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o . PresideDt(f�jA� ilho em Florianópolis
ENTUSIASTICAMENTE AClAMADO PELO POVO RECEPCIONADO PELAS AUTORIDADES, CIVIS E MILITARES RECEBEU EM

.

PALÁ-
CIO OS CUMPRIMENTOS DE REPRESENTAÇÕES DE CLASSES - VISITA A ITAJAí E BLUMENAU INAUGURANDO O T R E C H O

.

FERROVIÁRIO

o ESTADO

mocracias.
Tendo o regime representa

tivo aquele que até hoje en

controu de melhor 'o Estado
moderno para atingir a sua

finalidade, porque o umco

compativel com a dignidade
do· homem, o normal, provi
mento dos cargos eletivos
nesse regime, não pôde dei
xar de representar para ca··

da País motivo de justificado
envaidecimentoGe, atestando
o alto gráu de maioridade po
lítica a que atingiu, leva-o a

situá-lo entre os mais adian
'tados da comunid!lde nnivel'
sal.

No processamento irrepre
ensível da eleição em que lo

grastes obter as preferências
do eleitorado, valeu-nos, a

todos, de muito, nunca será
'demais publicamente reco

nhecê-lo, a v�libsa experiên-

Conforme estava anuncia- . se dirigiu para a Capital,
do chegou ante-ontem, a' recebendo então, na Praça
esta Capital, o Exmo. Sr. "15 de Novembro" as honras
Dr. João Café Filho, Presi- militares a que tem direi
dente da República, que foi to, por um Grupamento de
calorosamente recepcionado Tropas, sob o Comando do

pelo Povo, sob vibrantes Major Fortunato Ferraz
aclamações. Gominho e constituido de

S. Excia., que se fazia Tropas da Marinha de Guer
acompanhar de urna Comi- ra, Exército e Polícia Mili
tiva constituida dos dr. Lu- taro
cas Lopes,<Ministro da Via- Dirigindo-se à Palacío o

ção .e Obras Públicas; Mi- Presidente recebeu então os

nistro losé Jobin, Chefe do cumprimentos de Autorida
Cerimonial da Presidência; des Civis e Militares, de

T .� I I'" I (I 't ·1" C'ELSO RAMOS Dr. Adolfo Konder e Sena- Classes e Representações.

ri una I �II na I I ora !�.�uII���;�;��;:;Fi�he:.a��� Çã�o��o�:li:��d�ain��;����
.

Em CeIS? .

Ramos padrcnízam-se altos e nobres predí- putado Jorge Lacerda; Ma- mica foi oferecido ao sr,
. .

eados de espiríto e coracao, jor Mauro Mendonça, As- Presidente Café Filho um.

.

No campo de atividades políticas, é o lutador eximia, sistente do Secretário do coquetél,Sessa-o de dlploma�a-o dos eleitos a 3 de leal e intimorato: a quemvem cabendo orientar e ins�ir.:r, Gabinete Militar; Major Ar- A noite ,em Palácio, teveY no Estado, a mais prestigiosa e densa corrente da opirnao nóbi� Pinto Mendonça, Ca- lugar o grande banquete deOutubro Discurso do Pre"l·dAole pública; no terreno das atividades de industrialista, é o pro- pitão Jurcio de Paula e Cap. homenagem, presentes altas""
.

. j1 '? - fissional correto e digno, cujos conselhos os colegas ouvem Aviador Geraldo de Queiroz Autoridades, havendo dis-Realizou-se, sexta-feira úl-, cia adquirida nos pleitos an- queles aos qU�IS a_ Naçao c?n- com respeito e acatamento e em cuja ação confiam, como o Almeida, Ajudantes-de-Or- cursado o ilustre visitante,tíma, pelas 16 horas; a ses- I teriores..
_ .: fiou a sua dl�eçao, co:agem demonstra a escolha do seu nome, pela classe, para a Presí- dens; Capitão Stanley For- agradecendo as homenagenssão solene do egrégio Tribu-I Com satjsfaç�o poude veri- p�ra. enfren�a-los, e lD�ll. dêncía da Federação das Indústrias de Santa Catarina; na tes Batista, Ajudante-de- com que fora recepcionado.nal Regional Eleitoral para a ficar-se aperfeiçoamento. Na gencia para resolvê-los.

. vida privada, é o cidadão e- Ordens do Gabinete Militar; Ontem, pela manhã, viadiplomação dos candidatos I Justiça, êsse aperfeíçoamento
.

E por isso que �,o �eglSl�� xemplar, chefe de ilustre fa-
dr. Luiz Vieira, acessar aérea, o sr, Presidente daeleitos, na eleição de 3 de ou- observou-se sobretudo nU1'\.l� tívo, co�o deconen�la d

mílía, sempre atento e pre- técnico do Ministério da República' se dirigi li à Ita-tubro último. maior segurança quanto a atribmço:s que lhe sao �o�- sente às causas de sentido
Viação; dr. Benedito Bran- jai, de onde rumou à Blu-6 salão se achava repleto identidade do eleitor e na re- feridas" � qU� ca�e, .eu: últí- cívico e social.
dão Reis, secretário do Mi- menau, regressando com ade deputados federais e es- lativa rapidez, sem prej uizo �a a�ahse, 11n�rnmr a na-

Presidente efetivo do Par-
nístro da Viação; Coronél, primeira composição f'er--taduais, autoridades, políti- da certeza, com que foram clOnahdaded os. rumos

eq�eat tido Social Democrático, nes-
Clovis Travassos, Sub, che-I roviária daquele trecho ecos e pessoas de representa- conhecidos os resultados de- devem co.n UZIr aos s u -

t
'

lt· na a ín
.

es u Imos anos, su -

fe do Gabinete Militar; dr. que foi por S. excia. mau-câ rv em nossos meíos sociais. ünítívos. No eleitorado e nos tos destinos, temos todos, o
1

.

I I d
.,..

.vu gar capacic ac e e orien-
Othon Alvares 'de Araújo gurado.

"

D'eclarando aberta a sessão, partidos, na porcentagem e- 'díreíto de es.perar que os e-
t

- ..

c
..

t acao, mspiruram-se os 01'-
Lima, Diretor do Departa-O sr. Des. HercI'II'O Medeiros levada de comparecimentos e leitos de hoje, sinceram.en e

relígtonári'os para as grandes .

d ••••.•••••"""' ..
d d

.

mento Nacional de Estra as ,...proteríu as eloquentes pala- no número reduzidissimo de compenetrados da gravi a e
democrá ti

'.

pugnas emocra icas, coroa-
de Ferro', Coronél Rodrigovras que publicarnos abaixo. recursos,' atestador da im-· da hora presente, deem un:a d t I ·t",

d t as com a espe acu ar VI .orra
Octávio Ramos, Sub-ChefeEm nome da Procuradoria parcíalídade com que agi- confortadora emons raçao

I 3 d t b N d d(ll's'cursou também o dr, Nico- ram os órgãos instituídos pa- de que não somos agor.a pe-
(e e ou u 1'0. a ver a e,

do Gabinete Militar; dr.do seu comando, assistido por

I
Oseas Martins, Secretáriolau severtano : de Oliveira. ra as apurações. quenos demais para a imen-

..

d h
'

FOI' a seguir retta, a entrega De onde sairem do pleito sidão dêste colosso herdado uma equipe e compan erros
Particular do Presidente.; I Em. virt�lde.. da falta. �e

..,

valorosos, nasceu o movimen-
F lêt doia úldos' diplomas aos presentes, todos prestigiados. O eleitor, intácto, do Oyapock ao Chuy,

to político de maior vibração Major Cassio de Paula 1-
I energia

e e rrca nos OIS �
-

cabendo ao dr. Rubens ele pelo valôr eretívamente em- de antepassados, quoe, saben- , I gueira Freitas, Adjunto do. timos dias este Jornal naopopular no Estado, nestes úl- I.Arruda Ranlos, Delegado do prestado à cédula depositada do com tanto. herOl.smo pre- Gabinete Militar; e, 'Dr. Raí- circulou ontem e se viu na
t d d n

timos anos. Aos seus esforços,
mundo Brito, médico parti- I contigencia de circular ho-

Partido Social Democrático e na urna. Os eleitos, pela le- servar a sua m e.gn a e
.

as
fi sua bravura e à sua direção o povo correspondeu plena-

I
t íd d d scolha 1 tas contra o Invasor 1111-

cular do sr. Presidente, 'ie com apenas 6 páginas, pe-procurador do Senador e gi ímí a e e uma e .

u
'

'mente, nta esperança de dias menos melancólicos para a sua

Recepcionado n'a Basa lo que solicita excusas deDeputado Nerêu Ramos rece- rigorosamente verificada. E, penitente, mostraram-se ver-
e nossa erra.

.

.

I
. .bel' os que foram conferidos finalmente, a Justiça Eleito- dadeiramente dignos da sua

N 'F' d -

da Indústrias cabendo-lhe correlata- Aér!!a por Altas Autol'ldades seus anunclantes, assman..

t··t·
-

d da sun l'nlortall' a e eraçao s,

I C·' M·l·t·
.

t l't l'es
aQ ilustre catarinense. ral e, Gom ela, as ms 1 Ulçoes, gran eza e ....

-

mente a' chefi� no Sesi vem realizando obra .de extensa e IVIS e r I al\es, . s. eXCla, es e ela.Procedida a entrega, o sr. pela confiança por aquêle e dade.
profuncla r7PeJêCllssã.o s�cial e ç!_e intima ,c�laboraçã9 .e-har-rI..O'-··�'-SR_.u, _"

"",

-0--S"lVI"·AR·
- -+

C·UNH·A
.,--,

Deputado Aderbal Ramos da por êstes comprov::1,ct'tmente
mania entre as classes paLronal e operarIa, destacando-se, ,

'

l' d' po ·t, da
'

E certo ainda de que o.s e- ,.
,

•
Silva solicitou a palavra pa- ne as e SI a .

'.

OS servicos de arÍllazens, de assistência médica e dentária, '

O eleitorado e a Justica E- leitos do· povo não m€dírão "

C fê· I t I I
ra declarar que a Justiça E- -

de recreação e ele d.ifu.são do ensino profission_al. De tal for-. na 00 er nela Dar. mer,;,lel·toral de Santa Catar'l'na, leitoral cumpriram,
.

pois, o rsacrifícioS para provar que a'
t t f s ".. o Ut ma o seu �9me se proJe ou, nesse se ar, que nao os em u1 -

.

•
m.ftl·s llmn vez, no plel·to de seu dever. Cabe agora aos e- consecução do bem es.ar sO-. '.

J'
,

1 'a con ag a lo
.

aDa de Moolclplos
a ....

tIVOS supenores O :Jl'lga- O a uma recusa, sene s r, ( -

C .
oUt'Ubl'O, se conseI'VOU fl'el a's leitos muitos dos quais já vi- cial não é privilég'io das '''di-

t l·t 'd t I C f 1
-

B a '1 I' a das
'

ramen e e CI o preSI en e (a on ee eraçao r, SI e r
, ._

suas traçlições ele austeridade toriosamente experimentados taduras de todo o gene�p, mi-
Indústrif\s como candidato único da classe, en1 recente re- Regressou quinta-feira a esta Capital, l�or aVIa0 da Pa-

e sabedoria, sob o poder de na vida pública do Estado e litares ou ciêntificas, cOl�oa- união, na -Capital Federal. nair do Brasil, procedente do Rio de �an�lr�: o �. O.�11arcupula do egrégio Tribunal. do Pais, desobrigar-se da al- das ou populares", ao diplo-
Neste rápido registro compreende-se a razão das home- Cunha, pri�ei:o prefe.it� eleito de- �l?r�anopo IS e resl e.n-Em nome d.os partido.s po- ta missão de que foram in- má-los, como ora o faço, em

. fetivas e calorosas que o ilustre conterrâneo rece- te da AssocIaçao BraSileira de MumcIplOs, o qual esteve Ie-b t d
-

d d
.

T 'b nal Reo'ional nagens a
.

.

t d G' B '1' C f 'ncia Inter A
líticos, disse pensar poder, vestidos e, so re u o, nao e- nome o rI u· to

b t data do seu aniversário natalício. A elas nos as- presen an o o overno rasl eira na 011 ere __N
-

El 't I de Santa Catarina eu on em"
'.

d M
.. , .'

r na c'dade de Pôrto
naquele momento, levar as cepcionar a açao. el ora .

'ociamos para levar-lhe, com involUntário atraso, o nosso merIcana . e' umcIplOs, que ,se rea lZ0� 1
,

suas homenagens ao Tribu- Já se disse, relevem-me re- .desejo expressar-lhes a m�- �
b'l

'

b
.

Rico de 2 a 7 do. corrente mes. A embaIxat'1a do .nosso paiS,t' I 1 h inakalável conviccão de JU I asa. a raça. chefl:ada pelo sr. Osmar' Cunha, esteve composta de trinta
nal pela ação vigilante no pe 1- o, que os ma es em nau

"

pleito, fazendo com que os meio aos quais se vem deba- que do prestigio do Legislati-
e seis membros, inclusive seis deputados federais e ainda ovotos fossem em verdade a- tendo a nossa atormentada vo, poder democrático por N o' t u I a s sr. Osório Nunes, presidente do Conselh\) Deliberativo dapurados e aqui se realizasse a Pátria, oferecem tôdas as ca- excelência, é que decisiva-

'. .•...
.

.

Associação Brasileira de Municípios. Entre os representah-verdadeira democracia. racterísticas de uma crise de mente depende a realização
tes do po�er Legislativo, que estiv�ram .

em �ôrto �ico, écrescimento. Os proplemas do grande ·sonho de Abraão
J'usto assinalar os S1'S. deputados federaiS Rm Ran\os e

As suas palavras foramre-·"
.

