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A convite d� riossa F�cul�
dade de filosofia, reallzara

na próxima quinta-feira, dia
de novembro, pelas 20,30

horas no salão da Faculda

de de'Direito, uma conferên
cia sôbre o estado atual da

cultura brasileira 2 tod'os os

problemas da organizaç�o
que com ela se relncionam ?
senhor Professor Roland

Corbisier, do Instituto- Brasi

leiro de Filosofia, catedrático
da Escola de Belas Artes da

Capital Federal, ,Secretário
Geral de Assistência Técnica

do Ministério de Educação e

Cultura.
Interessado sempre, .atra

vés dos vários cargos que tem

ocupado e de todos os estu

dos' que tem realizado, prin
cipalmente sôb.re filosofia,

por tudo o que diz respeito a

• uma virlorização at.ual, quan
to a si própria e quanto ao

mundo, da cultura brasilei

ra, o Pl'o-fessor Roland Cor

bisier, que acaba ue ser no

meado Diretor Executivo do

Instituto Superior de Estu

dos Brasileiros, tratará prin
cipalmente dos caracteres de

originalidade da cultura na

cional e da sua importância
como mensagem para uma

época de crise.
P:or outro lado, e com o

sentido prático que lhe deu

a sua atuação na Campanha
de Aperfeiçoamento de Pes

spal de N1vel Superior, o Pro
fessor Roland Corbisier apro,,:
veitará a sua estada entre

nós para lançar 0.3 bases de

uma colaboi;aca:!X!� 'dí>ftLI
\ntre os intel�t:1l;iillr""� nosso

j
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Ano XLII

N. 12.3t�
pital pelo avião da Varig, Conclui o Sr. Chapl iug
procedente de' Londres com com a seguinte observáção:
escala em Recife, Rio e S. a Western é pioneira; foi

Paulo, o Diretor-Gerente da ela quem primeiro ligou o

Westem Telegrah Sr. Nor- Brasil e o Continente à Eu-
man Chaplirig, C. B. E., em rapa e ao resto do mundo

viagem de inspeção ao Bra- com seus cabos submarinos
s il, há mais de 80 anos e natu-
.Abcrdado pela reporta- ralmente orgulha-se de ter

gem no Lux Hotel onde se contribuido, embora modes'-,

hospeda, informou que o ob- tamente, para o progresso

jetivo principal de sua vi- dêste grande país.
sita, além de um contato di- Das 18 as 19,30 horas, a

reto com o pessoal da Com- Federação do Comércio de

panhia, é o de iniciar a exe- Santa Catarina e a Associa

cução do plano de expansão ção Comercial de Florianó
dos serviços da Weatern no polis, homenagearam o ílus
Brasil, que acaba de ser a- itre visitante, oferecendo

provado pelo Sr. Presidente lima recepção no Lux Hotel.
:Ia República.

.

Em homenagem ao visi-
Vai a Western iniciar es- tante reuniram-se ontem à

sa ampliação com a abertu-. noite na residência do atual
• ra de novas estações em Gerente desta filial, Sr.
� João Pessoa, Campina Gran- Maurice Penrose, os funcio

� de, Belo Horizonte, Campi- nãrlos.maís antigos da Com-

�
nas, Paranaguá, Cur-itiba e panhia e suas senhoras. Foi
Pelotas. Além disso a Wes- programada para hoje uma

.

I tem vai ampliar a capaêl- reunião de Confraterniza-
dade de tráfego de suas li- ção, organizada pelo Wes
nhas para S. Paulo e lançar tern Esporte Clube, na sede
linha própria para Porto da Sociedade dos Atirado
Alegre, . cessando então o res, gentilmente cedida gela
atual convênio de tráfego sua Diretoria.
mútuo a título precário com Apesar de curta estada o

o D. C. T., pelo qual uma Sr. Chapling e sua comitiva
das linhas do Telégrafo Na- pretendem apreciar algumas
cion a l lhe foi cedida entre das belezas da Nossa Ilha,
Rio Grande P. Alegre. e também assistir às rega-
Perguntado pelo repórter tas de vela, para as quais

quando espera a Western receberam convite especial
inaugurar essas novas esta- da - Federação de Vela e

ções, respondeu o Sr. Cha- Motor de S. Catarina.
pling que é difícil pre-fixar Quarta-feira pelo aviao

pma data mesmo aproxima- da Varig o Sr. Chapling se-

Presente da, pois o programa depende guirâ a P. Alegre, Rio Gran
de vários fatores, dentre os de e Pelotas. Na volta, per-
quais predomina o da obten- manecerá mais uma semana

cão de licença, de importa: na Capital Federal, de onde
ção para a necessária apa-I seguirá para o Norte percor
'relhagem técnica especiali- rendo as demais estações da
za da e padronizada, que tem I Companhiaaté Belém, de lá
de ser adquirida em sua. regressando a Londres.

Florianópolis, Terça-feira, 10 de Novembro de 1955 Cri. I"

o SR. JUSCELINO' AGRaDECE

Inquérito. Brandi"
Uma escendelose trama. Há pormenores sérios a serem divul-

����(�·A)c�!l�oll�!!ádi,�,"!�oq�,�n'!! q�lq�,��������.ç��dO�,�!�!u��a ��ç!í!!�,!�!!�-
. "Correio da Manha" de 29, Maurell e à sua ramüía a- dívidual. Alíás, tambem pode Lanterna. ram ílaqueados na boa fe,

sábado, a seguinte nota:
. meaças e insultos, pelo tele- acontecer que da Aeronáutí- O importante é que o i'!:l- nada tem a temer.' Quanto

,

"No Ministério da Guerra, I fone, diretamente para sua c� nenhum nome ap,are.ça, a qu�r�to menci.one OS culpados a?3. ?,utros isto é outra hís

após haver . conferenciado residência. Desde qus êle nao ser em consequenCla de proxlmos e dIstantes na [al- i tona .-

(durante grafide parte da partiu para a Argentina, es-
.......� �.......-wa.-. �-J-.....,.,...,._.,.�...". �••.a --�..-..sa_. � .

tarde de ontem) com o gene- sas ameaças se verificaram
>

ral .Lntt, o general Emilio visando a intimidar o res- �
Maurell Filho declarou à re- ponsável pelo inquérito. �

"

portagem:' "Espero que <JS Perderam tempo. �
senhores me deixem traba- �
lhar; preciso estudar e rever DA MAIOR GRAVIDADE � Ao Presidente em exercício do Partido Social Democrático
tudo o que já foi feito, exa- Os resultados do inquérito

�� nêste Estado, sr. Celso Ramos; o SI'. Juscelino Kubitschek, candi-
minar toda a documentação são muito sérios; a falsifica-

juntada aos autos, a fim de cão da carta é um pormenor dato eleito á Presidência da República endereçou o seguinte te-

que eu possa então redigir os já inteiramente desvendado, � legrama:
elementos a serem fornecidos num assunto que se acabou ..

à imprensa e preparar o tra- revelando da maior gravida" � - Rio, Lapa. 26. -- Muito agradeço prezado amigo comu-

balho a ser remetido à Justi- de embora (notem isto) num � nicaçâo resultado final do pleito de Santa Catarina, no qual se .'�
ça por intermédio do minis- se�tido diferente daquele , •

1 r" d b
. �

tro da Guerra, que me dís- que lhe querem emprestar ': afirmou, com o CIvismo, o va ôr po IÍlCO o no re povo catarí- I

-ti{ tínguíu com a sua confiança certas correntes golpistas in- � nense. Cordial abraço. Juscelino. �
nessa escandalosa trama". teressadas em que a carta � .

_
S

E nada ma� qu� adiantar, fôsse autêntica, o que não é..���-

além dos seguintes pontos ;
,

O general Maureil temagi-.

I le'"1 - O inquérito sôbre a do com inteira isenção de No " l·a.�do,'I� omercl·o �-,"carta Brandi" está prática- ânimo, empenhado exc1usi- .

mente encerrado. vamente em apurar a verda-

2 - Faltam depoimentos de. Os "lanterneir'os" não o

C t I d G�?C " II

de duas ou três testeÍnunhas pudem culpar de que a ver- oque e, 051 omerCI'arIOS.
(nã di ais) dade aPurada (e documenta- 1iI!!"

, n;� ��s:a;i�, os'depoimen- da �0�1 informações n.�o dos
. S .. M/'a Rainha sta ..

,'Elvira Furlado
tos dessas testemunhas, a seu falsanos mas de autondades. .• .._ ,

ver, em nada influirão quan- militares) seja bem diferen- Gen��l�ente convidado, las gen tilezas prestadas ao tes prosperidades àquelas
to ao que já foi apurada. I

te daquilo que o Clube da I este d iário se ,f:;z reprcsen- nosso representante e daqui I entidades de nosso comer-

4 _ O general está (se- Lanterna e o seu porta-és- tal' �10 COQU_E'IEL �u� se desejamos sempre crescen- cio.

'gundo êle própria informa) tandarte insistem em apre- realizou na Sede do Sindica-

habilitado a concluir o in- goar. to dos Empregados do Co- �..........._--.........- ......---_.........-...__••_.....-..........- - - - ----...................

quérito e a apontar à Justiça NÃO SE PRETENDE "DES- mércio, em homenag'em aos

Rea II'o:za,.ç oJIIItJIe,Sos autores intelectuais e ma-, MORALIZAR A F. A. n." srs. PAULO MALTY e

teriais do caso,'
.

> j Se aparecer, no.1nquérito, EDUARDO ROSA, respec-

Por outro lado, sabemosr'o nome de alguém da Ael'O- tivame�te Presidente e Di- C,omp é sabido, o sr. Irineu Bornhausen, llara re-

qüe o Ministério Público Mi- náutica, ou a?ela li�ado, \Sto reto!" do Sindicato e do De- s_olvey ,definitivamente o: r,acionameJ1\o da energia elé-

�tal', a convite do general, nã\) quet�l-! -dizer, comQ pre- pal'tamento' Recl.!J#ltivo._, trÍl!,:l.rp. fttt��o,.b��ã& -da li�ilÍ.tI\�le-
também será ouvido. tendem os '·1anLefueirts", A esta f-estã COmiJal'Ccç· tiál l)oJis-Jara-guâ:'� Sul, nâ qual c&oDs.umiu ,maW1de

Nota: "Escandalosa tra- que se queira enxovalhar ou ram quasi uma ce-ntenlls de 70 milhões. Obl'a, feita sem os estudos indispensáveis,

ma", í'oi expressão textual �lesl11oralizar a F. A. B .. Ne- moças comerciarias, que en- dela só resultou o roais complet.o .fracasso.

elas breves declarações do nhunla p2ssoa, seja civil ou cheram o ambiênte de viva .Contra a pl'essa em fa.zê-la sem' os cuidado:. técni-

encarregado do inquérito aos ,:ela rnilitar, pode se cobJ:ir ::tlegria. cos; a Ollosição, na Assembléia, através de um ()IIOr-

repórteres. �om o nonle da Aeronáutica, Estiveram presentes, além tuno e not.ável, discurso elo então deputado Wnldemar

AMEAÇAS TELEFONICAS que é uma corporaçã::>. Os ne- de gl'ande número de pes- Gl'ubba, alertou o Govêrno.
.

A reportagem do "Correio gócios do Felipeta nada tive- sôas, o sr. Hipolito Pereira, De nada adiantou.

da Manhã", obteve, ontem à ram a vet com a honra nem Presidente da Federação A imprensa 1lalaeiana atil'ou-:se ao deputado, que

u'oite, a plena ·confirmação �om a dignidade de nossa a- dos Empregados do Comer- estava fazendo a· mais construtiva das OPOSições; para
de que pessoas não identifi- lia.ção militar. E isto sucede- cio deste -Estado; o sr. Char- insultá-lo de "cobra mandada dos Ramos",

,.._.. .....,. .,..... -..-.--.-.,.ovo...w ·.·- les Edgar Moritz, Presiden· E o Govêl'no, p_elo S1". Artur Müller, Prefeito de Ja-

1'·-F
.....

.I"o.a
........

culda·de' Ca'tarinense de te da Federação do Comér- raguá é outros eupincha,s, inundou a Assembléia de

cio de Santa Catarina; o sr. apelos para que (I ]ll'ojet'o ele, distensão (la linha fôsse

FtlOso'il-a Amancio Pereira Filho, Se- aprovado. (

cretário da Federação; o A linha foi inaugurada.. com festas excepcionais:.
sr. Nereu Pereira, Secreta- caravanas de jornalistas cariocas, banquetes, meda-

rio do Sindicato; o sr. Hu- lhas de ouro ao Governador que acabara defmitiva-
berto Moritz, Tesoureiro da mente com o racionamento.

Federação; o sr. Frederico Esse defiÍltivamente dm:ou 15 dias. DepOis a linha
M. da Silva Filho, Tesourei- enguiçou e até hoje continua apenas como poleiro de
1'0 do Sindicato; o sr. Pau- passarinho. ,

lo Malty, Presidente do Sin-I O racionamento est.á eael� vez mai,s - severo. Até
dica to; e o nosso velho ami- ag'ora era de meio (Ua. A começar de ont.em, passou a

,...,...,..,... -- _._.-.-_ tO e colega, Eduardo Rosa, ser de dia inteiro.
) animador e Diretor do

IDepartamento Recreativo, o

homem dos sete instrumen-,
tos.

Estiveram tambem pre
:entes, a 'rainha, senhori
lha' ELVIRA FURTADO,
com q.uem tivemos ocasião
de pale_strar longamente e

IR princesas MARIA LUIZA
DE OLIVEIRA, SILENE
TAVARES E MARIA JOSÉ
SARTORATO.
Logo no inicio da reunião

falaram o sr. Hipolito Pe
reira e Eduardo Rasá, em

nome do que representam.

CONFERtNCIA DO PROFES- Estado e o Instituto que di

SOR ROLAND CORBISIER rige; sabemos efetivamente

que S. Sa. considera Santa

Catarina como um dos pon
tos de apoio fundamentais
para que os' trabalhns do Ins

tituto 'se possam desenvolver
com êxito.

o ESTADO
Send,o hoje e amanhã,

'dias Santificado e Feriado.
NaciGnal, re;spectivament.e,
êste jornal não circulará,
voltando a fazê-lo na pró
xima sexta-feira" dia 4 de

novembro.

Foi uma festa mui bonita,
mui alegre e com uma pro
fusão de docinhos, salgadi
nhos, croquetes, pernis, etc,
saborósos e finos e com do
zes do bom RON MERINO,
oferecimento do amigo sr. '

ELPIDIO l\,:lACHADO; deli
gente agente de Germano
Stein & CIA. e inumeras ou

tras bebidas e guaranás ...

Trotomento Raciollol das VER.
MINOSES INTESTINAIS e suas

ANEMIAS (Amarelão, Opilo.
-- çõo). SEM VERMICIDAS.

SALÁRIO MÍNIMO
RIO, 31 (V.A.) - NA últi- Notamos ainda entre as

ma reunião ela sua diretoria, pessoas ali presentes, os

a Associação Médica do Dis- drR. Raul Caldas, Delegado
trito Federal deliberou en- do M. do Tl'abalho; dr. Os

viar telegrama ao presidente waldo Bulcão; dr. Roberto

da Republica, pedindo-lhe Lacerda; dr. Armándo As

que sancione o projeto recém SiR; dr. Orlando Goeldner

aprovado pelo Congresso, fi- e os vereadores, Antonio

xando o salario minimo para Apostolo, Gercino Silva e.
os médicos que trabalham, 'Nel'eu PeTeira." .

em empresas privadas.
I

l\�Llitos gra tos ficamos pe-

Acresce que, não obstante isso; as taxas foram, mal
passava o pleito,. aumentadas de forma inacreditável.

A propósito, A Notícia, de Joinville, publica o se

guinte, em sua edição de sábado últinio:
"De acôrdo com aviso que � Empresul publica em

out.ro local (lesta edição, teremos a partir de amanhã
uma semana de racionamento mais :severo da energia
elétrica. Em lugar de meio-dia se� fôrça, como agora,

pa-ssaremos a ficar o dia todo pri'vados, de energia elé

trica, pois,o cOl'te se verificará das 6 às 11 e das 13 às
18 horas. Declara a Empresul, em seu aviso, que essas

nova,s condições de racionamento serão observadas a

})artir do dia 30 (amanhã) até o dia 5 de Novembro

próximo. Aos domingos e feriados' (portanto llimanhã e

quarta-feira, dia 2), não haverá energia das 6 às 17

horas. A causa das novas e drásticas rest.rições é, eomo
sempre, a redução das res.ervas de,' ág·ua. no Bracinho.
Senclo assim, teremos sorte ;,se o novo racionamento du-

l'ar a}lenaS uma semana, pois se a falta de água é C011-

secluência da estiagem, não haverá solução ll1ll'a o caso

se não chover na prúxima semana.

