec1&l pt.1'& OI IIDhoru 'f1a,1anMl. _

• I 4:
........................�.� .

CHURRASCO?
ALI NA CHURRASCARIA SÃO JORGE, NA RUA

FREI CANECA N° 103 É O MELHOR. NÃO PASSE
'\1:AIS A "PONTE A PÉ" PARA UM BOM CHURRASCO.

ATENDEMOS ENCOMENDA PREVIAMENTE PE-
LO TELEFONE 2727. P:._�' �,

.

Vida Radiotônica
,

'

K. M.(\RGO o Centro de Irradiação
Noite Inesquecível Menta] "Amor e Luz" realiza

Está sendo anunciada pela Rádio Guarujá, para o sessões Esotéricas, todas as se-
próximo dia 9, uma grande noitada de-arte e música. I gundas. feiras.. às 20;30 à rua

Trata-se da apresentação de gala, da "mais popular, Conselheiro 4 Mafra, 33 _ 20
em um acontecimento auspicioso, com CA�LOS GALHAR- andar.

..

.'§jfDO e a orquestra CASINO DE SEVILLA. � ENTRADA FRANCA "")
--0---

CARLOS ESPERA, repórter do Jornal Falado Tupy,
fez urna ampla cobertura da visita do sr. Juscelino K. (

Oliveira, novo presidente da República, à Capital paulis-
'

ta�
� FELICIDADE BATE°ÁSUA PORTA, programaI AgaºgI�§d'

da ZYJ-7, que Acy Cabral Teive apresenta aos sábados, docínhos em grande varie

às 14 horas, tem aumentado muito o índice de audiência I elade; Tortas e Bolo de �oi-
da Gua ruj á. I va, Salgadinhos para BatIza'"

--0-- (dos - Aniversários e Casa-

A NOVELJ\_ 'DAS TRÊS E CINCO continua sendo a mentos.
.

sintonia obrigatória para as ouvintes, na Rádio Nacional I Rua CeI. Melo e Alvm 17.

carioca.
.

Te!. 3.416
-0-

SURDEZ

URGfNTE

PROCURE CONHECER O MENOR E MAIS LEVE
APARELHO AUDITIVO

- agora na mais perfeita e maravilhosa técnica em

minúsculos TRANSIST-EAR sem válvulas e sem bate
ria, pesando apenas 30 gr .

- Brincos e Passadores para senhoras. Pregadores
de gravata para homens.

DEMONSTRAÇõES sem compromisso, somente du
rante DOIS DIAS, dia 29 e 30, terça e quarta-feira pró
xima no horário das 9 às 12 hs. da manhã e 2 às 5 hs, da
tarde no

LAPORTA HOTEL
Informações na Portaria.

fiQUE RICO!
Ganhe dtnheíro sem limites, vendando novidades, [oías,

fantasias, etc., nas horas vagas, a pessoas de s/relações e
no trabalho. soucíte-nos a remessa de um mostruário no

valor ele Cr$ 460,00 com o que. V. poderá ganhar de 2 a 6
mil cruzeiros ou mais p/mês. Consulte-nos s/ o que mais
desejar. Dístr. R. EêSABÁ - Rua 7 de Setembro, 223, conj,
501 - RIO DE JANEIRO. Nova aparelhagem técnica

Informações seguras sôbr., grandes inovações a se
rem levadas a efeito pela Rádio Gua.rujá, estão sendo da
das ao público.

A ZYJ-7 colocará no ar um potente transmissor' FM
e outro de 5.000 watts, ondas médias.

-0-
Rádio Anita Garíbaldi

Dentro de breves dias haverá uma nova sensação pa
ra os ouvintes de Florianópolis e de Santa Catarina: A
Rádio Anita entrará no ar com uma programação dife
rente e sistemas radiofônicos que deixarão muita gente
boquiaberta. Aguardem.

-0-
Correspondência

Aproveitando a sugestão de alguns dos nossos leito
res, pedimos biografias e clichês de todos os radialistas
que desejarem colaborar conosco.

Cartas para: VIDA RADIOFôNICA - Escritórios
de O ESTADO - Caixa Postal, 139 - Florianópolis.

--------------------::.-::�

VENDE-SE LOJA
Vende-se uma loja no centro comercial de Florianó-

polis.
Informações nos seguintes en dereços :

Avenida Hercílio Luz, 132 Apt, 3 - Florianópolis.
Rua Oi:'lwaldo Cruz, 406 - Estreito.

'DR. JOAO ASSIS FILHO
Cirurgião Dentista

Clinica de Adultos - Cirurgia e Protese Raios X
Rua Felipe Schmidt, 39 A - salas 5 e 6
Atende com hora marcada
Das 9 às 12 e das 14 às 16
Sábado - das 9 às 12

-4•••-.-.-.1".-.-......-.-.........-••• III: iii' _-.-..-.-_-_-_-_-_-_-_-_-. _ a"a __ .-.-.-......

E1 do Amazonas a planta
mais eficaz na cora das

, BRONQUITES e .'

AFE(�ÕES ()\lARRAIS J_
Vende-se uma casa (anti

ga) em terreno medindo
. 11,50 por 66 metros, (duas
frentes), sito à Rua Felipe
Schmidt. - Cr$ 250.000,00.
Informações nesta Redação.

,

"";��!.'l'fHril't I i\t·1fj

I

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

componente básico do remédio
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 adquirida por um

processo científico empregado.
Ê bem sil,plificativo saber-se
que Odoráton é um dos produ
tos modernos mais recomenda-

I
dos .pelos que comprovaram o

seu valo!'. inclusive membros da
ilustre classe médica" do que
damos abaixo um exemplo :

«Atesto que tenho empre
gado na minha clínica o prepa
rado Odorálon, em casos de
bronquites sub-agudas e príncí-
"'palmente crônicas com real
sucesso, tais são as suas pro
priedades f1uídificantes e bal
sâmicas. aliadas ao seu valor
tônico, . quiçá vitamlnico.
DR. RICARDO A. WEBER»

f ; Distribuidores neste Estado:
CARLOS HOEPCKE S. A.'

Expresso Florianópolis LIda. I
1 ransporfe de cargas em geral entre

FlORIANOPOllS, CURITIBA E SÃO PAULO .

VOII VIAGENS DIBftTAS E PEBMA NENTES EM CARROS PlltOPKIOS

1'ILlA�: CualTIll4 1'1Ll4L: 8&0 PAULOMATRIZ: FLOBlANOPOLl8
E"lcrltóno:

RUIl Padre Roma 50 - Terreo

Deposito:
Rua conseíneíro Mafra n. ln

Fones: 2534 - 2.53:1
Calxa Poatal, ·n&
End. TelegráfiCO:

Sandrade e Transpolls
-o-

Vlsconde do Rio Branco
<812,1.)

Avenida do Baado 1fJMI'18

Telefone: 17-JO-SJl
'releron. 1DI

.lndereço Telegráfico
Santidra e TranspoU.

-o-

São Paulo - capital - Sl--.
Endereço Telegráfico:
Bandrade e TranspoU.

-o-

(-..,el& n. ai. 'e lanelro • e.. Belo BorIsont.. co.. trinco DI.t•• att
Ia. r.ale .... a ....r..... Tranlpertn I!Inu Ou... · 8/A.)

BORDADOS A MÃO
Ensina-se na Rua Feliciano Nunes Pires 12.

SIEMENS
DO BRASIL

TRANSFORMADORES
SUB-ESTAÇÕES

CHAVES

Construção moderna e tradicional qualidade
estão incorporadas nos equipamentos SIEMENS.
Se os seus problemas são relacionados com

a eletricidade - lembre·se do nome SIEMENS.

RIO DE JANEIRO: Av. Pre�. Vargas, 409· Fone: 23-1755
SÃO PAULO: Rua Seno Ouelros, 498 - Fone: 33-3157

PORTO ALEGRE: Rua Caldas Junior, 120 - Fone: 496()

RECIFE: Rua da Concórdia, 382 - Fone: 6635

LOND�INA: Rua Maranhão, �71 • Caixa PO$tQ!�S09

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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side, vê transcorrer amanhã
a data de seu aniversário na

talíclo o nosso prezado e dis

tinto conterrâneo sr. Antônio

Lopes Sen'ão, alto funcioná
rio aposentado do Ministério
da Fazenda e pessôa muito
relacionada neste Estado,
Por certo, pelas elevadas

qualidades de coração e de

carater, o distinto aniversa�
riante ver-se-á cercado de

c!'Jl'inhosas manifestações de a

preço e regozijo por parte do

grande número de amigos e

de admiradores, ás quais pra
zúosamente, os de O ESTA

DO se associam, formulando
os melhores votos de felicida

des.

Sociais
- sta. Ivone Ramos, dílé

ta filha elo Maestro Alvaro
Ramos.
- sr. Lourival Ramos

VIAJANTE

TEN. RAMON M. SOUZA

ULTIMA MODA�� a

,Acaba ele ser transferido
do 140 B.C. onde vinha Ser

vindo, para o 200 Regimento
de Infantaria, em Curitiba, o

nosso prezado e distinto çon
tarrãneo 10 Tenente Ramon
Marques de Souza, brilhante
Oficial do Exército e elemen
to muito -relacíonado nesta

capítat.
O SeU afastamento de nos-

AÇOS
IPANEMA

so meio está sendo sentido,
STA ZULMA S. BACK principalmente naquela nos

sa tradicional Unidade, pelas
Aniversariou-iSe dia 22 a suas elevadas qualidades de

graciosa e prendada sta Zul- carater e de coração ao par
ma da Silva Back, residente

I
de esmerada educação civil

nesta Capit!ll, e filha do sr. e militar que o torna estima
Benjamim Back � .de sua .ex- do por superiores, subordina
ma. esposa d. Ol1vla da SIlva dos e amigos.
Back. . O ESTADO formula ao pre-
No comemorar o transcur- zado conterrânea os malho

so de SeU 180 aniversário a reS votos de felicidades nas

galante antversaríante ofere- novas funções.
ceu as inúmeras amiguinhas
uma festinha intima na re

sidência de seus dignos gani
tores .

. O ESTADO apresenta feli-

citações.

.• Aços ao carbono e aços ligas em barras chatas,
para molas. Bitolas de l,l/4"x3/16 até 4 "xl /2",

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

• Aços laminados, redondos, para auto-peças.
• Aços laminados, redondos, para eixos e semi-eixos,
• Aços para trefilações.
• Perfís redondos de 1/2" até 2.9116",

• Aços para ferramentas agrícolas.

FAZEM ANOS, HOJE: Pau lo: R. 15 de Nóvembro, 244.9.° . Tel. 32·9339
Rio de Janeir-o: ,A.v. Rio Branco, �,9· 8." - Tel. 23:3597

Sorocaba (usina): Rua Juruó, 113 - Tel. 183- sr. Viria to Soares
_ sra, Lilian Wanderley

Prisco, eSposa do sr. Carmelo

Prisco, alto funcionário do

IAPC e destacada personali
dade nos meios culturais;
_ menino Wilson Andriani

Jr., filhinho do sr. Wilson

Andriani, comerciário;
_ sr. Manoel do Nascimen

to, despachante aduaneiro
em rtajai.
- sr. Aldir Varella
_ sr. Roberto Schlichting
_ sra. Adelaide Souza
_ menina Alcirene, filha

do sr. Acelino Pereira·
- menino Walter Lehmkuhl

... nos lares e em
- menino Mário Germano, tõdos os bares! .i.!-

filho do dr. Sylvio Eduardo
• •

?'irajá Martins e sua eSposa --�--------

dra. Solange Donner Pirajá " dMartins; - y ;�en· e III!5e

..

