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RIO, 3 (v. A.) - A relação de todos os executores es-
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taduais e terrttoriaís do estado de sítio foi divulgada ontem

. � DIRETOR � �
• • .,

pelo general Lima Câmara. Todos êssas executores são mi-

� Rubens de � C? maIS antIS0t!la- li�ares, e apenas três. (os do Acre, do Rio Branc?, do Ama-

� Arruda Ramos � �
rio de S. Catarl na

�
pá) governam as umda�e� ;��E�ue foram designados.

�:: GERENTE /�.
> Ano XLII São êstes Os executores nomeados: ,-

�
Amazonas, coronel Humberto Morais Barbosa de Amo-

� Domingos F. N
� rim; Pará, brígadeírrí Antônio Alves Cabral; Maranhão,

� de Aquino
.

� • 12.338 � major Mário Valente Pamplona: Piauí, coronel João Manoel

I! � . � Gomes Tinôco; Ceará, general Alberto Ribeiro Salaberry;
't.�...- •..,...........-6j......-.-.-.-_._,..-.w. .......,.,.�._.............-.-................._.�J-....

Rio Grande do Norte, capitão de fragata Francisco Augus-

Edição de hoje - 8 páginas Flortanópolís, Domtngo, 4 de Dezembro de 1955 Cr$ 1,00 to Lima de Alcântara; Paraíba, ten.-cel. Paulo Bolivar de

Holanda Cavalcanti; Pernambuco, general Aurélio Alves de

Souza Ferreira; Alagoas, major Antônio Carneiro de Albu

querque Maranhão; Sergipe, major Gastão Barbosa Fer

nandes; Bahia, general Eduardo de Carvalho Chaves; Es- •

píríto Santo, coronel João Costa; Estado do Rio, coronel

Jardel Fabricio; São Paulo, general Stênio Caio de Albu

querque Lima; Paraná, general Nelson de Melo; Santa. Ca

,tarina, General JOÃO BAPTISTA RANGEL; Rio Grande do

Sul, general Amaurí Kruel; Minas, .coronel Dário Coelho;
Mato Grosso, general Fernando do Nascimento Tá'vora;
Goiás, ten.-cel. João Luís Pereira Neto; Amapá, ten.vcel,
Janari Nunes; Rio Branco, capitão José M. Barbosa; Gua

poré, ten.-cel. José Ribamar de Miranda; Acre, coronel Pau-
lo Tôrres ; Fernando de Noronha, major Abelardo de Al

varenga Mafra.
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revela-se como um traço or

gânico, uma tara à qual não
há resistência possível. Q'uan
do o governo pediu a votação
do estado de sítio, os udanis
tas deblaternram, procuran
do criar no país a impressão
de uma total e impetuosa in

submissão ao governo, e ele
uma repulsa categórica à de-

cretação do estado de sítio. A Foram inúmeras as mensagens enviadas ao Pa-

suspensão das garantias lácio do Catete de todos os pontos do país cumpri-
.constãtucíonaís foi, no entan- mentando o Presidente Nerêu Ramos pela sua inves-

to, votada. Poucos dias depois tidura na Presidência da República e formulando
o próprio PSD procurava a- votos para que o seu govêrno promova a concórdia

tenuar a gravidade do sitio, nacional em benefício do Brasil. Entre outras- desta-

apresentando, no Senado, um camos as seguintes publicadas pelo "Diário Oficial

projeto que restabelecia dois da União", de 22 de novembro-findo:

pontos fundamentaIs do re- - De D. Anselmo Píetrulla, Bispo de Tubarão:

gime: a inviolabilidade dos ___, "Neste momento grave em que V. Exa, assume a

domícílios e a inviolabilidade suprema direção dos rlestinos da Nação, apresento
de correspondencia. Medida em meu nome e no de tôda a Diocese as nossas feli- NO PÔRTO ESPANHOL DE VIGO O%:J

'I ��i��:�����;:�?:�::�� ��:::::?�:�::��gf:�j;f:;EÊ���� �;�-.a;;;�::: �I�y'I�}�ÇOL� ::_Dl����pR� f��ld��::
:::::::::ttn I estavam na ordem do dia, na se no Govêrno da República e formulo os melhores

;<.�:.::.:".:••:.:•••
:

••:.'.:.:.:.:••: Câmara. No encaminhamento 1
vio-escola brasileiro, "Duque sembarqus, uma excursão a

..
'" votos para que não fa te ao eminente patrício a as-

t.�.'.:..·.··:::.::.\:�:�.:, da votacào, oradores da UDN
A
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de Caxias", chegou, ontem Santiago de Compostela para

;( .
.

_

sistência ívína nesta tao grave ora a nossa a-

'.[ obstrufrarp-na ferozmente, tria".
procedente do porto francês visitar o túmulo do Apóstolo
do Havre para uma visita de Esta noite, a Prefeitura lhes

apresentando inclusive novas - Do Arcebispo de Natal: - "Calorosos para- 4 (I I'as. O navío traz a bordo f b t d
emendas que obrigaram o

,,\ o erece um anque e e ga-

projeto a reverter às comis- �:I1�:�J�I���: pela merecida ascenção à Presidência la, no Palácio Municipal de

so-es. Uma atitude típica-
200 f'uzileiros navais em via- Castrales, O "Duque ode Ca-

- Do Arcebispo de Florianópolis. - "Afetuo-

mente farisaíca: perante n
,. I· E toO f· t d d

gem de instrução, sob o co- I xías" prosseguirá viagem no
co sissrmos parnnens. . n .rm Oi encon ra o o grau e

nação declaram-se os uríe- Presidente".
mando do comandante Luis

I
dia 6 do corrente, destino a

.
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Teixeira Martinez. Nova Iorque e depoís para o

nis r�s. immigos IlTCC U ;l;ve s - o ene�·a arme e mel�la, oman a�'e Os maruí os brasileiros rea- Brasil.
do SitIO, e quando chega a do 4(! D. J. de JUIZ de Fora: - "EnvIO a V. Exa. sm- J. .

hora de reduzir o can�po �lo ceros cumprnnentos por motivo dus.alta ínvqstídura
.

t-- !f-.� _. .

I ��rtires!
CAO DAS TAXAS DE REDESCONTO NU:iN��::E-
,

.

RIO, 3 (V. A.) - A Supe- conto de promissorias e le

rlntandencía da Moeda e -do tras de cambio.

Credito comunicou ao Sindi- Atendendo �s ponderações
cato dos Bancos sua concor- dos banqueiros, esclareceu a

dancia em reexaminar a ins- SUMOC que o "assunto será

trução 124 que estabelecia obj eto de reexame em pro

maiores restrições ao credito xima sessão do Conselho que

pela fixação duma taxa de não deixârá de considerar
dez por cento sobre o redes- não só as alegações desse
.......................-........................ sindicato, corno também o

PROPULSÃO ATÔ- esperado retorno, decorrente

MiCA DE AVIÕES do escoamento das safras já

WASHINGTON,3 (U. P.) _ financiadas, de parte subs-
tancial das emissões. ,

Um super-bombardeiro B-36

da Força Aérea Norte-Ame- A proposito declarou à im-
'zer respeitar "in totum" Os

ricana elevou-se hoje, trans- ,prensa o sr. Orlando Gélio,
dispositivos constitucionais.

��t;�,n��m�mp�':t�to�a�ue��:� I �:e�;�:�t;,�o �������� d�� PR�viSõ·ÊS···-ÕíiÇA-
riências que se fazem para a SUMOC, em face da argu

propulsão atômica de avi- mentação da classe, reconhe- MENTÁRIAS APRO-
ões. ceu a necessidade de reexa- VADAS PELO MI.
O reator transmontado pe- minar o assunto. Provavel-

lo bombardeiro não foi em- mente a medida será suspen- NISTÉRIO DO

pregado na propulsão do a- sa durante o corrente mes, TRABALHO
vião, que conta com seis mo-I enquanto Se estuda a questão,
tores de pistão de _quatro a- e a p�rt�r de _janeiro �o��are-
liados de retropulsao. mos a Sltuaçao antenor .

Confiança do País no
seu:Presidenle

A nação sente-se tranquila ao encontrar, neste mo

mento, à frente de seus destinos, numa hora de tão gra

ves responsalnlidades, uma das figuras mais' austeras e

dignas do cenár-io brasileiro,'E' o S1'. Nerêu Ramos, pelo
seu passado, pela sua probidade, pela eminente posição
que ocupa na política nacional, uma garantia feliz de que

o gov�1'1I0 sllhel'á se conduzir à a ltura de sua missão his

tórica.
'015 acontecimentos dêstes últimos anos, em nosso

país, situaram-no entre os nossos mais, eminentes ho

mens públicos. Vinha de fazer em seu Estado natal uma

administração cheia de realizações quando Santa Cata

rina o elegeu pura a Assembléia Constituinte instalada

em mil novecentos e quarenta e seis. O Brasil saia da di
tadura para a formação de um novo regime e a Consti

tuinte inaugurava os seus. trabalhos em condições parti
cularmente dificeis. Foi então que a maioria parlamen
·tal' apelou para a sua experiência e autoridade, confian

do-lhe a liderança da assembléia. Em todos os setores a

atuacão do S1'. Nerêu Ramos, na Constituinte, foi a mais

hrilh�nte e a mais eficiente, destacando-se de tal manei

ra, entre os seus pares, qUe promulgava a nova Consti

tuição Federal, o seu nome

mereceu as preferências da

Constituinte para exercer a

Vice-Presidência da Repú
blica. Pouco depois era o

Partido Social Democrático

que o elevava à sua presi
dência, posto em que o sr.

Nerêu Ramos revelou am

plamen1 e as suas qualidades
de chefe e de líder político,
realizando a unidade daque
la agremiação e fortalecen-

'5 do-a para as novas pugnas
eleitorais que tería de en

frentar. Como Vice-Presi
dente da República, presi
dindo ao Senado Federal,

.

conquistou o SI'. -Nerêu Ra
mos o nprt'I;.) intli,,1 int,; lie seus colegas pela, superâor
elevação que deli ao desempenho daquela magistratura.
Ao t.êrmo de seu mandato recebia de todos os partidos
políticos ali representados a mais honrosa consagração
que pode aspirar um homem público. Veio, então, o sr.

Nerêu Ramos para a Câmara dos Deputados, a cuja pre

sidência foi logo elevado, nela se mantendo durante toda

a legislatura, sempre cerrado pela' estima e consideração
de seus pares, sem discriminações de ordem partidária.
Nas eleicões de mil novecentos e cinquenta e quatro, vol
tou ao S�Jlado e foi eleito Vice-Presidente dessa alta casa

do Poder Legislativo, funções em que se encontrava

quando os recentes acontecimentos verificados em nosso

país o conduziram ii suprema magistratura da nação,
como sucessor eventual e constitucional do Presidente da

República. O país tem teRtemunhado, nestes dias, a ma

neira superior com que se conduz no cargo a que foi cha

mado, agindo com a segurança, a cautela, a firmeza e a

rrudência com que mais uma vez se impÕe ao respeito de

seus concidadãos. Em .tõrno do novo govêrno renasce a

confiança da nação. A tolerância e o espírito de concór

dia do Presidente Nerêu Ramos estão patentes nos seus

atos. Fortalecido peÍo apoio do Congresso Nacional, das

Fôrças Armadas, de uma sólida maioria política e do po

vo, em geral, o chefe do Estado assegura a ordem pública,
a n-anquilidade dos brasileiros e a confiança de que a

trallsicão constitucional de um a outro govêrno se pro

cessar;l dentro das normas estabelecidas pela Constitui

ção e as leis.
(De <lA Noite", de 1° do corrente).

PRIMEIRA '-S·EMÂY�rRURAU5fADE
SANTA CATARINA

Cooperação do .clero com os serviços
agrícolas

RIO (ARGUS) - Será

I
rápidos de economia domés

realiz�da em Tubarão, de 11 tica para as famílias dos

a 17 de dezembro próximo, a colonos. (A. A.)

la. Semana Ruralista de�OONTEM
.......

Santa Catarina, promovida; REUNID
,

pelo Ministério da Agricultu- O MINISTERIO
ra, em colabol':l,ção com RIO, 3 (V. A.) - A secre-

dom Anselmo Pietrulla, bis- taria da Presidente da Re

pa diocesano. O programa pública distribuiu ontem a

compreenderá reuniões em seguinte nota: "O presidente
Braço FOl'te, Laguna e Tuba- Nereu Ramos reuniu, hoje,

rão, zonas em que predomina pela manhã,
/

no palacio do

o regime da pequena pro- Catete, o Ministério, para ou

priedade, havendo grande in- vir a exposição do sr. minis

teresse por parte da popula- tro da Fazenda sobre a atual

ção, formada, em sua maio- situação financeira do país.
ria, de colonos de descendên- Alem dos ministros de Esta

cia alemã. Além das aulas do estiveram presentes os

destinadas a lavradores e chefes dos gabinetes militar

criadores, religiosos especia- e civil e o chefe do Estado

-t lizados organizarão cursos M�ior das Forças Armadas".

VloleõfoTniõfoiíõfaiíiSióVos,
destruiu duas residêocias

A U.U.N. e o (sta�o �e Sitio
O farisaismo da' UDN é importantes quanto à invio

mesmo um fato invencível: labilidade dos lares e de cor-

restringe e diminui Os pode
res do estado de sítio. Afi

nal, que querem os Udenis
tas? São pelo sítio ou não?
(Do Correio da Manhã ) )

respondsncia, a UDN entra

va, adiando injustificadamen
tea votação do projeto que
�--.",.,.;."'

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

Mensagens ao
Presidente Nerêu Ramos

RIO, 3 (V. A.) - O general
Lott, ministro da Guerra,
continua chegando muito ce

do a seu gabinete no Palácio

da Guerra, onde vem rece

bendo personalidades políti
cas 'e militares. Várias figu
ras, principalmente políticas
e militares, têm comparecido
ao gabinete do general Lott
e normalmente saem tran

quilas quanto à situação na

cional e dos sadios propósi
tos de que estão imbuidas as

autoridades militares em fa:'

RIO, (ARGUS) - O Mi

nistério do Trabalho apro

Vou as previsões orçamentá
rias para o exercício de 1956,
das seguintes entidades' sin
dicais: Sindicato dos Opf!rá
rios e Carpinteiros Na'vais,
no Estado de Santa Catari

na; Sindicato dos Trabalha

dores na Indústria de Bene

ficiamento de Carvão, no Es

tado de Santa Catarina. (A.
A.)

'.

EM MEDITACAO' O PAPA PIO XII
,

CIDADE DO VATICANO, 3 partir do momento em que

(u. P.) - Sua Santidade, o teve a visão, o Papa foi me

Papa Pio XII, consagrou-se lhorando, até ficar curado

hoje à meditação e à oração, por completo.
ao cumprir-se o prime·iro a- O velho Pontifice iniciou o

niversário de sua propalada dia com· uma mi�sa em sua

visão de Jesus Cristo. capela particular. Durante o

O Sumo Pontifice deu as dia foi quatro 'vezes à capela

graças por seu restabeleci- Vaticana de Urbano VIII, pa
menta de uma' enfermidade, r'a assi'stir aOs exercícios es

que quase lhe causou a mor- piritua.is que precedem ao

te há mil ano. Diz-se que, a Natal.

,

CAMPOS NOVOS - 30

elo Correspondente (Retarda

do) Grande incêndio esta

noite, cerca das vinte duas

horas, destruiu a residência
do secretário da Prefeitura
Municipal, Sr. Silvio Neves

Bleyer e o palacete de seu

filho Hélio Bleyer, ficando

DESCONHECIDO O RESPONSAVEl PfLO
JORNAL "VOZ TRABALHISTA"

RIO, 3 (V. A.) - Nem mes- crédito vem de requerer a

mo o Banco do Brasil sabe falencia do referido periócji
quem é o representante legal co aO juiz da 2a. Vara Civel,
do jornal "Voz Trabalhista". I solicitando que a citação seja
orgão do qual é credor da so- I

ma de um milhão e oitocen-l'feita por

lueio.
de' edital, pois

tos mil cruzeiros. Agora, a- ignora quem seja o responsá-
quele estabelecimento de vel.de fato pelo jornal.

,,�

de sitio

TRANSITO LIVRE

O Quartel-General de Execução do Estaclo de Sítio in

formou ontem que não há qualquer restrição ao trânsito de

pessoas, tanto no país quanto para o do exterior. Aos que

se quiserem locomover, bastará procurar os órgãos compe

tentes, como vinha sendo feito anteriormente. Também

inexiste proíbíção de realizar-se reuníões, desde que obede

cidos os prceltos legais.
,

HIERARQUIA
Está o executor nacional do lestada de sítio subordina

do apenas ao Presidente da República, carecendo, assim, de
fundamento, a notícia de que seus atos transitam pelos
ministérios militares ou da Justiça. Isso só quando o ser-

viço o exige.
...........................................

As deliberações ontem tomadas pela direção nacional
e bancadas da UDN no Congresso desmentem Os boatos
sobre intuitos pacifistas do partido, escreve o Corraio« da
Manhã. Proclama fi UDN que não é da pacificação, nem

das Fôrças Armadas, nem das fôrças políticas, porque -

e isto é a pura verdade - "faltam à UDN elementos para
torná-la efetiva". Já não pode tornar efetiva coisa algu
ma, senão as medidas judiciárias que anuncia, destinadas
a combater a constante hostilidade e as coações de que
o partido se sente alvo.