\cebidos com calorosos aplau- que já nos afligiam, aumen- Lincoln, de "que o govêrno Do sr. Eugênio Luís Beirão recebeu o diretor Cunha Bueno, êste último eleito vice-presidente da Confe-tando de complexidade, por do povo, pelo povo e para o dêste jornal uma carta em que, aludindo a mIl, rência.fôrça mesmo desse cresci- povo não desapareça da ter- tópico destas Nótulas, o missivista informa quz A reportagem de O ESTADO teve oportunidade de au-mento, estão a reclamar da- ra". ri, oarapuça não lhe serve, que deixou a Sul 4- vir a palavra do sr. Osmar Cunha, afim de colher alguns in-mérica por livre e expon!ânea (sic) vontade, formes sôbre sua viagem. Disse-nos que a convite do go-depois de 11 anos de emprego e que houve con-
.

vêrno dos Estados Unidos, esteve três dias em Nova York,fusão do seu nome com o do seu sucessor. Se a de 30 de novembro, até' 2 de dezembro, seguindo imediata-
carapuça não lhe servia a defesa foi excusada. mente para Pôrto Rico, afim de partic!par da Conferência,.

O barrete que ficasse por aí, devoluto, sem me- onde chegou no dia 3 do corrente. No ato inaugural do con-
recer títulos, pagos ou por pagar, brancos ou clave, falou, em nome da delegação nacional, o sr. Osório
premiados... Nunes, aplaudido jornalista do DIARIO DE NOTICIAS e
Certos argumentos, do lado de lá, estão dando uma das maiores autoridades brasileiras da matéria muni-sopa. A escolar, por exemplo. Será que há 10 e cipalista. Os resultados da Conferência, disse-nos o Prefeito'

5 anos passados, com 1 milhão de cruzeiros não de Florianópolis, foram os melhores possíveis, porquanto,se fazia mais e melhor sopa do que hoje com 3 num cilma de compreensão, foram discutidos diversos as-milhões? E' só somar o caderninho do armazem! suntos e prOblemas do municipio, culminando as reuniões
A linha Florianópolis-Capivarí, co.nstruida de- com a apresentação de qu�tro pontos, referente" ao muni.ci-
pois de cuidadbso planejamento, 'tinha o seu palislllo c benefícios que o mesmo póde proporcionar à exis-
centro nervoso na usina de Tubarão. Dela a res- tência de urna Nação. O sr. Osmar Cunha," na qualidade de
ponsabilidade de cargas e descargas, de trovões chefe da delegação nacional, foi o orador oficial do govêrno
e. ráios. Com a distensão para Jaraguá, êsse cen- brasileiro no encerramento da Conferência, falando inclu-
tro foi deslocado para uma precarissima esta- sive, em nome das outras delegações que participaram' doscãozinha intermediária, confiada a leigos no trabalhos. O porta-voz do govêrno norte-americano, na ses-;ssunto. Daí o que se vê. Daí o à que estamos são solene de encerramento, teve oportunidade de assinalar
ameaçados: ir-se a n'ossa luz, por obra e .graça que a delegação brasileira, sem deixar de ressaltar os es-da inutil e infeliz linha de Jaraguá. forças das ,outras, foi a que mais trabalhou durante o cer-
Não é verdade {jue da imprensa pessedista par-

.

tame, haja visto o interêsse ,demonstrado por seus delega-tissem críticas ao srs. Irineu BOl'nh.ausen e A- dos.
dolfo' Konder, quando enfermos. Tai!> críticas, Aí estt portanto, um aligeirado relato da permanência
como é públiCO e notório, partiram de um órgão do sr. Osmar Cunha, prefeito de Florianópolis, na Confe-
que não obedecia à orientação partidária do P. rência Inter-Americana de Municípios, da qual participouS. n., como já está exuberantemente compro- como representante do govêrno brasileiro, angariando a ad-
vado com a sua orientação de ap.oio à situação. miracão de todos os conferencistas, haja visto O. elogia quePor várias vezes, destas colunas, assinalamo<; a receb"éu do representante do govêrno norte-americano, com
nossa discordância com os principias daquela referência à delegação chefiada pelo ilustre catarinense.
fôlha. Ao tecermos êste registro, desejamos que o sr. Osmar
Seria muito interessante ao povo, saber quem Cunha, profundo conhecedor do municipalismo e seus pro-eram os que m!j;is diretamente contratavam com blemas, ünprima ao govêrno de nossa cidade, os conheci-
a Estrada de Ferro Santa Catarina, ao tempo mentos e experiêncías que tem adquirido nêsses contactos
em que as verbas desapareciam sem aparece- com outros paises.
rem os serviços. Muito nOme ilustre aparecerá,
sem que o dr. Paulo Bornhausen possa citá-los,
Façam o levantamento e o arquivem ...
No Paraná o Presidente Café Filho inaugurará
um palácio: o do govêrno, o palácio Iguaçú. Mas
inaugurará também um grupo escolar mOdêlo,
o Grupo Paula Gomes. Inaugurará ainda um
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sos.

Damôs a seguir o discurso
proferido pelo sr. Desembar
gador Hercílio Medeiros, Pre
sidente do T. R. E.:

Senhores:
Foi esta sessão designada,

conforme amplamente se no

ticiou, para néla serem ex

pedidos os diplomas aos elei�
tos a três de Outubro, por
êste Estado, 'para o Senado

Federal, a Câmara dos Depu
tados e a Assembléia Legisla-

Gen. Rda. Oclacilio
Terra Ururahy

Cercado �a esti�a e con-l quenc\a, exo�erado do Co
sideracão da SOCiedade ca- mando que vmha exercendo
tarine�se, do carinho

.

ida ha mais de um ano.
,

exma. família, do respeit.o Florianópolis lamenta o

de' seus subordinados e ari).i- seu afastamento, vendo-se
gos, viu transcorrer, na da- pr.ivada do concurso 'de tão
ta de ontem, a {lo seu ani- nobre figura, mas reconhe
versário natalício, o exmo. cendo a imperiosa contigên
sr. General de Brigada Octa- cia de sua� novas' funções,
cilio Terra Ururah:V, Co- fon}1ula as.melhores ielici
mandante da Infantria Di- dades administrativas.
visionária !5a e da Guarni- O ESTADO, associando.
cão Militar desta Capital, o se às inumeras homenagens
primeiro Genera-l do Exér- apresenta ao ilustre Cabo de
cito a ter exercido. em nos- Guerra felicItações pelo
sa Capital. transcurso de sua data na-

S. Exa.' tão
-

logo aqui talícia e deseja exito nas no- '.

chegou, conquistou a esti- vasJunções..
ma e consideração de seus :-:.�� _••a_ _ _ ,

concidadãos e da ociedad-e

tiva.
A diplomação dos eleitos

num pleito em que a vontade

popular se manifesta livre

mente, constitui, ninguém
ousará contestá-lo, momento
culminante na vida das de-

catariliense que, naquela
oportunidade, prestou signi
ficativas homenagens.
Comendador da Ordem

do Mérito Militar, portador
da Medalha de Ouro de

mais de 30 anos de relevan
tes serviços, agraciado com

as Medai'has do Pacificador

(Duque de Caxias) e de Ma
ria Quitéria, o ilustre ani

versariante acaba' de ser

nomeado para as elevadas

funções de Diretor de En

genharia, sendo, em conse-

grande conjunto de Casas Populares do Estado.
Inaugurará; também,. um teatro, o Teatro Guai
ra. Inaugurará, ainda, a Biblioteca Pública. E,
finalmente, inaugurará os pavilhões do Institu
to de Biologia. O Governador Munhoz da Ro
cha, como se vê, podia convidar o Presidente ...I'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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sempre à Disposição
DEPÓSITO FlORIANÚPOllS

DA C�A� ANTARCIICA PAULISTA
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Rua Silva Jardim, l80-Telefone, 3.800
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, , ( o ESTADO

Na'vio-Mntor ,«Carl Hoeockenl "

RAPIDEZ '- CONFOHTU - SEGURANÇA
���nl�RI�nD

Viagens entre FLORJANOPOLIS .. HIO DE JANEIRO � lJU L
, 'Escalas

�

intermediárias em Itajaí, Santos, São S.. ,

bastião; Ilha 1?ela, Ubatuba, sendo nestes' quatro últi
mos apenas para movimento de passageiros.

As escalas em S. Sebastião, Ilha Bela, Ubatuba, não
pvej1Ldic.arão ° horário de chegada no RIO (Ida) e

ITINERARIO DO N/N "CARL HOEPCKE"
,

ANDRADE 8.' KOERICH
"fransporte de cargas em geral 'entre Florian6poli's,

-:-Curitiba e São Paulo ..
Com viagens diretas e permanentes

Matriz: - FLORIANO'POLIS
Rua Conselheiro Mafra, 135

Fone: 2534 - Caixa Postal, 435
End. Telegr.: SANDRAD.E

Agência -- CUR1TIBA
.

Avenida 7 de Setembro 3320/24
Fone: 847 (Linha Paralela)
End. Telegr.: SANTlDRA

Agência: - SÃO PAULO
.

�:��� I Avenida do Estado 1666/1678 Fone: 37-30-91
3,553 End. Têlegr.: SANDRADE _

2,325 i Agências no Rio, de Janeiro e em Belo ,Horizonte2.402 '

2.358 : (10m tráfego mútuo até São Pauio com a Emprisa
2.500

.

de Transportes Minas Gerais.SIA.)
. ,-----,-----------------

2.02.1
I

2,27613,147
,8,321 I
3.449
2,694
3,371
3,659
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selheiro Mafra, n. 160 Tel. 3022
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.. Publicidade
/
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Ltela.
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uda� ./
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Rua 15 de Novernb ro 22g, 5�

anelar sala 1112, -' São Paulo; \
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J'1.rlaIl6pe:u.
Buta Catarlu

ASSINATURAS
Na Capi ta]

,Ano """" .. ",... Cr$ 170,00

Isemestre
",.",." .: Cr$ '90,00,
No lIiterior

Ano .,:., , .:".. Cr$ 200,00
Semestre' , " .. , ... , Cr$1l0,00
Anúncio meeliante conuráto ,

Os originais, mesmo não pu
blicados, não serão dsvqlvidoa.
A direção não se responsabiliza

pelos conceitos emitidos nos ar

tigos assinados.

·Emprego"
Precisa-se de moços de

20 até 35 anos, solteiros, INFORMAÇÕES
'.

quites co�' o Serviço Milj-I UTEIS

ta!', 'datilógrafos e ginasia-· "-0-', I
noS·

,

'

I O leitor encontrará, nesta ,co-
:

I
luna, informações que neceas ita,

Ordenado de Cr$ 2.400,00: diàriamente e de ,imediato: .

Carta de próprio punho pa- JORNAIS Telefone
.

ra Cai�a Postal 192 _;_ Flo- O Estado ., .. ,., ,.. 3,0;�
'. A Gazeta , .. , .. , ...• ,.... 2,6D,

II rianópol'is, acompanhada de Diário da Tarele """"" 3,579

uma foto 3 x 4. - r A Verdade "::" ... ,.....
2,010

I ..

.1 Imprensa OfICIal .. ,..... 2,688·
-- ----

.' 'HOSPITAIS

'VEND'E-SE l(pr�va:J�:t� 2.314

.

' ",

!
(Portaria) ,........ 2,036

Vende-se um Grupo ES-'Nerêu' Ramos , ; �. 3,831

tofado e' um Bureaux.
.

M_ilitar "':: ,' ,.. 3.157

I
. Sao Sebostrao (Casa de

Tratar na rua Dr; Victor I Saúde) ,."""",.".. 3,153

'Koilder 60. '

,� Maternidad� Doutor Car-
los Correa .,. '. , . , , , . ,. 3,12-L.,

CHAMADOS UR-
GENTES

Corpo de Bornbeiros
Serviço Luz (Reclama-
ções) .' 1 .... , , , , , , , , , ,. 2.404

Polícia (Sala Comissário 2,038
Polícia (Gab, Delegado).. '2,594
COMPANHIAS DE
TRANSPORTES

_

AÉ·REO
,;,,: 'TAC ., , , .

�,� Cruzeiro do Sul .

'" Panair .. , , .. , , .. , .

,�(t! Varig. , , ..... ,. , , , , .....

OI'\GAYISADO
"Lóide Aéreo ., ..... , ....•

K" Real .,." ..•. , .. ;"., .

E. Scandinavas .""", ,.

_.. HOTÉIS
EDITADO Lux, . " , .•... , . , , .

PO" Mages tic ,."", .. "".,.

:-'9 K Metrcpol
-

.. , , , , , . , , ... , ..

I La Porta .. "" .. """,

[)(J!)Á{rr?/(J g(J4l1[!J I Cacique �, .. ,., ... , ... ,.

8 ri v A"g�/rTT/J Central ,."."., .. , .. '"

t: /I.ri I yt:;. I V ; Estrela \"".".,.".,.,.
FLORIANÓPOLIS_SANTA CATARINA Ideal, , , , , , .

_;___ , � ESTREITO
-

Disque

3.313

- 06.

I
;

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

��------------�------��\----------------------------------------'-------------------.----�--

DRA. WLADYSLAVA
W. MUSSI-

VOLTA

'Fpólís
5/12
17/12

ltajaí
7/12
19/12

Rio
12/12
24/12

Santos
13/12
25/12

Raios· X
l1patelhagem moderna e completa para qualquer exame

radiológico.

,

Radlogranae e radioscopias.
'Pulmões e eoração (tórax),
Estomago -- intestinos e fígado (colecistografia).
Rins' e bexiga (Pieloguafia).
Utero e anexos: Histero-salpingografia com insufla-

.

ção das trompas para díagnõstíco da esterilidade.
Radiografias de' ossos em geral.
Medidas exasas dos diametros da bacia, para ortenta

ção do. parto. (Rádio-pelvimetria).
.

':.Oiàriam�p,te na Maternidade Dr: Carlos Corrêa.

EXPRESSO FLORIANÓPOLIS

.i'
,

!�,� ,

I t O Centro de Irradiação
Mental "Amor e Luz" .realiza .

,

sessões Esotéricas, todas as .se· , ,

I gundas feiras, às 20,30 à rua ;:

',Co.nselheiro Mafra, 33' -:- �J.
"

andar.' �,
t ENTRADA FRANCA """1
----------'--------------1

,I
,

Casa de
IDadeira

Vende-se uma, sómente à

vista, localizada à rua Dr.

Carlos Corrêa, edificada.nu-.
ma área de terra de 600 m2.