Aliás, como já toelo:s estão. fartos de saber, a solu

ção é muito mais complexa do que essa simples tenta
tiva de regularização do consu.mo (com a sua suspen
são) à espera da chuva. E.ssa solução é que não se sabe

qu.ando virá ou se virá. O que já se sabe, porém, é que
com maior ou menor racionáinento, os novos preços de

fôrça e luz virão com certeza, como já foi amplamente
anunciado. O mais certo é que o P()VO vá se preparan
do para pagar mais caro e gastar menos energia. Para
esta última eventualidade vai começa-r a treinar ama

nhã. A únIca esperança é que o treino seja de uma se-,

mana apenas, como anuneia a Empresul".
xxx

Aí está, esmaltada na realidade, a maior obra elo

maior Governador de Sania 'Câtarina!
xxx

Aqui na Capital também o raCionamento. anela sol-
to.

O ·leit� também cogtinúa racionado.
Só falta o Govêrn.o acabar com a áilla.

Chegou ontem a esta Ca- I maior parte na Inglaterra.

. .

Flores do BrasU para os
heróis._

o embarque. Domedageos.
Orações emocionantes

RIO, 331 (V.A.) - Part�u no país? Queremos paz, se

da Galeão um Oonstellatio_�" nhores!"

carregacto de flores que ir� ROMA, 31 (U. P. - Chega
ornamentar, no dia de fina- ram a esta capital, por um a

das, os túmulos dos "praci- vião da linha regular Rio de
nhas" mortos na campnha Janeiro-Roma, grandes Ca

da Itália. l'oaS de flôres enviadas pela
� Com a chegada aO Gale- Associação dos Ex-Camba
io da bandeira nacional, tentes Brasileiros. Essas f)ô
�onfecionada e flores, inici- res serão colocada", pelo em

ou-se a cerimonia. Repre- baixador do Brasil na Itália,
sentantes de antig'os comba- sr. Carlos Alves de Souza, nas
tentes da França, Inglaterra sepulturas dos militares bra-'
e Bélgica abrilhantaram com sileiros mortos durante a

a sua presença a grandiosa e campanha da Itália e inu
patriotica festa. maçlos no Cemitério Militar

Em frente à pista de a- de Pistóia.
terrisagem do Galeão, uma

banda militar tocava mar-

chas de guerra, cantadas por
nossos pracinhas nos campos 1436 PROMOÇÕES
de batalha da Êuropa. Duas RIO, 31 (V.A.) - O presi-
orações emocionantes se fi- dente da Republica assinou
zeram ouvir. Uma da menina decretos na pasta da Viação,
Ajenice Valença, que reve-' promovendo na carreira de
renciou a memória dias he- postalista, por antiguidade,
rois brasileiros e outra do vi- 451 servidores e, por mereci
ce-presidente da Associação menta, 456: na carreira de

I dos Ex-Combatentes do Bra- carteiro, por antiguidade, 264
sil, sr. Erudilho Barreto da servidores e por merecimento,
Silva, que disse a certa altu- ,265. .

ra: ' I Os dec;etos foram sub-
- "Luta,?os pelo Brasil. metidos ao chefe dp Execu

Muitos morreram pel10 Brasil. ,tivo pelo sr. Cincinato Gal
E para que? Para vermos po-l,vão Ferreira Chaves, sub
liticos anti-patriotas a pre- chefe do Gabinete Civil, on
gar a desordem e a baderna tem pela manhã.

"FALSA E COVARDE"
O "Diário de 'Notícias" dá crédito e

espaço a mentiras torpes
RIO, 31 (v. A.) - E' falsa tícias" dar crédito e espaço a

e, mais ainda, covarde, a in- uma mentira tão torpe; sem
formação pe que eu sou "só- antes procurar verificar até
cio secreta" do Clube da Lan- onde é êle véraz.
terna" - afirmou, ao DIÁ- MÁ-FÉ
RIO CARIOCA, o deputado O deputado mine,iro atri-
do PSD mineil�o Olavio Dru- buiu à má fé de algum ad
mond, desmentindo com vee- versarlO político a referida
mência a notícia divulgada publicação, por haver-se des
pelo "Diário de Notícias" que tacado, êle, no seu Estado" na

o apontava como as'sociado campanha em favor da can

da estranha organização gol- didatura
�

Juscelino Kubis
pista. chek. - Essa má fé e essa

- O que me surpreende no covardia - quando tentam
episódio - acrescentou o de- me incluir numa categoria

I putado ní.ineii'o - é ,yê�; um "secreta" de' uma entidade a

Ijorna.I como o "Diário de No- que me repugnaria pertencer.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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jano. .

An<> Cr' 170,001 23 domingo - Farmácia Noturna - Rua Trajano.
Semestre .........•. Cr; 110,00 29 sábado (tarde) - Farmácia Esperança - RuaNr- Interior

.

Ano . ...•• Cr$ 0',00
. Conselheiro Mafra.

Semestre •.•...•...... Cr$110,OO' 30· domingo - Farmácia Esperança - Rua Conss-
Anúnci J mediante �ontráto.

Ih'. M f.Os oriltin.'lls, mesmo não pu-. erro a Ia., , .blicados, não serão de olvides. I O serviço noturno sera efetuado pelas Farmáclas
A direção. não le. r.espon.al iliu

I

Santo Antônio e Noturna situadas às ruas Felipe lSchmidt,pelos conceito. emitI d". nOI .1'-
T'tiro. "Iinadoe. 43 e rajano.

.

A presente tabela não poderá ser alterada sem pré
via autorização dêste Departamento.
Departamento de Saúde Pública, em setembro de 19.55.
Luiz Osvaldo D'Acâmpora - Inspetor de Farmácia.

Esta Repartição, pela rêde de viveiros florestais, em

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

mentes de espécies flerestaís e de ornamentação, para for,,
necimento aos !'.gricultores em geral, interessados no reflo
restamento de suas terras, além de prestar toda orien(;ilção
técnica necessária. Lembra, ainda, a

-

possibilidade da ob
tenção de empréstfmos para reflorestamento no Banco do
Brasil. com juros de 7% e prazo de 15 anos.

Os interessados em assuntos florestais, para à ebten- --0-'.
ção de maiores sclarecímentos e requererem autorização I

O 1e.;tor enco_ntrar', nu,. co-
'. luna, IDformaçoe. qUI nec Ilta,de Iicençapara queimada e derrubadas de mato, devem diàriamente • d. Imedíato ;

I dirigir-se às Agênciatl Florestais Munictpais ou díretamen- JORNAIS
.

TII.foJl.
----�---- --------- . �

·t d' S t DtO 6 O Estado 1.02Z_.,.. te a esta Repartlçao, SI lia a $ rua an 03 umon n. A Gazeta................ 1.666

p�1.1 .4Af.1�'/'"

eoJ I em ;����::���7i) - - Caixa Postal, 395. �it:��d�deT����.:::::::::: �:�i�

$
hnpíensa jtlCl.. l ,. 1.688

, '..
EQdercço telegráfico: Agrisilva _. F'lorianópoUs, 8. C. HOSPI�AIS.

_.._ Oarídednr

1/ AI,,� (Provedor) •••.•. , •••.... 8.114

� ri!" DlmÁJfTE To6o��' Viagem com segurança �!,;::::;:;:::�L::;; �m
7K' ,. no� IIJ1TlFJOI: t Id

.

Saúda) 1.151�

I " i�"� .J �MI<L .
J � e rapl ez M�!:rn���::a ��ut��.• ���� UIl

.

Moi' D}�'ft�,tIt'_
so NOS CONFORTAVEIS MICRO-ONIBUS DO C������S UR-

�
- -- .

lAPIDO SOL 8R .SILEIBO Corpo de Bombeiro. •••• 1.111

% �
"'. ""

..
'O

� � � �
,( _ li. ) se����) . ��.lI••••(���l.a��� U04

- "'.. Florianópolis - Itajaf - Joinville � CQritiba Policia (Sala Com188irl0 2.088;, �, .

. � ,
. ..J ' Policia (Gab. Delegado) .. lU�4-- ...ri,. COMP�\NHIAS D.

�
,

Age'"ncía :
Kua Deodoro esquina:da 'rRANSPORT.lS

• Rua Tenente Silveira AÉREO�::�r� I ,,,,�."
>

TAO •••••••••••.••••.••• 1.700

·PR·E-' VEKIIHUL8RES Cruzeiro do Sul •••..•• 2.600

•
_.

'. -

.�
.'

_

Panair ••..•...•.••..•••.• I.titil
Varii ......••....•••••.• 1·.121
Lõíde Aér.o I.�OZ
Re.1 ••••.. , . • . • • • • . . . . • . 1.118PARA AS FACULDADE8 DE DIREITO, FILOSOFIa, candínavas UOO

MEDICINA, FARMÁCIA E ODONTOLOGIA.

18ANCOd�C�ffiITO POPULARII�{ie��:
..

:::::::::::::::: ::��!CURSO!BOSCO �AGRfGOLA I I �:tr;!�fa'::::::::::::::: ::�:r
:rüatrícula: Livraria Líder, até 31 de agõsto. n .�

•
.."i'lTn.AnMf'I, 16 . .

I
Cacique................ �.�6!.4I� v

�-.-d'-'
-- Central ....•..••••••.•.. l.Informações: Local acima ou pelos telefones 2316 e

f'LORIANOPOLIS _ 51'0.. ('�J6.rlnô, Estrela :::i�8661.' j
" �d;�kÉiTO .

Início das aulas: 1 de setembro.
DisquI ., ........••••••••

�--�--------�----------�----------------------------------�------�

ORA. '1VLAltYSLAYA, SR.' I. LOBATO: DR. WALMOR ZOJOR
W. MUSSI I I'ILHO ., GARCIA

• Doe.�.. do aparelho rea.lratérlo Dl.lo.... pela I'aeu!..... lJ.-
'l'UBIIRCULOS. I dQ..1 •• Me4IeI.. •• UIIl'r...r-DR. ANTONIO DOS RADIOGRAFIA. RADIOSCOPIA ald.l4e do 8raall

.

MUSSI DOS PULMOIIS
_ ,'EX-I.terno por concarao iIsJ 1Ia-

_ .flDiCOS -;: Cirurgia do Toru
.

,tel'ni.dac!e-Elcol.
CIRURGIA JUNICJ. Formado pela F.culd.de Nacle- (S'lYl�e do' Prof. OctAno a.-

nal de' Medicina, Tlalolo..l.ta., drl ..ue. Lima)GDRAL.PAR'l'PS 'Tlaloclrurlrllio do HOIIJU.I Me- Ex-I.terno do Servl�o ." Cfr.r-dervito compllltQ·. ..p.cla!!-
rh ilalL)II ( ..I. ii. HO.lllbJl L .6.. P. II. 1'. C.....do da. DG.NÇAS p. SD�HO-

Cnrao de elpeclaUuçl. ..1.' ..

tio· liUo d!, l••elroRAS, con. m!ldll,'no. m6todol_" S. N. T. Ex-l.teraa ".x-utlle- MediCO do Ho�pl.tal de Caridade DR. HENRIQUJ: PRISCOdiagn6stico.·. tr.tam.nto� .

�

teDte lIIe Clruc!. d. Ptol. Ue. e da Matermda�e' Dr. Carlol

I PARAISO
SULPOSCOPIA - HIST.aO -

Gnlmarl.. (21-'.:.' Correa Das 13 às 16 horas.SALPINGOGRMIA � !l.�Â' (). -

DOIINÇAS Da SaNHO•• aLISIO 'BASAL ConJt: F.lip. Sckmldt, II -' . AAQ - Mll:�ICO Telefone: Cons.ult6riol!'on. Iljil1 PARTOS - OP�RAQO.S Operações - Doençal de S.-.. ltadfote!'.Vhl JIIGI!' o.... e.rwI·
Atend. em aora marcada. Con.: Rua Joio PInto D. III, nhoru _ Clínlc. de Ad.ltoa. 8.415��:t!:o:rI�:°V.;;'U�: :JU1'II
Rea.: - Rua ••t.v•• .runlor, da. 16,00 à. 18,00 ho ..�•• - Cu�so de �.p�cialiuçio no' Rsidência: Rua 10.6 doCO:Illnlt6rlo: Rua Trajano, n. 1, 80 - Fone: !lSI Pela manhl at.n" dli- ,�ospltal :do. ServIdor.. do •• -

V I P
.

58 P i1° andar - aditício do Ionteplo. l'ia�ent. no lIo.pltel d., .tado.
,

. I a e erelra 1 - .ra a
Hor�rio: D•• II li 111 lior.lI.....:. DR. YLMAR CORRBA . C!.arl�ade. (Serviço do Prof. lIanano ••. da Saudade _ CoquelrOlJ.lle8ldencla: Andrade)Dr. "USaI. CLi1\ICA lH:mCA B.ua: General Blthncourt n. Consultas � Pela m.n" .0Da. 1'1' ·i. 18 lior.. - Dra. CONSULTAS da. 10 - U !ao- 101. TeleloIle: 2.11111. Hospital.de Cuida(lll,.USSI \ ra.:

A tarde daa 1610 h. em dlan-Re.id�nd.1 AftD!.& Trom- Rua Tirad,ent.. :; - lI'on. 11416 DR' NEWTON te no con.ultório 'Rna Nun.. DR. ANTONIO GOMES DEpowsk;r; 8'.
ALM1IIIIDADR. JOS'" TAVAP.J:S D'AVILA Machado 17 :l.qUillll •• Tir.- ...oi!<

dentes. 'fel. 2766
DR. JúLIO DOm IRACEMll. ' CIRURGIA GIlR/.L

I Re.idencia -". Prlllll.llte
MOLlI'STlAS NBRVOSAS li Doença. de Sell'lloral - Prod.. Coutinho �� •VIEIRA
MIilMTAIS _ CLINICA G� jBAL

. logla - Eletrlcldade H6dlc.
. CLINIC..l••DIOO

I Dl' Serviço Nacional d. :Do.n- Consultório: Rua Vitor I.I- de.l?PIlCIALISTA •• OLHOS,
'ç-8.. Mentail. �elel' n. Z8 - Telefon.: 1107. OLHOS _ OUVIDOS NJ.I.UOUVIDOS, NARIZ a GARGANTA I Obefe do Ambuld o�, Blel:-, .

Con8ul�"I: Dal 11 lio!'a••m • GARGANTJ. Clinica Ger.lrRATAIaNTO •

OPal.J.Q\lr·'3lne Mental dlant�. . DO DR NEY PERRONE Especialista em moléstias de. Senhoras e vias uriná,
IDfr.-Verlllelllo - N.bi.U..eb - Psiquiatra cio Uocpltai - Resl�êncla; F?ne, I.�II DR. GUER!lEIRO DA I'ON8J:CJ. •

Ultra-So... Colônia S.nt'Ana Rua. Blumenau n. 71.
Chefe dQ Serviço d. OTOlU-

.

MUND
_ rias.(Tr.ta•••te •• 11•••1.. ce·1 Convul.oterapia p.lo �l.t:ro-

I Gfco���gAS Dri'L�i�f:�g ��- NO do Hos:pital de FlorlllnópoU. Formado pela �F.culdad. N••!!- Cura r:ldical das infecções aludas e crollic&a, deolJer.çlo) c�oqUG .• �ardiu�l. In�illi.n :�a- i ';O�AGO ii DUOD.NO, ÁLJl'l: :?oss�e a CLINICA Q. APAR.- naol d. Ir.edicina Unjo .raidade apãrelho "'enito-urinário em Sl.mbos os sexol •
. Anrlo-retl.o.co.l. - li_I ta d.

pi•. Maurlotorapla. Palco.era•• ::l. erA DERll1IA'l'OL0GIA a CLI LHO::; MAIS MODIi1RNOS PARA
RIO dDo.BJr�.��laI"O •Oculo. - Iloier.e r .......a. CONSULTAS:- Merça·· •

!lllil"'l
.. ,-

NICA G.....H
-

TRATAMENT" da. DO.L�NCÂS AJ., � Doenças do aparelho Digesdvo e do li.temA Juno.".

