
RIO, 28 - (E.) - O PRESIDENTE NERÊU RAMOS NOMEOU HOJE, COMO FÕRA ANUNCIADO QUE O FARIA, 6 EXECU10R DO ESTADO DE SI
TIO. A ESCOLHA RECAIU NO GENERAL LIMA CÂMARA, ILUSTRE MILITAR QUE NOS ALTOS POSTOS EXERCIDOS S'EMPRE SE DESTACOU PELA
SUA ENERGIA-E SERENIDADE. O GAL.lIMA CÂMARA FOI CHEFE DE POLICIA NO GOVERNO DO MARECHAL EURICO GASPAR DUTRA.
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� Rubens de. � �O mais antisoDiá-

! Arruda Ramos �iJI � rio de S� Cálari na

Sob 11p. to
� G�RENTE � ti.

� Ano XLII ra � ln,
"'f Domingos. F. �. f!"I: RIO, 28 (V. A,) - O sr. por civismo, amor ao direi-

· dA'"
N. 12.334 Heráclito Sobral Pinto ende- to, e propósito de 'ver respeí-

� .

e
, qUino '�

, reçou ao diretor da revista taela a vontade soberana das

�e,.. * _
�•••Y' '" -� Manchete a seguinte carta: urnas. Atribuir-me ambições

Edição (10 hoje - 8 páginas Florianópolis, Terça-feira, Novembro de 1955 Cr$ 1,00' Rio, 25 de novembro de subalternas e pessoais é nc-

1955. gar o exemplo da minha vi-

Acabo ele tomar conheci- da. Ninguem melhor do que

mento das palavras constan- você sabe que não atuo em

tes da secção "Notas Breves", setor algum sob a inspiração
estampada à pag, 13 do n? elo interesse, qualquer que

13'8 ele "Manchete", de 26 do êle seja.
corrente, que declararam ter Não sei se o sr. Ju celino e

eu perdido "vários amigos da o S1'. João Gonlart, irão, al

Liga Pela Legalidade" por gum dia ao governo. Mas, se

força da minha posição em forem, pode o autor. das pa

face dos acontecimentos de lavras insultuosas ficar cer-

11, tambsm deste mes, acres- to de que não terá jamais o

cantando que, segundo dltos prazer de escrever em jornal
em curso, eu deverei "ser" o nenhum, matutino, vnspertí-

OS AUTOS DO INQU'ERITO procurador-geral ela Rcpú- no ou revista o mau nome,
'

- ,
blica no governo Juscelino". como beneficiário do que

. RIO, 23 (V. A,) - Fornn1 teressos polittcos medlatus , Teixeira Lott, ministro da digo da Justiça Militar. amigo íntimo de Lacerda. Es-
'-

Estas palavras encerram quer que seja do governo dos

"'enviaelos à Câmara ele Depu- ou imediatos prntícaram atos Guerra, a quem Incumbe So- Finalizando sua sntrevtsta te trecho diz: - "Lacerda ex-
.

tados, atendendo fi um re- criminosos. lucíonar o mesmo o remeta- o deputado Aarão stoíbruck clamou que ele poderia fa- uma infâmia. Já declarei, em candidatos do PSD, PTB e

. .
,,' termos peremptórios ampla- PR. Nem êle, nem ninguem,

querimento nesse sentido Dentre estes ultímos, COI'.- lo às autoridades compr.ten- chamou a atenção do repor- brícar uma denunCIa com
1 d

'.
. ,I mente dívu ga os na impren- neste país verá jamais aSSO-

formulado há tempos pelo tínun a peça, ocupam lugar tes na forma do paragrafo ter para um trecho C111'lOpO qualquer um dos seus rapa- I
d t ít 1

_

I sa es a capi a que nao pe- cindos: em decreto, ou outro

deputado Aarão Steibl'l�ck, de dcst.aque o deputado Car- segundo elo artigo 117 do Co- elo depoimento de Malfussi zes do C1ub ela Lanterna". "t0.0, não quero, e não acei ° qualquer papel, o meu nome

���=����::�=�����-I·s�o·�I-a�.·m�e�n�t�o�d-
....

a�U�D
............

N�c-oG.i=:f=��=�=��=:��ral Maurell Filho sobre a ia- Gados. Deixam de ser incluí ..

, também, em termos psremp- vice-presidente da República.
mosa "carta Brandi". O au- dos como ínstígadores dos

. tórios, igualmente divulga- Viva e verá ..

tal' do l'eql1el'imento de in- crimes o coronel Adil e os

Iform;çi5es que está estudan- oficiais que, por sua ordem,

a ordem p o·I.Ji.1t-Ica � -" �::l:a�:�g��;ee ��l���V�'S���� SU�S����'��e;�: �����eje:��
elo' torlas as peças- elo inque- se utf lizarnm de 111n dos re-

- 'i '

.
.

� ,

-

candidaturas dos srs. Jusce- dade que faça publicar, na

rito para. fazer um longo e feridos farsantes como agon- �

sensacional discurso na Câ- tes ele informações facilibm-' Ai 1. d I J
lino e João Gou1art mesma página, e na mesma.

OOSO rínes per eu _o conlro e. uarez Defendo, com "e�ergia, a secção, êsse meu 'Veemente
mara declarou à reporta- do-lhes inclusive meios de

,

Posse dos que forem procla- ,protesto, como justa repara- ,

gem dos jornais da capital, transporte pela FAB por ser

T
\

Ih
. 1

1 avora a ete aos aceatecíment o's_
mados eleitos pela Justiça ção aos meus brios injnsta e

como incursos no .nrtlgn 33 não só licito como usua va- -

Eleitoral, porque está é a gratuitamente feridos. Pobre
do Codigo Militar. lerem-se os serviços ele in-

e i d t íd
única maneira de resguardar Pátria, em que "e respeitam,

Admite aquele parlamen- formações elas forças arma-

.

-

es orço os par lOS.• o regime democrático insti- por paixão política, a dígnf..
tal' 'que, pela gravidade das das do concurso ele ditaren-:

�

1
tuido pela Constituição de dade e o desinteresse dos

conclusões a que chegou ates categ:orias sociai,," não Pub íca o "Correio da Ma- Por seu turno, o PSD, solí- ram ainda, elo ponto de vista
1946. Procedo desta forma homens ,tle bem .

. g'eneral _Ma-urell Filho, o ele- terem provas no presente In- nhã": citado insistentemente a a- partidário, 'nenhuma delibe-
" Receba o apêrto de mão do

pidado Carlos Lacerda y.enha querrto que demonstre uma Deslocaram-se às acento- cO�'dQS e a entnbolar conver- racão. Esses são os tres par- ••••••illt ..,
, I �

,

�
., • amigo, certo, e magoadp, (a.)

a perder o seu mnndato. O intençãó criminosa dos rere- címsntos, definiti�a:ne nt e, ,'$,< ,ões .:sp,bl:e ?':' n�is .�i:y�).'. 's

I �i_�I{')s,qU,? _!)_odem, no momen-
Sobral P1nto".

documento é longo' 'e dele a ridOs of.1ciais ad se $Hizirem para o te'l:reno -polittco, com . P ipOSItOS de - 'rpa,clllea�1i ", to de "Cl'lse da UDN, -SOCOl'l'e- SOÇOBROU "'-- _

reportagem cio vespertino "A de Ma1fussi como agente de o estabelecimento do contro- recuperou, rapidamente,' o la" no "campo parlamentar e MANILHA, 28 (U. P.)

Noticia", que entrevistou o informações ela FAB. le governamental do sr. Ne- controle sobre a ação parti- no campo politico, proprla- Um navio filipino a motor, o CRITICADA

deputado Aarão Steibruck, reu Ramos. O governo, estru- dária, que se temeu fosse mente dito. "Cutus", soçobrou com 23 MOSCOU, 28 (U. P,) - A

em sua residencia, destacou Tudo leva a crer que hn- turado em bases estaveis, fir- desvíadá. A ofensiva de pa- POSIÇÃO DE JUAREZ pessoas a bordo, na em1;>o- tempestade política origina-

alguns trechos do que aque .. ,jam sido.1udibriados por este mou-se e, fortalecido agora cificação, lançada Pelo sr. O general Juarez Távora, cadura do .rio Gagayan, no da pela critica à arquitetura

le parlamentar já havia assi·
.

gmve sucesso emocional que com o "estado de siti.o", ten- Ota'vio Mangabeira, recondu- segundo se informa, discor- nordeste das Filipinas.' russa continuou e agora s'e

na1ado para seus estudos so- oS vinha 'empolgando desde de a normalizar a situação ziu os pessedistas para a dando dos acont-ec�mentos Dois dos náufragos forafrl focaliza sobre as excessivas

bre a importante peça do os sUCeSSOs da rua Toneleros administrativa, que conse- orientação de defesa dos ,di-. desde a deposição do sr. Car- salvos, mas quatro aVlOes e luxuosas decorações do

rumoroso precesso. e o estreito contato que man- guiu manter-se alheia às reitos adquiridos pelos can- los Luz, não foi procurado que partiram a procura dos trem sub-tel'raneo ele Moscou.,

Diz em certo trecho o rela- tinham com os grupos poliU.. mudanças operadas nos qua- didatos eleitos a 3 de outu- pelõs udenistas, e se man- outros 26, abandonaram a as quais mais par'ecem uma

torio do general Maurell Fi- cos e com os jornalistas li- dros políticos. Nas esferas do bro, para o proximo egIinque- tem, assim, isolado, como' busca ao cair ela noite, pois suntuosa galeria de arte do

lho que Malfussi e Alberto derados por Lacerdol, que �t- Catete, segundo observou a nio. O sr. José Maria A1kI1lin, um simples expectaelor dos I
o mar tornou-se muito agi- que um recinto funcional a

Mestre Cordero se viram eS- cabou por influenci!J."lo3 i1'- reportagem, há um esforço em dado momento, reafirmou sucessos políticos. I tado. serviço do proletariado.

timu1ados na pratica do cri- resistive1mente. Est,� CHpítu- para que nenhum fato novo, o pr.oposito do PSD de não se O sr. Adhemar de Barros,

\ .........�......................- ........................;.....�.......��·.......w.·J'tJ

me em apreço pelo interess'e lo ?O relatório assí;� .cc,n-I' por provoca�ão, seja objeto afastar da linha tradicional nas ultimas reuniões do PSP,

e 'pela avidez com que certos

I
C1Ul: de pel'turbaçao da ordem de defesa dos ,interesses dos liberou os correligionários de PRESIDENCIA DO SESI

grupos ligados à politica par- "Pode-se lamentar a falta constitucional. Não se cogi- 'eleitos; oficializando o pro- qualquer orientação rigida do -

tidária de determinado;; jor- de criterio com que foi se1e- tou de censura da imprensa, grama de "posse aos eleitos", partido. Nas reuniões pesse- RIO, 28 (V. A,) - Sob a A cerimônia contou com a

nais, entre os quais "Tribu- cionado Malfussi como in- sabendo-se que qualquer me- que o sr. Gustavo Capane- pistas, como- aconteceu da presidencia do ministro Nel- presença do deputado Augus

na de Imprensa" e "O G10� formante categorizado do:: dida relativamente á divu1- ma, 'em nome da maioria, ultima vez, demonstra pessi- son Omegna, teve lugar, no to Viana presidente da Confe

bo" que, em franca campa- serviços de informuc,1.o da gação de noticias dirá res- traçou da tribuna da Câma- mismo, furtando-se, contudo, Gabinete do Ministro do Tra- deraçâo Nacional de Indús-

nha'cP0litica solucionista bus- FAB, a ponto de havei' fidc peito, exclusivamente ao in- ra. a qualquer pronunciamento ba1ho, a solenidade de posse tria, do sr. Celso Ramos, pre-

caram informações e as sol- apresentado ao enca1'l'pgado teresse publico, sensi've1 co- OS PEQUENOS PARTIDOS sobre os fatôs registrados. do sr. Eurico de Aguiar Sa- sidente da Federação da In-

taram sem indagar das fon.. eleste inquerito, como 'pessoa mo está às informações meS- O Partido Libertador, ao Seus deputados dividiram-se, les, no cargo de Presid!'Jnte dústria de Santa Catarina,

tes de onde provinham e nem indicada para acompanha-lo 1110 inidôneas. qual pertence o sr. Otávio a elespeito da cisão ser re- do Conselho Nacional do I do
coronel Lara Ribas, Ch�-

ela idoneidade moral de quem e assessora-lo nas suas inves· O presidente da República, Mangabeira, omitiu-se sobre presentada por uma minoria, Serviço Social da Indústria. fe do Departamento Adml-

as forneciam. tigações dentro e fora do preocupadO em manter a a iniciativa tomada pelo seu )lqUe não -afetou a leaderança ,
I
nistrativo ,elo SESI, ela depu-

E' de acreditar-se pois, qu:� país. E como os fatos apura- continuidade administrativa, repres,éntante, ,solidarizan- do sr. Arnaldo Cerdeira. tada Ivete Vargas, jornalis-

algumas das pessoas que se elos constituem crime de volta-se para a rotina go- do-se, desse modo, com a sua ; A proxima semana será O PRIlVIEIRO tas e mUnel'O,3aS outras pes'"

utilizaram das ai'mas torpes competencia da Justiça Mi- vernamental e solicita dos atitude. O PDC, chefiado pe- marcada pelo esforço no sen- RIO, 28 (V. A.) - O sr. SOaS. O ministro Nelson

forjadas por COI'dero e Mal- litar, sejam estes aur,os re- ,responsaveis pelo Congresso 10 dePutado padre Arruda Ca tido de encontrar uma solu- Moisés Lupion, eleito a 3 de Omegna fez uso da palavra,

fussi para dar vasão a seWl metidos ao 'exmo. sr. general' Nacional a apresentação da mara, ainda que Uel à linha ção política para a crise, a- óutubro governador do Para- tendo o sr. Eurico de .Aguiar

adios pessoais e aos seus in- de Exército Henriql1í). Dufl,�s Lei de Meios, de acordo com polít�ca da UDN, prefere si- gora instalada precisamente ná, acaba de ser diplomado Sales agradecido as referen-

a Constituição, dentro do lenciar sobre os rumos a to- dentro dos partidos e per- por unânimidade pela Justi- cias feitas à sua pessoa. O

...................._ prazo estabelecido, que expi-
I
mar, excluindo-se das de- turbando as relações inter- ça Eleitoral do Estado. E' o novo preSidente do Conselho

l'a a 30 do corrente. monstrações "cafezistas", que partidarias. primeiro governador que re- do SESI, na legislatura pas-

os udenistas salientam. como cebe o diploma que o qualifi- sada, exerceu a deputação

ESFO:JtÇO DOS PARTIDOS
i desejo de se solidarizarem ca para a poss'e, marcada federal pelo Estado do Espi-

as partidos políticos, por I
com os ultimos acontecimen- para o dia 31 de janeiro. Até rito Santo, tendo sido presi-

outro lado, esforçam-se por tos. lá, 'vai continuar exercendo o dente ela Comissão de Educa-

disciplinar os entend.imentos I Os socialis!,�s, con_trarios ao. mandato de senador. ção e Cultura ela Câmara.

que de modo imperatIVO, ele-, "·estado de SItIO", nao toma-

nrentos de várias correntes
--_.......,. _-••-.-.....-.-�-.._..._.....-�

tentam realizar, obedecendo ....-..-..........'1'&"....................-..... PELA PRIMEIRA VEZ
impulsos' puramente políti�'

,

.

- ..