Toda pintada a óleo interna

e externamente. Com os se

guintes compartimentos ·1

sala de visita, 1 sala de Jan

tar, 2 quartos, 1 cozinha, W.

C., Chuveiro, Tem_ Luz, A
gua e Esgoto. Preço 60 mil
Cruzeiros.
Tratar com ,A.J. Dias,

Rua Pedro Ivo, 1 (Sapata
ria) Flo1rianópolis.

Vende-se
ür, Vida) Outra Filho

ESPECIALISTA EM DOENÇA DE CRIANÇAS
REASSUMIU SUA CLíNICA

Cousultório: Felipe Schmidt, 38 das 3%�às 5
Fone 3165.

Uma· casa de. alvenaría,,'
construção nova, á, rua Ne
réu Ramos. Pequena entra
dá e' o saldo a combinar,
Tratar no Edificio São

horas Jorge - 'Sala 4 - Fone
2192.

DR. JULIO PAUPITZ
FILHO

I Advogad,os
DR. CLARNO G.

GALLETTI

INDIC'ADOR' ,PROFISSIO,NAL\ DR�ROMMPEfRDUIEcSoBASTOS
,

Ex interno da 20B enfermaria

II
Com prática no Hospital São e Serviço de gastr.o-enterologiaDR. IF'ILLHOOBATO 'I' DR. ,W�L���AZOMER IFranc��� d�e ��i�e �a�:ir::1nta ��r���t\v:a�:r��'d��oll�)� Janeiro

CLINICA MÉDICA Curso de neurologia (Prof.
Doencas do aparelho respiratório Diplomado pela Faculdade Na- CARDIOLOGIA Austregesilo).

e !. TUBERCULOSE I
cional de Medicina da Uníver- Contultório: Rua: Vitor Mei- Ex interno do Hospi tal mater-

DR. ANTôNIO DIB RADIOGRAFIA E RADIOSCOPIA sidade do Brasil reles, 22 TeL 2675, nidade V. Amaral,

MDSSI I DOS PULMõES l Ex-interno por concurso da Ma- Horários: Segundas, Quurtas e Doenças do estômago' intesti-
Cirurgia do Torax I ,. terludade-Escola. .

Sexta feiras:
,

' nos' figado e vias biliares; ,dos

OS : Formado pela' Faculdade Nacio-d (Serviçe do. Prof.. Octávío

Ro-I Das 16 às 18 horas, rins, útero e ovários.

CIRU�&Pl�LíNICA Inal de Medicina, Tisiologista e 'E int drldgueSs, Ll.ma)d C.
. Residência: Rua Felipe Sch- Disturbros nervosos.

T'"
.-

d H lt I N X-ln erno o erVlCO' e rrur- i dt 23 2° d t 1 Consultório' Vital' Reireles
GERAL-PARTOS

.,
lSloclrurgI�o o OSpI a e-

: gia do Hospital I. A: P. E. T C.' 1111,
- an ar, ap .

-

Ca\"n
Serviço completo e espeelah- reu Ra��s _ I do Rio de Janeiro

• Tel. 3.902. 22.
Santa

zado das DOENÇAS DE SENHO, Curso de especíallzacão pela /

M'dí d Hd ít i: d
"

I
Das 16 às IS horas,

RAS, com modernos métodos de 'S. N; T. E�-inte.rno e Ex-assis-,
e lCOCa�idad:Pl a ie DR. NEWTON

<

Residência: Bocaiuva 20.
d iagnôsttcos e tratamento,

. ·Ite.n. te d,e Clrurgíu do .Prof. Ugo DOENCAS DE SENHORAS - D'AVILA ,:ml. MARIO WEN-
------------,

SULPOSCOPIA - HlSTERO, ;-.' .. GuUt�araes (Ru:l).. I PARTOS:_ OPERAÇõES CIRURGIA GERAL " "
, ' DR. ACHILLEG

SALPINGOGRAFIA -- METABO- Q C,rs: Felipe ,Schmldt, 38 --: Cons:.' Rua João Pinto n, 16, Doenças de Senhoras - Procto-
' DHAUSEN

, BJ:"LSI!,TILISMO BASAL ,FOIl ' 3801 I das 16,do às 18,00 horas. lóg'ia _ Eletricidade Médica CLíNICA MÉDICA DE ADULTOS I '1 �

. ,Radioterapia_por ond�8 curtas-,! Atend� emS_hora marcada]. Pela manhã atende dià- Consultório:, Rua Vitor Mei- 'J 'E CRIANÇAS 'i
Eletrocoagulaçao � RalOs Ultra Res;, ua.

ali Jorge 8 - one

I
riamente no Hospital de reles n, 28 _

I

Telefone:' 3307,·' Consultório

-".
Rua J.,OãO Pin-IVioleta, e Infra V\!rmelho. 12395, "" Caridade,

'

Consultas: Das 15 horas em to, 10 - Tel. M. 769.
Consultório: ,R;u� Trajano, n" 1;, '

-

T!o
--'"

Residência: diante. ' 'Consultas: Da's 4' às 6 hol'c.�.
1° andar - EdlfICIO do MontepIO, DR, YLNIAR CORR.r.A " Rua' General Bitte,ncourt n. �sielência: Fon,e, 3.422 Resil'iêricia: ,Rua· Esteves, .rú-
Horário: Das 9 às 12 ho'ras,� I CLíNIC�, MÉDICA '101..

.

Rua: Blumenau n, 71. nior, 45, TeL 2.812. : I DR. JOSÉ M. CARVALHO
Dr. MUSSI.

, I CONS\]LTAS das 10 � 13 ho- Tel�fone: 2;692. DOENÇAS DO APARELHO DI-
Das 15 às 18 horas -- Dra. raso 1 GESTIVO __ ULCERAS DI) ES- DR. ·CARLOS" F.

MUSSI
, I Rua Tiradentc 9 - Fone 34151 MARIO' DE 'LARMO TOMAGO ,E. DUODENO, ALER- ENGEL·SIl'fGResidência: Avenida' Trom-, I G R

' ,

powsky, 84" _,

"
DR. JOSÉ TAVARES CANTIÇÃ.O ,IA,DE MATOLOGIA E CLI- Médiéo dos Hospitais Americ'rinos

I

I
MÉDICI)

NiCA GERAL
e da FOI'ça Expedicioná:i'ia Bra-

___________ ,IRACEMA CLíNICA DE CRIANÇAS DR HENRIQUE PRISCO silei'ra ,.

I MOLE'STIAS NERVOSAS E -ª-PVLTQS" '

• <". MÉDICO - OPERADOR -

DR NEY PERRONE MENTAIS -- CLINICA 'GERAL Doenças Internas

l'
PARAISO,' "" PARTEIRO -". -

. \ i Do Serv�ço Nacion!j.), de ,Doen- CORAÇÃO -"FIGADO - RINS, MÉDICO, C'IRURGIA EM GERAL 'Dr :Aut'00'·0 Bat·l�ta J.081·0rMUND
.

. ças MentaIS.
, . ' ", I,,, _ INT,ESTINOS ; Operações _ Doenças . de Se- ATENDE A QUALQUER HORA I

-

.,
'

\» .

Formado. pela Faculaade NacI- 'I Chefe do AmbulatorlO de Hlgle·· Tratamento moderno da_JlIFILIS nhoras - Clínica de Adultos. 1- DO �I;\ E DA NOITE De 'volta de sua viagem d,e estudos na Capital Fede-
naoI de _Neg.icina yniversida,de Il� Men�al ,I Consultório - Rua Tiradentes, I Curso de Especiali�ação no Consultol'lO: Rua Deodoro, es- . '. " ,,'

,

"

do BrasIL. i PSIqUIatra do HospItal 9.' -

1 Hospital elos Servidores do Es- quina', d� ':idal Ram?s. , \ ra�, .aVIsa- a;'_�eus' tlIentes e amigos que reassumiu sua

RI<lJ1!DE JANEIRO t
Colônia Sant'An,a ,I HOR,ARIO: ',tado,

'
.

, Resldenm_a: Coquel!OS, PraIa 1 chmca de crIanças:
Aperfeiçpal}:en!e ,!l� "Casa de ,'Convulsotera;PIa pelo, eletro- As 13 às 16 horas., '-., I .. (Serviço do PrQ,f, .Mariano de de Itaguaçu .casa da Torre. C' R P dSa\lde ,Sao MIguel" e�oque e,�ardlaZ?L ,Ins_ulmoter,a'- , Tel.: Cons, _ 3Aí5 -- Res. _ 'Andrade), I

'

-
ons. e es. : a 1'e Miguelinho, 12.

ProL 'Fernando .I'aulino. �:a. MalarlOterapl�, I'slCoterap,Ia, 2,276 _ Florianópolis, ,,'
Consultas _.::_ Pela' manhã no DR. ANTÔNIO MONIZ '

\ ' Fpolis •.

Interno jp�il: 3 !'Inos ,do SerVIço CONSUL�:'-S: '1 erças e QUIn- / -- Hospital de Cari"dade,,: "

I' DE ARAGÃO .....'--.;.''",-:.�"-'-'-"-.,;,...;__ • � __

",�e Clr,urgla, tas da� 15,as 15 ,horas. Sabado. DR. JÚLIO DOIN 1 À tarde das 1530 hs e\1k'dian-
,.

OProf. Pedro de Moura \(manha), , ." VIEIRA te no consultórió á Rua N\lnGs FARMACIA DE PLANTA-'·
'

Estagio 'po'r 1 ano', na "Ma't.er" ';' Rua A1llta ,<?arlbaldI, e�qull1� 1 MÉDICO
; Machado, 17 Esquina,· ide tira- CIRURGIA TREUMATOLOGIA

\

n�dade, - Escolll-'" de ,:General Blttencou,rt., _
.

. dentes, TeL2766 " 9:r,toIlédia'".'.: ",, __

Prof. Otávio ,Rodrigues Lima' I
RESIDENCIA: Rua Bocalúva, .10EU'SVPI�COI�LkSATRAIZ EEMGAROGLAHNO�A" Residencia __:- rua P;'� idente I Consultório: João Pinto, 18. 18 Sáb3:do ,(tarde) - Farmácia Noturna - Rua

Interno por' 2 _no do Pronto 139 Te1.2901 ,
'

, .1
C t' h" 44

' ., Das 15" às 17 dià:oiaménte. Trajano
Socorro

.

--,- -,

,

'

'- TRATAMENTO, E OPERAçõES, o,u In o .

Menos aos Sábados

I
DR.

ARMANDO.
VALÉ- I Infra"Vermelho - Ne'bu.Ii.za.

çãb -I DR GUERREIRO/DA Res: Bocaiuva 135. ,,19 Domingo -;- Farmácia" Noturna - Rua Trajan9
_ x --

" RIO DE ASSIS' I U Itrn-Som !. .
..

' F li 714 25 Nat'aI Fal'nla'CI'a Espel'ança R C Ih·
,OPERAçõES '

,
" (Tratamento de sinusite sem, FONSECA

. one: --

, . < < -- <., -- ua onse eI-

CLINICA DE ADULTr::i Dos Serviços de Clínica .Jnfantil I ' , operação)'
. (Ch f d

" dO'. ro Mafra
,

DOENÇAS DE SENHORAS da Assistência Municipal e Hos-' Anglo-retinoscopia - Receitá de I' ,

.
e e o serVIço e,' tO�1I10

I 26 Domin_go - Farmácia Moderna - Rua João
CONSULTAS: No Hospital de ! .

pital de Caridade,.. i Oculos - Mode1fno equipàmento do Hospital ele ,Fpeli.s. .

DR. VIDAL I

Carielade, 'diariamente das 8 às C.LINICA M,ÉDICA DE CRIAN- de Oto-Rinolaringologia (Único) � clinic!l está m,ontada �om os
I

CLÍNICA DE CRI{\NÇAS ,Pinto
10. .

I ÇAS E ADULTOS. ... I no Estado) mms modernos Ap,areIlios para
. Consultório: -- Felipe Sch,miát, O s�rviço noturno será efetuado pelas farmácias

No consúltõrio, à Rua João
-

- Alergia -

.

Horário das 9 às 12 horas, 'e Tratamento das doenças da Es- 38. S
.

,

Pint? nr. 16 (lo and�r)' Consultório: Rua Nunes
_ M!I- das 1p àS,1,8 horas,. , "pecialidad�" '.

"

'

'CONSV:LT4S -Das 4 as 6 tO._ Antôl(io e Noturna, situadas às ruas Felipe, Schmi- .

Dianamente das 10 as 12 e das chado, J -, Consul,tas das 15 as Consultol'lo: - Rua VItor MeI- I Consultol'10 _ VIsconde de horas, ': """",' .:, ,,' '., clt I}. 43, e Trajano. , ,

14 às 16 horas, I i8 horas I .
reles 22 - Fone 2675,

.

Ouro Preto 2 Residência':" ,Teu,enue Silveira, A t b 1
-

d·· 1 d
'" "

RESIDENCIA:' _ Rua Duarte Ré;'dênCiã: Rua Marechal Gui, Res, _' Rua São Jo'rge 20 -1 Residência _ Felipe' Schmidt 130 ._,:' '. '<'" presente" a e a nao po era ser a tera .a sem ,pré-
Shutel, 129 - Florianópolis. IheICme, 5 � Fone: 3783 IFone 2421. 113, Tel. 2365 ,FONE _ 3.16rC:: ,v:ia' autorização dêste Departamento.

r ,,_ ': -; �
....�·".��,.i· �:.}.i .

- ADVOGADO
Rua Vital' Meireles, 60.
FONE: 2.468

- Florianópolis -

DR. JOSÉ MEI:>EÚ�ÓS
VIEIRA I_: ADVOGADO -

Postal 150 -_ Itaja! _
Catarina.

Advogado
Rua Padre Roma,43

,

REIS
,� , ADEVOGÃDO
Causas come,reiais e civis
Rua. Frei Caneca 122

ALUGA-SE'
I Aluga-se, á rua Conselheiro
-'

Mafra, NO 152 um quarto
com entrada independente
para 2 moços com Café.

,_,_-_------,..,....�-----_;.----...;...---- --------------

'Lavando com Sabão',

\iirgem ESpecialid,ade
da Cla. IETZEL INDOSTRllL-JolnviUe. (marca" registrada)

."
, eco�omiza-se� tempo e d'inheiro

--------------------�------------�----���--=-----------, ------------�--------------------------------------------------.

