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lncnmunlcavel O suposto autor da
atribuida ao deputado Brandi

Chegou Dreso a Porto Alegre-Enviàdo às aDtor�d8des mllit8r�.s do 110 - .�utro .��mpllce
POrU'O ALEGRE, 11 (V.A.) .cdos os elementos nue COI1- )essoas em Uruguulana, as se que a polícia :10 Exército militar pre"lOl'h pelo gene

- Escoltado .por um oficial .eguiu apurar no Prata e no juais afirmam te" concl uido prendeu sábado, cerca das tal Maurell Fí;hil. que se en

do Exército, chegou domingo sul elo pais. O encarregado jue a carta atríbuínu ao de- .�tJ.40 horas, na esqulna da contra apurmco a autenucí

a esta capital, sendo reco- Io inquérito Doiieié1.l·milibr, outado argentino Hr.:mdL di- Rua Bolivar e da Avenida Cade da carta dirigida ao ex

lhido, incomuni c ã. v e I,' ao. .egundo dívulgn () jornal cfi- :'igida ao 1"1' João üou:r:n. 0 copacabai.. a o cí.tadào J:'g':m- ministro do Trabalho sr. J',lão

Quartel da 3a. Companhia de cíozo "A' NJiL�", ouviu ('111 .nteiramente falsa. üno Albei to Mestre CorIero. Goulart e atrrbuída ao depu
Policia do Exército, Heitor Jruguaiana .:l.' deponnentos ?RESO OUTRO B1rl t(: \.!lO Picou ele á disposiçào da co- tado argentino A n t I) n i o

Malf'ussí,' apontado como au- te Iris Valls, pref'3'to claque- RIO, 11 V. A.) ... - �'oti.ci')u- .nissâo de inqu:}'::t,) policial- Brandi.
162.136

'. tal' da carta que se atribui a cidade e -mais I;�r:.ar;iv Pi- ".· ·.� � L � • • • • ••••• v ·.· ·J4"'-"' ....

t�ls;Bo,'�.,:,o.;.a,�,�;:n:...iel'.,80:�1:1:1:e;Jen�0:s::e�.:.lmLf�!.n��_: ::!1..1�1;1�1�;n�e�n�:t'}e�(:.:l:)�I;el;.illl'li_;.·�0'�e';.��da;l�'a�'.l�'·,ae;.· Os noIp isias .• nue .

a�sur�o f nóp�:;,';:�;��1�;5T"bunal R:�e;;.;:;;��;et::.
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y V �ÕÕNfEMPEÜYS�"
�:r�u;��:�:�cla�l�to�:' �.��::��� '������ �:;l�3 �:l :�o���;:�� Lacerda concitando os militares - contra os eleitos PREFEITO O SERVICO -DE CADAS-
�:���n���1s:�v;�'e��!·;10 e;�:ra��� ��a:,;;��:����, �;���:�t��\���� Crit,ica o &ov8rDo� o MI!listro da 8uerra

TRO 'IMOBll'IA'RIO'
.0 general Maurell, ns, eídaue irereíto 11'L,"Va!ls. Alíás , os e à' JosU"a Eleitoral
ele Uruguaiana, teria ínclusí- .ornaís daqui estampam no- \I Foi iniciado o Serviço de

ve reproduzido a elaboração sicías sôbre I) caso ela carta RIO, 11 (V. A.l ,.- No seu litar que sncorajasse "Justi- sos do brlgadetro;' (lo almí-
Cadastro Itnobiliárto, inicia-

'do documento, ralsíücando à itribuida ao rl�otltado Bran- artigo intitulado "DD,r posse ca Eleitoral a cumprir " seu.l.rante Amorim cio Vale, dos
tiva do mais alto alcance e

aos gregórios é, trai" o Bra- dever, que ela não :. umprlu chefes militares e dos lide- ,.

vista: daquela autoridade a di pelas mais variadas ror- que visa a 'organização de um
sil" o jornalista Carlos La- ao permitir "currais". o pF.- res civis desta nação. 'Eles,

assinatura do -parlamentar mas. "Ultima .Hora", adianta perfeito cadastro de proprle-
'argentino.

.

,

que o general Maurell já te-
cerda ataca o min istr i da gamento de condl\(�,i't.oao_ eleí- c:rtamente, nj-o os eSQu_€ce- dades e se justifica plena-

Desta capítal, (1 sr. Malfus- ria apreendido r. máquina de Guerra, general 'I'elxeira torado pobre, a utítlzacào de rao, Mas, aos ':jÜe se cuzem
mente pelo progresso já al-

Lott, dizendo: venalidade; ,,1 envenena- pollUcos e cór.tribucm para
si foi enviado, em aviào <te' escrever que serv'u an f�lsi- . cansado por Florianópo!!s,

R· I- "O apolit,icismo (� o "k?::t- menta -da opinião dl'i: eon- .encorajar a lJiu!' politica ·e
linha da "V,td�f', para o .10 ficador ela' cnlt� e per,en- A inàugu·raçáo

, lismo" do minisL:"1 d9. ('}Ul'r- tra as forças 'u'ln}�das, apre- se dispõem a lhe garantir a
,
de Janeiro, :;ndc chegou an- cente a um funcil)nário ' da O Serviço de exeeução (io

ra saido 00 gpliW JI':';4 de sentadas como inim;gas das sua volta ao poder:. com um
te-ontem às : ti 'noras, sendo Alfandega de 'U'cug:ua�ana Cadastro Imobiliário foi lan- res iniciaram os sel'vi.qo;;; (.:e

entr'egue no Ael'(;pcrto �an- que a teria empr,')sbdo - 8.0' agosto são respons;lv,:L pp- liberdades e �'la
.

democracia, "legalismo" frustro, anemi-
çado oficialmente ho:!-= à tal'- mediçãQ, qu,.e decorreram (.om

tos niU110nt as autoridades cidadão argentino :.',lalfu.ssi� los seguinte, reslJ.!L'.�ios: ,() enquanto só o gt!l1Ll'al Lott co, tibio e pedido tem0s o
de, com a visita do sr.'Pro- tôda a normalidade, tendo a

rÍ1ilitares, :\ di.:lposi(;ii.o do Cjue já estaria pre,,') em Pôr- estimulo a Kllbltsl�hek para era apontado CO'\110 o "r;ene- dever de recOl da:' este," do� fessoi dr, Osmar 'Cunha ao população se interes.s�do vi-.

prosseguir Da SUe! iiúhá de ral da lei" o fL1Cicl' da paz' e pontos funclan'.entai�.:
presidente da çomi.s,3f1.o de to Alegre. No Ministériv ela 'escritório da "Serviços''i:éeni- vamente pelos trabalho.3 ân

::J.Udácia·, bJ ('0J1[1l,Ú0 e rk!iU- da d3mocracÍl. -- estnmhos 1) - Ao assumir o J.joder
Inquérito. O general Mam'fll Guena �1. report:.tgem d"'A cos Orgamec S. A.", localizJ.- execução. O aproveitament.o

.

_Nol·te" IOl' l'nI·vc·,'rn�.. '-1," (j'.le
nião do pCDS<lmel1to milit::1.l' titulos para um general a.po .. pela força de um. lO:!le, a :�·r

continua em l:i1'ugllulana, co- _ _ '.1_' • do no primeiro andar do edi- fói integral-na expressão dkl

lhenclo elel1le�'Jtos tlucidati- nada, oficiú.lmentf. ali ,;,e sa- em face da �r�se; c) Jerrota litico e mero cmnpI'lclol' ele de agosto, todo),> os. que do
fício da Prefeitura: técnicos que acompanh9.'c'fl.m

vos sõ)J're o caso. í)ia sôbre o (!8,:Jl 'ela cart.a I
da cedula ofiCIal e ema subs- ordens:', I novo governo pa! tlclparam,� Entre as figuras presentes os recenséadores _ pois se

A"'Ll>E.ENDI"''' .... "}."(,\UIN'." ·'Ll·l·b ,;rl· I ('e·)Jl·t"(·l· al'-I
tituição por uma- cédula . Nas SuaS C0nc]usôe.; o ái- ainda n!;üs oS,milit.'l.'·t.-, C011-

.� c OJ'�'� " :... � "'." 1.." ,1 • o) I " h ( ,
. destacav..�m-:se, além c;o sr. obsel:vou um'a completa CO;.:l-

.

que. permitiu. u UtiliZHt)iO, do reto!' ele "Trib.._mü de

I�,:1.1rlr.en-1 tl.·airum com.'a.' ilX!Ç,i.O'. impii- bo'l'aça-o do 'povo q'w. J·a'· n,0111-RIO, 11 �V. A.) .-' Infor- gentin0. I
i. i?refeito, os senhores:"

_

","C"

rna-�e 'que o e;enerul lV1aurell A .CAR'l'A :mRL\ 1:;\1 :�!� j' eleitorado�
de e:�clstl'l) e ele sa'� ac.entU!1: "NJ o "'1JreeJs_a- Cita (u �XPhcl'J.ll1e.n�e, pm Vereador Antônio Apóstolo, preende o 'valor e fi im�kl)'-

"
que ,se en<!Ol!\.!';C atualJl1l'nt(� RIO, 11 \ 'l. A.I ;")s ,IC!'- �curral': d) falta�a;;. arJu,) l)1I- m.Os. "llWOCar os (:�mpromls-. compromIsso que env.J!ve. a

líder do PSD na Câmara Mu- tância de tal serviço ..
-

. . " ..
1

�--�"'..._ ...r;;.na. à{')n"a-�Í!)U·l.l -a ....uadlo-, - ... - - �
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. nicipal; Dr: Reinaldo Alve!f:' A prímeira econortiia a ser

"

gat aqui no Rio na. 'pr,)}:1!'1la grande clei3L.l(IUe, J.e(:b�.l0ijc: .J :1 '" l' � ,'; r_o -i. L'llçlacl.ê, nVIcR; ,."-,';;>3 e.?n21110- Diretor F'�ierida; Dona Allbe- recenseada foi a do dt. Ma-
" sexta�ftJl'a, trazendo c1msigo do general 1I./T::tu ..é:J e OUtl,1:

'

A I"I·Ç, a-o '0 .:'d e' G'u'arraól·'Iolr' ·II'�· ���s� B�����'>;:jea'��1 n�l:����� �l�a.Mt·�l;l��ãQ: DDir�toDr�'b' de ).d-- noel Pedro da Silveira, resi-'

,

' ,
.' tte 'ue' 01' 'tIa]. uer l'etex":- ..11111S laça0, 1. 1

. ?he-, dente na Rua-1'ene'1t,y Sil-

1l8.G�•••iI).l......,•••••••••••••••••••••••••••••c .

. '.' ..
g .p q q.

, P,
_

rem, Procurador Mun:clpal; veira n. 16, onde <> f,ul1ci0ná-
!....

. to aos resp:msaveIs pela" des Eng. Onaldo Pinto ele O!ivei- rio �ncal'regado d.a colheita

S'OBR'E O DESARMAMENTO
Em Guaramirim, na l'ecente campanha houve :;Taças do ano passado, aos',. ',u

.

I P d' r' "'1'.

. 1 a (lI manoe e 10 ela 01 - de dªclos obt.eve elo morad,or
.

.

um crime bl'utal e estílllic1o, no qual Ílerdea .\ v,,, Ll'aidol'es; 2) o amor à lei, a
. :, .' S' A" L t n" t.

.

lIa uui chefe ele .família (lHe lutava pelo pão ho- �l)" c- o el' 1"
vena, I. II en z, �. u ,a- os informes necessrrl'ios para

,,__ Ira.u e �az, o c ese.):) �te
.dor da Rl'efeitul'a: Gustavo o preenchimento elo Iormdá-

ne'sto do seu la}'. O assassino, individuo c1esQl'dei- �,l'(lel11, a anSiedade \)"1' me ..

Neves Filho, Secretário Ge- rio de Inscrição de Pl'Oprie-
1'0, embriag'ara-se na chunascada poiitit:ã (la hores dias pal'a o Brasil exi-

raL \ dades.
U. D. N., da qual !walHlu expulso e mal'ction para �em precisamente que o po-

IAÕs.· presentes foi feih uIna Fomos re.cebido pOl' foste
o crime. .ler não, sej,a de novo entl'e-

demonstrac
..
ão . do planeja- Proprietário com a maior

f:sse delito serviu lle pasto às mais íle!'vC;t'"fl,;; 5'ue aos que dele se a:'')ssam
, . menta dos Serviços' pl�lo ciro cortezia. o que muito nos I:'en-

e sórtljdas explOl'uções, 1101' parte Elos' dial'lílS e para, com a maquina gover- •

semal1l).l'loOS palacianos, nivelados e prOmí"ülJO.'l 1amental na mão, destruir a
Rui P. Souza, l'epl'es?ntant(; 1 sibilizou - declarou-nos o

da Orgamec, e do medo como
I
chefe dos serviços de C3das-

na falta de reslleito, ante;; de tudo, à pl'opria víl:1- ,ei a ordem a paz dos brasi··

ma. Pasquineiros l'l'lercenários e desa:v€l'g'o'nha(jo�, [eiras. Não agir agorn, em
iam ser executados. ttndo sa- I tro

- e nas restantes rtl!:i-

lientado os benefício., que re- dências recenseadas não
insultando o luto de uma família, fizeram-se fot.o- :10111e da paz é garantir a

, sultariam para a cidade com houve uma dúvida siquer e
grafai', com ares d:J mais cínica e fingida cOll:>ter- guerra civil amanhã �;ão 2- a' organização de um cadas- se tivesse havido, fácilmente
nação, ao lado do cadáver, para depoi.s prcLende- sir agora em nome ela lei é
rem tirar l>roveitos. eleitoralistas des,ses retrato::! e lestruir amanhã toda a le- 111'0, em perfeitas norma:; téc- ; pode�ia ser resolvJdfl. p.�los

nicas, rigorosamente estab,e- I
funcionários encal'regac..o;; 0'..1

clichês, gali\lade no Brasil.
lecidas e já implantados f:J11 pela direção dos serviço.� que

Sem base alguma, os necrófag'os da impreusl1 E' preciso que OS membros I
dLversa.s cidades. do Br9.sill deseja prestar à popula�üo

palaciana, situal:am logQ a vítima como mlel\is-

1.10
governo Café Filho, inclu-

, como Belo Horizonte, Rio de todos os esclarecimílntos n('�
ta entusiasta e o criminoso como pessedista des- sive os chefes militares qlle

Janeiro, Curitiba e �anto,�, !. cessarias.tacado. E o P. S. D. e seus dirigentes tiveram Ijue participam das' su�s respon-
, .

suportar todas a;s acusações, das mais torpes, as sabilidades, saibam que 8e o

mais
I
infames: sicarios, assassinos, habituados a )leitorado escolheu os grego- ReclasSI1fl-.caça"O donl:lfC:ll'em de sangue suas caminhadas.. . :ios o fez precisamente pOl'-

x x lue o governo Café B'Hho n.�o
x :!umpriu o seu dever. A im-I F·' I-

'

Guaramirim, em nôsw Estado, foi a tert'a es- )unidade dos criminos03 ge- uo·clona ISmO'colhida l>elo dr. Paulo Bornhausen, filho do Go- :ou no povo a ideia de que J
vernador, para se·u feudo eleitoral. Por ali se ele- )les não eram tão cr;mll1 )80S

g'eu deputado e para ali fez a administração pa- lssim - tanto que um govel'- RevI·sa-° dos ' atual·sterna carreaI' tudo quanto quís, a tal ponto que, 10 de homens de bem n�l) t.e-

enquanto o Governador vetava um' crédito de le como puni-los, Essa im-

f
' -

dCr$ 300,000,.00 para a luz da Laguna, abria outr» :unidade fortaleceu-os, deu- ace êI ma)OraçaO suge"ri a
de Cr$ 2.�OO.000,oo para a luz da Estrada Schoeder! lhes audacia, aumentou a

'Por duas vezes, as urnas de Guaramirim Llc- iimpatia que ·a :ol'o'paganda para OS m.·lilare·s
ram vitórias eSlJelaculares ao Governador e ao .1âvia criado em S911 re[l0r".

seu filho.
.. RIO, 11 (V. A.) .� Heuniu- sr. Lopo Coelho que o plano

E �gora? E agora, depois do crime dos sicários ••••• •••••••••• ........ se pela primeir:l vez, des'�le de reclassificação já recebeu

e assassinos do P. S. D.? E agora, depois'desse cl'i- que foi oficialmente eon.sti- pf-irecer de três cü:mi..;sves,·
me, ju,stamente alí em Guaramirim? E agora,_ de- UM MINISTRO

.

tuida, a sub-comissão incum- faltando agora ap':lnas o da

pois das exploraçÕes malvadas, canalhas e sem
.