•• Oe;a·.hlolad....I.L (tJalee t81 da. 11 ã. li Itora. 'lú, """""
da ESPECIALIDADII Aperfeiç'oamente 'na "Ca.. d••e "ta••) (manlll) DR. JULIO PAUPI'l'Z Consultaa _ pela mlJlIlJ..o Saude Sio .fruel" Horário' 101í fis 12 e 21í ás 6.lÍor'rio el•• • �. 11 ••raa • Rua Anita Garibaldi, IlIQU'.__ FILHO HOSPITAL: Prof. Fernando Paulino Consultóriu: R. Tiradentes, 12 ---, la, Andar _ FOD.:da. UI li 1;: liora.. de General Bitt.ncourl.

• f ri A TARDl!I - d&l • aa' _ 1 Interno por. '"'1oa do S.rvico I 3246CODlultórlo: - 11u Vi.r ali- RESIDBNCIAI :&ua Boe...lf.;.-a, Ex i�terno d. 20 .n .rm•. 11
n." CONSULTOIUO de Cirurgia

_

•rll.. II - :ronl 1871. . 131) 're1.290l e ServlCO d. ra.t�o-ent.rolorla I CONSULTORIO 7' aa. 101 I Prof. Peàl'o d" l!!:lun I Residencia: R. Lacerda Coutinho, 18R••. - 11u. 810 Jor•• I' - da Santa Casa do �IO d, Jan.iro
IILHEOS nO ! .I.taglo pc.r : ano na ".atlr- _. E a h ) _ F . 8248.

I'on. 1411. DR. ARMANDO VAx... (Prol. W. B3ra,rdIDell�). RESIDENCI.\ ' _ r.llp. sela-I
nidllde _ lbcola" ...0 Sp n a one.

DR. SAMU"'L FONS-I"A RIO DE ASSIS I
Curso

.

de n�\lrololl'la .(Prof·lmidt nO 113 Tel. 2166 Prof. Otivio Roririiuel LiUllll... -"-' Austregesllo)..,

J
Interno por ! �no do P nto �"""""'_·_"""""_·�J'.."""""""''''''''''''''''''''''''''''''''''''.·.""""""",w�CIRUltGU.O-DJ:NTIST..l Do. Servlçoa de Clh,.le. I.I••tll I Ex interno do Ho.plte_ mater-

,

ONIZ Socorro '
•Clinica - Cinrria - 1'1'0".' da Aa.latêncl. Mnnlclpal •

RIlMI-,
nidade V. Amaral. DR. ANTON�OM

OPERAÇCJ1JS Dr. Cesar Batalha da SilveiraDenUria
.

pltal de C.rlda.. DOENÇAS INTERNAI DE ARAGÃO CLIN1CA DR ADULT �R.lo. X • lafr.-V.r••�. CLINICA ItDICA DII C&IÂ.N- Coração .. ]ilat�maro, �nte"iJlo, CIRURGIA 'l'RIIUIlA'tOL{)GIJ. DOENÇAS D. J.Nr:úR.\S
. Cirurgião DentistaConIDlt6rio • a••i."cial ••a (lJ.S • ADULTOS

If�redo
e VI" bill.ru. I:l.nl, �n-

O t di CONSULTAS: :rto Ho.pital Ó. , Cllnlca de Adultos e Crlan"as- Ã1er.ia - �- rlOI (I ãtlro..

\
r Opl •

C 'd d d'á " t I a-
' ."

r.rn.ndo ••c"�' ,6.
R N l!iI C ltóri VltI> :I ir.I Con8ultório: JoiQ Pinto, 11. ar! a e I lIamen e pe a m

i Raio X
Telefonl: llli Conlnltórlo: ua ·Df· .- 9nlU o' r,...

DIUI 16 'ÀI 17 diàriamlnte. nhã.Con.nlt•• : i•• B,iJe AI 11," chaelo, ., - Con••lta. 1Ia,11 toa �1I. 16 ê. 18 II 'Menoa 1:0. Sibadol RESIDJilNCIA: - R:. Daarh I Atende com Hora Marcada• :�:I�:i�!m�·n�8 e:::a:ora in.r-
18Jt!:I::nCia: Ru. J[ar.cliai (1111-1 �e.idê:cia: R!:I.Bocal..,.a 110. ;es: . B�ai�;;,.l&1. �f:r��lnóplo�Is.- Telef. 8.288 -

i Felipe Schmidt 39 A Salas 3 e 4...... , lll.rmól, I - :ronel 17111

I
Fone: U18. on..

.

i'

MINlST2RIO Da. AGRICULTUls'A
SERVIÇO FLORESTAL

DELEGACIA FLORESTAL
REGIONAL

""'CORVO" COM O ESTADO Dr:
Si\NTA CATARINA

a v r s o
A Delegacia Florestal Regional,

. no sennde de coibir, ao máximo pos-�
sível, a:!J queimadas e derrubadas de mato, afim de impe
pedir os desastrosos efeitos econômicos e ecológicos que
acarretam tais práticas, torna público e chama a atenção
de todos os proprietários de terras e lavradores em geral,
para a exigência do cumprimento do Código Flores�al
(Deer, 23.793 de 23-l-19M) em todo o Estado.

QUEIMADAS E DERRUBADAS DE MA'l'O
Nenhum proprietário de, terras ou lavrador poderá

proceder queimada ou derrubada de mato sem solicitar,
com antecedência, � neeessãría licença da autoridade flo�
restal competente, conforme díspêe o Código Florestal em
seus artigos 22 e 23, respectivamente, estando os infratores
sujeitos a penalídades,

�

REFLOREST .<\MENTO

ESTADO
\

...... l.íi!i
:ADIIINIBTIlACAu

' '. ,

Iled.çlo e Oflcl••I, l rua Con
selheiro Mafr., B. 160 Tel. 1022
- ex. PORt..l' U9,
Diretor: RVBJlNl J,.. _AJlOS

olobUiária "Miguel Oau'x

Garsnte: DOMINGOS 1', VI
AQUINO

.

a
Tem a venda
Uma casa a Avenida Mauro Ramos
Uma casa a rua Visconde de OU1'0 Preto
Uma casa a rua Deodoro. c/13,50 de frente

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

Estreito
Uma casa a rua 14 de J'ulho "

Uma casa de madeira em Barreiros
Duas casas no Morro do Geraldo-Estreito
Duas casas e eum terreno para loteamento no Morro

do Geraldo
.

Um lote na rua José Candido da Silva .,-- Estreito
Dois lotes a rua Moura - Estreito

'

Dois Lotes no Bairro de Fátima - Estreito
.

Quatro lotes no centro da cidade
Quatro lotes em Londrina - Paraná
Tem compradores para casas em Eloríanõpolís des-

de cem a quatrocentos mil cruzeiros.
Negócio a dinheiro.

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

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

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

e 46,60

Kepreaeuta>ltea :

Repreaentações A. 8. Lara.
Ltda.
Rua 3ena«!or Dillnt.. , �o - 5°

andar.
Tel.: 22-11924 -- Rio d. J8nalro.
Rua 111 de Novembro !28 6°

andar [ala iII - Blo P.nlo,

\SSINA'I URAS
N. Capl,.}

lNFORMAÇOES
UTEIS

-----_, .. -
,

"
. t

•

INDICADOR PROF·ISSION·AL
�

DR. ROMEU BASTOS
PIRES
IÉDICO

Com prática DO HOlpU'" SIc.
Frar.ciICo· .de Aa.11 e as 0llD"

Can do Rio de Janelr.
CLINICA MÉDICA
CARDIOLOGIA

CQDtultório: Rua Vitor ••1-
reles, 22 Te!. 2676.
Horários: Serundal, Qu..rta••

Sexta feiraa:
.

Das 16 às 18 hora••
Residência: Ru. Felip. ScJa

midt, 23 - 2° endar, "pt. 1.
Te!. 8.002

•

MARIO DE LARl\{O
CANTIÇAO
M2DICO

CLíNICA DE CRIANÇAS
ADULTOS

CLíNICA MJ!:DICA Da ADULTOS
I!l CRIANÇAS

Consultório - Rua 1010 Pin·
Tratam-ento moderno da to, 10 - Tel. M. 76�.

1'1 S Consultas: Da. � i. • IeO!" <.Sl" Ll
Residência; Rua .at..,... li-Consultório - Rua Victor I nior, �Ii. Tel. 1.8IZ.

Meirelles, 22.
HOItAHIO:

Doefi-tas Internas

CORAÇAO - FIGADO.
l:UNS - INTESTINOS

ADVOGADO
l!l.critório • Rulo:!encial
Av. Hercilio LUll, lG
Telefon.: 1146 •

o ESTADO

FARMÀCIA DE PLANTA0
I

Mês de Outubro
.

1 sábado (tarde) - Farmácia Nelson - Rua Felipe
Schmidt.

2 domingo - Farmácia Nelson - Rua Felipe Sch
midt.

3 segunda-feira (feriado) -:- Farmácia Moderna -
Rua João Pinto.

8 sábado (tarde) - Farmácia Santo Antônio - Rua
Felipe Schmidt, 43.

.

9 domingo - Farmácia Santo Antônio - Rua Fe
lipe Schmidt, 43.

15 sábado (tarde) - Farmácia Catarinense - Rua
Trajano.·

_

16 domingo - Farmácia Catar inense - Rua Trajano.
22 sábado (tarde) - Farmácia Noturna - Rua Tro-

..

VENDE-SE AS SEGUIN'l'ES PROPRIEDADES
A Casa n. 12 -na Rua dos Ilhéus (antiga Visconde

Ouro Preto).
A Casa n. 13 na Rua Silveira de Souza
As Casas nOs, 1 e 8 na Rua Sete de Setembro

Uma casa de estuque na rua Servidão Moritz, (Morro)
com o terreno 6 x 14, preço Cr$ 18.000,00

Uma casa de material com o terreno 10 x 30 no inicio
da estrada do Pantanal (lado da Trindade), preço Cr$...
40.000,00

A tratar com o Sr. Doralécío Soares ou o Sr. Silvio
Sonsíní

Raios X
Áp.r.,lha�em moderna e completa par. ,ua\'ller .x....

rad!oló«le•.
. Radiogl'&f1a6 e radioscoplas�
Pulmões e coração (torax).
Estornago - intestinos e figad-D (eoleclatoll'afla).
Rins e bexiga (Pieloguafia).
Utero e anexos: Hist6ro-salpin�ografia com Insufla

ção das trompas para diagn6stico da esterffidade.
Radiografias de ossos em reral.

.

Medidas e:J.a�as dos diametros da bacia para orienta
ção do parto (Rádio-p�himetria).

D1àrlamente na Materllldade !i)r. CarIo.!! Corr�.

DR. CLARNO G. DR. VIDAL DUTRA FILHO
MEDICO DE CRIANÇAS

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

130 (F"Do �1(j5)

GALLETTI

I-ADVOGADO -

RUI> Vitor .eirelu, 110.
tON.: J.�68 - Florianópol!/J

DR. MARIO WEN
DHAUSEN

.

DR. ANTONIO BATISTA.
JUNIOR

GLINICA IJSPECIALIZADA D.
CRIANCA!

Conaultal da. II ,. 11 hora•.
Re•. o Clln•. Padre BirneUnlio.

12.

ADVOGADOS
DR. JOS€ MEDEIROS

VIEIRA
.

- ADVOGADO -

�ai'xa P.:>.tal liO - ltaja!
Santa CRtarina.

Dr.. Lauro Daura

(Chácara

1 Lavando com. Sabão

\?irgem ,g:SJ;>ecialidade
da ela. IIIIIL INDOSIBIIL-JolovIUe. (marca1f"registrada)

ecoDomiza-se telD'-o�e dinheiro�
--2-·_·__'_� .__ .. _.:'.__._� .

..,__.. __ _� _

!

I
I

I
!

I
!

l

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



\ o radar Inflo89-
!'ela a televisão

SYRACUSE, .Estado de No

va York (Globe Press) - U

ma lição aprendida na cons

trução do radar está sendo
muito útil na construção dos

aparelhos receptores c!e téle
visão.
Ao enfrentarem o 'velho

'pl'obl.._�.la de ação obstrutora
exercida pelos gabinetes me

tálicos dos aparelhos de tele
visão sôbre as antenas embu
tidas, os engenheiros da Ge
neral Electric encontraram a

I solução_ ma�s simples �, �om1 isso, nao somente ehmma
ram o problema, corno asse

guraram melhor rendimento
às antenas embutidas.
Em vez de instalarem a Chegou o período mais delicioso do ano. O mais deli-

antena comum de gancho cioso e também o mais sadio. As lindas praias, com as
dentro de seus receptores TV quais a natureza dotou a nossa Capital, depois de um in
de gabinetes metálicos, os terregrio de vários mêses, vão torna l' a regorgita r de lin
técnicos da G.E., para evitar elas garotas e elegantes "sportrnan",
a ação obstrutora do gabine- As mais afamadas marcas de maillots do mundo es�
te, fizeram da totalidade do tão devidamente representadas em Florianópolis. As fa
mesmo uma parte integrante mosas marcas Catalina, Jantzen e Neptuno são bastante
do sistema ela antena, populares entre os nossos banhistas o que bem atesta o
Assim, os modêlos ele mesa I bom gôsto da nossa população. Podemos afirmar que ne

e console com gabinetes me- nhuma das mais renomadas praias elegantes apresen
tálícos, que acabam de ser a- tam variedade, beleza e seleção mais apurada em roupas
nuncíados pela General E- do que as nossas.'

.

lectri�, têm uma antena ,mui- , Pe�o que sabemo_s as saídas de banho, os. '.'shorts",to maior elo que se acreditava os "maillots", os calções, os guarda-sol, as carmzns sport,
possível. assim como os "ma illots" das reputadas marcas. acima
A

.

irradiação do aparelho (inclusive para a petizada), se encontram em profusão,
dizem 03 engenheiros da G.E. na populariss ima (e também mais barateira) A Modelar.
- não apresenta qualquer De ano para ano o setor sport vem merecendo maior aten
problema complexo. ção por parte da direção do preferido estabelecimento e
A solução definitiva foi su- para a estação às portas, houve uma caprichada escô

gerida pelos ressonadores de lha do melhor e mais belo.
cavidade usados nos .equípa-

.

merítos de radar. olY'......_._-...........__��......_.,..__��• .t">l"u........._,.,_......_,._J' .,..;...,...-..*.,..

...,

r OESTADO Florianópolis, Terça-feira, 1°, de Novembro de 1955

SOOI
ULTIMA MODA .

"

����'
1 -"Saia com calças, em shantung Iistrado, com

2 - Grncioso vestidin ho, em linho "não-enruga",
3 - Camisa em linho com desenhos alegres fendida

bolso ligado.'
com cinto ligado e grandes bolsos.
nos lados. Calcinhas curtas, em fazenda de .uma só cor,

..... _ ...•.__ ..�,------

OUCAM
diáriamente, na Guaruja, ás
12,40 - "O CINEMA EM RE
VISTA".

MOTOu ALBIN 10 H P
Vende-se um novo ainda

encaixotado. Entrega íme
ríiata.
Cartas - Caixa Postal,

�26

Florianópolis

III

-SANGUENOL;
. TôNICO DOS CONVALESCf.NTES.

TôNICO DOS DESNUTRIDOS
.

/
...

eontém excelentes e1CIT.ent,os tOi'íI'O�;•

fósforo, CóJcio, Al'seniáto c Vahadãfó
de sódio .

OS PÁLIDOS, DEPAUPERADOS,
E S G O T A DOS, MÃES QUE
CRIAM, MAGROS, CRIANÇAS
RAQUíTICAS, receberêo a toni- .

ficaçôo geral do organismo, com o

Representações,

CONTAPROPRIA
�_. ����'.��"'.L��;��ic'rlil.'

Aceit� rei)resen't'�çõ�s de fir�as do Sue Cel'eai�
conservas e vinhos em geral para praça de São Paulo. -
Li'aço Financiamentos e ofereço Del-credire, cartas paraI

>'lcino Caldas. - Av. Ipí ranga, 1248 - 60 andar - sala,
i07 - São Paulo.

''''

.

·Parquetína
�

É pelas aberturas naturais
do organismo, verdadeiras

portas e janelas do corpo

hu-Imano, que se introduzem,
sem cerimônia, Os germes.
Encontrando o organismo'
enfraquecido, 'instalam-se,
causando as doenças. A defe
sa da saúde, pela destruição
de tais inimigos, depende das

Machado e sua exma. espo- boas condições da resistência
sa d. lnocencia Fernandes orgânica.
Machado, residente em Im- Fortaleça o corpo ali-
bituba; mentando-se adequada-
- sta. Syilvia Amélia mente, vivendo ao ar _li-Carneiro da Cunha, profes- vre, fazendo exercícios

sora catedrática da Acade- físicos e submetendo-se
mia de Comercio deste Es- a exame médico de sels
bdo ef�ru de�ande ��sm�_-�S�N�E��S�.� � =�===����_--projeção nos meios eultu- _

1\VENTURAS DO ZE-MUTRETA
.