RI����:��;�OAR Bi- Falou na Câmara dos Lords 'j
blioteca Municipal por deter
minação do" prof. Haroldo

Lisboa da Cunha, Secretário
de Educação e Cultura da

Mu_rÚcipalidade, rp.andotl im
primir "ex librls" comemora

Uvo d,o centenário do fale

cimento do almirante John

Taylor, transcorrido, dia. 26

do corrente. O a1m1rante
Taylor, um dos expoentes da

IvIru:inha de aúerra Brasilei

ra, teve atuação destacada
nas lutas ela Independencia,
demonstrando sempre eleva
do senso de patriotismo e ci-

• " ,.,

Lacerda e dois diretores de jornais responsabilizados.

MINISTÉRIO DA GÚERRA

Mos cuidado com os Imitações
de simples pilulas "vermelhinhas".
Nunca a imitação vale tanto
quanto o p1'oduto origlnol imita
do. Exilam sempre os conceitua.
dos P[LULAS VITALIZANTES (Cêr ...
de Sangue)' poro VERMINOSES"
INTESTINAIS e suas ANEMIAS.

..,J....().-.()._.O...(J__

-.�'.

NA JUSTIÇA
RIO, 28 (V. A.) - Já se

encontra no
.

Tribunal ele

Justiça para Ser distribuido

à uma das Varas Criminais o

inquerito instaurado para

apurar as' inegulariclades do

"Glub da ·Lanterna".

Alteracões necessaria's em
,

sua estrutura
, RIO, 28 (V. lU - O p1'e- mnelo-se, acesSO ao oficiala

slclente Nereu Ramos enviou to às praças não só para .0

a�Congresso Nacional, a- e�ercício da burocracia mili

campanhada de projeto de tal' mas tambem para o de- coso

lei uma mensagem baseada sempenho de atividades téc- Os elementos udenistas,

na exposição do m�nistro da nicas de grau médio - mecâ- mais chegados ao sr. ,Café

Guerra, general Teixeira nicos, eletricistas, etc. Filho e que\se sentiram de-

Lott, demonstrando a neces- ...,.. ....,.,........ J postos e atingidos pela de-

sidade d. atuação das leis INVIOLABILIDADE cretação do impedimento a

�ásicas que regem a estl'utu- RIO, 28 (V. A,) - O sr. A- provado pelo Congresso, si

ra e o funcionamento .do Mi- polonio Sales e mais 20 se- tuam-se, hoje, em uma área

nistério da Guerra. As a1te- naelores
. apresentaram, na de isolamento. O sr. Afonso

rações são poucas, mas bené- sessão noturna de 26 do cor- Arinos, de acordo com as úl

ficas _ pondera o titular da rente, do Senado, um proje-. timas observações, perdeu o

Guerra. Pelo referielo ante- to pelo qual durante o esta.do controle sobre ceJtos setores

Projeto, são criados na arma de sitio vigorará o paragrafo da bancada que comanda, na

de comunicações o qúadro de 15 elo art. 141, da Constitui- Câniara dos Deputados, a

engenheiros industriais e des .. çãb do país, referente á in- desp,eito da un.idade que o

dObrado o quadro auxiliar d� violabilidade do lar. O proje- partlçlo demonstrou no de�
Oficiais. E o quadro Se com- to foi remetido ,imediata- correr da batalha parlamen

Porá de oficiais burocratas e mente á Comissão de Justi- tal' contra a aprovação do

of'...L, "estado de sitio".
l",-�S especialistas, ass.egn· .. Iça.

LONDRES 28 (U. P.) -'0, O Diário do Parlamento re-
, I

marquês de Cholmomde1eY, velou agora que o septua-
, J •

1que além de pertencer a Ca-
.
genal'lO ord fez uso da pa-

mara dos Lords é inimigo ju- .lavra durante 4 minutos pa

rado dos coelhos, pôs fim aos: ra apoiar um projeto de lei

seús 32 anos de silencio par- 'para o ex-terminio dos coe-

lamentar. � lhos na Grã-Bretanha.

Lord Cholmomdeley, que'
-----------

nem nos dias aziagos do Im-I GENERAL GOES
perio, durant'e a guerra nem RIO, 28 (V. A.) - Necessi

nas horas ele Íntensa lúta Po- I
tando co.ntinuar' o seu trata

lítica de Post-guerl'a disse mento de saúde, o general
uma só palavra na Câmara Gois Monteiro requereu e

dos Lords, para surpresa de I, obteve elo Tribunal Superior
todo o mundo pronunciou Militar, do qual é membro,
quarta-feira passada seu pli- mais seis meSes de ltcenç3P
n1eÍTo disémso desd.e· 1923. em pro}Togação.visrn.o.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



2 Florianópolis, Terça-feira, 29 de Novembro de 1955 o �STADO

FARMACIA DE PLANTÃOMINISTltRIO DA AGKICULTUkA
SERVIÇO FLORESTAL

DELEGACIA FLORESTAt
REGIONAL

U&CORDO" COM O ESTADO Im

SUTA CATARINA
AVISO

A Delea-actA Florestal Regional,
no senUdo de coibir, ao máximo pos- Geuntl: DOMINGOS r. Di

AQUINOsínl, ai queimadas e derrubadas de lllil\.iJ, afim. de ímpe-
pedir os desastrosos efeitos econômicos l i ecológicos que
acarretam tais práticas, torna públ1co e .chama a atenção
de todos os proprietários de terras e lavradores em geral,
para a exigência do cumprimento do Código Florestal
(Deer, 23.793 de 23-1-1934) em todo o Estado.

-QUEIMADAS E DERRUBADAS DE MA'l'O,
Nenhum proprietário de terras ou lanador podeu

proceder 'queimada ou derrubada de mato lem lollcltat'.
com antecedência, al neeessãrta licença da autoridade flo
restal competente, conforme dispõe o Código i"lorestal em

seus artigos 22 e 23, respectivamente, estando os iniratores
sujeitos a p.malidades.

REFLOREST.AMií!N'rO
Esta Repartição, pela rêde de ...iveiros florest.als, em

cooperação, que mantêm no EstadD, dispõe de mudas e se

mentes de espécies florestais e de ornamentação, para for
necimento aos l.I.gricultores em geral, Interessados no reflo
restamento de suas terras, além de prestar toda orien'ãçãõ
técnica necessária. Lembra, ainda, a possibilidade da ob

tenção de empréstimos para reflorestamento no Banco do
Brasil, com juros de 7% e prazo de 15 anos.

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

i
-

I
O Je�toJ" .ncontr.r', nuca ee-ça0 de maieres scíareeímentos e requererem autor zaçao luna, informaçõ.. qUI nlc .Ita.de licençapara queimada e derrubadas de mato, devem díàeíamente e �� ímedíato t

dirigir-se às Agências Florestais Municipais ou diretamen- JORNAIS TIllfonl,
. O Estado .....•...•.. ... 1.02Z_.".., • te a esta Repartição, situada à rua Santoa Dumont nO. 6 A Gazeta................ 1.11611

p.�1-.1 O II
em Floí'l8nÓpnlis.

-

Diário da Tardl .......•.. 8.679.

�se I

Telefônel 2.47\1 - - Caixa Postal, 395. tn!:':!::1 ,iiicl�i'::: : : :: : ::g��

,-
Endereço telegráfico: Agr�il"a _. Florianópolis, S. C. HOSPITAIS
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SãQ Sebo.tlio (C••• d.(,," � nos "Af)�JOS f e .rapidez M:t�;��áad�"JÍ��t��"ê��: I.lil"
los Corrêa .. ..•.•.... 1.111
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so NOS CONFORTAVEIS MICRO-ONIBUS DO C�'i:����S us-

"

co

"
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-; � iA
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A mobiliária Miguel DauI

D� ROMEU �ASTOS
PIRES
IÉDICO

Com pr'tlea DO KOlpU.. 81.
DR. WALIIOR ZOIllR Fra ..elsee de A..la. e •• euta

GARCIA C.n do Rio de J.D.lr.
CLINICA .IilÉDlCA

01.1..... vola r.c:uWde lf.· CARDIOLOGIA
�Io·..l •• 1Ie41ld.. .. 1JalY\A.' Contultório: Rua Vitor ••i-.11I.dl i. Brull reles, 22 Tel. 2676.
Ex·I.terno Jlor eODeauo .... lia· Horários: Seiunda., 'Qu..rtal IterDlda�.·Eacola Sexta feiraa:
(Senolc. .0 Prof. OctAno'" Das 16 às 18 horaa.irl..... Llm.) Residência: Ru. FelipI 8ell-)lI-I.terno .0 .Serviço dfl Ctnr- midt, 23 _ 20 and.r, .p*. 1 _

.Ia i. 1I0'Jllbl L .L P... T. P. T I I 002io :alo ie J...lr.
e. .

.

Médico do Hospital de Carid.de -n-R-.-H-E-N-R-I-Q-U-.-'-P-R-IB-C{-Oe da Maternidade Dr. Carloa
Corrêa PARAISO

DOBNCAS D:I S:lNHO:aAS - H��ICO
PARTOS _ OPUAQO:l! Oper.çõea - Doençaa ie SI-

Con.: Ru. Joio Pinto D. 111, ohoJ''' - CUnle. de AII.Uol.
d.. 111,00 ã. 18,00 1a000a.. Cura0 de Il.pecialisaçl DO
Pela manh' .tenu diã- Hospital dOI Slrvidor.. do a.
riamentl no Ko.pital •• tado.
Carid.dl. (Servico do Prof. I.rl.Do

Residênci.: Andrade)
Rua: General BIU.noou" .n. Consulta. - PII. manlll .0

101. Telefónll 1.11111. Hospital d. Caridadl, .

À tarde da 1610 h. Im di.D·
DR. NEWTON te no con.ultório 'Bua Nunl.

DR. JOS. TAVAP.J:S D'AVILA -
Machado 17. �.q ..hlll •• Tira·

n dentes. 1'el. 2766lRACEMf:a. CIRURüIA G:IIaM I Residencill - 1'1111 Pruiil••H
MOLJI'STIAS NIIRVOSAS :I Doenç•• II. SeBltora. - Pr.et.. Coutillho 44.
M.lIN'l'.AIS - CLlNICA G�RAL 10ila - !llletrlcii.de M44IIl. ., CLINICA(Jonsultóno: Rua Vitor .11- diça�rJ(�:�:i:� Nacional •• ;Do.n- "elu n. Z8 - T.llfonl: 1107. OLHOS OUVIDOS IU.U

'j
CIRUiWIÃO-DENTISTAaSPBCIALlSTA a. OLHOS, Chde do Ambulat ::. o .:, Hirte- .

Consulta.: D•• 11 Iaor•• -em :I GARGANT1. CONSULTÓRIO _ Edificio Partenon _ 20 andarOUVIDOS NARIZ:I GAltG..lNTA ne M·'ntal dIante.. . .- DO DR NEY PERRONE
' .

-

R dê ia' Fon. 1411 • sala 203 - Rua Tenente Silveira, 15 .

TRATA.:lN1'0 :I OP:I.AQór:S Paiqulatr. do Uoepltal -
eSI li.C• ,. DR. GUERltlEI:aO DA rONSJ:C1.lDfr.-VerllleUao - NehUutle - Colônia Sant'An. ���N��;���;À�iLHO DI- Chefe do �erviço de 0'1'0.1- MUNO

.

.

Atende diál'iamente das 8 às 'lI horas.Ultr.-So..'" Convul.oter�pia pilo �lltro-
I GES.TIVO _ ULcaRAS DO :IS. �O do HospItal de Flori.n6poU. Formado pel� "aculd.�. H.dr 3as e 5as das 14 as 18 horas. - 19' as 22 horas.(Trata.e.te._e::.,,·�)Jl·"" ce. c�oque e �ardla:r;�l. In.-ell+n '�•• TOMAGO • DUOD:lNO, J.U.-

.. OB8ue a CLINICA Q. fPÀA�:I- naol di lhddolciBnara•.,.ulDJ·:er.id,d. Confecciona Dentaduras e Pontes Móveis de Nylon
Ir - pI•. Ma�arlOtlrapla. PliCO,Ir.r.:l. GIÁ-DERlfATOLlJGIA :I CLI-

LHOS MAIS MOD.:aNO". P ...1.
ltIO D:I .YAN-I"OAaclo-reU.olco»la - afteU••e CONSUL1'AS: ""'.rçil� e Qlli.JI� NIC·A GJllU.L TRATAMENT" da. DOINNQJ.S y ......Oeulo. - MM.r.e ,. ·..,••••a. tu da. 11 ã. li Iaora� "1.::.b:-, .-rTT· TO PAUPI'l·...

da ESPECIALlDAD� Aperfeiçoamente n. "C••• d. DR. ALVARO DE CARVALHOie Ote-:&1.o"rl...l... (Úilee (m.nhA) DR. .� \J.LU ,,,", Consulta. - p.la m.nll.l 110 Saude São IlcuIl" 'do C
.•• J:atai.) RI: 1 Anita Garib.ldi. .!lq,ul,__

--,

FILHO HOSPITAL. Prof. Fernando Paulino - Me ICO de rlanças-Horirio d••• ã. 11 ....r.. e d. (j"neral BittlncOli".

\
• À TARD. _ d•• II u I Interno por 1 ""101 do alniço PUERICULTURA - PEDIATRIA - ALERGIA INFANTILda. 111.. ã. ,1;: Iaora.. RESIDDNClAl &ua Boc_.lfl"., J!Ix i�terno d.· 10 .nbrm�ria ii,... CONSUL'rO:!.IO d. Cirurgia Consultório: _ ,Rua Tiradentes n. 9.Con.ultóriol - ]tua VI"r ilai· 1311 Te1.21l01 e Serviço d.

&'altro-lntllolOlri·1 CONSULTORIO _ a.. 101 I Prof. Pedro do l!:>IU'.r.l.. II - J'one 11171. .

- da Santa Cau do Rio d, J.n.lro ILHEOS nO Z aatai10 por : .no Da "Iater- Residência: - Av. Hercílio Luz n. 155 - Tel. 2.530.:aI'. _ :au. Sio lorc. II DR. ARMANDO VA.L)I.. (Prof. w. Ber�rdinllli). REelDENCa ,- "1'liPI Scll- nidade - lI.cola" Horário: _ Das 14 às 18 horas diáriamente.'onl 1.01. RIO DE ASSIS Cura0
.

de n"nroloci. (Prof. 'dt ° n3 Tel. 21111 Prof, Otávio Roàrirue. Lir.�a, IAu8tre�eallo). mI n
Interno por Z uno do P nto

.DR. MARIO WD- DOI ServlçQI ele ClfDlelS Iatllltll Ex interno do HO'lIltal m.ur Socorro DR CESAR BATALHA DA SILVEIRADHAUSEN ela Àllllltênci. MuDlc:ipal I .<MI- nidade V. Amaral. DR. ANTON!O MONIZ
. OPERACC:lS.

.

pital d. Caricia.. DOENÇAS INT:lOÃl DE ARAGAO CLlNICA DB ADULT '1,

4 I CLlNICA ItnICA D. CltLUI- 'Coracio.•atam.co, IUH.tl.O, CIRURGlA TRaUJlA'J:OLOGlA DOJINCAS D:I J:lNI:OR.\S fCLlNICA Mi!:DICA D:I ADULTOS QAS • ADULT08 fli.do • vi.. hill.ru. ILhll••ya-
Ortopldia CONSULTAS: 1';0 Ko.pital dia CRIANCAS _ .ulr.1a _ rio. o ttlro.