BEST AND CO. apresenta um sapato de camurça
com enfeites de pelica em forma muito or.iginal e discre
ta. Perfeito para ser usado com costumes ou roupa de
inverno, seja dia ou seja noite. (APLA)

'Experimente boje CARLOS GALHARDO CANTARÃ AQUI PROXIMA
MENTE, SOB OPATROCINIO EXCLUSIVO DE

"A MODELAR"
Mais urna contribuição será dada, pelo conhecido e

populartssimo estabelecimento, à cultura artistica de
nossa terra, atravez <J.a apresentação do grande cantor
nacional, já nos próximos dias de Dezembro.

Este ano que está a findar, marca um belissimo re

cord de atividades da grande casa comercial. As suas

múltiplas iniciativas, excedendo, . consideravelmente, os

limites restritos dos seus interesses exclusivos, demons
tram o elevado alcance da compreensão e compenetra
ção social da- sua direção. A exibição aqui de Emilinha
Borba, Marlêne, Ângela Maria, Gilberto Milfont e ultima
mente do Frei Mojica, foram marcos brilhantes e sim
páticos dessas iniciativas de A Modelar.

Agora no próximo mes de Natal aqui OUVIremos a

voz previlegiada do grande Carlos Galhardo. Será um

brin de do eonceituadissimo esta belecimento aos seus

milhares de fregueses, além do brinde representado na

beleza e bOl11 gosto' das suas mercador-ias, assim como,
nos preços excepecionalmente reduzidos que serão con

cedidos durante o mês de festas.

É um creme muito gosto
so e próprio para o verão,
pois tem de ser servido bem
geladinho. Porque você não
faz aos seus uma surprêza
na próxima refeição? E olhe

que não fica absolutamente
cara a sobremesa! .

SEAGERS
GIM

Aslro, Negro (DIGA SIGA)•

INGREDIENTES
3 barras de chocolate
50 gr. de manteiga
4 claras
3 colheres de sopa de açu-

CJlT -moída .

200 gr. de creme de leite

Para o Oscar L. da Silva
É um astro sem nome, é um astro sem ado
êsse ,monstro celeste, invisível, distante.

, O cá-lculo o asslnala e o aspecto tem de morto,
entre os lumes éem par da Via Láctea híante.

Com urgência, uma ótima
residência com garagem pa
ra automóvel, sito à Rua Jo
sé Elias 237, próximo a Es
cola de Aprendizes Mari
nheiros, Estreito.
Tratar diáriamente na

mesma.

FARÁO ANÓS, AMANHÁ
MANEIRA DE FAZER:
1 - Derreta em banho ----------------------

Maria, o chocolate e a man

teiga, deixando que esfriem

depois.
À parte bata as claras em

ponto de neve, juntando-lhes
o açucaro

2 - Também à parte bata
o creme' de leite como se

f ôra para creme Chantilly,
misturando-o em seguida,
com muito cuidado, às cla
ras já batidas. Por último
então, adicione o chocolate
frio derret.ido. Leve à gela
deira e sirva quando achar
conveniente, Deve no entan
to estar bem gelado. (Apla).

Vagabundo do céu, boémio sem conf'ôrto
',do conchêgo feliz do seio de uma amante.
Perambulá no espaço. E é velha n áu sem porto,
Desmantelada e só, ao vento do levante.

_ sr. Alfredo de Almeida

Neto
_ Jovem Fernando Luz, fi-

lho do dr. Abelardo Luz
_ sr. Jacó Ribeiro, funcio

nário da Delegacia de Saúde
Existe. Vive a vida obscura do proscrito.
Segue a rota fatal do seu cruel destino.
É milagre sem luz e a verdade no mito.

Por que viver assim? Por que no céu se irmana
com o desfavor da treva, em vago deacortíno;
a tristeza letal da natureza humana.

•

MANCIO DA COSTA RUA CRUZ LIMA,
Praia do Flomen�o

·��,.,...-..J_.,.,_.����._._a.J._...•••

WAINER EM lIB,ERDADE
RIO, 24 (V. A,) - O Su

premo Tribunal Federal con
cedeu ontem, por unanímí
dada, o habeas-corpus impe
trado em favor do sr. Sa
muel Wainer, que cumpre pe
na de reclusão imposta pelo
juiz Valporê ele Castro Caia

do, da 11a. Vara Criminal,
sob a acusação ele falsifica
ção ideológica.
Sete ministros (Hahne

mann Guimarães, Lafaiete
de Andrade, Rocha Lagoa,
Sampaio Costa e o relator
Nelson Hungria) julgaram
prescrito o delito penal Pela
ação do tempo, e Os outros
três (Orozímbo Nonato, A
frânio Costa e Mário Guima
rães) opinaram pela nulida
de da sentença condenatória
do Juiz ela 11a. Vara.

DEFESA
Presidido pelo ministro

José Linhares, o _Supremo
concedeu a medida após a

leitura do parecer do relator
elo processo, ministro Nelson
Hungria, e da defesa dos ad
vogados Evandro Lins e Sil
va e Heriberto de Miranda
Jordão.

DECISÃO DO TFR
O julgamento ele ontem re

sultou ele haver o Tribunal
Federal ele Recursos, anteri
ormente, denegado o habeas
corpus em favor do sr. Waí
ner por 4 x 3 votos, tendo o

presidente Henrique Dávíla,
com o voto de minerva de
sempatado contra a preten
são do jornalista.
Inconrormados com essa

decisão, os advogados do sr,

Samuel Wainer recorreram
ao Supremo, obtendo, unâní
memento, a medida pleitea
da.

SRA. SIDNEI NOCETTI 'Aniversaria-se amanhã a

exma. snra. d. Maria Rinaldi
cÍe Sena, ganttora do nosso

prezado conterrâneo sr. João
Acelino de Sena, alto funcio
nário ela Secretaria da Fa-

--'" ,

zenda, com exercicio em Jo-

invils,
A veneranda anciã, pelos

seus elevados dotes de cora

ção e formação cristã goza
de elevado número de ami

zades, sendo multo relaciona
da e respeitada porquantos
a conhecem, razões pelas
quais'muitas serão as home
nagens de que ver-se-á Cer

cada, como prova de simpa
tia e regozt] o.
O ESTADO prazerosamente

npresanta felicitaçÕes.

MAQUINA DE COSTURA
(Alemã)

Aniversaria-se hoje a exma.

snra. d. Alaide G. Nocetti, es
posa do sr. Sidnei Nocetti, in
dustrial e pessôa muito rela
cionada na sociedade local.
A distinta dama, desfru

tando destacada posição' na

sociedade catarinense, pelas
elevadas qualidades de cara

ter e de coração, aliadas a

uma formação cristã, Ver

se-á cercada de carinhosas
manírsstacõss de apreço e

regozijo. ,�:�
Assoeíando-se ás -ínumsras

homenagens que serão tribu
tadas os de o ESTADO, res

peitosamsnte, 'formulam os

melhores votos de felicidades

De 4 gavetas em estado de

novo, e 1 Geladeira PETRY
pequena sem uso, vende-se
à vista Cr'$ 7.000,00 e , .. ,

Cr$ 2.000,00 respectivamen
te, tratar com o sr. Adolfo
das 8 às 12, Rua Nerêu Ra

,110S, 38.
ESTOQUE DE MOTORES E PEÇAS.

ASSIST�NCIA E CONSERVAÇÃO
LLOID BRASILEIRO
RIO, -:UI (V. A.) - Foi con

vídado para substituir o co

mandante Bertino Dutra na

prasldencia do Loide Brasi

eira, o almirante Silvio A

mérica Jacques Mascare
ahas, Sua possa e, conse
menta investidura naquele
zargo deverá verificar-se ho
je.

s HP- 900 RPM

I
8 HP· 800 RPM

12 HP· 700 RPM

15HP· 650RPM

10 HP· 1500 RPM

27 HP- 1500 RPM

c O N SUL TEM" N O'S,' �'s'ó'in( E, ;itM,p'O:lvr À ç:.'�.
;

� DJRETA "A ':Á'GIOS" FAVOF/h:.�_E.J:S;-' ';
,

MENINA ENEUSA ELPO

Transcorre, nesta data, o

130 aníversárío natalício da

graciosa e prendada menina

ENEUSA, diléta filha do nos

so prezado conterrâneo sr.

Alcides Elpo, Gerente da Em

preza Auto Viação Catarinen
se nesta Capital,. e .de sua

exma. esposa d.' Zilda- Rosa

Elpõ.
Por tão grata efeméride a

simpática a_niversariante
reunirá na residência de seus

dignos genitores o seu eleva
do número de amiguinhas e

de admiradores, oferecendo
lhes uma festinha intima
com lautas mes�s de doces e

guaranás.
Os de O ESTADO fazem Vo

tos de muitas felicidades eX

tsnsívos aos da exma, ramí
lia.

SR. AN'fONIO L. SERRÃO
Em São Francisco, onde re-

AVENTURAS DO ZE-MUTRETA

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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REABRE AMANHA .; DIA 28

GRANDES DESCONTOS

FERRO DE ENGOMAR - CR$ 112,00
'

- BALANÇAS DOMÉSTICAS - CR$ 255
BICICLETAS MONARK - CR$ 1750

. .,

� I UI i�·

GRANDE FACILlDADES\ NOS PAGAMENTOS

OFERTA IGUAL NUNCA MAIS

,

A SUA DISPOSiÇÃO EM PEREIRA OLIVEIRA & CIA.

"O Estado

Bocaiuva 4 xÍamandaré 3
, ", -r-r: ..,. ",; llli'I�

"

.

-j � ,'�,Aln

VENCIDO PELO AURI-CELESTE o JOGO
NOTURNO DE 5a, FEIRA - COBRA (2),
NENEM, ZACKY, JOQUINHA, ADÃO E
OLADIO, OS MARCADORES

Um público reduzidíssimo que deu às bilheterias a

irrisória soma de trezentos cruzeiros, deve ter saído do
estádio da Praia de Fóra, satisfeito porquanto o cotejo
entre Bocaiuva e Tamandaré agradou inteiramente.

Com Gerson Demaria como, "referée" a partida foi
iniciada lá pelas 21 horas, Começou equilibrada, mas

decorridos poucos minutos, já se acentuava a superiori
dade técnica dos rapazes da Marinha. Os passes curtos
e longos, altos e baixos se sucediam, pondo em perigo o

reduto guardado por Amaury. Destaque-se a atuação da
defensiva alvi-rubra que se colocou em evidência, conse

guindo manter os dots zéros no marcador até o final do

per-iodo inicial.

Todavia, na fase final, mesmo sem dar mostras de
€xgotamente f.ísico, o Tamandaré cedeu e nos últimos mi
nutos o placard anunciava 4 x 1 para os boquenses, ou

seja o mesmo escore do primeiro turno. Veio a reação
um pouco tarde dos rubros e a transformação se operou:
4 x 3, graças a dois tentos relampagos de Adão e Joquí
nha.

Não evitou o revés o Tamandaré, continuando a ser

o único clube sem vitória no campeonato. 'Mas o alví
rubro do Estreito soube pelo menos evitar uma nova go
leada.

OS GOLS
Cobra iniciou a contagem, aos 4 minutos, falhando o

árbitro ao confirmar o tento que foi obtido com o jogador
em completo i]11pedimeT).t9. 'Decorrido mais um inuto o

RIO, 26 (V, A.) - A tabela dos jogos internacionais
rara 1956 ficou assim organizada:

Seleção "B" - em São Paulo
24-6 - Brasil x Uruguai
1-7 - Argentina x Brasil
8-7 - Uruguai x Argentina.
JOGOS INTERNACIONAIS COM A SELEÇÃO

ITALIANA
24-6 - Itália x Argentina, em Buenos Aires
1-7 - Itália x Uruguai, em Montevidéu
8-7 - Itália x Brasil, no Rio de Janeiro.