-

'"mf��';"/.:".t>,--
1

Gu- ('\.. �

/""'�X;: @:;
-?

.<:::}

�,;�/�/i'" <I� �
/ � d ii (; Jj �0 I\.,;/ � I . I \:I.

I" \ \ = J G;_:;D �
(;(',� ::-/ -� �,

:=�� �_ :i�,,:�-...,�,. '

dobrada em baixo.
4 - Atraente vestidinho, em fazenda lavável com rufo largo.
5 - Calcinhas ligeiras, com elástico, fechadas em baixo por botões adornadas com rufo largo.

Se Voltàres
filha do sr. João .Albino 1/3 de xícara de maione-

II'.
Zomer . se

I -:: sr. Bento Oliveira, ta- 1 forma de sanduiche cor-

behao; tada e manteigaLEITE

I - sr. Primo Diegoli, co- MANEIRA DE FAZER:
_

merciante em Brusque 1 -1?ique o presunto bem

I
- sta. Albertina Derch- ,miudinho.

mann 2 - Misture depois com
- S1'. Carlos Mirowski o píckeles, a mostarda e a
- sta. Maria Zomer, filha maiónese.

do sr, João Albino Zomer 3 - Passe manteiga nas
- sta. Angela Grams, di- fatias de pão e depois cu

'éta filha do sr. João Grams bra com o recheio e com ou

e sua exma, esposa d. Maria tra fatia de pão.
;rams, e dedicada Profes- 4 - Enrole num guarda
:;ora de Educação Física napo húmido .

para que o

resta Capital pão não se resseque, (Apla)
8'ARÃO ANOS, DEPOIS·
)E-AMANHÃ, DIA 3
- sr. Paulo de Tarso Be-

ROGACIANO

Como à "sân,dalo humilde que perfuma
O ferro do machado que lhe corta,
Hei de ter a miuh'alma sempre morta
Mas não me vingarei de coisa alguma

Se algum dia, perdida pela bruma,
Resolveres bater à minha porta,
Em vez de humilhação que desconforrta
Terás um leito sôbre um chão de pluma.

Em troca dos desgostos que me dêste,
Mais carinhos terás do que tiveste
E meus beijos serão multiplicados ...

Preceito da Dia.1'

•

Para os que voltam, pelo amor vencido,
A vingança maior dos ofendidos
É saber abraçar os hnm ilhadcs.

Parquetina
não esconde· o seu

pêso. A senhora

sai ganhando quàndo
compra Parquetina!

"erra
PORTAS E JANELAS DO

- sra. Flávia Lúcia Sea- CORPO
ra Berka, esposa do sr. Ber

S t 111ardo Berka, funcioriárto
an os

público estadual
jovem Ayrton José de

Souza, filho do sr. Major
Mauricio Spaldíng de Souza
e sua exma: esposa d. Iolan
da de Souza
- jovem Oduvaldo, filho

do sr. Man uel Floren tino

ANIVERSÁRIOS José dos- sr.

Saide

-o-

-

-[
- Deputado Estanislau

Romanowski, da �ancada do

PTB na Assembléia Esta
dual;
- jovem Piraguai Couto,

filho do sr. Arnaldo Couto
.

- sta. Maria Adelaide
Ferrari, filha do sr. Rodolfo
Ferrari

/'

J _ sta. Belmar de Mello

Freysleben, filha do sr. Al
berto Jorge Freysleben e

sua exma. esposa d. Fran
cisca de Mello Freysleben

- sta. Ivinéte Gonçalves,
filha do sr. Manoel Gonçal
v�s professor da EscoJa In�
dustr ial FARÃO ANOS, AMANHÃ, ElperUOeDle 00]·8- sra. Maria Rosa Texei- DIA 2
ra Zanetti, esposa do sr.

SANDUICHE DE PRESUN-Victório Pedro Zenetti - sr. Teobaldo Ulisséa
_ sta. Eunice Luz, filha 'I'exeira, Fiscal do IAPI TO ESPECIAL

do Professor Eduarao Luz - sra. Edite Dêntice Li-
.,

d d INGREDIENTES:
_ sr. Lauro Bley, resi- nhares, V1Uva o sau oso

conterrâneo sr. Jayme Li- 2 xícaras de pl�esuntodente em Mafra
-

h 3 colheres de sopa de- sr. Pedro Di Bernardi, n ares;
.

_ residente em Santo Amaro - menina Iyanet,e Ma�ra, plçkl,es_ �,

,

�

.'.
_ jovem Vicente Debrasi, Ifilha do sr. Izidoro Mafra I 2 col.';eres de cha de m08-

f�residente em Brusque - sta. Dulce.mar Zomer, tarda Ja preparada

FAZEM ANOS� HOJE: - sr. Celso Schaeffer
- sr, Waldir Silva
- sr. Horácio Clóvis
- s r, Deobaldino de An-

drade, funcionário do IBGE
- sr. Francisco dos San

tos Cardoso, funcionário do
Fomento Agricola

-

.

- sra. Luiza Selva Brug
grnann, viúva do saudoso
conterrâneo sr. Alberto
Bruggmann
- sr. Luiz Vasconcellos,

['esidente no Rio de Janeiro
- dr. José Acaeio Morei

ra Filho, advogado
- sr. Pompilio Pereira

Bento, residente em Laguna
raís

UM

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



•

Florianópolis, 'I'erça-feira, IOde.Novembro de 1955
-----_._----------

•

TURISMO � Destinol
da Ilha-de Sla. Catarina

JóQUEI CLUBE SANTA CATARINA

Resultado das corridas de domingo último

10. ASA NEGRA - José-Santos, 35 ks.
40. BORRACHA - Gessí, '40 ks,
30. CIGANO - Noé Santos, 45-ks.
LI0• EELSONí - Milton SOUZfl" 48 ks.
5°. GAUCHO - Capitão, 35 'ks.
O vencedor rateou 80,00 e a dupla, que foi a 34, tam

bém rateou 80,00 - Movimento do páreo, Cr$ 9.780,00.

1°. Páreo - 500 metros - Cr$ 1.500,00 ao 1°, e

Cr$ 500,00 ao 2°.

Escreveu: .T. B. dos Santos

10. DIAMANTE -'- Noé Santos, 43 ks.
2°. DAMA DE OURO - Gessí, 45 ks.
30. VALETE DE OUij.O - Milton Souza, 40 ks.
40. LAJEANA FORMOSA - Capitão, 40 ks.
50. MONAZITA - José Santos, -35 ks.
O vencedor rateou 25,00 e a dupla, que foi a 34,

toou 15,00- -=- Movimento do páreo, Cr$ 7.740,00.

Foi com grande satisfação que lemos em o "DIARIO

DA TARDE", desta Capital,_edição do dia 6 do mês corren

te artigo sobre um projeto que foi apresentado na Câmara

M�miciPal .de Florianópolis, pelo ilustre edil Gercino Silva,

criando uma taxa especial para fazer da ILHA DE SANTA,

CATARINA, um centro de TURISMO no Sul do Brasil.

Congratulamo-nos com o conhecido Vereador, pela fe

liz iniciativa.
Florianóp.:J1is necessita desvencilhar-se do marasmo

em que vive. Necessita ser conhecida .lá fóra. Urgem pro

vidências -no sentido de que a nossa encantadora ILHA,

seja como outras cidades, visitada por turistas, por �oras
teiros que venham conhecer as nossas belezas nnturaís.

Florianópolis, foi cognominada por ILHA DOS OCA

SOS RAROS. Efetivamente, para quem já teve a feliz opor

tunidade de observar um OCASO em Florianópolis, corno

por exemplo do .alto do MORRO DO LA PORTA, já deve ter

observado algo. l)l:1rãvllhos'O, algo que é uma festa para os

olhos, um colorido extasíante.
Florianópolis é previlégincliszima pela beleza-natural. 1°. BOLA DE OURO - Noé Santos, 47 ks.

.

I f t 1 2°. MINUANO - Capitão, 48 ks:--
Portanto, transformemos esta beleza llf,l.tUl'a em on e c e

30. SERENO - José Santos, 40, ks:
turismo. '. 40 PARAN -. Milt S 45 ks

t d "B I tím EntatI'ntI'CO" do '1 B G E
.

. • l.A - I on ouza, s.
Dados recen es:o o e 1 "," .

-

,

:
' "

I .

. I . d d lvimento das principais O vencedor rateou.22,50 e a dupla, que fOI a 23, ra-
nos mostram o ace ela o escnvo

, 1 21': 00 M' t d
-

, C '$I 1414000t d d B '1 . eou D, - ovrmen o o pareo, r . , .

Capitais dos Es a os o rasu. .

No primeiro trimestre ele 1945, o giro comercial no Mu

nicipio de São Paulo era ele 8 trilhões e 500 bilhões ele cru

zeíros: no primeiro i-rimestre de 1954, de 42 bilhões. No

Distrito Federal, de 6 bilhões em Janeiro-Março de 1945
.

M 10. LOLUANA - Capitão, 45 ks,
subiu a 25 bilhões em janeiro-Março de 1954. e.smo a

20 ERAV
-

O _ -Milt S 40 k
despeito da des:val'Üri-zação da moeda, é um crescímcnto " � I �n ouza, s.

, 'I
3°. PRINCESA - Noe Santos, 45 ks.

notável.
_

d P t Alea COIU praça comercial O animal Destroier, por ter disparado, foi retirado
A expansao e 01' o . e!;;le, o "". ,

d
-

•

também se vem fazendo com rapidez, Neste setor, já pas- 10 paleo.,
.•

.

. I
to f t I R 're Ambos "presentavam O vencedor rateou 22,50 e a dupla, que fOI a 24, ra-

sou amplamen e a ren e c o eCI . "" "
.

. _
.

.

,

tí! d-
.

uco mai de 5 bilhões de teou 50,00 - MOVImento do par eo, 13.900,00 - MOVI-
em 1945, um giro mercan I e po . s

. I
, .

1954 das elo gênero alcançaram mento gela de apostas, 45.560,00.
cruzeiros anuais: em as .ven.
16 bilhões de cruzeiros na Capititt pernambucana, e cêrca

de 330 bilhões na Càpital GaÚchª-. Salvador e Belo Horizon-

AIte, dividem o quinto pôsto. Em 1�45, as vendas mercantís ugam-sede Curitiba, regulavam com as de Portalcza, Niterói e Be-
Alugam-se duas Salas para Escritório.

Iém; em 1954, já se achava caminhando para o dõbro ele
Vêr e tratar à Rua Vitor Meireles n. 2

cada um dêsses municípios. _ .,. _._ _ .. .. _ _ ._ .. _ _ _o __

O município de Goiânia é o que, no decênio, registra a �lue se fizer com. respeito ao programa de TURISMO em

evolucão mais expreszíva. Seu giro comercial cresceu de nossa terra, será pouco, de vez que, FLORIANOPOLIS e

nada menos de 11 vêzes; passando de 110 milhões a 1 bilhão porque dizer SANTA CATARINA" viveu sempre no ostra
e 200 milhões de cruzeiros. Cuiabá está entre os .que vêm cismo, no que concerne ao programa de TURISMO.

progredindo mais lentamente; suas .vendas apenas supe- Em o artigo a qué nos referimos acima, encontramos
ram 'as da's Capitais dos Territórios. uma frase oportunissima, dirigida ao então Governad.or do

FLORIANóPOLIS TAMBEM NÃO DESFRUTA DE UM Estado, Di\' Adolpho Konder, pelo Chanceler Luthor. "Sr.
INCREMENTO COMERQIA:L SATISFATÓRIO; O VOLUME Governador, estou terl11inando minha volta em tôrno da
DE SUAS VENDÃS 'MERCANTIS É AINDA INFERIOR AO terrã. Posso afirmar-lha;'sem receiO' de ,[ÍTO, que o Sr. mo
DE TODAS AS Gà._PITAIS DO 'NORDESTE, EXCETO. TE- �a num âos pontos� mal' inten!ssantesfrnais Ipitorescos do
REZINA. Globó". Mais adiante, entãio - apreciando o panorama do

Eis prezados contcrr.âneos, alguns dados, p210s quais, terraço do Palácio Residencial, voltou a falar o Chanceler,
melancolicamente, depreende-se a falta de intercâmbio Llirigindo-se ainda ao Dr •• Adolpho Konder. "WUNDERS
mantido com a nossa Capita\ :r:azã'J porque, urge, se faça CHOEN" (maravilboso). Nã'o leve a_ ll'tal, Sr .. Governaç!_or,
FlorianópolIs mais conhecida, mas convenientemente co- o conselho, que tomo a liberdade de dar-lhe. Antes de pou
mercializada, para que não continuemos, como então, ven-Isar

no �eropor�o, �ei no n�eu avião, algumas v'oltas por ci
do nosso Capital, a ILHA DOS OCASOS RAROS, relegada ma da Ilha e flquet maraVIlhado com as belezas que ela a

a plano inferior. Para tanto, necessário se faz a aceleração

I
presenta. Tenha para mim que o destino dela não é nem

do TURISMO em nossa terra. Como? Aqui nos propomos a de ordetl1 agronômica nem no plan'o indústrial! O seu des
dar a resposta. Fomentanelo o TURISMO, colaborando tino é TÚRISMO. Está fadada para ser a Suissa da Améri-
com quem se.compron1eta a incrementá-lo, em fim, tudo o ,da do Sul.

.

.

2°, Páreo- - 600 metros - cr$ 3.000,00 ao 1° e

Cr$ 600,00 ao 2°.

3°. Páreo - 1.00'0 metros - Cr$ 3.500,00 ao 1°, e

Cr$ 700;00 ao 2°.

'1°, Páreo - 700 metros - Cr$ 3.000,00 ao 1° e

Cr$ 600,00 ao 2°,

l _ t�.s,;;:""'" ����rJ-<j:Q.�:t;
I As sagradas
letras entre
os cégos

(SNA) - Ao completar o

1200 ano ele trabalho para
cegos, a Sociedade Blblica
Americana publica, em 19ó-'l,
55.076- volumes das Sagradas
Escrituras em vinte e uma

línguas. Entre as novas pu
blicações via-se unu nova e

dição do "Pequeno -Volume
de Passagens Bíblicas" em

braille inglês, o qual é fre

quentemente chamado de
"a Biblia .de Bôlso" pelos ce

gos, Outras novas publica
ções compunham-se de por
ções ela Bíblia em português,
alemão, armênio, coreano e

japonês. "Livros falantes",
que são gravações em disco

para cegos que não conhe
cem os, vários sistema, de lei
turas pelo tato, toram re

metidos para a LJberia, -

França, Suiça, Inglaterra,
Ilhas Filipinas, Japào e Etió
pia, em resposta a urgentes
pedidos provindos dessas-re
giões,

Dr-çoostantloo
Dlmatos

Ml!:DICO CIRURGIAO
Doenças de Senhoras -

Partos - Operações - Vias
Urinárias

f'nT<;() de aperfeiçoamento
e IClol:"a prática nos Hospitais

Jé Buenos Aires
rn"Jf.1U1l,TO'RIO: Rua Fe

lip;' Schmitit .. nr. IS (sobra
do). - FONE 3512.
HORA 'RIO: das 15 ás 18

horas.
Residência:

-

Avenida Rio

I Branco, n. 42. I.

Atende chamados

p. R E C I S A - SE
"Sessão Das Moças" PARTE DE CASA MOBILADA COM 3 QUARTOS,Marge Anel Gower CHAM- SALA E BANHEIRO. RESPOSTA ,URGENTE PARA

PION - Jane POWELL REDAÇÃO AO NO 160.

PROCURA-SE- UMA
ESTRELA i

��:eç:F.�;�?�;�2: Nac'35 I Gr!,�o��, lºg�,S�t!ó�,e�t!,q�,��ntiif!i��
. , " ,00, , o.

't t d f' I bCensura até 14
. men e encon ra a a Ol'l11U a ase do .produto TESTONUSanos.

empregado contm a, ASTENIAS FíSICA E MENTAL,

EIP!·g:",--";'»:-1JIIIl'i��"1I
IMPOTÊNCIA E ESGOTAMENTO FíSICO. TESTONUS

.

;-l ;,.

& ,a ,'1.
é um produto à base de Hormônio 'cientificamente dosa-

1_=__
- do e rigorosamente manipulado, que produz uma ação

renovadora e vitalizadora de tôdas as células orgânicas,
principàlmente das glândulas sexuais": 'fESTONUS não
é um produto de ação passageira.