Hostilidades? Coações? '0 comunicado especifica: se

riam hostilidades da parte da maioria. E consistem em

quê? Nas votações desfavoráveis à UDN, nas duas Casas
do Congresso. Mas é este o destino das minorias, nas

a'ssembléias legislativas do mundo inteiro. Em parte ne

nhuma, onde o povo é chamado para votar, a minoria
manda: só na Rússia.

E as coações? Que coações? Quais os políticos udenis

tas que foram prêsos? Ou desterrados? Quais os lares que'
foram noturnamente 'violados? Quais os impedimentos à
livre manifestação do pensamento político? Bastava ler,
ontem, Os jornais que habitualmente refletem o pensa
mento da UDN, para encontrar declarações muito teimo
sas e expressões muito enérgicas.

Mas é verdade que a UDN não quis ficar atrás dos seus

porta-vozes. Lançou tJrna espéCie de desafio ao govêrno,
com a coragem, difícil de perceber, dos que já não têm
nada a pereler, como se se expusesse, com isto, a p&Igõs
il)lensos e perseguições draconianas - de que não há o

mais leve vestígio: A UDN parece ter sêde de sofrimento.
Mas também parece que ninguém cometeria a isensata
galanteria de dar-lhe, como prêmio de seus esforços gol
pistas, o presente de uma coroa de martírio.

* * *

Pode-se lamentar com a UDN: o partido foi duramen
tê provado. Mas não fêz nada que lhe pudesse valer o reino
elos céus nem, aliás, as trevas do inferno. Não salvou a

P\i.tria nem pulou no abismo. Apenas cometeu um êrro.

ambos os prédiOS totalmente
destruidos. Do palacete ficou
somente as paredes em virtu
de ser construção de mate
rial, sendo qUe a residência
do .sr. Silvio Neves Bleyer
foi totalmente destruida por
ser de madeira. Os prejuizos
foram calculados em mais de
de Quinhentos Mil S!'uzf,)iros.

P"rédios sinistrados não esta�
vam no seguro, tendo a po

pulação empregado todos os

esforços para debelar o fogo,
o que não foi passiveI. Cau
sou grande consternação em

todo o município de Campos
Novos, esta grande perda que
sqfrf,)�u 9" f.amjJia B.leyer.

.

...

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



. Repete-se mais uma Vez o ditado: "santo de casa não
faz milagre"..E, com isso, não quero me referir a nenhum
fato ou assunto que tenha relação com o esporte. Refiro
me ao nosso Pítuca, aqui de casa, conhecido de todo o pú
blico-ouvintç.,da Nacional, do Rio de Janeiro, ao lado dos
melhores artístas cômicos do rádio brasileírn. Pituca, um

belo dia, (sempre há um belo dia na vida de todos nós) um
belo dia, deu-lhe na telha de aventurar a sorte na Capital
ela República, desse no que desse. E êle foi mesmo. Corri
do algum tempo, aparecia fotografia sua num jornal, com
um texto elogiando o seu desempenho numa peça no Tea
tro Follies. Depois, foi o cinema 'Que necessitou de seus ser

viços. E Pituca já fêz aois "f ilrns", que nós vimos aquí. E,
agora, para consagrar, definitivamente, o artista conter-

-000- rãneo, a Nacional, do Rio, foi encontrá-lo no Follies" e lhe
DIREÇãO GERAL DO GRANDE "METEUR-EN-SCENE" ITALIANO indagaram dirigentes daquela grande emissora se Mozart

GIANNI RATTO não aceitaria um contrato de exclusividade com a PRE-8 -

-000- onde atuam radialistas de grande fama e de uma populs.-
"A MIRANDOLINA" ridade enorme. Lá está, agora, o Pítuca, aquêle garoto

de GOLDONI - Trad. de R. Jacobbi franzino para o qual nós tínhamos quase sempre um olhar
"A MORATóRIA" de indiferença, supondo que não Se poderia encontrar, den-
-de Jorge Andrade tro daquêle pequeno frasco, um excelente perfume. Leio

--0-- "MANEQUIM Jornais do Rio e, numa das páginas, "Pituca e Saint-Chir
Reabertura das aulas de Henrique Pongetti Lopes posam para o fotógrafo, e, na reportagsm.iêls, resumi-
Dia 10 de março de 1956.

_, ASSINATURAS PARA AS QUATRO RECITAS damente, conta tôda a sua história, e, modesto e simples
Chegada ao Internato - Dia 29 de fevereiro de 1956. RESERVAS ATE' O DIA 20 _ TELEFONE 3.316 conta que nasceu aqui entre nós na Rádio Guartrjá, come-
Dia 1-3 - Turno da manhã às 7,45 horas. _ PREÇOS POR RECITAS - çando como controler de som. Muitas noites, depois de en-

Turno da tarde às 12,50 horas. Camarotes _ Cr$ 500,00 - 'Poltronas - Cr$ 100,00 - Balcões _ Cr$ 80,00 Cerrar esta emissora ás 11 horas, nós dois rumavamos para
No primeiro dia de aula, as alunas apresentem-se de o costumeiro "sancluiche com Malzibíer da Brahfna", e as

uniforme de gala completo: blusa de manga comprida,. mesas do Bar Rosa, ali no centro da cidade, escutaram hís-
boina, luvas, sapato colegial. tórías amargas de Pituca, quando êle, de certo, nem de le-

Passalempo "O Esl-ad'o"·E O' ri T A L. I �: jr�l;i�V�aq�%��c�li�oV���: � P���i�C��:io�:i��o e���ç!�
,

<fiii. Janeiro. Nem nunca pensou que figuraria entre os melho-.
.

. lúizo'?'!'DE DIREITO DA seja feita a citação dos res artistas do cinema, do teatro e do rádio brasileiros.
Por ORILDO COMARCA DE TIJUCAS atuais confrontantes José Hoje, ás 21,05, Os ouvintes da Nacional carioca poderão

EDITAL DE CITAÇÃO 'DE Maçaneíro, José Machado e ouvir Pituca, no programa Arcanjo & Arcanjel. Aqui, nu-
INTERESSADOS AUSEN- Augusto Hermes, residentes ma cidade sem muito recurso e em ,que todo mundo, em

TES, INCERTOS E DESCO- no local dos imóveis, bem geral, é compadre e comadre, não Se aprendeu a avaliar as

NI-IECIDOS, COM O PRA- como a citação do Sr. Dire- .:Jualidades e as virtudes alheias.
, ZO DE TRINTA DIAS tal' do Patrimônio da União,

.

Mozart, durante o tempo que tentou mostrar que era
O Doutor Reynaldo Ro- em Florianópolis, do Sr. Re- artista aos seus conterrâneos apenas arranjou algumas

dr igues Alves, Juiz Substi- presentant., do Ministério inimizades e criou sôbre Sua pessôa um amblente que nun-

tuto, no exercício do cargo Público, desta Cidade, e por ca chegou a ser aquilo que êle desejava. Todos olhavam
de Juiz de Direito da Co- editais de trinta dias dos Pituca, mas êle não tinha nada ele extraordínarío. Era um

Comédia ligeira marca de 'I'ijucas, do Es- interessados incertos e des- moço como outro qualquer. Aquela figura pequenina nunca
Planta das Malucas tado de Santa Catarina, na conhecidos, para falarem chegou a impressionar de verdadeírn. .

Variedade de nós graúda' forma da lei, etc...· aos termos da presente _

E, agora, na Rádio Nacional, realísando seu maior So-
Inchado I FAZ SABER a todos ação, na qual será, afinal

ItlhO'
Mozart a�rendeu, com. certeza, mais uma lição entre

Gênero de plantas clu- quantos o presente edital de reconhecido o' domínio dos _-----.----- - multas que a VIda, esta notável mestra, Ilhe ensinou: a do
siâceas citação, com o prazo de suplicantes sobre o referido que "santo de casa não faz milagre".

Misturar com ópio trinta dias. virem ou dele imóvel, cuja sentença lhes tações requeridas na inicial.
CONCEITO: (la. coluna): Lamacento conhecimento tiverem, que servirá do titulo hábil para 'I'ijucas, 28/11/55. (a) Rey-r• -�---- _

SILABAS ,EMBARALHADAS por parte de Laudelino, Ma- a inscr-ição no Registro de naldo Rodrigues Alves _. ,

.

C O . 'I A B A noel e Alvim Fandaruff Imóveis. Dá-se á presente o Juiz Snb�t. em ex." E. para 13- Conoresso Brasileiro de 81·gleo"Com estas sílabas formar: lhe foi dirigida a petição do valor de Cl'$ 3.000,00, para qUe chegue ao conhecimen-
A SE RI._; LIZ

'[i
I Fumo II Auxílio teor seguinte: - "Exmo. os efeitos legais. Protesta- to de todos e ninguem pos-

• A AR EM "FORTALEZA" DE 6 A 10 .

Aproveite sua memória 31'. Dr. Juiz de Direito da se provar o alegado com sa alegar ignorância, man- _DE DEZEMBRO DE 1955

a) Como se -chamarn às pessoas que falam quando dor- .Comarca. Laudelíno, Manoel testemunhas e vistoria, se dou expedir o presente edi-
VIAJE EM VoO DIRETO PELO "CONVAIR-340" DA

mem?' e Alvim Fandaruff, brasí- necessarro, O Solicitador ta'! que será afixado na se- CRUZEIRO DO SUL

b) Qi.t'al �'noll;le de;TIl'adentea? \ \ � f airos, solteiros, residentes �r�.l: es�a .assjnn �e11j RU� re- de dêst., Juizo, no ,lu.iar do
. SUCUR �ESERVAS E �NFORM.AÇÕES

A PIADA DE HOJE ;
e domiciliados no· l,�gar sldencla nessa CIdade, ohde ' ceatume, e, por copia, pu- I.

S L Rua Felipe Schmidt, 40 - Fone 2500.
_ Papai compra U.1a corneta pra mim? "Fernandes", desta Comar- recebe citação. Nestes ter-! blicado UMA VÊZ no Diá-"

LOJA TAC - Rua Felipe Schmidt, 24 - Fone 3700.
--Não. Já me bastam os barulhos que você faz com ca, - querem mover a pre- mos P. deferirrrento. 'I'iju- rio Oficial e TRÊS VEZES

o tambor.
< •

•

sente ação de usucapião em cas, 7 de outubro de 1955. no jornal "O Estado", de
- Eu prometo só tocar quando o sr. estiver dormiu- que expõem e requerem a (a) Claudio . Cararnurú de Florianópolis. Dado e pas-

do. . . . V. Excia. o seguinte: - I - Campos". Em dita petição
<

sado nesta cidade de 'I'iju-
SOLUÇÕES DO PASSATEMPO ANTERIOR (66): Os suplicantes são possei- foi exarado o seguinte .des- cas, aos vinte e nove €lias
SINCOPADAS - a) rabaça-raça ; b) macêta-mata : ros, há mais de 30 anos, pacho: - "A., á conclusão. do mês de novembro do ano

AUXILIAR: Espelina.
<.

por sí e seus antecessores, T., 11/11/55. (a) Reynaldo
I de mil novecentos e cin-

ANAGRAMAS: a) 'Copeiro; b) Lavadeira. de dois terrenos, situados Rodrigues Alves - Juiz' quenta e cinco. Eu, (a)
APROVEITE SUA MEMORIA - a) 320 quílometros no lugar Fernandes, desta Subst, em ex.". Feitos os Gercy dos Anjos, Escrivão,

de comprimento; b) Samuel Morse; c) nos Andes. Comarca, - com quarenta
I

autos conclusos.Toi exarado I o datilografei, conferí e su

e sete (47) metros de fren-I o seguinte despacho: - bscreví (a) Reynaldo Ro
te - o primeiro - e 1.300 I 'Designe-se, dia e hora, no drigues Alves - Juiz Su
ditos de fundos que fazem .ocal de costume, para a bstituto, em exercício. Está
em terras de proprietários justificação. Tijucas, 17/ conforme o original afixado
ignorados; extremando a 11/55. (a) Reynaldo Rodrí- na sede dêste Juizo, no lu
Leste e Deste em ditas de. gues Alves --;- Juiz Subst, gar do costume, sobre o

José Maçaneiro - com a em ex." Feita a justificação qual me reporto e dou fé.
área de 44.100 metros qua- foi exarado o -segu inte des- Data supra. O Escrivão:
drados, O segundo com 136; pacho (- "Façam-se as ci- Gercy d9S Anjos.
metros de frente e 1.110 di- --.---------,..-------
tos de fundos, fazendo fren
tes no Rio 'I'ljucas (bem co

mo o primeiro) e fundos em

terras de proprietários ig
norados; extremando a Les
te em terras de José Macha
do e a Oeste em terras de
Augusto Hermes. - II -

Os referidos imóveis per
tenciam a Henrique' Fanda-'
ruff, pai dos requerentes,
há mais de 60 anos, e, fale
cido êste, há vinte anos,

continuaram, os suplicantes"
na posse do imóvel, mansa e

pacificamente, sem inter

rupção, com ânimo de do

nos, como já: o faziam seus

antecessores. Em vista do
exposto querem, pois, os su

plicantes, legitimar a sua

posse sobre o referido imó
vel, de conformidade com o

disposto nos artigos 550 e

CONSULTóRIO PREVENTIVO DO CANCER FEMININO 552 do Código Civil. E para
o dito fim, requerem a de

(da Maternidade Dr. Cal'lm; Corrêa, em colaboração com signação do dia, lugar e

a Campanha contra o Cance·r da Assoc. Cato Medicina) hora para a justificação
�xigida pelo artigo 455 do
Código de Processo Civil, -
na qual l1everão ser ouvi
das as testemunhas Abílio
Tib\ircio Sestrem, lavra
dores, residente! e domi'ci
liados no local do imóvel,
as quais comparecerão em

J u'izo independenternel1te de

citação, Íllclusive a outra
testemunha Anfrísio Tibúl:
cio Sestrem. Requerem mais
que, d'epois da justificação,

2

Col.egio . Coração de Jesus
< AVISOS PARA O ANO LETIVO DE 1956
Exames de admissão ao Curso Normal
Dias .16 e 17 de fevereiro, às 8,00 horas.

Inscrição para os mesmos

Dia 12 de dezembro de 1955, das 15 às 17 horas.
Dia 15 de fevereiro de 1956, das 15· às 17 horas.
Exames de admissão ao Ginásio
Dias 17 e 18 de fevereiro, às 8,00 horas.
Exames de 2a. época
Dias 17 e 18 de fevereriro, às 7,30 horas.

Inscrição para ambos
Dia 16 de fevereiro, das 9 às 12 horas.

MATRíCULA M1l:S DE FEVEREIRO
Curso Primário

Dia 20 - los e 20s anos e Jardim da Infância.
Dia 21 - 30s e 40s anos e Pré-ginasial.
Das 7,30 - 11 horas e 15 - 18 horas.
Cursos: Ginasial, Científico, Clássico e Normal
Dia 22 - das 8-11 horas - las. séries ginasiais.
Dia 22 - das 15-18 horas - 2as séries ginasiais.
Dia 23 - das 8-11 horas - 3as séries ginasiais.
Dia 23 - das 15-18 horas - 4as séries ginasiais.
Dia 24 - das 8-11 horas - Cursos Científico, Clássi-

co e Normal.

(67)

CHARADAS CASAIS
A) E' DIFICIL DE AMANSAR o animal naquela TER-

RA CHEIA DE PEDREGULHOS -3-

B) Para se encontrar tal ESPÉCIE DE MACACO você
tem quª, adquirir um CASTIÇAL PEQUENO -2-

ENíGM
.

'Serviço·s Aêreos Cruzeiro
d.o Su·I-T.A.C.

PARTIDAS UE FLORIANOPOLIS -

2a Feira - Itajaí - Curitiba - São Paulo - Rio.
Idem - Lajes - Pôrto Alegre.
3a Feira - Itajaí - Joinvile - Curitiba - Paraná-

guá '- Santos - Rio.
'- . 01'_ ,'1.0 . .' Jõ..;

Idem -.Lajes - Joaçaba - Xapecó.
4a Feira - Curitiba - São Paulo - Rio.
Idem - Laguna '- Tubarão - Pôr-to Alegre.
5a Feira - Itajaí - Mafra - Curitiba - São Paulo.
Idem - Itajaí - Joinvile - Curitiba - Paranaguá

'- Santos - Rio.
Idem - Lajes - Joaçaba - Xapecó.
6a Feira - Curitiba - São Paulo - Rio.
Idem - Laguna - Tubarão - Pôrto Alegre.
Sábado - Itajaí - Joinvile - Curitiba '- Paranaguá

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

de encomendas e informações: _

SUCURSAL - Rua Felipe· Schmidt, 40 - Fone 2500.
LOJA LUX - LUX HOTEL - Fone 202L
LOJA TAC - Rua Felipe Schmidt, 24 -.Fone 3700.

ASSOCIACAO IRM·AO JOAQUIM
,

Exames sistematizados do útero, ovários, trompas, ór
gãos genitais externos e seios, para diagnóstico e trata

mento - o mais precoce passiveI - do cancer feminino.

COLPOSCOPIA - CITOLOG1A - EXFOLIATIVA (Papa
nicolaou) - EXAMES CLINICO E HISTOPATOLOGICO

(biópsia) - RAIOS X.

Funciona todas as quartas-feiras, no pei'iodo das
8 ás 12 horas, na Maternidade Dr. Carlos Corrêas

à Avenida Hercílio Luz.
O CANCER TRATADO A TEMPO E' UMA

DOENÇA CURAVEL

FAÇA-SE EXAMINAR AO MENOS UMA VEZ POR ANO

•

No dia 11 de Dezembro será realizada em seu Dep;,r
tamento Balneário (Coqueiros) a abertura de estação,
com uma bela tarde Dançante.