COPA DO ATLÂNTICO
24-6 - Brasil x Uruguai, no Rio de Janeiro
1-7 - Brasil x Argentina, em Buenos Aire's
8-7 � Uruguai x Argentina, em Montevidéu.

w.-.-...- _-.....,._,. -.-..-.-. _-._.-..",. ..

A TABELA

mesmo Cobra elevou para dois a contagem.
Oládio, pouco depois, com .um pelotaço de fóra da

área, diminuiu a diferença que foi aumentada novamen

te, por intermédio de Nenem com um poderoso 'shoot" de
longa distância ao cobrar um falta. Pouco depois Zacky
alcança o 4° ponto e no final Adão e Joquinha completa
ram o placard : 4 x 3.

,

OS MELHORES
Rodrigues salientou-se entre os boquenses, sendo Itambém o melhor na cancha apesar de não ter obtido

tentos. Nenem, Zacky, Waldemiro, Bonga e Romeu bons.
Nos vencidos os melhores foram Cláudio, Jaime, Verme
lho, Joquinha, Adão e Darcy.

OS QUADROS
BOCAIUVA - Hélio; Bonga e Romeu: Waldir, Wal

domiro e Nenem; Carriço, Jair, Cobra, Rodrigues e

Zacky.
TAMANDARÉ - Amaury; Claúdio e Jaime; Noé,

Vermelho e Joquinha; Ney, Oládio, Adão, Geraldo e

Dary,
Bôa conduta do sr. Gerson Demaria que falhou so

mente na consignação do primeiro tento da noite.
Preliminar: 1 x 1.

Cinemas
AVISO IMPORTANTE

Aos srs. portadores de
permanentes, avisamos que
as mesmas devem ser apre
sentadas ao porteiro, e são
intransferiveis.

A Empresa

As - 2hs.
O MARIDO DE MAMÃE
Preços: 10,00 - 5,00.
Cens.u-a até 5 anos.

As 4,30 - 7 - 9,15hs.
O CAÇADOR DE
DIAMANTES

Preços: 10,00 - 5,00.

1°) Noticias da Semana.
Nac.
2°) PRINCIPE DE BAG

DAD·
30) VOLTA A ILHA DO

TESO�JEO
Preços: 9,00 - 4,50.

ELlMINATORIAS DE DOIS SEM E
OITO, ESTA MANHÃ CINE SÃO JOSE

Na manhã de hoje, na baía Sul, 'serão realizadas as

provas eliminatórias para escolha das guarnições de As - 10 horas.
pa ir oar sem timoneiro e light, as qu�is deverão intervir'j Espetacular Matinada
no Campeonato Brasileiro de Remo. Não serão realiza-, Shorts - Desenhos
das provas de quatro com e sem, skiff, dois com e dou- Comédias

ble-ski�f, de vez que ;iá estão formadas. as gUarnições", Preço: Uhi,co 5,00
fornecidas pelos seguintes clubes: 'Censura 'ate 5 anos.

Martrnalli - skiff (Manoel Silveira) e double- As 1,45 "- -3,45 - 6,30
skiff (Silveira e Vilela). 8,45hs ..

Aldo Luz - Quatro com e dois com (turma Campeã O CAÇADOR DE
Sul-americana). DIAMANTES

América - Quatrb sem patrão (Assini, irmãos Preços: 10,00 - '5.,00.
Anuseck e Cerrner): . "'1 Cérisura afê lei anos.

As - 2hs.

FERNANDO RAULINO X
HUMAITÁ

Segue hoje às primeiras
horas da manhã, em condu

ção especial, rumo. a Nova
'I'ien to, a equipe do Fernan
do Raulino, onde deverá en

frentar o "onze" do Humai
tá F. C. daquela local ida
de.
Ao "Fernando Raulino",

os nossos votos de felicida
de neste encon tro,
'YYYW'--..._...............w...........-..-.J

Censura até 14 anos.

As - 7,30hs.
O CAÇADOR DE
DIAMANTES

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

liOS
As - 2hs.

1°) Noticiario Guaiba.
Nac.
2°) POVOADO ASSOM

BRADO
30) O PRINCIP� DE

BAGDAD
4°) A LEGIÃO DO ZOR-

9/10 Eps.
Preços: 7,00 - 3,50.
Censura até 10 anos.

As -7,30 hs.
O PRINCIPE DE

BAGDAD
O PIRATA SANGRENTO
Preços: 7,00 - 3,50.

As - 2hs.

Espetacular Matinada
Shorts - Desenhos

Comedias
Preço Unico: 4,50.
Censura até 5 anos.

As 3 - 5 - 8hs.
O CAÇADOR DE
DIAMÀNTES

Preços : 9,00 - 4,50.

.
..

As - 2hs.
10) Sul em Foco. Nac.
2°) A LEGIÃO DO ZOR

RO 9/10 Eps.
30) TERROR NA INDO

CHINA
4°) POVOADO ASSOM

BRADO

Preços: 7,00 - 3,50.
Censura até 10 anos.

As - 8hs.
O CAPITÃO PIRATA
VOLTA A ILHA DO

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

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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PREFEITURA
MUNICIPAL DE
FlORIANOPOLlS

DECRETO N. 58

o Prefeito Municipal de
F'lor ianópclis, no uso de
suas atribuições, de conf'or
midade com o disposto no

art. 20, n. VI, e 74, n. I, da
Lei n. 22, de 14 de novem

bro de 1947, combinados com

os arts. 50, letra "i", e 60,
.do Decreto-Lei federal n.
l' 3.365, de 21 de junho de

1941,

DECRETA: z:�� ,

� ��,\_����/,'/, 1'(/h4;'�, ����, II �

_
v

, t .����"$ " ' U 'tI�. -\";'-

maIl!Bm a SM 'lOtt�tl �m/.)Cl
{Jmals�/

Art. 10 - Ficam declara
dos de utilidade pública, pa
ra o fim de serem desapro
pria dos judicialmente" ou

adquiridos mediante acõrdo,
4 (quatro) lotes de terreno,
de ns, 1, 2, 3, 5. perténcentes
ao loteamento de proprieda
de do sr. Érico Couto, com

.' as seguintes áreas e con

frontações:
LOTE N. 1 - Frente com

a rua Conselheiro Mafra,
onde mede 43 (quarenta e

três) metros; fundos com a

rua Cristóvão Pires, onde
mede 43 (quarenta e três)
metros; leste com o lote n.

,.--

2 constante de uma linha
quebrada, medindo, uma

parte, 8,95m (oito metros e

noventa e cinco centíme
tros) e a outra, 8,60ms. (oi
to metros e sessenta centí
metros), com a área de '"

337,33 (trezentos e trinta e

sete metros e trinta e três
centímetros quadra dos).
LOTE N. 2 - Frente com

a rua Conselheiro Mafra,
onde mede 13m (treze me

tros); fundos com a rua

Cristóvão Pires, onde med e

UI (treze metros); a oeste
com o lote n. 1, constante de
uma linha quebrada, medin
do, uma parte, S,60m (oito
metros e sessenta centíme
tros) e, outra, 8,95m (oito
metros e noventa e cinco
eentimetros) ; a leste com os

lotes ns. 3, onde mede ....
10,90m (dez metros e noven- Obteve o mais completo José Martins, de Pôrto Ale
ta centímetros); e lote n. S, êxito o baile realizado sá- gre, Rubens Dói-ia de Ol i
onde mede 1l,90m (onze me- bado último, dia 19, nos sa- veira, de Curitiba e Jayme I

tros e n?venta centímetros) ; lIões do Clube C�'uzeiro, -.e de Arruda Ramos, de FIo
com a area total de 262,21 no qual foi escolhida a Ra i- iianópolis, os quais foram
m2. (duzentos e sessenta e n}J:1 da 5:1. Festa Nacional indicados pelos senhores
dois metros e vinte e um do Trigo. Secretários da Agricultura
metros quadrados). À importante reun iao so- dos três Estados.
LOTE: N. 3 - Frente com elal compareceram pessoas

. Uma hora após o desfile,
a nua Conselheiro Mafra, representativas não só dn no qual tôdas as candidatas
onde mede 17,00m (dezesse- sociedade joaçabense mas se sa iram admirávelmente, a.

te metros); fundos com também dos Municípios vi- Comissão' julgadora pI'011Un

quem de direito, onde mede zínhos, lotando totalmente ciou-se em favor da gracio-
17,10 (dezessete metros e as dependências do Clube sa senhorita Neyder Massi
dez centímetros); a oeste Cruzeiro. gnan, filha do' industrial
com o lote n. 2, onde mede O desfile das candidatas Romano Massignan, de Joa-

10,90m (dez metros e noven- tNe início após a entrevis- caba, elegendo-a Rainha da.
ta centímetros) e a leste ta mantida entre as mesmas 5a. Festa Nacional do 'I'rí

com quem de direito, onde e a comissao julgadora, go.

mede 14,4.0111 (quatorze me- composta dos Drs, Álvaro Após breves palavras pro-
tros e quarenta centíme- _ � «»; _-_..,._ -. nunciadas pela Rainha Ney-
tros), com a área de 215,15 (trezentos e nove metros der Massignan, fez uso

-

da
m:2 (duzentos e quinze me- quadrados). pa lavra o Secretário da Co-
tros e quinze eentimetros Art. 2.0 - A despesa com missão Executiva da Festa,
quadrados). a execução dêste decreto sr. Valter Zigelli que apre-
LOTE N. 5 - Frente com correrá à conta da dotação sentou agradecimentos aos

a rua Conselheiro Mafra, y:rópl'ia na lei de meios. que colaboraram para o êxi

onde mede 12,00m (doze me- Art. 30 - Êste decreto en- to do baile. e saudou a Raí

tros); fundos com quem ·ele +rará em vigor na data da nha eleita.

direito, onde mede 12,60m sua publicação, revogadas Em seguida, a graciosa
(doze metros e sessenta cen- 'l.S disposições em contrário. senhorita Neyder Massig
tímetros) ; a oeste com quem Prefeitura Municipal de nan, Rainha eleita, ofereceu
de direito, onde meele 19,40m Florianópolis. 21 de novem- uma taça de champanhe a

(dezenove metros e quaren- ' hro de 195;=;. tôdàs as demais candidatas,
ta centímetros) ; e leste com I'

OSMAR CUNHA

'j
princezas da, 5a, Festa Na-

quem de direito, onde mede Prefeito Municipal cional do Trigo.
23,50m (vinte cinco metros

' Dib Cherem O baile prolongou-se até
é cincoenta centímetros), I Secretário Geral, em exer- alta madrugada, sendo a se

com a área total de 309m2 cicio. nhorita Neyder alvo dos

Nas grandes
Capitais:

FUMAÇA

póx nunc I'a enVe hece Fah·' dmodern
. nca o pelo

.

o.s, Com SUa fórmula
S processos - maisIdeal. Se a S .sempre atualizada, PO-Xra, quer u I é oma Impeza 100°1.. ;

Ções d 70, sIga as" to pacole e terá a
tns ru-

IS sua rOUpa 'h Iem canseiras - em lmpo,
,

e pouco trabalho.
PÓX .Iava mais fócil!

PO){ I'" aV.1 pOr de,.,t I
, roo

POX rec;
•

VIVa as Côres'
PÓx '

•

conserva o tecido!

ESCOLHIDA A RAINHA DA 5a" FESTA
·NACIONAL DO TRIGO

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

Você tem •

em casa

Sim! POX na-o b ranqueia a sua roupamas deixa a roupa 'bran',�a- na alvuranatural E -

.

. nao se esqu�ça.· C- .orn POXa Sra. usará o coradour� se quizer!POX não precisa coradouro
POX porque

alveja até na sombra!