Consultório: Joio Pinto, li. Caridade diáriamente pela ma-Conaultório - Ru. 1010 Pln" Con.ultório: ]tu. N.... m.- Consultório' :Vi"r ..trai..
Dal 16 ã. 17 dÍlriam.nil. nhã. 1to, 10 _ Tel. II. 7611. chado, ., _ CoD..l*-1 Ia. 11 .. ZI.
Menoa ao. Sáb.do. RlilSID.NCIAI _ a·. Dante

IConsultai: D•• 4 ã•• ltoro1. 18 hor.. Du 111 àt 18 laor....
Res: Bocaiuv. 111. Shutel 129 - Telef. 1.288 _

Residência'; Ru. :lIHn. a- :anldlncia: :aua I.recllai ú.I- Re.idlnci.: Rol8 Boc.I.". I'.
�'Onl: _ I/la. Florianópolis.nior, U. Til. 1.811. • lhrmól, I _ I'onll 17&11 Fonl: 1458.

\
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L:avando com Sabão j

\7irgem' ES1=>ecialipade S���'RCt�da� ela. IltzlL IIDDSIBIIL�JoID'11I8.· (1IIroa!reglstrl,da) ESPEciALIDADE..

. economiza-se tempo��e=--�.::..::d=iD=b=-e.::...:..i_ro-.;·'_..;__'____:,_-------

Tem a venda
Uma casa a Avenida Mauro Ramos
Uma casa a rua Visconde de OU1'O Preto
lima casa a rua Deodoro cj13,50 de frente e 46,60

de fundo. ,

Uma casa e um lote a Avenida Santa Catarina -

Estreito
Uma casa a rua 14 de Julho
Uma casa d'" madeira em Barreiros
Duas casas no Morro do Geraldo�Estreito
Duas casas e eum terreno para loteamento no Morro

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

de cem a quatrocentos mil cruzeiros.
Negócio a dinheiro.

_

Informações na IMOBILIARIA "MIGUEL DAUX"
Rua CeI. Pedro Demoro 1541 - 10 andar Estreito ou

Edificio Ipase andar térreo - Fone 3376 - Florianópolis
Uma confortável casa à Rua 'Presidente Coutinho.
Um terreno de 15x27 no Estreito, junto à Rua prin-

eípal.
16 lotes no Bairro Butiá.
Uma confortável Casa na Avenida Hercílío Luz.
Dois apartamentos (parte financiada).

---

PARA AS FACULDADES DE DIREITO, FILOSOFIa,
MEDICINA, FARMÁCIA E ODONTOLOGIA.

CURsoiBOSCO
l\latrícula: Livraria Lider, até 31 de agôsto,
Informações: Local acima ou pelos telefones 2316 e

8661. \
Início das aulas: 1 de setembro.

O serviço noturno será efetuado -pelas farmácias

IStO Antônio e Noturna Situadas às ruas Felipe Schmidt,
Ano CrI 170,00 43 e Trajano.
Semestre .........•. CrI 80,011 I. A pre.sent_e tabela não poderá ser ralterada sem' pré-

"

Nr Interior
Ano CrI 0.00 via autortzação deste Departamento.
Semeltl"l Cr'UO.OIl
Anüncí, mediante rontráto. DR. CARLOS ENGELSINGOS ori�inlli., mesmo nio pu- R d Cblícadoa, não lerão de olvídos. egressan O a esta .

apital reabre seu Consultório
A direção não .e rupon•• l iIi.. a partir de 2a. Feira, dia SI

lIelol conceito. Imiti d4' no••�- I
U,ÓI a..inado•.

o ES'FADO
..... i •• ,

AOIIINIS1iIlAÇAO
lleo3ç'o • OfldD.... à rua Coa
aelhelro Mllfr., a, lie Tel. 1022
- CIo Palitai' li••
Diretor: RUB:IN:) j.. _AJlOS.

Ilepreuntallltel:
Reprelentaçõ.. A. 8. Lnra.

Ltda.
Rua .3lnli�<)r nentu, 40 - 5°

andar.
Tel..: 22-61)21 - Rio di Jllnllro.
Rua 111 de Novembro 228 5°

andar rala UI - SIo Paulo.

-

iSS�NA'TURAS
N. CaJ,tHaJ

INFORMAÇOES
UTEIS

cand,inava. • � • , ••.••••••

HO'I:�IS
LnI ... ; .•........••••• .-.

IMlIll'estic .

MetropQl ...........••..•
La Porta ,.

Cacique _ •....•.....•.••

Central- ••..........•....
Estrela ...•••...

-

••••••.•

Ideal .....••.••.•••••••••
líl�TREITO �

t�I�U
.

1.011
2.276
1.147
1.321
1.441
2.694
1.171
U"

18ANCO
de CRf�ITO POPULAR

I·
I

I z AGRíCOLA, I I

�D'�.16 .. ,

f'LORlANOPOLIS - 516.. <:Mó.rinó..

INDICADOR PROFISSION�L ,MARIO DE LARMO
-

CANTIÇAO
MltDICO

CLíNICA DE CRIANÇAS
ADULTOS

Doenças Internas
.

CORAÇAO - FIGADO --

ruNS - INTESTINOS
Tratam�nto moderno da

SIl'ILIS
Consultório - Rua Victor

DRA.1iJLA]JYBLA'Y�
W.lIUSSI

•

DR. ANTONIO DIB
MUSSI

DR. I. LOBATO
J'ILBO

DOI.e.1 .0 .p.reUao rel»lra&6r1.
TUB:lRCULOS.

RADIOGRAFIA :I RADlOSCOPlA
DOS PULMOaS
Cirufila 110 Toru �

Formado pela F.lluld.4. Nade
nal ,eI. Medicina, Tlal.lo.l.ta e

Tilloclrar&,lIo do Hoa"ltaI l'f.
ria "11..)11

Curlo II. ..ped.Uu�. pel.
S. N. T. h-I.t.r.� e :lI-aud..
teate i. Cir.rrta i. Pr.t. U••

Galm.rlu (&113)',
Conl: Filipe Scllmictt, II -

Fon. I!!OI
Atlnde Im lIor. m.reai" •
Rei.: _ Ku. :I.t..,l. l.nior,

80 _ Fine: ZIIII

DR. YLMAR CORUA

_ IItDICOS "_

CIRUR&IA JLtNIC1.
G:lRAL-PARTOS

Serviço 1l0mplCltQ e upleia!l
"..40 ãoaa DO.NCAS D:I S�HO
RAS, COIIo moderno. m6todo. ••
diall'nó.tico. I tratamlnto.
SULPOSCOPIA _ KIST:I.O -

SALPINGOGRAFIA - lUI'Z1.' 0-
.

LIS.O BASAL
. . R.dloter.pIA »Gr �..... e.rtu
Eletroeoaculaçlo - lllalOll "JUra
Violeta. Inlr. Ver"'l.leUa..
CoDIIUlt6Ilo: Rua Trajano, D. I,

10 andar _ adif1cio cio .onupio.
Hor.rio: n•• " b 11 .orall _

Dr.•USSI.
Du li ã. 18 laor.. - Dra.

.USSI
R..idlneia, A",.I.«I Trom

powskJ', 84.

C7,tli;lCA liU!:DICA
CONSULTl..S d.. -lO _ 11 110"

ra •.

Rua Tiradentt 'J - "o'ne 1I41�

DR. JO'LIO DOIII
VIEIRA
ItDICO

MeireJ1es, 22.
HORARIO:

Das 11 às 18 horas.
Telefone: Con8ultório-

8.415
Rsidência: Rua lo.' do

Vale Pereira 158 - Praia
I. da Saudade - Coqueiros.

DR. ANTONIO GOM.S OB
ALM.IDA
ADVOGADO

.aeritório I RI.ldência,
Av. HerciUo Lu, 11
TIlllonl: 11411.

12 sábado (tarde) - Farmácia StO Antônio - Rua
Felipe Schmidt, 43

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

15 terça-feira (feriado) - Farmácia Catarinense -
Rua Trajano'.
_- 19 sábado (tarde) - Farmácia Noturna - Rua

Trajano .

20 domingo - Farmácia Noturna - Rua Trajano
25 sexta-feira (f.estadual) - Farmácia Esperança
Rua Conselheiro Mafra

.

26 sáb·ado (tarde) - Farmácia Nelson - Rua Felipe
Schmidt .Ó:

27 domingo - Farmácia Nelson - Rua Felipe
Schmidt

Rua Deodoro - Florianópolis

DR. SAMUEL FONSECA
CIRURGIÃO-DENTISTA
Clínica - Cirurgia

PROTESE: - Pontes' Moveis e Dentaduras em

Nylon.
DIATERMIA: - Tratamento de canais" pela alta

frequencia. .

Raios X e Infra-Vermelho •.

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

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

Exclusivamente 'com hora marcada.

DR. ANTONIO BA'rIBTA.
JUNIOR

CLlNIc.& IlSPIlCIALIUD1. D.
C]tIANCAII

Conlulta. da.' ,. 11 hor••.
le.. I Con•. P.llTe .iruIHnlao

1"�.

Dr.Constantlno
Dimatos

ADVOGADOS
DR. JOS1t MEDEIROS

VIEIRA
- ADVOGADO _

'aixa POltal 110 - h.'.1
3anta C.tarin•.

Mli:DICO CIRURGIAO
Doenças de Senhoras

Partos - Operações - Vias
Urinárias

Curso de aperfeiçoamento
e longa prática nos Hospitais

•
de Buenos Aires

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

horas.

DR. CLARNO G.
_ GALLE'rrI
._ ADVOGADO -

Ru. Vitor ••iret.. , 110.
lONa: •.4118 - Flori.n6poUII

Branco, n, 42.
Atende chamados

DR. VIDAL DUTRA FILHO
MÉDICO DE CRIANÇAS

Oonsultó río r, Felipe Schmidt,
38 (das 14 às 17 horas)
Residência: Tenente Silveira,

N 130 (F�ne oIU65)

Residência: Avenida Rio

Dr- Lauro Daura
r
rias.

Cura radícal das infecções all'udaa e cro.tcas, elo
aparelho �enito-urinário em .mbo8 08 sexos.

DDenças do aparelho Dia-estivo e do sl.tema ••rvoa••
Horário I 10� ás 12 e 2� á8 15.
Consultório: R. Tiradentes, 12 - 1°. Alldar - Fo•• :

3246 -

CIInlca Geral
Especialista em moléstias de Senhora. e via. urllli.

•

Residencia: R. Lacerda Cout1:abo,
d.o Espanha) - Fone: 8248. '

18 � - (Chiear.

DR. JOSÉ TAVARES IRACEMA
DOENÇAS NERVOSAS E MENTAIS. CLINICA GERAL

Angustia-Complexos-Insonia-Ataques-Manias-Proble
mática afetiva e sexual.

Do Serviço Nacional de Doenças Mentais. Psiquiátra
do Hospital-Colônia Sant'Ana.

CONSULTÓRIO. - Rua Trajano, 41 - Das 16 às l1rY
horas.

RESIDENCIA :::..... Rua Bocaiuva, 139 - Fone 2.901.

DR. LAURO CALDEIRA DE ANDRADA

Cirurgião Dentista
Cllnlca de Adultos e Crlançaa
Ralo X
Atende com Hora Marcada
Felipe Schmldt 39 A Salas 3 e 4

I 1-
I

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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Florianópolis, Terça-feira, 29 de Novembro de 1955

Sociais
ULTIMA MODA

R,ªl'is recomenda f.ívelas 'para esta estação RHODA LEE
aproveita a questão e cria esta interessante blusa, com

três. fivelas feit as de pedras brancas com-binadas com as

pulseiras. A blusa - tem a \gola esporte, manaas -curtas
. .., e,

presas por botões e com uma pequenina abertrura no

centro. (A�LA).

SONET,Q
R. V. Mello

. �
Mais do que eu ninguém sentiu no peito
Uma. ânsia tão febril, desesperada
De ser alguem! ... Porém, não sendo eu nada
Sufoco na alma o meu sonhar desfeito!

Trilhando ás, márgens de um caminho �streito,/Vou eu segumdo! Sem achar a estrada . .

Que dá acesso á glória cubiça da ! ...
Mas tudo, tudo, compassivo aeeito !

�, Meus son hos voam, perdem-se no ar,
Como a fôlha que cae ao desabrigo
E que não torna á -árvore que a deixa!

Se, no peito, -alguem pudesse- entrar,
. Choraria, sem dúvida, comigo,
Por sa bel' o motivo desta queixa!
kNIVERSA'RIOS PUDIM QUENTE

MENINA HELENA SILVA.
'I'ranscosre hoje o 50 ani

versário da galante e inte

ligente menina Helena Bar
bara Machado Henriques
da Silva, estremosa fill)i
riha .do nOSSD nini distinto

iEiS
uma novidade e aliás

. .".- ,

n uito gostosa. Exper-imente
f zer uma surpresa à f'ami

li,a na próxima refeição, que
garanto, não se arrepende
rá.

INGREDIENTES:

Participação
ROMEU DE LA MARTINIERE .

E
INGRID AUlÜNGER DE LA MARTINIERE

participam o nascimento de sua filha ANNEMARIE D /·1 d O·o�do n�
Maternidade Carlos CorreR, no dia 28-XI-55. IIL rece I O O 18

- CLUB� . DOZE D� AGOSTO

,'r T li!-
.

I 5' L. - I/t.

Chegaram flnlsslmos «Sm'ocklng8)�
.

para o Fim do Ano I
o aperfeiçôamento continuo da roupa feita é uma

das mais notaveis. Dia a dia mais se estende o dominio da
roupa já pronta, conquistando as varias escalas da nos

sa sociedade.
Não são Apenas os .de posses médias ou diminutas

que compram o seu vestido, terno, camisa, etc., já con-·

fecciona,dos. Tambem as classes mais prevíligiadas pela
situação e' fortuna estão dando uma preferência, cada
'vez maior, á roupa feita. Ainda ha pouco tempo, numa

enquete realizada entre 'Senadores e Deputados Federais,
ficou constatado que aproximadamente 70% dos mesmos

preferem aos roupas da grande marca 'Ducal.
Agora acaba a Ducal de lançar os super elegantes e

aristocráticos trajes das grandes solen ida des : . "smo
ckings",

"A Modelar", a casa líder das confecções na nossa

praça, o estabelecimento que foi realmente o primeiro a

introduzir aqui a roupa feita, exclusivista que é das
mais famosas e acreditadas marcas, inclusive a Ducal,
recebeu uma pequena quantidade dos finissimos "smo
ckíngs". Dada a enorme procura que êsses trajes de
grande gala tem tido em todas as grandes praças, o vo

lume produzido tornou-se pequeno para atender as en
. comendas, tocando, portanto; tambem aos distribuidores
,de Florianópolis, uma quantidade bastante diminuta.

�PQrtiéiPãÇãO-�
Rodolfo Dien e .esposa d.. Helena Dien, participam

aos parentes e pessôas amigas o contrato de casamento
de sua filha

HELENI
com o dr. Fernando Ma-galhães Correia Neves.

Florianópolis, Novembro de 1955
H�LENI e FERNANDO, confirmam

Você sabia
f

que ....

DIA 9 DE DEZEMBRO - GRANDE NOITE DE
ARTE - GRANDE SHOW APRESENTA'ÇÃO DA
FAMOSA ORQUESTRA "CASSINO DE SEVILHA",
CONJUNTAMENTE COM O NÃO MENOS FAMOSO
"CARLOS GALHARDO" DO RÁDIO NACIONAL.