A partir dêsse dia inclusive só poderá entrar quem

��, Distribuidores neste Esiadü: comprove ser associado do Clube ou do Coqueiros Praia
.. CARLOS H.OE,PC

.....

K
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Florianópolis, Domingo, 4 de Dezembro de 1955

TEIIRO IIVIRO DE CDRVAlHO
TEMPORADA OFICIAL. UE INAUGURAÇAO

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

MARIA DELLA' COSTA
VIVENDO JOANA D'ARC EM

o CANTO DA COTOVIA
de J. ANOUILH - Trad. de R. SILVA e J. ALVIM

E TODO O ELENCO DO "TEATRO POPU�AR DE ARTE"

ATRIZ.ES: FERNANDA MONTENEGRO, MONÁ DE LACY, WANDA KOSMO

ATORES: ElENJAMIM CATTAN, EDMUNDO LOPES, FÁBIO SABAG, FAUSTO
MACHADO FERNANDO TORRES, LUIS TITO, JOSE' TÁCITO,
MILTON MORAIS, SANDRO, SERAFIM GONZALES, SÉRGIO BRI

TO. ZE' LUIZ PINHO.

• I._.
,

EJ do Amazonas a planta
mals- eficaz na cora das

,� BROHQUITES e

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

compo'nente básico do remédio
ODORATON, arma de combate
às bronquites agudas, crônicas

e dos fumantes; gripes, asmas,
tosses rebeldes e afecç'ões ca- .

tarrais. Tem ação curativa pro
funda, graças à energia medi
camentosa adquiridá por um

processo científico émpl'egaclo.
:m bem sigriificativo saber-se

que Odoráton é um dos produ
tos modernos mais recomenda
dos pelos que comprovaram o

seu valor, inclusive membros da
ilustre classe médica, do que
damos abaixo um exemplo:

«Atesto que' tenho empre
gádo na minha clínica o prepa
rado bdoráton, em casos de

bronquites sub·agudas e princi-
J

palmente crônicas com real

sucesso, tais são as suas pro

priedades fluídificantes e bal
sâmicas, aliadas ao seu valor

tônico, quiçá vitamínico.

DR. RICARDO A. WEBER»

�

...-._ ..•-..ri..;, __
"

.... ,��._ .. _ ..

o ESTADO

. Santo de casa não taz milagre.

,

COMENTARIO LIDO NA RAD-IO GUARUJA POR
. HAMILTON ALVES

Aluga-se
ri.luga-se uma casa para moradia à R. Conselheiro

Mafr«, 53.
Tratar à R. Conselheiro Mafra, 27.

'·BORDADOS A MAO
Ensina-se na Rua Feliciano Nunes Pires 12:

DR. JOÃO ASSIS FILHO
Cirurgião Dentista

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

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

.orpos Cr$ 2.500,00...
- Uma mesa com quatro cadeiras

Cr$ 400,00. -:- Uma prateleira para despensa Cr$ 200,00.
- Um guarda-sol de praia Cr$ 700,00. -- Um filtro com
�stante Cr$ 350,00. - Um ventilador Cr$ 600,00. - Um'
;huveiro eletrico Cr$ 200,00: -- Uma maquina fotogra
fica "LEICA" Cr$ 9.000,00. - Um radio novo com oito
valvulas alto falante oito polegadas Cr$ 3.800,00. - Um
,;onjunto estufado estilo funcional com duas poltronas,
uma banqueta, uma mesinha de ci:)l1tro, uma estante de
revistas, um sumier com tres almofadas Cr$ 6.000,00. -:
Uma sala de jantar estilo rustico com mesa sJastica
seis cadeiras, bar, bufete, Cr$ 7.700,00. - Um dormito�
rio estilo rustico com cama, um guarda-roupa com es

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

Aracy Vaz Callado na 242 Bairro de Fatima Estreito.
�-

CLUBE DOZE DE ISOSTÕ
A V I S O

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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gancho de matéria plástica
no lado de traz do carrinho.

Então, foi só pendurar a

'1 ,! p": iq� l' ,cesta no gancho ...
Manter seu pequenino re- Outro pequeno truque de

bento feliz e distraído en- economia: ao comprar os

quanto você "está ocupada cobertores do bebê, escolha
com os afazeres domésticos, dois iguais. Use-os alterna
é uma tarefa que esgota a damente e quando o bebê

imaginação da mãezinha.' crescer e os cobertores fica
Felizmente, entretanto, uma rem pequenos, junte-os com

das coisas mais agradáveis uma costura e terá um' co

a respeito de bebês é que se bertor do tamanho suf icien
divertem com tão pouco... te para Sua Alteza.
Um par .de balões de bor- A dentição está atormen
racha, alegres e coloridos, tando o seu filhinho? Dona
amarrados ao berço ou qua- 110sa Cavalcanti, de Natal,
drado, manterão o pequer- escreveu que, durante êste
nicho encantado com seu .periodo, seu bebê mal con
movimento. O rodar de pe- seguia tornar a mamadeira,
quena hélice de papel, co- tanto as gengivas pareciam
locada na barra do carrinho, irritar 9 coitadinho: Ela des-

do na Nacional Carioca. é fascinante. Carretéis va- cobriu que certo alívio po-
Como grande humorista zios, enfiatados num bar- deria ser alcançado

-

do' se
,y. CARLOS GALHARDO,- que é, o nosso companheiro bante, fazem um brinquedi- guinte modo: colocava o

':0 cantor que dispensa ad- merece a posição' que agora nho barulhento e leve. bico na mamadeira. A bor-

jetivos", estacá cantando desfruta no c�n.ário radiofô- Toalhas de banho velhas racha gelada parecia trazer _

para os ouvintes da Rádio nico nacional. servem para outras coisas" conrôrto momentâneo às

Guarujá, em NOITE INES- -N' TRIO BREJEIRO, os além de trapos de 'limpeza. gengivas 1nchadas e 'irrita
QUECIVEL No mesmo pro- simpáticos caipiras (elo rá- Simplesmente dobre o pano, das, e o bebê mamava todo 0_

grama atuará a famosa 01'- dia barriga-verde, é uma recorte urna boneca, ursi- leitinho.

questra de E s p e t á c u los das atrações semanais da nho, gatinho ou palhaço., Se você- t.iver descoberto
CASINO DE SEVILLA. Guarujá. Costure as duas partes, en- II ou inventado algum dêsses
Será mais uma das gran-

,-l:' Conforme falei numa cha com fiapos da própria pequenos truques; que tan-

de" iniciativas da mais po-' das edições passadas, estou toalha. Borde- olhos, nariz,

1
to facilitam il vida das mãe

pular emissora catarinense. aguardando a colaboração boca e alguns detalhes da zinhas ocupadas, escreva

A grande festa de-arte ,e dos radialistas catarinenses. roupa com fio grosso e co- me. 'Seus conselhos serão
música está marcada para o Enviem dados biográficos e lorido. O resultado será um' transcritos nesta coluna -

e

próximo dia 9 e, reina grau- clichês. para esta seção, brinquedo macio, barato e - quem sabe - uma outra
de expectativa, o público usando o endereço dêste diá- plenamente satisfatório. mãezinha, em algumTecanto
está aguardando com muito rio. É difícil carregar a cesta longínquo, abençoará seu

'Interêsse. �.t"�.""""'-."""�"'''''�-�or.,; de compras e empurrar o nome par lhe ter dado a so-
* ESTÁ NO AR, a Rádio, carrinho do bebê ao mesmo

I lução de um problema que �
Anita Cartbaldi, Hélio Kel's- C'''''NGREC':Ç.O tempo? Uma mãezinha inte-: atormentava. Dirija sua cal':
ten Silva vem de cumprir o V O� ligente resolveu êste proble-

'

ta a Sinhá Carneiro, Caixa
�que prometera: programa- ma, prendendo um grande Postal 3925, São Paulo.
ção original em rádio de LUIERAN,Osistema revolucionário, sob

Iraquecirnento prógressiv c
(SNA) _ O que se crê

daqueles músculos, orrgi-
todos os pontos de vista.

,,, 'Da outra vez falando 'ler o primeiro Congresso
iarido a prisão de ventre.

'

• "

ôb SPOTS tive a o Cristão Geral da África, em
Livre-se da prisão de so re , eu -

t
.

dade de considerar rõda a história dêsse conti-
ventre, fazendo um !l,OU- por unll c ,

C I
•.

d'" muitos deles abaixo de qual- 'nente; será realizado .em
o (e exercrcio, iarra- '<, • 1 M T ik

• f
À • quer crítica desfavorave. arangu, anganyi a, no

mem c, de pre erencia ,"

1 J
_'

t d Mas aconteceu que o nosso mes corrente, porque ama-
pe fi mau la aTI es o _ •

t d d
b I _ SNES ,1inotiPista,

entendendo

tra-ln�a
poderá s�r 3;! e, �--an10... , . -',

tf
_ ta!'�.se d�SJ?OR,.11S, e5cFev�� -mars

�

para se a ravessar
� • q'

-

um R por sua conta. Por ou- certas fronteiras", informa
-"'-_""�_��""--"".-"""-J'-'-UM ...w..� - ""-

."

tro lado, em matéria de ES- o "Methodist Bulletm .

Procura Sa Ca�a PORTES, já se pode ouvir O Congresso, que será p�
- U .J a Rádio Anita. Quem ouviu trocinado pela Federaçao

Para alugar, procuro, com Avaí x Aymoré, não duvi- Luterana Mundial, deverá

urgência, casa com quatro da.
\

ser assistido por 150 delega-
quartos e demais dependên- ':� A RÁDIO DIÁRIO DA dos, 100 dos quais cristãos

.:ias. MANHÃ irradia um progl'a- nativos de de,z diferentes
- Dou preferência a casa 'ma falado em' espanhol. Sua países, O Dr. Friedtjov Ber
com pequeno quintal e sita audição de quarta-feira, es- keli, dÍl'etor da FLM,. disse:
no centro ou em rua servida tava simplesm_ente perfeita_ "Estamos esperando que es-

por ônibus. em seus mín,imos detalhes. sa conferência venha ajudar
Ofertas e 'condições por ,�. PITUCA; um dos gran- os cristãos africanos a par-

carta a Paulo Preis, Hotel des cartazes qUe passaram ticiparem, de um modo mais

Majestic, até oito de dezem- � tempo,radas ao micro'fone da I amplo, do trabalho da Igre-
bro. ' I Rádio Guarujá, está atuan- ja".

,FARÃO ANOS, AMANHÃ:
-- sr..Nicola tl Francisco

de Moura, pessôa muito re

lacionada nesta Capital;
- sr. Estan islau 'Silva,

distinto Oficial da Aeronau
tica, servindo na Base Aé
ria de F'ltn'ianôpnl ls ;

- sr. Dilmo Solon da
Silveira, habil radiotele
grafista

I
_ dr. Pedro David Fer-

randes de Souza
.

- Major L uíz Moura, Mi
:ia� do Exército

-- sta. Iolan da 'Prau-nh,
iilha do sr Otto Praunn e

de, sua exma. esposa d. R�_'
Jina Praunn, e funcionária
lo Banco INCO
- jovem Luiz-Henrique,

Lilho, do sr. Henrique Sto
.íieck e de sua exma. es

posa d. Maria da Graça Sto
.íieck

- menino Bernardo Ber
ka Filho, filho do sr. Ber
nardo Berla, ,lto funcioná
rio Público Estadual, e d�
sua exma. esposa d. Flávia
Lúcia Seára Berka

"-.:::::- Sr. Moacyr Iguatsmy
da Silveira, nosso prezado
colega-de-imprensa e des
tacado elemen to nos meios

eaportlvos do Estado e do
Brasil.

Sociais
ULTIMA MODA

EXE�OtcIO PARA OS

INTESTINOS

Ideal para sua filhinha .usar na escola e também
nas festas das amiguinhas. O vestido, numa criação de
National Cotton Couneil, "e em algodão, com a blusa de

• preguinhas verticais, saia :Êr��zi,da e gola e mangas em

piqué branco, com recortes.' As mangas são bufantes e o

cinto amarra atrás. CAPLA)

Os �úsculos dãs parêdes
do abdômen são responsá
veis pelo funcionamento do
intestino e necessitam, de
exercício, corno os demais
músculos do corpo. A vida
sedentária,

-

pela' :falta de er

xercícío, acarreta ma'ii ce
do ou mais tarde, a parada
do desenvolvimento ou' o en-

-c-

E' a J118SiDà a ruazinha �OCegada
MÁRIO QUINTANA

É a mesma-a ruazinha socegada,
Com as velhas rondas e as canções de outrora ...

E os meus lindos prégões da madrugada
Passam cantando ruazinha em fóra!

Mas parece que a luz está cansada ...

E, não sei como, tudo tem, agora,
Essa tonalidade amarelada
Dos cartazes que o tempo descolora, ..

Sim, desses cartazes ante os guais
Nós às' vezes paramos, indecisos ...
Mas l')[.u·a que? .. ;)e não adiantam

. ImaIS ....

Pobres cartazes por a,í afora "

Que inda anunciam: ,-, ALEGRIA - lUSOS

Depbis do Circo já ,ter'�i'lo embora! .. _

-0- '-', '�if, i!IiW
do ser homenageado por
tão grata efeméride.

Os de OESTADO, for
mulando ardentes votos pe
lo seu pronto restabeleci- I
menta, apresentam felicita

ções pelo aniversári'o.

ANIVERSlffiI08

MAJOR RUI SOUZA

FAZEM, ANOS HOJE:
,- jovem Aula Sanford

Vasconcellos, filho do nosso

prezado co,nterrâneo sr.

Acioly Vasconcellos, e pre
sentemente prestando servi

ço mHitar junto ao Quartei
General da ID/5 ,

- sta. Marina Pereira
- sra. Maria Areias da

Silva, esposa do sr. Licinio
Teodoro da Silva, comerd

ante;
sr. Ernesto Mayel' Fi-

_ Aniversaria-se, hoje, o

nosso preza,do conterrâneo
__�rajor Rui Stockler de Sou

h, brilhante Ofidal da ·nos
sa Policia Militar e desta
cado elemento nos. meios

esportivos.
Militar brioso e compene-

'trado de sU,a nobre missão,
cavalheiro' qile tem-:se ,fir
mado no conceito público: de
elevadfl s qualictades de es

pirito e elE' coração" adis:
tinto aniversariante ver-se

á cercado de significativas
provas de regozijo e apre

ço pelo t�anscur[>o de seu

natalício.
O ESTADO, visitando-o,

formu la .. os 111elhores votos
de felicidades.
PDE. QUINTO BAL

� DESSAR
Vê transcorrer hoje a

data de seu aniversário na

talício o nosso prezado con

terrâneo e distinto amigo
Ca"pitão Capelão Padre

Quinto David Baldessal',
que vem ,prestando 110tãveis
serviços ao Exército e a

NaçãÇl. ,

,Ca.valqeil'o de fina' edu
cação>civil, zeloso no seu

ministério, compênetrato de
sues deveres cívicos e reli-·

giosos, o iI listre aniversa
riante, que se encontra en

fermo no Hospital Mi.litar
, dest� Guarnição, ver-se':á
cercado ,de carinhosas ma

llif(�Htações de apreço pelo
elevado número de amigos e

admiradores q'ue as suas

,qualidades de coração e es-

't pinto conqut�tfl;ram, deven-

lho
sra. Olinda S. Perei

ra, esposa do sr. Belmiro T.
A. Pereira
- sr. Osva!do Rosa Luz.

flinc._;cn<ÍrÍo do Serviço Na
cional de Malária

PA-RA
E
o CAMPO
A ]NDÚSTRIA

M o' T O R' E S
A GASOLINA

DE 1 A 8 HP
4 TEMPOS

REF,RIGERADOS A AR

A FONTE

DE

POTtNCIA
PIUERIDA

EIII

TODO MUNDO
RIO DE JANEIRO: RUA RI.ACHUElO, 241

SÃO PAlJ�O; AV. GEN. OtlMPIO DA SILV�HIA; 63/71

IL MARG(]

,
� ���n._".-:_:: ·;..-::.:��.t:.

A sua esoolha na.s

pnnCJlpazs loja.s de8ta. cida.de
I

aS ú't,mas criações de tecidos

o PAD'RÃO MÁXIMO DE ELEGÂNCIA FEMININA

5.0.--_

RUA MARIA BORBA, 22 - SÃO PAULO

Experimente
ess« s�aoão ema

de ,l'escor. ...
Aproveite-
essa p,rotecão extra

contra as Cáries
com a exclusiva

espuma de Acão Anti:�nzimâtica

Use diària.mente ••• r

o LY,NOS .

CREME DENTAL
,

- agora também em tamanhos GIGANTE e FAMfuA. ":"4
/ �

Viocê sabia quel _ ..

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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FI·gue;I·'·ren"�·s'-e' x Atle't-I·� NOVO REGULAMENTO PARA O CERTA-
,

' ,
.

' co, ME BRASILEIRO DE FUtEBOl'
I •

com um objetivo�: reabmlaçao
RIO, (V. A.) - Está qua

se concluido o novo regula
mento pára o próximo cam

peonato bi'asileiro de fute
bol. As no'Zras disposições
contidas no futuro, regula
mento serão apresentadas
ao Conselho Técnico

-

da

E d f d
A

t d t
.

d '

d t deci
.

.