"

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Por que
perder um
,em cada-
três
leitões 1
Com AUROFAC é
possível salvar nove
em cada grupo-
dé dez!

, Os criadores de porcos sal.em que, geralmente, se perde,
por doença ou desnutrição, 11m em cada três leitões.
Sabem, também, que, para cobrir as despesas, é necessário
enviar ao mercado, pelo menos cinco porcos por
ninhada e que somente os rest.intes são vendidos com lucro!
O mesmo acontece com oe bezerros e com as aves.

o ."ADO

&>y:-:
..�=�-�-=,._=:-;...",,,,""",=.="""-=-�=.--"""""",==--�="""""======"""""""==========""'_"_!!:!!!!!!!!�=!!!!!!!!!!!!�""_!!I!!!I!!!--

"""4fA&.-:---=:""'"�� �...-. ·:�W ..
;. .",�

Aventada a idéia
de o.ma troca de prisioneiros

WASHINGTON, 16 (U. pelos estudantes chineses não era considerada, nem

P.) - Um porta-voz do De-. que estão detidos nos Es- havia qualquer sugestão a

partamento de Estado in- tados Unidos. respeito. Hoje, entretanto,
dicou hoje, que os Estados O adido de Imprensa, Lín- declarou aos jornalistas que

Un idos poderiam conside- coln White, modificou em; "nossa preocupação é con

rar uma oferta .da China parte a atitude, ontem to- seguir que a nossa gente
comunista, para troca dos mada ao discutir a pos- volte aos seus lares".

norte-americanos que re- sibilidade de uma troca. Dis- White acrescentou que os

têm os comunistas chineses, se ontem que uma troca 11 aviadores norte-amerí-.

AUROFAC assegura maiores iucr JS ao criador!
AUROFAC contém AURE\)MICINN- e Vitamina B-I2-
- por isso acelera o crescimento dos animais, prote
gendo-os, ao mesmo tempo, contra as doenças que,
frequentemente, apresentam resultados farais,

,,-- AUROFAC é fruto de vários anos de investigação
científica realizada pelos técnicos dos laboratórios
da American Cyanamid Company.
AUROFAC
garante maior'
economia!
1 Os animais crescem mais

depressa e adoecem menos.

2 Consomem rneno- climentos

para a engorda.
3 Pesam mais e dão maior

rendimento no mércado.

AUROFAC pode ser adquirido
jó em mistura co� os rcçõas ou puro
para ser misturado,' em sua

própria fazenda, de acrôdo
com uma fórmula muito simples que
não exige móquinas especiais,

já tstá à uend« no Brasil

...pequen« despesa com grAndts INcras!

Exija rações balanceadas com AUROFAC ou

reforce-as, você mesmo, com êsse magnifico su

plernenro alimentar que opera milagres de saú
de para as suas criações! Escreva-nos t teremos

prezer em enoiur-lbe informações detalhadas,
"Marcas registradas

Distribuidor exclusivo para todo o Brasil:

BARROSO-WALTER S. A. - Indústria e' Comércio
RIO DE JANEIRO - C. Postal 1039 - Te!.. 23-0037

, SÃO PAULO - C. Postal 1750 - Te!.; 34-2938
PORTO ALEGRE - C. Postal 1650 - Te!.: 9-%118

BELO HORIZONTE - Av. Olegário Maciel, 579 - Tel.: 4-1201

canos estão encarcerados na

China Vermelha, em franca

violação do convenio de ar

, misticio da Coréia. White,
ainda, afirmou que os avia
dores foram ilegalmente de

tidos pelos comunistas e que
os Estados Un-idos detí,
rarn os estudantes chineses
de maneira. perfeitamente
legal.

I' MENSAGEM
AOS MOCOS!

,

Homem
extraordinário?

--_

h�",",:''',.:
,..

..� �

, -
,

�

COM MOTOR DIESEL DE 40.58 HP.

Um produto da Ford da Inglaterra

FORD MOTOR COMPÃNY, EXPORTS, INC.

;'

PRONTA ENTREGA
em seu Revendedor Ford

Aqui está a grande característica do novo

FORDSON MAJOR: -lpais fôrça com menor

consumo! Motor especial de 4 cilindros e que,

para maior rendimento, conta com um sistema
de transmissão de 8 marchas: 6 dianteiras e'
2 a ré! Procure conhecer o novo FORDSON

MAJOR - e veja as vantagens que êle pode
lhe oferecer. E tenha em mente: perfeita ássís-'
tência e peças à vontade fazem dêste produto (FORD o melhor trator para trabalhos

�.
•

,I E AINDA ESTAS CARACTERíSTICAS:
• 6 velocidades dianteiras e 2 a ré

• Bitolas dianteira e traseira ajustáveis
& Freios de direção e estacionamento

• Contrôle hidráulico
� Tomada de fôrça e faróis
� Direção firme e leve
• Vão livre de 52 em - para qualquer cultura
• Polia para correia de 2 velocidades -

até 1.400 rpm

• Barra de tração
• Caixa de ferramentas

,

;

'Pára o figado e Prisão de Ventre
PRISAO DE VENTRE

PILULAS DO ABBADE MOSS
As vertigens, rosto quente,Jalta 4e ar,
vômitos, tonteiras e dores dé' cabeça, a
maior parte das vezes são' devidas ao

mau funcionamento do aparelho dia-es
tivo e consequente Prisão de Ventre.
As Pilulas do Abbade Moss são indica
das no tratamento da Prisão de Vea
tre e suas manifestações e as Ana-ioco

lites Lícsncíadas pela Saude Publica, as' Pilulas do Ab·
lIade M08s não usadas por milhares de pessoas. Faça o

João Botelho
Belo Horizonte (BJI)

Ah, aqjuele sim! Aquilo é

que é homem! Ofereceram
lhe vinte mil cruzeiro para
dar um despacho contra a

lei. Pois ele não aceitou. E

um homem inteiro, um ho

;nem qjue não se vende, um
homem extraordinário!-
Homem bom tamb ;m, se

nhor padre, � o meu vizi
nho. Vive oxcluaivamente
para sua familia, Correto
nos negocios, fiel à sua es

posa, ótimo pai, otimo ami

go. Um homem extraordiná-
rio. - E assim por diante.
Poderiamos multiplicar os

exemplos. Mas, qjue revela
este modo de falar? Infelis
mente revela uma coisa mui

to triste. Triste demais. Com

efeito, a virtude deveria ser
uma coisa normal, ordiná-

da, comum. O vicio deveria
Eis o que significa usar

ser a excessão. Para infeli
ounaausarAUROFAC_
NA MESMA IDADE cidade nossa, porem, tanto

Sim AUROfAC Com AUROfAC desceu o nivel da sociedade,

I
que hoje se dá justamente o

i.
contrario..O vicio tornou-se

.

o que .deveria- ser a virtude,
'uma coisa normal, comum,

--------------- ----,"-----, --- ordinaría. A virtude tornou
se o 'que deveria ser o vi-

,

• Assistência técnka e peças em

qualquer ILlgar do Brasil.

gente de responsabilidade ra tório 'importa matéria prt
supõe que a propaganda en- ma às toneladas, pelo preço,

careça o produto e seja ob- exemplifiquemos, de 20 cru

jeto de ostentação ... A pro- zeiros ao quilo. Uma farmá

paganda ao contrário do cia se fôsse formular o P1'O
que se pensa, embaratece .a duto, compraria só' alguns
mercadoria. É ela que rea- quilos que custariam, pelo
liza o milagre da produção menos 60 cruzeiros ao' qui
em massa' e só a produção lo. Éste remédio que é ven

em massa poderá colocar dido pela sua enorme saída
certos produtos à altura de por 10 cruzeiros ao frasco,
qualquer consumidor. Exem- custaria, manipulado por re

plifiquemos: - Se' certa ceita, pelo menos 30. A pro

mercadoria, custa na unid.a-, paganda aumentando o con

de 50 cruzeiros, no seu cus- sume, faz o milagre do, ba
to está o aluguel da casa, o rateamento.

telefone, a luz, a fôrça, os Há ainda a concorrência

[ordenados, a administração, que obriga os negociantes a
André Nilo Tadasco

_____________;_ �--------Ia mão de obra e a matei terem margem de lucro mí-

C A- 5
prima. Se em vez de uma, nírno para vender mais. Com

.

A passam-se a fabricar 1.000,' grande movimento, no fim
as despesas subirão em me- o lucro compensa pela gran-

Aluga-se em prédio novo, I nor proporção, porque cer- de venda, realizada.' Vale

apartamento para casal, I tas despesas são quase as múito mais 5% sõbre 20.000

com Fogão' eletrico e tam mesmas enquanto que a ma- cruzeiros, que 30% sôbre

bém u-ma loja á Rua 7 de téria prima e a mão' de obra 1.000 cruzeiros...
'

Setempro n. 5 Tratas na aumentam na quantidade Só a propaganda pode
Rua major Costa 13. diminuindo 1')0 custo,

,

por- conseguir êste milagre. De

que quem compra quantida- ve-se portanto dar à pro
de grande, tem preços es- paganda o valor que ela tem

V d
.

peciais. e olha-la com' simpatia pe

e II e-se A propaganda, divulgan- los benefícios que presta ao

, do determinado produto e público e a humanidade.

Vend�-se um �timo Ponto fazendo com que êle seja
C?merclal no Coração da muito. comprado, é a causa
Cidade . Sda baixa do seu custo. e

_

Informações nesta Reda- não ,fôsse a própaganda,
cao. I I

-

d·
I
J. qua quer um nao pu erla

I .' ter uma geladeira, uma en-

eASA cera'deira elétrica, um as-

I , pirador, um liquidificador
Vende-se uma de madeira'; ou um automóvel! Antiga

toda pintada a óleo, com to-

�ente
quem tinha automó

dos os confôrtos, água, luz, v'el era rico, hoje qualquer
esgôto. .

J pessoa mais ou menos o tem.
Vêr e tratar à rua Cr�z e ferramenta de trabalho•

Souza, (Travessa San'to:;; I t�os Estados Unidos até os

30-A) nesta cidade. J operários possuem carro.

cio, uma excessão. E exces

são muito rara. Aquele fun
cionáí-io que recusou os

vinte mil cruzeiros não tem

2 ISf,0.
absolutamente nada d� ex-

;;;-�
� traordínárto. Absolutamen-

�
te nada. É um homem -nor-

----------
. mal. Agiu como deveria ter

AurOta .c'.'*
---

------:�- agido. Cumpriu seu dever.
Uma coisa comum. Seria fo-

, ra do comum, chamaria a

atenção, se tivesse feito o

contrario, se tivesse vendido
sua consciência. Aquele pai
de familia tambem. Que foi

qjue ele fez de mais. Não
fez nada de mais. Fez o que
deveria fazer. Ambos po
dem merecer a nossa �_

.

'i

ração pelo cumprimento
to de suas obrigações. :K .0,

porém, ,por fazerem coisas
extraordinárias. Cumprir
um dever, praticar a virtu
de, devo ser a regra, não a

excessão. Sei jque pensas
assim, meu jovem amigo,
Pois bem, se tens a vida pe
la frente, estás no momento
de optar. Dois caminhos se

se apresentam que firmarão.
para sempre teu destino:
o caminho da virtude e o do
vicio. Serás um homem de

princípios, de ombridade,
de fibra, de elevação moral,

d
-

\

um pa rao de- virtude, um

exemplo para todos, ou en

tão serás um caniço agitado
por todos os ventos. Esco
lhe. Penso bem e escolhe!
Tudo vai depender de tua
escolha. �epois não te quei-
xes.

VELHOS EMOCOS
'Fracos e senis

(\ epoca atual agitada. febril e enervante, exige do

homem'grandre fO'rça de vontade para vencer todas as

dificuldades que se lhe deparam na ardua luta pela
existencia. Quando um homem tem o sistema nervoso

descontrolado, quando sofre de insónia e falta de me

moria, ele não pode, de .forma alguma, firmar a sua

vontade, candidatando-se, assim, a inteiro fracasso no

exercicio da sua profissão. Em tais casos torna-se im

pressindivel O' uso de um tonicO' poderosa, que combata
rapida e eficazmente o mal. Esse tónico só poderá ser

"Gotas Mendelinas" O'. surpreendente restauradcr do
.

sistema nervoso, o remédio que faz maravilhas pelo seu

poder curativo.
Nas farms. e drogs. IO'cais. Reembol!O aéreo Cr$

. 42,00 C. Postal 6 Meyer - Rio.

·Iodustria Paulisla
Precisa de VIAJANTE para o ,estado de Sanuta Ca

tarina, berh relacionados em papelarias, bazares e ar

. marinhos. Otima comissão.

SALAS
Alug&m-se 2 salas de

frente, p._ara escritório; com
entrada independente.
Tratar na Rua Anita Ga-

2.145 São Paulo.. ribaldi 35.Blindax: Estl'ada de Santo Amaro,

Onlem no passadO
: 18 DE DEZEM�RO

A data de hoje recorda-nos que:
em 1688, uma Carta Régia proibiu a fundação de
conventos no Brasil, sem autorização prévia:
em 1833, na cidade da Bahia, faleceu o Capitão de
Mar e Guerra João Francisco de Oliveira Botas;
em 1839, os' revolucionários sitiaram, no Estanha
do!a coluna do Norte do Piauí, comandada pelo
Major Antônio de Souza Mendes, sendo completa
mente derrotados pelo Tenente-coronel Roberto
Vieira Passos! em 4 de Janeiro de 1840;
em 1844, o Imperador D, Pedro n, por Decreto, con
cedeu anistia aos revolucionários do Rio Grande do

Sul, que depuzeram armas;
,

em 1865, no Rio de Janeiro, faleceu O' Maestro Fran
cisco Manoel da .Silva, alí nascido em 21 de Feve
reiro de 1795. Foi o fundador do Conservatório da
Música do Rio de Janeiro e autor do nosso Hino Na

cional, composto para as festas da coroacão do Im-
perador D. Pedro lI;

-

em 1869, no Rio de Janeiro, faleceu o pianista e

compositor Louis Moreau Gottachalk, natural de
Nouvelle-Õrleans: , ,

,

em 1900, no Rio de Janeiro, nasceu Octacilio Terra
Ururahy, hoje General de Brigada do Exercito Bra
sileiro, comandante da Infantaria Divisionária da
5a. Divisão de Infantaria, com Quartel General nes
ta Capital. Foi o Primeiro General a ter funcão
nesta cidade.