RESERVA DE MESAS NA SECRETARIA DO CLU
DE DI'ISDE JÁ A c-s 300,00.

lminúto

CLUBE RECREATIVO"6"DE JANEIRO"
- f E S T I V A L "R e N M E R I N O" -

Esta a denominação da grande festa que o CLVSE
-RECREATIVO "6_DE J.t\NEIRQ" orareceea aos seus a�so
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

simpática agremiação do - Sub-Distrito de Estreito.
Constará da programação inúmera� atrações e a or

namentaçâo dos salões será feita com variadíssimas espé
cimens de orquídeas.ve que, sem dúvida. dará maior en
canto à festividade.

Participação
VIúVA ANA A. RôVER� MARIANO DA SILVA e. SRA.

. corn

KOLYNOS
lhe dá

essa protecão�·
contra as cáries

r

essa sensa,ão extra

de frescor
-

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

_ agora fambém
em tamanho. G/GAr'JTE • FAMíLIA

DR. JOÃO ASSIS FILHO
.

. Cirurgião Dentista
Clinica de Adultos - Cirurgia e Prótese Raios X
.Rua Felipe Schrnidt, 39 A - salas 5 e a

. Atende coI1J nora marcada
Das 9 às 12 e das 14 às 'ia
.Sábado -- das 9 as 12

._-......_._N..",..,.........-_-..........r'....�...-.....,........�...-.:.,. W! ... _

'

• .".,;...;."..
r"

êenhnres ,Comerciaoié's'·
e Industriais

o Impôste de- Renda pago sôbre o lucro real, apura.
do pela escrita comercial, é mais justo do que o calcula-:
do pelo lucro presumido, com base na escrita fiscal. Pa-·
guem somente o impôsto devido, encarregando o nosso
Escritório da feitura das suas escritas. Aceitamos tam-
bém escritas atrasadas.

-
'

ESCRIl'óRIO CONTÁBIL-IMOBILIÁRIO PERRONE
Rua Deodoro, na 11 - Caixa Postal �o 355 - .-:

t<'one na 3222 - Florianópolis.

PROVA DOS NOVE

As lesões tuberculosas do

pulmão geralmente são per
cebidas pela auscultação.
Algumas, porém, são de te
do silenciosas. Não há ouvi
do capaz de perceber o que
não tem som. Mas os raios
X permitem ver o que o ou

vido não descobriu : as le
sões mudas.

Faça examinar seus pul
mões pelos raios X, Sem

pre que o exame clinico
não chegar a uma conclu
são. definitiya. - &N:ES.

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

polis.
.

Informações nos seguintes endereços:
Avenida Hercílio Luz, 132 Apt. 3 - Florianópolis.
Rua Oswaldo Cruz, 40a - Estreito.

.

,

Div6rcio
E novo casamento no Mé-

- ,--:-------'-"e'� .,.,,�., .
._

.

ylP"'
�

r�'-p'<)
�__::::::=

xíco.
Informações grátis.
Referências de assuntos

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

25 - RIO DE JANEIRO.
/

Distribuidor

'c. RAMOS SIA

.:','�r··�
.'

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



4 Florianó}lolís, Terça-feira, 29: de Novembro de 1955
�� ---- ---- __ ----- -- �--

o ESTADO

Não é�nseglliu o F'igueirense o seu desideratum, na
tarde de domingo, de desforrar-se do Guaraní que no

turno lhe inflingiu amargo revés.
Só que desta vez o "bugre" não 'viu sorrir-lhe o

triunfo. Mas é à mesma coisa. O empate de an te-õntem
teve para os tricolores o sabor de uma vitória; vindo,
assim, premiar .os 'esforços 'de uma rapaziada aguerrida
e valente que em nenhum instante da pugna se intimi
dou ante a potência do esquadrão contrário que pisou a

cancha com as honras de _"leader" e franco favorito.
O técnico Newton G'arcez orientou os, tricolores no

sentido-de resistirem ao. pelotão alvi-negro, com todas as

suas: energias, cuidando principalmente de neutralizar
as Investidas âos 'mais pel;igosos,' ",

quais sejam E'rlco,
Cartíto e' Pacheco: '

"
-

A missão foi cumprida com êxito.
O esquadrão do líder fez o que poude para romper

o cêrco em busca do reduto adversário. Porém, todos os

, esforços' dos comandados de Tainha. foram baldados� O

O T '-' R· IGuaraní fizera o sucesso do' primeiro' turno, lucrando
'

ur em eVls acom isso o Avaí que desta forma poude voltar a lideran- decepcionou.
"

-

'ça, ão l:ado do "Furacão Negro". '",- PRELIMINAR Por AREÃO JÚNIOR I O vencedor rateou Cr$.. I
O encontro Figueirense x Guarani foi repleto de Foi vencida pelo Figueirense a pugna de aspirantes:, Com a presença de públi- 12,00 e a dupla 12-, rateoufalhas, oriundas muito princjpalmente do conjunto alvi- 4 a O.

co 'numeroso e entusiasta, Cr$ 15,00negro, o qual se'mostrou, desorientado, com as su_as li- RENDA
efetuou-se, domingo último, 3°. Páreo - 1.000 metrosnhas media e de frente desorganizadas, cedendo ao maior Apuraram as bilheterias dois mil, quatrocentos e
a 11a. Reunião Oficial do 10. BOLA DE OURO, Noévolume de jogo dos tricolores. O trio final, este sim, sou- vinte cruzeiros. Jóquei Clube' Santa Catar i- Santos, 48be conduzir-se aceitavelmente, porêm longe de bisar
na. Foi uma verdadeira fes- 20. BUGRE, Orlando, 45"suas_anteriores "performances". AS COlOCACOES NAS TRES ta de sensação e beleza, 3°'. PARANÁ, Miltón Sou-Na fase inicial foi flagrante o equilíbrio de ações, . t

. preatigiadà pela sociedade sa, 42
'

tendo o Guaraní apresentado falhas em menor quantida- CATEGO.RIAS local, que atendeu aos apê- 40. J,OLUANA, Capitão;de que seu antagon ista.. chegando mesmo a criar situa- Iosdanossa entidade turf'ís- 40ções embaraçosas para o reduto guarnecido por Norton. Realizadas as partidas de fia feira, sábado e 'domingo tíca, compareceu ao Hipó-, 50. KALOLAH, Orlando,Enquanto a, defensiva ·fo_r�aya um cordão "de açg. �dian- úttimos, -f icaram sendo as seguintes as colocações dos dromo da Ressacada e ta- 45te dos dianteiros. a,l)l'Fne'gl'o,,�, � mantende-se à d:!ct'tâ.ncra,
.

.

--

d
'

.

t f"" .�<
,-"

I ,. .êlubes 'de .ama ores, aspiran .es e nr,o ISSlOl1aIS, por pon- .

endo, passar pelos. "g'.JÍ.- O vencedor rateou Cr$ ..os atacantes ,i'�ugdnos�� >�nl�ef;s1fonavain ;·a'.. cid delà.' "d. €i' "

- '

", '\, " .ti, < <' ....... "�"'r' ,'"',,-. b0�' peitdi'il0s: '. [,.- '

' .' 'chês", cêrca de cento e :le- 12,00 e a dupla 13, rateou'NOl:t�n:>'f�zerÍ.dO :cómJ ct\�e< �ri2P�''',ê I:J:�le�o, ,;t\e'dopr.ass!:In , -.' AMADORES .

tenta mil cruzeiros. Além Cr$ 35,00H vig ilãncia em torno, 40S mes:mo�: O -1Earc�d'or em Q!:an- '19 'htgar - Treze de Maio, 2 (invicto) disso, o J óqueí Clube estabe= 40. Páreo _ 700 metrosco roi assim o reflexo fí�J d031' _45"mihm�s iniciais, Vteio a 20 lugar _ 'I'amandaré e Vendaval, 7 leceu um verdadeiro récor- 10. CALONGA, Noé,Sai1-segunda fase e o panorama dó jOgO sofreu alt�i'nção, pas- .

i .

30 lugar - Postal Telegráfico, 8 de, no que diz respeito à vi- tos, 45sando o Iíderra ass�diar constantemente a-métã--guarne- .

,4° lugar - Austria, 9 "

tórias de um jóquei, pois 20. URUBICí, Gessí, 40cida por Domí. �]jUrà�te os 45 minútos 'ao p'er�od,o deí'-' 50 lúga-r - Iris, 10
.

Noé Santos, de maneira es- ,30. ENCANTADA, Pedri-radeiro resistiram ten,azmente os tricolores; revelando 'O 1 A!
. '

B b 15'6 'ugar - VllÍl ar asa, petaculal', ','enceu todas as nho, 35excelente preparo físico e I!1uita disposiç«o_ e vontade de -

7° lugar - Flamengo, 16' ,provas do programa, COiSl 40. ASA NEGRA, Gapi-,conserVar ,os', d€iis· zéros no maré.ádor, custasse o que,
.

I NTES 'ASP RA � inédita no turfe brasileiro tão, 35 9h'"custasse. Os gritos dá "torcida" yieram
.

arrefecer os' 3 As 7 - s.
"
l° llrgar - Figueirense, e, quiçá, mundial. Nos desa 5°. SALTÃO, Orlando, 50 "Ses'!sa�o Das Moças'.'ânimos dos .jogador,es, de forma que ° prélio'descambou I b' b 5' 2° ,lugar - m ltu a, fios, também levamos van- O vencedor rateou Cr$. . DOl1ald O CONOR em'.para a violência, sem consequencias graves, felizmente.' .

3° lugar - Atlético, 6 tagem sôbre paranaenses e 13,00 e a dupla 14, rateou É DÉSTE QUE EU GOS'TOO árbitro João Sebastião, da Silva revelou-s� pOUG.O .

8'

d b� . 4°' lugar - BocalUva, .

gaúchos, pois os anim�ls Cr$ 3.5,00 technl"colo"enérgico para ,conter as joga as ruscas e assim norma- �
, 5° 'lugar - Avaí, 11 pertencentes ao consagrado 1<0 Desafl'o 500 metIoslizar o pi'élio. Foi ,um 'jtaiz falho, sendo seu· maior êrro "

-
.'

No Programa:6il-,lugar - Guaraní, 13 turfísta dr. Elias Mansuf 1°. MUSTAFÁ, Noé San- CI'ne' Repor'ter'. Nac.
'acompanhar o jogO' de g_rande distância, o qual não lhe . .

P I R 157° lug[\.r - au' a: amos, Elias, vence�am todos, de tos, 45 'p 1 2 35Permitiu punir o' Guaraní com um penal,. de vez que foi 80 1 T d' 17 reços: ,00, ,00, ,o.lIgar - aman are, .

maneira catp-górica .• Foram 2°. ORTíLIA, Milton Sou- 'Censur'a- ate' 14 anos. ,

visível o "fou!" de Vicente em J'ulinho dentro da área '

. perig9sa. Houve '-d'ois incidentés que passou pelas bar-
PROFISSIONAIS os seg'uintes os resultadoiõ za, 45

.

-.eeec.•••••••••••••••• c

bas do árbitro. Jülinho recebeu uma bofetada vibrada
1° lu.gar - Avaí e Figueü�ense, 4 da na. Re:mião.

'I
3°. BICO BRANCO,-Wal-

- ELIMI,NATO'RIAS'por Nils,-on e Fausto e Pacheco quasi .cÍlegaram às' v1as 2° lugar - Paula Ramos, 7 1°. Páreo - 500 metros vonvitz 50
de fato.

3° lugar - Bocaiuva e' Imbitu'ba, 9 1°. DAMA DE' OURO, O v�ncedor PiJ,gou Cr$.. ,DE REM.O, '�,I4° lug'ar - Atlético e Guaraní, 13 Noé Santos 42 4000 d 1 I'"E a "torcida" alvi-negra sofreu como poucas vezes ' '\, e a up a "', pagou5° lugar - Taman'daré, 19 20 VENTANIA Milton C � 3500\ vendo o camReão curval:-se novamente a .um dos chama-
S

.

40
' �.�' ,

... . Sábado, á tarde, e domin-
dos pequenos clubes

CAMP'EONATO CARIOCA DE FUTEBOL
ouza, ,2

_. DesafI?, -:- 600. metros r go, pela manhã, foram re2:,-
Erroneamente, o's tor�edores, diretores e jog;dores

.

, ,,30. VALETE DE ,OURO, Este .desafIo fOI torn_ado , lizadas as provas éliminató- .

atribuiràm o insucesso à má conduta do árbitro, 'esql;leci-_/ Pelo certame Carioca de' Madureira 2, Vasco 2 x Ola-
Gessí, 40

.
sem efe�to, por ter S05era-1 rias para a formação das

d d d f E f d d 4°. DIAMANTE, Orlando, rana f�ltO, 0, percurs.o por I g"a'l'lll'ço-es de dOl'S sem Jla.
os ' e que o qua 1'0 racassou. racassou re on a- Futebol;- sábado o Bangú da O, Botafogo 1 x Bansu- 41': .. .

u

mente ..

P
U d.uas vezes; s.endo,' IPOI,S, re- " tra-o e' o'.:to qIle. intervirã(/,

.

'�mpatou com o São Crist()- cesso 1 e América 1 x M- 50 MONAZITA Pedri- t d '

OS QUADROS vão por O x O' e domingo re- tuguesa O. O choque FÍa- h' 35
' 11: a... ,.,

.
I com as guarnições de qu-a·

GUARANI' Doml'· Pa"a-o e Fausto' VI'cente NI·I· .

n o, . 3 . Desl;lÍlo -, /00 metros tloO rum e sem dOI'S" com' v. , ,- gistraram-se
.

os seguintes mengo x Canto do Rio fICOU Não correu Alegrete. O 1 ° ATREVIDA N
'

S
"

san e Aníbal; Antoninho, Sadi,. Dedéco, Papico e Car- resultados: Fluminense 4 x tnmsferido para amanhã. d t C $ 1250'-
, oe an- double e skiff, no Campeo:linhos.

,

vence 01' raoeou r. , e tos, 45 nato Brasileir.o de Remo, a
FIGUEIRENSE - NOl'ton; Hélcio e Trilha; Aníbal, CAMPEONATO CITADJ NO DE

a g�P��r!!' �r�o�q'��tros d 2°5'0 ESTERLINA� Orlan- 18 do próximo mês, repre-
Julinho e Walmor; Plácido, Tainha, E'rico e Pacheco. o, sentando o esporte do reltU

APRECIAÇÃO INDIVIDUAL 1°. P_RINCESA, Noé San- 3°. TELEFONE, Milton de S'lnta CataTina:
NORTON - Firme na guarda do arco. Houve-se _

, AMADORES tos, 45 Souza, 50 Sábado o América vence.!
COIn m·uI'ta se"'gll·l·allça.. 2°. CIGANO, Capitão, 40 O vencedor pagou Cr$.. 1" ,.

d 'd'
'

. A a e,llmnatona e; OIS semO Campeonato de Amadores teVe" pros-seguimento 3°. GAÚI.JHO, ,Milton Sou; '25,00 e, a dupÍa 23, pagoll'HELCIO - Teve muito trabalho com Dêdéco, mas . Pfltr.ão, c9rrenqo", sozinho e
saiu-se bem da emp_reitada.