H 'I' T ilh
•

A' Confederação Brasileira dem e esa o seu pos o erro a amarga, am a mais I gos o urno. ecisivo. I ton ; e CIO e r i a; m-

de "leader", o Figueirense sabendo quel por duas vezes A pugna desta tarde de- bal, Julinho e Walmor; Toi- Desportos e caso sejam a

clará combate, á tarde, ao tivera que � curvar-se ante verá levar ao estádio da I nho, Carlito, Betinho, E'rico provadas, serão imediata-

"onze" do Atlético, em dis- os garotos de Newton Gar- Praia de Fóra uma bôa as- e Pacheco. mente homologadas pela
puta de mais uma rodada cez. sistência, ávida pelos lan- CBD. Pela nova mqdalida-
do Campeonato Citadino de O Figueirense sabe, agó- ces empolgantes que o ATLÉTICO _ Soncini; de do certame nacioílal, sõ-

Futebol de 1955. ra, que mesmo atuando con- match por certo oferecerá. Juca e Cazuza; Osni, Fre- mente as partidas finais se.-

O prêlío colocará ne-gra- tra os pequenos" clubes, \ ti derico e Sebastião; Vitor, rão realizadas nesta, capi-
mado, frente a frente, .duas necessário a maior cautela. Lauro Santos controlará o Giovani, Cavallazzi, Lauro e tal. O campeonato 'terá qua-

esquadras ansiosas pelá tú,- No futebol, já 'se disse tan- jogo e os quadros provável- Caréca.
. tI'O finalistas, sendo que

tal reabilitação. E para tarr- tasvezes, não há lógica. mente formarão assim: Às 16 terá início' o jogo. Distrito Federal, São Paulo,
to .darão o que sabem, lutarí- E as surpresas são tau- A pugna entre os aspirantes Minas Gerais e Rio Grande

do com denodo, e visando tas. FIGUEIRENSE - Nor- começará às 14 horas. do Sul, não tomarão parte.
apresentar um rendimento O Atlético vem de três "

nos' jogos preliminares, pois
técnico que, se não foi� dos insucessos tendo sido bati- '""' '.................................. este serão disputados por �ú•••• ·.....

melhores, pelo menos espe- do sem apelação nos três zonas e de preferência entre

ram que seja convincente jogos em que interveio no ULTIMAS DO REMO Estados vizinhos. Os vence-

aos olhos das suas torcidas. returno: 2xO (Paula Ra- dores das várias zonas, jo-
Neste Campeonato, já mos), 4xO (Guaraní) e 6x1 A Confederação Brasilei-, campeoníssimo. Manoel Sil- garão em "melhor de três,

perdeu o Figueirense 4 pon- (Avaí). Seu "onze" "através- ra de Desportos encami- veira em particular do com mineiros, gaúchos, ca- Hoje, no, período da ma�
tos, dos quais três roubou- sa má fase e tudo indica nhou um cabograma à Fe- Campeonato Brasileiro de docas e pautistas," a fim de nhã, prelíarão no gramado

lhes um dos chamados "pe- que não será um dos cinco deração Aquática de Santa Remo, o disciplinado rema- serem apurados, os

finalis-l
do extinto. Tiro de. Gu�rra

quenos": o Guarani, O em- participantes do' terceiro Catarina, comunicando-lhe dor, Valmor Vilela, atual- tas. A descentralizacão do 40, as' equipes do Pioneiros

pate de domingo, sem aber- turno. Todavia, lutará o que a delegação catarinen- mente pertencente ao Clu- certame como pretende a e do Caravana.

tura do escore, abalou bas- tricolor com a fibra que o se de remo ficará hospeda- be de Regatas Aldo Luz, irá CBD, fará com que bandei- Para' o encontro serão

tante a turma alvi-negra e, � carateriza por um resultado da no Hotel Ipanema, situa- substituí-lo no páreo de rantes e cariocas atuem êstes os dois quadros.
cerno não podia deixar de ! retumbante na tarde de ho- do às marges da Lagôa Ro- skiff, sendo que o double em gramados paranaenses e P''rONEIROS - Alamiro;

acontecer, teve para os

cam.( je,
o que lhe dará esperan- drigo de Freitas, local do será formado por Vilela e amozonenses, o que sem dú- 'I'osinha e Aldo; Wille, Pul

peões de 54. o sabor de uma ças de tomar parte nos jo- Campeonato Brasileiro de Tatáu, êste do Martínelli, vida dará um' grande impul- ga e Monteiro; An ízio, Jai-

Remo de 1955. \ portanto um conjunto misto. so ao futebol destes .Esta- me, Cabana, Josué e Ceceu.
dos do País. E' pensamento CARAVANA - José;
da Entidade Nacional, exí-, Valdo e Nízio; Tainha, Aço
gir das Federacões Estadu�' e Augusto; Odilon, Culíca,
ais, a construção de está- PÓ, E'dio e Alípio.

em parte o responsável pela
brilhante série de sucessos

do seu clube, o Aldo Luz, e

da Federação Aquática -de
Santa Catarina, como timo
neiro das embarcacões e co-

mo dirigente. '
"

Nos Campeonatos Brasi
leiro e,Sul-Americano, Moa
cir fo.i o timoneiro 'do qua- Amanhã verá êlé trans
tI'O (Hamilton, Chicão Ed- correr mais um aniversário
son e Sadi) que colheu ex- natalicio, devendo na ochsi

.................--J"_.--....,._....... pressiva vitória frente as ão receber as melhores pro-
mais famosas- guarnições da vas de simpatia e aprêço.

"amp lIarloca América do Sul. "O Estado" prazerosaU • U Esportista na m e I h o l' mente abraça-o, desejandoPelo Campeonato, hoje se-
acepção da vQcabulo, em- lhe e á sua família muitas

rão disputados os seguintes bóra afastado das lides ventura's e felicidades.
jogos: Botafogo x Olaria, .

�E��o;!I��y�:ia�f:� I L-III'1;aI-'R-·"--A-·--·-···-·T-·
..

·-·E�NI·--.S-·-M-::·C;�L·7�U···�·-"B·;:w.E-Ili:rica x Flamengo será rea- ,

lizado no Maracanã. PROGRAMA DE DEZEMBRO
.

.......-..........._.........._-..3�._.._ Dia 8 - quinta-feira - Grandioso Bàile de Forma-

PENAROL X tura dos Bacharelandos da Faculdade de
Dh'eito. Inauguração das novas instala-

INTERNACIONAL ;f;:r.dO clube. Às 23 horas - Traje a

Dia 10 -- sábado - Soirée de Formatura das Nor-
malistas. Às 22 horas.

'

Dia 11 - doming'd ....:. Sóirée de Formatura das Gi
nasianas do Colégio, às 22 horas.

Dia 25 - domingo - Tradicional Soirée Elegante
·de Natal - Ornamentação a caráter. Sor
teio de premios. Escolha da mais elegan
te d� 1955. Reserva de 'Mesas na Relo
joaria Müller - Cr$ 100,00.

Dia 31 - Majestoso Baile de São Silvestrre'- às
22 horas - Apresentação das :Debutan
tes, cuja inscrição deverá ser feita para
o telefone 3633. Novidadgs. Traje a rigor.
Nas soirées dos �ias lO, e 11 somente po
derão entrar os que tiverem convit�.

HOJE O ENCONTRO QUE PROMETE' REVESTI'R-SE DE SENSACIONALISMO

...._ - _ . ***

O, Sr. Presidente da É bem verdade que não

Tu'rf I

. em ,ra'v IIsta '

�i��e�s��'.o�����ei�e����i !��t�� d�i:;��:O� Pl;;e��!l�
e o remador Altamiro peonato brasileiro. Porém é.
Cunha, ambos pertecentes d ign o de louvor a conduta
às fileiras martinelinas, por elogiável .destes dois atle-

P ARE -O J
.

NIOR
motivo de indisciplina! con- tas, embora -sabedores que

, 01' A U siderando estes dois 'atle- terão de enfrentar fortes e
1° PÁREO - 600 METROS -14,30 JIORAS l tas responsáveis pelos-acon- treinadissimos adversários,

. , � DAMA �::>E OU.RO -. Orlando, 54 ks. - Ve11J- de .

tecimentos • -Iamentâveis ' não' fugiram. da luta. Ohe-
vitória. Devera repetir.

. . .
ocorridos dorhin�o Último, dsc TfHl1.· à 1-dil;e,çàd téctiíea-

2 �ENTANIA -, �edrll1h�,. 43 k�� - �tIma para, a
p�r oC,a:1ão 'da,' p�j��:;írJ;t'" eH? ·,d.� .r.-�f8,��;'a:�:n��"?:isr4kk,formaçao da dupla. _ "', :_..' ; '7 _ rmnatória do pl1l'eo de out- xal'afu"c1'e l�tJo."a l'''maseara''

3. DIAly_[�NTE - Noé, 43 ks. - Melhorou bastante. riggei's a 8 ren{ós: e o :nêfasto !'�ntBh�110J1 pára
Candidato,

.

* * *
.

d'efenderem. orgulhosamen-
.

4° G�ÚCHO - Milton, 50 ks. - Muito pêso. Mesmo O remadoi' Gleno, titular te o pavilhão barriga-ver-
aSSIm esta bem.

, . do OITO, acha=se com dis- de no dia 18 do ,corrente
2°. PÁREO -.700 METROS - 15,10 HORAS tensão muscular,'o qual es- mês na Lagôa RodÍ"iO"o de

1 PRIN�ES� -, Noé, 48 ks. - Vem de vitória, mas tá sendo substituido nos Freitas, sob os aplaus�s da
l:1. turma esta maIS forte. treinamentos pel-o reserva entusiástica torcida catarÍ-

2 SALTÃO - Orlando, 50 ks. - Tem obrigação de Pírath. .

nense que por certo estará
atuar com destaque.: * * * presente, pl;estigiando os

3 CIGANO - Ca_pitão, 40 ks. - Turma aborr'ecida. Com·.a desistência do seus ,conterrâneos.
4 DES'I'ROIER _:_ Gessí, 45 ks. - ótimo para a

dupla.
5 BORRACHA - Pedrinho, 40 ks. - Pouco deverá

pretender, nesta turma.
6 ASA NEGRA - Milton, 40 ks. - Azar bastante

sugestivo.
3°. PÁREO - 800 METROS - 15,50 HORAS - O Grêmio Porto Alé-

1 CALONGA - Noé, 48 ks. - Em condições de en· grense deu combate ao Ban-
fiar a terceira. gú, do Rio, na noite de 4a

2 ALEGRETE - Orlando, 50 ks. Sério candidato à feira, conseguin,do Vencer
vitória. por 3 a 1. Giovani, Juarez e

3 KALOLAH - Milton, 45 ks. - ,Falta-lhe maior Vi integJ:aram o quadro
aguerrimento. gaucho,' tÜ'dos com desta-

4 URUBICí - Capitão, 42 ks. - Na pista molhada, que.
não cremos. - Falando aos jornais

5 ENCANTADA - Pedrinho, 35 ks. - Poderá sur- de Porto Alegre, o ·antigo
preender desta feita. "ás" da Seleção nacional,

4°. PÁREO - 1.000 METROS - 14,30 HORAS Tim, atual técnico do Ban-
I MINUANO - Capitão, 45 ks. _É o candidato lógico. gú, declarou que "a seleção
2 ESTERLINA - Orlando, 45 k�. - Bem melhor, pel;manente, da maneira -co-

agora. mo está sendo conduzida, é
3 LURDINHA - Milton, 45 ks ..

._ Largando bem, se- uma palhaçada permanel1-
rá um perigo. te",

4 BUGRE - Noé, 45 ks. - Não >cremos em suas pos- Diante de 100 mil expec-
sibilidades. tadores que 10tÚam o Es-

5'°.' PÁREO - 800 METROS - 17,10 HORAS tádio Imperial de) Wembley,
1 PALMEIRA - lVIilton, 45 ks. - Candidata d'e pri- a Seleção da Inglaterra der-

meira ordem. rotou, quarta-feira, de modo
1 PARANÁ XXX, 40 ks. - Turma um tanto forte. categórico, o SCl'atch da
3 MARRECA - Noé, 45 ks. - Lutará pela vitória. Espanha, pelo escore de 4 x

4 PIALLO - XXX, 45 ks. - Falta-lhe maior aguer- 1.
rimento. - Revela a V. P. que dois

" SOBERANA - XXX, 45 ks. - Outra candidata de iates urugu!iios, um ale- O Penarol, de Montevi-
real valôr mão, um norte-americano e déu, já Se encontra em Por-

,5 LOLUANA - Capitão, 35 llCs. - Apesar de ir leve, doze argentinos figuram en-/ to Alegre para o seu emba-

pouco poderá fazer. í
.

tre os barcos inscritos para te éom ° Internacional,
OBSERVAÇÃO: . Em caso de chuva, durante o dia, a regata oceânica, entre as campeão gaucho, que será

as corridas serão transferidas. �fIaverá ônibus especiàis, Capitais da Argentina e realizado hoje nos Euca-
:;l. partir das 13 hor�s, saindo d<1 Miramar. \ Brasil, a qual se iniciará à liptos.

NOTICIAS DIVERSAS
22 de janeiro próximo. Fora
também convidados para
participar. das .

provas 27
outros barcos nacionais e

estrmi'gt!iroli,' inclusive o

"Cairú", do Bi'asil, vencedor
de 1953.

. ���

Imbiluba X Paula Ramos.rem- HenriquélLoge
Imbituba .x Paula Ramos iComo ôntem di"vulgamos, o Paula Ramos saiu vence- de; Paulo e Juarez; Gerson,

é o outro Jogo da rodada � '[Substituido por um elemento dor por 2x1. . Adil e Professor; Nery,
terá por local �: vila de .da polícia militar. QUADROS PROVÁVEIS Oscar, David, Chadéco e

Henrique Lage, cujo' públi- Os dois clubes estão cre- PAULA RAMOS - Leio; Lando.
co esportivo de parabens ,idenciados a um embate de

.
Erasmo e Nery; Marréco, O árbitro d� pugna será o

está, pois foi' restabelecida ':grandes proporções, sendo Ney e Jacy; Wilson, Som· sr. Gerson Demaria que
a situação naquela localida- «que o tricolor praiano está bra,' Valério, Torrado e Pi· tem sido sempre feliz toda
de do Sul, com a saída -do

.
.!à frente ao seu oponente de tola. vez que dirige. JOgOS naque-

delegado de polícia que foi, :"hoje dois pontos. No turno, IMBITUBA - Capaver- la locafidadeo

dios com capacidade apre
ciável de lotação,' pois a

realização de encontros de
grande importância requer
praças de esporte que ten
ham conforto para, os' assis-
tentes' dependecias' adequa- I'. ··a.'das para os jogadores. ' ',. ••rEnquanto paulistas e ca-? .

..

-

docas nada reivindicaram k.ê "
• As - 2hs ..

da CBD, no que concerne a A TORTURA DO
l�ealização cio próximo cer- SILENCIO
tame brasileiro, gaúchos e No Programa:
mineiros deverão jogar em Cine Noticiarío, Nac.
gramados de Pernambuco e As 4 - 7 - 9hs.
Bahia. Caso o sorteio indi-

'

�,
"CINEMASCOPE"

que S�lvador e Recife para Clyde BEATHY _:_ Mi-
os primeiros jogos, os se- ckey .SPILLANE em:

gundos-encontros serão efe-I A MORTE RONDA O
tuados em Pôrto Alegre e : ESPETÁCULO
Belo Horizonte. Warner Color

Desenho Colorido.
Preços: 18,00 - 10,00.
Censura até 14 anos.

NA VÁRZEA

-.A PORTUGUESA, 4a.; FEIRA EM
PORTO ALEG,RE

.

, .

\ ':A PÕ1:tu\!hl"e�a de Despór-i , 'blr-st:}_ naquela Capital, na

tos, de, �ão�l>.-áuro, 'á�guntto 'p��Qx��<l;u.-a):tta-fe-ira, fren-
.

"
. " te .ao;rGl,'ê.mi6 Porto Alegren-

informações chegadas de se, v�ncedor do "Vasco e do
Porto Alegi'e, deverá exi- Bang'ú:

.-'

MOACIR IGUATEMY DA SILVEIRA
Velho lidador das

pug-Inâuticas
após as vitórias

nas l'emística's, Moacir Igua- nas Regatas das "Forças
temy da Silveira tem sido Armadas", "Fundação de

São Paulo" ,e Regata Inter
nacional' de Montevidéu,
Moacir Iguatemy da Silveira
não deixa de estimular os

nossos "rowers" a conquis
ta de novas e )retumoantes
vitórias para Santa Satari
na e 'o Brasil.

NOTA

DR. JOÃO ASSIS FILlIO
Cirurgião 'Dentista

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

CINE SAO JOSE
As - 10hs.

"Espetacular Matinada"
SHORTS - DESENHOS

COMEDIAS
Preço Unico: 5,00 .

Censura até 5 anos.

As 1,45 - 4 - 7- 9hs.
Alan LADD Jean

ARTHUR -'- Jack PALAN
CE em:

OS BRUTOS TAMBEM
AMAM

Com: Van Heflin
No Programa:
Report'er na Tela. Nac,

.

Preços: 10,00 - 5,00.
Censura até 10 anos.

.As - 2hs.
1°) Noticias da Semana.

NilC.
2°) SERENATA CUBA

NA - Com: Dezj Arnaz
3°) O MARIDO DE MA

MÃE - Com: Greer Garson
I

Preços: 9,00 - 4,50 ..
Censura até 5 anos.