.

EVEREAD'( � a,
.

mais famosas em

todo o mundo I

As pilhas EVEREADY
'.lio feitas especial
mente para o nosso

.

clima e, são prefe
ridas por todos pe
lo seu padrão téc

nico de qualidade!

'lJnuz. (}tinicã. ele -AlVARUS& OLIVE/IM
A PROPAGANDA ENC�

RECE O PRODUTO?
(Como contribuicão ao

"Dia da Propaganda")
Anúncios ... Há idéia er

rônea em tôrno dêles. Mtrita

Razão? Produção em mas

sa, preços baixos, facilida
de de pagamento no siste
ma de prestações.
Outro exemplo - o caso

dos remédios - Um labo-

Aluga-se
Aluga-sei 4 apartamentos

recem-construiÇlos 1L Rua
Anita Garibaldi 83.
Ver e tratar na mesma

Rua nO 80.

,ALUGA-SE
Um automovel "CITRO.

EN" equipado_ Ver e tratar
a Praça' Getulio Vargas 19�
das 14 as 16 horas. ')

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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DIRETORIA DA PRODUCÃO ANIMAL
, ,. .

EDITAL N. 1

De ordem do Sr. Diretor da Produção Animal, devida
mente autorizado pelo Exmo. Sr. Secretário' dar Agricultura,
conforme consta do ofício n. 103, datado de 3 de Dezembro
de 1954, torno público para conhecimento dos interessados

que serão levados a leilão na Fazenda Ressacada no pró
ximo dia 22 de Dezembro de 1954, às 9 horas, os reproduto-
res bovinos abaixo discriminados: '

RAÇA JERSEY
Nome

Nubia Estroina

Orquidea Estroina ..

Odali;;ca Farizeu ...

Papoula Estroina ..

Quaresma Ipê ., .

Quermesse Ipê .

Quie�inha .

Querida .

Quimera .

Ribalta .

Romeira
Risonha
Hulla III
Ninfa .

Nobreza
Mirim
Ninoca

Quina

RAÇA HOLANDÊSA

Idade Gráu de Lance

sangue -

inicial
6 anos pura por cruza Cr$ 3.500,00
5 anos pura por cruza 3.500,00
5 anos pura por cruza 3.500,00
4 anos pura por cruza 3.500,00
3 anos pura por cruza 3.500,0'0
3 anos pura por cruza 3.500,00
3 anos pura por cruza , 3.500,00
3 anos pura por cruza 3.500,00
3 anos pura por cruza 3.500,00
2 anos pura por cruza a OCO,oo
2 anos pura por cruza �.OOO,oo
2 anos pura por cruza 3.000,00
14 anos pura por cruza 2.000,00
Ij anos pura por cruza 3.000,00
t anos pura por cruza 3.000,00
7 ano" 15/16 2.500,00
6 anca 15/16 2.500,00
3 ano" pura por cruza 3.000,00

Os animais arrematados deverão ser retirados dentro
de 48 horas, ficandõ sem efeito o arremate, quando ultra

passar êste prazo.
Quaisquer outros esclarecimentos poderão ser obtidos

na Diretoria da Produção Animal à Praça Etelvina Luz n.

2, Florianópolis, ou na Fazenda Dr. Assis Brasil ou na Fa
zenda Ressacada, no período das 8 às 12 horas.

Diretoria da Produção Animal, em Florianópolis, 9 de
Dezembro de 1954.

Alugam-se bons quartos
Com ou Sem Pensão.
Bôas Condições. .�
Rua General Bittencourt

n? 43.

.'

JUIZü DE DIREITü DA munhas constantes do rol JUIZü DE DIREITü DA
I ções requeridas na inicial

4a - VARA DA CüMARCA abaixo, as quais comparece- CüMARCA DE TIJUCAS publicando-se editais e ex-

DE FLüRIANóPüLIS rão independentemente de EDITAL DE CITAÇÃO DE pedindo-se Carta Precató-
EDITAL DE CITAÇÃO intimação . Outrossim, re- INTERESSADOS AUSEN- ria para o Juizo de Direito
COM O PRAZO DE (3Q) quer a V. Excia. que, feita TES, INCERTOS E DES- da P Vara de Florianópo--

DIAS a justificação, se digne CONHECIDOS, COM O lis, para citação do Domí-
O Doutor Eugênio 'I'rom- mandar citar pessoalmente PRAZO DE 30 DIAS. nio da União. Tijucas, 10-

powsky Taulois Filho, Juiz os atuais confrontantes e, O Cidadão Carlos Temes, 12-1954. (as) Carlos Ter-
Privativo de Menores, no: por edital, com prazo de Juiz de Paz no exercício do nes - Juiz de Paz 110 exer

exercício do cargo de Juiz
-

trinta dias, os interessados cargo de Juiz de Direito da cicio do cargo de Juiz de
-

de Direito da 4a Vara da ausentes e desconhecidos, Comarca de Tijucas, do Es-I Direito." E, para que che
Comarca de Florianópolis, para acompanharem os têr- tado de Santa Catarina, na gue ao conhecimento de to

Capital do Estado de Santa mos da presente ação de forma da lei, etc... dos e ninguem possa alegar
Catarina, na forma da lei, usucapião até final, sob pe- FAZ SABER a todos ignorância, mandou expe
etc.

.

na de revelia, e apresenta- quantos interessar o pre- dir o presente edital que
FAZ SABER aos que o rem suas alegações, de sente edital de citação, com será afixado na sede dêste

presente edital de citação acôrdo com a Lei, para, a o prazo de trinta dias, vi- Juizo, no lugar - do costume,
com o prazo de trinta (30) final, ser 'a ação julgada rem ou dele conhecimento e, por cópia publicado uma

<lias virem ou dêle conheci- procedente e a sentença tiverem, que por parte de vêz no Diário Oficial do

menta tiverem que, por par- transcrita no registro de Júlio Caetano Pereira, lhe Estado e três veses no Jor
te de NILü JüÃü DAMAS- imóveis . O Suplicante pro- foi dirigido a petição do nal "O ESTADü", de F'lo

CENO, na ação de usuca- testa pela prestação de todo teor seguinte: - "Exmo. rianópolis. Dado e passado
pião em que requereu pe- gen ero de prova em direito Sr. Dr. Juiz de Direito de nesta cidade de Tijucas, aos

_ rante êste Juizo, lhe foi di- admitido, como documental, Tijucas. Júlio Caetano Pe- onze dias do mês de de

rigida a petição do teôr se- testemunhas e perfcial. Pa- reira, brasileiro, viuva, la- zembro do ano de mil nove

guinte: - Exmo. Snr. Dr. ra os efeitos fiscais, dá à vrador, residente em Itinga, centos e cincoenta e' qua
Juiz de Direito da 4a Vara pr-esente o valor de tres dêste Município e Comarca, troo Eu, (as) Gercy dos

de Florianópolis: NILü mil cruzeiros (Cr$ 3.00Q,90). querendo intentar neste Anjos, Escrivão, o datilo

JOÃü DAMASCENü, bra- O advogado que esta subs- Juizo uma ação de usoca- grafei, conferí e subscreví.

sileiro, casado, lavrador, creve, recebe as intimações pião, vem por seu assisten- (as) Carlos Ternes, Juiz de
domiciliado, e residente no relativas à presente em seu te judiciário, abaixo as- Paz no exercício do cargo

distrito de Santo Antonio 'escritório à rua Bocaiuva, sinado, expor a V. Excía, e de Juiz de Direito. Está
de Lisbôa, nêste Municipio n0161. Têrmos em que Pe- afinal requerer o seguinte: conforme u original afixado
de Florianópolis, por seu I de e espera deferimento. - 1) Que é legítimo pos- na sede dêste Juizo, no lu

advogado e com a compe- (Sôbre estampilhas esta-I suidor, há mais de trinta gar do costume, sobre o

tente outorga uxória (doc. duais no valor de Cr$ 3,50, anos de uma área de terras, qual me reporto e dou fé�

1), com fundamento nos inclusive a respectiva taxa sita em Itinga, medindo -Data supra . O Escrivão:

art, 550 e 552, do Código de S. P. Estadual, devida- 88 ms. de frente que faz ao Gercy dos Anjos.
Civil, e 454 e seguintes do mente inutilizadas): Floria- Norte com terras do espólio
Código do Processo Civil, riópolis, 3 de novembro de de Marcelino Virtuoso da

vem à pres�nça de V. Excia., 1.?5.4. (a�si�ado) pp. Telmo I Silva com 482 ms. de fundo.s
com o devido acatamento, Vieira Ribeiro. RüL DAS que faz ao Sul com o R1-

promover a presente ação rESTEMUNHAS: - P. I beirãozinho de João Felles;
de usucapião; propondo-se - Ricardo Soares de üli- extrema a Leste com o es

provar, mediante previa veira. 2a. - Agenor José pólio de Marcelino Virtuoso

justificação, o seguinte: de Andrade. 3a. - Severia- da Silva e a Oeste com o re

PRIMEIRü - Que, por si e no Rocha, todos residentes
-

querente. Perfaz referido
seus antecessores possue, em Santo Antonio de Lís- terreno uma área de 40.656

há mais de trinta anos, man- bôa. Em a dita petição foi m. <1,.; (Conforme croquis
sa, pacifica e ininterrupta- proferido o despacho do teõr junto); 2) Que, possue es

mente, sem embargos ou seguinte: - A Designe-se ta área sem interrupção
oposição de quem quer que' dia e hqra para a justifica- nem oposição pelo lapso de

seja, duas glebas de ter- ção, intimações necessárias. tempo para usocapír, atri

ras situadas no distrito de Em 4.11.54. (assinado) E. buindo a si a propriedade,
Santo Antonio .de Lísbôa, T.. T. Filho. SENTENÇA na forma do art. 550 do C.C.

com a s ituaçâo, metragem DE FôLHAS üITü VER- muito embora não possua
e confrontações a seguir SÜ (8v). Vistos, etc. Julgo qualquer título formal de

descritas: a) um terreno de por sentença a justificação prova de domínio; 3) Que,
forma retangular, com a de fls. e fls., em que é re- atualmente sua posse se

área aproximada de cento querente Nilo João Damas- manifesta no variado gêne
e oito mil metros quadra- cena, afim de que produza 1'0- de lavoura que cultiva

dos, medindo 108,00 metros os seus devidos e legais sobre 'as mesmas terras e

de frente, igual largura nos efeitos. Expeça-se manda- estas são perfeitamente res

fundos, por 1.000 metros de do de citação aos confinan- peitadas e demarcadas em

extensão de frente a fundos, tes do imóvel em questão, toda sua extensão; sendo
-

por ambas os lados, con- bem como ao Diretor . do reconhecido publicamente o

frontando, na frente, com Seryiço do Patrimônio da titular de posse trintená

terras de Roldão da Rocha União e do dr. Promotor ria. Nestas condições, nos

Pires, nós fundos com as Público, na qjualidade de re- termos do art. 455 do C. P.

vertentes do Morro dos Ra- Público, na qualidade de re- C. pede a V. Excia. que,

tones, pelo lado esquerdo presentante do Ministério preliminarmente, marque

(sul) com terras de Roldão Estado, para todos contes- dia e hora para a Justifica
da Rocha Pires e pelo lado tarem o pedido, querendo, ção; uma vês feita, sejam
direito (norte) com 'ditas no prazo legal. Outrossim, citados os interessados cer

de Lidio·João Damasceno; citem-se, por edital, com o tos e incertos e os confinan
_ b) um terreno de forma prazo de trinta (30) dias, tes do imóvel, para que

z retangular, com a área a- os interessados incertos, ci- dentro do prazo legal apre

:i: proximada -de dezesseis mil tação éssa
-

que deverá ser sentem suas contestações,
st quinhentos e se s s e n t a feita na conformidade com sob pena de justificada arn

SA (16.560,000) metros qua- o artigo 455 § lOdo Código pIamente que está a posse'
drados, medindo setenta e de- Processo Civil. Custas do requerente, ser imedia

seis (76,00) metros de fren- afinal. Florianópolis, 19 de tamente julgada a prece

te, igual largura nos fun- novembro de 1.954. (assina- dência da ação e expedido
dos, por duzentos e trinta do), Eugênio Trompowsky o mandado que autorize a

(230,00) metros de exten- Taulois Filho. Juiz de Me- respectiva transcrição. As

Sa0, de frente a fundos, por nores, em exercício na 4a sim D. e A. com os documen

ambos os lados, confron- Vara. E, para que
.

chegue, tos juntos e de tudo se dan

tando na frente, com ter- ao conhecimento de todos do ciência ao representante
ras de Roldão da Rocha Pi- mandou expedir o presente do Ministério Público, para

res, nos fundos, com um edital que será, afixado no que intervenha em todo pro

riacho que desagua no lugar de costume e publica- cesso; dá á presente o va- ,

mar, pelo lado direito (nor- do na forma
-

da lei. Dado lar de Cr$ 2.100,00 e protes
te) com terrás do Supllcan- e passado nésta cidade de ta pelas provas testemunhal,
te e pelo e-squerdo (sul), Florianópolis, aos vinte e pericial, vístoí iàs e demais

com ditas de Rosa Maria nove (29) dias do mês de permitidas em direito. Em

José; SEGUNDü - Que, novembro do ano de mil tempo, requer a citação do

i10S referidos terrenos o ' novecentos e cincoenta e Domínio da União. Termos

Suplicante possue benfeito- quatro" (1.954). Eu, Vinicius em que P. Deferimento. Ti
rias, cultivando lavouras e Ganzaga,- Escrivão, o subs- jucas 20 de setembro de

mantendo pastagens, ,para creví. (assinado) - Eugenio 1954. (as) Marinho Laus.

a criacão de gado; TER- 'I'rompowsky Tauloís Filho. Em dita petição foi exarado

CEIRÓ - Assim sendo, re- Juiz Privativo de Menores, o seguinte despacho:
quer a V. Excia. se digne no exercicto do cargo de "A., corno pede. Tijucas,
mandar designar 'dia e ho- Juiz de Direito da 4a. Vara. 19-X-54. (as) Clovis Ayres
ra para a [ustífícação pré- Gama - Juiz de' Dírelto."
via, com ciencia do repre- Está conforme. . Feita a justificação, foi

sentante do Ministério PÚ- O Escrivão exarado o seguinte despa-
blico, ouvindo-se as teste- Vin.icius Gonzaga. c.h.o: � "Façam-se as eita-

LOJAS
Eletro ..Técnica

(A ORGANIZA�ÇÃO ORGULHO DE
SANTA CATARINA)/

Apresentam as exmas. sras. Donas de
Casa1 a marevilhose
EL.GINI

(A MAQ�INA DE 'COSTURA DE FAMA -

MUNDIAL)
Pelos serviços prestados ao seu lar e
pela valorização sempre constante,

ElGIN paga-se a si mesma.
DISTRIBUICÃO EXCLUSIVA DE '

,

El.ETRO-TÉCNICA INDÚSTRIA 'E
'COMERCIO S. A.