'- sáb�do, com do'is encontros, tendo (,) Tris empatado com, za, 40 Cr$ 45,00 no dia seguinte derrotou li
TRILHA - Convincente. E' o maior 'balua�te d;:t de-'

o Flamengo por 3 x 3 e o Alvim Barbosa derrotado o '4°. BORRACHA, Pedri- 4°. Desafio - 1.000 metros guárnicão do Martinelli por
hnsiva. Po�hl_T_e_l_e_g_r_M_i_c�0_P_0_1_'_2�x_0_......��..........���...................._n_h_o_,_4_2�.....�.....���....._

1� MINUANO, Noé San- uma d��ença �e 100'me-�ANíBAL - Apenas regular. Um pouco descontro- "tos iro's, 'ficando os blumenulh
lado. I 2°. PIALLO, Orlando, 50 éses, destà :forma, capaci-'JULINHO'_:_ Lutou bastante, mas m'arcou pouco ,e

I MANOE���AES DE FARIA J FRANCISCO S. MORAIS SO�I:�, ��RDINHA, Milton tartos a bem l'epresentar o
quas-i_ não serviu o ataque. , 110SS0, remo.WALMOR - O mais fraco da defensiva,

'

embóra
.

,�
.

e - O - e - AlglIns metros após a A seguir efetuou-se a pro.
sem comprometer o time. . SENHORA S SENHORA partida, Lurdinha recusou vá de oito, entre as guarni-

PLÁCIDO - Reapareceu após meses de ausência. é correr., eúes do Martinelli e da
Um pouco fóra de forma. P .

'

P
O vencedor pagou Cr$ .. 'F. 'A. s. C. Iniciada adis:articlpam' aos se

..

us pa-' I articipam aos seus pa- 5000 d 1 23CARLITO - Considerado o ponto alto do conjunto , e a up a ,pagou puta, logo nas prim�iras re.
e o ,melh�r homem do Campeonato de 55, desta vez não rentes e pessoas de suas re-. rentes e passo,as de suas re'� Cr$ 60,00. Ir adas a guarnição da F. A.
convenceu'. Pouco combativo. loções, o' contrato de casa� R loções, 9 contrato de casa- 0.;.-•••••- •••-•••-.-•••-•••-.-•••••••-•••••• S. C. teve a braçadeira in'l-

TOINHO - Andou muito pela cancha sem nada mento de seu filho JOSÉ, U mento de sua ·filha RUTH, tilizada, sendo forçl}da n.
,roduzir.

·com· a senhorita' Ruth Sol� T com o senhor José Paes de A I
- desistir da luta, retornan-

, E'RICO - Não poude d�monstrar sua c·lasse de
E

.

'

usa' .se ,dI) ao .galpão do A, Ido Luz,les Morais:' . ___. Faria .

exímio artilheiro. Muito marcado. �.
.

�
<

.

enquanto que o MartÍlJel,i.

PACHECO - Lutou com muita ardorosidade. IOtitro Aluga-se perto do centrq, t:-anqtiilamente cumpria o
que sofreu marcação rigorosa. ° melhor homem· da. li- --

uma SALA AMPLA. para rr.rCllrso, sendo . proclama-nha de frente.
,-- �"""'-·�"""··"·"'·f escritóI�io" ou �QnsuItório; do vencedor. Pa,ra hoje, pe-

DOM( - O novato guarda-valas .progride de jogo Confirmam
.

com entrada ind-épendente. !a manHã está: marcada a
para jogo e domin�o brindou o público com defesas se- .. Uma GARAGEM de màte- segun!da prov� e caso ve�1-
gura.s. I" _ .,......,.,..

rial, tamanho bom. Tratar a (:a, o rubro-negro será o

de r:v��!� �t��,��:,�.eceu auspicios�mente. E' a gran-

I '. .. ". ,�.. :
..

Flori'anópolis, .•
24 de novembro de 1955. �

. �u: t���t� m����se2; ee�t�� f���:o i:�)i��:����::�s�oa�:S�:.
......-"""" VICENTE - Grandemente empenhado. Vig'iou bem ,••_ ,

de tarde. ,,,'
.

--�ima'.

" •....-.t�

A F.C.F. ACABA DE TELEGRAFAR A' DJRETORI,A DO BANGU' ATlETICOClUBE, DO R'IO,
_

CONSULTANDO-A' SOBRE' A
POSSIBILIDADE ·00 CONJUNTO DÊ IIZI NHO�REAlIZAR UM JOGO NESTA CAp·1TAl, NA PROXJMA-QUINTA-FEIRA;

-

A'
NOITE, APROVEITANDO O RETORNO DOS AlVI-R-UBROS DA EXCURSÃO A PORTO ALEGRE.
.-----------------------------��--------<----------------�--------------------------._------�------------------�------�------��-----------

-EsportiV()"..........................................,••••••••••••- '........... ..•••••!I! _ �

"O Estado
EMPATE amarl� -para o LIDER
o "BUGRE" QUE lOGROU DERROTAR OS AlVI-NEGROS NÓ TURNO, VOLTOU
A FAZER DAS SUAS, ANrE-ONTEM, ROUBANDO-LHE UM PO�TINHO PRE-

CIOSO - ZÉRO A ZÉ:RO,O ESCORE .:

Avai X Aimorê-
-' �

-:-.. ,
\;

Expectati va .

na cidade pelo atraente
cotejo interestadual,
Quem foi ver "Avaí x Cru- rável de' 4 x 1, os avaianos

zeiro, quarta-feira última, I esperam vingar no Aimore
viu bem empregado seu di- c revés sofrido diante dos

nheiro, porquanto um mun- cruzeiristas e para que isto
do de emocões ofereceu o se concretize o técnico Saul
renhido' match entr., os dois zinho tem· sido .incaneável
alvi-azuís. no preparo dos -g"eus pupi-

los.

os pássos de' Pacheco e distribuiu _corri' maestria. Irá
longe.

NILSON - Hoje figura como o melhor em campo.
Assombroso do, princípio ao fim o desempenho do "pi-
vot" "côlored".

.

ANíBAL - O veterano médio ainda. rende muito.
Jogou como poude e saiu-se com acêrto,

FAUSTO - Um baluarte ao lado de Pavão. D-;mina

Se' viram e gostaram não
deverão perder, amanhã, à
noite, um 110VO cotejo int"e.
restadual entre gauchos e

catarinenr-es, êstes repro
sentados' mais uma vez pe-
.lo Avaí e aqueles pelo Aimo
ré, da grande comuna rio
grandense de São Leopol
do. ,

Embora tombando por 4x
3 após uma ,contagem favo-

O Aimoré, ao que nos in
formam possui um conjun
to categorizado, formado
por elementôs de superior
qualidade do foot-ball gau
cho, Esperam os rapazes de
�ãl) Leopoldo brilhar' inten
samente como sucedeu, com o

,,('IL! .co-írmão "estrêlado".-
Aguardem o choqu., de

':,manhã, cujo desenrolar es

tá fadado ,aó maior êxito.

I

CINE ,SÃO -JOSE·
As 3 � 8hs.

,Broderick CRAWFORD
� Joan WELDON em:

ASSASSINATOS EM
PROFUSÃO
technicolor

No Programa:
Cine Noticiaria. Nac.
Preços: 10,00 .s: 5,00.
Censura até 5 anos .

< As 5 - 7,3'0 - 9,15hs.
"Sessão Das Moças" L

- 'Esther WILLIANS - -

' -

Ricardo MONTALBAN em:

FESTA BRAVA
"teehn icolor

No' Programa:
ReporteI' Na Tela. Nac.

Preços: 1,50, 2,00, 3,50.
Censura até 5' anos.

'

As - 8hs.
Jeff CHANDLER:- Su

san BALL - Scott BRADY
em:

O CAPITÃO� PIRATA
fechnieolor

No Programa:
Atual. Atlantida, 'Nac.

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

I

"

1]1'1t'Q
\

As - 8hs.
_

"Sessão Das Moças"
.

Esther WILLIANS
.

Ricardo MONTALBAN em:

FESTA BRAVA
technicolor '

Repórter Na Tela. Nac.

Preços: 1,50, 2,00, 3,50.
Censura até 14 anos.

As�-:- 8hs.
Scott BRADY - Rita

MORENO em:

EL ALAMEIN
(O Deserto Sangrento)

technicolor
No Programa:

1 Noticias da Semana. Nac.
!

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

. "
J
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A.

o ESTADO

TURISM-O

Escreveu Ylmar Carvalho

..

PROLONGUE A VIDA DE

SUA CANETA�TINTEIRO!

solv-x
Tintas de qualidade in-

. ferior podem estragar
lima boa caneta. :8 acon

selhável usar sc..m p r e
Parker Quink. Somente
Quink contém' solv-x, que
elimina os sedimentos
prejudiciais. previne a

corrosão e mantém a sua

'caneta limpa e livre para
o fluxo da tinta. Seis
--lindas côres.

Preço. ,

li Oftl"'" Cr$ 1.,00
32 onças, C,$ 120��

Representantes exclusivos para todo o Brastl

COSTA, PORTELA & CIA.

Av. Presidente Vargas. 435-8.° andar - Rio ae Janeiro
lanla '111,,,ln,, • Machado & (Ia. S A. Comê,:lo e Asinol...

�u, Sd._ nha Marinho, 2 • Flor anópoll.

••OlG.p

',------------------------

Agentes-Reembolso
Casa de casimiras oferece oportunidade a elementos

,

atívos para trabalharem como vendedores pelO reembolso,
em qualquer praça do país. FornEce.-se 1110stl'uário e paga
se boa comissão. Cartas par·a Caixá Postal 10.030.

1311.0 PAULO
'

•

5Florianópolis, Terça-feira, 29 de Novembro de i955

.<\s8ocição AJléflca .

·1. Barriga Ve,rde,
ÓTIMA 'REPERCUSSÃO TE- A esta altura, no entanto,
RIA SE AS' . AUTORIDADES ,I não, nos furtamos em nos

PUDESSEM ATENDER í!:STE permitir fazer uma sugestão.
APí!:LO DO DEPARTAMEN- E' sugestão .de quem já co-

TO DE TURISMO DA TAC. nhece a incomparável capital' Conforme estava previsto, realizou-se sexta-feira últi-
(Contribuição do Depar'ta catarinense, e que confia em ma, dia 25, a 3a. apuração do interessante concurso premo

tamento de T,urism9 da Tac) que os poderes competentes vida pela "A. A. BARRIGA VERDE", para escolha de sua
As injunções da vida mo- (o govêmo municipal) natu- RAINHA.

derna nos fazem 'preferir, o ralmonte irá aceitar à guisa Com a presença de grande número e de pessoas inte-
avião como meio ideal de de .colaboração. ressadas, foi .procedída à contagem dos votos depositados
transporte, ,principalmente O trajeto que as conduções na urna, os-quais acusaram o seguinte resultadô:
no Brasil, onde as distâncias fazem do aéroporte à cidade, 10 lugar - Dirce Noemy de Souza, com 2:530 votos
a percorrer - são de' tal na- em lugar de, no chegar ao 20 lugar - Naime Maria Silva, com 1.670 votos
tureza, que sé faz ímprescín- centro, tomarem a rua Bul- 30 lugar - Marize Alba Vilain, com 1.505 votos
dível usar-se corriqueiramen- cão Viana e Jogo após a rua 4° lugar - Estela Maria da Silva, com 1.130 votos
'te o produto atual do sonho Tiradentes, ein direção à 50 lugar - Marlene Vilain, com 600 votos
de Santos Dumont. praça 15. deNovembro, deve- 60 lugar Sfela Maris de Freitas, com 441 votos .

Para solucionar assuntos riam optar pela primeira, Na próxima sexta-feira, dia 2 de dezembro, será proce-
na 'bela capital barrrga-ver- desviarem para a Avenida dída a 4a. apuração, reinando grande espectatíva pela mes.

de� em que se fazia necessá- Hercílio Luz, contmuando pe- ma, Pois, 'espera -se uma grande modíftcação nos resulta
ria aproveitarmos minutos la rua Anita Garibaldi, e rua dos atuais.
preciosos, e psicologioamepte dos Ilhéos, até

desembOCa-j"dirigidos" por uma perfeita rem na mencionada praça 15 ------------------- _

càmpanha ,publicitária no de Novembro. Notamos que a'

sentido de turismo desenvol- Tua dos Ilhéos é vcontra
/vído não' tivemos dúvidas em. mão", mais se houver boa

reservar nossa passagem na vontade,' essa rua pode, ser
TAC - Trànsportes Aéreos tambem "mão" para eSfle
Catarinense, na agência de trajeto.
Joinvtlle. Atendimentq C01;- T'er-se-ia, ,após o prazer da

dial, 'Viagem perfeita, com viagem aérea, seguido do be

escala em Itajaí, tinalízámos lissímo trajeto rodoviário que
no aéroporto Hercílio Luz. liga o aéroporto Hercílio Luz

Seria enfttãonho contar o ao perímetro urbano, uma,vi
'que a nntureza nos mostra,

I são
síncrontzada de bele��s

lá de cima, ao percorrer-se o naturais, mostrande' ao ítí

litoral.do Estado. A costa, re- I nerante e ao turista, sem 80-

cortada pelas mãos do Cria- lução de continuidade, o pa

dor, dá-nos' a impressão da norama da praça central com
realização de uma obra íní- seus edifícios novos e ímpo-
gualável de "esbanjamento" �nentes - Ipase, S.ul América,
de belezas, que extasiam os Catedral Metropolitana, Pa
olhos, descançam o espírito, iã,cio das Secretarias, Delega
e nos deixam o coração leve. cia Fiscal e outros tantos que
Por seu' turno, o aéroporto se erguem pela continuação

"Hercílio Luz" em Florianó- do jardim.
polis é 'obra que dignifica' o A visão de nosso progresso
atual Comando .da Base Aé- material seria Imediata, cau
rea pela sua perfeição, pelo sande o melhor das ímpres
seu equílíbrío sõbre o bom sões mesmo' a quem já está

. gôsto. familiarizado com a capital,
Da RessacaCla até' o centro quanto mais a, QUEM VISI

da cidade, o automóvel, à me- TA FLORI,ANÓPOLIS PELA

dída que avança, vai desfian- PRIMEIRA VEZ, já devida
do um rosário de genuínas ri- mente preparado para ver e

quezas paisagísticas. E fica- sentir o que o planejamento
mos sem saber o que admirar turístico da TAC - Trans

mais '-- s.e a baía com suas portes Aéreos Catarinense
águas rernançosas, acaricia- alardeia com razões fundadas
das por uma viração branda, e írretorquíveís.:
se a côr de um azul transpa- Aqui fica a sugestão, .

sx

rente do mar, se a praia que pressa com a intenção única
Se estende ininterruptamen- de colaborar no sentido de
te, junto à estrada - se aín- que a encantadora' 'ilha de
da o magestoso e gigantesco Santa Catarina pareça ao

CLUB DO PENHU\.SCO - até hóspede, ao forasteiro e ao

encontrar o tronco que per- turista, mais bela do que re

míte acesso ao centro, onde almente é, e assim fica aqui
observámos o pleno desenvol- o nosso apoio às autoridades
vimento de, uma política de competentes no sentido de
boas -estradas da administra- 'ser estudado, se possível; no
cão 'municipal, que se esmera rnenor prazo esta. nossa su-
';m asfaltar e alargar ô trê- gestão.
cho pertencente ao municí
pio.

Campanha para eleição da RAINHA

DIRCE NOEMY DE SOUZA assume li liderança

Com'unicação'
Cerâmica Aurora Ltda., sucessora de Sociedade Indus

trial e Comercial Aulora Ltda., estabelscída em Canelinha,
municipio de Tijucas, comunica que foi extraviado o, tala-o
de deposito N° 19 'de 23 de novembro de 1953, da Coletoria
Federal de Tijucas, na ímportancía de C}'$ 5.000,00 deposi
tados para recorrer ao 10 Conselho de Contribuintes, da
multa que lhes...foi impôsta Delegacia Regional do Imposto
de Renda.