As - 7,30hs.
Alan LADD Jean

ARTHUR - Jack PALAN
CE em:

OS BRUTOS T-AMBEM
AMAM

No Programa:
Repor-ter na Tela. Nac.
Preços; 9,00 - 4,50.

lil·,IS
\

-

As - 2hs.
10) Atual. Atlantida. Nac.
2°) BUSCA' DESESPERA

DA - Com: Howard Keel
3°) VALENTIA RURAL

-Com: Chatles Starret
40) A LEGIÃO DO ZOR

RO 11/12 Eps. Final.
Preços: 7,00 - 3,50.

, I
Censura até 10 anos.

As - 7,30hs.
O EXPRESSO DE PEKI.M
Com: Jose,ph Cotten
A TORTURA DO

SILENCIO
Com: 'Mon tgomel'Y Clift

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

'

As - 2hs.
MATINADA

,

SHORTS - DESENHOS
- COMEDIAS
Preço Unico: 4,50.
Censura até 5 anos.

As - 3hs.
Montgomery CLIFT em:

A TORTURA DO
SILENCIO

Pr�ços: 9,00 - 4,50.
Censura até 5 anos.

As 5 - 8hs.
Alan LADD Jean

ARTHUR - Jack PALAN
CE em:

OS BRUTOS TAMBEM
AMAM

No Programa:
ReporteI' na Tela. Nac.
Preços: 9,00 - 4,50.

-

As -2hs.

'11o)
Cine Reportel" Nac.

2°) VALENTIA RURAL
- Com: Charles Starret -

3°) A IJEGIÃO DO ZOR-
, RO 11/12 Eps�' -

,

4°). RENEGADOS Di()s
MONTES - Com: Ch_arles
Starret
Preços: 7,00 - 3,50.
Censura até 10 anos.

As - 8hs.
TERROR NA INDOCHINA
O.EXPRESSO DE PEKIM
Com: Joseph Cotten
Pl'eços: 7,00 - .3,50.
Censura até 14':"ânos.

';'.,:,
,
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. O ESTADO
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Florianópolis, Domingo, 4 de Dezembro de 1955 I, \

BUENOS AIRES - (�LA) - Não existe mulher com

quem se posea discutir de forma sensata - disse Madame
de Romieu, poetisa do século: XVI.

E os homens?
Com as mulheres não se pode discutir quando elas es

tão equivocadas. Com os homen3 não se pode discutir,
quando não têm razão e querem tê-la.

'

Se a mulher, .na discussão, se dá' por: vencida, doscon-

��jeo/.. � ur�a ret.ii�d.a estratégica. Pouco depois ela 'Voltará

a� átívídades prímítívas, porque aquilo que se acreditou ti-
nha ficado bem explicado, documentado, resolvido e até

arquivado, para ela continua a ser sempre vivo e novo co

mo se [amais tivesse sido discutido. Discutir/com as 'mu
lheres é um eterno recomeçar.

\ Se um homem se dá por vencido, no, fundo conserva
sempre um sentimento de mal-estar, que.se converterá,
mais tarde, em antipatia e inimizade. Seu cadáver pesa.

Nas discussões de salão ou de clube, nas discussões

�eq:�ci�dtuds��,n!�a�ri::�:leq��� ,:���r��� �;sert����e� co�' Semana' /do Travessuras de Papagaio 'I p. B II Relrlgeradornsprastigío dialético, para divertir e impressionar a .umaudi-"
lona do saco e "leu" nove

lanos ras
_

e
'_ '. .',

11

tólio de pessoas superficiais e incultas.
'

Jerm l.·smo Se algumapessoa 'que es-

B t di t .buldos Desta
Imaginemos que, num dia de recepção em casa de ta- ii tiver aguardando carta de cartas. Segundo informaram Iras emp sarao sr'

míli� a���é::�r����:�. se dissolve no café? (SNA) _ As comunida- ��gl�C��:ia�0 p�����, t���:� ��gU��:Ci�;s��:scar�:s\���J Capital, com exclusividade, .'
- Não sei - dirá, corando, a tímida professorinha. des judaicas através dos possa receber sua / corres- ram em tal estado que é 11M d lar

. I','

_ Não se sabe _ dirá um agressivo estudante decur- Estados Unidos comemora- pondência.
'

bastante duvidoso que seu pe a (., o. e ». '-
80 secundário. ram, no sábado l0 de outu- Esse papagaio, evidente- corrteudo venha a ter qual- Consoante já tivemos 'oportumdade de mformar aos

E um terceiro declamará: bro, "O Dia da Religião e mente com' bico de aço e quer utilidade. ,nossos leitores, os conhecidos estabelecimentos "A MOD�-
.

_ É. porque a fôrça de coesão que mantem unidas. as da Imprensa", que fazia ávido de conhecimentos, foi A menos, é' claro, que Pol-' LAR" forám distinguidos com a concessão da distribuiçào

moléculas do açucar é inferior à afinidade química do açu- parte da "Semana do Jorna- colocado, dentro de sua ly tenha "lido" as cartas em nossa Capital dos afamados Pianos Brasil e dos refri

Cal' -pelo café. lísmo Naciona}", realizada gaiola, num compartimen to antes'de comê-las e possa geradores da consagrada marca Bl'astemp.
"

A primeira dessas pessoas deixará a impressão de se de 1 a 8 de outubro recém- onde havia um saco de mala ser induzido a falar o que Com refernncla aOS Pianos Brasil cabe aqui ligeiro des-

ter humilhado com sua ignorância; a segunda, categórica, findo. do correio que estava sen- leu... taque quanto a opinião dos maiores concertistas que têm

terá posto a data do dia sôbre a última palavra da ciência. Em mensagem .especial, do transportado num Clíp- visitado nosso País e que situam êsse produto em pé de

A terceira conquistará um plebiscito de admiração. Os pre- declarou o Concílio das Si- per da Pan American World igualdade com as mais renomadas' marcas mundíaís.
sentes exclamarão: "Mas como conhece química!' Que' nagogas da América: "Os Airways, da capital de Hon- O mais acurado dos escrupulos preside a fabricação

I
MAQUINA DE COSTURA

'

..

idéias precisas! Como Penetra no âmago da questão! "Bem. direitos básicos da liberda- duras para Nova Orleans.
(Alemã) dos Pianos Brasi], cuja produção não obedece ao crttérío

poucos se darão conta de que não fêz mais do que exprí- I de de palavra, de associa-j Quando o' compartimento da quantidade, como sôe acontecer, com outros produtos.

mil' numa terminologia mais ou menos científica o pru- ção.: de culto e de imprensa foi aberto, ao fim da via- • De 4 gavetas em estado de \
Gracas a êssa diretriz, aliada a sua tradição de 67 anos,

dente "não sei" da professorínha, O brilho do línguajar dão sentido e dignidade às gem, algumas das cartas es- novo, e 1 Geladeira PETRY grangearam os pianos Bràsil a preferência geral e sua li

científico goza de maior prestígio que uma honrada con- nossas vidas. Na longa ba- tavarn no saco. Algumas ou- pequena sem uso; vende-se mítada produção é dispútadíssima por todos os seus con-

fissão de ignorância.
' ,

talha da humanidade para tras estavam... no papa- à vista Cr$ 7.900,00 e .... cessionários.
As pessoas não querem ser nem abaladas nem adula- assegurar êsses direitos, a gaio. Cr$ 2.000,00 respectivamen- Daí a razão de estar "A MODELAR" aguardando desde

das em .suas 'convicções, em seus preconceitos e· em suas imprensar tem sido um po- "Polly", como se chama- te, tratar com o sr, Adolfo setembro os primeiros e poucos exemplare's de suas enco

superstições. A tentativa de fazê-la mudar de idéia é um
deraso instrumento para a va o papagaio, fugiu de su-a das 8 às 12, Rua Nerêu Ra- mendas é que -mercê dos empenhos empregados pelo co-

ato de violência. civilização". gaiola, abriu a bicadas a mos, 38. nhecido estàbelecimento já foram despachados. Dentro,

Pérícles, para tranquilizar seus soldados, alarmados
'

,
• portanto, de poucos dias, o público terá a agradável opor-

com um eclipse, explicou-lhes de maneira prática o renô-
tunidade de conhecer esta produto, incontestávelmente uin

,meno, lançando uma, Capa sôbre a cabeça de um dos seus
'simbolo de perfeição e qualidade.

homens que estava mais assustado que OS outros com o I Prosseguindo em SeU programa de �ealizações vem de

escurecimento do sol. 'Esta demonstração inteligente da
obter "A MODELAR", a concessão de distribuição dos re-

mec.�nica do seol lhe valeu a acusação de impiedade. Evitou 'frlgeradores �RASTEMP.
\

" a pena de mor�e pela interveuÇ.ão de um discípulo que con-. I Tr.ata-se, ig�al�:enté,. de :lm Pl'Odut� de alta qualída-

seguiu que a pena capital f'ôsse comutada em pena de exi-
de, cuja reputação ja esta mais do' que rírmada.

lia. N�O foi por ter OPÜ!3tO uma afirmação a uma hip6tes-e
que Socrates t.eve. que bebar cicuta nem por ter oposto-uma
teoria a outra teoria, que Copérnico, Galileo, Pasteur, Se
mmelweiss sofreram os, inconvenientes e os desgostos que
conhecemos, senão por terem sacudido o próximo de seu

pesado torpor, do costume, da "habitude", do generalizado
"é mais cômodo acreditar que é assim".

,

A maioria das pessoas se ilude pensando que têm
idéias próprias, quando, de fato, não as tem: Está nas mes

mas condtçôss de quem compra um terno feito, escolhendo
cõr de canela ou azulou "piedade poule" ou "Príncipe de
Gales", saco ou cintado, pensando que afirmou a própria
personalidade, com essa escolha, sem se dar conta de que

fOI�am tecidos centénas de quilômetros daquele mesmo pa- I
drão e que entre saco e cintado há pouco que escolher. �

A partir do momento em que alguém pensá com o cé- (re�ro. de tod�s ,�s demais 'e compra (na escola ou nos [or
naís) ou assimila gratuitamente (na rua) idéias feitas'
não está disposto a renunciar a seu patrimônio mental. �
o mesmo' que sucede .com quem não deixa que lhe arran

quem um-dente que considera são (embora se trate de um
'

êrro\ _porque acha que ainda lhe' serve esplendidamente
p�ra. c�mer. Cada um defende com revolver na mão o pa

trm.lOlllo de seus pensamentos deficientes. As revoluções o

ensmam. /

Se é difícil mudar e renovar OIS moveis do
\

cránio dos
demais -?:as instituições criadas com êsse fim (tribunais,
�ssembleIas, academias) podem vêr como é muito mais,
arduo, precário e inútil tentá-lo, nas reuniões ramtlíares
e mUl1d�n�s.' onde a inépcia é coletiva, endemica patológi
Ca e_ solId�rIa. � conselho mais sábio é não provocar dis

cuss?es, na/o estImular os provocadÜlres, não ,replicar aos
ob3tmados. Basta mudar de assunto, sem ostimtàção. Uma
dona de casa ou o chefe da família devem revelar nesta
mudança de rota a sua habilidade e diplomacia.

'

Fazer triunfar a verdade (e que é a, verdade? é uma sa

tisfação estéril. Por outro lado, como é que se pode conse

guir semelha;nte triunfo? PedIndo a arbitragem de 1 terCei
ro? Ai! Que Jamais me ocorra a desgraçada idéia de per
guntltr a um terceiro "e o sr. que opina'?" "O mJndo está
tão cheio de pesS'orus frívolas, superficiais, e aeornoc1aticIas,
que pode acont'ecer que a pessôa escolhida seja' al'guém que
dará razão ao contendor, só pelo prazer de se colocar numa
posição excêntrica.

A sociedade humana estál.- repleta daqueles pipas
oó que fala Desdém'ona no segundo ato; isto é (listriouido
res "de velhos e rídículos parad,Oxos, destinados a fazer rir
os tolos nos cabarets".

'

Em caso de se escolher um dêsses indírvíduoil, embora
se possua a sabedoria de Catão e a eloquência de Demós
tenes, será demolido diante da opinião publica pela flecha
envenenada da mais insensível indiferença. O rasgo de es

pírito de imbecís já fez cairem leis justas e ministérios.
Não pensem tão poüco em apostar. A \;ipüosta e a vitória de

um presunçoso sôbre mn imbecil e vice-versa. O mi'lhor é

deixar o próximo com o seu êrro. Se algp,ém acredit-a. que
Luis XV foi filho de Luis XIV e p�i de Luis e que 'raranta�
sia éstá no Extremo Odente; nada de lhe ensinar nem a

genealogia dos reis de França' nem um texto de geografia.
Acostume-se a calar. Para lSe ficar autorizado a calal'

é indispensável, no entanto, uma preparação de cultura �
de experiênCia. Quanto maior é o número de hipóteses exa

minadas, tanto maior é a resistência à tentação de pro
,

c�,lnar a verdade. 8e:9 leitor tem esposa e. filha, quando n.

SUá:, OPiJ�ião fôi' difei;€nt.e cl�\�pjnião delas, dê-lhes razão
e flqu",,,:S<iL1a?0. De,sta fOl'ma:,/,� conv.er;SH diminuirá o seu

'\',/""2: 'i!ii.:

Dize-m'e como
d'iscutes

I
DE PITIGRILLI

I,

\

Você tem
-

naco empregouainda
I

em' casa

(INSETOS IMUNiZaDOS) eXa
FLUIDO

-INSETICIDA DE FÓRMULA ALEMÃ
�. ",

.. ';�'"
" Igual só riO preço aos inseticidas comuni

Djst�ibu.ldor'es exclu�jvqs: RAMAIt S. A.

R. Marechal Deodoro, 528/30 - C. Postal. 245 • Tel. 3225 - Curitiba

. /
I

AGENTES"':'PRECISAM-SE
Excelente Comissão - Mostruário Grátis

Firma estabelecida há 28 anos admite Agen
tes no Interior para venda de Casimira e

Linhos pelo Reembolso Postal.
Tecidos Lasco Cx. Postal 8305

S. Paulo
•

Ganhe de
15 A 20 MIL CRUZEIROS POR M�S

Precisa-se de viajantes - moços e moças para San
ta Catarina e Ríó Grande do Sul, para artigo de facil co

locação. Dá-se adiantamento' sobre comissões. Dirigir-se
à Rua Cons. Mafra 135 10 andar sala 1 das 16 as 18 ho
ras diariamente.

Parquetina pesa mais!

Parquetina tem mais cêra!
A Senhora sai ganhando
quando compra Parquetina!

�-_ .........,....��
�
-----
.', ", O;

-

� Revista de DI'reito ImoblUario �
I Fundada em 1948

�'" � PUBLICAÇÃO BIMESTRAL
•• Especializada sôbre imóveis, repositório completo

� de Legislação e JurisprudênCia de todo o Brasil. Direito �
.. imobiliári� (locação, desapropriação, direito das cásas, ��.. posse, hipot(;)ca, terras, conflitos de vizinhança etc).

i(Direito Fiscal sôbre imóveis etc).
� ,

• Assinatura anual Cr$ 300,00

� Número avuls0 Cr$ 55,00
'

�...
Temos .coleções completas. ,

� JA ESTÃO A VENDA OS NÚMEROS 43 E 44 DE 1955

� Pedidos na redação: lma do Rosário, 63 - 1° andar
", Rio de Janeiro . t

'

,

� Atend.e-S'e pelo Reembolso PQl.staL �
....................."' _ _._ __ "'.a.,._w.._�

\
\

\

'* Brilha mais I
* Re�de mais!

* Dura, mais!

------.,;----_...:-_ ..•.._-_._-..,---------;._---....__;;.

Sala de Jantar, composta de mesa elástiéa, 6 ca

deiras; balcão e cl'istaleira.
Ver e tratar no Cabo Submarino, Rua João Pinto 26,

com a Gerência.'
'

,

'.Seóllores Comerciaaíes
e Industriais

ritmo e o leitor poupará o incômodo d'e discutir, :Para sa- I vidoa de Bac'bbort;lar a alegria estranha, da conversação. Ficará tambem

,a coberto da àrtilharia miuda das frases irritantes: "és (SNA) - Os Luteranos
sempre tu quem ... como vês, ,eu tinha razão ... · ou não nos Estados Unidos estão

:entendes ou finges não entertder '

... grande descoberta... para lançar um novo filme
isso é o que dizes.,.. as mulheres falam porque têm 'lin- de grllnde repercussão, co-

gua ... 'os homens ... "
,.,

mo e�tá sendo o caso de

Tôdas" as frases que .levam â que atirem sopeiras, à I "Martinho Lutero";. trata
Tôdas as frases que let1'álh à que Se atirem sop8iras à 1 se de uma pel_ícula sôbre..a

traição CalCUlá:tlá,'
ao

ttiV,á,rcid
e entrada na crôn,ica' policial. �,l.,o,;';id3

o

ele Joha;m Sebastia, n,fórmula:
. ,'Bach, famoso musicista

"
- Tens razão, meu bem.

,', :cristão.
.

O lmpôsto de Renda pago sôbre o lucro real, apura..
do pela escrita come'rcial, 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 escrita,s.

-

Aceitamos tam
bém ,escritas atrasadas.
ESCRI'!'QRI(f"eONTÁBIL-IlVIOBILIÁRIO PERRONE

I .,'::rl ,.', ,"

RUIl.';Deodoro, nO '11 - Caixa Poscal nO 355-
i!'one na 3222 - Florianópolis.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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'/'
"-"

'Vende··se'HeJE E AMANHÃ
Vende-se terreno, 22,5 me-I NO PASSADOtros frente, 25 metros. fun- ,

dos rua com água encana

da, belíssimo panorãma, per-
,

. to grupo Escolar Presidente

Pagarás os teus votos. (Jó 22:27). Jó 22.21-27 ou Atos' Roosevelt. Tratar rua Tira-
18:18-23. dentes, 11 na firma Figue

ras S/A.