Rua Tte. Silveira 24 e 28 - Ind Tel.
ELETROTÉCNICA

Caixa Posfal193 - Telefone 3.793
Florianópolis .- Santa Catarina

lb,.,A."AaC"'CA·· .It.$••••
\ :

.

--

�REZAS DO SANGUE?
t:>

UIXIR Df H��U�IRA
AUX. TRAT. SlFILlS

IGORa NOVOS HORIRIOS
na

Guaraná·· Caçula
DA

ANTARTICA

o Melhor

Oscar Nazareth Capela
Chefe da T. A.

ERL
Terças - Quintas - Domingos

9:50 horas
Para: Curitiba S. Paulo Rio

(Correrão por o i\1terior do Paraná S. Paulo e Norte
do Pais) .'

Segundas - Quartas - Sabados
16 :15 horas

Para Porto Alegre

FONE
•

3019 RefrlgtU8!1te

REVENDEDOR AD rORIZAD,O:

PELO MENOR PREÇO

SYLVIO ORLANDO DAMIANI & ÇIA. LTDA

For-necemos gratis os canudinhos

Leve e saborosa para os paladare's mais exigentes
Ef{ijal eerveja PILSENER

Deposito ''''AN:TARCTICA: Rua �iIvaJárdim (Prainha) FO-NE 3.800

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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, Florianópolis, Domingo, 19 de Dezembro de 1954

, '

'·Cimentou-se em Quitandinha uma doulrin:a Edilal
BASEADAS AS TESES LA- qjue contribue fortemente técnicos da CEPAL elabora

TINO-AMERICANAS NOS para desenvolver o poder: de ram um plano segundo o,
ESTUDOS DA CEPAL - compra de campo e para qual as aplicações de capi
DE UM BILIÃO DE bÓLA- manter uma fase de prospe- tal estrangeiro no centimen

RES POR ANO AS, NE- ridade que se estende por te develriam chegar pelo me

CESSIDADES DE CAPI- mais: de 17 anos, e poderão, nos um bilião de dódares

TAIS ESTRANGEIROS - segundo declarou o deputa- por ano.

DECLARAÇÕES DO ,SR. -do James Fulton, estender Finalizando, disse o sr.

ANTONIO D E V I S A T,E essa política à America La- Antonio Devisate que se

PRESIDENTE DA FIESP tina, oferecendo assim à verificou, pelas teses apre-
São Paulo (BJI) - Re- máqjuina manufatureira sentadas, qjue deve ser ace-

gressou do Rio de' Janeiro, norte-americana um formi- lerado 'cada vez mais o rit

depois de ter participado na: dável mercado escoador mo de industr ializaçãc dos

Conferência' dos Ministros "além do Rio Grande". países da América Latina,
da Fazenda dos. países ame- Em outro ponto básico como fator de desenvolvi

i-ícanos; o sr. Antonio De- das teses latino-americanas menta '�conômicD e de. �le
visato, presidente da Fede- foi o dos investimentos. Os vação de níveis de }ida.
ração e do Centro das In

dustrias de São Paulo.
Falando à reportagem, te-

ve S.S. oportunidade de SOFRE DE ASMA que, no dia 4 de Janeiro
Prestar esclarecimento a .

,

.

d
.

C "I h 1 proxirno vindouro, às 14
respeito da orientação as êrípes . Bronqu"lfe 'e oqul'ue e horas a frente do edificio
discussões naquela' impor-., ,

•

I , do Palácio da Justiça, à
tanté reunião.No seu en- Se a tosse o atormenta e exige do seu organismo um

Praça Pereira e Oliveira, o
tender, a conferência se dis- esforço 'sobrehumano, produzindo ânsias, asfixias e ru

porteiro dos auditórios do
, tinguiu das .demais reuniões tura de vazos capilares, chiados e dores no peito, evitei

.Iuizo, trará a público pre-inter-americanas pela lin- chegar a êsses extremos, tomando algumas doses do
•

A

]- 1" gão, de venda e leilão a
guagem clara e decisiva em- REMÉDIO DO DR. REYNGATE, .as gotas que (ao' a lVIO ,

quem mais der e o maior
Pregada por todos os seus nas tosses rebeldes, coqueluches e bronquites crônicas 9U

'.

íd d REM'DIO lanço oferecer o seguinte:
parttcipan t.es. . recentes, sêcas- ou. catarral. . Um umco . VI ro o E

.

.'

t d b 4-'
• Uma máquina de Impressão,ACELERAR O ,P�OGRESSO do Dr. REY:N�.AT�:;é, o lIastan.e para eso Syl',Ul.l' as VIas

." -

d d I b movida a eletrecidade, mar-
"É verdade quê não houve respíratõrías.vuonmalísar a resprraçao, an o a lVIO e em-

'd' lvíd Q t ca "Catú" com capacidadeconcordância integral de, estar imediato, porque o mu�us e ISSO VI o. uem em

t de vista _ disse o bronquite, encontra no REMEDIO do DR..REYNGATE a de 1/4 de fôrça H.P., rota-
pon os I � .. . ção mil trezentos impressos
entrevist�do - uma vez

I'
sua salvação.

.',
.

por hora, em perfeito estado
t latino amerí- Nas drogs, e farms. locais. Reembolso aereo Cr$ 44,00.

que as ese�
�

" de conservação' e funciona- •

canas, baseadas no�p�9fun- �
.

menta, no valor de sessenta ����---�-------�-------�,-�'��-------�-�

dos trabalhos da CEPAL,.
mil cruzeiros. Dita máquina HOMOLOGRnOIO ACORDO lj

�:o,��sen�l���:�m ;�n�:{::; EXECUTA-DA A PRIMEIRA MULHER NA ��il1z:.e��or:�:o àe�������' ,

Nu �.
'

:�
;l:aen: �:��l�:Ç�oa;:r��;���� INGLATERRA NOS ULTIMOS '31 ANOS ����al�:a��epar�i:l�eelch�� entre Aeroviarios e Empresasdinha. . h' t d t

' ,

Os delegados 'dos: países LONDRES,'. 16 (U. li',) - nos e natural da Alemanha. gue ao con ecrmen o e 0- RIO, 16 (V. A,) - Em sole- ors 800,00; �té ?r$ 3.999,00

1 'b:il
citado,

..�erão aUl���to
continentais demonstrarem Morreu, hoje, enforcada, 'a Em agôsto último, a ré deu dos mandou expedir o com- nidade efetuada, ontem, às _ Cr$.850,00, ate ,. .. sobre o salárío de admíssâu,

t :a Styllou Chrístofí acusa uma pancada, na nora até ,.petente edital que será. afi- 16 horas, no Ministério do Cr$ 4.499,00 - Cr$ 900,00; até Haverá compensação dos au-
Possuir uma no.ção ,concr�.a sr .

.

. ,
-

das necessi.dades da Amérí- da doassassínio de sua nora. deixá-la sem sentidos, en- xado no lugar de costume e Trabalho, com a presença do 'Cr$ 4 ..999,00·- Cr$ 950,00; mentos espontâneos, e o au-

ca Latina e deixarem bem A sra. Christofi, que não ra- quanto se achava na banhei- publicado na fôrma da lei. brigadeiro Raimundo Vas- daí em diante _ Cr$ 1.(;[:0,00. menta ora acordado vigora

claro que ]lretendem acele- lava uma só palavra de in- .ra, e depois de a ter estran- Dado e passado nesta cída- concelos Aboim e represen- Os admitidos entre' 16 de rá quando forem majoradas

rar o caminho para, o pro- glês, foi. a primeira mulher gulado com um lenço, íncen- de de Florianópolis, aos tantes dos aeroviários e das novembro de �953 e 30 de a- as tarifas aéreas.
.

t· d � f ca em Lon diou o corpo despído da víti- quatorze dias do mês de emprêsas, desta capital e de ;',I.�I ,tSI.\.., � .• t" '"
gresso, a fim de 'melhorar 0. JUS Iça a pe 'a 01' ,

-

,>II_ 11""
-

d d d 31 anos ma, embebido em querosene, Dezembro do ano de mil no- São Paulo, o ministro do Tra- -------------------,-------
nível de vidad dos seus po- res, es e ."

" Um grupo de membros da no pátio da casa em que rel vecentos e cincoenta e quai balho homologou o acôrdo, I'

vos e eliminar os- focos de
t E ( ) H' L'Câmara dos Comuns realizou sídiam. 1'0. u, as. ygmo 1llZ ali assinado, que majora os

pertubações sociais tão -co-
ontem à noite, uma vã tenta- ,o 'fato ocorreu em a;;ô;,to Gonzaga, Escrivão, o .subs- salários dessa coletividade

muns ao desenvolvimento
tiva para obter do ministro' último. AI' duas mulheres ti- creví, (as.) Adão Bernardes profissional.

dos países eUl'OPeUS e dos
do Interior, Lloyd Georg0, nham brigado e o filho, gar- - Juiz de Direito da la Va- Falaram no ato os presí-

Estades. Unidos n� século
que fosse perdoada a ré, con- con no luxuoso, "Café de ?a- ra. dentes dos Sindicatos patro-

passado". siderada demente. A sra, ris", tinha mandado de vol- 'Confere com o original; nal e operário, o brigadeiro
DOUTRINA ECONOMT·. ohrtstorí, de 53 anos de ida:' ta para uma �.ilha do 1I4�di�. Hygíno Luiz Gonzaga Aboim, ,pela diretoria de Ae-

.

TD.P;'NTA:'" '
-i

.
,,_GQ.N �-";!j�;"

t
" de; foi condenada por ter .terrâneo oriental, onde nas- Escr-ivão do Civel da Ia. ronáutíca Cívíl, e ° �inistr9.

N
.. - .

. AnOlllJ· . , , .

a 0RIn��� "

o ,sr., "

,',', estrangulado a nora de �16 a- cera, a progenitora. Vara. O acôrdo, como notícíamos
Devisa't(f,. -elmentpu-�e i' em,- .. .., ";'"

. I
.

.

há dias, abrange todos os ae-,Q,uitanci'iy.Jia; l�'n{í!i
.

ve�d?-det�
,

rOVlanos do Rio e de São
'ra' doutrina econômica con- . C:::': Paulo admitidos até 30 de a-

ti�ental, fundame11tada em --- .-...,.-------�-,--.V�-'-.....-------------.....
bril último, na seguinte ba-

várias idéias. r
se: até Cr$ 2.400,00 - 30��,.

Uma dessas idéias é a de até Cr$ 2,999,00 - Cr$ 750,00:
que "nenhum' país latino- P' A R A 5 E U L A R • • • até Cr$ 3.�99,00 _

.

ameriçfLilo pode chegar a

um cúto grAu de estabilida-
.,de eCQnômica, sem diversi
.ficar sua produção, eman

cipando-se dà' posição de

simples fornecedor de ma

téria pr'ima.�'..
Como d'ecorrência dêsse

princi.pio, foi
.

apresentada
uma tese visando estabele

cer uma 'relação entre os

preços �e exportação e dos

artigos importados,' assegu
rando-se assim condições de

troca \mais razoável. A jus
tificativa da tese era a se

guin te: -;- ;'A transição das

economrâ's 'pri'inárias .

,para

uma êé6nómia 'mais .in:dus-
trializada

.

se' 'processa com

lentidão. no continente, e a

maioria' dos' pàíses
.' latino

americ�nos continúa depen
.

dendo dos preços e do vo

'lume de vendas de unspou"
cos produtos exportáveis,
sendo compreensivel portan
to o desejo de ev:itar·.viplen
tas oscilações dêsses pro

dutos nos mercados exter- I '

nos".
Esclareceu o sr. Antonio

'Devisato que essa tese nã!)'
foi aprovà'da\ mas em rela

cão ao 'café se avançou . um
.

pouco,' pois, por unanimida
de, foi .criada uma ·comissfto

para estudar as condiçõ·es
do mercado dêsse produto,
tendo sido prevista também,
a constituição de um orga

nismo internacional para

protéger os país,es produto,,:
res e evitar que os preços

,desçam abaixo �o "nivel

crítico". O êxito dessa co

missão dependerá de apoio
dos Estados Unidos. Pros'

seguindo, ·disse· o presidente
da FIESP: - "Podemos es

perar o ap,oio nortEi'-america-,
no, pois internamente os

Estados Unidos adotaram
, ".;�� :' "r :" 1 • 1 '.' I , '

.uma política de proteção à
'" ?%"t! i' 'l. ""�.

a�icillu�nabase��.t���j·�:�I���.�--�I���-----�-----�----�������__
rantia de preços mínimos, 'o . �: "

JUIZO DE 'DIREITO DA
PRIMEIRA 'VARA DA CO
MARCA DE FLORIANó-

POLIS
. '

Edital de segunda 'praça e

leilão com o prazo de 10
dias.

O Doutor Adão Ber-
.

nardes, Juiz de Direito
da ía. Vara' da Comarca
de Florianópolis, Es
tado .de Santa Catarina,
.na fórma da lei, etc:

Faz saber aos que o 'pre-
.....'