Litera tura e pedidos a

Frededco da Silva Neves
Caixa Postal, nO 2398 - RIO·- Atende-se por Re

embolso Postal.

nos

estados
de fraqueza'
em goraI

ra-
'

Hertape
fortificante injetável

Pesquisando a orige�m
das velhas cíviiizacões 8odin8S

,

Marcos Antonio Velasco musica e canções dos povos
LIMA - Não diminui o Yowas e Boras, que, recente

in terêsse dos estudiosos pe- mente, conquistaram o -

ÚIS misterosas origens das Grande Prêmfo das Grava

grandes civilizações andi- eões Folcloricas na França.
.18S. Três anos após sua úl- O itinerário que pretende
.ima viagem, o conhecido ex- seguir o Sr. Flornou, em S1,1:1

plorador e etnologo francês, expedição, que calcula du

Bertrand Flornoy. regres- rar cinco meses, começa nas

iou ao Perú, sendo esta a nascentes do Amazonas,
sexta expedição que' o vice aonde chegará pelo Cerro e o

oreslden te da Sociedade de Pas20 ou pelo Huanuc!o, eon

:<':xpIQradores-da França rea- tinuando pela margem direi

.iza nêste país. ta do Amazonas, através das

Ao desembarcar em"Lima, vales e planícies de uma re

le um avião da Canadian giâo, em que tem esperança,

Pacific Aírlmes, o Sr. Flor- encontrará restos arqueoló
noy foi entrevistado pela [gicos mostrando a penetra
J-Iobe Press, tendo feito in- cão dos homens da selva,
teressantes declarações .sôbre portadores das formas artis
seus projeeos na presente tícas "vegetais" que, ao pas

/íagem, assim como sôbre a sarem para a pedra andína,

importância das viagens an- perduraram, até hoje,' nas

teríores, a respeito das quais maravilhosas expressões 'de

já publicou cinco livros. Chavín, e mesmo nas cultu-

Concorda, o Sr. Flornoy, ras elo litoral.

com a opinião do Dr. Tello, -----------

grande conhecedor da arque-

ologia peruana, que as remo-

$ fS�Jf�l�nDtas culturas pre-Incaícas, e,
.

portanto, também os incas,
.oram profundamente in-

fluênciados pelos habitantes
das selvas, que, finalmente,
se fixaram na região andí

na.

Outros produtos
Hertape: CANIFORTOl.,
Gl.UCONATO DE CÁLCIO
e CONCENTRADO
MINERAL.

As notas dessa penetração,
20m seus possíveis restos ar

queologístas, constituirão o

o principal objetivo da expe

lição, do Sr. Flornoy, que se

rá empreendida sob os auspí
cios do Museu de História
c'l'atural de Paris.
Referindo-se ás suas ex

plorações anteriores, sr. -

Flornoy relembrou seus es

tudos dos povos abarigentes
da Amazonia, de que foi en

carregadopelo Museu do Ho
.nern, de Paris, ocasião, em

:jue c'ompilou inúmeros tes
temunhos

.

- do folclore ama

zônico, filmando em oôres

numerosas. danças, rituais,
usos e cons�umes, e. gravan
do fitas magnetofônicas dª,

\ ·-'-'-·-êXMiNi-ÍÓNÊTE·�·Tipo�ÍÇÚíiáAo·-t
.

.

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

gundas feiras, às 20,30 à rua

Conselheiro Maf.ra, 33 - 2°
andar.
I' ENTRADA FRANCA

,."'i_-.. J
_.- .;; .c",,--':'� ,,".-_\::::):;�r..';

Laboratófio�,,��:· �:.: ..

·HERTÀPE·:;(t���
.

Rua Cardoso, 41 ;" '.'
C. P. 692 �Belo 'Kórl�on(ê
REPR. NO PARANÁ E STA. CATARINA: I
Enio Rosas & Cia. Ltda. IPraça Barão do Garauna, 67

C. P. 320, Tel. 20B, Ponta G'ossalÚ Estado do Paraná F;

CINE SAO JOSE

ABERTURA DE PROPOSTAS

Avisa-se aos interessados as propostas para a com

pra de uma caminhonete tipo Furgão, usada, pertencente
;10 Comando elo 50 Distrito Naval, serão abertas, na pre
sença dos proponentes, às 10 horas cio dia 3 de Novembro,
na Divisão de Intendência dáquele Comand�.

Eugenio .Junqueira Filho
Capitão de Fragata (IM) - Chefe da 'Divisão

de Intêndencia elo 5° Distrito Naval

As 3 - 8hs.
Na Téla Panorâmica

Rod CAMERON - Joanne
'DRU - John IRELAND em:

AREIAS DO INFERNO
Technieolor

Preços: 1C,I)() ._- [',00.
No Programa'
Noticias Da Semana.. Nac.
Censura até 14 anos.

I••·lfl
As 2 - 5 - 7,30 - 9hs.
"Sessão Das Moças"

Marge Ancl Gower CHAM
PION - Jane POWELL
em:

PROCURA-SE UMA
ESTRELA

Techn icolor
No Programa:
Cine Noticiario. Nac.
Preços: 1,50, 2,00, 3,50.
Censura até 5 anos.

As - 8hs.
Burt LANCASTER

�va BARTOK em:
O PlRATA SANGRENTO

Technicolor
No Programa:
Cine Reporter. Na.::.
Preços: 9,00 - 4,50.
Censura �Lté 14 anos.

Iii'.
As - 8hs.

em: -

Representações
SÃO PAULO e PORTO ALEGRE

Firma idônea, estabelecida há vari03 anos em São
Paulo e Pôrto Alegre, aceita representações em geral para
quaisquer clessas duas pl'aç,as, á base de comissões, Cartas

,.,-'
para E. I. L., Caixa Postal, 7.631, �ão Paulo.

As - 8hs.
Denis O' KEEFE

Colleen GRAY em:

FRAUDE
No Programa:
Atual. Atlantida. Nac .

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

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

Rua Mar.daol D,odo,.. 34 ... I.· onelo, �-:'� ..

"

fONES: ,;,u 4;'. Colu r• .tcaJ. S4I�._:iSi

t;URI.TI.,... Utir.R ....u4· PR05€9PAII �ARAJ:IA
.� ."Sessão Das Moças"

Bob HOPE - Jane Rl:TS-
S FARRI C TSELL - Roy ROGERS em: nrs. 4'N ES

O FII,HO no' ele calças de jerssey, suedirie, algodão e nylon: meias pa-
.TREME TREME 1'a homens e crianças, vendedor capacitado com bôa fre-
Techriicolor guezia na praça elo Rio de Janeiro e adjacencias, com

N() ProgTam�: .esc.:ritqrio á �U� do .Rosario na. 10'7 sala 402 - -Rio d,e Ja- -

Cine Reporter. Nac. neiro, aceita a l'epre-,entação dos artigos acima citados
Preços: 1;00, 2,00, 3,50, I para atacado e. varpjo. Da .. se bóas referenciss. Cartas' para
Censura até 14 anos. ABRÃO FRANCISCO.

�

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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MAGROSE FRACOS

VANADIOL
E' indicado nos casos 'de fraqueza,

palidez, magreza e fastio, porque em
sua fórmula entram substâncias tais
como Vanadato de sódio,' Lícitina, Gli
cerofostatos, pepsina, noz de cola. etc.,
de ação pronta e eficaz nos ·casos de
fraqueza e neurastenias. Vanadiol é
indicado para homens.: mulheres, crian
ças, sendo sua fórmula conhecida pelos
grandes médicos e está licenciado pela
Saude Publica.

..

Ainda o Turismo
I I I

Escreveu M. Souza
A campanha ele turismo iniciada pela 'Transportes Aé

reos Catarinense, pela fórma simpática com que foi lan
çada, colheu os seus primeiros frutos no seio de nossa pró
pria g-ente, que não lhe poupou elogios e aplausos pela fe
licidade da iniciativa.

Sem dúvida alguma, para o êxito total da campanha,
êsse apôio até certo ponto, é imprescindível. Para que 0

movimento se processe vitorioso, necessário se faz que es

tej a consolidada a sua base inicial, ponto-cen traí de op �

rações.
E a gente catarinense, felizmente, compreendeu o al

to sentido. Compreendeu e não deixou de aplaudir os seus
organizadores. Já era, sem dúvida, meio caminho andado
em busca do objetivo final: a concretízaçáo .Ia mdústría
turística em nosso Estádo.

Faltava, porem. mais alguma coisa. QU2 se resumía na

maneira por que ecoaria lá Iórn , extra-Ironteírns esta
duais.

Mais uma vez, no entanto, em que pesem as opiniões
dos pessimistas, a campanha foi vitoriosa.

Os nossos Irmãos de outros Estados, e bem assim de
outro países, receberam-na ele rórma símpat.ca, tecendo
lhe as mais elogiosas referências, razendo-Ihe ,justiça pelo
mérito incontestável ele sua organização modelar, preven-:
elo-lhe inclusive um futuro promissor.

As primeiras
-

arestas a serem lapidadas, portanto, no

trabalho cansativo e preliminar de preparação do terreno,
foram contornadas satisfatóriamente.

Dai a já quasi segurança do êxito total e completo elo'
incremento do turismo em Florianópolis e em Santa Cata
rina. E se nos referimos a "êxito total e completo", é por
que êxito já foi conseguido. Provam-no as demonstrações
expontâneas de aplausos, demonstrações que se refletem
nas opiniões da imprensa especializada do país e na pala
vra de ilustres estadistas e homens públicos, culminando
com as declarações do senador Carlos Gomes de Oliveira,
feitas na tribuna do Senado da Hepüblica, tôdas elas con
cordes na oportunidade dessa grande íníciatí va que virá
cobrir uma lacuna que de há muito se fazia sentir.

Não ficaram aí, entretanto, os aplausos ao grandiosc
ernpreendífnento.

Companhias internacionais ele aviação comercial, de
nomes tradicionais no mundo da navegação aero-ccmer
cial, como a "SWISSAIR" e a AIR-FRANCE, por exemplo
foram atraidas pela campanha, dando-lhe n sua vahora
adesão que se traduzirá na colaboração de publicidade E
na tarefa de facilitar aos seus clientes, onde quer que re.

sidam, dados informativos e esclarecedores sobre as possí
bílidades turistícas ele nosso Estado. 'Tudo isso, elentro de
uma esquematizaeâo que se objetivará graças ao entendi
mento prévio com a organizadora do plano de turismo, a
TRANSPORTES AEREOS CA'TARINENSE (TAC).

'Tratando diretaments do assunto, recentemente esti
veram em nossa capital, os senhores Fernando Ferraz, ge
rente para São Paulo e sul do Brasil, e Leonnrd.i Romão,
promotor de Vendas ela SWISSAIR. Nessa ouortunldade'
êsses senhores, ao tempo em que entregavam à""'rAC a re�
presentação exclusiva para o nosso Estado eh sua presti
giosa Companhia, a SWISSAIR, ultimaram detalhas para
que a colaboração entre as duns Companhias de nvís.cão.

comercial, fôsse efetiva e exltosa no que se refere ao incre
men to do turismo em nossa terra.

Nessa oportunidade, tivemos ocasião de ouvír líson
geiras opiniões desses senhores sobre a beleza natural da Inossa ilha-capital, com conceitos de aplauso à iniciativa da
':fAC, já que "o turismo é o caminho natural sobre o oual l
se baseará o progresso ela cídade".

.

IVamos ficando por aquí; Voltaremos a falar sobre o
assunto, na próxima crônica, quando teremo. ensejo tam-Ibém ele dizer alguma coisa sobre a AIRFRl}NCE e mr Paul ]
Coopman, ilustre Diretor dos Serviços Ofíclais do Turismo
Francês, para o Brasil.

-

Plortanópulis; Terça-feira, 1° de Novembro de 1955

Diario da
Nefropole

PROGRESSA BELA
HORIZONTE

(Alvarus de Oríveira)
Belo Horizonte caminha

célere, disputando com Pôr-
00 Alegre e R-ecife, o tercei
ro posto entre as cidades
bras ileiras. Na redação de
'O Diário", um dos maiores
jornais católicos do mundo,
palestramos com Enius
Marcus ae Oliveira Santos,
t respeito do grande pro
rresso da Capital mineira,
-rue não é a terceira cidade
:lo país em população, mas
possui o terceiro aeroporto
im movimento, é a segunda
.Idade que mais cresce no

3rasil, perdendo para São
Paulo que é das de que mais
.rescem no mundo; pagou
�m 1954 (Embora o mineiro
eriha fama de mau paga-
101'), mais imposto de renda,
[ue dezessete estados bra
.ileiros, inclusive Paraná
.om tôda sua febre de cres

eimento e de desenvoltura
econômica.
Belo Horizonte que pos

sui grandes jornajs poden-
10 citar-se "O Estado de
Minas" como um dos maio
res do país, que possui uma
nnissora de rádio de cará
.er nacional, pela sua potên
.ia em ondas curtas e mé

lias, como a "Inconfidên
iía": cujo comércio vem

.rescendo e melhorando em

nstalações e movimento,
m de penetramos numa per
nuraria chamada "Lour
les", que não conhecemos

gual e é a mais! bela do
3rasil, com uma galeria
mensa de vitrines, feérica
nente iluminadas: Belo Ho
-izon te que tem coisas mais
testando o seu grande pro
resso, acaba de instalAr
missara de televisão, sendo

1, terceira cidade do pais a

ê-lo. Quantas cidades gran
les e capitais de importan
.es países não o possuem!
E não se constitui sim

plesmente uma emissora de
'V. a Itacolmí e a mais mo
derna e mais bem instalada
.missora do seu gênero no

cais. Com material moderno,
lovÍssimo,:.- oferecendo bela
magem e ótimo som, a TV
tacolmi foi montada e está
.en do dirigida exclusiva
nente por mineiros, gente
ia terra prata da casa, .o

rue surpreende também!
Eis mais uma demonstra

ção e mais uma vez o regis
tramos com satisfação, da
capacidade de trabalho e da
inteligência do brasileiro:

�-------------------

é ToddylHunil Isto, sim, é que
..;

\\
Como é delicioso1

Quem sabe ... sabe

I,
-

•

�as festas de aniversário, quando as crianças

se reunem, o delicioso Toddy está sempre presente,
I

.'_I

porque tôdas as crianças o preferem e sabem que

Toddy é o alimento mais completo, mais gostoso,

mais perfeito e m:ais puro. Sabem que_ Toddy as

fiança para 'ôda Q família.

Toddy é único. Toddy não

torna mais fortes, mais confiantes, mais

vigorosas, mais inteligentes.

,

J,

Toddy contém cálcio, ferro, fosfatos, pro
teínas, carboidratos e vitaminas, cientifi
camente dosados, para render o máximo

de nutrição. E Toddy diz a ve rd a de.

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

Partícínacao-
-

Anastácio Kotzías :
• Vva. Ana P. Fermanis
•
.'

Part.icipam aos parentes e pessôas de suas rela-
:;ões, o contrato de casamento de seus .filhos Miguel A.
:Cotzias e Eudoquia P. Fermanis,

Miguel e Eudoquia
noivos

Florianópolis, 19 de outubro de 1955

e

Senhora

I

Rep.r�sentaçõe�. IFirma de idoneidade comprovada e referências de
primeh-issí aa ordem, estabelecida em São Paulo há 61anos, aceita. represen tação de firma de alto conceito dês
se Estado. Possuo armazem azulejado, telefone e cami
nhão 6 toneladas para o transporta de mercadorias, além I
ele vendedores com carro, 'Troca de informações e refe- ---------------

��:8c�a� ���i��:���vel. Proposta a M, S. Caixa Postal fi, !uda�t� DR. LAURO CALDEIRA, DE ANDRADA-----.

T
'

f Urnvf,rsUárlo CIRURGIÃO-DENTISTAaqulgra O Procura quarto mde{len- (:ONSULTl')RJO - Edificio Pllternon -- 20 andar
Estão abertas as inscrições para a admissão de um clente com refeições. Preferi- sala 203 -- Rua Tenente Silveira, 15

professor de Taquigrafia. na Escola de Escrita e Fazenda
I
vel mobiliado. Atende diáriamente das 8 às 11 horas.