DIA 9 DE DEZEMBUO - GRANDE NOITE DE
Conforme edital publicado no "Diário Oiici�l" da ARTE - GRANDE SHOW

_ APUESENTA'ÇÃO DÁ

E fi'·' I- Lld
União, edição 'do dia 28-XI-55, o Instituto Brasileiro de FAMOSA ORQUESTRA "CASSINO DE SEVILHA"

xpressa', \

"," O,rl'a,.n,O,'PU IS' ,,' a_• �eograf�a e Estatística fará realizar, nest,�"Unidade da CONJUNTAlVIENTE COM O NÃO MENOS PAMOSO
Ilederaçao, concursos para o preenchimen.to de cargos, "CARLOS GALHARDO" DO RÁDIO NACIONAL.
vago!l' Idas, carreiras de, Contabilista, Datilógrafo, Escri- RESERVA DE ME�AS NA SECRETARIA DO CLU-

'-. ,., !Wáriü, Estatístico-Auxiliar, Estatístico e Oficial Admi- BE DESDE JÁ A Cr$ 300,00.
, lHsüativo • I

D· ..-
"

.

,I' ',.' i, �8. i�scrlções ficarão abertas no períódo de 29 de

'

eO.lsfa para Crianças
. I

• rtovem()l:o a 21 de dezembro do ano em curso, ria sede da DR. JUAUEZ PHILIPPI
. I

..

: Insp,etoria ·Regional de Estatística - Rua Vitor Meire- Edifíçio Joãp Alfredo -1° andar.,
les, 11, nesta Capital. Salas 1 e 2 - Uua Jerônimo Coelho 1 '

Os vencimentos iniciais' e abonos mensais referen- Horário: 8 às 11 - 16 às 18 horas·
'

t�s �s carreiras referidas totalizam as seguintes impor- Atende exclusivamente com hora 'marcada.
tancIBS: ----��I�:�------�'------------------------------

Carreiras vencimentosC�$abonos ,),' V.EN,D'E-SE
Cóntabilista, Escriturário e' Esta- Uma residência em Coqueiros a rua José do Vale Pe-

· tistico-Auxiliar . . . . . . . . . . . . . . 3.520,00 l'eira/203
D-atilógrafo , '/' • . . . . . . . . . . . . . 3,380,00 Tratar a Rua Deodor6 N. 7,

Estatísti-c'O '; ; . 4.990,00
" Q!i�lal!;i�d,111iHjst..t':ativo '; .r.'•.. ·.:.-:. "

. A.580,00 VEN'DI" E' SEPpAI?:Pão -inserever-s�,cl;tn.didatos· brasileiros natos ou ,','
,

,

.

-
! )111tm'alizados, d.e idade mínima de 18 anol' completos e

máxima de 38 anos completos e que ,satisfaçam as demais UM TERRENO COM 7000m2 • de
d'

� . .

"

. , uma casa ma-
cnn lç_oes preVIstas no' e(�ltal. .

d�ira 'em, bqm estado de c,q�lservação sito no Pantanal

(Aline" ntl lU• .a. '.D�IJ'. e em Belo Ból1sunte 110m tr�I.,o Dlita•.•W
,

Na sede �a Inspetol'la ReglOnal en.c.ontrarão os in- 'sl,lb-distrito de Trindadê, ,retirada da estrada 150m

.10, "pr_ •• Traa.porw-lIlnu Oer 8/.&.) teressados as.mstnlções e programas referentes aos con- �ràtál",na mesma 'coiu o proprietál�o ou com Manoel
�������.��� ��.�__��� ���.���__�__�__�� cursos. .�Brhn� em Trindade. r

---""""'"

(óm ii Biblia na Mão
(,NO teodculo))

.

DOMINGO, 4 DE DEZEMBRO

JOÃO WESLEY advertriu aos membros de suas so

ciedades que êles "não deviam fazer dívidas, sem proba
bilidade de poder pagá-las". Se um homem não deve fa

zer isto, não há dúvida que o murido 'inteiro não devia

fazê-Io, também.,
As mãos, ambiciosas do mundo estão se estendendo

até o Congo e tirando de suas minas, todo o.cobre que'
lhes apraz. Naturalmente, pagam a importância em di

nheiro qus os donos das minas exigem.
Mas, o fato é que o murid� está tirando algo mais

que o cobre da terra de Bantu; está matando a vida sim

ples das vilas ; está destruindo a disciplina, da vida tri

bal; mas não o mêdo dos espíritos máus e do futuro in

certo que os nativos têm.
Há uma só maneira de pagarmos estas coisas e � o

que os cristãos estão procurando dar aos povos da Afri

ca, o conhecimento de Deus, a garantia do amor de, Cris.to
e a constante comunhão do Espírito Santo. Isto lhes res

taura a simplicidade; o contrôle e a paz. Um' dos objeti
vos das missões cristãs é dar ao- mundo estas coisas. Co-
.mo n�ste mundo cada um de nós tira para seu proveito
alguma coisa, assim cada um tem o dever sagrado de pa
gar a sua l�ívida..

,ORAÇÃO,
Oh .Mestre, perdoa-nos nossa falta de responsabili

dade .para com, 9S outros; perdoa-nos se não temos pago
os votos que fizemos quando nos dedicamos a, ti. Ajuda
nos a encontrar o nosso lugar na obra de conduzir o mun

do a conhecer-te e amar-te. Dá-nos forças para realizar
a nossa parte, em nome do Redentor. Amém.

PENSAMENTO PARA ° DIA'
"O mundo a Crísto eu 'trago".

.

NEWELL S. BOOTH (Congo Belga)
-0-

SEGUNDA"FEIRA, 5 DE DEZEMBRO

E lh� pôsonome: Jesus. (Mateus 1:25). Ler João 1:'29-34

.,.. to.

GERALMEN'TE um nome resume numa simples pa-

lavra, ou .expressão t1Il1!1 idéia, uma verdade, uma.. aigni-
,

f ícação clnra e positiva. O caráter- e a missão de Jesus
são revelados em' seus nome�. Isaías, o estadista, anteviu
o Messias corno um governador no trono de Davi, encar
nando títulos tais como Maravilhoso, Conselheiro, Pode-
roso Deús, Pai da Eternidade, Prínêíp., da Paz. ,

,

!\Ta' nossa poesia religiosa Êle' é chamado Emanuel,
Deus, conosco, que livra o homem do pecado; Sabedoria
-do Alto, que nos pode conduzir pelo caminho da verdade;
o 'Desejado das Nações, que busca unir os corações'e
mentes de todos os povos e por êste meio abolir a inveja,
as lutas e o desentendimento éntre êles.

Para o temeroso e deprimido Êle é. a Fôrça e a Con

solação. Para os que se assentam no "vale da sombra da

morte", �le é a Estrela Ida Manhã, a Luz das luzes. Que
Salvador maravilhoso tem a humanidade em Cristo Je
sus! Êle está capacitado a cumprir- -'a sua missão, aten
dendo as 'necessidades pessoais de cada um. Êle traz
também consigo o remédio para a cura das nações.

ORAÇÃO'
.

Senhor Jesus, tu podes satisfazer tôdas as necessi
dades 'que afetam o homem. Ajuda-nos a lancar mão do

}loder de Deus que foi pôsto à nossa dispOSição, por teu
intermédio. Que penetramos além do véu da carne para
encontrar-te' Deus encarnado, nosso Efuanuel. Em teu no

me oramos. Amém.

PENSAMENTO PAR4. O DIA
Deus 'Peregrina "neste vale de, lágl'imas e seu nome

é Jesus".'
", .' • -. -. r" , �,

JOHN O. GROSS. (Kentucky) :

�) A 15 minutos do centro da cidade!
2) Situação topográfica excepcional!
3) Unidade de diréção!

-

4) Seleção na venda de l'otes r
5) Vivendas de alto padrão!
6) Valorização iniediata!
7) Assistência constante! ,

8) Banho de mar com qualquer ventot
'

9)
_
Unica práia arborizada!'.

10) Local preferIdo 'pelos' turistas!
Dez�fatol'es que' farão do

'Bom Abrigo
o melhor bairro de Florianópolis, dentro de pouco tempo!

Compl'e o seu lo�e ainda lióJe; para amanhã não pagar
muito mais!

. , ' .

\
�

c CLUBE ',RECREATIVO "6 DE JANEIRO"
V_nde-se · .. �

- ESTREITO _'
'L "

.

Vende-s-e1uma',casâ sito a Promete revestir-se do maior brilhantismo a

Rua Frei(lQ�nec-a! 102' (Pro- noitada dançallte que o Clube-'Recreitivo "6 de

ximo' ao Iate Clube) Ver e Janeiro" tem pí�gramada pal'a_ 10. d:o corrente,
tratar no local. com Úlício "ás' 22 horas, sob a dC\lominação

'

de
------�-.--. "FESTIVAL RON MERINO".

VENDE-SE
Com urgência, uma ótima

residência com garagem pa
ra automóvel, sito à Rua Jc-, -

sé Elias 237, próximo � Es-'
cola de Aprendizes. Mari
nheiros, Estreito.
Tratar diáriamente na

mesma.

Aluga-se
Aluga-se perto do centro,'

uma SALA AMPLA para
escritório ou consultório,
C01n \�mir;adà Independente.
Uma. GARAGEM de mate

rial, tamanho bom. Tratar a

rua Nereu Ramos 26 entre
8 e 9 h. de manhã e 1 e 2 li.
de tarde.

.•

Vende-se
Uma casa de madeira

pintada a óleo sita á Rua

Làul�.o, Caminha Meira (1)
Estando-a mesma desocupa
da.
Tratar na Prefeitura Mn>

nicipal 'com o sr, Manoel
nias: �'

�

DOC'ES
Aceitam-se encomendas de

docinhos em grande varie

dade; Tortas e Bolo' de Noi

va, Salgadinhos para Batiza
dos -- Aniversários e Casa�
mentos.

,

I Rua ,CeI. Melo e Alvin 17.
Tel. 3.416

Vend$ -se
Vende-se uma Plaina ,de

3 (três) faces para. benefi
ciamento de madeira. Fabri
cação Alemã, ao preço de •

Cr$ 35.000,00.
'

Ver e tratar' em Oliveira
Martins & Cia.
Rua Francisco Tolendnt

ou Fone 3802.

t

Transporte de cargas' em geral entre"

FtORIANOPULlS, , CURITIBA f SÃO ' ÁUlO,

I'lLIAL: 8.10 PAULO

�

0011 .VlAGENS DlB.TA� E PIlRMA-��Ntr.ÉS EM GABBOS PBOPIlIOIJ '

, .

IlATBlZ: FLOBIANOPOLIS ',J'li.IA�: CUltrrIB4
Escritó.!'1o: "1'''

,

Rua Padre,Roma,60 - Terreo. V1aconde do mo Branco
"

DepositO: (812,11)
Rua Conselheiro Mafra 1\.1"

\.

Fonel: 2534 - 2.535 'rel.rone 121.
Cma Postal, 4:35

'

Ibld. 'Telegráfico:
Bandrade e TranspollB

-o-

&ndereço Telegré.tlco
Ba'ntld�a e Transpolta

,

-.Q-

AvenIda do l'.ltado HJaal'ltl

Telefone: ,37-30 .. 91

São Paulo _,__ capítal"...J 81<:
Endereço Telegráfico:
Sflndrade e 'Transpo]jj

'-:O-
.' r

4 DE DEZEMBRO
A data de hoje recorda-nos que:
em ,1.632, o Forte helan des de Orange, na Ilha
de Itamaracá, começou a ser' bombardeado pela
artilharia! do Con de de Bagnuolli ;
em 1.810, por carta-régia do Pr'incípe-regenta D.
João VI, foi criada no Rio de Janeiro a Acade
mia Militar, mais tarde convertida em Escola
Militar;
em 1.836,.Jlasceu na Vila de Itagui, Rio de Ja
neiro, Quintino de Souza Bocaiuva, republica
no fervoroso que expandiu suas idéias pela tri
buna popular e as defendia pela imprensa. Fa
leceu no Rio de Janeiro em 11 de Julho de 1912;
em 1.843, em Encruzilhada, um pequeno corpo
de revolucionários de Bento Gonçalves, durante
a guerra dos farrapos, foi disperso por 80 le

galistas comandados pelo Tenente Joaquim La
cerda;
em 1.857, nasceu em Marretes, no Paraná, o

historiador José Francisco da Rocha Pombo,
vindo a falecer no Rio de Janeiro em 26 de Ju-:
nho de 1833; .

em 1.891, naufragou na barra de São Francisco
neste Estado, o hiate nacional "Santo, Antonio"
que 'procedia do Í)Dl>1:0 de Santos, em São Paulo.

5 DE DEZEMBRO
A data de hoje recorda-nos que:
em '1.631, chegou a Paraíba .a expedição
desa que saíra de Recife. O Tenente-coronel,
Steyen-GaUenfels, com 1.600 homens desembar
cou e levantou uma trincheira .para bater em

brecha 'a Fortaleza de Cabedelo, onde se encon
trava o Governador Antônio De Albuquerque
Maranhão e comandava o Forte o Capitão João-

_� -,-- _

de Matos Cardoso;
em 1.778, foi nomeado Governador' da p'rovin:'
cia de Santa Catarina, o Brigadeiro F'rancisco
de Barros Morais Araújo Teixeira Homem, que

, o, povo _barriga-verde alcunhou de "sete cara-

·

,_ puças": ,
.

Um grupo de Senhoras da nossa Capital, numa lou-/
em' 1.795, nasceu o Tenente-general José Maria vavel demonstração de solidariedade humana, oferecerá

da Silva Bittencourt, vindo. a falecer em 9 de no dia 24 de Dezembro, uma lauta mesa de doces e sal-

idezembro de 1875; I gad,in�os �os cegos e al�i.iados da cidade, em local que

em 1.845, no Rio de Janeiro, faleceu o Conse- sera previamente anunciado.

" ; lheiro Antonio Carlos Ribe'iro .de Andr�da Ma- j. .

fara bôa organização dessa festinha, serão "distri

· ,cfatl9 'e ,�V�a, .0 �grande orador, da Independeu- buidos cart�es: que poderão ser. procurados, a partir'
, era e da Revoluçao Parlamentar da Maioridade desta data, a lua Conselheiro Mafra n? 124.

_" nascido' em .Santos em 10 :de" novembro de 1773:
-:- .

em f8'68, '6 Marechal Luiz AI�es 4� Lima e Sil�
{><, ,Vil,; :�A.j(lP� de Caxias, desembarcou

.

em .Santo
Antonio, acima de' Vileta, durante a guerra com Senhores Advogados e
o .Paraguaí; com, três .corpos de Exército, dos

Ge�e�'ais Jacinto Ma,ohado Bittencourt. -Argolo e Firmas do Inferior
Osório : o ESCRIT' RIO "S

-

O O'
.

em 1 '891 em um 1l10d t H tel d: P " f I
' • O A. J SE", insta.lado nesta capí-

., , es o o e e arrs, a e- ta1 propõ I I t I'
ceu o ex-Imperador do Brasil D' P dr II I'

e-se a reso ver com ze o e pon ua idade todo e

c'ido no Palácio da Q" .

t d 'B
. V� tO . ', nSa�s- i qualquer assunto no Fôro em geral, em Repartições ou y

.C " té
-'

R' d- lllJn
a '. a oa IS a, em ao IEstabelecimentos, quanto a encaminhamento ou retirada

11S ovao, no 10 e anet.ro, em 2 de dezem- d d
'

. � .

br I 1825
,. te ocumentos, legallzaçao de f'irrnas livros contratos

10 ce .
. �.

' " ,

certidões, registros, etc. etc.
'

"
/ ESCRITóRIO "SÃO JOSÉ" - Rua Álvaro, de Car

valho, 25 - FONE: 38-83 .- FLORIANóPOLIS. '

André Nilo Tadasco

,

PELOS CLUBES

'frata-se como já dissemos em nota anterior,
de uma f�stividade que contará com a colabol'acão
de Bebidas Mel'ino S. A., representada nesta pr�ça.
pela firma Germano Stein S. A. da qual é esforça
do g'erente o Sr. Elpidio Machado.

Dentre as atrações, podemos citar um "show"
com a participaçãQ de jovens frequentadoras do
apreciado Clube, além .da colaboração de elemen
tos do Rádio, Florianópolitano.

Não alimentamos dúvIdas sôbre o êxito da
festa l)l'ogl'amada e vamos até ào pro,gnóstico de
que, a simpá.tica sociedade do Estreito, viverá uma
de suas grancles noites.

Concur:so
CONTABILISTA, DATILóGRAFO,

.

ESCRITURÁRIO
ESTATíSTICO-AUXILIAR, ESTATíSTICO E

'

OFICIAL ADMINISTRATIVO

C, RAMOS S;� .

Comercie - TransportaI
Run João

.

Pinto, 9 �polk

Festas de Natal

�--- ._---.--------'-�

"�f,J)
-------------------�------�(--------

Vende-se )

Uma casa de madeira, medindo 6x9 com bôa instala
ção, água bôa a três passos da porta, terreno medin do '

972,90m2,. esquina. Sito à rua José Maykot, fim da reta
de Barre1ros. '

,

Tratar na mesma com JUVENTINA COELHO.

t 8g'radecimento e\ Missa
.