� sente edital de praça, 'com
o prazo de dez dias virem ou

dêle conhecimento tiverem

o melhor!

No armário e nas prate-
leiras da cozinha, aplique
sômente Neocid· em Pó,
que não transmite cheiro -

estranho a louças, pane
las e g&1eros alimentí
cios. Nêsses lugares. ó pó

..

é ,melhotcontra baratas.

Em gavetas, e ·f:irmfu'ios.
como também em baixo,
de móveis, é melhor usar

Neo�id �m Pó, �ue ma-

ta barat�s por muitas se-

�anas, deixando-se o p6
nos lugares tratados.

, ,

Nos assoalhos e tapetes,
o pó ê melhor, por que
não deixa ma.nchas.

Nas camas, ê sempre pre

ferível combater. as pul-
gas com Neocid em Pó;

'que é absolutamente ino
ferisivo e não tem cheiro.

11. -,o

�" .'

" ,

','l

é mêlbor_

contra ,pulgas e buat,as

NEOCID�em/Ll!J
"

dá hora'
,aO mundo!

I

JUSTICA TRADICIONAL
-

,

'1�lli.IU'lf;I1��p��\� I Khaled Abul Ualid, conse

(JAIRO, 16 (U. P,) - "Pres- lheiro do rei Seud e seú de-

? crevendo o alcorão que se legado junto ao Conselho da
,corte 'a mão do ladrão se co- Liga Ara:be, desmentindo as

•
gita de modificar essa forma sim os rumores reproduzidosNão deixe que as BlIOn- •

tradicional de justiça na Ará- pela imprensa egípCia e se-,

quites, ou Rouquidões amea- bia Saudita", declarou à im- gundo os quais seria modifi
cem sua saúde! Ao primei- prensa egípcia. o Cheikh cado o código penal saudita.

TOSSIU

1'0 acesso de tosse, tome "Sa
tos in", '0 antisético das vias

l'espiratorias. "Satosin" eli

mina a tosse, da novas for·

ças e vigor. Procure nas

farmácias e drogarias "Sa

tosin", que 00mbate ,as bron

quite�, as tosses e as con

sequências dos resfriados.

Preceílo do Dia

HORAS LOCAIS CORRES·I
l:-ONDE.KTE- A o M E ro.
DIA NO RIO DE JANEIRO:
Portugal, 15,00
Italia .. , 16.00
Esr anha .' 15,00
Japão................. 0.00
Turquia 17,00
Alemanha , 16,00
EE UU 11,00
França 15,00
Finlandia 17,00
Bélgica 15,00
Dinamarca . . .. ..••... 16/0
Inglaterra •..... , ..... 15,00'

< 96 anos de fama universal

ÍI venda nas boas casas de Iodo o Brasil

Antibióticos
Organização do Rio de 'Janeiro procura firma idônea,

bem relacionada junto à classe médica e farmacêutica, pa
ra difusão de seus antibióticos em conta própria e na base
de exclusividade, com larga. margem de lucro.

Cartas com referências, mencionando _firmas que já
representa no Rio e em São Paulo, para PORTELLADA,
Avenida Franklin Roosevelt, 194 _ 70 andar, Grupo 705,
RIO DE JANEIRO.

"

BOM DE QUALQUER MA
NEIRA

O' leite é um dos melho
res alimentos. Além disso,
,Pode servir para o preparo
dé pães, mingaus, bolos, sor
vetes e refrescos, aumentim
do-lhes o valor nutritivo.

Aproveite sempre o lei
te na suà alimentação,
quer simples, quer co

mo componente dos
mais variados alimen
tos. - S�ES.

Sociedade Catarinense
de _t\viculfura

CONVOCAÇÃO I
Por ordenl do Sr. Presidente e de acôrdo com o Estatuto,

�:::mvoco 0"1 Senhores Associados para )lma Reunião de As-
3embléia Geral Ordinária a realizar-se 'no dia 27 do corren

te mês, para ser procedida a eleição da Diretoria' e demais
órgãos da sociedade.

,

A re�nião realizar-se-á em primeira convocação, às
19,30 horas, e, em caso de não haver .número legal, meia
�'lora após, �om qualquer número:

Local da reunião: Sede da Associação, em a CASA DE
SANTA OATARINÁ, rua Tenente Silveira.

Ernesto Meyer Filho
PrimeIro Secretário

I
'.

DELEGACIA FISCAL
NO T'A

A Delegacia .F:'iscal do Te
souro Nacional cOlllUnica aos

interessados que, tendo em

vista a conveniência dos ser

viços de encerramento do e

xercício financeiro, os paga
mentos de APOSENTADOS,
relativos ao mês de dezembro,
serão antecipados,' iniciando
se no próximo dia 14 de de
zembro corrente. '

D. F. em Florianópolis, 11
de dezembro de 1954.

Mário Salema Teixeira
Coelho _ Delegado Fiscal.

-�...,.,.."��
---' o

,
' .

---- ...�--

Magnificalresidencia "

Vende-se, por motivo de mudança, uma "mag.nif.ica
l:esidência cotendo: 4 espaços'as salas, 'inclusive sala de
jantaI', 4 amplos e arejados dormitórios, copà, cosi�ha
com armários embutidos, instalações sanitárias comple
tas, varandão, quarto de empregàda � respectiva instala-.
ção sanitária anexa. Are::" construida, 163m2 em centro
de terreno murado e ajal1dinado de 13 x 55 metros
(715 m2). Nos fundos do segundo quintal existem 2 'de
pósitos, sendo 1 para ·lenha e olítrõ, grande, para guar
da de móve'is, etç. " ótin1:a localização (Avenida Trom-
powsky 56). .

. .

Preço de o.casião considerando o motivo -da venda.
Informações ;'!Rua Crispim Mira; 22 e"Avéliidà lIer-

cílio Luz, 60; nesta éapital. " , ,

..

18ANCO
de CRfl)lTO POPULAK

I.

� AGRi�OlA ., I
. r��<1�,16' .,' ,

f"LORl.ANOPOLlS - sra.. ('6ro.rm� _'

�', ,
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Florianópolis, Domingo, 19 de Dezembro de 1954

o MENINO E O PALACETE
MEDEIROS DOS SANTOS'

Chora, na rua, o menino, pelo brinquedo! ...
O ilustre deputado Oswaldo R. Cabral, presidente da

Assesabléía Legislativa, dotou o Poder Legislativo de vários

melhprall}entos: a Biblioteca, com valiosos e necessários li

vros, o Almoxarifado, provido de material de expediente,
perfeitamente em ordem, a Contabilidade e a Tesouraria

funcionando como relógio e vivendo como um espelho!
Os funcionários, cada um nos seus lugares, não receiam

perseguições e nem se atropelam: "o que fôr seu, às suas

mãos há-de chegar!"
Disciplina sem cara feia e trabalho sem atropelos -

clima de ordem, respeito e tranquilidade! E o relógio de

ponto não persegue ninguem: registra apenas e nada mais,
Foi entronízada a bandeira de Santa Catarina! Das verbas

que a lei autorizou gastar, o probo presidente conseguiu,
sem sacrifício para os serviços ou para os servidores, eco
nomizar.

Dessa economia, por proposta do ilustre deputado Os

waldo R. Cabral, escrupuloso e prestigiado Chefe do Poder

Legislativo, sairá um abono de Natal para os funcíonártos
da Assembléia: mil cruzeiros para cada um! Não passarão
sem castanhas ou passas, sem chocolates ou uma panela
melhorada os servidores da Assembléia, no dia de Natal. O

. presidente economizou sem pão durismo e propôs sem alar�
de. E o plenário aprovou a lei de' Feliz Natal - mil cruzei
ros para que os meninos não chorem, para que as patrôas
ganhem' uma sombrinha ou um par de sapatos.

-

Também o ilustre deputado Protógenes Vieira, quando
presidente da Assembléia, economizou e possibilitou um

saldo. E os funcionários da Assembléia, somente por isso,
naquele ano, receberem um abono de Natal. Devem-no ao

sr. deputado Protógenes Vieira.
,

O honrado Governador arrecadou, segundo confessara

em sua mensagem, a mais, em 1953, Cr$ 107.093.849,70. Gas
tou quanto pôde e quís. Restou, ainda, a importância de

Cr$ 18.317.332,90. Diz êle à página 8 de sua Mensagem à As

sembléia. Não sabe o que vai fazer com êsse dinheiro, mas
- parece - que não' pretende dar um Feliz Natal aos fun
cionários do Poder Executivo. Não se mexeu, até agora. Di
nheiro não falta, confessa o honrado Governador e o pre
sidente Oswaldo R. Cabral deu-lhe magnífico exemplo. 'E'
só segui-lo.

Uma lei existe - a Lei 665!..-de 14 de janeiro de 1952, da
autoria do deputado Francisco Neves, o sempre amigo dos

pequenos, mandando o Governador pagar -um abono de Na

tal a todos os servidores do Estado, no valor de 600 cruzei
ros "per capita"!

E o Governador, num rasgo de entusiasmo, jurou obser
var as' leis, isto é, cumprir as leis, isto é, não desrespeitar
as leis, isto é,' não agir contra as leis. Leiam na Constitui

ção .do Estado (art. 46, parágrafo único) isto: "O Governa

dor prestará, no ato da posse, êste compromisso: "Prometo
manter, defender, cumprir e fazer cumprir a Constituição
Federal e a do Estado, OBSERVAR AS LEIS, promover a

felicidade pública e desempenhar o meu cargo honrada,
leal e patrtótícamente".

A lei está em vigor e o juramento foi feito, mas o Go

vernador. , .

Se o presidente Oswaldo R. Cabral deu-lhe o exemplo,
se os contribuintes deram-lhe Cr$ 107.093.849,70 a mais, se

sobraram (depois das eleições de 1954) Cr$ 18.317.332,90 de

saldo, dinheiro bom e limpo, dobradinho no Tesouro, por
que não dar um abono aos servidores do Executivo? Ao por
teiro Joaquim, ao servente Waldyr, ao contínuo S�bastião,
ao Mordomo Moreira? E os saldos, desde que não aplícàdos,
entram no orçamento seguinte: artigo 139 da Constituição
Êle jurou respeitá-la.

E, no Palacete, gargalha o Governadot! ...

PAPAI NOEL NO JARDIM DE
INFÂNCIA "MURILO BRAGA"

O Jardim de Infância "Mu

rilo Braga", criado e manti

'do pelo SESC, que reune 201

alunos, todos filhos de co
merciários, encerrará o ano

letivo de 1954, hoje, com inte

ressante festa, às 16 horas, à
qual deverão comparecer
pais, alunos, funcionários do

SESC, SENAC e da Federa

ção do Comércio de Santa
Catarina.
Atualmente, alí se encon

tram matriculados 201 filhos
de comerciários, distribuídos
da seguinte . forma, segundo
as idades: sala creme, 30; sa
la azul, 26; sala verde, 29; sa
la rosa, 30; sala cinza, 30;
sala vermelha, 30 e sala

branca, 26. Deixam o Jardim,
em virtude de terem comple
tado a idade regulamentar
para aquêle educandário, 31

alunos, que, agora, ingressa
rão em cursos primários, já
com 0_ ambiente escolar fei
to.
A festa de domingo, que

reunirá numa feliz oportuni
dade, aquelas crianças, cons
tará de entrega de presen

tes, pelo bondoso Papai Noel,
velhinho tão esperado pela
petizada de todo o Brasíl.:
Um programa a cargo das

próprias crianças será desen

volvido ali, sendo de realce a

entrega de presentes, dQ('!6S,
bombons, etc.

Transporte ,H 1ST A R S/A
NOVAS TARlFAS A PARTIR DE l° DE

DEZEMBRO DE 1954
, �\

De São Paulo a Florianópolis k", 1,40
Do � de Janeiro a Florianópolis k", 2,00
'CARGAS LEVES E MAQUINAS TARIFA ESPECIAL

',-
I A COMntNAR \.

SEGUR.O POR CONTA DA EMPRESA
AG�NCIA EM FLORIANÓPOLIS

Rua 7 de 8etembro nO, "I - Tel, 3.178

SAO PAULO (Matriz) RIO (Filial)
Praia S. Cristóvão, 183

Tel. 48�9930
Rua Behring, 278

Te!. 9-8101
�"',

Nova fonle de atração lurislica'Asslclação Cat, de Medicina
para Santa Catarina

ORGANIZADA, DEFINITI- manto simultâneo e a insta- suas diárias e que, sem dúví
VAMENTE, A "CALDAS DA lação do bloco industrial, que da, representa uma vantagem
IMPERATRIZ - COMÉRCIO constituirá a segunda etapa. extraordinária.