- ESTREITO - Florianópolis. I 'T\atar à Rua Cons· Mafra, sas e 5as das 14 às 18 ho·ras.
Informaçõe.s: No local, ou pelo telefone 6.289. D9 Quarto n. 12. Ji:m C�IlOejras atende a03 sábados á tarde

ENLACE

tem nem pode ter '"

=:J

Na manhã de sábado quando o dia abria sua imensa
clai-ídade para a vida, senhoi-inha Laila Freyesleben e o

dr, Claudio Valente Ferreira casaram-se ...

O ato religioso teve lugar na Capelinha do Colégio
Catarinense, naquela mesma capelinha de tão gratas re

cordações para a nossa infancia ...
A Capelinha estava toda florida e a noiva, resplan

decente de beleza, com um linho sorriso a enfeitar-lhe
'mais ainda seu rosto ...

Uma noiva linda é sempre qualquer coisa de estra
ordinário e que faz tanto bem a gente �er ...

Foi oficiante o nosso mui deligente Padre Braunn,
com aquele mesmo modo macio de falar ... Lembrou no

fim do oficio, falando aos noivos, as bodas de Canaan,
quando a agua foi transformada em vinho e a felicidade
se derramou em todos os presentes ...

A seguir noivos e convidados, padrinhos e madri
nhas, encaminharam-se para o Clube Lira, onde ali fo
ram servidos frios e bebidas "finas, e muitas gentilezas e

brindes foram feitos., .

A alta sociedade de nossa terra esteve presente, nes
te encontro com a felicidade dos dois jovens ...

Tudo esteve lindo e brilhante, lindo como a noiva,
elegante como o noivo e feliz com. o nosso velho amigo
Luis Freyesleben, que não cabia em si sentindo tanta fe
licidade ...

Foi um casamento lindo, e feliz, como felicidade
neren es desejamos ao jovem par em seu futuro que há
de ser brilhante ...

-Caminhonete . Tipo Furgão
Acha-se a venda, no Comando do 50 Distrito Naval,

uma camionete tipo Furgão, Marca Chevrolet, modêlo 1950,
'necessitando reparos, que poderá ser vista diariamente das
0900 às 1200 horas e das 14,00 às 17,00 horas.,

Os mteressados deverão apresentar propostas err, en

velopes fechado, até às 12,00 horas do dia 29 do corrente
mês.

PROLONGUE A VIDA DE
•

SUA CANETA-TINTEIRO I

a única tinta que contém

solv-x
Tintas de qualidade in
ferior podem e s traga r
uma boa caneta. É acon

selhável usar sempre
Parker Quink. Somente
Quink contém soIv-x, que
elimina os sedimentos
prejudiciais. previne a

corrosão e mantém a sua

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

Preço. ,

J'on,as: Cr$ 18,00
3! onças: Cr$ 120,00

Representantes exclusivos para todo o,Brasil
COSTA, PORTELA &< elA.

Av, Presiàente Vargas. 43S-8.o anàâr - Rio ali Janeiro
Santa C"tmln<l • MQ.h�dQ & 1<>. S A. (o,.iido • Aslncl..

Ru S"I Ilha M�rld'�1 i . F�or ar.úpolil
.

e.016.p

Contador (0'\)1
Perdeu-se a Caderneta nO Precisa-se de um (a) su-

06470 da Caixa Economica jeito a horário rComercial,
,tratar à Rua Deodoro 7.

Caderneta

Ft;.deral.

r-r--- ----··����::==::::��i!!.��;;;;;;;���==�9F:::=======��;:;;;;=;;=----�--z1I >-

"SrA' "JJrGAND�O��� -

',_ ) GAS 'PODEROSO PARA0 lAR-PARAAINDÚSrR�,�. "n, � MUNDIAL NTE FAMOSO PARA ILUMINAÇÃO. ;0/
•

'Viagens DI RÉ TAS
FLORIANÓPOLIS - RHl J�S 3d'
fPOLlS.-S. PAULO---flIO "

4rl',
I'POUS.!. CURlTIBIí-RIO AOS SABS.

'SERVfÇOS AÉREOS
RUZEI.R DO SUL
BALCONISTA

Precisa-se
prática. ./

'r ra tal' em

_:_ ..."'_

I

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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Dia 5 de Novembro -,.
.-

o ESTADO

Dia 5 de Novembro
JUDAS TA
DE NOSSO

LUX-HOTEL" --
"CHAPÉUS EM TELEVISÃO" - UM DESFILE AINDA INÉDITO EM NOSSA CIDADE, EM BENEFÍCIO DA "IGREJA DE SÃO

DEU", DESFILARÃO COM OS MODELOS CONFECCIONADOS PEL� SENHORA DOROTÉA CARVALHO COUTO, SENHORI TAS

"GRAND-MONDE"
.

����:!.i
MESAS NA PORTARIA DO "LUX HOTEL", AO 'PREÇO DE CR$ 300,00 ,/

Você sabiafEDERACÃO DO COMÉRCIO DE
,

SANTA CATARINA
-E-

Associacão Comercial de Florianópolis
,

-- CONVITE --

o Presidente çla Federação do Comércio de Santa Ca

tarina e da Associação Comercial de Florianópolis convida

os Senhores Assoctados para a recepção aos Sr. Norman

Chapling, Diretor Gerente da Western em Londres e sr.

Roberto Dunlop, representante da Western no Brasil, no

Lux Hotel, das 18 às 19,30 horas, dia 10 de novembro.

Florianópolis, em 30 de outubro de 1955.

Charles Edgar Moritz - Presidente ...

o SANGUE li' A VIDA

••••••••••••••••••••••e .
•
• õ

i ����.��!�. O ��o.li I
I Desconto e.ep�lill!.l Pitr:l 1)1> I!!enboTN '!!'Ui.lli;.(H.;'�... !
• •
..............o•••••ti�.�a.....eO••�••8...a.·

Atevvo
Fornece-se até 200 metros cúbicos de aterro de bano.

de hôa qualidade, em local próximo ao centro. Informações
com Túlio, pelo telefone 2335.

COMPARECAM AO HOSPITAL M!LlTAR
,

Deverão comparecer no Ol'gão Alístador anéxo ao

Hospital de Guarnição ele Florianópolis, ele 25 de Outubro

a 10 de Novembro, afim de tratarem de seus interesses,
os cidadãos:

Drs. Emílio Leão de Matos Sounis Lafayette Vianna e

Ervino Eugênia Kompatscher.

DR. CARLOS ENGELSING

Universidade
Cristã Femi
na de Ewha
(SNA) - Informações das

duas maiores universidades
cristãs no Extremo Oriente

revelam grande progresso 110

ano escolar recém-findo. -

AOYAMA GAKUIN, uma ins

tituição cristã ele Tóquio, que
labuta há 81 anos, matrícu

ou 9.500 estudantes, ele am

bos os sexos, no segundo se

mestre dêsse ano. Registrou
se um acréscimo de cêrca de
1.000 -alunos em relação ao

primeiro semestre. Dêsse nú

mero, 3.700 estudantes esta
mm matriculados no curso

�olegial. 2.500 no ginásio e o

restante no curso primário e

im classes noturnas. Um no-

10 prédio para o curso prí
.nárro, com 25 classes ele au

a, será inaugurada em j u5a.

Por sua vez, a Universida
:le Cristã Feminina de Ewha,
ocalizada em Seoul, Coréia,
natriculou 4.000 alunas, in
'erma a Dra. Helen Kim, a

diretora, Para fazer frente a

essa verdadeira avalanche ele

estudantes, esclareceu' _ela,
'oram acrescentadas 10 salas
te aula com capacidade para
'0 e 90 alunos, além de um

-ereítórío para 600 pessoas e

.áríos dormitórios que 'estão
rendo construidos.
--------------------

ftCITE
Agência

de

Pu blicidade
..............
...........111
............

DOCES
Aceitam-se encomendas de

docínhos em grande varie

nade; Tortas e Bolo de Noi

va, Salgadinhos para Batiza

dos ..:.._ Aniversários e Casa-

Regressando a esta Capital reabre seu Consultório mentos.

a partir de 2a. Feira, diaBt Rua CeI. Melo e Alvin 17.

Rua Deodoro - Florianópolis Te!. 3.416

'-

EJ do Amazonas a planta
mais eficaz na cora das

BRONQUITES e

AFECCÕES CATARRAIS
•

A Amazônia é uma das regiões
do Mundo de flóra mais rica

em aplicações terapêuticas. For
nece à Medicina uma poderosa
planta - a Dipterix odoráta -

componente básico do remédio
ODOR.A'l'ON, arma de combate
às bronquites agudas.Lciõnlcas
e dos fumantes; gripes, asmas,
tosses rebeldes e afecções ca

tarrais. Tem ação -curatíva pro
funda, graças à energia medi
camentosa aC#juirida por um

processo ciJhtífico empregado.
li!>- bem significativo saber-se

que Odor-áton 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:

(�testo que tenho empre
gado na minha clínica o prepa
rado Odoráton, em casos de

bronquites sub-agudas e princi
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»

Distribuidores neste Estado:
-

CARLOS HOEPCKE S. A.
------------- ----------

DR. ALVARO DE CARVALHO
- Médico de Crianças -

PUERICULTURA - PEDIATRIA - ALERGIA INFANTIL

consultório: '_ Rua Tiradentes n. 9.

Residêneia: _ Av. Hercílio Luz n. 155 - Tel. 2.530.

Horário: - Das 14 às 18 horas diáriamente.

TC",
". .

.
. .
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Com iste \l4lovo V. S.
ó.bi"il"b. umA cont", que_

:I��;;_�.�=-
lhe ..endll� ju..e com-

.._. pen�dol" II

levcl..,..!. pcl.ró. SUA res;dên.
I cie, um lindo e útil presente:

um BELÍSSIMO eOrREde 14(:0 eI<OMADO.
.

AP�ocul"� hoje o NOVO

NCO GRICOL.A
� c7oz..cu.a,..-'l.O, 16

FLORIANÓPOLIS -' SANTA CATARINA ....
"D
...
�

que •••

GA�TA 228 M/LJ.IÕ€5 De
D(jLA12E5 POR DIA.

2HS-APLA

---.----

/

Com a Biblía na Mão
«No tenecuto»

TERÇA-FEIRA, IODE NOVEMBRO
Que aproveita ao homem grangear o mundo todo,

.perdendo-se ou prejudicando-se a si mesmo? (Lucas
!}:25). Ler Lucas 12:16-21.

HÁ ALGUNS meses atrás conheci um homem que
trabalhava numa grande firma. Pensando somente em si
e nas riquezas êle havia galgado a posição que ocupava,
a de diretor da companhia. O seu ordenado era bastante

grande, e acrescido das vantagens de adicionais e. grati
ficações anuais. Quando parecia que a deusa fortuna lhe
acenava sorridente e cheia de seduções, êle sofreu um

ataque do coração e morreu.

As pessoas que só pensam em si, deixam poucas me

mórias felizes· da sua passagem por êste mundo. Ajun
tam tesouros "onde a traça e a ferrugem consomem."

Como são admiráveis aquêles que renunciam aos

bens dêste mundo para seguir a Cristo, corno f'êz Mateus!
"Êle deixou tudo, e levantando-se o seguiu.", Os primei
ros discípulos seguiram a Jesus de tal maneira que ain
da que sofressem e morressem por sua fé, deixaram após
si um rastro luminoso que tem servido de roteiro para a

humanidade. Êles ajuntaram tesouros nos céus, como Je
sus lhes ensinou e nos ensina, caros leitores.

ORAÇÃO

Nosso Pai, agradecemos-te pelo teu amor. Temos
encontrado a vida eterna, a pérola de grande preço, na

pessoa do teu amado Filho, nosso Senhor. Ajuda-nos a

lutar para que outros descubram também o grande te
souro. Em nome de..Jesus. Amém.

PENSAMENTO PARA O DIA

Por quem me canso eu - por mim mesmo ou por
Cristo?

ANTONIO R. LOPEZ (Argentina)

CENTRO EXCURSIONISTA 'ÃRNOLDO RAULINQ"
- WERtQlQ�ÁBJ_Q-

FUNDADO E;t.4 16-9-54

JOVEM CATARINEt·jSE I
iE+ ----

--
--

.--"'-'-- •

AGORA QUE SURGIU A TUJ). SOC!EDAOE\ TERÁS
.

MAiORES OPORTUNIDADES DE CONHECER A

TERRA CATARINENSE. NÃO PERCA TEMPO, EN

VíA- NOS HOJE MES�..40. TEU NOME C. f:t<JOERE

co A CAIXA POSTAL 489- F LORiMlÓr--OUS-S.C.

Participação
HELCIO MORITZ E SENHORA

Pa rticipam I-IOS l':E'(�;1tes e pessoas de suas relações o

_lnaScimento de sua filha Silvaria ocorrido na Matem ida
ele Dr. Carlos Corrêa.

Florianópolis, 26 de outubro de 1955.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



o ESTADO Plorianõpolts, Terça-feira, 1° de Novembro de 1955
-----,_

____ __ _ J!. '_n_.

ECONOMIA ••• E(ON'OMIA.�.
CHEGOU O ME:S DA ECONOMIA, NA TRADICIONAL LIQUIDAÇãO DA

ECONOMI.c\ •••

CASA (CO
I

R I'E N T A L."
A CASA ORIENTAL, LIQUIDA NESTE MíllS TODO O SEl! MA U4VILHOSO STOCI{ DAS ULTIMAS NOVIDADES, PELOSMENORES PREÇOS DA PRAÇA COMPRE NA CASA ORI

ENTAL E FAÇA ECONOMIA

Mosquiteiro pronto, tamanho 3,00 por 11,00 ",,'.
Materia plastíca lisa perfumada, largo 1,40 .

Materia plastíca estampada, largo 1,40 .

Fustão branco, bom .. , ,
.

Fustào branco especial .- .

Fustão píquet, largo 80 .

Fustào píquét, especial, largo 1,00 .

Fustão casa de abelha, mercerisado .

Fustáo casa de abelha, em cores modernas Bangú
Fustão estampado, a começar ,de .

Fustào pelúcia, bem encorpado, branca e cores .

Fustão pelucia fio mercerísado, branco e cores ..

Pelucia lisa .

Pelucia lisa tipo feltro .

Tricoline branca marquisete, largo 80 .

Trieoline branca cordoné, .larg. 80 .

Tricoline branca cordoné, especial, larg. 80 .

Tricoline branca, especial .

Tricoline branca mercerísada .

Tricoline branca, tipo Inglesa, fina e brilhante ..

Tricoline branca Nova America, 2 x 2, legítima ..

Tricolines diversas, a comecar de .

Zefir superior : .

Tricoline para pijama, cores firmes largo 80 .

Tricoline pi pijamas, listas assetínadas, largo 80 ..

Tricoline preta, especial, largo 80 ,..

Merinó preto, superior, largo 80 .

Gorgurão preto '

Tropical de pura lã, larg. 1,50 .

Jersey de pura lã, largo 1,50 .

Brim colegial, J 16 .

Brim colegial, branco e marinho .

Brins diversos, a começar de .

Mescla superior, cor firme .

Chitão bem floriado , .

Chitão superior, estampado bem bonita .

Cretone estampado, largo 1,40 .

Tecido listado pi cortina .

Tecido listado pi cortina, artigo superior .

Tec!clo creme pi cortina, largo 1,30 ., :: .

'.\ec�do creme, superior, pi cortina, largo 1,30 .

'IC?lClo .creme, lavrado, pi cortina, largo 1,30 .

V011 cristal pi cortina, creme, largo 1,30 ; ..

Voil cristal pi cortina, creme, largo 1,60 .

Nylon Rhodia pi cortina, largo 1,30, branco, rosa

e crerne 48,00
�yl?n Rhodia pi cortina, larg, 1,50, creme':::::::: 55,00
'I ecído estampado pi cortina, largo 1,30, a comecar

de
•

Tec!do pi reposteiro, cores lisas, largo 1,30'::::::::
Tec�do pi reposteiro, 'estampado, largo 1,30 .

Tec�do pi colchão, larg. 72 .

Tec�do pi colchao, especial, largo 1,40 .

Tec�do xadrez, pi toalhas de mêsa, largo 1,40 .

Tecido branco, pi toalhas de mêsa, largo 1,40 .

Cretone branco, especial, sem gõma, largo 1,40 .

Cretone branco, especial, sem gôma, largo 2,00 .

Cretone branco, especial, sem gõrna, largo 2,20 .

Cretone em cores, largo 1,40 .

Cretone em cores, largo "'2,00 .

Cretone em cores, largo 2,20 .

Cretone LINHOL, largo 2,20 .

Perca� finíssimo, largo 2,20 .

Algod�o especial, largo 1,50 pç. de 10 mets .

Algodão especial, largo 2,00 nc. ele 10 met,
Morin pi fraldas pç. de 10,mets

. . .

Morin Ave Maria
.

Alvejado especial pç.' 'cié
.

ici
.

n��ts· ,:
.

Cretone superior laxO'. 80 ,"'" . _..

'

_ ��
.

- �g:g� LENÇOL 'SANTISTA,�t;lOSASêÕ�'140 ";:, '23Õ"
.�.•....

�O.oo
LENÇOL SANTISTA PRATA 160 x ,260

.

38,00
LENÇOL SANTISTA PRATA' 220 x 260

.

27,00
LENÇOL SANTISTA OURO:160 x 220 :::

.

25
LENÇOL SANTISTA OURO 220 x 260

.

50:��- FRONHA SANTISTA PRATÀ 45 x 60
.

22,00
FRONHA SANTISTA PRATA 50 x 70

.

24
FRONHA SANTISTA OURO 45 x 60

.

49,00 FRONHA SANTISTA OURO 50 x 70
.

,00 Toalhas plasticas, novidade
. .

��:�� Toalhas cl fr::tnjas, pi mêsa 150'�' iso'
.

35,00
Toalhas xadrez pi mêsa, 150'x 150 (Brusqu�'::::::

85,00
'

,

Toalhas xadrez pi mêsa, 140 x 200 (Brusque ..

105,00
Toalhas xadrez pi mêsa, 140 x 250 (Brusque) ....

Toalhas adamascadas, pi mêsa 150 x 155

1��:�� Toalhas de seda lavrada cl fr�njas pi mêsá·····
360,00

Toalhas de seda Japonesa, cl franjas, pi mêsa
Toalhas de banho, brancas, Alagoanas

. � ..

ECONOMISE PREI"ERINDO A CASA ORIENTAL nUA
'

.

,

• CONSELHEIRO MAFRA, 15 .._ FLORIANOPOLIS AT
'

._._.�-.- a .h."'.""'_"'W_""""-"_"""",."",,,,,,,,,,,,,,.*a'I.....,

,ENDEMOS PELO REEMBOLSO POSTAL TELEFONE - 3.493

_ �-e�e�� i� v�
1Jete P(4'MrJ!tJi'!.�As! I HOSPITAL DE CARIDADE Jlmatos II Encanador habilitado oferece', seus serviçõs para

1\ &/{UIl r'\

-_ Fundad� em 1765 - trabalhos avulsos ou empeitadas. Procurar PEDRO

. 1)'''5 '

. I (' '(
F I � A DOS M'S:DICO ÇIRURGIAO .JOÃO ARAúJO a Rua Fernando Machado 39 recados

�. � ", n
/'-'

.
?e or�em do S�r. Irmao Provedor c,onvido os Irmãos e pelo telefone 2358.

' ,

) �
,- r�7 �

Inuas, P�l�, rev�stldos de .suas insign�as (balandraus e fi- Doenças de Senhoras

.

�---- ,tas), aS�lstlrem a santa Missa que sera resada pelas almas Partos - Operações - Vias VENDE-SE
:�,__...__:-�__,_ �_�_-_;;_;:;:;:'�_:

. IdOS !rmaos falecidos, no dia 2 de novembro, às 8 horas, na Urinárias
grela do Menino ,Deus. '

'. "':.--;.= ..... - - Consistório, 27 de outubro
Curso de aperfeiçoamento

!"::'---
..

de 1955. e longa prática nos Hospitais
José Tolentino de Souza de. Buenos Aires

Secretário CONSULTO'RIO: Rua Fe-

lipe Schmidt, nr. 18 (sobra
do). - FONE 3512 .

HORA'RIO: das 15 ás 18

NOVIDADES

popeline estalllpac1a, desenhos modernos .

popelines estampadas, novos desenhos, largo 80 ..

popelines estampadas, ultima creação, largo 80 ....

popelines estampadas, desenhos revolucionários ..

popeJines estamp::t(hLq, desenhos de desfile (Bangú)
Gorgurão estampado, desenho recem lançado,

largo 1,00 , " .

Setim de algodão estampado, desenho exclusivo ..

Cambraia de algodão finíssimo, cores ultra chie

Cambraia de, algodão schantung, desenho delicado
(Nova America) .

Lonita bordada, alta novidade .

"",silkê estampado, novidade, largo 1,00 .

popelinita em todas as cores, legítima Gasparian
Lonita especial, todas as cores, largo 80 .

Loníta Bangú, largo 1,00, cores modernas ,.

Lonita San Jam, largo 1,00, .

Setin Paris, largo 90, novas cores : , .

Tweed de seda, última creação, cores modernas,
largo 90 .

Tweed de seda encorporada, tipo televisão, muravi _

lhoso, largo 90 .

Cambraia de linho, cores suaves, largo 90 .. " .

Cambraia de linho Irlandez, largo 90 "".'

Linho grosso, pi vestidos, largo 90 � , ..

Linho fino, fio Irlandez, cores modernas, largo 90 ..

Linho cores claras, marca 3 zeros, larg, 2,20 .

Linho cores escuras, marca 3 zeros, larg, 2,20 ,

Tecido tipo linho, Iarg, 1,60 (pechincha) "'.

Linho para ternos, diversas cores -Óe ••••••••••• "',

Purissimo linho pata ternos, cõr beige, preço antigo
Purissimo linho para ternos, côr cinza, preço antigo

. Purissimo linho, fio Irlandez, cores branco e cinza

Purissimo linho, fio.....,Irlandez, branco nssetínado
Puro linho Belga, marca 2 zeros, legítimo, largo 2,20
Organdy suísso, cristal branco, largo 1,15 ,.

,Ol'gandy suisso, cristal, em cores, largo 1,15 .

Organdy suisso, lavrado, largo 90 .

Organdy suísso, bordado, (Brodery) Iarg. 90 "

4"Organdy bordado com veludo, novidade, largo 1,CO
" Organdy estampado Bangú, bug. 1,00 .

Organdy estampado a ouro, Bangu, largo 1,00 .

Nylon bordado com veludo, largo 1,20 (Americano J

'I'ule de nylon bordado com veludo, largo 1,40
(Americano) , .

Tule de nylon liso, branco e cores, largo 1,40 '.

Lézes, grande sortimento, a partir de '"

Nylon, fio Rhodia, Iarg., 1,00 .' .

Nylon salpico fio'Rhodia, largo 1,00 , .

Organza de nylon, Iarg. DO ; ',.,

Tela ele nylon, largo 93 .

Nanzrruck finíssimo, largo 80 .

Tecido especial para anaguas .: ,.

Organdy San Jum, Bangú, largo 1,00 ,.

TECIDOS DIVEUSOS
Luizine especial .

Linon bem encorpado _.

Chita estampada ,.

Tecido estampado , , .

Opala estampada : .

Opala estampada, finíssima', larg. 80 : .

Opala lisa assetinada , ',.

Opala lisa, artigo bom .

Opala lisa, tipo pele de ovo, largo 80 .

Opala lisa, legítima pele ele ovo, largo 80 .

Opala lisa" branca e cores, largo 1,00 .

Cambraia lisa, pele de ovo, largo 1,00 branca e

fug����S liso: 'Matal:a�;'�
.

: : : : '. : '. : : ': : : : : : : : '. � : : : : : :
Organdy estampado ,

,.

Organdy liso Bangú, largo 90 .

,;r:afeta de algod_ão, escocez, CJres firmes, largo 80
'I'afeta de algodao listado, a começar de .

Cassa ,bordada, largo 80 .

Filo branco , ..

Filó em cores, largo 80 .

Filó branco, largo 1,50 , .

Filó bem fino, .làrg. 80 .

Filó mosquiteiro, brunco, largo 1,60 .' .

Filó mosquiteiro, branco e cores, largo 2,00 .

Flló mosquiteiro, branco, lar,g. 3,55 .

Filó mosquiteiro, branco, largo 4,50 .

Filó mosquiteiro, em cores, largo 3,50 .

Filó mosquiteiro, em cores, largo 4,50 .

'

.

Mosquiteiro pronto, tamanho 3,00 por 9,00 .

.

�

CURSO "SANeIOS SARAIVA"
(REGISTRADO)

DACTILOGRAFIA E TAQUIGRAFIA
PROF. LlGIA DOS SANCTOS SARAIYA

aos interessados diàriamente das 9 às 12

14 às 18 horas

Hua Feliciano Nuúes Pires,

25,00
30,00
35,00
40,00
60,üo

460,00
34,00
44,f>0
20,00
23,00
38,00
68,00
68,00 /

68,00
20,00
27,00
30,00
18,00
22,00

.

25,00
24,00
30,00
35,00
45,00
58,00
60,00
18,00
13,00
27,00
39,00
25,00
25,00
29,00
120,00
85,00
17;00
22,00
12,00
25,00
10,00
12.00
44�00
11,00
15,00
24,00
28,00
42,00
48,00
52,00

73,00
110,00,
40,00

40,00
118,oo
ea,0:)
60,00
'J.O,oo
4H,oo
53,00
90,00

120,00

90,00
150;00
150.00
120,00
160,00
220,00
230,00
48,00
65,00
9;;,00
85,00
155,00
220,00
�280,oo
115,00
��u,oo
;;:\0,00
250,00
.oo.oo
55,00
55,00
200,00

200,00
120,00
ao,ou
G5,00
65,00
so.oc
13ll,oo
33,00
26,60
75,00

28,00
60,00
75,00
30,00
40,00
34,00
38,00
35,00
46\00
52,00
36,00
48,00..
54,00
70,00
80,00
300,00
420,00
120,00
21,00
150,00 _"

20,00 ,,_

79,00
,109,00
1.50,00
124,00
172,00
28,00
35,00
32,00
39,00
59,00
100,00
125,00
165,00
200,00
180,00
275,00
350,00
45,00

l.l ,OI)
13,00
3,00
11,00
12,00
22,00
14,00
18,50
24,00
33,00
30,00

HUDSON SIX 51"'
Vende-se uma em perfeito estado de conservação
Com Pneus de Faixa Branca, Radio e Pintura ori-

ginal. .

Tratar no escritol'io comercial de Osny Gama & Cia.
Rua Jeronimo Coelho 14.
FLORIANÓPOLIS.

horas.
Residência:

Branco, n. 42.
Atende chama�lol1

t-·�

.

A'Venida Rio

Toalhas de banho em cores .

Guardanapos brancos, grandes dz. . .

Jogo lençol e fronhas bordados .

Pano de cópa, artigo especial .

. Tapete de veludo pi quarto .

Colcha branca, artigo bom pi solteiro .

Colcha branca, especial pi solteiro .

Colcha branca, mercerisada pi solteiro .

Colcha em cores pi solteiro .

'Colcha de fustão em C01!es pi solteiro .

Colcha mercerlsada em cores pI solteiro .

Colcha branca pi casal : .

Colcha branca mercerigada pi casal >: .

Colcha branca· mercerisada extra pi casal .

Colcha branca 'Francesa, pi casal : .

Colcha branca piquet, alto relevo, pi casal .

Colcha em cores pi casal .

Colcha de fustão em cores Jil/' casal .

Colcha de fustão mercerisado pi casal .

Colcha de veludo pi casal .

Colcha de seda, e/ bico, pi casal .

Colcha de seda e/ franjas, pi casal .

Colcha de pura seda dupla pi casal, cl franjas ..

Colcha de pura seda Japonesa, e/ franjas, pi casal
SEDAS

Setlin duqueza artigo especial, largo 90 .

Setin cluqueza artigo extra, largo 90 .

Lmnker especial, largo 90 .

Lumker lavrado, largo 90 '

'

.

Tafetá faíle .

Tafetá faile, especial, Rhodia, largo 90 .

Faile bem grosso, larg. 90 .

Faile especial, Rhoclia, largo 90 .

Setin langerie, extra especial, largo 1,00 .

Setin langerte, natural, largo 1,00 .

Langeríe, largo 90 ' .

Langeríe natural, largo 90 .

San Jam, largo 1,40 .

Seda gabardine pi camisas, largo 90 .

Seda xadrez miúdo pi camisas, largo 1,40
'

Tafetá chamalote, largo 90 .

Tafetá escocez, larg. 90 .

Organza lisa, largo 90 .

Organza lavrada, largo 70 '.

Moarê pi colchas, largo 1,30 .

Patú especial, largo !lO .

�lameng'a superior, fio Albene, larg., 90 .

, uecas de cretone .

Cam!sas de _jersey de seda pi rapaz .

Camisas de Jersey de seda pi homem, a começar
de

;
.

Cam.!setas de fisica pi homem, a começar de .

Cam�set�s meia manga pi homem (Herlng) .

gar1lsetmhas pi bebê -t •••.•••••••••••••••••••••

a ças plagtícas pi bebê : .

Calças de meia pi meninas .

Calças de meia pi senhoras .

Calças de Jersey de algodão pi senhoras .

Calças de Jersey de seda pi senhoras ,

Calças de nylon americano pi senhoras
Bab�iros de organdy bordado : : : : : : : : : :
Sout�,ens de tecido marquisete , ..

Soutiens de brim assetinado :
'

.

Soutien.s de setin duquesa .

Casaquinhos de flanela pi bebê .

CasaquinJ::0s de felpa pi bebê .

Lenços pllssados pi pescoço (Japoneses) .

. Sac<,?las de lU.ateria plastica .

:,� , ,:: Cab�des plastlCOs. pj criança .;.
-

.

-

-

Cablde.s _plasticos pi senho-ras .

Guarn�ç?es de ch�, 1,00 x 1,00 cl 4 guardanapos ..

Guarn�çges de ch3; 130 x 130 cl 6 guardanados ..

Guarmçoes de cha artigo superior
Meias de ny10n p/ senho'ras

.

Me!as �e nylon, malha 60/15, ��s't�r'a 'PI��tá
.

Me�as oe nylon, americanas, pi senhoras .

Melas de nylon pi homem ..

Me!as espuma de nylon, pi hom��':::::::::::::"
Me�as de nylon pi criança, diversos preços

'

Melas �e nylon rendadas pi criança, diversos preços
Sombrmhas de seda cabo moderno
Sombr�nhas de seda, paraquedas ... :::::::::::::.
Sombr�nhas de seda, paraquedas pi mocinha ..

Sombr�nhas de seda cabo nique-1ado de 180 00 e
Sornbrmhas para crianca "

,

Guarda chuva pi rapaz .:::::::::::::........
..

Guarda chuva pi homem" a começar de': : : : : : : : : :
Guarda chuva ele sedas com cabo de alpaça .,.: ..

7

50,00
98,00
180,00
14,00
120,00
95,00
105,00
150,00
85,00
115,00
180,00
110,00
185,00
210,00
295,00
420,00
110,00
160,00
250,00
210,00
215,00
240,00
280,00
350,00

45,00
50,00
30,00
40,00
34,00
43,00
60,00
65,00
65,00
120,00
30,00
90,00
90,00
50,00
75,00
35,00
45,00
29,00
25,oõ
47,00
50,00
65,00
26,00
50,00

70,00
12,00
'30,00
12,00
12,00
9,00
15,00
22,00
:�5,oo
fi8,00
10,00,'
18,60
25;00
40,00
13,00
35,00

'

35,00
13,00
5,00
10,00
43,00
55,00
110,00
50,00
85,00
120,00
90,00
100,00

100,00
120,00
100,00
190,00
40,00
110,00
120,00
S50,00

Um chalé de madeira, todo pintad� ::.t óleo, com to
elas as instalações, sito à Rua Juca dq. Lóide - Coqueiros.

Informações: Telefone 6. 241.
-------------------.

'-

OPERÁRIO À VOSSA' DISPOSIÇAO
CONSERTA-SE FOGÕES ECONôMICOS. SERVIÇO

RÁPIDO E GARANTIDO. ATENDE-SE CHAMADO A

DOMICILIO. __

Operário: - VALDEMAR POSSAS - Rua "3 de Maio"

(Beco), no ESTREITO.

PR,OCDRI�SE .QUARTO MOBlfJAUÕ
Casal de trato com ótimas referências, tendo 1 filho

menor, educado e morando em Hotel de�eja alugar .bom
'juarto mobiliado com ou sem refeições em casa de fa
Illília.

Paga-se até Cr$ 6.000,00 por mês adiantados. Não
serve pensão nem casa de cômodos. Tratar Hotel La POT

ta, quarto 41 - Telefone 3.322 •

Expresso Florianópolis 'LIda.
1ransporte de cargas em geral entre

FlQRIANOPOUS, CURITIBA E SÃO PAUla'
._,--_.. _, -----

VENDE-SE COM VlAGIENS DIBHA!!S J: PEKMA NENTES EM CABBOS l"aO:PliUOS

FlLlA ... : CURITIBA rn.fAL: 8&0 PA.ULOMATRIZ: FLOJUANOPOLlS
, Escrlt6:1o:

Rua Padre Roma 50 - 'I'erreo

Depoatto:
Rua Conselheiro Mafra n. 13'

I'ones: 2534 - 2.535

CaixiL PostAl, 4StI

End. Telegráfico:
Bandrade e Transpol1s

-o-

(A,encla D. &10 de Janeiro e em 8elo BOnSbD\.e C,GOl trArelO mitao at.

li. r••le ee•• II:DI,rea. d. 'l'ran.p.,rtf� MIna. Gera" !oIA.)

Um fogão a g[lz e querozene "Dako", um Aspirndol'
de pó "Arno", uma serra c�.l'cular e uma "tico-tÍC(/' com
o respectivo motor "Monofásico", uma bicicleta "Goireke".
uma eletl'ola "Sempe" e um relógio carrilhão de balcão:

Informações: Telefone 6. 241.

Boa Residencial
Aluga-se aprazivel reSlOencla de verão da Vva.

e das Euripedes Ferro, em Itaguaçú (Coqueiros), p:ll'U ° pe
·io.do À� veriío ou" perman�nte.

13 -I Informação com o SI'. Raulino Horn Ferro
. Hua COilb�lheiro l\llafra, 56

.

Vlseonde do. Rio Branco

(I'U, lI)
Avenld. do Jllt&dõ IUfJ/.78

TeletoDé: 1:7-10-111

"I.·eleron. lDt

Endereço Telegráttc:l
Santtdra e Trltl18{1oU.

-Q.-

São Paulo - OliPltal. - 8Ji.

&ndereça Teleiraritco:
Bandrade e Tl'aIiBpoll. '

-O-

/

-----,,-----------------

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



Florianópolis, Terça-feira, 10 de Novembro de 1955

FINADOS

ANDRÉ NILO TADASCO

No túmulo de Copérnico, em Wal'nic, na Polênía,
está escrito, em latim, o seu epítáfio: - "Eu não te

peço o. perdão concedido a Paulo e nem espero a graça
dada a Pedro. Eu te peço apenas aquilo que concedeste
ao ladrão na Cruz",

Neste dia, então, meditamos na realidade da mor

te ...
A morte, não há dúvida, é uma liberdade, pois que

bra as correntes que nos prendem a .este vale cheio de

Iágrímas, arrancando-nos das lutas sangrentas e nos

transportando às regiões onde receberemos o galardão
que fizermos jús, onde dormíremos tranquilos sôbre os

louros conquístadns ...
Para os que crêem na ressurreíção e têem esperan

ças, o dia de hoje não é para prantear os mortos, em
bóra sintamos a saudade, que é amarga e bem dolorosa.

Lágrimas vertemos quando a morte nos arrebata
um ente' querido, um amígn leal, pois que Jesús tam

bém ChOl'OU sôbre a sepultura de Lázaro e a fé não nos

leva a insensibilidade do coração,
Eis porque choramos os nO.S80S mortos, mas chora

mos como aqueles que têm fé na vida eterna! Ohora
mos com saudades e anelando pelo dia magestoso em

que os encontraremos na vardadeira Pátria, onde não
haverá luto, dôr, nem ranger de dentes.

Nêste dia olhamos o Céu e enchemos nossos cora

ções das mais ardentes esperanças, porque um <lia tam
bém iremos vêr aquêles que tanto amamos neste mun

do!
A filosofia e a religião concordam em afirmar, pe

rentoriamente: que a morte conduz à vida universal e

que os- mortos ainda vivem, porque a alma é imortal e
sobrevive a destruição do corpo, quando então os remi

dos g'ozarão de perfeita felicidade e os perdidos estarão
na miséria completa.

Reconhecemos então que "são imensamente amar

gas as Iágrhnas que vertemos sôbre o leito onde dorme
seu último sono. um ente a quem amamos estremecida

mente; é horrível essa hora. em que, debalde procura

mos aquecer aquele coração que cessou de bater e na

da mais abraçamdr do que um eadaver hirto, frio e pá
lido, que se apressam em arrancar do' nosso seio para

entregar ao sepu!€i'o que se cerra para sempre; mas

quando nos lembramos da fidelidade com que sempre
.

andou nos caminhos de Jeová, a morte perde as suas

amarguras e a esperança nos restitue o que havíamos

perdido; porque sentimos que se estabelece entre nós
e êle um laço que nos há de unir por toda a eternida-

�� Q�
O coração humano encontra, então, na religião de

Cristo o consôlo de que tanto necessita e a garantia
incontestável de sua fé, porque sabe que a vida, após
a morte, é razoável e verdadeira,

E êsse "sono que amedronta a terra", não 'pertur
bará a confiança e o amôr dos verdadeiros cristãos; dos
filho;s de Deus que proclamam: - "Creín na ressurrei

ção do corpo e na vida eterna!"
,
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UM DIA CHEIO
Domingo último, foi um houve ...a entrega da Faixa

dia cheio para a cidade ... Simbolica, a Rainha EL

Na baia sul, os elegantes VIRA. FURTADO e premios
barquinhos dos clubes não as demais senhorinhas elei
só desta Capital, tomo de tas Princesas e que foram
outros Estados, disputaram MARIA LUIZA DE OLIVEI
as provas nacionaís de vela. RA, SILENE TAVARES e

No Estadio do 140 B. C., MARIA JOSÉ SARTORA

houv., as inúmeras provas TO. Foi o momento culmi
de atlétismo dos Universi- nan te da festa, o ato solene

tários e como grande atra- da posse da Rainha e sua

ção das pugnas, a presença ,corte .. , A re�nião alcan
'do campeão internacional, o çou grande exito e se pro
brasileiro W A L DE M A R jlongou até altas horas da
FERREIRA DA SILVA, que, madrugada.
para aqui veiu a convite do Assim, em todos os seto

Comite Universitário de res, quer esportivos, quer

Atletismo, fazendo exÍÕi- sociais, quer recreativos, o
I

ções para o imenso público dia de domingo foi um dia

que a�orreu àquela praça de qUE) trouxe a nossa socieda

esporte. . .
de em radiosa alegria e ple-

E como éra tambem o dia no movimento.

do Comerciário, houve mui-
FALSIFICAÇÃOtas festas na data magna

dos que trabalham para
Buenos Aires, 31 (U.P.)

bem servir a população. '. •

O Mi?istério da. Fazenda a-

Às 6 horas da manhã uma nunciou que fOI descoberta

salva de 30 tiros, que' toda uma falsificaçã� de notas de I

cidade ouviu, Às 10 horas, 1.000 p�s_os v_ersao melhorada

visita ao busto do saudoso

I
da falsífícaçâo de�coberta em

pioneiro do comercio desta 1953, naquela capitaL
---

Capital - CARLOS HOEP-. AINDA EMCKE. Às 11 horas, visita' ao I
Asilo "Irmão Joaquim", pa-I REPOUSO
ra onde foram levados mui- RIO, 31 (V.A.) � O gen.1tas lembranças para os ve- Canrobert Pereira da Costa
lhos e as velhas ali inter- continua em repouso e{n sua I
nados, sendo os presentes residencia, para onde têm

entregues pela Rainha dos afluido numerosos colegas, IComerciário�!. senhorinha amigos e pessoas de todas as

ELVIRA FURTADO. Às 12 classes sociais. O genel'al -

horas, coquetel na séde do Juarez Távora, ainda' -fora
Sindicato, a que daremos do Rio, mandou fazer uma

noticia em outro local. visita ao chefe do. Estado
Das 18 horas em diante, Maior das Forças Armadas,

danças nos salões do Lira por seu ajudantes de ordens,
Tenis Clube .. �s 22 hOI'as, qpitão Mauricio Cibulares. I

- OBRA DE ARTEE�
Monumento�quellhDnra!Santa CatarinaUm

NO PRóXIMO DIA 15,DE NOVEMBRO SERÁ SOLENEMENTE INAUGURADA A MAGESTOSA M-,�TRIZ DE ITAJAÍ

�ThA?rõDíLoSôF'A�N�·�Õ�vereâdíir·lnTô·mo�;rp·�oiiõíÕfjiií, Excursoes de estudos "

II , , IJtW.�
.
,.

e � ..
projeto do Uodigo do -Município

A PIOPOSItO do Código- da perante a opinião pública
Muni�ipalidad�, que ?I:a vinte e nove (29) dias do mês querem comprometê-m junt�
transita na Camara Munící- de outubro dd ano de 1955. da ASSOCiação Comercial em

pal, tem sido veiculada pela (a.) João Frainer - Dire- cujo seio sempre gOZO� de
imprensa udenista desta ca- tor de Secretaria. excelente conceito o sr. An-
pítal uma série de informa- Como se vê, não contentes tônio Apóstolo.
ções tendenciosas, visando com pretenderem intrigar o Fica, portanto, restabele-
ao desprestígio do Prefeito honrado vereador pessedísta cida a verdade.
Osmar Cunha e dos verea-

Em excursão de estudos,
30b a direção dos- profes
seres Dr. João Dias da Sil-

os mUl11ClplOS de L�una,
São Joaquim, Lajes, Joaça
ba, Chapecó, Curitibanos,
Mafra, Joinville, Blumenau,
Nova Trento e 'I'ijucas, a

região carbonífera do Sul
e a bacia do Rio Itajaí.

O "DUQUE DE
CAXIAS" dores que o apoiam .

LONDRES, 31 (U.P.) - O

/eira e D. Margarida Irige
.iorg Hoer, do curso de Geo
grafia -B História, segu iram

para o interior do Estado
vários alunos da Faculda
de Catarinense de�ilosofia.
o ponto terminal da excur

são, que durará cinco dias,
é o municipio de Pôrto Uni
ro, sendo também feitos es

udos nos Municipios de Ca
ioinhas, Mafra, São Bento e

São Francisco.
Esta excursão é a quinta

realizada por alunos da
mesma Faculdade, tendo si
do nas anteriores visitados

capitão de mar e guerra A.C.

Raj a Gabagilla, adido naval

do Brasil ofereceu grande re

cepção em honra dos aspi
rantes da Marinha brasilei

ra, chegados a Portsmouth a

bordo do navio-escola "Du

que de Caxias".
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UMA PÁGINA DA VIDA ' .

Fazendo parte integrante do programa de f'es
tas dos Comerciários, foi feita, como todos os anos

anteriores, a visita da Comissão aos velhos do Abri
go.

Ali uma grande surpreza veiu prender a aten

cão dos presentes. É que a rainha ELVIRA FURTA
DO, ao entregar o presente a um dos internados,
reconheceu na pessoa do pobre velho, seu pai, que
desde pequenina não mais tinha visto ... Foi uma

cena tão comovedora, que todos 'os presentes, bem
como os velhinhos, choraram copiosamente e até este

repórter sentiu seus olhos marejados de lagr i
mas, ..

É que há muitos anos passados, aquele homem

já agora velho asilado, partiu deixando sua esposa e

seus filhos menores e' nunca mais voltou... Almas

caridosas, vieram em socorro da pobre esposa aban
donada e levaram-lhe os filhos para cria-los com

todo carinho... Dentre estes estava ELVIRA, pe

quenina e bonita ... O mundo deu uma volta verti

giriosa e o homem que partiu em busca de algo que
sonhara, voltou sem nada e lá r(aquela humanitaria
casa de caridade, foi pedir abrigo ... E assim ELVI
RA encontrou-o, pois alguém l�e havia dito que

aquele homem gasto pela vida, 'era seu pai.
Sim, como nos filmes, esta página sentimental

da vida que passa... ELVIRA,: a rainha, já agora
linda moça, amavel, meiga teve no seu grande dia,
a felicidade de encontrar o seu genitor ...

Naquele abraço comovido, estava a expressão
de todo o sentimento humano, a que todos nós com

pnrtilhamos embevecidos pela çeria que aquela mo

ça s incerarnent., soube compartilhar ...
Teo Stlva

,............•...............••.........•...
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A V ,I·S O
A Usina de Beneficiamento de Leite comunica aos

senhores consumidores de leite, inscritos para receberem

seus cartões de consumo no dia 30 de outubr:o e nos dias
5, 12, 15 e 17 de novembro que se dirijam à Usina, no ho

rário das 14 às 16 horas, nos dias 27, 28, 29 e 31 do cor

I'ente e 'a partir do dia 1° de novembro, no horário das

7,30 às 9 horas, para reC'eberem os seus cartões de con

sumo.

Outrossim, comunica aos interessados que, a partir
do dia 1° de novembro, somente, atenderá inscrições para
obtenção de cartões de consumo 'de leite no horário das

7,30 às 9 horas.
A DIREÇAO

Agora mesmo, tivemos o

portunidade de ouvir do sr.

Antônio Apóstolo, líder do
PSD na Câmara Municipal,
algumas palavras referentes
ao assunto, restabelecendo a

verdade, que fôra desvirtua
da ao se atribuírem àquele
nobre vereador pessedista
declarações que não fizera,
pelo menos nos têrmos em

que foram divulgadas pela
j

crônica d"'A Gazeta".

"Não é verdade" - afir
mou-nos o sr. 'vereador An
tônio Apóstolo - "que eu ti
lesse declarado que uma Co
missão da Associação Comer
cíal, em visita à Câmara,
houvesse concordado desde

I'ogo corri o projeto elo Códi
go. Isso foi divulgado por
equívoco por desatenção de I
um cronista, a quem não fa
ço a injustiça de supor mal
intencionado. O que eu de
clareí em plenário, na sessão
de 25 do corrente, foi o que
consta da ata dos trabalhos
" de que p03SUO certidão".
O teor da certidão, que o

vereador Antônio Apóstolo
n:os confiou, é o seguinte:
"CERTIFICO de ordem do

�r. Presidente e a pedido ver

bal da parte que da ata da
Câmara Municipal do dia 25
de outubro de mil novecen

tos e cinc.q_�I}!a e cinco, cons
ta o seguín te:
O sr. vereador Antônio Pas

coal Apóstolo comunica à
Casa que uma Comissão da,

Associação Comercial esteve
nesta Casa, pela manhã, a

tím de obter maiores infor
mações a respeito desse Có
digo informações que lhe fo
rum prestadas pelo sr. dr.
Antônio Deler_enzzo Neto e

com as quais ficaram OS
membros da referida Comis
são, plenamente satisfeitos,

I Acres�en_ta o orador, que a
, Assoclaçao Comercial fez um

apelo para que, após a apro
vação, exemplares do Código
fossem distribuídos a�s srs,

Comercian tes.

Confere com o original ao

qual me reporto e dou fé.
Secret [Hia da Câm:1l'a aos

,,�,

'::-=-�r�7J,'
O Prefeito ínco-udenísta do Rio do Sul, recente

mente eleito, começou bem.
Eis dois trechos de um discurso que proferiu, há

dias, na Rádio Mirador:
"O meu governo será feito à base de um perfeito

entendimento entre o povo e os poderes constituidos.
Para o êxito de meu mandato, conto com a cola

boração de todo ríosulense bem intencionado. Como
democrata que sou, receberei com agrado toda crítica
construtiva que se fizer a meu govêrno, e podem os
meus oponentes de ontem, ficar tranquilos que, embo
ra homem de partido, no exercício do cargo, procura
rei agir, no trato das coísas públicas, com imparciali
dade e justiça".

Esses conceitos, realmente dignos de louvor inte
gram discurso áo sr. Juscelino Kubitschek, na c�mpa
nha eleitoral que precedeu o pleito de outubro.

Copiando, a seu modo, as idéias do candidato pes
sedista, o Prefeito está certo. Merece, mesmo, que se
lhe não critique a decisão ... de avançar no alheio.

Doloroso seria se fôsse para a Prefeitura com os
propósitos de continuar o govêrno do mano Bornhau
sen ...

xxx

Ainda ele Rio do Sul, elo jornal Nova Era:
"Aquele regime do "mal' ele lama" está por voltar.

Mais roubos e mais escândalos. Os pobres serão caela
'vez mais pobres e os ricos cada vez mais ricos. Esta é
uma visão do futuro do nosso gigante, onde um cadá
ver elege govêrnos e 'onde os vivos tem que se sujeitar
a vontade de um que não existe ... "

Aqui, o uso de bens púhlicos, a coacção fiscal, po
licial e funcional, e mais o poder econômico, elegeram,
por enquanto, 'o Governador.

Entre a influência moral do Presidente Vargas e a
influência material e sonante, a Nova Era optou ...
por esta!

,,-
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