RIO, 11 (V. A.l -- !'18S ro- bida de examinar gntes da de Finanças,
conta que êsse delito despertou e sugeriu à im- jas políticas ligadas ao Rio apreciação da matéria pelo O estudo do .1\ssunto vai

}Jrensa agronômica? 3rande do Sul, setor do PSD órgão técnico. de finan"ail, o começar entretanto pel J

, Ag'ora, o povo de Guaramirim deu a todG!> esses lHe apoiou a canc\.idatm'a projeto de lei que truta da própria comissão. Ant.erior-.
'. .

1
. t,TUbI·tschek ou·vI·mo.� o co- reclassiffcacão do luncioná- mente ha,viam sido ."p'.·e,oe11-sacripantas irresponsaveIs a maIS (ura e a maIS >.. ,�- .. ,,-

formidável resposta, pulverizando a vilcza da;;; mentario de que um dos mi- lismo público federal. tadas cer-ca de quinhento.> e

eXI>lorações. 1Ístros
.

do novo goverr:o tRI- Nessa r_eunião o deputado cinco emendas tendo [:ido es-

O povo de Guaramirim, revoltado com a hipo- lez saiss.:l. daquela �orrente. Lopo Coel]1o apresentoli ])1'0- tabelecido um prazo para a

crisia e o tartu.fisnio, 'denotou fl'agOi'osamenie os posta no sentido de/imediata apresentação de llovas, ú

candidatos da exploração do crime. revisão dos atuais ni \'eis de qual terminou no di'1 .,ete do

De cerca de 2.000 votos bathlf<�, VÍJ1IEjll sentio aumento dos servidores civis corrente.

as vitória� do Govêrno' naquele fIlunicipio.
. FALECEU GUTSOV em face da majoração �uge- O líder petebista �.[élROll

De ma�s de 300 foi agora a derrota! MOSCOU; 11 (U. P.l __ o Ó rida para os militares. Omega, q.ue é presidente da

Esses númel'os são ferro em br:4za ,nas boche- orgão oficial do Exer.-:itD fio� Comissão de Finan('�\sl ln-
t viético� o "Estrela VCl'luelha", - "Minha proposta - fri- formou que o proJ'eto de re-

chas/dos acusadore.> ignobe�s, eterllos descreu 'es

das forças morais, que tudo reduzem aos próprioS'" anunciou, ontem a mm'tt, do sou o legislador caricca -- é classificação terá áli rápida

inte.resses, escapos· nos sentimentos . da l)l'ópl'Ía rpàjor gen. Nikolai S. GULS0V, para qué � melhol'ia seja I tramitação. Disse ês.,:e parla ..

Bulcão Vianna. dignidade'e que, por isso mesmo, não sabem lnc-
do Serviço tecnico de enge- ·concedida naquelas nJef,maS mentar que até o fim do mês

Para a sessão cle posse, por zar a alheia. nheiros, após prolongad:.t e11- b9.s.es com a paridad'� de tl'u· o projeto' deverá :leixa:: o

nosso intérmédio, são con- fevmiclade. O jorna: não c:eu tnmento que Sempl'fl existiu próprio plenáriO da Câlllara,
vidados os 81'S. Sócios. •••••-re••lilliiíliíiiíll'.fíili·-IiIiíIWIilI=IIiiI.'.SElltliWiilElilliW••I.'....nil.I'.·••• 'l idade do extinto. . desde a lei 488". Observeu' o LLmo ao Senado.

Edição de hoje - ti págmas

NAÇõES UNIDAS, 11 lU. te�aJl1ericanã exigiu fO.3se o

- Os Estados Unidos se opu- assunto' adiado pal'� depois
seram firmemente a uma ini- desse encontro. A icéia par,

cia.ti#a da IncHa, com o apoio
, çlo· blo.co asiático .. afrie9.no,
no sentido de que fosse 10-

, vac10 a efeito um debate 31)-

tiu do sr., Menon, (l:.�le.gado
:.ndiano. Os . represenümtei>
dos "quatro grandes" e ào

'�. .

bre elesarmamento, nas. Na- Canad�t rmmaram uma se-

ções Unidas, antes da cõnf;� rie';C!li'coIlversações, há dias,
rencia das quatro potencIas 3��1 tI�le até agora se éonhe
em Genebra, em fins do ·,Gç,r�. ç_a' 'qualquer novida:lc! em

rente 111es. A delegação -rr.or.:'� torno do assunto.

DIREITOS AUTORAIS
WASHINGTON, 11 (U ..•

P.) Esta convençào firma:la
- Cuba ratificou a Conven- em Washington em 1946 üe·

ção Interamer.le:tnél dE; Di- fine e classifie:t os di!'cil:m

reitos Autoriü:', nnintlo .. se, de autor em 1"8::.1cão com edi

assim; aos trez0 paísc.s ame- Gões e reproelm}õ,"s de obra�

rican03 'que já l'atil'karam originais em Dlttrcs paises.
tal convençãQ. Os d()curnen-

Já foi ratifkH(l� portos de ratificação foram de

positados na União Paname

riGana pelo delegadG eubano

Ar-

_;entina, Brasil, BoHvia, Cus
ta Rica, Chile, F.:qnadcr, (.�'.Ia·

�emala, Haiti, I-Ioncluras, 1,10'

'dco, Nicarágua, Paraguai f

RepLlblicana l)omjllr.ull1:J..

ante a Organização de I:·,sta ..

dos Americanos, eh'. 'José 'r.

Baron.

RIO, 11 (V. A.l -'- O mi

nistro Luiz Gallotti, :1PÓS t.er

l'(;('ebido dos presidente:; de

congratulo-me com V. Exc:a.

.pela nor'l11alidaele do �r[1l1s
curso do pleito. 0. ,Tustiça
fleitol'al soube h'JnI'ur aq o.lase todos os Tribunais Re

;:;ionais Eleitorais do país te- cCilfiança da niv;üo' e e.stol'

lt��ramas proclamando a boa

ordem e a nOl'malid,\de d3S ("'rto que assim )ü. de conti-

, eleições de 3 de outubro, ac2... :1lJar no cumpriment:J da al

))13. de enviar o seguinte des· t�, e ardua tareLl. que a CUl1S

j)élcho: "Agradecendo "ai va- Li�·.uição lhe reS(�rvo-.l. Aten

l;osa colaboracão l't'l�ebida ��,.)2aS saudações"
•••••e•••••••••••••••••••••••••••••��•••••••

,

INSTITUTO HISTÚRICO E GEOGRÁfiCO
A 8 do corrente, elegeu o

Instituto Histórico e Geográ
fico de Santa Catarina a Di-

dente Prof. Carlos da Costa

Pereira, 2.0 Vice".presidente
Major José Lupél'Cio Lopes,
1.0 Secretário Dr. Oswaldo

) -

Rodrigues Cabi'al, 2,0 Secre-

tário Prof: Luiz Sanches Be-

retoria q'lle o administrará
no biênio por começar a 12
de outubro próximo. Nesse

dia 'às 19 hora.;;, na sede so

çial, à. rua Tenente Si!veira,
'n. 69, será empossada a no

va Diretoria, que está assim

constituida: Presidente De�

sembargador Henrique da
Silva Fontes, 1.0 Vice-presi-

zel'l'a ela Trindade, Tesourei
ro Prof, João dos Santos

Areão e Orador pr. Oswaldo

Cfl.,lH

càrta

Regional Eleitoral
•

Aí'IJRA(\�O REFElmNTE AOS. DIA§ 4 A 9 DE

1.993 URNAS APURADAS
VOTANTES - 334.459
14 Urnas anuladas e Impugnadas

PRESIDENTE

Jl}AREZ TAVORA .

ADIlEÜvIAR DE BARROS .

PLINIO SALGADO .

USCELINO KUBITSCHEK .

83.587
54.849

.54.196
127.043

VICE-PItESIDENTE

JOitO GOULART·

MILTO_N' CAMPOS
DANTON COELHO

147.101
142.441
14.323 _,,_

GOVERNADOR'

FRANCISCO GALLOT'I'I , , .

JORGE LACERDA , .

16i.756
164.897

VICE-GOVERNADOR
JOSÉ DE MIRANDA RAMOS .

:tIERIBERTO HüLSE , .

162.405

O sr. Prefeito e as demais

pessoas presentes rícaram
muito bem ímpressíonadas
com a demontração efetuada
e teceram elogiosas conside-

.

rações 'aos trabalhos já rea

lizados.

O Recenseamento

Pela tarde os re':!en,;;(·a.elü-

, ,

.-DIVeIS

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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Florianópolis, Quarta-feira, 12 de Outubro de 1955
• __ . �.

._-- .;-�-�---------.�-...-
- e

o ESTADO
2

' e �' __

MINISTERIO DA AGRICULTUk'A
SEltVIÇO 'FLORESTAL í

DELEGAéIA FLORESTAl. I ...-
REGWNAL

. ADIIINISTKAÇ.iO
.

Redaçio e Oficio.. , à ru. COD'
.
""CnUOO" 'COM O, ESTADO Dr.

IIdheiro Mafra, D. 160 1'el. .022
g�NTA CATARINA - C:J:. Postal' 119.

t. . V J S O Diretor: RUBilN', �. __AMOS

A Delegacia Florestal . Regioúa I,
DO senttdo .te coibir, ao máximo pos

sivel, as queimadas e derrubadas de .mato, afim de ímpe
pedir os desastrosos efeitos econômicos e eeoíõgtcos que
acarretam tais práticas. toa:na público � chama .a atenção
-de todos os proprietários de terras e lavradores em geral,
para a exigência do, cumprimento do Código F\ores'l:al
(Deer. 23.7113 de 23-J-19�4) em todo o Estado.

QUEUlI.ADAS E DERRUBADAS DE MA'l'O
Nenhum proprietário de terras ou lavrador poder�

proceder queimada ou derrubada de mato> sem_ solicitar,
com antecedência. " neeessaría licença da autoridade flo
'�estal competente', conforme dispõe; o Código Florestal em

seus artigos 22 e 23, respectivamente; estando os tnrratores
suíettos a p'enali�f4des.

_

'

REFLORES'fAl\ffiNTO
Esta }:\.epartição, pela rêúe de viveiros florestais, eru

cooperação, que mantêm no Estado, dispôe de mudas e se

mentes de espécíes flerestaís e de ornamentaçãe, para for
necimento aos y,gricultores em geral; interessados no reflo
restamento de suas terras, além de prestar toda orientação
técnica necessária. Lembra, aindà, a .possibiUdãde da ob.
t�nção de empréstímes para reiloresta�ento no Banco do {NFOR�AÇOES
Brasil, CQID juros de 7% e prazo de 15 anos. UTE!S

. Os interessados em assuntos florestais, para a cbten- -O-

ção de malores sclareelmentes e requererem autortsaeã» 'I
O le.ltor enco_ntr.rA, nlla'. eo-

.

.

. luna, ínformações que nac llta.

I
de Iieençapara qUeimad.a e derrubadas de mato, d�vem diàriamente e d. im.diato:·

VENDE-SE AS SEGUINT""S PROPRIEDADESdirigir-se às Agências Florestais Muni'cIpais ou diretamen- JORNAIS Tal.fvae .I!I
, . -' ..

d' S t O 't o 6 O Estado .••
'

•••..•••-..... 1.02Z A Casa n 12 na Rua dos Ilhéus
.

(antiga Visconde-� > te a esta Repartlçao, sJtua a a. rua an ";ii . lImon n. A Gazeta •..•

'

••.••.•... ,.. 2.666 .
"

..

p�,.$ "'1l:.; o Jl·JL Flo:'1eDÕpC)Us.
.

Di'rio da T.arde........... 8.679 Ouro Preto).'ii'ii"
.

e T 1 f" . 24711 - - Caixa Postal, 395. A Verdade ....... "...... 2.010. A Casa n. 13 na Rua Silveira de Souza.í\ I

,s E::e;::� t�l�gráfico: Agrisilva - Plertanôpelis, S. C. lltis��t�I�ficjal ........ 2.688
As Casas nvs, 1 e 3 na Rua Sete 'de Setembro<

•

•

Carldedm Uma casa de estuque na rua Servidão Moritz, (�orro)
� r/ ,A

. 'l.';'''I'!lítH'!'''·�.
V.'a'gem com segara'01'8'

.

lE;F��L:::::::::::: l1� com ��:';:�: :.::'�i�:.:�ç:o�,: t���:�O�o x 30 no inicio., 0UI1AIfTE TODO DfA
. y Militar 1.117 da estrada do Pantanal (lado da Trindade), preço Cr$ .

/ \<.. .' nos \!4J)CJOS
.

e rapidez :�t':,��ir:;:��b;��7c�� :::� 40°"1'��at.r com o Sr. Doralécio Soares ou o Sr. Sílvio •

%M'
.

".' ,-D�'
-

08.'�,.� ��i�
. 80

NiAP.ÔÓOR:ím-Biiiliilio:
DO II�p;0�I�i;crI�a�W�(�s�a�I'�aU:c(;0'm:::I':8�8;r'1'O' ::::

Sonsmí

::: - �.� Florianópolis - Itala! - Joínvllle � Curitiba • 2.088

R'
• .

"

X
' ,,"l'_ -?;" -J.

,
-:_., :...... ...., Policia_ (Gab·SDele�ado).. 1.5�'

alOS
,

.

� '.
, . �

ICOM.PANHIA
DJI'

J...

A
A ..

•
'" R.ua·� Deodoro e8quin8�da .

TRANSPORT:lS
'��� gencla. Rua Tenente Silveira ITlcJ!:R.�� " 700

iRE' �VESlIHU1ARES' -- 'gf�;:�::S?:::::::>i:ru Ra....,.n... ram08CO._- .

Real .•.. ,.,............. 1.168 Pulmões e coração (torax).P'A'RA·'.·· A'S FA.CT,.fL"D../cA'''E'} DTi' DIREITO, FILOSOF. IA, candinaval ••.•�....... 1.600
i' d ( I 1 t fi)

t.J
, ..... lJ '" ..,.