Ivonete Regis Trilha e filhos, José Marques Trilha
c familia, ,lavá Alves e familia, Daniél 'Torres e esposa.

.�l�aro TrIlha e familia, Mario TTilha e esposa, Eduardo
'lnlha e família, José Trilha Filho e familia Antônio
Setubal e família, Hélio Trilha e familia, H�rc.ilio Tri
lha e familia, vem por meio deste convidar aos parentes
e pessôas amigas para assistirem a missa de setimo dia
que mandam celebrar no dia 5, (segunda-feira), às 6,30
horas, no Asilo das Orfãs, em sufragio a alma de seu'

pranteado esposo, pae, filho, irmão; cunhado e tio João I
Luiz Trilha. A todos que comparecerem a este ato de fé
cristã a nossa imorredoura gratidão.

.

CLUBE DOZE Df AGOSTO

s

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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SIEMENS HA' CINQUENTA
ANOS NO BRASil

Em 6 de Novembro corren

te, a grande firma, em ele

tlQtécni.ca, SIEMENS DO -

BRASIL, completou 50 anos

de existência. Já em 1905,

brasileira, que se tornou pio

neira, nêste País, nos diver

sos setores da eletrotécnica;

hoje, a Siemens do B.ras.il
mantém filiais nas prmci-

pais capitais dos Estad�s_. e
.

dedica-soe também a Ivanas

atividades na indústria.

O cInquentenário da Sie

mens foi festivamente come

morado no Rio de Janeiro e

nas suas filiais. Na Capital, a

principàl solenidade reali

zou-se no "Golden-Room" do

Copacabana Pálace Hotel,

com a presença de altas au

toridades e das figuras mais

representativas do nosso alto

comércio e indústria. Fize

ram uso da palavra, na oca

sião, S. Exlt. o Cel. Napoleão
Alsncastro Guimarães, Mi

nistro do Trabalho, o Sena

dor Dr. Assis Chateaubriand,

Dr. Von Ostermann, repre

sentando o Embaixador Ale

mão Dusil, e outros.
Merece especial destaque a

'iC-entrega realizada, nessa ce

rifuônia a várias Universida

des nos�as de títulos de di

versas "Bolsas de o cinquen

tenário da Siemens do Bra

sil.

�.-.

A Siemcns planejou um

vasto programa de fabrica

.;.ão nacional, cuja realiza

;ão se frn-á com estágios su

.cssivos, e de acôrdo com o

.reseuvolvimento do merca

.ic braaileiro.
Nesta oportunidade, não

queremos deixar de forne
.;e1' aos leitores alguns fatos
hist6ricos que se prendem
ao nome. Siemens, cujo por
tador há mais de cem finos

fundou na Alemanha a fir
ma Siemens & Halske, e

mais tarde, a Siemens-Schu

ckertwerke, uma organiza
ção de âmbito mundial; e

que emprega hoje mais de
150.000 funcionários e ope
rários em 26 cidades da
Alemanha Ocidental. Foi

-o.

Werner Siemens, o gemo

alemão, que, em 1847, in
ventou o telégrafo de agu

lha, e que, em 1866, cons

truiu a primeira máquina
dn.amo-elêtríca, tendo feito

7

IIJus.iça do
Trabalho

Com a devida vênia de

quem opina neste momento,
quero relembrar que repu
to a hipótese em discussão

passível de justificada con

trovérsia, pois, emhora es

teja plenamente convencido
da incompetência da Justi

ça do Trabalho para conce

der a-reintegração .de posse
ou decretar o despejo do em

pregado, respeito e admiro
a argumentação expendida
pelo Dr. Pires Chaves, um

dos mais cultos e nobres
Juizes trabalhistas, o qual
faça-se-lhe a justiça de que
é credor privilegiado
honra o pôsto que ocupa e

está colocado, .
_sem f.avo»,

entre os que mais conhecem
os diversos ramos do Direi
to.

•

Feita essa ressalva; que
me é imposta pela admira
ção que dedico ao eficiente
titular da Primeira Junta e

pelo fato de estar ensejan
do a divulgação dêste tra

balho, cuja unidade respei
to para a melhor compreen
são do raciocínio do seu

autor, devolvo a palavra ao

Dr. J. Rocha Moreira, que
já agora merece também
a explicação de que, nesta
ressalva, não lhe vai ne

nhuma censura, porque
acato a opinião alheia emi
tida contra ou

_
a favor de

terceiros, tanto quanto res

peito os bons ou maus con

ceitos que se façam sôbre
a minha pessoa.

Ha 25 cnos abastecendo o ·progresso .. _.

---------'---------

J. Antero de Carvalho

Depois de salientar que
I

saber Direito do Trabalho
não é apenas conhecer asna

legislação, a doutrina ti a

jurisprudência, e que estar
a par dos princípios gerais
da Ciência Jurídica é ain
da estar familiarizando com

os fundamentos e os íristi
tutos integrantes dos de
mais ramos, que se encadei

am, completam e entrosan,
- depois disso, pondera
Rocha Moreira: "Infeliz

mente, isso não ocorre. Ao

lado 'de honrosas e brilhan
tes exceções, temos, em re

gra, "especialmente" que
nada vêem fora dos limites
da matéria que os apaixo
na. Dai por que, ora se es

forçam por se alhear do fe
nômeno jurídico em sua in

mente a Siemens instalou tegralidade, ora realizam
uma rêde idêntica para os incursões, aqui e ali, como

serviços policiais do Departa- verdadeiros curiosos, expe
manto Federal de Segurança, rimentando reações, provo-
Pública.

. . I cando debates já ultrapas-!No campo industrial, a sados por quem está afeito
Siemens desenvolve uma a-' ao trato dêsses problemas. I
tividade cada vez maior, e Considero a sentença da P..
suas fábricas no Brasil pro- Junta de Conciliacão e Jul
duzem atualmente transfor- .gamento do Dist;ito Fede
madores de fôrça e medi- ral, inspirada pelo seu Pre
ção, de todos os tipos; as- sidente titular, como fruto
sim como disjuntares, cha- das incursões a que há pou
ves a óleo, painéis de distri- co me referi. Só dessa ma

buição, etc. No setor de te- neira se justifica o lamen
lacomurricaçâo,

•

iniciou re- tável confusionismo entre
centernente a fabricação de contrato de locação e con

centrais telefônicas auto- trato de trabalho".
máticas, tanto pará o ser

viço particular, como para

ligação com o serviço púhli-

. ��. � .�.

jl 1. ��.�':v ii-

Dos velhos "Ford de Bigodes" aos aerodinâmi
cos modelos dos nossos dias ... uma notável eta

pa do progresso da humanidade foi superada!
Paralelamente à vertiginosa evolução da in

dústria automobilística, alargaram-se �1S ruas ...

codificaram-se as leis do tráíego.; pesqui
saram-se novos lubrificantes e poderosos
combustíveis ... Também as garagens e pos
tos de serviço multíplícaram-se, crescendo
em comodidade e eficiência... Contribuindo
decisivamente para êste vertiginoso progres
so.. Equ.ipamentos Wayne do BrasIl SIA há
25 anos orgulha-se de prestar inestimáveis

serviços aos garagistas e. aos automobilistas

brasileiros, como pioneira no comércio e

fabricação de bombas e equipamentos para
garagens e postos de serviço!

EQUIPAMENTOS WAY.NE DO BRASil S. A.
Rio de Janeiro Sãe Paulo

.

. :-:','

Age...ntes. . .autorizadas em tôdas as-principais cidades

. Pagamento de PremimoL1RA "fENIS éLUBETais bolsas proporcionarão
anualmente, a engenheiros
eletricistas brasileiros, um

estágio de aperfeiçoamento
rias fábricas da síemens na

Alemanha, com despesas .de
viagem e estadia pagas. Alem

disso foi feito pelo Dr. Gerd

Tack�, membro efetivo da Di

retoria da Organização Sie

mens na Alemanha, a entre

ga simbólica de uma rica bí- também outras descobertas

blioteca, com as maiores 0- de suma importância no

bras cíentiftcas e técnicas sô- campo da eletrotécnica, as

bre eletrotécnica, que tam- quais lhe renderam, com

bém será franqueada aos muita justiça, o título de

nossos engenheiros. "pai da eletricidade". Des
jr A firma Siemens vem cola- de a sua fundação, sempre

borando há cinquenta
-

anos foi tradição da Siemens pre
no desenvolvimento índus- parar o caminho para o

trial do nosso País em todo progresso, através de pes

campo de aplicação da eletri- qn isas em grande escala.

cidade, incluindo o setor de Assim, a Siemens, com as

telecomunicações. Já em 1899, ,11:l� extensas instalações
a Siemens (Siemens & Hals- de pesquisas, aliadas às "Devo dizer - prossegue .'----�;1'-------------------..

ke) instalou a primeira csn- suas modern íasimas tfábri- o advogado cearense - que
tral telefônica'mo Rio de Ja- I cas, e com seus engenheiros sou insuspeito, para opinar FIQUE RICO!
naíro, com 8.000 linhas, e e técnicos especializados,

I sôbre o assunto, visto co- Ganhe dinheiro sem limites, vendendo novidades, [olas,
também foi concessionária de está e.u condições de forrie- mo, na minha afanosa vida fantasias, etc., nas horas vagas, a pessoas de s/ralações e

serviços de bondes na Capi- cer, em todos os setores da profissional, já me via a no trabalho. Solicite-no'S a remessa de um mostruário no

tal (Cia. Ferro Carril Vila sua especialidade, produtos
1
braços com uma questão valor de Cr$ 460,00 com o que V. poderá ganhar de 2 a 6 As vertigens. rosto quente, falta de

Isabel). Em 1909.fo:·neceu a

�ue.rcl�reS�I1.tam o e�po.ente I
possessória na Justiça do mil cruzeiros ou mais p/mês. Oonsulte-nos s/ o que mais ar, vomitos, tonteiras e dores de

central diesel- elétrica para o ua indústria eletrotécnica. Trabalho. :Iesejar. Dlstr. R. ESSABA _ Rua 7 de Setembro, 223, conj.
" caOe('a, • maIOr parte das vezes

Teatro Municipal do Rlo de .,���
.. ,.aII!•••. O relato do caso talvez

são devidas ao mau funeionamen-
.

�__- >01 - RIO DE JANEIRO. to do aparelho digestivo e conse-

Janeiro, que foi naquela epo- interesse à controvérsia. quente prisao de ventre As

ca, a primeira ínstalaçâo de Certa feita, dei ingresso l"iJulas do Allba<lc Moss sao tndi'
, d

cadas no tratamento da Prisão dt·
motores Diesel na America o

-

no fôro competente a um Ventre e sua� manirestações ('

·Sul. Em 1921, construiu em inquérito judicial para dis- 'Senhores (;.Il.fme��I-AnJes lias AngioMlites LiCellciadas pe-

Pôrto Alegre a primeira tele- pensa de emprega.do estável.
� a-" U ·Ia Saude Publica. a,; Piladas :lo

.

I d
Abbade Moss são uSadas por ml-

fônica automática da Amé- Na audiência, que se pr5ce::l- � e 'D us.ria.-s :. \ 1114res � pessoas. F:lça o seu
.

( rica do Sul. sou na 2a. Junta de Con-. trataroepto com. o UllO das ptluJllS do Allbade Moss.

A par de algulnas dessas ciliação e Julgamento do O Impôst9 de Renda pago sabre o lucr� real, apura�
- -- - - -�--

instalações de importância Distrito Federal, as partes do pela escrita comercial, é mais ju�to do que o calcula-
.

h a
lo pelo lucro presumido, com base na escrita fiscal. Pa-

���t����e�o�i��:j��Os�xet��� �o�;��:l�r_se_iau�.o�����o� �uem somente o impôsto devido, encarregando o nosso

�I Re,slaurante Napo'll-como: usinas elétricas em contrato mediante o paga-
�scritório da feitura das suas escritas. Aceitamos tam-

Belo Horizonte, Lavras, Nova menta de determinada im- f)ém escritas atrasadas.

Friburgo, Taubaté, Florianó- portância. Ao se redigir o
ESCRITóRIO CONTÁBIL-IMOBILIÁRIO PERRONE

polis, Caxambu, Ponta Gros-' têrmo, lembrou-se o empre-
Rua Deodoro, na 11 - Caixa Postal na 355 - I·sa, etc., e centrais telefôni- gado!' de resolver dificul- t<'one nO 3222 - Florianópolis. RUA Marechal Deodoro H. ,

cas nas cid:l.des ele Pôrto Ale- dade que se lhe deparava. C N I
...

T I I
:Im Laiea, no luI do ,sru1l. o m.1borT

gre, Rio Grande, NiterQi, Flo- E esta era a seguinte: com- ongresso _ ac oDal de uberco ose. Deaconto eapeclal.para OI aenhOl'6l Yl&janHa.
•

rianópolis, Maceió, Lajes, prometia-se o e�pregado a, '

e 0088 tas" To á Icas
..:.

Mossoró e outras. À I1rimeira d::mtro de 90 (lIas, transfe- � \' r x
centl'JiLl automática da Amé- 1'11' a moradia, sob pena de A SE REALIZAR EM "FORTALEZA" DE 11 A 18 CHURR 'JI:SCO ?
rica do Sul, para serviço de ser considerada a sua per- DE DEZEMBRO ·DE 1955 n
teleimpressão, (TELEX) foi manência como turbação da VIAJE EM VôO DIRETO PELO "CONVAIR-340" DA .

ALI NA CHURRASCARIA SÃO JORGE, NA RUA
também fornecida pela Sie- posse, sujeita às conseqüên- CRUZEIRO DO SUL FREI CANECA N0 103 É O MELHOR. NÃO PASSE
mens, em 1953, para a Dire- cias que a lei prevê". RESERVAS E INFORMAÇõES !\rIAIS A "PONTE A PÉ" PARA UM BOM CHURRASCO.

>t toi'ia de Rotas Aéreas no Rio S.TJGURSAL�·-. Rua Felipe Schmid , '1'0 - Fone 2500. :ATEND:EMOS"' ENCCl:MENDA PREVIÁMENTE" PE----
....

de Janeirõ,"e,'''iil ele :7ceI}pe- (Prossegllrá.) LOJA TAC- Rua Felipe Schmidt, - Fone 3:700 .. LC),.T:E;LEFONE 2727.
.

-

:j-

PROGRAMA DE DEZEMBRO

Dia 8 - quinta-felra - Grandioso Baile de Forma
tura dos Bacharelandos da Faculdade de
Direito. Inauguração das novas instala

ções do clube. Às 23 horas Traje á

Dia 10
rigor.

- sábado - Soirée de Formatura das Nor
malistas. Às 22 horas.

- domingo - Soirée de Formatura das Gi
. nasianas do Colégio, às 22 horas.

- domingo - Tradicional Soirée Elegante
de Natal - Ornamentação a caráter. Sor
teio de premios. Escolha da mais elegan
te de 1955. Reserva de Mesas na Relo
joaria Müller - Cr$ 100,00.

- Majestoso Baile de São Silvestrre - às
22 horas - Apresentação das Debutan
tes, cuja inscrição, deverá ser feita para
o telefone 3633. Novidades. Traje a rigor.
Nas soirées dos dias 10 e 11 somente po
derão entrar os que tiverem convite.

Dia 11

Dia 25

Dia 31

NOTA

LO'I'ERIA DO ESTADO DE SANTA CATARINA

Na séde da Administração da Loteria, a rua Trajano
23, roram pagos os seguintes premios maiores: 25 mil cru

zeiros ao snr. Alberto Blankenlemg, residente em Lajes,

I bilhete 4998- de 13 de outubro pp.; Quinze mil cruzeiros
. ao snr. Eloy Guerra, residente em Xapeco, bilhete 6091 �

tração de 13 de Outubro pp; cinco doclmos do bilhete 10627
; premiado com 250 mil cruzeiros ao sr. Alfredo Strehlau, em

\Blumenau, bilhete 10627 de 1° de novo pp.; Vinte mil cru-

zeiros ao sr. Laertes da Silva, residente em Joinvile, pre
mio de 20 mil cruzeiros bilhete 11.185 de 27 de outubro pp.;
Cinco decímos do bilhete 10627 premiado com 250 mil cru

zeiros, de 10 de Novembro ao snr Ataides Rodrigues dos

i Santos, residente em Blumenau; Duzentos e cincoenta mil

cruzeiros ao snr. José Ribeiro, bilhete 1130 vendido pela
\AgenCia Simas de FIQrianopolis, extração de 17 de novem

.bro pp; Cinco décimos do bilhete 9.149 premiado com 10
mil cruzeiros, ao snr. Haroldo Silva, residente em Floria-

I nópolís extração de 24 de novembro pp; Dez mil cruzeiros
ao snr. Luiz 011es, residente em Brusque, bilhete 2036 eX

tração de 10 de novembro pp;

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

PARA o FIGADO
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CONSOLlDAÇAO DAS LEIS DO
IMPOSTO -DE RENDA

Acaba de aparecer o se
gundo tomo da "Consolidação
das Leis do Impôsto de Ren
da", da lavra de T�to Re
zende e Castro Vianna, no

mes que, pelas publicações
anteriores e pelos cargos que
têm exercido no Míri'stcr lo
da Fazenda, firmaram altís
simo conceito em assuntos de
natureza tributária.
A "Consolidação das Leis

do Impôsto de Renda" é tra-

balho desenvolvido em quasí
600 páginas e contém, ao la
do de inúmeros exemplos de

questões práticas, minucío
sos comentários sôbre as úl
timas inovações que modifí
caram substancialmeute a le

gislação do Impôsto de Ren
da. Publica, também, tõría a

jurisprudência de 1(:15� até
"fins de 1954 e as soluções
mais importantes da juris
prudência anterior.

.,";�

�-----------------------�------------------
Florianópolis, Domingo, 4 de Dezembro de 1955

TURISMO
Comentário de DIB CHEREM

Está na moda falar sôbre turismo. O cidadão menos
avisado e menos afeito aos assuntos modernos, ficará
em dúvida sôbr., o que realmente deva significar essa pa
lavra tão aplicada, agora, em nossa quieta Florianópolis.
Como e para quem o turismo? Para os arrojados rapazes,
quais bandeirantes do Século XX, a subir encostas íngre
mes, para descobrir panoramas nunca dantes vislum
brados? Ou para o fleugrnátíco cídadão que, com seu ca

chimbo à boca, a bebida gelada bem a sua frente e o rá
dio a transmitir doces melodias, tudo diante de uma en

cantadora praia, com garotas de tez queimada de um sol
senegalesmo e atléticos rapazes experimentando �eus
músculos em esportes aquáticos? Bem Se observa que há
uma sensivel diferença entre a primeira e a segunda ob
servação. Poderemos convencionar que há excursionismo
e turismo. O primeiro, sem dúvida alguma, quase nada
requer. Apenas a coragem de uns, o espírito de aventura
de outros e a curiosidade de terceiros. Diremos que a

nossa ilha, primitiva em alguns pontos, está inteiramente
de acôrdo com aquilo que exige o .nosso excursionista. O
turismo, todavia, é algo bem diferente. Exige um plane
jamento, publicidade bem idealizada e um perfeito entro
zamento entre os poderes públicos e os particulares ..A
matéria, portanto, apresenta variados aspectos e poderá
ser' comentada sob' diversos ângulos. Vejamos, primeira
mente, qual a função do poder público. Particularizando
o caso, o que deverá fazer a Prefeitura em nosso Muni
cípio, para dar os primeiros passos no fomento ao turis
mo? A resposta se resume em duas palavras: boas estra
das. Qual a função do govêrno do Estado, no caso em es

pécie? A história é sintetizada apenas no seguinte: água
canalizada e luz para o interior. Vencidas essas etapas,
poderá, então o particular empreender um vasto progra
ma de ação, porquanto não se poderá negar que Floria
nópolis pOSSUe os elementos indispensáveis para se tor
nar num dos pontos de recreio de maior atração da Amé
rica do Sul. A Prefeitura, através de um sadío programa
de recuperação das vias públicas que conduzem ao inte
rior da nossa ilha, está procurando dar ao povo e aos

visitantes melhor acesso para veículos motorizados. En
tretanto, aínda falta muito a realizar. A taxa de turismo,
reéentemente criada, deve ser aplicada, em nosso modo
de entender, unicamente na construção de novas rodo
vias e na preservação das nossas festas tradicionais
porque, à rigor, nas condições atuais, pouca coisa poderá
ser feita no interior da ilha. Superado os problemas das
estradas, água e luz, aí então, a iniciativa particular po
derá pensar na construção de casas de hospedagem 'e de
hotéis.

Essas considerações não são novas e nem antigas.
Representam o resumo de dezenas e dezenas de comen
tários feitos pela imprensa e rádio, quando poucos era r
os que falavam sõbre o turismo. Como a. matéria é vasta
e, de certo modo, apaixonante, reservemo-nos para outra
ocasião, af'im de voltarmos a falar sôbre turismo.

(Comentário lido ao microfone da "Rádio Guarujá").

SEMANA DO MARINHEIRO
COMEMORAÇÕES DE 6 A'13 DOCQR

RENTE
PROGRAMA -

DIA 6 - TERÇA-FEIRA
20,30 - Palestra na Rádio Diário da Manhã pelo

Exmo. Sr. Governador Irineu Bornhausen.
DIA 7 - QUARTA-FEIRA

15,00 - �SPORTE - Taça SEMANA DA MARINHA.
Local: Campo da FCF.
Futeból - Comando do Distrito x Escola de Apren

dizes Marinheiros.
DIA 8 - QUINTA-FEIRA .

20,00 - Palestra na Rádio Guarujá pelo Padre José
Carlos Nunes, Diretor do Colégio Catarinense.

DIA 10 - SÁBADO
20,15 - Palestra na Rádio -Anita Garibaldi pelo De

sembargador Henrique Fontes.
DIA 11 - 'DOMINGO

09,00 - ESPORTE - Taça SEMANA DA MARINHA.
Local: Campo da FCF.
Futeból - Escola de :f!:scrita e Fazeuda x Escola de

Aprendizes Marinheiros.
DIA 12 - SEGUNDA-FEIRA

20,30 - Palestra na Rádio Diário da Manhã pelo Sr.
Joaquim Madeira Neves.

DIA 13 - TERÇA-FEIRA
15,00 - ESPORTE - Taça SEMANA DA MARINHA.
Local: Campo da FCF.
Futeból - Comando do Distrito x Escola de Escrita

e Fazenda. /

20,00 - Festa Dançante na Escola de Aprendizes
�arinheiros para as Guarnições e suas famílias.

"O Tribunal Superio'r Eleitoral não
é orgão que' se deixe coagir"

Incisivas d8clara�õ8s do Ministro Luiz Gallottl
RIO, 3 (V. A.) - "O Tribu- Luiz Gallotti, presidente do capazes de tentar aquela prí-

nal Superior Eleitoral não é TSE. Disse, depois: meira coação os homens que
um órgão que se deixe coagir Antes de onze de novem- nos governavam antes de
e prsterírta cerrar suas por- bro, propalava-se que o Tri- onze de novembro. Nem con
tas, preferiria desaparecer bunal Superior Eleitoral se- sidero capazes de tentar a
antes de sujeitar-se a qual- ria coagido a anular as elei- segunda os que agora nos
quer coação" _ declarou em ções. Agora se diz que êle se- governam. A Justiça Eleito
entrevista, hoje, o ministro rá a diplomar os eleitos. As- ral cerraria suas portas se

sim como não acreditei na- tivesse de decidir sob a pres-
.�".""""'J-..........,..,._.............. 1

- -

que a versao, nao acredito são dum poder coàtor"
nesta. Nem julgo que fossem exclamou.

PEQUENAS LOCAIS
Recebemos do Clube Doze

de Agosto o número 28 do seu
Informativo Mensal, que é
um relato das atividades do
"veterano". O impresso é di
rigido pelo sr. António Sbissa,
repõrtsr de "O Estado" e tem
como redatora efetiva a srta.
Dilza Dutra. Agradecemos a

remessa.

Reabertura do Departamento
Balneário do Clube Doze
Conforme já informamos,

o Clube Doze fará realizar, a

11 do corrente, coquitel dan
sante no seu Departamento
Balneário (ex- Coqueiros
Praia' Clube), que marcará a

abertura da estação. A festa
conterá inúmeras atrações,
entre as quais o compareci
mento de Maria Della Costa
e de Sandro, os maiorais do
'Teatro 'P.opular de artex que
nos visitará.
Departamento de Turismo
Assumiu a díreeâo do De

pártamento de Turismo do
matutino "A Gazeta" o nosso

prezado amigo sr. Luís Fiuza
Lima um dos dirigentes
da Transportes Aéreos Cata
rinense SIA, e grandemente
empenhado na campanha em

prol do turismo em Santa Ca
tarina. Sua Senhoria indicou
como redator do Departa
mento que dirrgtrá o nosso

colega José Nazareno Coelho
Não restam dúvidas de que
será mais um grande ímpul
S9 á cobertura publicitária do
Plano de Turismo idealizado
e levado a têrmo pela TAC; -

'De Lages, onde se achava
em passeio na companhia de
sua exma. senhora, está en

tre nós o sr: Mauro Ramos,
ex-prefeito da CapitaL Muito
relacionado e estimado em

Florianópolis, o ilustre coes
taduano tem recebido nume

rosas visitas de cumprimen
tos, entre as quais, a d'O Es
tado.

TEATRO ALVARO
DE CARVALHO

I S�� f����'��I�O��
: esteve representando a elas
,

se índustrral do nosso Estado
na reunião 'da Confederação
das Indústrias, regressou an

te-ontem o sr. Celso Ramos.

I
O ilustre Presidente do

__ .:_,----------------.;....-- Partido Social Democrático
vem recebendo numerosas vi
sitas de amigos e correlígío-
nários.

.

.. ...,.._ . - ..,..",..-..-.---.-�.-..•-.-.-�--.-.-.-.-------_._-.._-_......_-......_,

"DIA DA JUSTICA"
COMEMORACÕES NESTA CAPITAt7

Transcorrendo a 8 do corrente o DIA DA JUSTIÇA,
c Instituto dos Advogados Brasileiros em Santa Catarina,
tem a honra de convidar os senhores Magistrados, Advo
gados e Funcionários da Justiça, para um almoço a reali
zar-se naquela data, às 12 horas, no Lira Tenis Clube
desta Capital.

'

As listas de adesão encontram-se na Livraria. Moder
na e no Cartório da la. Vara.

N. S. DA BÔA VIAGEM
Tiveram início, em Saco dos comparecerem com seus bar

Limões, as festividades· de cos enfeitados.
Nossa Senhora da Boa Via- I••••••••• ·�,;, - .

PILOTO CATARI-
NENSE INTIMADO
RIO, ARGUS) _ O diretor

geral de Aeronáutica Civil
mandou publicar edital, pelo
qual fica o sr. Nilo da Silva
velloso, residente em .Floria
nópolis, no Estado de' Santa
Catarina, intimado a com

provar naquela repartição,
até o dia 21 do mês vin

douro, sob pena de remessa
de processo a Procuradoria
Geral da Fazenda Pública, o

recolhimento da multa de

Cr$ 1.000,00 .que lhe foi im

posta por ter, com a aerona

ve PP-GNH, infringindo re

gras gerais de circulação aé
rea com a agravante. de a ter
acidentado. (A.A.)

gemo

Hoje, na igreja local, serão
oficiadas duas missas: às 7

e às 9 horas. Às 15 horas, re
alízar-sa-á a imponente pro
cissão marítima: a imagem
de Nossa Senhora da Boa
Viagem embarcará na Costei
ra, fazendo o mesmo percurso
dos anos anteriores.
Havendo à noite, após a

novena barraquínhas, de
fronte à igreja.

.

As festi'vidades serão abri
lhantadas por mma banda de
música.
A comissão organizadora

dos festejos solicita o compa
recimento dos fieis e convi

da, outrossim, os proprietá
rios ,de embarcações para

*AVISO AO POBLlCO
Os Estabelecimentos "José Daux" S. A. Comercial,

comunicam ao público que, em virtude da Lei n. 246, de

15 de Novembro de 1955 (Código Municipal) que altera
de DEZ para VINTE por centq, o Impõsto Sôbre Jogos e

Diversões, passarão a vigorar a partir de HOJE e de a

côrdo com a referida Lei: os seguintes preços dos ingres
sos dos cinemas da Capital:
-CiÍles� - SÃO JOSÉ e RITZ Cr$ 11,00 e 5,50
Cines: - IMPERIAL e GLóRIA Cr$ 10,00 e 5,00
Cines: - IMPÉRIO e ROXY .. Cr$ 8,00 e 4,00
Florianópolis, 30 de novembro de 1955.

Estabelecimentoa José Daux S. A. Comercial.
.JORGE DAUX - Diretor.

-

comemoraçoes
, ,

proxlmono

. : ( X ) : .

Oportunamente publicare
mos as brilhantes comemo

rações programadas para o

próxim.o Domingo, quando
será condignamente come

morado o "Dia da Bíblia".

EMPRESA RODOVIÁRIA RIO NEGRO
CURITIBA lTOA.

Vão Ser iniciadas as atíví- A agência nesta Capital é
eludes da Emprêsa Rodovíá- na Auto Viação Catarinense
ria Rio Negro-Curitiba Ltda., S. A., à rua ,Felipe Schmidt,
dia 6 do corrente, 3a. feira, 42.

partindo às Sas. _ õas. e sá- A Emprêsa estabelecerá
bados desta 'Capital para La- ainda um bem organizado
ges, às 5,30 da manhã, pas- serviço de transporte de ba
sando por São José, Palhoça, gagens.
Santo Amaro, 'Rancho Quei- Por motivo da inauguração
mado, �arracão, Bom Retiro, desta importante Emprêsa e
Santa Clara, Bocaina e Lages. também muito para-esta Ca-

O retorno de Lages é às pital, haverá amanhã, sagun-
2as., 4as., e 6as. feiras, tam- da-feira, às 18 horas, no Bar
bém às 5,30, percorrendo as Barnbú, um coquetel ofereci
mesmas escalas. I do a imprensa e convidados

especiais.
A Emprêsa possue oníbus ·0 ESTADO gentilmente

modernos, seguros e conror- convidado, rar-se-á ,:r_epre-
táveis. sentar.

CURSO NORMAL REGIONAL
�e.al\Zar-se-ã?: terça-feira I

Curso Normal Regional "Es
proxima, em TI]ucas, as so- pirito Santo", cujo programa
lenidades de formatura do é o seguinte: -

v•.....-.... As 7,30 horas _ Missa em

NÃO FOI COGITADA ação de graças na Matriz pro!
vísóría, celebrada pelo rsvmo.

A PRORROGAÇÃO cônego Augusto Zucco.

DO ESTADO DE Formandas: Alda Machado

SÍTIO Reis, Dalma Sgrott, Dalva,
Santos, DOl'ací Dadam, EH'
Bastos, Heloisa H. Til de Car

valho, Hyêda Melím, I'vanil
de Rosa Laus, Jandira Cunha,
Léa Bértimes, Irmã Branca,
Maria da Fé Soares,' Maria
dos Anjos Dadam, Maria Es

tela Reis, Maria Inês Corrêa,
Maria Luiza venzon, Marília
Amorín.Maríza Pereira, Mar
lene Leal, Renédia Ferreira,
Simohi SIlva, Vilma Krus

cíns-kí, Zilmar Pena e Tere
zinha Neves.

RIO, 3 (V. A.) _ O coronel
Roberto Pessoa, membro do

gabinete do general Lima
Câmara, desmentiu a notícia
de que já se houvesse cogita
do de prorrogar o estado de
sítio. E a uma pergunta dos
jornalistas: "A imprensa tem
colaborado eficazmente para
a tranquilidade do país e a

situação, pelo exposto, ten.de
a normalizar-se pelo comple
to. Não há nenhuma altera-
ção na ordem pública e o Patrono: Revmo. Cônego
Brasil retorna aos seus dias Augusto Zucco.

'

de trabalho e de paz". Paraninfo: Dr. Cesar Go-
Perguntado sobre a nomeá- mes.

cão ?�s e�ecutores do estado I Homenagem de honra: Dr.
de SItIO, ínrormou o coronel Ayrton Ramalho.
Roberto Pessoa: "A relação' Homenagem póstuma:' Pio
já foi enviada ontem à con-lx'sideração do presidente da Homenagens: Padre Ernes-'
República. Deverá ser dada à to Pretti; sr. Zeferino Carva
publicidade a qualquer mo- lho Neto; sr. Valéria Gomes;
menta". Solicitado a revelar dr. Clovis Ayres 'Gama; dr.'
alguns nomes, escusou-se de Valter Barros da Silva; dr.
fazê-lo: "Não conheço os no- João Bayer Filho; dr. Gilber
mes que foram propostos pe- to Schaefer Primo; dona Is
lo general Lima Câmara. O mália Nunes Pires; sr. Gas
assunto é da sua alçada e do par Laus Neto; sr. Luís San-
presidente da República". ti Telles e Irmã Judite.

O sr. Paulinho Bornhausen escreveu notinha no

Jornal de Juinvílle, na qual se empresta e ao sr. Volnei
Oli veíra, o papel ele observadores do Govêrno do Esta
do nos últimos acontecimentos. Que o sr. Paulinho
pretenda ser tele-ur·ubusservador do paternal Executi
vo, compreende-se: êle ainda espera a Interventorta
para o pai. E como êsse cargo importa nó fechamento
do Congresso, o sr. Bornhausen (pai) não poda confiar
demais nos srs, Wanderley Júnior, Konder Reis e Vi
tor Deeke que não estão dispostos 'a ir ao vento e per
der o assento.

O que parece pouco explicável é a atitude
do sr. Volnei. Pertencendo ao P.S.P., êsse segundo tele
urubusservador, decidindo-se pela linha do golpe, está
contra o seu chefe Adernar de Barros e contra seu

partido.
Razão tém os que dizem que o Volnei por onde

passa, deixa a tfaíção latejando no ar...

'

x x

x

Vem a propósito recordar aqui um 'episódio da po
lítica barriga-verde. Nas vésperas de uma eleição para
a Presidência da Assembléia, a oposição, para manter
a posição sem quebra da unidade viu-se sob a tremen
da injunção política de aceitar o ofericimento do Vol
nei. Dos males esperava que fôsse o menor. Estabeleci
das as dsmarches pelo então deputado Wilmar Dias
êsse ilustre procer subiu à sede do P.S.D. para relatai:
os. entendimentos e sondagens que fizera. A bancada
pessedísta e a mesa diretora do Partido, ali reunidas,
viram-no chegar de fisionomia carregada, abatido, vi
sivelmente contrafeito:

\

._ O Vólnei aceita a Presidência, mas o preço
muito alto!

T Que, é que êle quer?
_ Quer aderir ao P.S.D.!

Por unânimidade foi tecusada

é

a condição.
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