E INDúSTRIA S. A." Para a industrialização da A sociedade está fadada a

água mineral, estã prevista a "índíscutívet sucesso, dado o

montagem de moderna ma- devotamento que carateríza

quinaria para o engarrafa- os seus incorporadores e di

mento, com grande capacída- retores, os quais contem, aín
de de produtos, operando da, com o prestigio dos seus

dentro das mais avançadas diretores accessores-técnicos,
normas técnicas e cientificas Brs. Oswaldo dos Passos Ma

no gênero. chado, . presidente da Junta

E de par com estas realí- Comercial de Santa Catarina,
zacões: serão construídos e Dr. Edvino Koterba, enge

parque infantil; abrigo cole- nheiro, e que de ante-mão 1lS

tivo para automóveis; ajar- 'segura pleno .êxito a tôdas as

,dinamento e arborização das fases dos seus' empreendi
áreas' adjacentes ao hotel; mentos.

pavimentação dos respectivos Foram estas as explicações
passeios e vias accésso. Na que nos forneceram os díre

terceira fase de seus traba- tores da "Caldas da Impera
lhos, Caldas da Imperatriz triz S. A.", que folgamos em

se propôs edírícarum grande registrar e trazer ao conheci

e moderno' hotel, de alto pa- menta dos nossos leitores.

drão de' hospedagem, ínclu- Voltaremos ao assunto tão

indo entre outros melhora- logo sejam iniciada as cons

mentos cíne-teatro, grill- truções, ocasião em que, a

rooem, amplas salas de leítu- travez reportagem totográrt
ras, bar, piscina, campos de I éa, documentamos as atívída

tenís, volleí-ball, crocket,' des da nova organização.
golf, etc .. Para cumprir êste Santa Catarina terá, pois,
último programa e levando muito em breve, um magní-

Capital:' em consideração a crescente rico centro de atração turís-:

Grandes entusiastas das elevação de custas das cons- tico e à melhor estação hí-:

truções, a direção da socíeda- drotermo-míneral do sul do

de deliberou providenciar a País.

elevação do Capital para, 15

milhões de cruzeiros, o que

será feito dentro em breve.
hoteleiras e turisticas, forne
ceram-nos os diretores da

nova organização interessan

tes dados sôbre os seus pro

jetos.
Há tempos, vinha sendo

pensamento do govêrno do

E:stado entregar o próprio
Caldas da Imperatriz a uma

exploração racional e con

digna dos valores naturais

que a'mesma possue. Para

tanto, no ano de 1952" foi pu
blicado um edital de concor

rência para o arrendamento,
tendo se apresentado apenas
uma firma sediada em Pôrto

Alegre, a qual, declarada

vencedora, teve o seu contra

to devidamente aprovado,
mas, nada tendo realizado,
nos prazos previstos, obrigou
o Govêrno do Estado a can- '

'

2�=�;::::�::;e�i::� Motivos Folclóricos
nova concorrência pública, a I 00

._

O bOJ· d 3que compareceram três con- DaO ra.ça,
.

e, a, a. IIPO-

;:��:�:�t��do�a, "Ce��d::ve�� I sição do Prof. Franklin Caseaes
Imperatriz - Comércio e In- C O N V I T E

dústrta S. A.", que se orga
nizou com capital mixto, ca
tarínense e rio-grandense, e

com séde em Florianópolis.
• Suas

I atividades se inicia

rão tão logo seja.' homologa
do pela Assembléia Legislati
va do Estado a minuta do

contrato elaborado pelo exe

cutivo catarinense.

De. acôrdo com o contrato
a ser ultímado, a sociedade
levará a cabo um programa
de trabalho dividido em três,
etapas distintas. Na primei
ra, os atuais prédios serão re

modelados, aumentados e do

tados de todos os requisitos
indispensáveis a um padrão
de hospedagem confortável e

higiênico. Os quartos serão
dotados de banheiros priva
tivos e mobiliados de confor

midade com' os modernos
conceitos de hospedagem. A

cosinha será totalmente mo

:lernizada, obedecendo a ali

mentação aos mais avança
dos preceitos da dietética. A
rêde de banheiros será acres

cida de novas unidades, cri
ando-se uma secção feminina
privativa. O prédio histórico
será modificado internamen

te, a-fim de comportara cen

tralização dos serviços essen

cíaís, tais como, gabinete mé

dico, administração,' bar, res
taurante e outras' dependên
cias. Estes trabalhos, que de
verão estar concluídos dentro
de trinta meses, terão anda-

Atendendo à gentil convite
de seus diretores Srs. Dr. Ney
Rosa Brasil, Tarcisio Gandol
fi e Nileu Assis Machado, a

"Caldas da Imperatriz S. A"

reuniu, em um cock-taíl, on
tem realizado, nos confortá
veis salões do Lux Hotel a

imprensa desta Capital, a
fim de dar conhecimento ao

público do vasto programa de

atividades industriais e tu-

risticos que a novel empresa

pretende iniciar.

Conforme foi àmplamente
noticiado, através publicação
no Diário Oficial do Estado,
de ia, de novembro último; a
sociedade foi constituida pa-
ra desenvolver o turismo e

explorar as propriedades te

rapêuticas das famosas águas
radiotivas das Caldas da Irn-

peratriz, patrimônio do Esta

'do, localizado no vísínho mu

nicípio de Palhoça e, portan
to, a menos de 40 klm. desta

possíbilídades turisticas e in

dustrials do próprio estadual
em recente concorrência pú
blica, e demonstrasse- amplos
conhecimentos das atividades ,Sr.João Selva

Estão convocados os senhores associados' da' As
sociação Catarinense de Medicina, para uma Assembléia
Geral Extraordinária a realizar-se no dia 20 próximo
(Segunda-feira) as 20 horas na sede da Associação, rua J

João .Pinto, 18. ,

trdem do dia - Apresentação do relatório da díre
toria sôbre os últimos acontecimentos.

Florianópolis, 16 de dezembro de 1954 ..

Dr. Miguel Salles Cavalcanti
Presidente em exercício.

-

AVlSO
MINISTERIO DA AGRICULTURA

DELEGACIA FLORESTAL REGIONAL
CORTE DE ÁRVORES PARA NATAL

A Delegacia Florestal Regional, .síta à rua. Santos
Dumont n? 6 nesta Capital, torna público, a exigência
aos fornecedores de Árvores de Natal para a venda nesta
Capital, da respectiva licença de corte expedida por esta
Delegacia.

A referida licença será concedida mediante um re

querimento do fornecedor; declarando tratar-se de árvo
res provenientes de plantios próprios, sujeita a compro
vação pela Policia Florestal. No caso de tratar-se de pi
nheiros em processo de regeneração natural, que não
tenham sido cultivados; só poderá ser expedida licenca
mediante ri assinatura de um têrmo de compromisso �d�
replantio, a ser rigorosamente fiscalizado pela Policia
Florestal., ,

'I

F'lorianópolís, 18 de dezembro de 1954
José Carlos de Mattos Horta' Barbosa

Delegado Florestal Regional

O professor Franklin Cascaes, tem a honra de convidar
V. Excia. e Exma. Família, para a inauguração de sua 3a.

exposição de motivos Folclóricos, no dia 19 do corrente mês
às 9 horas da manhã no Instituto de Educação' Dias Velho,
patrocinada pelo Exmo. Sr. Governador do Estado, por in
termédio da Secretaria da Educação, S�úde e'Assistência
Social.

l° Quadro
FARINHADA

N. 1 Casa de engenho.
N. 2 Maquinismo em miniatura, para o fabrico da fa

rinha de mandioca.
N. 3 Carro de boi transportando' mandioca.
N. 4 Mulheres raspando mandioca. ,

N. 5 Homem cevando mandioca.
N. 6 Homem prensando massa- de mandioca cevada.
N. 7 Mulheres peneirando massa de- mandioca pren-

sada.
N. 8' Homem forneando massa de mandioca, peneirada.
N. '9 Mulher fazendo roscas e brôas.

N. 10 Homem fazendo cigarro de palha (Papaterra).
N. 11 Homem tirando fogo do isqueiro para acender o

cigarro.
N. 12 Mulher fazendo café no engenho.

20 Quadro, .

,

RANCHO DE PESCADORES
N, 13 Rancho de Sapé.
N. 14 Homem fazendo linha para espínhel.
N. 15 Homem recolhendo o espínhel no balaio.
N. 16 Homens preparando a rede para pescar.
N. 17 Mulher fiando tucum.
N. Ül Homem torcendotueum no fuso.
N. 19 Homem fazendo tarrafa ,de tucum.

'

Bolsas de Esludo

3° Quadro
TECELAGEM MANUAL

N. 20 Mulheres descaroçando algodão.
N. 21 Mulher batendo algodão descaroçado.
N. 22 Mulher fiando algodão batido.
N. 23 Mulher urdindo fio para tecer.
N. 24 Mulher tecendo no Tear.

Você tem o Curso Industrial básico, o Comercial bá
sico, o Normal Regional ou o Curso Ginasial?

Você quer ser Técnico Textil, estudando na umca

Escola Técnica de Indústria Química e Textil da Améri
ca Latina?

De acôrdo, ainda, com o

contrato que transita na As- A nossa capital foi abala

sembréía Legislativa e que da, ôntem, com a noticia do

será publicado para o conhe- falecimento, em sua resi

cimento do público, o Estado dência, à Avenida Hercilio

terá; entre outras, as seguín- Luz, do sr. João Selva, anti

tes vantagens: Dois por cen- go e estimado cidadão, che

to sôbre a renda industrial, fe de. numerosa e conceitua

para serem aplicados em 0- da família.

bras de assistência social; A infausta noticia, como
desconto de 30 por cento no .

não poderia deixar, causou

custo' das diárias dos funcio- consternação a quantos co

nários públicos estaduais que nheciam e admiravam, por
utilizarem o hotel; hospeda- que muito estimado nesta

gem gratuitas, em aparta- Capital. A "TT 1 S O
.

mentos especíaís, para hos- Seu sepultamento realiza- ", '

,
(

pedes de honra do govêrno do se hoje. O "LIONS CLUBE DE FLORIANóPOLIS" avisa aos

Estado; internamento gratuí- O Estado, respeitosamen- interessados que a tômbola do automóvel FORD, modêlo
to para indigentes. te, apresenta a exma. fami-' "Victoria", 1952, em benefício do Hospital da Criança

,
.

..,

Os acionistas terão vinte lia enlutada as expressões correra pela Loteria Federal no dia 22 do corrente.
por cento, de desconto nas de sinceras condolências. Há, ainda, alguns bilhetes à' venda, que poderão ser

adquiridos na Portaria do "LUX HOTEL".

CHURRASCO
Da Companhia de Enge

nharia EMARQUE recebe
mos atencioso convite para
uma churrãscada na "Ilha
dos Guarás" na baía norte,
às 12 horas de hoje.
A condução para o local

partira do Trapiche da "Ri
ta Maria", as 11 horas.
Agradecendo a distinção

do convite este jornal esta
rá representado.<

4° Quadro
N. 25 Casa Tipo Colonial - 1.
N. 26 Mulher fazendo renda - 1..
N. 27 Mulher fazendo renda '- 2.

N. 28 Mulher fazendo crochê.
N. 29 Antigo viajante.

5° Quadro
N. 30 Casa Tipo CO,Í.'JJ1ial - n. 2. xxx

N. 31 Benzedeira (l\!(ulhel' benzendo quebranto I. .... Momentos antes de o Presidente chegar à Base
N. 32 Mulher torrando café na rrlgtdeírn de barro. chegou o dr. Álvaro Catão que cá tão poucas vezes vem .. :
·N; 33 'Mulher chumbando café no pilão. xxx

N. 34 Homens fazendo corda de cipó. A falt� de assunto administrativo, que o inspirasse
6" (!�)adro o Presidente Café Filho, no seu discurso no banquet�

N. 35 Capela Tipo Colonial. que lhe foi oferecido, teve que fazer um elogiozinho à
N. 36 O sacerdote indicando a �q:,:a rte Deus. pessoa do governador. E olha lá, hem?
N. 37 Cabeça de mulher (estudo).

.

.____,___.,_".�.,..."...., __

._�.....,....___.._�,GUILHE_RiUE .,

TALN. 38 Estudo sem mo.1êlo,
_ '" "..._

." .i'l_

"

Você quer bolsa de Estudos, válida por três anos, da
Escola Técnica Federal de Indústria 'Química e 'I'extil
do Rio de Janeiro?

'
'

,

Inscreva-se então, ao Exame de Seleção e assegure-se
uma profissão rendosa.

Você obterá todas as informações no Departamento
Regional do SENAI, nesta Capital, à rua Tenente Silvei
ra, nO 25, 2° andar" Telefone 2094" das 12 às 18 horas,
diariamente, até o dia 24 de dezembro.

A Escola Técnica Federal de Indústria Química e

'I'extil pertence a rêde Federal de Ensino e é mantida e

administrada pelos industriais de todo o B�asil.

t

FveGQanio;,'
Na esqu\rda vinha, sorridente, retribuindo saudá

ções, o Presidente Café F'ilho. Depois o nosso Ooverna
dor, co� aquele seu ar meio assustado, como quem) es
pera vala. Pareceu-me que seu lugar era à esquerda do
Presidente. Coisas do protocolo, sem importância algu
ma. Ao lado do Governador, o Presidente da Assembléia.
Pela__primeira vez juntos, O que um pensava do olutto
não sei. E se soubesse, não ,diria. A seg�ndu . filai er�.
composta de um membro so, que era, nao sei também
por que, S. Exa. o sr. dr. Secretário da Viação, dr. Arol
do Carvalho. Acredito que êle, que sempre vê pela fren
te estradas fechadas, tenha visto aquela aberta e ...
brucutú, Acontece que marchava bem às costas do' Pre
sidente. E não sendo muito conhecido nem popular na
Capital, fez com que eu oàpresentasse, de longe, a um

reno que me perguntou:
Quem é 'aquele que vem bem atrás do Presíden
te; Será o seu gregório?

xxx

Outro moreno, ao' meu lado comentou, com um so

taque bem nortista:
- O perzidente não está nada usado, não! E' bem

moço ainda. E já chegou fazendo milagre: fez o nosso

governador dar lima vorttnha a pé pela Praça!
xxx

Perguntei ao Jairo se o ·dr. Paulinho escrevia seus

artigos na redação, sob o testemunho de vistas do Mar
tinho e do Tim.

O Jairo deu um nó numa gôta de água' e falou mais
de mela hora. Mas resposta, que é bom, não deu!

xxx

Ontem, no Tribunal Eleitoral, recebi três dipl�mas:
um de Senador e dois de deputados federais. Dois do sr.

Nerêu Ramos e um do dr. Joaquim. Por procuração, é
'Claro. Esqueci-me de avisar o fotógrafo. Queria oferecer
uma lernbrancínha eleitoral ao eminente colega de ím
.prensa, dr. Paulinho. Fica para 1955.

xxx

Os dados que a Estrada de Ferro Santa Catarina
mandou publicar na imprensa 'não apoiam as louvami
nhas do filho do governador. Os serviços de pontes, de
terraplanagem, com suas médias anuais, não vem dis
criminado nos últimos anos, mas englobados, assim: de,
1947 a 1954 ou de 1945 a 1954. Muito significativo.

xxx
, O candidato que pensava eleger-se com 10.000 votos

e que acabou tirando o 20 lugar, acha que também foi
carregado em triunfo,! Só na Estrada Bchroeder, segun
do êle mesmo confessou, foram gastos:.,DOIS MILHõES
com a luz, pelo Estado! Não seria muita luz para tão
pouco voto?

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