,

_

Canelinha, 18 de novembro de 1955
CERAMICA AURORA LTDA.

HOJ E NO PASSADO
29 DE NOVEMBRO

A data de hoje recorda-nos que:
em 1.6-37, as tropas do

.

exército pernambucano,
idas de Sergipe, acamparam em 'I'orre. de Gar
cia d'Avila, sob o comando do General Bagnuolli
em 1.642, Antônio Fernandes obteve uma "sesma- ,

ria" em que fundaría- São Francisco do Sul.
em 1.731, foi reconduzido por mais 3. anos, Sar
gento da Praça de' Santos, a Sebastião Rodrigues

- Bragança, no posto de Capitão-mór da então Vi-
, la do Desterro;

.

- em 1.763, com a chegada de dois navios- france-Izes, os Fortes "Santa Cruz", "Ratones" e "Ponta.
.

Grossa", s ituados na baía Norte do porto do Des-
.

terra, entraram em vigorosa azaf'aná ; I

- em 1.803, na então Fazenda do Cónego Seco, hoje
Petropolis, nasceu Saturnino de Souza e Oliveira
Coutinho. vindo a falecer em 18 de Abril de 1848;
em 1.806, em Rio Pardo, no Rio Grande do Sul,

- nasceu Manuel de Araujo Porto-Alegre, vindo a

falecer em Lisbôa a 30 de Desembro de 1849;
em 1.831, faleceu' Fagundes Varella, nascido em

6 de Novembro de 1.766 '. Iem 1.890, a Alemanha reconheceu a Republica
dos Estados Unidos do Brasil.

ANDRÉ NILO TADASCO

Vende-se
BLUMENAU SANTA CATARINA

VENDE-SE o imóvel situado no centro desta cidad'e, I
à Rua 15 de Novembro, esquina com a Alamêda Rio Bran- I

'::0, tradicionalmente conhecido pelo nome de HOTEL'
HOLETZ, composto de um vasto terreno contendo a área

I

de 2.983 m2. e diversas' bsmfeitorias, inclusive o edifício
I

do hotel.
�

IOs 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 Branéo 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.

Escritor Camtlle Flammarion
versos pontos desta cidade.
que é como Se sabe, Uma das
mais antigas da França e

da Europa.
Em um trecho, preparado

para terranleenazem e des
tinado a receber linhas te
lefônícas, foram encontra
das riquíssimas moedas dE'
bronze' com a efigie do Im
,?erador romano Domiciann
cerâmica galo-romana.
À leste da .cida, ao longo

da estrada de' Beaucaire, por
onde se esten;dia, na 'época
romana, a Via 'Domiciana,
foram descobertas duas se

pulturas, datando, ao que
s presume, de 10 século. Os
objetos, o mobiliário funerá
rio, foram, infelizmente, -
qlH�,brados pelos operarlOS,
salvando-se apenas alguns
fragmentos de vidraril1: �II)

PARIS - Foi inaugura
da uma placa comemorativa
na casa em que viveu 0- cé
lebre astrónomo e escritor
Camille Flammarion, nesta
capital, antes de fundar o

Observatório de Juvisy em

1883.
No mesmo dia, realizou-se

no Observatório de Paris
uma recepção, assinalando a

nova publicação da "Astro
nomia Popular", um volume
"lp, 600 páginas, ilustrado p

com diversos mapas celes
tes, rememorando ,o Fu!}da
dor. Numa sala do Observa
tório, expuzeram-se, ao lado
d� edição de 1879 e da a

tual, da "Astronomia Popu'
!ar", várias recordações dv
Rábio. (SII).

'

,

NIMES - Important�!t
descobertas arqueológicas
se estào l'ealizaJldo em di,

Viaje pelo

IISUPERSUISS011
DC-6B

para o corasão da Europa

Da Suíca
_.

I,

é mais 'fácil

,

Par'; suas férias ou viagem de
negócios à -Europo, é mais vanta

joso começar pela Suíça. Porque
a Suíça é o ponto' central para
onde convergem tôdas as rotas
aéreas e ter1'estres que ligam as

grandes cidades do continente .

E. o "Supersuisso" da Swissai •

expressôo móxima de coniôrto •

leva-o diretamente a êste ver do
deiro "disco giratório" de onde
o- Sr. poderá 'partir para qucl-
quer oulro país.

..

O "Supersuisso" oferece oindo c.

von+nqarn extra das POLTRONAS
LEITO, inteiramente grótis.

visitar

qualquer
cidade

.

da Europa I'.

Faça de sua prôxlmo vi,agem ...
uma BOA VIAGEM

pela SWISSAIR

Solicite informações,detalhados no sua

Agência de Turismo e Viagem. ou no

.. �
LINHAS AÉREAS SUíÇAS

São Paulo, Ruo Barão de Itapetining�, 242 - Tel. 37·4425 • Tg. "Swlss'alr"
,

. Asenles Gerais, CRANSrON WOODHEAD I CO. LTD., em:•

Curitiba: Rua 15 de Novembro, 591, Tel. 4622, C. P. 616, Tg, "CRANWOOD"
Pôrto Alegre: Av, Mauá, 891· Tels. 4766 e5493· C. P. 500 -1'g. "CRANWOOD"
Rio Grande, Rua M. Floriano, 122, Tels. 420 e 857 - C. P. 92· Tg. "CRANWOOO"

ESCAL"AS I São Pculo ' Rio de Jonelro ' Recile • Dckcr � ltsbôe -

Genebra .. Z.uriqu., com rápidas conexões para tõdc a Europa
• Oriente Próximo.

-,

MARI_A.j)ELLA COSTA
EM·

O CANTO DA COTOVIA

DIA 7-XII-55
NO

TEATRO ALVARO DE CARVALHO

(

•

a para fachadas
CONSERVaDO·p

ii base de cimento. branco neve
.

Tinta impermeável super-protetora
em, diversas côres

PROTEGE, EMBELEZA,IMPERMEABILIZA E CONSERVA
*

- e o nome SIKA é uma

garantia para 9 .construtor

slxa s. a.'
Representantes em todo o Bmsi!

Venetas dos P1'oetutos Siká em

Florianópolis:
TOM T. WILDI & 'CIA.

Rua D. Jaime Câmat'a-
Esq. de· Av. Rio Branco - C. Postal1l5

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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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.
-----------------------�

/

_I '-,

I,

(óm é1 Biblia na Mão

TERÇA-FEIRA, 29 �E NOVEMBRO

Deleito-me em fazer a tua vontade, oh Deus meu;

sim, a tua lei está dentro do meu coração. (Salmo 40:8).
Ler João 7:14-18.

---_ PENSAI por um momento em Jesus, aózínho, na en-

costa de uma colina. Imaginai a cena. É madrugada. Êle
ora. Está pedindo a seu Pai nos céus que lhe dê cora

gem para fazei' a sua vontade e paixão para perseverar
no seu trabalho. Busca o amor divino para que possa
olhar com simpatia para os necessitados. rede fôrças
para servir. Imaginai-o naquela hora tranquila, dizendo:
"Deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu; sim, a

tua lei está dentro do meu coração." Como se harmo

nizam com o caráter de Jesus estas palavras do salmista!
Em obediência a Deus, Cristo desprezou sua glória

nos céus e tornou-se o ridicularizado e desprezado Je
sus de Nazaré. Enquanto viveu na terra reverenciou a

lei de Deus em seu coração, e deleitou-se em fazer a von

tade do Pai. Pelo gôzo que.Jhe foi proposto, suportou a

cruz. A lei e a vontade de Deus, o Pai, eram seu roteiro
lê bússola.

, ,_,

Estas palavras do salmista tão proféticas do caráter
do Messias são também frutos da experiência pessoal de
quem as escreveu. Podemos fazê-Ias nosso testemunho
também.

I" ,ORAÇÃO "

...

Oh Pai, enaina-nos a alnO,r a tua lei e nela meditar de
dia e de noite. Ajuda-nos a servir-te por fazer aos outros

,o que gostariámos que êles nos fizessem. Em nome de
Cristo que nos enslnou a orar, dízêndo : "Pai 'nosso que
estás nos céus: " Amém."

PENSAMENTO PARA ° DIA·
Jesus disse: "Minha comida é fazer a vontade, daquê

le que me enviou a completàr a 'sua obra."
,

o
'

Russell Q. Chilcote (Tennesseej

r.�-'-�·ESCÔLAS·_·PRE-PARifoR-iA-S·���
Dicionários Larousse e D. Azevedo_

Comunicam-nos, para co

nhecimento dos Interessados
que está proíbido o uso dos
dicionários Larousse e Do
mingos Azevedo no exame de
francês quando da realização
tl$ concurso de admissão a

matricula nas Escolas de Ca

detes.

Assim os interessados de

verão Se munir de novos di

cionários para os próximos
exames.

TEATRO .AlVARO DE CIRVIlHO
TEMPORADA OFICIAL UE INAUGURAÇÃO

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

MARIA DELLA COSTA /

VIVENDO JOANA D'ARC EM

o CANTO DA COTOV·IA
de J. 4.NOUILH - 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, FABIO SABAG, 'FAUSTO
MACHADO FERNANDO TORRES, LUIS TITO, JOSE' TACITO,

, MIL!9N MORAIS, SANDRO, SERAFIM GONZALES, SÉRGIO BRI-

TO. ZE' LUIZ PINHO. /
/-000-

DIREÇãO GERAL PO GRANDE "METEUR-EN-SCENE" ITALIANO

<!IANNI RATTO
-000-

"A MIRANDOLINA"

de GOLDpNI - Tl'ad. ele R. Jacobbi
"A MORATóRIA"

de Jorge Andrade

."MANEQUIM
de Henrique Pongetti

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

"_
,

- PRÉÇOS �OR RECITAS -
.

Camàro��_- Cl'$ 500,00 - Poltronas - Cr$ 100,00 BalOõés -:- Cr$ 80,00
"

,

T

o Centro de Irradiação
Mental "Amor e Luz" realiza
sessões Esotéricas, todas as se

gundas feiras, às 20,30 à rua

Conselheiro Mafra, 33 - 2°
andar: ".._'"

ENTRADA FRANCA �

'DOCES
-

Aceitam-se encomendas de

docínhos em grande varie-

Idade; 'Tortas e Bolo de Noi

va, Salgadinhos para Batizá
dos - Aniversários e Casa-
mentos. ."
Rua CeI. Melo e Alvin 17.

Te!. 3.416 "

;'

--------------------------------------------------------------

PLANTõE� DE FARMÁCIA
'�

CENTRO EXCÜRSIONIStA ':ARNOLDO RAUUNQ"
-WEDICIONÁRIO-

FUNDADO EM':,6-9-54
I

JOVEM '/CATARINENSE!
AGORA QUE SURGIU A TUA SOCIEDADE\ TERÁS

, '

MAIORES OPORTUNIDADES DE CONHECE R A

TERRA CATÁRINENSE. NÃO PERCA TEMPO, EN

V(A- NOS 'HOJE MESMO, TEU NOME E ENOERE -

,

ço A CAIXA POSTAL 489- FLORIANÓI?OUS-S.C:
�

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-

lipe Schmidt, 43.
-

,
17 sábado (tarde) - Farmácia Catarinense - Rua

Trajano.
.

18 domingo - Farmácia Catarinense - Rua Trajano.
, 2'1 sábado (tarde) - Farmácia Noturna - Rua Tra

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

Conselheiro M�fra.
'

_

-

'

-

O serviço noturno será efetuado
-

pelas Farmácias
Santo Antônio e Noturna, situadas às ruas Felipe Schmidt,
43 e Trajano. . I .

A .presente tabela não, poderá ser-11.1terada sem pré-
via autb�'ização�dêste Departamento. :�, r

'

,,{.
, D. S. P., novembro de 1955. t

Luiz Osvaldo D'Acâmpora - Inspetor de Farmácia.

J8 saio "Rêde"
Romance de SALIM MIGUEL uma EDIÇÃO' SUL"

Distribuição da:
LIVRARIA ANITA-GARIBALDI LTDA.

Praça XV de Novembro, N, 27. - Florianópolis
----------------------------------

\

\

I�
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Vendo-o ali, naquela situação deveras lamentavel, um

dos mais ilustres lagunenses, o saudoso historiador S�ul

Ulisséa, autor consagrado elo importante livro COUSAS

VELHAS, do qual extraímos os mais substanciosos apron

tamentos para este modesto artigo, sugeriu ao PrefeitJ

Municipal, fosse aquele navio/ adquirido pela Muntcípah
dade, afim ele ser transformado em monumento hístort

c-o, "dando-lhe 00 plano da.sua transformação, CQ:m todOIl os

o detalhes, Inclusive colocar na prôa um velho canhio que

existia nesta cidade e que servira na Revolução I"arroupl-
lha".

A ideia fôra acolhida e ia ser posta em prática, mas,
certa manhã, o. SEIVAL aparecêra desmantelado. Morado

res dali, à noite, o depredaram, levando grande parte de

seu, madeiramento. Antes, um medico italiano, o Dr, Pites,

propuzera a compra do velho barco, preciosa relíquia hie

tóríca, destinando-o a um museu da Itália, não o conse

guindo, - intenção de que muitos logo foram sabedores,
o que lhes exaltou o ânimo patriótico, preferindo queimá
lo, a vê-lo em mãos de estrangeiros; daí o fato lamenta
vel de terem alimentado o fogo de seus fogões, cem madei

ra do costado e do convés do glorioso barco.
o

A quilha, enorme e pesada, porisso difícil de ser trans

portada pelos aproveitadores, ali ficára, apodrecendo, e

'I
uma semente de figo, transportada pelo vento ou por pas

sarinhos, caindo naquele meio fertilizante, germinara Vi-I
çosamente, e dentre pouco tempo, na quilha do SEIVAL,
vicejava linda arvore. Um lagunense, reconhecido patrió
ta, a retirou dali, cuidadosamente, oferecendo-a ao Prefei

to Municipal, para o seu oprantio em lugar adequada: o

centro do jardim Calheiros da Graça, na principal praça

publica de Laguna.
Quando Governador do Estado o venerando e saudoso

Coronel Antonio Pereira da Silva e Oliveira, alma de ver

dadeiro patriota, reconhecido protetor das belas letras e

amigo dos intelectuais, a quem ficámos devendo proveito-
•. sa e àdmiravel atividade das letras catartnensss, pelo ain

paro proporcionada ao extinto Centro Oatarínense de Le

tras e ao ensino superior representado pelo Instituto Po

htecnico, a "Arvore de Anita" foi transformada em mo

numento.
O saudoso dessmbargador José Artur Boiteux, ínfatí

gavel garimpeiro do oiro da historia catarinense, apelara
para o Governador, no sentido de ser confeccionada uma

placa de prata, afim de assinalar e registar o que aquela,
arvore símbcllsnva, e o venerando patrício, cujo catarí

nensismo era por todos reconhecido, patrioticamente a

plaudiu a ideia, e logo providenciou no sentido de ser a

mesma efetivada, e em placa de prata, foi gravado o Se

guinte, redigido pelo Inolvidável autor do "Arcaz de um

barriga-verde": "Esta arvore nasceu na quilha do SEIVAt"

lanchão em que Anita Gal'ibaldi combateu pela Revolução
de 1839.

Transplantada por Antonio Joaquim de Sousa, que
ofereceu ao Governo Municipal, o Superintendente Muni-

o

cipal Oscar Pinho mandou plantá-la neste local em come

moração aos heroicos reítos da legendaria catarínense,
_ O Governador Antonio Pereira da Silva Oliveira, co

mo homenagem á Laguna, em cujo território nasceu 1\nita,
em 1821, mandou gravar esta placa".

Conta-nos Saul Ulísséa, que, por ocasião da entrega ii

Municipalidade, o que foi levada a efeito em festiva sole

nidade, o Desembargador José Boíteux pronunciou elo
quente discurso, em o qual considerou a destruição do
SEIVAL pelo povo, como um protesto pelo fato de preten-
derem levar para o estrangeiro, aquela relíquia histórica, e

-

observou "a coincidencia de ser o tronco da arvore bípar- MOUSE DE CHOCOLATE
tido e dêles se derivarem quatro galhos". Na 'sua rértil
imaginação, o tronco representava Anita e Garibaldi e os Êste prato não é propria-
quatro galhos os Seus quatro filhos. mente umdôce em sí mas

o ,J'Laguna possue esse belo monumento VIVO, mas, confor-' um complemento para S0r-

me dissémos linhas acima, é êle um monumento de vida vetees, bolos pudins etc.

límitada, Anita Garibaldi precisa e deve ter em Laguna Aliás fica gostosíssimo. Por
.um monumento em bronze, duradouro, eterno, para orgu- qUe não experimenta fazê
Ihosa admiração da presente geração e dos porvíndouros. lo?

Graças ao patriotismo dos seus filhos, ajudados por
muitos brasileiros não menos patriotas, tão justa e me

recida homenagem, - cumprimento de uma divida de
gratidão nacional! - há-de indubitavelmente efetivar-se.

Ildefonso Juvenal
UM ,MONUMENTO DIFERENTE

............................................
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r ! Restaurante Napoli
•= RUA Marechal Deodoro li.
I Em Lages, no sul do Bru1l, o m�orr
= Deaconto espee1al para OI aenhOrel' 'f1alan_
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ALI NA CHURRASCARI.A SÃO JORGE, NA RUA

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

ATENDEMOS ENCOMENDA PREVIAMENTE PE
LO TELEFONE 2727.

CHURRASCO

Sinta- o sabor original
do �audávelo, guaraná natural

bebendo

G ,

-mais gostoso .••
e mu í.t.o mais refrescantel

Preparado com o verdadeiro guaraná nativo
de nossas .selvas, de reconhecidas virtude.

tônicas, o,Guaraná Brahma possui' um
g{ISt080 sabor original que agrada a todos,
em qualquer ocasião! Beba e dê a seu. o

filhos um, guaraná verdadeiramente
saudável - a Guaraná

o

Brahma I

GuaJ«Utá
BRaB_

c E B � li: ,
- o

A -: •. L-a. :'.=.�..-raY.!"., D A c A ,T o

Vende-se
Vende-se terreno, 22,5 me

tros frente, 25 metros fun
dos rua com água encana

da, belíssimo panorâma, per
to grupo Escolar Presidente
Roosevelt. Tratar rua Tira
dentes, 11 na firma Éigue
ras SIA.

, .

, Ô MELHOR JURO -

.
,

-

-
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DEPOSITOS POPU�RES

/BANCO, AGRíCOl.A
°RUA lRAJA"O� '16

f'LORIAN6pOLlS'
,. '.'

.....

l
MAQUINA DE COSTURA

(Alemª,)�, - �;'!�:rl
De 4 gavetas em estado de

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

Cr$ 2,000,00 respe�ct;i.vamen�,
te, tratar com o -sr.. Ndolfo
das 8 às 12, 'Rua Nerêu Ra
mos,38.

'Viagens, DIRÉTA S
FLORIANÓPOLIS. - RtO ÁS 3d',
fPOLlS.,;",S. PAULO-filO." 4o"
"POU�')· ÇURITII3�""RIO AOS SABS,

SERVIÇOS AÉREOS '

CRUZEIRO. DO .SUL
____.. �II11U ....._mT."-";-:17"""·

Vende-se
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.

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

PARTIDAS DE FLORIANóPOLIS corpos Cr$ 2.500,00. - Uma mesa com quatro cadeiras
2a Feira _ Itajaí _ Curitiba _ São Paulo _ Rio. Cr$ 400,00. - Uma prateleira para despensa Cr$ 2t)O,00.
Idem _ Lajes _ Põrte Alegre.

_:_ Um guarda-sol de praia Cr$ 700,00. - Um filtro com

3a Feira _ Itajaí _ Joinvile _ Curitiba _ Pararia- estante Cr$ 350,00. - Um ventilador Cr$ 600,00. - Um

guá _ Santos _ Rio. chuveiro eletrico Cr$ 200,00.
o

- Uma maquina f'otogra-
o

Idem - Lajes - Joaçaba _ Xapecó. fica "LEICA" Cr$ 9.000,00. - Um radio novo com oito

"-...4a Eeira _ Curitiba _ São Paulo _ Rio. válvulas alto falante oito polegadas' Cr$ 3.800,00. - Um

Idem - Laguna :- Tubarão _ Pôrto Alegre. conjunto estufado estilo funcional com duas poltronas,
5a Feira _ Itajaí _ Mafra _ Curitiba _ São Paulo. uma banqueta, uma mesinha de centro, uma estante de

Idem - Itajaí _ Joinvile _ Curitiba _ Paranaguá revistas, um sumier com tres almofadas Cr$ 6.000,00. -
_ Santos _ Rio. Uma sala de jantar estilo rustico com -rnesa elastíca

Idem _ Lajes _:_ Joaçaba _ Xapecó. seis cadeiras, bar, bufete, Cr$ 7.700,00. - Um dormito:
6a Feira _ Curitiba _ São Paulo _ Rio. i-io estilo rustico com cama, um guarda-roupa com es-

Idem - Laguna - Tubarão _ Pôrto Alegre. pelho interno, um guarda casaco, um câmiseiro, duas me-

Sábado - Itajaí - Joinvile _ Curitiba _ Paranaguá sinhas de cabeceira, um espelho de parede, uma' penteá-
_ Santos _ Rio. deira uma banqueta, uma cadeira, Cr$ 11.300,00. - Um

Idem - Lajes _ Joaçaba _ Xapecó. automovel Ford-Tàunus modelo 1951 em perfeito' esta-
Domingo -;- Curitiba _ São Paulo _ Rio. do e com peneus novos Cr$ 130.000,00. - Tratar na rua

Idem _ Laguna ....... Tubarão _ Pôrto Alegre, I
Aracy Vaz Cal lado n? 242 Bairro de Fatima Estreito.

Reserva de lugares, compra de passagens, despachos
de encomendas e informacões:

SUCURSAL - Rua Felipe Schmidt, 40 - Fone 2500. I
LOJA LUX - LUX HOTEL - Fone 2021.
LOJA TAC � Rua Felipe Schmidt, 24 - Fone 3700.

CURSO "SANCTOS SARAIVA"

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

ING:REDIENTES:
4 barras de chocolate
8 ovos

8 colheres de sôpa de açu
cal'

Água

MANEIRA DE FAZER:

1. Derreta o chocolate num

pouco de água quente, de
maneira a ficar o mais es

pesso possível. Deixe então
esfriar.
À parte, bata as claras

dos ovos até ficarem em pon
to de neve. Junte então o

açucar, quan do estiver a

mistura bem dura, adicione
o chocolate misturando bem.

e fica pronta
o

a mousse.

(APLA).

Congresso Nacionál de Tob'ercolose
e Doeoças 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.

�OJA TAC - Rua Felipe Schmidt, 24 - Fone 3700.

(REGISTRADO)
DACTILOGRAFIA E TAQUIGRAFIA

PROF. LíGIA DOS SANCTOS SARAITA
atende aos interessados diàriamente das 9 às 12 e das,

14 às 18 horas
ENDEREÇO: Rua Feliciano Nunes Pires, IS

't.'el. 8118.

.
Expresso Florianópolis LIda.

•

1 ransporfe de cargas em geral entre

FlOR-IANOPOLlS, CURITIBA E- SÃO PAULO,
j,,_--
,

EDITAL DE CONCORRf..:NCIA
, I

A ESCOLA DE APRENDIZES
o

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 dirigidas ao Comandante e entregues na 'Divisão de
Intendência da Escola até o dia 9-12-55.

Estão convidados o

os proponentes para assistirem a
abertura das mesmas no dia 10 de dezembro próximo vín-
douro ás 11 horas.

o

Ary Wa,knin
Capitão Tenente - IM

-------------------

.I'ILIAL: 8.10 PAULO
,

/

Aluga�se
A1uga-se uma, casa para moradia à R. Conselheiro

Mafra, 53.
Tratar à- R. Conselheiro Mafra, 27.

1'ILlA ..... : CUlUTlBA

VOM VIAGENS DIRf:'I'AS E PERMA NENTES EM VARROS PROPIUOS '

MATR}Z: J'LORIANOPOLIS
Escrlt6.rlo:

Rua Padre Roma 50 - Terreo
Deposito:

Rua Conselheiro Mafra n, 1St
J'ones: 2534 - 2.533
Caixá Postal, t33
End. Telegráfico:

Bandrade e Transpolls
-O-

Visconde do Rio Branco
(812,1')

'l'eleIone 1211

!lndereço TelegráfiCO
Bantldra e Transpolta

-0-

AveD1da do "bodo .18881'11

Telefone: 17-IO-il
o

São Paulo � capital - B�.
Jlndereço Telegráfico:
Bandrade e Transpolll

-o-

ALTA-COSTURA
Por haver contratado afamada modista do Rio de

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

brir 00 seu atelier de costura.
Trabalho garantido em talhe anatômico nos mais re

centes modêlos.
A _FLORICULTURA

Rua Felipe Schmi dt, 46 - Fone: 24�69.
..

13: !O�Eqr��OE»r��J!!ltM�EÔ}q'�one
.

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 TAG �'Rua Felipe Schmidt, 24 - Fone 3700.

(Allnela n. Bt. de lanelro e em Belo Bomon'••0.. trileI...6tae ati
IIe p...le ••• a ....r... de TraDI","" IOnal O.aIa IIA.)

.;

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



SINDICATO DOS CONTABILISTAS
o Sindicato dos Contabi- 2 - Leitura, discussão e

listas de Florianópolis está aprovação da proposta 01'

convocando seus associados çamentária,
para a Assembléia Geral Ex- 3 - Leitura do parecer do
traordínárta que se realiza- Conselho Fiscal.
rá na próxima segunda-fel- 4 - Aprovação dos novos

ra, às 19 horas, para debates Estatutos do Sindicato.
e deliberação sõbre a seguin- 5 - Assuntos de ínterêsse
te ordem do dia: geral.

1 _ Leitura, discussão e A reunião terá por local a

aprovação da ata da assem-I �éde do Sindicato, à rua Tra-
'bléía anterior. jano, n. 14.

Florianópolis, Terça-feira, 29 de Novembro de 1955

Ildefonso Juvenal
UM MONUMENTO DIFERENTE

Para O ESTADO, de Florianópolis
O ALBOR, de Laguna

A 10 de Julho do presente ano, patríótas sinceros, dig
nos filhos da legendaria terra lagunense, iniciaram um

movimento de amblto nacional, no sentido da ereção na

quela hístortcar cidade, de um monumento á Anita Ga

ribaldi, a vneroína dos dois mundos", gloriosa filha da

quele tão querida rincão catarinense.
E' intenção dos promotores de tão justa quão mere�

cída homenagem, inaugurarem o monumento, que sera

magestoso e construido em bronze e granito, e encimado
pela estátua da heroina, em Abril do proxímo ano, quan�o
Laguna comemorará o primeiro centenarip, da instalação
de sua comarca. .

A não existencia em Laguna de vistoso monumento
consagrado á memoria de Anita, é lacuna imperdoa'�el, �
diz da lamentavel negligencia dos que, desfrutando sttua
cão evidente na Sociedade local, de ha muito, patrlotlca
mente deveriam ter promovida a sua ereção, pois, quem
<visitar' a heroica "Cidade Juliana", experimenta' logo in

satisfação pela feIta ínjusttfícavel. Visitar Laguna e não

ver ali, um monumento á Anita, é experimentar st\,�timen:
to 'semelhante ao que experimentavam os es.trange}l'os que
iam a Roma e não viam, no Capitolio, nenhuma' estátua
de Catão qU� era dentre Os seus varões, por excelencía um

dos mais' famosos, pelas virtudes que soubera incarnar e

pelo talento devéras admíravel e e:x�raordinário, e. d? �ual
. nos fala o facundo e eloquente Vietra, nos seus ínimita-
'Veis "Sermões".

Encontra-se ali, é bem verdade, em uma das_praças
publicas, - a da Bandeira, - modesto obelisco," erig�do
em 1939, por ocasião do Centenário da efemera Rep�bllca
Catarinense, mas, aquele monumento tão simples, .nao re

presenta exclusiva homenagem á Anita, e sim, a to�9J' os

heroís da Revolução Libertadora de 1935, da qual a íntre

pida guerreira e seu denodado companheiro, foram tígu-
ras proeminentes. ,

Não existirá mesmo em Laguna, nsnhum monumento
dedicado á sua gloriosa filha?!

"

_

Existe' sim mas completamente diferente dos que sao

erguídos �or toda a parte, para perpetuar a me�noria
dos vultos extraordinários, porque vivaz, e construido ;pela
propria Natureza, que se associou à gloria daquele povo;
porém, a sua existencia não vai além de algu�nas cen,te
mis de anos, porisso, preciso se torna a ereçao de um

monumento dura doiro, imperecível, construido em bronze,
que é eterno.

_

O monumento a que nos referimos, é a conhecida "Ar-

vare de Anita".
Como sabemos, OS revolucionarios farroupilhas �ons-

truiram em 1839, tres barcos de madeira, os quais, tran�
portadOS em carretas treladas por uma centena de bOIS,
até a a praia de Tramandaí, foram então lançados ao mar,

de onde, em memoravel odisséa, vieram ter á Laguna, em

cujas agu'as se empenharam em combate, a 15 de Novem-
bro, com a esquadra legalista.

_

Vencida a Revolução, um dos barcos: o lancha0 SEI·,
VAL em cujo convés Anita operara prodíg'ios de brav\ll"ft
e h�roismo, passou, com o nome de IGARRAFãO, a �H

empregada no transporte de mercadorias entre diversos
portos, sulinos, e, quandO imprestável para o serviço, roi

puxado à praia do Estaleiro, onde estivera por longo tem

po, apodrecendo.
(Continua na 711.. Pag.)

CIVllIZACAO INDíGENA
Procurandó vestigios Irão à

Cananél8
A arqueóloga, que visitf1. o

Brasil pela primeira vez :lá
�isitou, em missão cientifica,
o Chile, Inglaterra e Suiça.

�

S. PAULO, 28 (V. A.)
Em missão do governo fran
cês, transitou pela Rio, n.

bordo do "Lavoisier", proce
dente da França e com des-_
tino a Cananéia, São Paulo,
a arqueóloga Anette Em

perair,e, que ali procurará,
juntamentie com o seu marido
vestigios da civilização' indi
gena existentes nas conchas
'e mariscos qU€ naquela re

gião formam grandes depcsi-'
tos.
A sra. Anette Emper:ure,

q'Ue'é formada em arqur,ó!o-,
gia pelo "Musée de L'Hom
me", de Paris, descobriu na

Suiça peÇas que pertenceram
a uma civilização de quatro
mil anos 'e na França fez par
te de uma comissão c1estina
da a procurar a,s grutas mais
antigas, tendo achado pe(}fl,S
importantes. Na Patagonia
encontrou vestigios da vida
humana de dez mil anO,3.

"HABEAS-CORPÚS"
RIO, 28 (V. A.) - O juiz

Decio Pio Borges, doe plântão
para atender à.os pedidos de
"habeas-corpus"; esclareceu
que o estado d'e sitio, como
foi decretado, 'nada mudou no

que concerne à concessão da
queles institutos. E explicou:
"Unicàmente na viagencia
do estado de sitio, o juiz pe
dirá informações ao Executi
vo, no casa o delegada ou

autoridade administra t i v a

coatora. A autoridade escla
recerá Se o "habeas-corpus"
impetrado interessa ou não
à segurança dessa maneira
ao juiz que concederá ou não
a medida".

Para pelíclcís
na ccmo

as 'autoridades
lerelD

passavam, mais aumentava

I
O escrivão Julimar Maia

êsse remorso. Até �ue chegou t�mou por t:rmo. as declara.a um ponto para ele de todo çoes do marínheíro assassi
insuportável. Resolveu, pois, no, que foi, em seguida, con
apresentar-se ás autoridades duzido para a sua corpora
do 1° D. P., narrando-lhes to- ção, onde aguardará o resul-
do o seu caso. tado do inquérito em curso.

publica "O Jornal", do Rio:
COM REMORSO, APRESEN
TOU-SE A'S AlJTORIDADES

POLICIAIS
O REMORSO, que se teria

tornado insuportável depois
de- certo tempo, levou um cri
minoso a confessar, surpre-
endentemente, o própria cri-

me, para o que compareceu
ao 1° Distrito Policial, onde
contou com toda a calma a

sua história. <'

O assassino, Ricardo José
das Mercês, de 22 .anos, sol

teiro, serve, na qualidade de
marinheiro na Base Naval
Almirante Castro Silva, onde
tambem reside. Nele nínguem
suspeitava, absolutame n t e, A biblioteca profissional de Engenharia foi enrique-
pois nada o apontava como cida agora com a publicidade do "Manual do Construtor",éditada pela Livraria do Globo.um criminoso aventual.
Teria Ricardo, dêsse modo, E' uma notável obra que reflete, brilhantemente, o

cometido um dos chamados espírito prático do seu autor o engenheiro civil João
crimes perfeitos a que se re- Baptista Pianca, .nome sobejamente conhecido através do
fere a literatura policial e seu mourejar nos serviços ele construção no Rio Grande
que muitos consideram im ..

do Sul.
e

possível. E' que o assasslnto Catedrático da Escola de'Engenharia e da Faculda-
foi segundo êle mesmo revela, de de Arquitetura da Universidade, o dr. João Baptista
praticamente no dia 28 de se- Pianca é chefe de seção da Diretoria de Obras Públicas,
tembro do ano passado, há tendo projetado e .executado, através de muitos anos,
mais de um ano, portanto. grandiosas obra�, qUe .reafirmam a sua c�lt.ura técnica.
A itíma tôra Maria do Com a autor ídade mconteste da sua prática resolveu,

D terro S res uma mulher lem boa hora, publicar o seu livro - o "Manual do Cons-es r oa ,

d I t ., .

d d t
'

q em vivia na cidade de trutor", prestan o re evan es serviços a mOCI a e es u-com u,
.

t t "

IFI
.

'polis onde tudo 0- diosa, aos cons ru ores e aos seus proprros co egas.arIano ,
.

48
"

-re A principio a exís- No seu compendio de cerca .de 6 paginas, o cons-COIl u.
'-

•
. . .

t 'tOt
.

d ambos transcorreu trutor encontrara os mais precIOSOS ensmamen es pra 1-encia e
til i

. -

d trucãtranquila 'e feliz. Depois, com cos, u 1 issrmos pa:a a execuçao e .uma c�ns ruçao,
,

assar do tempo um abís- O seu autor nao Se perde em divagações desnecessa-o p
e f I abrindo entre êles rias. Entra de logo no assunto primordial do seu estudo.mo s o

'd t t
..

Já não sentia o mesmo pra- Estu a de logo a natureza do erreno, os ma errais a

zer em estar ao seu lado. serem empregados, as qualidades-e defeitos das pedras
Queria, ao contrario, -ver-se de construção.
livre dela, e o mais rapída- Aponta os processos da extração destas,
mente possível, Mas não via Trata da fabricação do cal, e de todas as suas situa-
um caminho seguro para isso. ções. Estuda os cimentos, a sua fabricação, o seu apro-

ENVENENADA PELO veitamento. Trata com a necessária prática das argamas-
AMANTE sas e seus diferentes gráos. Extende-se em considerações

sôbre o tijolo, a telha, mostrando a prática do seu fa
brico.

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 materiais 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

pensamento criminoso, estudo especial.

-,
'

Em linguagem clara 'persuasiva, desenvolve a prâtí- I '

á sua 'execução foi apenas um

d ca da observação do, isolamento dos pisos a ser empre-passo. ,Foi Rícar o comprar
certa porção de violento ve- gado na construção. '

e· adicionou poste- Não escapou à sua técnica o estudo aprofundado daneno, qu ,

t -

d ... "

d b b driormente a um refrigeran-lcons ru�ao as I,H"lllClpaIs espectes e a o a a e a sua

te. Este foi finalmente, dado decoraçao.
. , .

a beber á mulher, que de na- Ilus�rando os seus ensll1amen�os pratIcos estampa
da desconfiou, ingerindo de no seu lIvro as colunas ornamentaIS das fachadas e seus

uma vez só todo o liquida: componentes.
A seguir, caiu fulminada. O "Manual" em apreço é uma obra completa.

Ricardo José de Mercês tra- E' sem favor algum o melhor compendio publicado
tau imediatamente de fugir, nestes últimos tempos e muito 'recomenda à Editora que
não deix'ando o menor ras- levou a termo tão valioso trabalho de engenharia cons-

troo Aliás, não se levantaram trutiva.
.

quaisquer ,suspeitas sobre' Constitui um tratado técnico em português, que vem

êle. I preencher uma grande lacuna, pois os nossos con�tI:uto-
R t as I'm calma- res perdiam muito tempo em manusear, consultar murne-e ornou, s"

- .

t t d t" t·t ta capit I indo ros tratados de construç-ao eXlS en es e au OI es es I an-men e" a es a ,
I.

servir como acima dissemos' geJros.
. , .Ba'se Naval Almirante E' um livro que deve estar em todos os eSCl'ltonos dena

-

"1Castro Silva. Não pôde, no técnicos de construçao CIVI .

Pôrto Alegre, 1955.

Uma nolavel obra de
�eouenhariali!..

'(Oscar de Oliveira Ramos)

Uma idéia nasceu no cére
bro doentio do marujo: ma
tá-la, já que não havia meio
de ser por ela abandonado
Já fizera tudo naquele )len ..

tido, mas sem resultado po
sitivo. Maria do Desterro es

tava perdidamente apaixo
nada, e não se mostrava in
clinada a aceitar quaisquer
ponderações para que desfi-
zesse o compromisso que os
unia.
Do

entanto, viver como 'espera
va: sem preocupações. O re

morso passou a assaltá-lo
continuamente.
A' medida que os dias se

SERVICO DE ALlMENTACAO DA
PREVIDÊNCIA SOCIAL (SAPS)

Delegacia Regional- 'Santa Catarina'
Comunica que o novo pôsto de subsistência, denomi

nado "Vila Operária", instalado no Saco dos Li�ões estará
aberto aOS previdenciários, à partir das 8 horas. (oito), do
dia 1° de dezembro próximo vindoúro.

'

Reinaldo Behr

Delegado Regional

AGRONOMOS
RIO, 28 (V. A.) - Em rela

tório que vem se ser publica
do sobre as escolas de agro
nomia e vet'erinaria do Bra
sil, os técnicos que cOligiram
os dados a respeito srs. Lin
coln Monteiro Rodrigues, do
ministério da Agricultura e

George
-

Warre, da Int'erna
tional Cooperation Adminis
tration, informam que no

nosso pais se diplomam me
nos agrcmomos e veterinários
pres'entemente em relação a
sua população rural que
qualquer outro país latino
americano.

PUBLICADO
RIO, 28 (V. A.) -.Precisa

mente ás 23 horas de 25, saiu,
na 'Imprensa Nacional o

"Diário Oficial" da União,
Seção I, que publica a lei que
"declara o -estado' de sitio, em
todo o territorio nacional".
A lei tomou o n. 2.654, e

esta datada de 25 de nOVem
bro de 1955.

EM MEMÓRIA
BOON, 28 (U. P.) - A Ale

manha ocidental observou,
ante-ontem dois minutos de
silencio em memória àe mais
de um milhão de soldados
desapareCidos na última
guerra. O trânsito parou nas

ruas, aS fábricas cessaram
suaS atividades e os empre
gados de escritórios deixaram.
de trabalhar. As bandeiras
estavam hasteadas a meio-,
pau. Patrocinou á hcimena-,
gem a Associação dos prisio
neiros repatriadas, a qual,
informou que estão desapa-'
recidos no Leste 1.400.000
soldados alemães e na Oeste
te outros 100 miL

"DUQUE DE
CAXIAS')

PARIS, 28 (U. P.) - Um
grupo de cadetes navais bra
sileÍros

-

(lã navio-escola "Du
que de Caxias" sob o coman
do do capitão Teixeira MaJ,:ti
ni, dePositou uma coroa de
flores no tumulo do Soldado
Desconhecido, sob o Arco do
Triunfo. Os cadetes foram
recebidos pelo general Henri
Zeller governador militar de

SEM VITIMAS
RIO, 28 (V. A.) - Na ma

nhã de ante-ontem oCQrreu
um desastre de aviação, em

Santos. Ao que s'e apurou até
agora, um avião, pilotada pe
lo major Dario Ribeiro, Co

mandante da Base Aérea da

quele porto, sofreu um desar
ranjo no motor, caindo ao

mar, frent'e ao armazem 9.

Depois de flutuar alguns mo
mentos, o aparelho submer
giu. O major Ribeiro, que era

o umco ocupante do à'vião
sinistrado escapou com vida,
sofrendo, apenas, ferimen
tos ligeiros.

------

QUEM ACHOU?
Pede-se à pessôa que en

controu um caderno de ano

tações perdido na Rult Estê
ves Júnior, o obséquiO de en

tregá-lo na Rádio Guarujá
que será gratificada. - Paris, ". r ......�.

ANTIGA CIVllIZAÇAO
Vestigios no Alto Amazonas

Huamalias) , em uma altitu
de média de 3,300 metros. Foi
aí que o explorador trances
'encontrou um conjunto de
mais de vinte ruínas entre as

quais cin-co centros religio
sos fortificados, em muito
bom estado de conservação:
algumas dessas ruínas re

montam aproximadamente a

quinze ssculos. Flornoy reve

lou igualmente a exístencía
de vários caminhos dos pe
riodos íncaíco e pré-íncaíco
e que ligam os Andes ás flo
restas virgens.

LIMA, 28 (V. AJ - Do Alto
Amazonas, onde esteve fa-
zendo a sua sexta expedição
cientifica chegou racanta
mente a esta capital o explo
rador frances Bertrand Flor
noy.

A pedido das autoridades
cientificas peruanas, Flor
noy forneceu dados a respei
to das suas recentes desco
bertas arqueológicas. A mais
importante está situada nas

proximidades da aldeia _ de

'I'arrtamayo (província de

llVINGSTONE
Em memória - Centenário de

uma, sua descoberta
LONDRES, 28 (U. P.) -O das solenidades religiosas e

centenário da descoberta das prestadas várias humana
cataratas Víctórla, feita pe- gens.
1-0 dr. 'David Lívíngstona, foi !ii��j!i'i:;
celebrado no dia 16 do cor- A data da descoberta das
rente. No local da descoberta cataratas, a qual há um sécu
da "fumaça que troveja", co- lo não se sabia ao certo, foi
mo descrevem os africanos agora fixada, graças à des
locais a catarata que o fa- coberta recente de um dlá
moso explorador e míssíoná-' rio de' Livingstone, conten
rio cristão foi o primeiro do suas impressões- sôbre as
branco a ver foram realiza- majestosas quedas dagua,

No Zoo do Rio amanheceu morta, ontem, a popu
lar macaca-Catarina. Não morreu de cacaca, mas de
enfarte.

A propósito, ainda na véspera, All Right, notável
colunista do Correio (la Manhã escrevia sôbre ela o

seguinte: ,

"O enfarte é hoje a moléstia da moda. Na sua
disseminação pela cidade, tem atingido até os bichos.

Aqui bem perto mora arma criatura que há cêrca
de um mês sofreu rude golpe de que ,ainda não se, re
fez: morreu o seu cachorrinho de estimação. Desde
êsse acontecimento infausto, minha Cara amiga não
encontrou' mais encanto nem prazer na vida. Deitou
luto -e -é emocionante ver o seu padecimento por cau
sa da morte do bichinho, que em verdade era esperto
e inteligente. A doença que o levou, segundo me disse
a sofredora, foi, . " enfarte.

Francamente, quando ouvi essa declaração, temi
pelo funcionamento regular das faculdades mentais
de minha amiga.

Entretanto, decorridos alguns dias, li nos jornais
que Catarina, a mais antiga do Jardim Zoológico na

sua espécie, tinha sido também acometida dêsse maJ.
Socorrida a tempo por um especialista, a velha: maca
ca, que -eu conheci quando ainda o nosso Zoa era lá
para as bandas de Vila Isabel, resistiu e ,está vivendO.

Seu enfarte, porém, era mesmo veI:dadeiro. Passa
da a crise, o médicó assistente pôde levar a efeíto exa
'me minucioso, diagnosticando então como cardiopa
tia a sua enfermidade.

Além disso, Catarina é portadora de uma gripe
rebelde que lhe tira quase completamente o apetite.
A gurisada inútilmente lhe oferece banana ou qual�
quer outro alimento daqueles pelos quais outrora ela
fazia uma série de ginástica e gestos que a menina
da adorava.

Catarina não quer nada. Se pudesse expressar os

Seus desejos, stou convencido que pediria tranquila
mente a morte. Já viveu muito, pois conta 29 anos e

isso é demais para quem não tem maiores ambições:
A macaca Sofia, outra teve a sua época, não viveu
tanto. Catarina foi a sucessora e desde a desencarna
ção de Sofia o trono dos orangotangos, na Quinta da
Boa Vista, é seu. Não quer, porém, continuar. Os pro
pósitos de renúncia que alimenta são evidenciados a

través de sua indiférença pelas' posições, pela gloria.
Mesmo que fique boa, dada a sua situação, está impe
dida de continuar a reinar.

'

Seu assistente já afirmou que a considera defini
tivamente fora de atividade.

Catarina, portanto, se escapar -desta; terá que se

afeiçoar a outra maneira de vida. A perturbação car
dia-vascular de que :foi vítima pode não chegar ao pon
to de lhe fazer parar o 'velho coração, mas de acôrdo
com a técnica moderna, o impedimento para con
tinuar na posição que ocupava na sua jaula não pode
�ofrer contestação. Res non verba - dirão os.sábios
da 'escritura.

E Catarina entrará em disponibilidade por algu,m
tempo, e depois, quando passar a fase de publicidade
que desfruta, poderá morrer como quis'er, de enfarte
ou não, mas claramente, em silênci.o, para poder trans
por sem alarde os umbrais da História.

ALL RIGHT"

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA