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

. i

DEIXA A SUA ROUPA MAIS BONITA E FAZ DURAR MAIS 1

VOCl!: SABIA QUE ...

"'/.��...

J� 4:�NO"';�;ÕO�
6? é'Ali4RATAS MAIS
ALTAS' 00 QuE A 'OE

N/AGARA.
AS MAIS AL TA�
00 MUN[X) 5AO
AS OE .tiA/GEL,
NA IIENEZué
LA, QUE TÊM
tt/1AIS OE MIL
MET.eo.5 OE
QuEOA, OU

SEdAM (/;N
TE (/[ÇZES
MAIS (JO QUE
AS DE NIA-
6AR,L/

:fl}o NASeElZ, uMA
BALEIA TEM..> AS
VEZES.) QuASE A'
METAf?E 00 eOM
PR;MEN ra PA f3A�

h.. LEIA-MAE .f!#�'II
li>

,_ .-
AFLA,821 • __ '"

cumprimentos de todos os Zanotto e Marlene Picolli;
presentes. I Videira - Rita Ferlin e

As candidatas que concor- Leonice 'I'revizan ;
reram ao título, agora "Pr in- Capinzal - Celita Colem-
cesas da 5a. Festa Nacional bo e Mercy Ferro;
do Trigo", foram as seguiu- Campos Novos - Mara
tes: Bleyer e Mary Stefanes;
.Joaçaba - Neyder Massi- Xanxerê - Gessi Pirrien-

gn an (Rainha) e Glacy Ga- tel Ruas e Edite Edula Lup-
pi;
Lajes - Neusa Lopes; e

Piratuba·- Leonilda Rosa
Plautz.

yer;
Herval D'Oeste - Eneida

Thomaz e Lení Breda;
Tangará - Eliza Ivani

.....

porque ainda

(INSETOS IMUNiZaDOS)
'<, Aos pdm,eiros zumbidos ... bombardeie os i. i.

- INSETOS IMUNIZADOS à ação dos inseticidas

comuns - com NEXA FLUIDO. Mosquitos,
môscas, pulgas, bara,tas ... não há inseto qlle

resista à ação fulminante de NEXA FLUIDO.

À venda no fornecedor mais próximo.

Distribuidores exclus:vol: RA1y\A� S"A.

R, Ma'rechpj Óeodcro; 528130 ,'e. P"'loi, 245 - Tel. 32?5 - Curitiba

-

nao empregou

NeXà
\

FLUIDO
I

-INSETICIDA DE FÓRMULA ALEMÃ

Igual só no pre.fE. aos inseti,�!das comu'n.

Partícípaçao
,'_ ,VIÚVA ANA A. RÔVERí1: MARIANO DA SIl...VA e SRA.

Participam aos parentes e

Pessoas de suas reiações o

contrato de casamento de sua
filha JÚLIA com o sr. Getúlio
Rôvsrê

Participa aos parentes e

pessõas de suas relações o

contrato de casamento de
seu filho GETÚLIO com a se

nhorita Júlia Maria da Silva.

GETÚLIO e JÚLIA

Noivos
•

:- Estreito 20 de Novembro de 1955 -

HOJ E NO PASSADO
27 DE NOVEMBRO

A DATA DE HOJE RECORDA-NOS QUJt:

em 1614, foi assinada a suspensão das hostilida
des entre rrancêsss que ocupavam a Ilha do ·Ma
ranhàn, sob o comando de Daniel de La Touche,
Senhor de Lavardíêri, com Os 10 e 20 Comandan
tes ela Expedição Brasileira, Jeronimo de Albu
querque e Diogo ele Campos Moreno;

-- em 1.688, uma provisão proibia que os governado
res consentissem na: colocação ele seus retratos
nas Câmaras ou em qualquer Estabelecimento
Público. Essa honra só seria conferiela pelo Rei
à vista de representação ela Câmara. (Como eram

naqueles tempos e como é agora ... )

- em 1.807, no Sêrro, Província ele Minas Gerais
nascia Teófilo Carlos Beneelito 'Otcni, filho d�
Jorge Benedito Otoni e D. Ros�dia Benedito Otoni,
Historiador e Jornalista elevou bem alto o nome
de Sua terra. Faleceu no Rio de Janeiro em 17 de
Outubro de 1869;

- em 1.840, os cauelilhos Bento Gonçalves e Davi Ca
nabarro abandonarnm suas· POSjÇÕOR junto ao Via
mão, 9uando ela campanha Iroupllha:

_ em 1.903, na Capital Federal; faleceu o ilustre cata
rinense Almirnate José Pinto da Luz;

- em 1.907, a Companhia Carris Urbanos e Suburba
nos de Florianópolis, começou o assentamento dos
trilhos na Rua Padre Roma. E'ra a continuação do
serviço de bondes com muares, de tão saudosa me
mória ...

- em 1935, os comunistas tentaram subverter a ordem
com levantes armados na Capital ·Federal. Desde 23
que movimentos vinham sendo sufocados em Natal
e Recife. No 30 R. L da Praia Vermelha e na Escola
ele Aviação, no Campo dos Afonsos, foram assassi
nados, covarde e traiçoeiramente, camaradas que
dorminam um sono reparaelor após as vigilias. Ficou
então, instituido pelos comunistas, parias da nacio
nalidade, o "Dia da Infâmia'"

- em 1942, quando da Segl;nd� Guerra Mundial oS
franceses afundaram SUa Esquadra, no Port�. de
TOl.llon.-

.... ,-

ANDRí� NH.O TADASCO

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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(óm ii Biblia na Mão
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.
. DOMINGO, 27 DE NOVEMBRO

No princípio' Deus criou os céus e a terra. (Gên,
1:1). Ler CoI. 1:18:20.

OS momentos de Deus são os momentos decisivos da

história. Um dêstes foi a criação do mundo.
Como apareceu a vida? Foi outro fator novo na cria

ção, outros dos momentos de 'Deus. Mais tarde- esta vida

tornou-se consciente de sí mesma e dos outros. Como

aconteceu que a consciência surgiu do inconsciente?
Outra vêz aparece um novo fator na criação, veio de fo

ra; outro momento de Deus. Depois, veio à alma do ho

mem, o poder de imaginar e criar com a mente e com as

mãos, tal qual o Criador; êle foi feito semelhante a Deus,
elevado acima do resto da criação e êle sabe disto.

A vinda de Cristo é o maior de todos os momentos de

Deus. Jesus- torna-se' a perfeita identificação de Deus

com a sua ci-iacão : a revelada intenção de Deus para
com o homem e 'seu' propósito para a humanidade. Nêste

momento Deus injeta na criação o fator re-criação de seu

amor redentor. No Filho vemos o amor redentor, re-cria
dor de Deus feito carne e habitando entre nós.

ORAÇÃO

Oh Pai Criador, nós te damos graças pela tua natu

reza que está em nós e· por teu amor por nós. Em Cristo
nós te vemos, vemos o teu amor e o teu poder redentor.
Ajuda-nos a participar na obra da tua redenção, por Je

sus Cristo, nosso Senhor, em cujo nome oramos. Amém.

PENSAMENTO PARA O DIA

"Amor que por amor desceste
Amor qUe por amor morreste ....

Aceita agora, ó Salvador
O meu humilde amor !"

RALPH SUTTON (Austrália)
-0-

SEGUNDA-FEIRA, 28 DE NOVEMBRO
Se lhe fôr imposto resgate, então dará por resgate

da sua vida tudo quanto lhe fôr imposto. (1l.:xodo 21:30).
Ler Mat. 20:20-28.

. CONTA-SE a história de um negro que, há muito

tempo, era conduzido da África para a Inglaterra para
ser vendido como escravo. Certo cavalheiro inglês que ia
a bordo resolveu comprá-lo e dar-lhe liberdade. Procu
rou o mercador de escravos e pagou o preço requerido.
Não compreendendo a intenção do comprador, o escravo

lhe disse, em tom de rancor: "Então, o sr., um inglês,
me compra?" O inglês mirou-o com bondade e disse:

"Comprei-te para dar-te a liberdade." Em sinal de gra

tidão, o negro caiu a seus pés, de joelhos, e disse: "Serei,
para sempre, seu escravo", e tornou-se o servo fiel da

quêle ar. inglês. Todos notavam com que dedicação e

esmêro êle o servia. Quando alguém inquiria a respeito
de sua fidelidade, êle replicava: "Êle me redimiu!"

Por sua morte na cruez, Jesus nos salvou do peca
do e do seu poder. Por sua vida também .Êle nos salva.
Vendo sua vida de devoção, de amor e de serviço, sua

submissão à vontade de 'Deus, a ponto de sofrer a mor

re de cruz, nossos corações se inflamam de amor e grati-'
dão para com Êle.

ORAÇÃO

Oh Senhor, tu nos ensinaste que não nos pertence
mos. Compraste-nos pelo preço de tua vida na cruz. Aju
da-nos hoje a reconhecer o direito que tens sôbre nós e a'
submeter-nos a ti em amor e serviço. Por· teu amor.

Amém...

PENSAMENTO PARA O DIA

"Todo o prêço Jesus pagou; a Êle eu devo tudo."
LYDIA MOWATT (Ontário)

Serviços Aéreos Cruzeiro
do Sul-T.A.C.

PARTIDAS DE FLORIANi>POLlS
2a Feira - Itajaí - Curitiba - São Paulo - Rio.
Idem - Lajes -'- Pôrto Alegre.
3a Feira - Itajaí - Joinvile - Curitiba - Pararia-

guá - Santos - Rio.
Idem - Lajes - Joaçaba - Xapecó.
4a Feira - Curitiba - São Paulo - Rio.
Idem - Laguna - Tubarão - Pôrto Alegre.
5a Feira - Itajaí __: Mafra - Curitiba - São Paulo.
Idem � Itajaí - Joinvile - Çuritiba - Paranaguá

_ Santos _ Rio.
Idem _ Lajes _' Joaçaba _ Xapecó.
6a Feirá _ Curitiba _ São Paulo - Rio.
Idem -;- Laguna _ Tubarã\) _ Pôrto Alegre.
Sábado - Itajaí - Joinvile - Curitiba _ Paranaguá

_ Santos _ Rio.
'

Idem - Lajes _ Joaçaba _ Xapecó.
Domingo - Curitiba _ São Paulo -.Rio.
Idem - Laguna _ Tubarão _ Pôrto Alegre.
Reserva de lugares, compra de passagens, despachos

de encomendas e informações:
SUCURSAL - Rua Felipe Schmidt, 40 -. Fone 2500.
LOJA LUX _ LUX HOTEL _ Fone 2021.
LOJA TAC _ Rua Felipe Schmidt, 24 - Fone 3700.

IPIRANGA FUTEBOL CLUBE
·CAMPEONATO VARZEANO DE FUTEBóL
No dia 4 de dezembro próximo, l'ealizar-se-á no

gramado do Ipiranga, no Saco dos Limões, o Campeo
nato Varzeano de Futeból, promovido por esta já tão
famosa agremiação esportiva que é o Ipiranga.

O Torneio Início, porém terá lugar no dia 27, do
mingo próximo, e tomarão parte neste Campeonato,
que será de dois turnos, os seguintes clubQS varzea

nos: Ipiranga, Caravana, Ferroviário, Botafogo e São
Pedro. Ao Campeão e Vice dêste Campeonato, será
ofertado pelo clube promotor, um bem confeccionado
DIPLOMA, e um rico Troféu.

Portanto, de parabens, está a Diretoria do sim
pático clube de Saco dos Limões, por ter Ol'ganizado
mais uma vez o Campeonato Varzeano, que tudo faz
crer que será coroado de pleno êxito.

TfATRO ftlVAR8jOE CaRVALHO
, TEMPORADA OFICIAL DE INAUGURAÇãO

(7 a 16 de dezembro de 1955)
SANDRO apresenta:

MARIA DELLA COSTA
VIVENDO-JOANA D'ARC EM

o CANTO DA COTOVIA
de J. M{OUILH - Trad. de R. SILVA e J. ALVIM

E TODO O ELENCO DO "TEATRO POPULAR DE ARTE"

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

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

TO. ZE' LUIZ· PINHO.
-000-

DIREÇÃO GERAL DO' GRANDE "METEUR-EN-SCENE" ITALIANO

GIANNI RATTO

-000-

"A MIRANDOLINA"

de GOLDONI - Trad. de R. Jaco}libi
"A MORATÓRIA"
de Jorge Andrade

"MANEQUIM
de Henrique Pongetti

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

- PREÇOS POR RECITAS -

Camarotes - Cr$ 500,00 - Poltronas - Cr$ 100,00 - Balcões - Cr$ 80,00

Congrelso Nacional de Tllberculose
. 8 Doenças Toráxlcas

A SE REALIZAR EM "FORTALEZA" DE 11 A 18
DE DEZEMBRO DE 1955

VIAJE EM VôO DIRETO PELO "CONVAIR-340" DA
CRUZEIRO DO SUL

RESERVAS E INFORMAÇõES
SUCURSAL - Rua Felipe Schmidt, 40 _ Fone 2500.
LOJA TAC _ Rua Felipe Schmidt, 24 _ Fone 3700.

PLANTõES DE FARMÁCIA
Mês de Dezembro

3 sábado (tarde) - Farmácia Moderna _ Rua João
Pinto.

4 domingo - Farmácia Moderna _ Rua João Pinto.

10 sábado (tarde) - Farmácia Santo Antônio _ Rua

Felipe Schmidt, 43.
11 domingo - Farmácia Santo Antônio _ Rua Fe- 'y

lipe Schmidt, 43.
,

17 sábado (tarde) - Farmácia Catarinense - Rua

Trajano.
18 domingo - Farmácia Catarinense _ Rua Trajano.
24 sábado (tarde) _ Farmácia Noturna _ Rua Tra

jano.
25 domingo - Farmácia Noturna - Rua Trajano.
31 sábado (tarde) - Farmácia Esperança - Rua

Conselheiro Mafra.
.

O serviço noturno será efetuado pelas Farmácias
Santo Antônio e Noturna, situadas às ruas Felipe Schmidt,
43 e Trajano.

A presente tabela não poderá ser alterada sem pré
via autorização dêste Departamento.

D. S. P., novembro de 1955.
Luiz Osvaldo D'Acâmpora - Inspetor de Farmácia.

Festa Nacional�do�Trigo
Joaçaba, escolhida para sé- Convidado o Presidente João
de da 5a. Festa Nacional do I Café Filho

Trigo .1 A Comissão Executiva da

A cidade de Joaçaba, 10- õa. Festa Nacional do Trigo
calizada no coração do Oes- expediu convite especial ao

te Catarinense, foi escolhi- dr. João Café Filho, DD.

da par.a séde da Quinta Fes- Presidente da República,
ta Nacional do Trigo, certa- tendo sido portador do con

me de magna importância ao vite o, Governador Irineu

incremento da-produção tri- Bornh-ausen.
ticola nacional," e' cuja' rea-
Iizuéão 'serdàrâ no período O Ministro da Agricultura
de 10-Dezembro�19'5!5 à 8�Ja- confirma sua vinda
neii'0':1956, sob os auspícios
dos Govêrnos Federal, Esta- O senhor Albino Sganzer
dual e Municipal. A 5a. Fes- 'a, 'Prefeito Municipal e

ta Nacional do Trigo com- Presidente da Comissão E-_
preende a 5a. Exp?sj_ç�o Na- xccutiva da �a. Festa Nacio
cional do Trigo,- or5° Con- n al do Trigo convidou pes

gresso Nacional dé_':r.l'itic�ll� soaImente S. Excia. o dr.

'ura e a la. Exposição Agro" Mnnhoz da Rocha, Ministro
í11Clustrial do Municíp[o5'" _

da Agricultura para assis-

) .±'�f: as d.iversas solenidades .e
Intensífíca-se o trabalho . ina.ugu rar o Congresso TrI-

prepabtório -cícola,: tendo S. Exéia. con-
.

'
.

Iirmado �ua vinda à Joaça-.:..;:-� -

Para um .certame de tal ba.

onvergadtira necessário se .• ' I �:".. I c,,_' •. , ,
.

tornam preparativos anteci- J\. Asseml.léía Legislativa do

partos e de grandj, vulto a

fim de que o êxito da Festa
não venha ser comprometi
do, Assim, há tempos inicia
ram-se os trabalhos prepa
r-itórtos da 5a. Festa Nacio
i.a l do Trigo, tendo sido es

colhidas diversas comissões,
�s quais já deram início aos

i'espectivos encargos. A Co
missão Executiva, a quem
compete dirigir a grande
mostra triticcla, tem como
"eu Presidente o. operoso
Prefeito Municipal, senhor
Luiz Dallacosta, sendo S�l';
cveta.riado pelo senhor Wál.
ter Zigelli e tem como te
scureíro o senhor Ernesto
Nezello.

Providências do Poder
Público

A Prefeitura Municipal de
Joaçaba deu início a uma

série de tr2.balhos com o in
túito de apresen,tar a cidade
da melhor maneira possível
por ocasião da 5a. Festa Na
cional do Trigo. Assim, foi

:..:rojetada uma grande praça
no Largo do edifício- da Mu

!1icipalidade, bem como in
'_'rementadas as obras de pa
vimentação das ruas da ci
dade e determinado o mura

n. en to de todos os terrrenos
baldios existentes no perí
metro urbàno.

Local da Exposição do Trigo

Agro-Industrial do Municí

pio serão realizadas em dois
grandes pavilhões perten
centes ao Ministério da A
gricultura, estando a con

feeção dos estandes a cargo
de técnicos especializados,
contratados pela Comissão
Executiva. Diversos estabe
lecimentos e firmas indus
triais e comerciais do Esta
dQ, do Púaná e do Rio
Grande do Sul reservaram

pstandes para a exposição
dos seus produtos.

DIA 9 DE DEZEMBRO - GRANDE NOITE DE - >

A distinta Senhorit� Lucy IARTE
_ GRANDE SHOW .:._ APRESENTA'ÇÁO DA

Bucholtz, Rainha da 4a. Fe�- FAMOSA ORQUESTRA "CAS_SINO DE SEVILHA",
ta Nacional do Trigo, real i- ·CONJUNTAMENTE COM O NAO MENOS FAMOSO_

zada em Carazinho, Rio "CARLOS GALHARDO" DO RÁDIO NACIONAL .

Grande do Sul, comunicou à RESERVA �E MESAS NA SECRETARIA DO CLU-

Comissão Executiva que as- BE DESDE JÁ A o-s 300,00.
aistirá as diversas solenida-
>jes do magno certame trítí
cola que se realizará em

Joaçaba,
O deputado Braz Joaquim

.vlves, Presidente da

Assem-I
Miss Santa Catarina em

'l:éia Legislativa do Estado, Joaçaba
comunicou. que aquela Casa
do Povo far-se-á represen- Para maior brilhantismo
[(11' na õa. Festa Nacional do da. 5a. Festa Nacional do ENPEREÇO:
Trigo por uma comissão de Trigo, estará em Joaçaba a

•...el. SUS.
Deputados a ser designada Senhorita Ana Maria Heuzi
0lJOrtunamente. Siqueira, Miss Santa Catari-

I na. A ilustre representante
Contratada a filmagem da da graça e beleza da terra

'Festa do Trigo catarinense foi especialmen-
t

-
"

,,' "
te convidada pela Comissão

.

'',A 5á: j<'csta Nacional do Ex"�ç!ltiv.a.:
Trigà será filmada pela ,..

i.Vilkens Filmes Ltda., tradi- O -5�'��\l;;r;(,!sso Nacional de
dona I companhia produtora '.""

-

,Tdticultura
de filmes da cidade de Pôr- De�n.éâess'ârio se torna a

�o Alegre, devendo o filme c�nfü�;.•�; importância do 50
ronter 300 metros, sendo de Co�íà:-e;s�' N:aêiimal.' de "I'rf-
10 minutos a duração de sua ticultura. _ Trata-se de- uma

reunião de técnicos especia
lizados e produtores de tri
go, na: qual são abordados
todos os assuntos com res

�eito ao cereal rei, tomando
�f), em consequência, impor
tantes resoluções que muito
�0ntribuem para o incremen
to da produção tritícola da

Nação. Éste Congresso a

trairá para Joaçaba técnicos
do País inteiro.
. A Comissão encarregada
de organizar o Congresso de
'friticultura não tem poupa
do esforços para o completo
êxito do mesmo.

Estado se representará

projeção.

A eleição da Rainha da
Festa' do Trigo

A Comissão de Assuntos
Sociais, que tem como seu

Presidente o dr. Norino Ró
tolo e a quem está afeta a

escolha da Rainha da 5a.
Fet:ta Nacional do Trigo a

provou um processo de es

colha capaz de permitir
uma seleção dentro de um

critério de extrema justiça
e imparcialidade.
Foram relacionados diver

sos municípios da Região,

ALTA COSTURA�
- Por haver contratado aramada modista do Rio desendo que cada qual enviara

d t Janeiro, "A FLORICULTURA" avisa as suas distintas
a Joaçaba duas candi a as,

escolhidas em sistema que clientes e a sociedade de Florianópolis, que caba de rea-

estâ a critério do Prefeito brir- o seu atelier de costura. :

da Comuna, candidatas es-

.

Trabal�o garantido em talhe anatômico nos mais re
sas que participarão no des-. centes modelos.

file que se realizará no dia
.

A FLORICULTURA

19 de Novembro próximo, no Rua Fellpe Schmidt, 46 - Fone: 24-6'9.

g��i�s��u;l�����sa��d: e��:'113· Congresso Brasileiro de Higiene·
lha da Soberana da 5a. Fes- A SE REALIZAR EM "FORTALEZA" DE 6 A 10 .

ta Nacional do Trigo. A Co- DE DEZEMBRO DE 1955 .

missão Julgadora compõe-se VIAJE EM VôO DIRETO PELO "CONVAIR-340" DA
de três pêssoas indicadas- CRUZEIRO DO SUL
respectivamente pelos Se- RESERVAS E INFORMAÇõES
nhores Secretários da A- SUCURSAL - Rua Felipe Schmidt, 40 - Fone 2500.
grié_ultura do Rio Grande do LOJA TAC - Rua Felipe Schmidt, 24 - Fone 3700. '

Sul, Santa Catarina e Pa-
raná.
Estará presente a Rainha
da 4a. Festa Nacional do

Trigo CLUB� DOZf D� AGOSTO

CURSO "SANeTOS SARAIVA"
(REGISTRADO)

DACTILOGRAFIA E TAQUIGRAFIA
PROF. LiGIA DOS SANCTOS SARAI'+'A

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

Rua Feliciano Nunes Pires, 18

e das,

EDITAL DE CONCORR�NCIA
A' ESCOLA DE APRENDIZES MARINHEIROS DE

SANTA CATARINA aceita propostas para venda de uma

camionete Chevrolet de passageiros modêlo 1938. A
viatura em causa poderá ser vista pelos interessados,-'(
nos dias úteis na própria Escola. As propostas deverão
-ser diríg ídas ao Comandante e entregues na 'Divisão de
IMendência da Escola até o dia 9-12-55.

r: Estão convidados os proponentes para assistirem a

abertura das mesmas no dia 10 de dezembro próximo vin-
douro ás 11 horas.

.

Ary Waknin
Capitão Tenente - IM

Yende�se urgente
Por motivo de viagem. - Um guarda-roupa tres

corpos Cr$ 2.500,00. - Uma mesa com quatro cadeiras
Cr$ 400,00. _ Uma prateleira para despensa Cr$ 200,00.
- Um guarda-sol de praia Cr$ 700,00. _ Um filtro com

estante Cr$ 350,00. _ Um ventilador Cr$ 600,00. - Um
chuveiro eletrico Cr$ 200,00. - Uma maquina fotogra
fica "LEICA" Cr$ 9.000,00. - Um radio novo com oito
valvulas alto falante oito polegadas Cr$ 3.800,00. - Um
conjunto estufado estilo funcional com duas poltronas,
uma banqueta, uma mesinha de centro, uma estante de
revistas, um sumier com tres almofadas Cr$ 6.000,00. -
Uma sala de jantar estilo rustico com mesa elastica,
seis cadeiras, bar, bufete, Cr$ 7.700,00. _ Um doí'mito
rio' estilo rustico com cama, um guarda-roupa com es

pelho interno, um guarda casaco, um camiseiro, duas me

sinhas de cabeceira, um espelho de parede, uma pentea
deira uma banqueta, uma cadeira, Cr$ 11.300,00. - Um
automovel Ford-Taunus modelo 1951 em perfeito esta
do e com peneus novos Cr$ 130.000,00. _ Tratar na rua

Aracy Vaz. Callado nO 242 BailTo de Fatima Estreito.

.r

Esta a deno�ninação da grande festa . que o CLUBE
RECREATIVO "6 DE JANEIRO" oferece,rá aos seus asso

ciados em à noite de 10 de dezembro vindouro.
Festival "RON MERINO" como bem indica o nome te

rá a colaboração da afamada firma Bebidas Merino S. A.,
cujos representantes nesta praça são os senhores Germa
no Stein S. A.

Será uma noitada inédita para os frequentadores da
simpá,tica agremiação do Sub-Distrito de Estreito.

Constará da progrllimação inúmerjas atrações e a or

llamentação dos salões será feita com variadíssimas espé
cimens de orquideas, o que, sem dúvida, dará maior en
canto à festividade.

Aluga-se uma casa para moradia à R. Conselheiro
Mafra., 53.

Tratar à R,.. Conselheiro Mafra, ,27•.
-

\

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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Florianópolis, Domingo, 27 de Novembro de 1955 '1

Teatro Alvaro de Carvalho' Navios de
Passageiros 10,VO SUPLEMINJO

»

AllME IR REVOLUCIONA
a INDÚSTRID PECUÃRIn!

-a u rof a.e

TEMPORADA OFICIAL DE INAUGURAÇAO
o movimento de assinaturas para a "Temporada Oficial de

Inauguraçâo" do Teatro Alvaro de Carvalho, que se reali
zará de 7 a 16 de dezembro próximo, com quatro récitas dos
últimos espetáculos montados pelo famoso conjunto elo
"TEATRO POPULAR DE ARTE" de São Paulo, com MARIA
DELLA COSTA, a estrêln premiada pela magnífica inter

pretação ele JOANA D'ARC em, "O CANTO DA COTOVIA"
(L'Aloutte) , bem revela o índice ele cultura ela população
ele n083a Capital.

.

Apenas anuncin.da a vinda ele MARIA DELLA COSTA e

seus artistas, com menos ele uma semana ele publicidade e

distante ela estréb ele mais ele vinte días, já as assinatu
ras se elevam a 120 poltronas e 10 camarotes, para tôda a

temporada, além ele reservas para, uma, duas e três récitas.
A relação abaixo, elos assinantes (quatro récitas) diz

bem elo intnrêsse que a sociedade local tem Pela arte cê
nica, especialmente pelo teatro ele boa qualidnria:

Está prevista a construção,
de navios de 25.000 a 35.000
toneladas - Não se teme a

concorrência de aviação
,
Hamburgo - Os armado

res da Alemanha Ocidental
tinham-se negado até agora
a continuar a tradição da
marinha mercante alemã no

domínio do transporte de
passageiros. Não Se' acredi
tava que esse ramo da nave

gação pudesse dar o rendi
mento indispensável, falan
do-se até mesmo da necessi
dade ,de subsídios constan
tes.
Por ocasião' do lançamen

to de um navio de carga, um
dos membros da direcção da
Hapag, Dr. Wachs, declarou
perante jornalistas em Ham
burgo que esta grande com

panhia, assim como outras,
estavam em negociações com

os estaleiros para a cons

trução de dois grandes na

vios de passageiros de 25.000
a 30.000 BRT. Os estaleiros
já tinham apresentado as

suas ofertas.
Até agora as companhias.

de navegação alemã tinham
se limitado a construir- na
vios de carga com algumas
cabines para passageiros.
Tentava-se criar uma forma
combinada que desse o ren

dimento indispensável. Os
armadores falavam com cer

to cepticismo, mas também
com tristeza, dos dias em

que os gigantes como o "Eu
ropa" e o "Bremen" ainda
eram detentores da "Fita
Azul" do Atlântico. Afirma
va-se que as carreiras de
passageiros seriam demasia
do caras,
Entretanto mudaram de

opinião. O Dr. Wachs mani
festou a sua convicção que,
apesar dos preços relativa
.nerite elevados, os novos na
vios dariam o lucro necessá
rio para os juros e a amor

tização do capital a inverter.
A8 cabines de que os navios
alemães hoje djspêm estão
rempre ocupadas com mais
de meio ano de antecedên,
ca. Quanto aos problemas
ele financiamento, o Dr.
Wachs manifestou o seu op
timismo.
Fez-se, no entanto, uma

restrição importante: Os
navios. de pRssageiros da

I ]'iam rendimento enquanto

aumenta seus lucros na c r i a ç ã o de porcos}
bezerros e aves.

Maiores lucros e menores preocupações
Para você ter uma idéia dos resultados excepcionais
que AUROFAC lhe pode proporcionar, veja as di

ferenças dêste confronto!

AUROFAC acélero' o' crescimento!
I

Aurofac contém AUREOMICINN' e Vitamina B-I2 •

por isso acelera o crescimento dos animais, protegen
do-os, 'ao mesmo tempo, contra as doenças que, íre

qúenternente, são fatais. AUROFAC é fruto de vários
anos de investigação d'êntÍfica da American Cyanamid
Cornpany.

ASSINANTES INSCRITOS ATÉ O DIA 20 DE NOVEMBRO

POI�TRONAS: - Sr. e Sra, Dr. Clarno Galletti, Sr e

sra. Dr, Fúlvio Luiz Vieira, .Sr. e Sra. Osmar Rigueira, Sr.

Sra, Carlos Gn luff, Sr. e Sra. Paulo Rudi Shnorr, Sr. e
Sr. e Sra. Carlos Galuff, Sr, e Sra. Paulo Rudi Shnoor, St. e

Sra. Osni Ortiga, Sr. Barão Dietrich Von Wangnnheim, Sr,
Sr. e sra. Liberato Laus, Sr, e Sra. Walter Nozogrot, Sr, e

sra. Dr, Henrique Berenhausen, Sr, e Sra. João Eduardo
Moritz, Sr. Sra, Dr, Mário Lnurindo, Sr, e Sra. Irajá Gomí
ele, Sr. e sm, Mário Moura, Sr. I� Sra, Dr. Abelardo Rupp,
Sr, e Sra, Dr. Fel'nanclo Mendes, Sr, e Sra, Dr, Wilmar Dias,
Sr, e Sra. Gentil Ferrazzi, Sr. Felipe Boabníd, Sr. Eduardo
Lins. 81'. e sra. Heitor Lima, Dr. Apolônio Bouret e Sra., Sr.
e Bra. Emídio Cardoso, 81', e Sra. Caldino Lenzi, Sr. e Sra.
Dr, Emanuel Fontes, Sr, Major Henrique Klappoth, Jorna
lista Jairo Callado e Srta. Iná Vaz, Sr. Harry Corrêa, Dr.
Dib Chnrém, Sr ..e Sra. Dr, Dante de Patta, Sr, e Sra. Alfre-

� dei Foes, Sr, e sra. Dr, Thelmo Ribeiro, Sr. e Sra, Antônio
Evangelista, Sr. Nelson Brasil Sr. e Sra. Dr: Roldão Con
soní, Sr, e sra. Carlos Leisner, Major Elpídio Fra.goso, Sr.
e Sra .. Espsr idiâo Amim, Sr. e sra. Dr, Danilo Duarte e Sra.,
Sr" e Sra. Otávio Lobarbenchon, Sr, Nemrod Lebarbenchon,
Sr, e Sra. Dr, Antônio Modesto, Srta, Zoraide Boabaid, Sr.
Savas Joanído, Sr, e Sra. Dr. José Iracema, Sr. Hans Ven
Wangenheim, Sr, e Sra, Dr. Lerner Rodrigues, Sr. e Sra. Dr.
Sílvio Pirajá Martins, Sra. Délia Amim, Sr, e Sra. Carlos
Gonzaga, Sr. e sra, Capitão Newton Lemos do �rado, Sr,

- Euclides Pereira, Sr. e Sra. Osní Gama e Srta. Circe Gama
dEça, Sr, e Sr;1: Emanuel Pernírn ele Campos, Sr. Dr, Rui
Pontífi'ce ele Souza (4), sr. e Bra. Dr, Newton Ávila, Sr. e
Sra. Prof. Silvio de Oliveira, Srta. Tereza Fialho; sr. Zuri
Machado. Capitão Ari Waknin e Sra. Dr, Waldir Busch e
Sra, Dr. Polidoro Santiago e Sr:1., Sr. e Sra. Alfredo Che
rém, sra. Olga Mafra e srta. Nelzn Mafra,

CAMAROTES: - Dr, Tom Wildi, Dr. José Moellmann,
Capitão-ele-Fragata Prederíco Gianini, Dr. Aderbal Ramos
da Silva, Dr, Cláudio Valente Ferreira, Dr. Antônio Luz, Sr,
Dahil Amim, Major Augusto de Farias, Dr. Hanrlque Rupp
Junior Dr, Cid Rocha do Amaral.

I
�'------�------��--------------�--------...

NA MESMA IDADE

Sem AUROFAC Com AUROFACAUR'OFAC é fácil de usar I

AUROFAC pode ser adquirido já em mistura com as

rações, ou puro para ser misturado em sua própria fa

zenda, de acôrdo com uma fórmula muito simples, não

exigindo máquinas especiais.

()

AUROFAC assegura maior economia

Através de rações bem balanceadas: I) os animais
crescem mais depressa e adoecem menos, 2) conso

mem menos alimento para a engorda, 3) pesam mais
e dão maior rendimento.

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

Já está à venda no Brasil

----------------�---------------
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....pequena despesa e grandes lucros!

�
Exija rações enriquecidas com AUROFAC ou refo�-
ce-as, você mesmo, com êsse magnífico suplemento ali

mentar que opera milagres de saúde em sua criação!

�'
ISQ ,-

.

(

Distribuidores exclusivos

LABORATÓRIOS LEDERLE 00 BRASil S. Aó
RIO: Rua 1.. de Março, 9

s. PAULo': Rua Lavapés, 326

RECIFE: Rua do Hospício, n - loja
B. HORlZ-ONTE: AV, Olegário l'ilac1el, 579

P. ALEGRE: Rua Sermo!" dos Passos, 280

SALVADOR: AV. 7 de Setembro, 142 - 1,· andar .

Escreva-nos e teremos prazer em

emaer informações detatha�a-s.

J'
· "ReAde"·a S81U

'

II
Romance de SALIM MIGUEL uma EDIÇÃO SUL"

Distribuição da:
I.IVRARIA ANITA GARIBALDI LTDA.

Praça XV de Novembro, N. 27 - Florianópolis

',y,arCQI registrada.

.

ASTROS DA SERIE MUNDIAL
- BAISEBOl-

as passagens por aviões se tal' com baixas de

preços.,mr ntivessem no nível actu- Além dos transportes aéreos
a l, Devido aos investimentos impor-se-ia o turismo em

das companhias de aviação, massa que asseguraria
que pensam na adquísíção rentabilidade das
de novos modelos de propul
são a jacto. não se deve con-

"CARUTOS" VAI PRODUZIR
LONDRES, 23 (U. P.) 'pois toda a família

Charlie Chaplin virá a Lon- virá à Inglaterra, no

dres no próximo mês. do proximo ano, quando
A sra. oona Chaplin, que rá dada a primeira "volta

hoje chegou a esta capital, manivela" do novo filme
anunciou oficialmente que Charlie Chaplin.
Cnrlitos viria à Inglaterra no 'r�··

......

proxímo mês, para coma- Segundo a sra, Chaplin,
çar a preparação <lo, novo I tomadas de cenas

filme que deverá ser rodado aproximadamente seis

ali. Carlitos voltará à Suiça e seriam rodadas em

para passar o Natal e o Ano I ele Londres ou perto de
Novo com seus filhos e de- dres.

A=
-- --

--ô5iafE
---

a

�Rfs
--

...
LEILÃO N. 435, DE 26 DE NOVEMBRO DE 1955

.

Importação de Frutas
Entrega Pronta'

US$ Argentina - 190.000 10.000 200.000

US$ Uruguai 38.000 2.000 40.000
BENS DE PRODUÇÃO - ADUBOS

US$ Chile 1.000

US$ ACL. 1,000

Entrega 120 dias
US$ América

do Norte 3.000
BENS DE PRODUÇÃO - INSETICIDAS

US$ Argentina 2.000
US$ Uruguai 2.000

US$ ACL. 1.000
ASTROS DA SÉRIE MUNDIAL - BEISEBOL

dos Brooklyn
na Série Mundial: Edmundo Amores (à esquer-

e seu companheiro Duke Snider. Amores, também co

como "o raio Cubano" entre seus companheiros
quadro, manteve os Dodgers vivos no terceiro jogo

seu batting pesado e preciso. Sn ider ajudou no

jogo e durante toda a Série.
Todavia, os comentaristas desportivos são acordes
afirmar que Amoras será mais conhecido por sua apa

clássica e dramatica - naquela jogada já famosa
Amoros 'fez no sexto "ínning" do' sétimo e decisivo
e que decidiu a Série. Nesta partida, os New York

tinham dois homens em base o seu melhor bat-

Yog·i Berra, na primeira. Com a cautela e a classe de

"matador", Amoras serviu uma bolsa a Yogi que a

todavia, sem poder evitar que o veloz "raio Cuba
apanhasse a bola e a passasse a um companheiro que

McDouga.ld, dos Yankees, ganhando a série pa-
os Dodg�r·s. _;_ Foto USIS).

."

Parquetina
não esconde o seu

pêso. A senhora

sai ganhando quando
A MElHOR (iRA

compro

parquetin'/Aal,IJ"il1f1
-

* Bri;::��:::�_
..�I(II' * Rende mais'

-". *: Dura mais!

Entrega 120 dias
-

.US$ América
do Norte 3.000

.....-.-.-..-_•••*:...........,--_·.�-.·.-..·.ifiJ..·.-.·.·.-;......-.r!_."....-.-.-.·.-_-.-_·

\ \

Senhores ComerciaaJes
e Industriais:

o Impôsto de Renda pago sôbre o lucro real, apura
do pela escrita comercial, é mais justo do que o calcula
do pelo lucro presumido, corn base na escrfta fiscal. Pa
guem somente o ímpôsto devido, encal'regan,do o nosso

Escritório da feitura das' suas escr-itas. Aceitamos tam
bém escritas atrasadas.
ESCRITóRIO CONTÁBIL-IMOBlL!ÁRIO· PERlWNE

Rua Deodoro, nO 11 - Caixa, Postal nO 355-
�o_ne nO 3222 '- Florial1ópolis. �., )� _

..
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Osvaldo Melo

Inegàvelmente, possue Flo

rianópolis, um ótimo serviço
de transportes coletivos.
As linhas de ônibus que

circulam a Cidade por todos
OS belos e se estendein até o

continente, percorrendo já
agora, todos os recantos mais
distantes da Ilha, bem como

praias e adjacências, consti
tuem um magnifico serviço,
principalmente no que diz

rsspeíto- ao de transbortes na

Cidade.
Não fôra a falta de troco,

que é problema que tanto a

borrece as Emprezas como

principalmente os passagei
ros, estaria tudo correto, A

quelas irritantes fichas '!'tIe

papel., impróprios para a fi

nalidade a que se destinam,
constituem constrangimento
geral. As vezes recebe-se uma

dessas fichas em tão péssimo
estado de conservação, que
não vale guardá-la, por im

prestável e suja que se torna.
Lembraríamos aqui, que esse

"troco", no valor das desapa
recidas moedas dívísíonárlas,
fosse impresso de maneira a

não se tornar um verdadeiro
abacaxi para os passageiros.
E, por falar em moedas de

50 centavos, temos que falar
nos abusos continuos que eS

tão sendo praticadas contra
o povo.
Há casas que marcam seus

artigos de venda com o acres

cimo de 50 centavos. O fre
guez, que é sempre quem vai
no "pacote", nunca tem 50

centavos e a casa vendedora,
muito menos.

Assim, ou recebe uma ba
linha (que vale que não é de

revolver) dessas balinhas de

chupar, bem ordínaríastnha,
que não vale 10 centavos ou

deixa um cruzeiro nas mãos
do comerciante para não se

aborrecer.
Dá-se tudo, porque é o jogo

do "vale-tudo", para "cobrir"
a falta dos invisiveis 50 cen

tavos. Um grampínho para

cabelo de mulher, um selo,
uma bobaginha qualquer, que
justifique a falta de troco. O

freguez raro reclama, porque
a quasi totalidade da fregue
sia é composta de funcioná

rios públicos e como eles são

quem pagam as custas, a ma
joração de impostos, o au

mento de taxas, porque sua

função é de representar o

bóde expiatório, fácilmente é

levado na onda dos 50 centa-

--Florianópolis, Domingo, 27 de Novembro de 1955

Uma página negra da
- nossa

.

história
,;"�l
"�'I!!!IZI

André Nilo Tadasco

Há 20 anos, brasileiros amorais escreveram a mais ne

gra página de nossa História Pátria.
Ainda hoje a nossa repulsa é a mesma de então, por

que o comunismo, alicerçado no conceito materialista da

vida, é o mais ferrenho inimigo da civilização cristã.
Só o concebemos como meio de aniquilamento para tõ

das as conquistas da cultura, da civilização, do relicário
I

hlstôríco que nos legaram os nossos Maiores e que devemos,
manter Para transmíti-lo mais enríqusçído às gerações vin-'
douras.

Diante do Altar, encravado nos músculos de nossos Co

rações, recordando os heróis que tombaram ante as balas
assassinas daqueles que 'se levantaram em 1935 empunhan
do a bandeira vermelha da foice e do martelo, meditamos
hoje para enaltecer e nos convencer de que a glória do ho
locausto militar se inspira nos ideais inalteráveis e pere
nes da consciência livre da personalídads humana, quando
no cumprimento sagrado e integral do dever!

Somente homens livres pódem aquilatar a grandiosi
dade do conceito de PÁTRIA e serão capazes de sentí-lo e

compreendê-lo, porque a PÁTRIA é a sublimação de tôdas
as fôrças do espírito! Daí crermos, com fé, que o nOS.30 BRA
SIL jámais será quartel para os seguidores de crédos- es
tremistas, da direita e da esquerda!

Vinte anos são decorridos e ninguém impedirá que a

nossa imorredoura gratidão e o nosso pensamento cerquem
com as flôres de nOSSa saudade os túmulos das vítimas
daquele nefando movimento, daquela página negra de nos

sa História!
Um imperativo cívico dos que amam o Brasil e não eS

quecem OS que morreram _pela Pátria, hoje se nos depara -

e não sejam somente os Militares os únicos a se unirem
nesta homenagem, mas toda a Pátria, através tôdas as suas

Classes, numa elevada e consciente, verdadeira e consagra
dora romaria de elevada brasilidade!

Se Câmaras mortuárias, cobertas com a Bandeira Auri

verde-estrelada; se mulheres choram a viuvez, crianças la
mentam a orfandade e amigos pranteiam amigos; se armas

estiveram e estão em funeral recordando os heróis que tom
baram no cumprimento do dever, assassinados covarde
mente pelos amorais bajuladores da flamula vermelha da
foice e do martelo, - recordemos. .. e nessa recordação
bem compreendamos que morrer pela Pátria é o dever dasI horas excepcionais; viver para a Pátria, e nunca da Pá
tria, é o dever de tôdas as horas!

Hoje, decorridos vinte anos, reconhecemos que não
morreram em vão aqueles que, em 27 de Novembro de 1935,
deram seu sangue e suas vidas para impedirem a destrui
cão da Pátria Brasíleíra!
"

E na repulsa aos credos estremistas, verde e vermelho,
estamos prontos a atender e cumprir; integral e conscien
temente, os nossos mais caros deveres para com a Terra
que nos servíu de berço, que será sempre a Pátria Livre e

Soberana do grande, uno e indivisivel Povo Brasileiro!

vos.

Falámos em ônibus no iní
cio desta croníqueta,
Falemos, agora, na explen

dida iniciativa do sr. Prefeito
da Capital, mandando colocar.

em todos oS pontos da Cida
de e do Continente, aqueles
abrigos modernos, usados nas

grandes capítaís do país.
Durante muitos anos, vi

nha-me batendo por esse

melhoramento em crônicas
que publiquei pelo jornal "A

lGazeta".
Tais melhoramentos como

tantos' outros, que �oram aS- (suntos quasi obsedíantas de

meus modestos artigos, lo
graram, afinal, a atenção das
autoridades competentes,
sendo o Teatro Alvaro de
Carvalho, que vai ser' breve
inaugurado, o velho tema, até Isua derrubada. .

Mas, voltanâô aos abrigos,
temos que registrar aquí, cê
nas deprimentes que todos
têm verificado.' Vários' mar
manjos e principalmente os

cobradores do serviço de ôni
bus, quando êstes estão no

ponto, deram,:sé ao 'ridiculo
esporte de transformarem as

vigas de ferro dos novos a

brigos em barras para exercí
cios físicos. E, chegam até a

brigar para terem a primasia
de se pendurarem nas barras
ímprovísadas, Os proprietá
rios de ônibus bem que po
diam chamar a atenção dos
garotos funcionários coibindo
tal abuso, desde que ainda
não possue a Prefeitura uma
Guarda Municipal; tão neCes

sária para zelar pelas coisas
públicas da Cidade ...

ESCOLA NORMAL "Coração de Jesus"
As solenidades de formatu- diplomas no Cine Ritz.

ra das Magistrandas da Es- O patrono da turma é o

cola Normal Coração de se- deputado Braz Joaquim Al
sús, desta Capital, se realí- ves, Presidente da Assembléia
zarão no dia 3 de dezembro. Legislatíva do Estado, e pa-
Às 7,45 horas, será rezada raninfo o dr. Pedro Ferreira.

missa em ação de graças na Homenageaâo de honra o

Catedral Metropolitana e às professor João dos Santos
19,30 dar-se-á a entrega te, Areão.

SERVICO DE AUMENTACAO DA
, ,

PREVIDÊNCIA SOCIAL (SAPS)
Delegacia Regional- Santa Catarina
Comunica que o novo pôsto de subsistência, denomi

nado "Vila Operária", instalado no Saco dos Limões estará
aberto aos previdenciários, à partir das 8 horas (oito), do
dia 1° de dezembro próximo vindouro.

Reinaldo Behr

Delegado Regional

CONVITE
O Comandante da Infantaria Divisionária 5 ,o Co

mandante do 5° Dístrtto Naval e o Comandante do Des
tacamento de Base Aérea, convidam as autoridades e o

povo em geral, Para a missa que farão rezar amanhã dia
28 às.9 horas, na Catedral Metropolitana, em memória dos
companheiros mortos quando da intentona comunista do
dia 27 de novembro de 1935.

EscàLAS. PREPARATÓRIAS
Dicionários Larousse e D. Azevedo

matricula na's Escolas de Ca
detes.

Comunicam-nos, para co

nhecimento dos interessados
que está proibidO o uso dos
dicionários Larousse e Do- Assim os interessados de
mingos Azevedo no exame de verão se munir de novos di
francês quando da realização

.

cionários para os próximos
do concurso de admissão à exames.

Verinha
. Bonnassis
Aniversaria-se hoje a ga

ante e prendada srta.: Veri
.iha Bonnas.sis, dileta filha
do nosso prezado conterrâneo
:lr. João Baptista Bonnassis
� de sua exma. esposa d. Elsa
Bonnassis.
Por tão grata efeméride a

jistinta aniversariante re

cepcíonará seu ele'vado nú
mero de amiguinhas na resi
dência de seus dignos geníto
res, com uma festinha ínti
ma.

O ESTADO prazarosaments
formula os melhores votos de

-u
----

MAJOR PEDRO
CUNHA

O falecimento, ante-ontem,
nesta Capital, do nosso Ilus
tre patrício, Major Pedi"o Au

gusto Carneiro da Cunha, foi
motivo de geral consternação
em todos os circulos sociais
não só de Florianópolis, mas
do Estado, onde 'o extinto' era
muito conhecido e' estimado.
Em Santa .Catarina exerceu felicidades.

o Major Pedro Cunha vários --�--------r--

e altos posto�' a_dministrati': PERDEU SEvos, como a díreção do

Tesou-1
�

1'0 e a Secretaria da Fazenda, "A-
em todos se havendo com a Roga-se a _p�ssoa q.ue en-

maior honraclez e espírito pú- controu no. �mbus Circular,
blico e em todos prestando uma cartoírínha de couro

reais e inestimáveis serviços marrom, contendo 180 cru

ao Estado. zeíros, a fineza de entregá-la
na Rádio Guarujá, por ser o

proprietário pessôa extrema
mente pobre.

8, pela concorrência de ami

gos, admiradores e colegas,
constituiu verdadsíra home
nagem de consagração à sua

ÚLTIMOS
MOMENTOS

Nosso confrade de impren
sá, dirigiu por vários anos o

"Diário da Tarde", quando
deixou patenteada a sua

compostura de homem de
trem e de político austero, fiel
a

. principios e ao seu partido
e inimigo declarado de reta
liações pessoais e de ataques
e injúrias à dignidade alheia.
No seio da classe dos verda
deiros jornalistas, gozava, por
isso, de invejável autoridade
moral, a par da estima de to
dos.
O sepultamento dos seus

restos mortais efetuou-se on

tem, às 17 horas, no cemíté-'
rio da .Irmandade dos Passos.

RIO, 26 (V. A.) - Está co

movendo a cidade o drama
da macaca "Catarina", que,

por muito tempo, foi das

principais atrações do' Jardim
Zoológico e querídissima,
principalmente da petizada
que, todos os domingos, acor
re à Quinta da Boa Vista.

"Catarina", já velha, teve há

pouco, disturbio cardio-vas
cular ("new-Iook" do mo

mento) e ao que diz seu ve

terinário, tem apenas' maismemória.
vinte e quatro horas de vi-O 'ESTADO que o tinha en-

" ,
.

. da. Nesses últimos momentostr e seus gr andes amigos, Ie-
d

e, tê
.

"C t rina" vem" , .
' e eXlS encla a ava a ramüía enlutada as ex-

d l' t d com soro- . sen o a imen a a
pressoes cio seu Intenso pe-j d ;'Ringer" já que se recusa
zar. e

.'"
......_:l comer frutas .

"Dia �a Infâmia"
- "Não é possível deixar no olvido e sem um movimen

to de repulso, mórmente nesta hora de angústia universal,
aquele amanhecer que a brutalidade bolchevista, com seus

processos 'sanguinários e covardes, transformou em o "DIA
DA INFAMIA!"

Eis chegado ri instante de patentearmos nossas con

víccões democráticas com a reafirmação de nossos senti
mentes cívicos e de amôr incontestável ao Brasil!

No mais edificante exemplo de sacrifício pelo cumpri
mento do dever, tombaram, assassinados pelos comunistas
no "DIA DA INFAMIA", naquele trágico 27 de Novembro de
1935:

Tenente-coronel Misaél Mendonça
Major João Pinheiro Ribeiro
Major Armando de Souza e Melo
Capitão Danílo Paladíní
Capitão Benedito Lopes de Bragança
Capitão Geraldo de Oliveira
1° Tenente José Sampaio Xavier
2° Sar,gento José Bernardo Rosa
2° Sargento Jaime de Morais
3° Sargento Abdiél Ribeiro dos Santos
3° Sargento Coriolano Ferretra Santiago
Cabo Luiz Augusto Pereira
Cabo Clodoaldo Ursulano
Cabo Francisco Alves da Rocha
Cabo José Harmito de Sá
Cabo Alberto Bernardino de Aragão

. 'Cabo Manuel Bírê de Agrella
Cabo Pedro Maria Netto
Cabo Fidélio Batista de Aguiar
Cabo' Wilson Franca

- Oabo Perícles Leal Bezerra
Cabo Orlando Rodrigues
Cabo José Menezes Filho
CaboíWalter de Souza e Silva
Cabo José Maria Cavalcanti
Soldado João de Deus Araújo
Soldado Lino Vitor dos Santos
Soldado Luiz Gonzaga de Souza

Caíram' como bravos, honrando o juramento que fize
ram ante a Bandeira Auri-verde-estrelada, e nos legaram
um exemplo diignificante de destemôr, de renúncia heróica
e de amôr à Pátria Brasileira!

Não rriorreram em vão, naquele combate' ao traiçoeiro
comunismo, porque deram suas vidas para impedir ades·
truição da Pátria, o rebaixamento moral dos costumes e o

cerceamento total da Liberdade!
As nossas mais comovidas homenagens aos que deram

à seu sangue e sua vida por um Brasil livre, por um Brasil
tranquilo, por um Brasil para os Brasileiros!

AVISO
Tend'o em vista que muitos proprietários de estabeleci

mentos comerciais, industriais e profissionais, sujeitos ao

registro de vendas e consignações, não estão ainda devida
mente esclarecidos quanto a apresentação da declaração to
tal das mesmas, realizadas no período de' 1° de Julho de
1954 a 30, de Junho de 1955, de acôrdo com o Código Muni
cipal, esta Diretoria avisa aos interessados, que fica pror
rogado até o dia 30 do corrente, impreterivelmente, '0 prazo
para a apresentação da referida relação.

Diretoria da Fazenda, 24 de novembro de 1955.
REINOLDO ALVES - Diretor

NOVOS MEMBROS
DO GABINErrE CIVIL

UM PALETO?
Pede-se à pessôa que en

controu um paletó de casi
mira azul-marinho" com en

velope de otícío do Departa
menta dos Correios e Telé
grafos e outros documentos:
pertencente ao sr. Mário Fer
reira, o obséquio, de entregá
lo no citado Departamento,
:jUe será gratificada.

RIO, 26. (V. A.) - O pre
sidente Nerêu Ramos assinou
os seguintes decretos na Pre
sidência da República, desig
nando, o oficial administrati
vo, classe M, do Ministério da

Edueação e Cultura, bacharel
Alvaro Pereira e o engenhei
ro, classe O, do Ministério da

Viação e Obras Públicas, sr.

Líbero Osvaldo de Miranda,
pará sub-chefes do Gabinete
Civil; o diplomata, classe M, ,PARIS - O Instituto Pas
do Ministério das Relações teur anunciou que a vacina
Exteriores, Aloisio Napoleão francesa contra a poliomie
de Freitas, para chefe do Ce- lite, que foi submetida a ex

rimonial da Presidência; o periências nos últimos me

contador, classe O, do Minis- ses, somente será autorisada
térío da Fazenda, Leopoldo a seer produzida para o pú
Neri de Andrade, para secra- blico depois das conclusões
tárío do chefe do Gabinete· da Conferência, convocada
Civil; e, o capitão-tenente pela Organização Mundial
Jorge Soares, para as funções; de Saúde, que se realizará
de ajudante de Ordens elo. em Estocolmo no fim deste
presidente da República. I mês..

.

Poliomielite

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

Não havia mês que o nosso plancdeobreíro Gover
nador não fôsse ao Rio, uma, duas e até três ,vezes.

Levavam-no, segundo sua imprensa, os mais al
tos interesses do Estado. Havia até algumas viagens
irremoviveis e inadiáveis, como as de vésperas do
Grande Prêmio Brasil, no Joqueí Clube.

Agora, de uma quinzena para cá, o nosso eterno
viajante sustou êsse costume de f1yng dow to Rio.

Parece, entretanto, salvo' melhor juizo; que nunca
houve prazo melhor para a defesa dos interesses ca

tarinenses do que o atual, quando um ilustre barri
ga-verde está rio Catete.

Ide, pois, ó Governador!
x x

x

O sr. Jorge Lacerda, por mais retraído que pre
tenda ser, não pode esconder a sua solidariedade ao
sr. Nerêu Ramos e ao papel histórico desempenhado
pelo eminente catarlnense nas últimas crises cardio
vasculares da Democracia brasileira.

O sucessor do sr. Bornhausen sabidamente não é
japonês para apoiar o golpe visando a evitar a posse
dos eleitos de 3 de outubro. Ficar com a U. D. N. seria
praticar o haraquiri. Mas - repitamos - o sr. La
cerda não é japonês.

Se lhe é proíbído ser golpista, há conveniência em
não se declarar, pelo menos abertamente, contra o

golpismo udenista, benzido pelo Mons. Arruda Câmara,
em nome do P. D. C.

Até agora, por isso, o sr. Lacerda se apegou ao
conselho de ,Lauro Muller - "Em tempo de muda ca
nário não canta" - e evitou uma definição tranchant.

Não ficou, todavia, hermético. Indo ao Tribunal
Eleitoral, pedir novas do seu diploma, comentou por
lá:

- ESPero q.ue êsse diploma, por sinal o terceiro
que obtenho, não �eja como o de médico e o de advo
gado, mas me sirva realmente!

Levando em conta a timidez do sr. Lacerda - ti
midez um tanto quanto parecida com a do outro La
cerda, o Carlinhos - lemos nessa sua declaração uma
veemente repulsa ao golpismo e um irrestrito apoio
aos srs. Nerêu Ramos e Teixeira Lott.

x x

x

Cherstenton assinalou que não há momento so
lene, drama ou tragédia, Sem um paradoxal e cons
trangedor tique de humorismo.

O Jornal, de ante-ontem publicou o seguinte:
" Regressam hoje a Florianópolis, os deputados es

taduais Volnei de Oliveira e Paulo Bornhausen, que
representaram, aqui no Rio, o governo Santa Catari
na nos acontecimentos polítícns posteriores ao 11 de
novembro",

Cherstenton tem razão.
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