• HOTÉIS' Estomago _ intest DOS e figa J) CO.0C S orra ...
.

MEDIGINA, FARMACIA E OnONTOLOGIA.

18ANCOdeCRf�ITO PO'ULARltLUX
::��� Rins e bexiga (Pi.eloguafia).

C·,,-U'"'R'SO·BOSCO !,Magestic -...........
Utero e anexos: Hist6ro-salpin,ografia com !nsul1.. -

.

.'
. i ,'. '.

,e AGR.icOLA .

.

I I �:tr:���a .:::::::�::::::: :J1J ção das trompas para diagn�tico da esterffid�de.
Matrícula! Livraria .Lider, até 81 de agôsto.

I..
n .. _ .!'i'1I..aJihMrI'.1'6 '.

. '., Cacique _............... Radiografias de ossos em geral.
I .

IMM), v
-:-__d' __

' --
. Central .....••

'

••.•.••• '.' �.694
Medidas eIa�as dos diametros da bacia para orienta-Informações :,�ocal acima ou. pelos te efo-nes 2316 e

,
. fL'O"IA". "'"O'POLIS _ 51;.�,""�""rlnA. Estrela : .,171

"661 1\ 11 ... " ...1... '" Ideal , ,,!.... I.'" ção do parto, (Rádio-pelYlmetria).D.
-

ESTREITO .

J, Dlàrlamente na Matern1dade Dr. 08.1'l03 Corr!&�
•

-�k�duáhlas:,l de s�embr�
.. _ I �D_i_��u_e��_.__._._.._ .•.p"_'_'_"_'_'_'��"�'�����_�������������������.. -:--:-- ..� �.

.

�
�

INDICADOR PROFISSIONAL' D�. RO�rS+
Com pritlca no H03plta.1 816

DR. 1. LOBATÓ' DR: WA.LMOR· ZOOR E'ranelsco de As.il
. e II!! °u.ta

! -.rr '0'0
.

I G!\RCIA Cu'). do Rio de ,Janeiro j
, .J: J..un. ,�. CLINICA !Í{ÉDICA DR. MARIO WJ:N.

I Doe_!:•• do .pare)llo re'ldratiu'l" Illllll...... !:;loSl. r.eu!•••• l'fa· CARDIOLOGIA Doenças Internas DHAUSEN'.-.
, ", TUBBRCULÓSlII '!clOI!!.a

4. Medici... li. Ua\ly"r- Contultõrio: Rua' Vitor ••1·
CLiNTCA MIl:DICA D1I ÁDULTO!'DR. ANTONIO DIB

IRADIOGRAFIA
I!l RADIOSCOPIA .Idade ti.. Br••U reles, 22 Tel. 2676. . CQRAÇAO __ FIG:ADO _

MUSSI . DOS PULMOIIS Ex·I ...terno 'lIor conculo '.!li ••-, Horários: Segimda•• Qu..rtu i íUNS _ INTESTINOS ,Iil CRIANÇAS
Clrnr!!'l. do Torax I ternlda�e-Il,cl)la, Sexta feiras: Consultório - Rua Joio .Pin.- lIIÉDIC!lS -

.... ,Form.do pela: F'.e.nldllde Nllcle-, (8a11'!ce do Prot. OctArip"', Das 16 às 18 .horall.
-� Tratam�nto moderno da

I
to, 10 �

'l'e.1.
liI. 7611. .CIRURGIA JL!�I(C nal de MedlclnlA, TllIlfolot;I!iU" I drlenea Lima)· l Residência: Rua Fdip. Sell- Sn�ILIS CRoenSI�due-lntac8I'a: .. DRau'8 (...�t.-. '�Ii.11.orJ-':.

GlllRAL-PARIOB
1 _ 'flsloclrurll'lio do HoslI>UaJ liI..- iEx-la�erno do Servi!:o d(. ClrDr- Imidt, 23 _ 20 i1nd.,f, "pi. 1 :...... .._ �. � '"So:rV1ÇO completo!! • ...���iH'I'(L ria )lllll.)iJ

,

_' ! ..
ia li. H08p"t�1 L A. P. IL 'T. C.,. Tel. 8.002. '

Consultório - Rua Victor nior, 46, Tel. �.81%.�'Ado da. DGBNQAS DeB S ....� !CUflO de e8pedsUIolilçle }!leI!> 110 RIG ele laDeiro
_,

---_. e_

'

lUeirelles, 22.'!l.AS, co?" mod6t�o. mlitodol •• IS. N. T. Ex-l'ntei'U ., JlJt-ucJ�. Médico do Ho�pital de Caridade.' n'R. HENRIQUE PRISCa HORANIO:dlar•.,.co. e. tr�,.miinto. tente de Cinrr.a II. pl'..r Uil''''.
e da Matermlia�e Dr. 'Carlos

PAR ""'0SULP COPIA - !USTRJtO -

• ,

.

.

, j Correa I A.lCl Das -IS às 16 horas.SAL G.'OGRA:rIA - J!JI'!'.A.' \)_ Gul�adM (:aJe>'.
'DOENÇAS D.I S.NHOltA8 - Mll:rICO Telefone:' Consultório _ DR. ANTONIO BATISTATO SA'L Cfrnl' F.ti.,a Bc!lmi�1: I!li --I ,�LISJlO vÁ

_ Fone 1801
•

PARTOS - OP�RAOO.S "
Operações - Doença. de 8,,- JUNIOR'

..
Jt.dlote,-&!,III Poli!' I)�"•. e��;a. AtendA 11m hora .Eueed$. !ICOU':

Rua Joio PInto o

•.
UI, Inhonl.

- Clinlca de Ad.Un.. 3.415
CLLNIC..l IlSPECIALIUDA. D:tIEJetl'ocoa"uJaçlo - _,aleNI .J *fIl

. Reli;.: _ Ru• .lat.vQ� Jnnlc.r.· da. III,OO,à. 18,00 h() ..�.. CU�80 de Eap�cjali�açio no i Rsidência: Rua Jo,.6 do
I CKI.A..1Il'ÇAf!

VIoleta e Infra Ver"\h::.Ile.. .

80 _ F • %1196' Pela manhA .tand. chã- I={ospltal dos SnvJdoru 110 111''':Clraaultórlo: Rna Traj.no,�n.l, one.
, riament. DO HOI"ltal do tado. jVale Pereira 158 _ Praia i

Con.nltal dai II 41'.11 horas.o d "'dil! 1 d :.: ntinlo li'

G i' Ru. e .C"na . .Pedr. 1II1l'lleÜnllo.
1 an ar. - ... e I) o o ,,'

DR. YLMAR CORRllA Carid.da.
-

-

(Serviço do Prof� lI!:al'il!DO jll \ da Saudade oque rosHor:'rJQ: Dili li às 11 llorae "-' .

Residênci.: _ Andrade)
.

I

I
-

. ; 12.Dr. "',0831. CLtl\;ICA liItDJCA Ru'a: General Bitttnconn D. ConsultaI _ Pela IDalIlll ao I
- ADVOGADOSDa8 a àa 18 Dora. -

01'1<'1 CONSULTAS du 10 - 1lI há- 101. Telefone: 2.6111. Hospitlll de Clil'id;ade, _

. DR. JOs:i!: MEDEIROSIIUSSI ra..
•

.

A tarde das 1510 hl em dilul-Re:aid,lnci.'
-

A....nldll Trom- Rua Tirsdenh ;; � Fone lI4.1/; DR NEWTON te no conlultóriu 11 lluliI Nun*a DR� ANTONIO GOMES nE VIEIRA�owek,., U.
.

. __�.. __ , I DR JOS.... TA'TT IA 'C>1,,'a 'D'A'rTTT .A Machado 17 :Jlquip' 4e Tira- AL1fIIilIDA - ADVOGADO -

'I.Ili � .-u:"""""j Y.LUn.
d t r I 276' -aLu Postal 150 - lUja' _

'.

CIRURGIA GIIEAL
.

en .es .. e . fi '

ADVOGADO "'
.."anta CetM'rJ'Da. IDR . J'OLIO OOlll IRACEMA i Residencis -- n. Pr.,,!��i)t4 1IJaCl'itórió e RIIIÍ(!unc!A1
J -o �.

j MOL.lII'STíA8 NJiI:aVOSAS :!i Doenç.. de Senhoras - Procte- Coutinho '4. Av. 1:iercíllo Lu.. UVIEIRA MIliN'l'AlS - CLINlCA G·...RA�, lo�i. - �letrlcltlade MUlca

l'
CLINICA Tele!ono: 18411.IllDIcn I Dr- Serviço NilcioI1Al d$ VQIIU-. ConsultórIo: Rua Vlto,r I.I- deIlSPECIALISTA •• OLFWB, ,a. Mentais. �eles n

.•%8. - Tel.fone, 1107. OLHOS _ OUVIDOS _ NA.I)};OUVIDOS, NARIZ li GARGANTA i
ç
Chefe do Ambnlllt ()', Rir!: _

.

Consul:;aa. Da. 11 Ilor.. em f ,I GARGANTA
TRATA'_.NTO Il OPDlIÁQI'l; 3 : ne Mental I diante: . I DO DR NEY PERRONEI• -V.r.....lâo - N.b;J,Ulla�. -I P'

.

t- A q", lte' -
ResIdêncIa: Fone, I,UI DR. GUERREIRO nA lI'ONSJ:CÃI' .

Ih1....,..
" !,l�nlll.a, uO .... f>i.lJ)..... Rua: Blumenau n. 71. .

-

MUND'Ultr.-Bo,'V< Colon1a SAInt An.
DOENÇAS DO APARBLHO DI Chefe do ServIço da OTOXI- nas.(Trau...lt.t. à. 1I1111..alh Mia: ConYul�otor"pia pelo �l.t:ro-, GESTIVO__ ULC1!lRAS DO as- NO do Hosr;ital de Flori.n6poU. Formado pOli. Faculdad. N.cl- Cura r.::.dical das infecções 8i'Q-das e cronicas, de---. (I!IIClra�lo) choque " cardillllol. Inadin .n-: TOMAGO • DUODaNO ALJIB: I '?os8ue a CLINICA OI APARlI!·

'I
naol de .... edicina Uni arlidade .

bAnlrlo-reUDo."ollla - J;�.lta II.. pi •. :IIalarioterllpi., P"ICQ·Crlll�.!�. I

GIA-DERMATOLIJGIA ii CLI LHOS MAIS lfODIIlRNOI'! PARA do Br_llaa aparelho zenito-urinárlO em 'l.m os 08 sexos.Oculo. - Modera0 f "'!B'.'''. CONSULTAS: '"'erça ,,�l1J�

-ITRATAMEN'!'f\
da. DO.IL'IlNQLS RIO Da J.'>NlII.ilO .Doenças do àparelho Dilles'LÍvo e do sistems :aIU'VO.O;<t. Ote-1llaolarl_.el.i, \Wee ta. de.. -U li 15 bora, ".�- I' NICA GAlJtAL

da ESPECIALIDAD. , Aperfeiçoamente na "Ca.. d. H'ora'rl'o'! 1011,. ãs 12 e 21L ás 6.
_

_• Elta'.) -(m.nlai) DR. JULIO PAUPI'l:Z Consulta. - 'P.ls m.ulll 11<'1' Saude São Iieu.l" .

71o 7:11_Horário d•• • àll 11 ,,",raa " Rua Anita Garlbt.ldi, *�qllj.__ FILHO ,·HqSPITAL., I Prof. Fernando Panlino. C9usultõrio: R. Tiradentes, 12 _ 10. Anda� _ Fone:da. UI li 18 lioral.
. de Ge-ne.ral Bitt.n�oDr', . .' A TA-RDJI - d.. • ••• _ 'Interno pOf 1 ''''lOS do S.niço' 32 6Cfrnlult6rio: - Rua Vitor II.!- Ri;SIDENCIAI .Rua Bo;! ii',n, Ex I�terno da zoa .nf.rma�•. no CONSULTORlO I

de Cirurgia .

4 _

•
r.l.. Iii - ron. 11171. 13� Tel.2901 - fi ServIço. d. &,aat�o-enterol'OlCla i GONSULTORIO _ au dOI' Prof. Pedlo d� E:luU I Residencia: R. Lac/erda Cou1;lllno, 18

"

� (Cháeai'à
,

R... - aua s� .Tore. II da Santa Ca8� d'o �IO ?O Janeiro
III,.HEOS nOe %

--

EstagIo' por : ano na ....tar- .> E h) ---. F . 8248.'011. '1411. .DR. ARMANDO VALI- (Prof. W. B"rat'�tnelh). RE�IDENCI.\ ,_ r.lille seJa-'
., nidade _ Ikcol."

I
�o span a one.

-

. ASSIS I·
Curs!?

.

de Den.olo&,i. (Prof. Imidt nO lÍa Te!. 21611 Prof. Otivio Eociri&,ue. I.i:n. IDR. SAMUEL FQNSEA RIO DE Austr�geello).
1

l'
Interno por ! �no do Puto' '"' ....._• ..-...-.. _ JV"�__............,.� �IRUaGIAO-DIlN'l'IBTA Doe Serviço. 4e CliDlu W...... ,

.

Ex mterno do Ho.plta_ mater-
'. IZ Socorro I ' , .C/\ 'Ciruaia - Prote.. da Asalatêncla MnDlclpal • .E�- . nldade V. Amar.l.· DR. ANTON�O MON

OPERAÇC.ll!S C B t Ih d Sil
. .. .

ln �a
-

. pital de Car1d.cie I POENÇAS lNT:lllNAI . DE ARAGAO CLINICA DB ADULT � Dr. esar a � a a Vell'8Deni!��� X • lafra-V.rna. CLiNICA KtDICA D. CJtlA1l-. Coraçãfr .. Jil.t�m.eo, !UÍ6dillO, CIRURGIA TRllIUMA'l'Oí.ÕGIA
.

DOENÇAS DllI J:lNr::úR_\S I Cirurgião DentistaConlUltório e "Iiilam, ••� . CA� ���L':'08 'I;l!:d: :t:�:�- biliar••.. 1.:1nl, (1""-.
.

.OTtop._dia C�NSULT�!l: �o Ho.pital d� li Clinica de Adultos e Criançasrernando Ia� J.
.

-

C ltóri' .:a Nn.. )ii[a- Conlultório! ViSor ..

trel.lj'
ConlultórIo: J?aQ. Pinto, 11. CU:ldade, dIariamente pela ma

I Raio XTel.fone: IIII .

on.u o,. #

la I" ZI
.

'Daa Hi à.17 dlarlament.. nha.
,

'

,Conlnlta.: ila. 'I," 'I 11,11 chado," - CoDlalta. • 1
D�. 16 à. 18 horu.! Mellos aOI. Sábado. RESIDJilNCIA: - B·. 'Dnart, I At�nde com Hora Marcadaa d.1 1(,00 A. 11 Ilor.! r

18 i!�;:nCia' Kna IarecÍlai G1I1- Residênci.:' Ru BM.i... lO. Res: BocalUva lU. �fut.el _ 1��
- Telef. 8,288 -I Felipe Schmidt 39 A Salas 3 e 4IlxclU'llvam.nte eom .or••• -

.'" ''lU Fon.' "iH .Fone: -. 1i.7U. onallopo IS. _ .

..... �._ .,1 UlarmiW, • - oDel ",
I

�------------�------�--------------�

A Imobiliária Miguel. Danx o
�

ESTADO FARMÀCIA DE PLANTA0

Gereni.: DOMINGOS .,. D.
"'_QUPW

Mês de' Outubro
1 sábado (tarde) .:__ Farmácia Nelson � Rua Felipe

Schmidt.
2 domingo Farmácia Nelson :- Rua. ,FeliPe Sch-

-Tem a venda
Uma' casa a Avenid_a Mauro Ramos

" Uma -oasa a rua Visconde de OUl.'O Preto -

Uma casa a rua Deodoro c/13,50 de frente e 46,60
de fundo.

Uma casa e um lote a Avenida Santa Catarina

Estreito
Uma casa a rua 14 de Julho
Uma casa 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 - Estreíto '

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 Plorianópolis des-

(te cem a quatrocentos mil, cruzeiros.
Negócio a dinheiro: .

Informações na IMOBILIÁRIA "MIGUEL DAyX"
Rua Cel, Pedro Demoro 1541 -,-,10 andar Estreito ou

EdificioIpase andar térreo - Fone-3376 - Florianópolis
. Uma confortável casa à Rua Presidente Coutinho.
Um terreno de 15x27 no Estreito, junto à Rua pr in

r-lpal.
I 16 lotes no Bairro Butiá,

. Uma confortável Casa na Avenida Hereíl io Luz.
i" Dois apartam-ent�s (parte financiada).

'\8S'NAl' URAS
. Na Capital

midt,

I
-

3 s:gun�da-feira (feriado) - Farmácia Moderna -

-

Rua Joao Pmto.
·8 sábado (tal::Cle) - Farmácia Santo Antônio - Rua

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

lipe Schmidt, 43.
15 sábado (tarde) - Farmácia Catarinense - Rua.

Trajano.
1& domingo - Farmácia Catarinense - Rua Trajano.
22 'sábado (tarde) - Farmácia Noturna - Rua Tra-

lteprelle�tal1tea :

ReprIl8entaçõ,," Á. S. Lr ra.
IJda.

.

,

Rua .3enàGor ,U6ntu, (O -,- 5°
andar.
Te!.: 22-6924 -- Rio d. J.n.lro.
�ua Iii dI' Novemh'; 228 6°

andar .ala 611_=- Sio·Paulo.

Ijano.
.

"
-

.'

Anc. Cr' 170,00 23 domingo - Farmácia Noturna - Rua, Trajano.Semestre Cr$ 110,00 29 sábado (tarde) - Farmácia Esperança - Rua'N(' Interior
Ano •..........••-

•• Cr' . '0,00
I Conselheiro Mafra. .

.

Semestre Cr$llO,OO '30 domingo - Farmácia Esperança -- Rua Conse-
Anúnci J mediante �ontr'to,

Ih' M fOs ori"in'Jis, mesmo nio pu- elro ara.
,

•.blicados, não lerão de olvídos. O serviço noturno será efetuado pelas. Farmácias
'A direção. não ae. r.elpclIllaL iIila Santb Antônio e Noturna situadas às ruas ·Felipe. Schmidt,lIel08 conceítos emltld-o. DOI a:--

.

'

tllCol .Il..ínadoe. 43 e Trajano.
.

' .

A presente tabela não poderá ser alterada sem pré-
via autorização dêste Departamento.
Departamento de 'Saúde Pública, em' setembro de 1955·.
Luiz Osvaldo D'Acâmpora - Inspetor de Farmácia .

lÍparelh.rem moderna ti completa para qua\4uer exame

ra.diolórie•.

..

DRA. WLAltYsLA...A
W.,IIUSSl

MARIO DE ,LARMO

CANTIÇÁP
MÉDICÓ

CLtNICA DE CRIANÇAS
ADULTOS

,

DR. CLARNO G.
GALLETTI

. DR. VIDAL DUTRA :FILHO

'I, MÉDICO DE CRIANÇAS
Consultório.: Felipe Schmidt,

,38 (das 14 às 17 horas)' .

Residência: 'fenente Silveira,
130 (F"'ne Jl165)

- ADVOGADO-
Ruo. Vitor J(eirellls" !la.

lONa: !.468 - Flor.i.nópQli»

. Dr. Lauro Daura
Clinica Geral

Especialista elp moléstias de Senhoras e vias uriná-

I
•

I'

I

.,

I
,

Lavando com - Sabão

"irgem Especialidade
da Ola.' WIIZIL IN'DDSIIIIL-JoID,1I18� (1IIrca�r811Itrada)'-

-economiza-se fempo�e dinbeiro
_

"

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



F!úl'ial1Gpolis, Qua:rta-feira, I!! .de Outubro de 195:5 U 1t8TADO

EM CONTINUACAO AO CAMPEONAJO DE PROFISSIONAIS, TEREMOS AMANHÃ A NOITE O PRElIO ENTRE O "'BUGRE"
',.

'

E O "LEÃO DA ILHA". NÃO PERCAMI :', '/
.......................D..IS._R_PJ'I.W...&........"'-....- ...",....,.m.a.�-.p.�fiI..,._.,.,._�................�•.,.".fIIj-';' .••••••••••••••6•...._�...�..'*-�.._�a�..-,_m_,.iã-v.-....����.�;:a�'"\.���õ/ii.R��....g��{i;....�w-..ilJJiIw"",;.;�nfól�!iIil;;;.;u"..�....>;O.,�

"O
.

Estado Espo'rtiV
� _ aa � � �•••

. ' -

J.

CAMPEONATO PAULISTA' DE FUTEBOL I EM NOVEMBRO A lUTA PEl9 TITULO
"

SÃO PAULO, 11 (V. A.) - Com os rêsultados da MUNDIAL DOS PESOS MEDIOS
[B.a rodada - Corinthians, 5 x São Bento, O; São Paulo. ,NOVA YORK, 10 (U. P.) começou seu treinamento há
� x Portuguesa de Desportos, 1; Guarani, 4 x Santos, 2; - Ray "Sugar" Robzinson, duas semanas em Gre
Palmeiras, 6 x XV de Piracicaba, O; Noroeste, 1 x Lin en- ex-campeão mundial de pe-' enwood Lake (Nova York):
se, L e XV de Jaú, 1 x Ponte, Pretar 1 - ficou sendo a

sos medio-medios,' lutará, Até o presente, limitou-se [I

ieguin te a classificação por pontos perdidos, dos clubes pela primeira vez no, treina- um "footging" e a uma ses-

jue disputam o certame paulista de' futebol: mento, segunda-feira proxi- sãO de 'cu ltura Hsica dia,
,

1.0 - SANTOS e PALMEIRAS .......•.... ,1

I
ma, tendo em vista seu com- rias. Robinson declarou qi.e

2.0 _:_ COR'INTHIANS '.' . .. . . . . . 5 bate pelo titulo mundia.Ipe- pesa atualmente 75 Kg. ,29E
3.° _:_ SÃO PAULO .- �.. .. .. .. .. S so-rriedio contra o detentor e que não teria nenhuma 'di,

do grandemente .naste çam 4.0 - PORTUGUESA e GUARANI
-

H da coroa'''Bobo "Olson, a 4 ficuldade para descer ao

iJeolHlto uma vez que tem jo, 5.° - NOROESTE .... . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. 1� I de novembro proximo na ci- limite' da categoria, 72 Kg.
'g;;:lo com número reduzido 6.°;- XV DE PIRACICABA e JABAQUARA .. �� da.de de Chicago.: Robinson 754.
'(te joga dor-es .. Ainda nes�,o 7.° - LINENSE e xv DE JAU : ..

rl',:>;io aíuou durante laxg(J 8.° - PONTE PRETA 15

espa<:,ll de tempo 'Com .apenae 9.0 - SÃO EENTb ,...... 17

9 horr.an s, pois Orlando e 10.° - TAUEATE :......... 19-

Nelson chegaram bastan i,e A próxima rodada:

·1tl'af,�i:ú2. Esperamos q�l'� 'Quarta-feira à noite, no Pacaembu � São Pauló x

seus e leruentos doravante ,Jabaqual'a.

·A's 60 pessoas que Compareceram ao está.dio da
Ptaia de FÓl"a na noite ele (j\larta-feirn, s,.jL1m sathfei-
tas pois "viram dois quadl'õs que apresentaram bonito '2 !. Linen:;e 1 x Noroeste :i

produtivo ,jôgo. O Austria adotando o sistema de 4 za- ?al'meij'a'l.6 -x XV de Pit"a.

gueirQS -e dois arnuidores apresentou-se muito bem poi� :icaba O Rão Paulo 3 x Por,

a 'defesa atuando com firmesa � o ataq1lE: malJobrando uguesa 1

,com, rapidez e precisão logrou obter o S('1l 1.0 goal pOI
Ílltermédio de Lima. Porém, o Tamandal'� percebendo
'que as' jogada's 'eram em sua maioria armadas pela du,
p'lri 'Nelson e HurrJaY e às vezes por Mauricio, mudou�: .Rener 3 x Nacionat 1 Ju-

;marcação. Com isto, a meIa cancha era frequentementt' ·;entnde 1 x Força' e Luz (J

',9'C\minacla- ora por um ora por outro, na�cendo então c

·dUelo pela suprémacia do "i:niorü". Na frente Ecl,son p

'Cima jogavam à base de deslocação.o q'be confuadia os
)
<rapazes da defensiva contrária. O Tamandaré, màntendn
P3:úlo c,amá p'onta de lança Urava partido pois, com sel1

individualismo, envolvia com relativa, facilidade ci s("r,
"

marcador, �ascendó dai as manobras de maior perigo' p:l-
l'a o clube auri-rieg_ró. Aproveitaram ajnda a velocidade
do ponteii'o Alberto para explorar' o -i_ôgo peloS' setores
direito ou esquerdo sempre com o objetivo de alcança]
às 'l'êdes g-ua,rneci da, por Everaldo. E assim com cada um

aproveitando, seus elementos chaves, o jogo desenrole)U·
se nlIÍn 'clima de' sensação pois não for�m poucas as ji: ,RIO, 11 (V. A.) �::_ Rea- dOs e quatro terceiros; 3,(:;,
g-adãs que fêz' vibl;ar:o reduzído número de torcedores, lizou-se na 'matlhã de .domin- Botafogo, com três segull
Ainda no primeiro tempo o TamandaJ'é eonquistou n sO, na Lagoa Rodrigo de .dos e quatro terceiros; 4.c
tento de empate por intermédio de Vinício nul11a jogad�i Freitas, a regata pré-cam- Icarai, co,lP um, segundo é
ele Paulo. Todavia o placárd só foi alterado a altura'dos peonato desse esporte. A quinto lugar, Guanabara,
27 minutos ,'finais por intermédio de Texeil'a, :t)ll'oveitan- classificação dos concol'-' com um terceiro lugar.
do uma centro ,de Saeli, deslocado pela direit�. No en" rentes de acordo com as

' I
tanto o clube da,rua Bocaiuva tornç)U ,a ernpatar após a suas colocações nos Dare;;,] ; O Campeonato de' jll-!
cobrapça magistral de um escanteió. FoLseu autor Viní-, disputados fÓram as seguin- niors, prova' principal do
cius. Já no final da pugna o alvi-verdll'

. fonquistou atra-I,tes: 1.0 Vasco da Gama: oito cel·tame natltico, foi venci
vés d� Rui o tento da vitória, num l�lneé�',en: �ue ficaram I primeir?s e cinco segundos A�1 pela' representação do

paraltsados. os defeu&ores .d�� clube de Sclmm�t. �e\'e�;"e i lugar:s; .2.? Flameng'o, cin- I Flamerigo, seguida da guare
ressaltar amela que a equupe que obedece a dll'eçao tee- ,co PrImClrOS, quatro seglUl- !l1'jção ctuzmaltina.
nica de Beber Lebarbechon merecia ao merios o empaie
pois às ações se equivale�'an�; porem com justiça ven

ceu o Tali1andal'é pois o ltn'St6a despertou uma C1'f'1I
ce de ouro que Lima atirou pata fóra o que não sucenêu
com seu adversário. Outrós detalhes 1°. tempo: empnte
de 1x1. ,Final: Tamandaré 3,x2. Go,ls de Lima, Vinicius,
Texeira, Vinicius e Rui pela ol'dém. Quadros: TamaIlda
ré: Flavio, Veva e Conceição; Paulo, Murilo e Benjamin;
Alberto, Marcio, Paulo, Rui e Vinicius. Austria: Everal
do, Garrafinha e Rui; Sadi, Nelson ti Fabio; Rumay,
Edson, Texeira, Mauricio e Lima. Juiz: Com alguns' des
lhos, atuou o sr. Estefano Ori. Seu principal erro foi
deixar ,de a�sinalar um penalti indiscutivel" a favor do.
A ustria pois Veva 'cortou claramente com a mão a tl'age
tória do couro dentro ida área. No mais esteve bem, in
clusive reprimindo o jôgo' violento. Anormalid[�ües; Ex

pulsou Paulo por reclamações.'

•

o CAMPEONATO AMADORISTA ,EM
, SUA 11 a. RODAQA

.

Com diíiculdade venceu o Vendaval,
Numa viràda sensaclonal o Iemanda

ré sobrepujou o Ausfria
.�
" '

v

Abrindo a penúltima roda
da do Turno, Alvim Barbosa
e Vendaval se defrontaram
num match que foi desti
tuido ide qualquer jogada
sensacional, havendo sôrrien-

, te n�uito entusiasmo de am

has as pal:tes o .que salvou
o espetâculo.; O Vendaval
que vinha ;;t-pl'esentando um

ritmo di jôgÓ regular caiu compareçam ao campo na

vert icalrnentê' .rle produção hora marcada afim de que (.

nesta .partida talvez pelos
desfalques dos médios Alei- conjunte

"

possa atuar com

eles e Baiano e do- atacante todos os seus valores. Ou
Córínho. Este,. ô fator que tl;OS deta l hos : 1°. tempo:
julgamos' ,\er "'iAfluenciado Vendaval 'lxO.' F'inal : . Ven-,
na baixa produção dos al- davaI 2 'x Alvim Barbosa C
,,; .. nnis. O Alvim' Barbosa Cools de Guinter. Quadros:
indiscutivelmente não "vem Branco, Garcia e' Gerson ;
se a�Jresentando bem pois Pedi-ln no, José e Anastacio :

em I11Ris esta partida ba- Vadéco Enio, Gunter, Ciro
queou ror _2xO, deixando ca e Chico, .Alvim Barbosa:
irup ressáo ';desfavoravel. -Or+audo, Zequinha e Ilde
Seus elementos esforçaram- br,}�c1o.; Alfeu, Nilton I!

se ao máximo' Para fugir a Linualvo : Vai, Góia, João,
la!1tel'1iH porem toram em- gil�inho, e Nelson. Gilberto
bU,LiL', ,\lias Q cluhe alvi- Naas foi o .t�'bitro com de
negro vem sendo sacrifica

NUMA

semrlonho 'R-ceitavel.
,

f

VIRADA","8ENSACIONAL O _TAMANDARÉ
,SOBREPUJOU O AUSTIUA

,
,

' SELEÇÃO DA RODADA'

Branco(V), Garrafinha (A) e ConceiçãQ (1'); Al
feu (AB), Nelson (A) e Fllbio (A),; Alberto ('1'), .João

(AB); Paulo (T), Maréiü (T)' e Lima (A)."
O CRACI{ DA RODADA

Ocupa .a secção' de hoje o centr<? médio austriaco,
Nelson. Sua I?erformanc'e na noite de quarta-feira foi es

petacular. Marcou, apoiou e distribuiu com perfeição. Foi
a figura máxima do encontro.

M. BORGES·

HOSPITALIZADO' LEIBNITZ,
Campeonato Carioca ,I' C�mpeonato Cear�nse, U

.

(To-. infeliz ,'.
,

Usina ') x Nacional ," ma jogada do do constantemente visitado
f \

< 17.·j c c d
• .' \ ,

Portuguesa 1 x Botaroso I) I Sampaio Correia O x Seará 'Jove.�n 'zaguell'O paulaínc, e ao que nos informaram

Olaria 2 x São Cristóvão ? 4 I
no Jogo em que, .

seu �lu.be es.tá passand? bem. Ao pro-

Canto do Rio 4 x Maduréira
-

i-'
,� -'

I
enfre�tou o Aval.cont:llldlU- nnssor elemento tls votos de '

" ",�kAS 8hs,
.

) 'C t C't l' se serIamente 'pOIS fOI CO')"- - Se:;sao Popular
mpeonfi u i ae mo '

,

- -

.,

A í 3 x Imbitub:� 2 JJu- tatada. mais tarde, fratura!
:;reve restabelecimento é D.

MIchael

REDOR.
AVE

Campeonato PauJista'; caÍiI\?a? x At:eticb' l' da bacJa. Leibenitz encoYl- que enviam os que formam J� K�NT em:
N •

, . tra-se recolhido ao HoSpital· este departamento esporti- NUNCA TE AjU.,I,
São Sebastião onde tem sr: 1."0. '.

.

'

.

.' No Pregrama:
Cil1(� Reportel'. Nac.

Préços: 3,.50 _;_ 2,00;
0ensurs;_, até 14 anos.

---,_----- -- .._---- -----------------'-------=----

Expresso Florianópolis LIda.
lransporte de cargas em geral entre

,

"-

FlORIANOPObIS� CURITIBA E SAO PAULO

AVAI-

"
O-

DOMINGO

---�--��-----------------------�

EMPATARAM CARLSON\E
WAlDEMA·R SANTANA

A luta de jiu-j itsu entre

Canlson Gracie e Waldemar
Santana, vencedor de Helio

sábado, no Maracanã, 'ren

dendo a apreciável soma de
Cr$ 1.055.440,00, recorde errí
lutas de l'ing. O combate

Gracie, tio daquele, que tan- terminou empatado; embora
to polarizou as atenções do fosse flagrante a supeiíori

de público carioca dld,ante a I dade técnica' de Carlson
última semana, teve lugar, Gracie

NO. PACAEMBU - Palmeiras x Corínthíans
EM CAMPINAS - Ponte-Preta x Jabaquara
EM JAU' -,- XV de Novembro x São Bento
EM BAURU - Noroeste x Guarani
EM LINS - Linense x São Paulo
EM SANTOS - Santos x Portuguesa
EM TAUBATE' - Taubaté x XV de Novembro
Piracicaba

. RESULTADOS DE iODA PARTE

Campeonato Gaucho'

No Esterior
Belfast: Irlanda 2

.' ",...... - 'If'

'Corintians 5 'x São Beh-
:0 O Gual'nní 4 x Santos 2

'Ponte Preta 1 x XV de JUlI'

'Anlistõsos

Clube:'15 de Outubro
,Recife': Sant'l., Cruz Z x

Fluminenl'e ((lO Rio) ·1
"- Manaus: Vasco da, G�;,;,i',
(do Rio) 2 x Fast Clube 1

, 'São Paulo: .Tabaqu�H:a '1

x Portuguesa Santista 1
',!'aubate 1 x JU\'entus O

I

CONVITE
-

A Diretoria do Clube 15 de Outubro tem a grata sa

tisfação de convidar as gentis senhoritas, frequentadO'ras
dO' mesnío, para fazer o se'u "Debut" em a nO'ite de 15 de
Gutubro próximO' vindGuro, quando será realizado' o tra.
dicional Baile de Gala, comemorativo do. 34° aniversário'
de fundaçãO'.

'

As interessadas poderãO' inscrever-se até o di}! 10' de
Gutubro na Secretarià do Clübe, ,no hO'rário das 19 às 2]

ColabO'raçãO' .de OttG _Valério horas.

Campeónato Paranaense

Diretar, Social

cocia 1

Lugano: Suiça 4 x Luxem·

burgo O
Guarnní 2 x Palestra 1

)pel'ario :: x Atletico 1
ANTENOH BORGES

VENCEU O VASCO A REGATA·
PRE-CAMPEONATO

.

V1sconde de; RIo Branco
(i32,lf)

MAIS DOIS JOGOSy HOJE, PELO
CERTAME AMAD-OR

Duas boas parlidas serão
"

dispuí;_l;!-,das hoje, i't noite, no
campo dã Praia de Fóra. 10 lugar
Sãó elas: ,Alvim -Barbosa x Maio l V< I),
Tamandai'é, às 19 horas e

Treze de Maio x Vendl'.- 2° lug{;r' - Iris, 3 p. p.
va\ às 21 hora:s. O certame 3° lugar -" Postal e Ven-
terá seu pril\leiro turno (m- d:}val, 4 p. ll.
cedado no próximo sábado I'

4° lugar - Austria e Ta
com os jogos entre Flamen- mandaré, 7 p. p:
go e Austria e Postal 'fele-: 50 'lugar - Alvim Barbo-

.

gráfico e Iris. sa e' FIÍlÍt)�fi,go, �U'· p. p.� ........ H

?J��
�

A cla:;;sificação

Treze de

/
/

"

ln! a�
CINE· SAO JOSE

As 3 - 8h3 .

Renato RASCEL - Yvone
SANSON em:

O CAPOTE
No Programa:
Esporte-na ':FeIa, K:1c.

Preços : 10,00 - 5,00. /'

Censura até 5 anos.

1 ••·••
As 5 - 8hs.

Hichard CONTE
Sherley WINTE,RS em:

FÚRIA DE PAIXÕES
No Programa:
Cine Noticiário, Nac,

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

As 8 horas
. Ol ívíà de HAVLLAND -

John LUND e111:

Só 'RESTA UMA LAGRIMA
No Programa:
Cine Noficiario. Nac,
Preços: 9,00 4,50.
Censura atê 14 anos.

As .811s.
_, Adr-iano REIS' - Aukito
- IIefois� HELENA em:

ANGú DE CA�OÇO
No .Progtama.;
Notíciar!o Universal. J01'.
Preços: 7,00 -' 3,50.

. Censura até ;14 anos.

"OCUP AD O"

PROCURA-SE
.Casal sem filh'os: procura
quarto com. refeiç,ões, em

casa ele família, dando pre
ferência' ao perímetro cen

tral. Telefonar para 3365,
até ás 18 hOl�a.S.

Postal,

DOCES
Aceitam-se encomendas de

docinl:Íos em grande varie

_dade; Tortas é Bolq-de Noi-. _

va, Salgaclinhós para Batiza
dos - Aniversários e Casa
mentos�

_*

Rua Cel. Melo e Alvin 17.
Tel. 3.416

lvIOTOR ALBiN 10 II P
Vende-se

enca.ixotado.
diata.

um novo ainda
Entrega ime-

Cartas' - Caixa

1226 -

Flbriànópolis

rILIA 1.: CURITIBA,
,

. '

eOM VIAGENS DIRf:'fAS IE PERMA NENTJo:S EM CARRO� 1·I'tOPRJOS.'
.. ""'..

.

MA1"IUZ: !'LORIANOPOLlS
') 'Escrttó�"1b:

,

,

Rua Pauré Roma 50 _ Terreo,

geposlto:
�ua GORselhelrn 'Mafra' n, 1�� ,

,Fones,: 2534 -'- 2,535
Catxa Postlll, 43�
End. Telegráfico:

S-andmrll' -e, Transpolls_
iilnderei:o Telégr�t!C:l
Bantldra e Transpofta
,

'\

--(J- "",-,'
"

Telerone 12SCI

DR. LAURO CALDEIRA DE ANDRánA
" CIRURGUO·DENTJSTA I'._'

CONSULTóRlO - Edificio Patel'l1on
sala, 203 _:_ Rua 'Tenente Silveira, 1 f)

Atende
-

diátiamente das 8 às '11 horas.
,./

3as e 58s das 14 às IS" horas.
Em Capoeiras atende aos sábados á tarde.

(Acenela n. &Jo de JaneU'o e em BeJo Hort"note �ODl trilrel'o m6tuo aü
IIl. r••le ,e... a Emprl!Ja d. Tran,porti- '!Ina,' Geral. S/A.)

,

Telefone..- �n-3!)-Ql
.'

São Pa.nlo - capital - Si

_ Endereço' Telegráflco
Bandrade e Tl'anspolls
-

\
--(\--
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o TEMA N°. 1 DA MEDI
CINA ATUAL - 1.000-

PEDIATRAS DISGUTEM
FREIBURG - J á se va

cinaram na Alemanha com

a vacina alemã contra a

polimielite mais .de 100:000
crianças, sem que se-tenha
verificado um único caso de

'doença. Foi esta, sem dúvi

da, a comunicação mais im

portante -que o Dr. Hennes

sen, do Instituto de 'Higiene
da Academia Médica de

Düsseldorf, apresentou, pe
rante 1.000' médicos alemães
e estrangeiros'no Congres-.
so de Ped iatr.ia, -realizado
em Preiburg. Hennessén fa-,
lou clrcunstancíaoamente
sobre as experiênéias colhi

das com a vacina .desenvol
vida pela Behring, serne

lhante à amaricana do Dr.

Salk, 111as eom hidróxido de

alumínio como factor de se

gurança. Segundo o Dr.

Hennessen, aplicaram-se na

Alemanha medidas de con

trole extremamente severas,
não se devendo, portanto o

resultado aspeetaculstr de
100.000 vaci�ações- sem uma

única reacção negativa ao

mero acaso.

lOs_ especialistas, alemães

não se dão por satisfeitos,
com os 100.000 casos obser

vades pata se pronuncia
rem clefin itivamen te sobr-e a

Behring. O Dr. Hcnnessen

abordou' este pormenor com

material êsta tístíco exem

plarmente apresentado. O:

investigadores a I e m fi e s

Haas, Keller e Kikuth pro
cederam à infecção de ani
mais vacinados, observando
'se que a protecção se man

tinha plenamente eficaz, No
entanto, não se deve esque
cer que se tratou de expe
riência e testes com animais,

Recorreu-se, por isso, a um

método de verificar em cri

anças vacinadas a formação
de anticorpos. Como muitas

crianças são portadores de

anticorpos originados pos
sivelmente pelo início de
uma' infecção, foi necessário
escolher crianças sem anti

corpos antes da vacinacão.
Os resultados. apresentados
agora em F'reiburg permi
tem declarar que se pode
contar com' um elevado grau. ,

de imunização. A imurrida de
não pode ser total, porque,
cientificamente, não há imu-
nidade total.

.

A pel'gUnta decisiva se se

deveria vacinar ou não_" o

Dr. HenneElsen respondeu
afirmativamente. Assumiu
ames-ma atitudé o Dr. ',Vi
veU, da Clínica UniverSitá
ria de Freiburg, qti"e parti
Ci;_HH1 nos Estados Uni,dos
llUlY'!:!' experiência em gran
(h! escala, com 400.000 cri

an<;lIs, e que relatou sobre a

vacina do Dr. Salk. Graças
a um controle múltiplo-em
vários institutos, não houve

caso algum de adoecimento
de crianças vacinadas até
Maio de 1954. O adoecimen
to de crianças vacinadas ou

de ir'mãos das mésmas, ob
sei'vfldos de Abril a Maio

de 1955, foram a consequên
Cih de um contrGle menos

rigoroso e de um erro no

método de controle que se

{�('scobl'iu e eliminou entre- I

tanto. Depois de um inter
valo nos Es tados Un idos e

no Canadá, durante 'o qual
se ihvestigaram e excluiram

----,----_-
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mm: também todos os pro
lifinitivamente as deficiên-

I

blemas, pondo
-

de parte a

as observadas, reiniciou-se
I
opinião' p�ssoal' do relator e

-

t campanha de vacinação I lançando as bases de uma

.om a vacina Salk, de ma- I discussão geral. O resultado
reira 'que se conta com que, desta discussão em que fa
i té fins de 1955, .estejam va- laram todos 'os médicos e in
:inadas nos Estados Unidos vesJga.dores que na Alema
\CHIa menos- de 7.500.000 cri- nha participaram no desen
.nr-as, ll'ohlmento, no controle e na

PIe pr-imeira vez apresen- .lp"icação da vacina, ínaugu
taram-se num congresso de 1 a. sem -dúvida, uma fase
ied iatrin não só todos os ,decisiva da campanha con

factos relacionados 'com a
I
ti '

.. a. polimielite.
.ra.ina contra a polimielite, Ernst Burkhardt

H OJ E NO P�ASSADO
OUTUBRO.12 DE

André Nilo Tadasco

VIVER! MORRER!
DEPENDE DO SANGUE, O SANGUE É' A VIDA

As parturientes após a gestaçõo, devem usar

SANGUENOL

contém excelentes elementos tônicos:
Fósforo Cólcio, Arseniato' e Vanadato

de sódio

OS PÁLIDOS, 'DEPAUPERADOS,
E S G O T A O O S. MÃES QUE
CRIAM, MAGROS, CRIANÇAS'
·RAQUiTICAS. receberõo a tóni-

SI

'\

Il Vestidos d� Vê�ão em
,

.

modelos e teCidos
,

-

PIERRE

I - ,

�
..�,," ',rõêã:Sêõõ-vende-se

••�tI�' LINCON"de luxo, motor novo, rádio de seis faixas de

� ondas. de alcance mundial, JogO de capas sobresalentes,
.• pneus sem câmaras, tudo- como novo. A qualquer prova.

l1.illtjilliiii.IiIIi.:'''� I Troca-se por carro merlor ou vende-se ..Rua Bulção
Viana "5".

I o••$.e.G.�&.6••••••••*•••••••••••••• �••••••

Grande· Descoberta Cie,ntiUca
''Depois de longos estu,dos e· pesquisas, foi final

mente encontrada a fórmula base do próçluto 'I'ESTONUS

empregado contra a ASTENIAS FíSICA E MENTAL,
IMPOTÊNCIA E ESGOTAMENTO FíSICO. TESTONUS

é um produto à base de Hormônio cientificamente dosa

do e rigorosamente manipulado, que produz uma acão

VENDE SE ,renovadora e vitalizadora de tôdas as células orgâni�'as,•

.

- .

I
principalmente das glândulas sexuais. TESTONUS não

1 sala de jantar
é um produto -de ação passageira.

1 carro p/criança
- "I/Literatura e. pedidos a

1 b·
.

1 t M t
Frederico da Silva Neves

lCIC e a marca ara on
C' PIo 2398 RIO

-

At d R
,

TI'ata,!' ',<. R Felipe Sch- aIXa. os ta , n
-

- en e-se por e-
" ua embolso Postal.

midt, 131.

RAPAZ OU MOÇA COM PRÁTICA 'DE DATILOc
GRAFIA E SERVIÇOS GERAIS DE ESCRITóRIO.

Rua Tenente Silveira, 15 - sala 202.

DISTRIBUIDOR
Para todo o Estado. Exclusividade. Para vendas
'PROCURA-SE

eu!

-onta própria. Produto de grande consumo e patenteado.
tGxigem-se-'idoneidade tradição boa rede de víajar.tes ex

iluslvos com perfeito conhecimento elo comércio de ferra

;cm e secos e molhados do interior do Estado. Cartas pa
'a Caixa Postal -- 8.908 - SAO PAL'Lt.-;).

-._--�---,

Nova ca'mp'anb c'
I MOlÉ-STIAS da BEXIGA

-

a on-
l'

A irritação intolerável e os ardores

'produzidos pelai distúrbios da bexiqa,
,são frequentemente a origem do

tr./a a" 'Po·I,·,om,"-,-e,l',,-�te
;a:;:�:rs�::a�a's ���:t�n:ia�e:���ca:

.

e impurezas que os rins separam do

sangue. sofre-se dores cruciantes.

( devido a constante passagem de tais�
substâncias por êste delicado órgão.

-

� _

tstes males e o exa- �� ��=--===::,.u..-'!_!!!I!!�__ -'
gerado desejo de aliviar ��
a bel<iga. devem ser cem-

----=::

batidos, tomando. ainda hoje. as Pílulas De Witt. Sua ação
.calmante e antisética, faz-se sentir logo na bexiga, nos 'rins e

em todas as vias urinárias. As Pílulas De Witt são fabrica ..

I da� especialmente para as doenças dos Rins e da Bexiga.

AVENTURAS DO ZE-MUTRETAI-I

. A data de hoje recorda-nos que;
"-

em 1492, um Novo Mundo, que depois chamou
se América, foi descoberto por Cristovão Colom
bo;

el)l--I-1fl;- no Rio .de Janeiro, nasceu José de Sou
za Azevedo Pizarro e Araújo, que veiu a ser o

autor das "Memórias Históricas _da Capitania do
,Rio de Janeiro", faleceu em 14 de Maio de 1830;
em 1798, no Palácio de Queluz, Portugal, nasceu
o Príncipe D. Pedro, que veiu -a ser Regente e

Imperador do Brasil com o nome de D. Pedro I
foi Rei de Portugal com o de Pedro IV e Regente
desse Reino: Faleceu a 24' de Setembro de 1834
no mesmo Palácio em que nascera. Era filho de
D. João VI e d� D. Joaquina de Bourbon : casado
em 6 de Novembro de 1817 com a Arquiduquesa
d'Austria, D. Maria Leopoldina;
em 1800, faleceu em Meia-Ponte, Goiaz, Barto
lomeu Antônio Cordovíl, nome com que, era co-

nhecido Antônio Lopes da Cruz, poeta notável, ."

natural do Rio de Janeiro ; VEN'DE SEem 1808, foi criado no Brasil o primeiro estabe- .

-

-,
- .

.

lecimento bancário, o Banco do Brasil, no Rio I Uma ótima propriedade em Córrego Grande em dis-

_de Janeiro; _'
. trito de Trindade com ótima pastagem, bastante lenha,

i;TB 1811, comandado por D. Diogo de Souza, che- café, terras para plantio, e uma casa na mesma, e a luz

gou a Maldonado o Exército Braslleiro, escre- passa na porta.
vendo a partir então uma das mais 'rutilantes 'I'ratar na mesma com Eduardo, L. Cardoso ou ii rua
campanhas do Sul; I Curitibanos· nO 52.

em 1813, noRio de Janeiro, foi inaugurado o

I
�

",--------,::..�:._-----------
Teatro Real de São Pedro, que por três vezes se

'
' 'J

��e�����l ;ravou-s.e ? combate de Sarandi, onde!Galvaoica Ca'tario'e ose- ltda.
a Cavalar-ia Bras ileira, comandada pelo então'

- r; •

Coronel Bento Manoel Ribeiro, foi derrotada; I' A- ",
. .,.

-.

de'
_--- -_--

.
_

'

_
_

'

, .

-

CdLamos serVIços e cromagem e niquelagem
em 1832, faleceu o General Estevão Jose Carn eí- d P h darnaí

"

d
.

e arac oques e amais pecas e aCeSSOl'lOS e auto-
ra da Cunha, que esteve comprometido na Revo- .

d
.

bí t '.", t
I

-

d 1817' lmoveis e ema is o JC os c o 1}.cer ne e a o Ramo.
uçao e

.' ,. .., I RIO DO SUL - PR6XdMO A FÁFRICA DE
em 1835, DIOgo Antônio FeI]O, tomou posse do CAIXA S . A

'
,

'

cargo de Regente do Império; Caix; P�staJ 200 Tel. 262.
em 1840, no Rio de Janeiro, faleceu o General
Francisco da Chagas Santos, onde nascera a 17
de Setembro de 1763; fora um dos que mais dis

tinguiram nas campanhas do Sul, quando Coro
nel;
em 1864, cumprindo. as repressalias anunciada's
r.o ultimatum de 4 de Agõsto, do Ministro Sarai

va, uma Brigada do Exército Brasileiro, coman

dada pelo General José Luiz Menna Barreto, in
vadiu o Território do Estado Oriental;
em 1845, D. Pedro II e D. Thereza Christina es

tiveram em visita a esta então Provincia, onde

permaneceram até o dia 7 de Novembro;
em lDOl, Santos Dumont dirigindo um balãe,
contornou

-

a Torre Eiffel, em Paris, contando en·

tão 26 anos de. idade e ganhando um premio de
100,00 francos;.
em lD29, em Florianópolis, foi fundado o Clube
Atlético Catarinense;
o dia de hoje é consagrado como "Dia da Crian

ça".

Itaguaçú
VENDE-SE EXCELENTE MORADíA, FRENTE PA

lA PRATA. INSTALAÇÕES COMPLETAS. TRÀTAR Á
'lUA CONSELHEIRO MAFRA, 56.

----------

CURSO "SANeTOS SARAIVA"
(REGISTRADO)

DACTILOGRAFIA E TAQUIGRAFIA
, - PROF. LíGIA DOS SANCTOS SARAIYA

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

Rua Feliciano Nunes Pires, 13 -

I ENDEREÇO:
'tel. 3113.

DIVóRCIO E NOVO CASA
MENTO

Processo legal, rápido e

3igiloso, n-o exterior. Coil
mlte sem compromisso, o

Escritório Jul'idico e Admi
'1istrativo. Caixo Postal
1231. Rio de Janeiro.

l1ERDEU-SE
Perdeu-se a Caderneta ....,.

nO. 03857 da Caixa'.EconÔmi
ea Federal.
-----------------------

Perdeu-se
Pede-se à pessôa que en

controu, na noite de 30 do

'llês p.p., durante o comício
la Aliança Social Trabalhis

ta, na Praça Pereira e Oli

veira, UI�a capa de sombri

nha, de s�da verde, forrada
de vermelho, a fineza de en�

tregar nesta redação, que se ..

,

rá gratificada.

QUARTOS
Alugam-se quartos e va�

<{as com ótima refeição. Pre
:0 a partir de�Cr$ 1.1GO,00:
Rua Alvaro de Carvalho, 2.
Aceita-se também mar-

mitas.
_._---'--------

BENIGNO JOSÉ DOS
-SANTOS

,

Consertos de maquinas e

relogios.
Endereçó: C a p o e i l' a s

(frente a entrada estrada
d,o Abrão).

BALMAIN
Ê com certa ufania que podemos informar a chegada

c, Florianópolis dõS primeiros modelos -de Pierre Bal
mairr. Dizemos com certa ufanià, porque não existe quem
ignore a fama de beleza, bom gosto e elegância desses
modelos parisienses.'

Dentro de poucos dias, com a inauguração das novas

instalações da "A Modelar", serão expostos os tailleurs e

vestidos dos ref'eridos modelos. Reina, em nosso mundo
elegante, a máxima curiosidade por essa exibição.

,

I

C4'S4'
COMPRO casa até Cl", 200,000,ou de preferência no

Centro ou imediações (Ilha)
DINHEIRO À 'VIST1\.
CARTAS para a PORTARIA dêste JORNAL
Negócio díréto, sem Intermediários.

Cartas com inrormações e pretensões para R. Ten�nte

Distribuidor

C R.6u\10S S/A

Comercio
'ttua JoÃo

Trsnsportet
Pinto. 9 Fpou.

TERRENO NO
1'�I�j

ESTREITO
Vende-se um terre..o plano, lHoprio para construção,

medindo 16x44 metros e localizado à rua CeI. Pedro De

moro, esquina da rua Antonieta de-Barros, em frente ao

Cine Glória.

Informações com o seu proprietário Olivio Alves

forres, à rua CeI. Pedro Demoro, 1522 - Estreito.

-.,.,.

Restaurante Hapoli
RUA MArechal Deodoro li.
l!::rr' L.. lle:o< r.o Im] do l:\ruU. o melhorl'

Dp''l(',onW �-<,,;>t"ctal D;j.T1à 0lI lI.enhorea fi,a,ls.nte:.

Representação
Aceitamos para o Estado de S. Paulo. ORGAVEN

DAS PA'ULISTA, dirigida por HALEMBECK, ex-dire
tor de grande companhia' d,esta praç'a. Rua Senador

.)ueiroz, 96 - 3D, - 306 - São Paulo.
.

� ". --_ _, " . _ _J

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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, O!· Direito de' crescer pertenca à tôda crlanca
o dever dos pais é ensinar ter :,!Iguma coisa, cumpra a mentir, para o seu filho.: e ela procurará imitá-lo em pr ías crianças é uma das
a seus filhos como crescer. promessa. Não o confunda Tais vacilações de conduta sua vida futura; , I principais causas da for
'Ajude a "Semana da Crían- com ordens contradttórtas. calam profundamente no O ciume no lar entre pais: mação das ','Crianças ,Pro
"ça" a eliminar o problema Jamais adquira o hábito de sub-consciente da criança e filhos ou entre as pró- blemas". Evite isto procu-,de 'Çríauças Problemas". ran do d ívid ir igualmente 08

O seu lindo e rosado be- cuidados e afeições entre
bê 'que olha tão inocente- seus filhos. Peça a orienta-
mente do berço para você .. ' ção do Centro de Puericultu-

, que lhe sorri couf'ian- ra ou Pôsto de Saúde local
.te . .' .. você já pensou: que
-Ihe reservará o futuro? Se

pensou, você sabe: o futuro
dêle, como de tôdas as cri

anças, depende dos pais,
exclusivamentequase que

dêles. Por isso, a criação de
um filho é uma/grande res

ponsabilidade pura .a qual
todos os pais devem' estar
·preparados. Você e seu,ma

rido; por exemplo, estão

aptos a manter pacífico e

fe�iz o ambiente de seu lar
durante a formação psicoló
gica dos seus filhos'! Isso é
de capital importância, pois

�

nesse período. é, que a cri

ança forma as bílses de seu,

caráter, de seu procedimen
to, que mais tarde inf lu i rão
em- sua vida, tcrríando-o um

��l:.dãO útil' ou não ao seu

"O,' B'ARRIG" ,VERDE" tO�e���c��u s���o ;���.�:�•

O que uma criança pede' ,H habilidades; mas não o for:'
é muito pouco. Seus proble- ;e a mostrá-las. Procurando
mas são tão simples que DI·a ri'"a' I-ente PARA o NORTE AS 8,35 HS. »br igá-Io a ser o melhor alu-
frecJuentemente os paia OCI1- PARA O SUL ÀS 10 HORAS ,10 da escola, ou um "ás" da
padcs com seus .próprios, bicicleta, etc., você estaráFone - 23-77.
preocupados com o pão de

'\ sõrnente destruindo. sua
cada dia, esquecem-se dêles, .auto-conríança ; Mas aplau-
não tomam 'conhecimento de da-o quando, orgulhoso, êle
que o desenvolvimento psi- comecar a mostrar do que é
cológico de seu filho é tão capaz, Isso ajudá-lo-á a ad-
importante como o désenvol-

B
-

9 I S A �Dr. ç'o'_Dstan�tl·D""O quirir confiança em si mes-
viman to físico. Os pais q�le aoeo do ras-I

�

mo, confiança no que êle po-
compreendem e procuram

','
.••. D',Im�tos: de fazer sôzinho. A mão que

ajudar os f ilhos na solução U .nsiste em vencer essa bar-
de seus pequenos problemas Ml!:DICO CIRURGIAO" relra do desenvolvimento
como parte da: rotima

diá-I
CAR'fEIRA DE' COMÉRC�O EXTERIOR

Doenças de Senhoras - ratural do filho contribui,
rta estão assegurando-lhes, Partos - Operações 1- Via� isto sim; para a formação
nesse sentido; um futuro COÍvrUNICADO N°_ 56 Urinárias de unia criança 'problema.
'melhor e mais promissor. A CARTEIRA DE COMÉRCIO EXTERIOR torna pü- Curso de aperfeíçoamenu As pessoas, adultas daf'a-
Em' primeiro lugar, a cri- blícojque, de acôrdo com resolução tomada pelo consernc- eIonga prática nos Hnspitaf: míÍia' deverão . aprender a

nn ca precisa ser' educada, l da Supefintendétlcià da Moeda e do Crédito, em sessão de -

_de Buenos Ail'es modificar seu próprio C0111-

. Cp�1 amor. Isso não quer ;20-9-55" acolherá pedidos de impo�·ta��o_ de aíumínío em CONSULTO'RIO: 'Rua Fe portamento frente às crtan-
dizer" que- é necessário êsse 'lingotes, originário e- prõcedéntê":ãe Formosa, amparados lípe Schmidt, nr. l? (sobra ças. Mesmo nos primeiros

T',\ �xc:sso de:'_'�al'}nlí.:º ç,�rn ,:qll.e_��Ol' J)�mes�ac 4; venda �cI�,:pâri1bi(,te.m d�!ar��_Ç;lp,convênio .dó),,_. ·fONE. 3512 ..', _ T � ',estágios da infâncla uma
Y mu itoar pais prodigalizam o com 0., .Iapao (US$-J,aJ).l; desde que convenientes os pre, HORA'RIO: das is 'ás..::: ;', 'cr'iança segue o exemplo

seus 'filhos, satisfazendo-
i

cos e �oniprovada, eni cada ,6a80, a concordância das au- horas.' :�.Â dos mais velhos. Assim,' nu-
lhes todos os desejos, todos torírlades japonêsas.

-

,

'ma família cujos adultos
caprichos, sem procurar ver: "

Rio'de Janeiro, 28 de setembro de 1955 �'�f�' ;,"",\ discutem perto da criança
se têm razão de ser. Não é' a) Ignacio Tosta Filho - Diretor' 7::;'··�I·i�(:i'p·'eção ou mantêm um ambiente
recomendado, também, o

i a) Atlelino Debenedíto - Gerente t' (1'r -
, ,I' U carregado no lur, -não se po-

contrárf», isto 'é, que'<as re-
I

JOÃO MEDEIROS VIEIRA de esperar que a criança
g'l'as e educaçã� çló lar se-

I

B d B 'I S A E-SRA. ORNILDA SCHARF esqueça êsses exemplos -

janl ext�'ema,tnente rigidas a I aoco O, ras. ,.. M. VIEIRA ou que não cI'esç� irritadi-
o ponto da l�eunji'ío corpora.l Parilkipam aos parentes e

Ga, que não siga êsses exem-
�t:1Í'nar-se um hábi·to na fa- CARTEIRl). DE COMÉRCIO EXTERIOR (;>essôas de suas relações o pios mais tarde,
mília: e que a maneira uS�lal nascimento de sei! primogê- O vastíssimo nssunto
de tratar a criança seja uma COMUNICADO N0 57 nito Humberto Francisco, "Crianças Problemas" foi
disciplina férrea. A punição A CAETEIRA DE COMÉRCIO EXTERIOR avfsa aos o�olTido dia '4 de outubro, escolhido 'CQmo tema para a

insta e na hora certa, as- ,lntel'e.::sados que, devidamente autorizada pelo Conselho na Matel'l1idade Dr. Carlos "'Semana da Criança'" dêste
sim como a ·recompensa' d:\ Superintendência da Moeda e do Cl'éditCl, admitirá 11 Correia. mo. 'Talvez tivesse sid,o 111e-

quando merecida, natural- exame pedidos de licença de importação de cobre ol'i-ginâ, I.hor designá-lo como "e.clu-
mente com 'moderação- em

, rio do Chile e 'procedente da Alemanha, para pagamento cação da família", IJÔis é
ambos os casos, contribui dentro do Convênio Brasil-Chile (US$-Chilé).

-

justamente nela que se ba-
para uma atmq,sfexanormal . .D deferimento de tais pedidos se subordinará à- con� AV ISO seia tôda a saúde mental das
e bem ol'Íentadir.'

.

.
diçãô de serem julgados conver:ien.�es 'os _preços e compro· I cdanças. Assim como, pais,

Interesse-se pela Vida de vada, em cada caso, a concordancla...,do Banco Central Jo i DR. l\'IOENICH tios, irmãos; etc., é um de-
seu filho. Dê a êle a prote- miile - além de que sejam satisfeitos os demais requisi- I cil'urg. dento ver de todos os adultos aju-
ção emo<:ional a segurànça LOs reguhimentares.',· .

-

(dJIlloina valida na Faculdade darem o Departamellto Na-
que êle precisa'. Procure 'Rio d� Janeiro, 30 de seteh1b-ro de 1955 I Nacional de Odontologia da clonai da Cril'üça, não so-
compreender que êla pas- a) Igrrucio Tosta Filho '- ,DJretor "

I Universidade do Brasil, Rio mente na divulgação dêsse
sará através de várias fa- a) Adalino Debcliedito � Gerente de .Janeiro, tema, mas tambem seguindo
ses pisicológicas, dê:'lhe sua &EASSUMIU SUA CLíNI- ª�tes conselhos, nas suas

simpatia e compreensão, não Ban,·co -do Brasl',l' S. A.
CA-ESPECIALIZADA.

se importan{lo com as rea-, ,_ Rüa Nerêu Ramos, 38 -

çõe::; agressíva.s que êle pos- fone, 2834 Florianópolis.
sa ter. Mas n unça cometa o

erro de pensar que campí'e-
ensão significa sem p r e COMUNICADO N° 58

aquiescência ou perdão. É A, CARTEIRA DE COMÉRCIO EXTERIOR torna p(l.
,durante êsse período que blico - em aditamento ao Comunicado nO 54, de 20 de se

êle mais necessita da sua tembro último - que a's promessas de venda de câmbi')'
enérgica orientação. ldquiridas nas Bolsas de Valores do país em 30 de setem-�
Brincar, para êle, é tão' i)ro passado poderão amparar pedidos de licença de' lni

importante e tão necessário po.rtação de outras bebidas alcoólicas, além de vinhos.
como dormir, e- brincando Rio de 'Janeiro, 4 de outubro de 1955
com outras crianças êle a- a) Ignacio Tósta Filho -.- Diretor

prende a viver c'om o mun- a) Adelino D,ebenedito - Gerente
do. É, porta;nto, dever dos

pais veiO se os filhos têm lu

gar -adequado para" brincar,
se têm bons companheiros
e, também, os brinquedos
necessários.
Seja um bom amigo para

seu filho. Se você lhe prome-

i!'úprias famílias.

Sermões, punições, exces-, UM PRADO DO SERTÃO cional de Obras Contra a

,0 de carinho, qu�se não MINERO Sêc\ (DNOCS) cuja atua-

,Lêm valor na educação de ,Recebemos de leitores e ção não está agradando aos

'

.• nía' criança, pois ela apren- oqvintes do interior de Mi- habitantes e mesmo aos di�
de mais, seguindo exemplos: nas,' recorte de -!_eportagem dgentes dos municípios do

'3uas emocões sôme'lte serão do escritor Jorge Lyra, a, ,oertão mineiro. Fazem polí�
i'<Íuilioradas' se no lal" onde respeito do problema da sê- eiea, não atendem os inte

da fôr educada reinar a ca, na"'zona do sertão mi- l'essados, não trabalham pe

tranquili,dade, o amor, a neiro, cuja capital é a pro- Ia l'esolt)ção do problema
disciplina e a' compreensão. gressista cidade Montes Cla- q+l� aflige a 'zona há tantos
Não meça sacriftcio para ros. anos já.

'

evitar a formação de "Cri- Incluida a zona no "Po- '''E, estendem à apelo ao

anças Problemas" - lem- ligno da Sêca", ,vem so-, deputado José Esteves Ro

bre-;;e que assim você esta· frendo há anos os rigores drigues, que foi ú mais vo

l"á contribuíndo para uma da estiagem, entravando o tudo ,naquela zona, que rece

vida melhor de seu filho, progresso daquela cidade e beu dêles provas de C011fi
um' futuro brilhante para de tôda a zona, pela escàs-, ança. Que procure ollvir os

'

nossa Pátria. sez de eletricidade e de, água clamores, dos seú\ eleitores,dilo pela que falta nas torneiras. Diz, que se lembre das necessida-

;N�ticiário gentUmente ,Jorge Lyra; "Se a sêca 'con-' des impedosas dos sertan�-
cedido pela - tinuar por mais 2 ou :3 anos, jos da sua terra, trabalhan-'

JOHNSON & JORNSON 'a miséria campeúá no nor- do para que o titular do
te e no' nordeste de Minas, Ministério da Viação visi
que já vem sofrendo 6 lon- te aquêle lJedaço 'do Brasil,
gos anos de sêca, em quase tão esquecido pelo's diri-'
completo abandono 'dos ,go- gentes� nacionais.
vernos". ]� ainda trecho da repor-
Mas o plano que desejanl tagem de Jorge Lyra a que

sejamos portadores, e�tri- recorremos para fecho da
bados no texto da: referida nossa crônica: - "Que o

reportagem, é par;:!, que o sr. Ministro da Viação, como
Ministro da Viação B Obi"as bom patl'iJta, deixe o seu

Públicas dedique um pouco g-abinete ,na Capital e viaje
de 'sua atenção-àquela zona, ,até o cOl'�ção Ido Brasil on

fazendo-lhe uma visita, veol
de as Secas estão aniqui

rijicando o que I.á ven: ocor. �ando ílS n�ssas fontes pro-
rendo com a Dlretong, Na-, �llltoras... ,

se você o�servar q�e êsse

problema está se, tornando
dominante .em sua famí
lia.
Hábitos desagradáveis e

tiques nervosos.j tais 'como
roer unhas, chupar o dedo,
molhar a cama, mêdo injus
tificado do escuro, etc., ge
ralmente têm suas origens'
em f'atôres psicológicos
e na maioria dos casos têm

,

.igação direta com atitudes
e comportamento pessoal
dos pais. A crítica constan
te e a repreensão dos adul
tos somente poderá agravar
êsses hábi10s. Outra vez, a

solução=mais acertada é C011-

sultar uma autoridade que
realmente conheça o assun

to.

a seu DIS.POR

CARTEmA DE COMÉRCIO EXTERIOR

.Vende-se
ano 1950 a

estado de
Um Prefect

1951, e111 ótimo

conservação.
Vêr e tratar com 0-81".

Antonio José Campos a rua

24 de Maio, 930.
Estreito.

CASA-VENDE-SE
VENDF.:-SE RESID€NCIA EM PONTO C:;;;NTRAL

DA CIDADE.
LOCÁL .:_ AVENIDA RIO BRANCO 185
TRATAR COM O SNR. ALVARO VEIGA
TELEFONES 2933 e 3501

PROCURA-SE
Casal sem filhos, procura

quarto 'com refeições, em,
casa de família, dando pre
ferência ·ao perímetro cen

tra,L Telefonar para 3365,

rn .Im SiJuro de Vida ra

àpOSla de que viver ta
s .eu�. Quase sempre-ilu
tio sao a e.p6sa e 'os

,

�

SIJ) AID,er'ica
COMPANHIA NÁCIONAL DE SEGUROS Dl VID

_;/.
-

.

�4--�.
...�. "\

fUNDADA I

IM 189_5
NO '0.' OD

•
Já eelculeu

• #

os. seus prejurzos
POR' FALTA D,E UM

EXAV5TOR

Examine o teto, as paredes, os' armários.
Precisam ser pintados de novo!

E cs cortines ! Tão, caras e já estão outra

vez pretas de gordura I Evite êsses

prejuízos, instalando um exaustor Contacto

, É de custo acessível a todos e consome

qpenas 3 cruzeiros de energia por mêsl
,

Novas C�i'actertsticas:_

.'

�
.i

• CO! crime, maÍl .óbria. Combina com qualquer ambiente.'
• Unja lâmpada piloto, vermelha, indica quando' está ligado •

• Maio� capacidade de "Spif,,�aO.
• Mais "'cil de limpa" ao retlrur-se Q 0'00. ',,,nIni com II

meter, di:SU6il iá dmuhllneouoente " har.c.da (!a tQ1tlluf8�
J _ (>,.; _ � _

� ... ...

• tOiiáui lI,ü,Qj hü(müniClt(l5 •.originuis •

Elétrotécnica Ind. Com. 8./A.
Rua Tenente Silveira n. 24

CLUB�, DOZ�' or -AGOSTO
Festas de terceiros

A Diretoria decidiu, em reunião de, 28-9-55, não mais

ceder os salões para festividades dansantes de terceiros,
salvo as de formaturas ou as de angariação de fundos ex

Jusi vamente para instituições de be1ieficiencia. Outrossim,
J mesmo acontecendo para bingos ou outras· modalidades
de festas. Os salões do Dõze, todavia, serão sempre Cedidos

para fins culturais.
, A Diretoria

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



Ao salã€! do Club Dezesseis de Abril, -ex-Sociedada Li-,Com a: fixação d'um ciclo filomítico e, consequente- teráría, acorreram numerosas personalidades de ltaiópo-mente, com a permanência do mito na tríbu, o primitivo " Transcorre hoje o 580 aniversário de fundação da So- Iis para a reunião da Enciclopédia. O Prefeito, vereadores,agrupamento de individuas-pensantes,' - (os filómitas), - ciedade Musical "Amôr à Arte". professores, runcíonartos federais e estaduais, comercían-
entendeu de apresentar uma codificação muito geral, Desde a sua fundação, naquele sempre lembrado 12 tes, industriais,· enfim, estava cheio o salão do Club quan-talvez defintiva, no entender daqueles primários cere- de Outubro de 1897, vem essa primorosa associação pres- do se efetuou a' reunião, com palavras introdutórias do Pre-
bres, � das atribuições, particulares de variados e múltí- tando assinalados serviços à arte em terras catarmenses, feito, conferência do Almirante Carlos (�arneiro e debate
pios deoses, aproveltando, até onde a sua lógica restrita com o concurs-o de elementos que, reunidos em torno dos posterior. o

permitia, verdades necessárias à existência da vida, indi- veteranos, constituem-se verdadeiros arautos da musica I Preferiu-se organizar imediatamente a Comissão orga-cadas pelos filósofos, - indíviduos-pensantes índepen- em nossa Capital, dignificando-a e elevando-a, cada vez nizadora da Enciclopédia no Município, e esta 'ficou assimdentes e isolados, - opondo, assim, sólido obstaculo à possí mais, em busca dos ideais sonhados pelos fundadores. formada, sendo aplaudidos os nomes dos componentes as-veis crises de pensamento e raciocínio que originariam, '- JüsLô é' destacar, neste registro, o trabalho que lhe 'sim que iam sendo lembrados e aceitos:
.

por certo, a desagregação' do clã. Era o ttranato-mental- prestou o inesquecível e sempre saudoso Maestro Pedro Pa- Prefeito Alexandre Ricardo Wcirell, Professor Am(:'rico'mitológico dos filóinitas. O mito-suficiente foi, de verdade,
, vão, aquele que sempre admirávamos quando empunhando da Silva, Diretor elo G. E:. Virgílio Várzea; Paulo Wíelewskí,tão Jjgicla, e intransponível regra de razão, Que a tribu es-

a batuta, nas memoraveis retretas do Jardim Oliveira Be- Industrial, Alais Tyska, Presidente da Câmara, Linovaletacionou a atitude humana de pensar, abdicando, por lo, extasiava a compacta e seleta assistência. assaneíro Moreira, Professora irmã Angela, Diretora doautomatismo depois, de' todos os racíocíníos complernenta- E as saudosas retretas, sempre aplaudidas, cujas pal- Internato S. Luis, Irmã Eva Kosowski, Superiora elo' G. E.res à lógica explicativa elos acontecimentos" para viver, de
, mas o Maestro recebia como incentivo aos seus colégas, S. João Batista; Francisco Pasternack, Vitor Jorge,' Agentemodo exclusivo, sua vida animal coletiva em segregação éram sempre estrondosas e o Maestro as recebia porque da Estatístiêa, Vereador Afonso Pieczarka, Vice-presidentetribal.

amava o povo barriga-verde, porque idolatrava a terra ca- ela Câmara, Afamo Klemke, Industrial, Wenceslau Andre-Como, porém, de paralelo com os .acontecírnentos natu-
tarínense e via seu trabalho recompensado pela compre- zejewskí, Professor José Sebastião da Silva, Vereador Fran-raís periódicos, que podem' permanecer por longo tempo, ensão daqueles que o auxiliavam a levar ávante a Socieda- cisco Stoltz, João Silveira Primo, do Banco Inca, Dr. La-

sem despertar a investigação de base ,e a experiência, sob
de que ajudára a organizar. díslau Buba, Médico, Padre Afonso Paszkiewicz Víaártoa tutela de deoses, manifestam-se estranhos acontecímen-

. Com um patrimônio consideravel, continuando a pal- Padre Brunislau Niemkiewicz, Miguel preima,.Esc1:ívãoomu-tos de ordem individual, sem maior reflexo 'no. conjunto da .

milhar o mesmo caminho de sempre, unindo músicos e nicipal, Alvaro Gerij Kamiensk, Industrial.tribu, compreenderam os indivíduos-pensantes do clã que servindo à coletividade, a Socieelaele Musical "Amôr à Ar- x x x
mais havia dentro el'uma esfera mitológica inferior e nao

te" faz-se credora de calorosos aplausos e manírestaçôea Igualmente concorrida e com as mesmas característí ..vacilaram, cada um à sua maneira e ao seu entender, sem de apreço pela data de 'sua organização. cas elas anteriores, quanto à ordem dos trabalhos, foi aoposição aos, superiores mitos-suficientes, a render ccul-
Nesta oportunidade "O ESTADO" se congratula com a reunião em Tangará, realizada no Club Recreativo Rio'tos tributos a deoses tutelares pessoais, regredindo, de

sua Diretoria e com toda á Sociedade, saudando-a efusiva- Bonitense. Muitas professoras esta vam presentes além elepronto, para a superstição, - regressão, porque um apêlo
mente e concitando-a a labuta para levar de vencida o professores, autoridades e outras pessoas gradas.ao ínexplícável-tabú-do-explícável, - curso manifestante
cumprimento elo programa que há 58 anos animou os seus A Comissão foi organizaela e ficou composta de 34de tentativa dá suplementação do indivíduo por fenóme-
fundadores. membros em vista do interêsse despertado, Mesmo nanos particulares-uni versais, distorção 'do pensamento-razão saíve Soéiedaele Musical "Amôr à Arte"! ocasião da partida da litorina em prosseguimento da vísí-que faz crer ao individuo conter em si o universo ao centrá- ta do Almirante Carneiro aos munícipios do vale do rio elorio deüer contid�\nÊl}€l·'lDesS'a F�lollll}tj,aOinfe1(ior íoureservada Peixe ainda nomes eram colocados na Comissão pelos en-resultaram, no transcorrer das eras, <13 advinhas, os magistas, carregados dos trabalhos.

��:s::1����P:�1�t�s's��!1���r2s�:�;��I��t:,led01�: ��'i���i���

Detl' e Eva'
.

'Bra'u'o' ��'���it�S��iOc�������aD�. �o������o �ei�:i�!ar�:intopsicanalistas empíricos. A superstição tem, pois, a sua fi-

I e,r, ,

'

'

"

, "pl'eSiclente
da Câmara, .Mancel elo Lago Alm�ida, Inspeto;1030fia latente e a sua filoüiitía local-estacionária. E',eUl, Escolar, Alberto Milton Menezes, Gualtiero Reinaldo Picco-tudo, o limite mais extremo, dentro da coletividade huma-

, li, Antônio Marín, Pedro Venturela FO., Coletor, José Fu-na, - a suficiência dos deoses pessoais, - da filomitia-su-
", /' i ganti Primo, ex-Prefeito, Francisco Nard i, Francisco Za-períor, ou a necessidade coletiva -dos deoses suficientes.

S'urgem testemunh ::It.s 'do SUl-I" id.-o '1'
natto, José Grassi, Antônio Oneda, João Menoncím, JLlilAssim, no meu entender, o problema inicial do mito- ,,� U � I de Paz, Professora Gelta Soaies, Marin, Diretora elo G, E.superior ou dos mitos suficientes à "tribu e, por extensão, BERLIM, 11 (U. P,) -- Dois ,o, Casal

se havia :!Uielcl:l:1,'O em Mas não vi seu cadáver, nem

I
Professor João Jorge de Campos, Irmã Sofônia Balem, Di-do mito inferior, ou superstição, ou, ainda, elos mitos s�- alemães que acabam de re- um apartamento p,H't.\eula�' o de Eva Braun:'. ,

.

retora do Colégio Matar Salvatori,.- Vereador Hetuy Marj n,ficentes ao indivíduo. Esta primeira etapa da vida do in- gressar do cativeiro' na União subterrâneo, no abrrgo de No entanto, Lmg/3 afIrmou, Nelson Pizani, Professora Silvy Pfzani Nal'di, Amael�u Nafdivíduo-pensante suborelinaela aos' feitiches coletivos e Soviética relataram o que concreto na jardim da chan ..

ql�e os vÍl�. O mÔ�DI'bh de I di, Francisco Langer, Escrivão, Luis Langer, ChrisLiano G.pàrticulares, preparou o ser humano para fazer frente, aconteceu há 10 anos a Adol- ce1aria. Estariam a SOS, quan- Hl�ler deVIa t'ra�er? cada·'
I Wuster, _?r. En?ry Teixeira Pinto, D. Dulce Pizani Boa,antes de mais nada, às .funções violentas da natureza pla- fo Hitler nas últímas horas elo Hitler matou ·,se C0111 um ve1 de Eva, mas nao o fez. l'etto, Joao Mana Gunthel', Professora Naicla Meneze3, Genetár_ia, s.ntes de seu suicirlio em um tiro e Eva Braun �om()u ve- "Era muito pes\lJo pant ele", ma Agustin Fomajar, Edite Casagrande, Urfélia Hennrichs,O mito, como o feitiche, foi, nas eras mais antigas, um abrigo anti-aér�o rte Berlim. neno. dis.se Linge sOlTil1'j,), j�c!'€'s- Maria LOl'enzi, Raynilela Feijó Gaião Ivone Locatelli Dí.-meio de resistência do indivíduo e das tríbus à contingên- Sua descrição deverá '9.pagar O outro ex-prisioneiro; o centou que o ajudnnb lle Hi- dimo dos -Santos Colaço.

'-"

eias bio-geológicas. qualquer dúvida tJ.nto à P08- piloto pessoal de Hitler, ge- tler, otto Guensc�l2, final- �
x x xObra de filómitas que -tomaram dos ensinamentos dos sibilidade de Hitle_r amda es- neral Hans Baut', disse flue mente consegúiu tirar (. Cü- Estão em andamento muitas contribuições para a En-filósof,os, o.u sêres pensantes excepcionais, liçôes ele causas tar vivo. estava no abrigo anti-aéreo daver do local onde se en- ciclopédia. Nos últimos elias recebeu o Almirante Carneirointegrando os efeitos necessários à exis,tência da vida, pro- Heinz Linge, ajudante pes- quandO Hitler se suicidou, em contrava. interessante estudo, com promessa de prosseguimento, sôvindos ele causas contrtlrias à existencia da vida, à vida soaI elo Fuehrer, rUsse que 30 de abril ele 19'\[i. Assim, Heinz Linge é a lJri- bre·o porto de Goio-en, no rio Uruguai, da professora Ma-,mesma como uma suplementação urgen�e e inseparável. havia presenciado como um, Afirmou Baue!': "Fui 80 me ira pessoa a COIIÜU.· ao ria Joana d03 Santos:� Quase completando trabalhos sôbl'c·Modernamente, com maior exatidão e suficiência, aprovei: tremendo incendio de gas01i- l apartamento oe Hitler" no mundo o 'que pre:;enc!ou com limites do Estado, cuj a bibliografia já com a EnCiclopédia ,tamos ele elementos da natureza, causas profundament.e na consumia o corpo de Hi-' refugio onde n,);; encontrá- respeito ao final de Hitler. conta mais de 30 trabalhos, .0 ilustre Snr. Carlos da Coshcontrárias à existencia da viela mesma, para a manuten- tler e sua esposa, Eva Braun, vamos, para re(:e;:-)f::� minhas Existem m-uitas Pl'Ob,lbllid<t- Pereira ofereceu uma monografJa sôbre os limites de San:ção da existência como um fator irrevogável. Outras vêzes, que por muitos ano.s foi sua últinlas orelens. Hitler se des- des de que tanto Linge comú ta Catarina com o Rio Grande elo Sul; entre o ,Mampjttib::t"quando não nos é possível aproveitar o efeito de causa des- "mante secreta. pediu de t11'im dizenr1.o que ia Baur, que regressaram ante- e o Pelotas.

truidora, buscamos anulá-lo com proveito e como fonte
.

"Tirei seu cadavel' do abri- se suicidar porque a situaçáo ontem à noite �t Alem.anha
de ensinamentos. D'onde, segundo compreendo, a naturez'l sO e em seguida, p,judei [! re- militar já não tin]!], t_·.sp€'ran- Ocidental, sejam chamados a I1iI..H .vem sendo, dêsele o comêço ela vida humana, domada e .;ar seu corpo com gasolina", ças. Sai do apartamento e fazer declarações perante o
escravizada à necessidade da existência da vida, pelo ser disse Linge. "Presenciamo3 regressei duas hores m�h

I tribunal de Be�'chtesgad�n
'humano. :.:omo se queim>\va por cerca tarde, mas não ex:-t1'ei. Soube que ainela tem diant;� .:le si o

Os seguidores de feitiches ligados a fenómenos locais e ue cinco minutos". ,<_'ing'e a- que enquanto, eS�;lve ausente problema de sabel' S� Hitler
pessoais, foram os primeiros experimentadores os primei- linnou numa entl'�vjsta que I Hitler pôs término ú

Vida., e�tá legalmente 1,1O!:tO ou
ros observadores Ida experiênCia, - hoje, uma das funções nao.

,

mais notáveis da Ciência: 'experimentar, e repetir, - pelu - ----,

cuidado com que apreciavani. os acontecimentos estranhos,.
a sua permanência ou a sua cíclicidade, embora não para
estudá-los, que inda eram incapazes/disto, mas para de-'
dicá-los a seus deose.s menOTes ou para levá-los à- Junção
miserável e condenada de t:1bú, segundo o acohteciment::J
lhe fosse benigno ou maligno.

Isolados, pois, foram 03 filósofos. Qs filómitas passa
ram à direção dos povos tribáis. Então, ...1'eaginclo ao esta
cionamento elas buscas às primeiras causas, os filósofos

o seguinte:estabeleceram aS suas escolas, originando as primelras sei-
tas ele pensamento, sempre em conflito com a est\'utur::t
e3tática dos mitos do clã. E êste1 acontecimento que tenta
rei apreciar em seguida,

Florianópolis, Quarta-feirá, 12 de Outubro de 1955

Filosofia ou Filomilial
(SEGUNDO DE UMA SÉRIE DE 10 ARTIGOS SOBRE .'\S

ORIGENS DO PENSAMENTO HUMANO ORGANIZADO
EM ESCOLAS FILOSóFICAS).,

A_ SEIXAS NETTO

Ao "Gl'üilO Graj�ú": Prof. Mâ.ncio, o Mestre;
Oscar, Dj1l'alécio�e Hermes, õ meu modo de

historiar a Filosofia.

-11-

OBRAS MUN1CIPAIS
Danelo cumprimento ao seu

plano de obras, a Prefeitura
Municipal, e3tá fazendo ins
talar .nos pontos de ônibus
da praça XV de ,Novembro e

da rua Conselheiro Mafra vá-

mente preparadas para rece

ber a pavimentação a para
lelepípedos.

CONTINUARÁ
rios abrigos 'para passagei- ROMA, 11 (U. P.) - Gae
ros, num total de 1Ó até o; tano Matino, m1111strO do
presente momento. Também Exterior, declarou na Ci'lma
no sub-distrito do Estreito, 11:a de Deputados d,l, Itàlia'
no Canto, defronte à "Sobe- I

que o se\:1�país está f11'111e
rana" foi posto um dos mo- 'm,ente disgosto a

�

continuar
dernos e úteis abrigos que vi- ! elentro da Organizaç:ão, elo
rão atender uma urgente ne-I Tratado do Atlântieo Norte
cessidade�' (OTAN) e manter sua isOllda-
Outras ruas de3ta capital riedaele com os membros fir

já estão senelo suficientc-: ma ntes do Tratado,

s. M. "Amõr à Arte" E�O�:-,,�,��a�ol w�o��p�o�o�
tendo nos dlstínguido com na Capital Federal, QUP., com
amável visita, o sr. Paul (;0- o maximo prazer atenderão
oprnan, Diretor elos SeJ"jiços solícttaçôes de pessôas in
Oficiais elo 'I'urísmo Francês teressarlas, remetendo tam
junto à Embaixada no Rio bem folhetos e dados inf'or-
de Janeiro. mativos sobre turismo.
Demorando-se em, agrada- SOh10S gratos a amável vi-

vei palestra 9 ilustre vísltan- sita que se elignou fazer a'
te solicitou-nos tornassemos nOSSa Redação e Iormulamcs"
público, o oferecimento que ao sr. Paul Coopman uma
faz 'a sua Embaixada, com feliz estada em 110S:;él Esta
séde à Avenida Presidente elo,

de { xístencta, Ara utes da Musica58 anos

LIRA TENIS CLUBE
Baile de Gala - 29° aniversário de
fundacão - Eleita a nova Diretoria

,

Recebemos e' agradecemos

SENADOR GOMES
DE OLIVEIRA

A data de hoje regista o

aniversário natalicio elo nos-

so ilustre conterrâneo, Sena-
1° Vice-Presidente - J,)f.w elor Carlos Gomes ele Olivei-

Gasparino ela Silva. ra, prestigioso prócer do Par-
2° Vice-Pr.esidente Dr. tido Trabalhista Brasileiro

Orlando Go·eldner. em Santa Catarina.
'Secretário' Geral Dr. Muitas se-rão as homena-

- "Senhor Diretor,
E' com a máxima satisfa�

éão'que, em nome da Direto- ,João B. Gonçalves.
1:ia do Lira Tenis Cl.ube, cor{:' Tesouteiro,Geral - Dan'::-
vida-vos a participar do Bai- bio Mello.
:e de Gala que esta S6ci�dácle Bíbliotec'ário - Artur Vas-
fará' realizar, dia 20-l0:55, conce1l0s.
comemorativo a passagem de Diretor'/Geral dos Espo,'t,r,!s
seu 29° aniversário de fun� - Osny Barbato.
dàção. Orador. Dr. Gnbe�'to
Outrossim, tomo a liberela- Guerreir0 da Fonsel�a.

ele, de solicitar a fineza de Conselho Fiscal - Dr. :ar·i

prevlO aviso de compareci- tal' Ferrari, Jairo P€'reir:l,
menta, para a reserva de me- Antônio Pereira e OH ..eira
sa. ,Ne,tto.
Aproveitando ,o' ensejo, ca- Suplentes - Carmelo Pris-

be-me comunicar, que a Di- co, Wil�on Elias, dr. Newt'"n
retoria eleita para reger os Bruggmann.
destinos do Clune no perío- Contanelo com V0':;Sl prp ..

do de 1955-1956, ficou assim sença, .firmo-me
constituida:' Atenciosamente
Presidente - D( O'iwaldo JO,ão Gasparino da Silva

,Secretário Geral""

gens de que o preclaro ani
versariante' será alvo, pois
que elesfruta, eru tQd0s os

círculos sociais, elas mais nu
merosas amizades e admira
ções. \

Felicitanelo-o cordialmente,
enviamos-lhe nossos votos de
felicielades.

o TEMPO
Previsão do tempo até às

14 horas do dia 12.

Tempo - Bom, passando à

instável, sujeito à chuvas.
Temp::ratura - E3tável.
Ventos - Variáveis frescos.

Temperaturas - Extremas
ele ontem': Máxim:l. 23,2. Mí-Inima 19,4.Bulcão Vianna.

A ENCICLOPÉDIA EM
ITAIOPOLlS E TANGARÁ

O chefe dos derrotados de Guacal1)irh:l, o t.al mo
cínho de cabeça vazia e b::Jlso cheio, e_;tá oferecendo
copa franca aos derrotados que obedecem a ..;hefi:\ dos'
S1'S. Paulo Fontes e 'Sebastião Neves.

Daí esse c3fogueteamento de lates adcrmeciclos, da
boca da noite até alta madrugada.

�ando, em 1954, sovamos o Governador, demos-_
lhe também um exemplo de educaçãD polItica. Pro.ibi
mos essas demonstrações de primarismo, já mpera-:ifts
em todas as capitais.

Caela um clá o que tem!

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA


