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Os Ministros Pa. Viação e' Educação
• ! RIO, 12 ,(V. A.) - Já o en-

;
então estaria criada nova si

Ano XLII

II
genheíro Marcondes Ferraz tuação, bem mais grave, den

I resolveu continuar na pasta tro da qual poderia ocorrer o

da Viação e Obras Publicas e afastamento dos titulares
N. '2.198 assim deu conhecimento da paulistas ora no govemo.

, .sua atitude pela imprensa: Não creio que isso aconteça
;._ -.,- t_.;.;.:.:;.:I:"••::.•.::.;:.:.:.:.;.:".::.::•.:.:.:.:.;.:.:":.::..:.:.:.:.:.:.:.:...�. "Não há motivo para que eu .e repito - não tem o menor

Fforfanôpulis, Quinta-Feh'a, !li de Outubro de 1955' Cri. 1" peça exoneração, A atuá! fundamento os rumores da
--------....,.--- _:_ �_--"-___ crise é de natureza admínís- minha demissão",

trativa e se circunscreve ao Do mesmo modo que o sr,

Ministério ria Fazenda, Além Marcondes Ferraz pensa ou

..i ts,:o, não hou , e choque en- tro ministro paulista, o 81',
�re o presidente e o ministro, Candido Mota Filho, titular

da Educação, que colocou a

questão do seguinte modo:
"Continuo no/meu P03to, no

qual me conserva a confian

ça do presidente da Repúbli
ca, Não S8 verificou qualquer
crise política e, em conse

quencia, os fatos são os mes

mos, sem alteração,

Importantes reve1açóes do 6eo. Maurell - Malfossi e Cordeiro Bresos
contestação - Lacerda, acusado mais, uma vez, como falsificador

RIO, 12 (v. A.) - o caso' i'OU: -
,1Acabo de tomar co- 'fria, tenha .um pouco de pa- para a abertura e encami- mentos brasileiros; Até ago

da carta atribuída ao depu- nhecimento de supostas acu- ciência e não de crédito às rhnmento tia comissão de: ra só se falou na carta. Es-

-ta do argentino AntôiJ!o I sa ções contra �im. ,i�foi'mações 'que .estão sur- inquérito p,residi,de p�:o ge- tou certo ?e que o g,eneral
Brandi e dirigid� a João ! E�sa gente Julga ,o Brasi l gll1�O por estes dias.

_ I neral Maurell Fllho figura- :!\�adrell Fllho estará tam

.Goulart, que entao ocupava inteiro por seus padrões de Esperem as que, vao sur- .vn a carta do deputado An- bem apurando outros fatos .

a pasta do Trabalho, ocupa i.idign idade. Conheco o ge- gir logo depois, e que são 'Umi" Brandi a João Coulart.] T'erú recolhido, na Argentí

espaço em todos os jOl:nais usral Maurell suficiente- n�ajs seguras. E',� que pOf?so :. Mas �igu:ava també� uma 1;�1a, outras docu�lIen�açõ,es e

cariocas, Todos eles dizem mente para crer que não se dizer, por enquanto. Gosta- iu vest.igaçâo a fazer sobre a. testemunhos. Nao ricará, a

que o general Maurell Pi-. deixará empulhar por pr i- da de salientar um ponto: ,infiltração peronista no I credito, limitado à questão
lho enca rregn do do inquéri- mários contrabandistas de - Nas instruções oficiais Brasil e às ligacões com ele- t da carta.

���j���:�;:��=-N-o��vo�M�I�nhl;s-t-r�o��wa�fal-�In���a�wdo aquí hoje. Várías versoes sentar algum pap.el na gros-
são publicadas pela impren- seíra farsa que montaram '

sa a propósito da ori.gem Em Uruguaiana, enganam- '

desse documento. A repor- se. E, pessoalmente, compre-
tagem do vespertino "A No- en do as razões da infâmia,

. Tomou posse o sr. '�árlo Camara
tícía", por exemplo diz ter "enho com essa gente uma RIO, 12 (V, A,) - U sr, ta dirigida ao presidente Ca- ponder à conríanca em 111il1'
constatado em meios milita- dívida de que nunca se es' ,,-
res ,q ue. a. ca rta seria real- Lluecerão. Alci�es, V�d�gal, presidente fé �i�h_o, clava, sua .resposta I' deposit�da, Devo t,ornar po.

sse

demíssíonárío do Banco do detínltíva, recusando o con- amanha. Ef:etivamente, o 110·
mente falsa e as diligencias j acerda defende-se e acusa

-
'

Brasil, deu resposta negatí- vite para substituir' ao sr, mem à�ora nomeado ','l)ara »u-
do general Maurell Filho se Por seu turno, o sr,CUl'-' I. va ao ultimo apelo que lhe José Maria WIíitak,er.· na pas- bstituir o sr, José Marta Wh;-
norteavam para, a identif'i- los Lacerda que é o princi- • .

fora feito para que aceitas- .ta da Fazenda e soube-se de- taker _e um velho funciona-
cação do autor intelectual pa l acusado no caso da fal- ,

�
se a ínvestttudara no cargo' pois que foca 'tambam C0n- rio da Fazenda, cuja cn rreí-

da mesma. ' sificação, declarou aos jor- d lnist d 'I d, e m1111S 1'0 a Fazenda em VIC a o e recusara por p'"bas- ra foi feita quase toda ela
De positivo mesma o que nais: - "Acabo de ouvirno' -,

substituição ao sr. José ,Ma- tíão Almeida, ant.go secre- no exterior, onde nermane-
existe, adianta aquele ves- rádio, que um certo Malfus- ria Whítaker. Nada menosde tarío da Fazenda ,1,� 8io P'u- ceu por espãço de qu:·se vin- '

O ELEITOR MAIS IDOSO'pertino, é a prisão de dois si foi preso em Uruguaiana
..

I• 'três solicitaçôes desse genf'- lo, '

te anos, Tendo sido ofici,al
implicados no caso da carta. depois de ter prestado oepoi-
O primeiro deles foi detido mell.to ao general Maurell

1'0 foram dirigidas ao sr, AI- Em virtude de.osas duas tle- de gabinete do então minlR-

E''b
cides Vidigal, uma dil'eta- gativas desde ontem à noJti- tro da Fazencla,_sr, Getúlio ge'nl'for do dr Joa"'o Bat'sf:t l d,sa ado nesta eapitUiI, sendo i

Filho e que teria sido força- mente pelo presidente Café nha no gabinete' elo minlst,ro Vargas, foi, mais tarde, pOJ'
• ' I ti lIza r o

recolhido à Policia�do Exér- do a falsificar a carta do F'll d 't
v

PORTO 'ÀLEGR
't E' 'd 1-

. 11 A"
'I 10 e as uas ou ras pelo c!emissionario, quando 03 au, este, levado para o Cfl tete E, 12 (V, i zinho na cabine indevassavel

C1 o, ,;' o CI ae ao argent1l1o (eputado Antol1'lo Brando " .

t T I A.) - Nas eleições de 3 de para votar. Em lig:eira p"-
f\Íbertq de Mestre Cordeiro. por 'mim e nela co-ronel Adii ,Pl:o,�nosm1111s 1'0 ,delliissi�- Xl lares se preparavam !:'iU"il naque as mesmas' fun�õe,� � "

O
,. , nano U"l anuenCla s"l'm ,e retirar que sq COmeJ,l)L! a Mais tarde, nomeaclo ,)e!,o outubro, exerceu o seu direi": lestra com O repa_der ,disse o

segundo personagem, tam- Oliveira.
-

't t' ,',.,.
v , < to c" d t

'

b" t' F d
an o mais Importante quan- falar no n0111e do sr, M,lrio presidente Getúlio Vargas, lylCO e vo o o veneran- coronel Severo Luzardo que

em argen 1110, < ernan o Se é nisso que se baseia t' t·
'

L lcl
-, do ancia-o C'oronel Luzal'do J'a' e't 't Ih

-

Malfl ssi h t' t
-, ,

' '

o Impor ana na ,permanen- eopo aCamara, (;x ,dele- exerceu o cargo de in[ervrm-' ,"i ava mUi o ve o e nao
1 ',c egou an e-on em a declaraçao atrlbmda ao 'd I

. , . d 1 T t genital' do dr, João Ba- queria mais votar mu,s que
'preso e algemado com pro-' I 1\1 II F'lh

cla os (eU1alS dIretores do 50, o (O esouro cio Bl';i 'ii ,ar Federal no Rio UfanclE'
t' t

-' ,

g'An E'l'a ,Hm'e ,

'1 I?' qUdfl', Banco do Brasil, cujos car- em Nova Iorque, hok na �lJb- do Norte, ele onde voltou ao
IS a, Luz a r d o, um dos como amig'o que é ,do sr� Pe-

cedência oe Uruguaiana, ['O fn'evenll' ao� CLlmp Ices o - -'" ,'.
'

1
" t

- fi _ 't 1 � gos sao de nomeaçao do, chefIa da C:l,5a CiVIl da, prr_i Ri::J por não ter log'wé:o se ,

(l'O Il:ala, ,c1estaC'ado m.embro
sendo imediatam,ente enca- ,�l,. oao ,-,OUlal que -e es nao oresiclcnte da ReIJúblj'c" si(lencia "rl� .l=W�"';»JjJ·' ",

(,1"''','OI' ,Jto,vel:n';"-do,.,o'll'_"_"l', t"',"0'0 d)l'�tores da- Caixa Ecóüõml- do 'Pa,rtido Libertador, por
, minhado ao quartel, onde se 'I' lcnP'

.
" '� .' '" "�,

-, '-''''' 1. ,;,' '.A': �,_",u U'�-, ..t'UJ1.lu' ".,., � ..... U 1:0,> " '..", I!J 'll l' Ql' eSj)Cl':l r. �frc.ex.. C3.bt�il'� t1e CmlDJ. o:e o nome" ti,úi; "'hç�f),a�'!a 'Qçei- potigna;_:, De volta à cl:pit:d I
ca r ec erat, no Rio ele Jan-rÍ- i convite 'deste, aoed'eu em

encontra incomunicá: eI. SeM, l� qUN'O Iweveni'r às 'peso 1'0 O co 1 S L ICarteira de Redescontas bem tando o c01witil "para substi- ela Repúbliéa, foi então 110-'
rone evero uzar- concorrer com o seu 'voto e'

gUllqO infol'mar,ões daí pro- Séas de boa fé que-espererr, "'SI'n1 con1� o's C'll'l'eto'l'es d",',' tlll'r o sr', Jo�e' M'p'rl'�a W'-ll't:'- 1
. _

I
do que conta 107 anos ele -afirmOll com I

'). ceClentes, é êle' o autor con-
.

"'- ,J - ,_ ., ", "' ,_ meado pe o presiGlel.l.',e Getú- ,

'
"

'

' '" aque a ,sua
cIJr!11g'o, com a. mes'ma sere- SU1110C e elo Instituto Brasi ,;;cr, lio Varg'as para exel'eel'. em

Idade, tendo nasc1do eIp, 8 de I, franca IU,clç.lez: "votei com"
fesso da cart" qlle tel'l'a Sl'- 111'(I"cle ab 1 t

- 'i.""·
-

N b d 18 8
'"

" .. so u a com que es- leiro de Café, . comissão, a função .Ue auxi- ,ovem 1'0 ,e 4, entrou so- I co�stiência",
do datilografada em Uru- pera o -depoimento de Mal- D 1 1 I' QUFM E' O -�-----

guaiana em umj:t máquina fus"i. Ante-ontem foi, aqui
as (emal'C les pc a 111c11- ',' NOVO l\HNrS- liar da Delegacia cio Teson-

Portatil que lhe ,fora em- 'd 1-
, é!ação elo sr, Alcides Vidigal, TRO- DA FAZENJ)!\ 1'0, que então funcionaV:l em

pl'rRO um CI ac ao CUJO no- iniciadas pelo presidente da O ex-delegado" da Tesouro Londres.
prestada por um despá- me .não foi revelado, e que Repu'bll'ca, paI'tl'cl'pa'j'a,m, d B 1
chante ,da Alfândega daque- é eonsiderado incomunicá-

a- o rasi em Nova Iorque, Transferido mais tanle n'

la cidade. 'vel.
lem do proprio ex-ministro que ontem à noite ainda nr�- Delegacia do Tesouro para
Whitaker, 03 ministros da g'ava houvesse recebicl() quul- Nova Iorque, em c:msequi!l1-O vespertino oficioso "A E' cedo para se saber qual

" Viação e Aeronáutic)l, Mar- quer convite nesse 'sentido, cia dos bombardeios de Lon-
Noite", também ocupando-se o papel de Malfussi e desse
d

condes Ferraz e Bl'igadeil'o acabou sendo 1nesmo nomea- elres, durante a guerra. Ma-
o caso e noticiando a pri- I argentino preso em toda a

, Eduardo Gomes, Em decla- do esta manhã, quanelo feLl rio Câmara, que, por 1:1ai"
,são daqueles dois argenti-' hisU1ria, da carta do deputa- rações que prestara ontem à imprensa estas declara- de uma vez substituira inte-
nos, .diz que tais- prisões de- c,o Antônio Brandi ao vice-

, à n::Jite aos representantes ções: rinamente o ei:üã;> delegado
ram impressão de que as di- J)residente eleito desta im-
Ida imprensa matutina, S1', "Sinto-rne 'muito honrado do Tes'Üuro, acabou sendo ;10-

igencia.s se' el1caminhavam
I' pagÍlvel Repúhlica, sr. João Alcides Vidigal afirmara nãf' pela confiança elo presidente meado pelo presidente Getú- j

11.0 ,sentIdo de negar a auten-, Goulart. A fim de vacinar o d d t
'

C f' I
t d d

po er ar respos a 11l1f�cJ:flta, a e Filho, E' llm funcioná- lia Vargas para o C8.':g'o de
ICI, a e do documento. E

I'
povo contra boatos e bani-

d
.

' uma vez que necessitava çon- rio da Fa:z;enda que vai exer- delegado,' em cUJ'as funções! O "placard" de 20 a O, regl'strado no Est,re·l-
escreve epols: - gas jornalisticas, contra de-

-

I'''S' t
sultar alguns amigos 'e ";;1- cer mais uma função no fim conseguiu se manter qacr to, veio demonstrar, que o pôvo< J·á es'ta' perfeh�(-omen e o general Mau-, pUjmento,s precipitadamente I

.."

II
jar para São Paulo, da sua carreira, elurante o governo do op';Jne-, mente e,sclarecido e não se deixa mal's 1·ludl·r 'con1

1'€ , entretanto, poderá es-,
tomf:tdos, quero informar ao I'I 'd d

Mais tarde," porém, em car- I Tuelo farei para corres- ral Dutra e do ministro Li- ' proméssa,s inealizaveis e tampouco "4 del'xa {',onl-
c arecer o senti o ,a sua pOV(l - e é ,tudo quanto pos- J

�

1 I
-

d l' !iiiiiiiiiiiiiiii"iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíii.�'nhares, quer posterio"me:lte" prar por saquinhos de leite, feiJ·a-A e farl·nh!1." ,'lU
(ec araç,ao - e que tudo ;;0 uzer por enquanto ,V'

( la novo governo do presiCien'- ! por nótas de 200 cruzeiros""
,

em torno da carta é mentira, ef'Sl'S depoimentos devem fi, I
,

e Getúlio Vargas, I" A Aliança Social Trabalhista ve'llceu no '"",_
- explicando se quís aludir Ical'

de quarentena, pois no

O M t· h d
J'_�

ao documento própriá'm"ente devido tempo, vamos v'er o a r ln" os
O nQvo ministro da Fazen-" treito com uma diferença de 870,vótos,

dand'l2JS-'ou às versões correntes no qlle eles valem e o que va. U la, que fez, assim grande I sim, �erdadeira lição de civlsmo à UDN 3 sua�.l

R' G d d S I II )arte da sUa carreil;'.2, ftlncio.. '''patrulhas vig'ilantes".
'

,

.Ia ran e o u sôbre a , rm essas testemunhas.
f' I 'f'

-

I
,.

GAlaI
no estrangeiro, só 'vol-' ,

,a SI lcaçao. v�m�s ver o que vale a

ove os
I .

ecnflssao desse lVralfussi rn ;ou para o Brasil recente-
, --

A prisão de Malfussf e de donde vem, quem' é, por con�
- ••• nente, aqui chegando no mes·1

Cordeiro I ta de quem terá confessado Um jornalista que use, como o sr. Martinho 1e julho, para ocupar as -----------------------------

C 11
'

'unções de subchefe da casg, I ALCIDES' VIDIGALmO,12 (V. A,) - Chegou
I
e eEJ que condições. Se pu-

a a�lo, a divisa Faz o' que digo, ,não faz o que - DEMISSIONA'RIOante-ontem ao Rio de '.fanei- des:,e, neste' momento, ser faço - merece muita piedade e pouca atenção. :ivil do presidente da RE'-"
, '

1'0, algemado e escoltado nu\',;cto pelo general Mamell Acresce que, velho na vida da imprensa ofi- _Jública, RIO, 12 (V, A.) - O sr, zenela, Entreguei nesse senti-
sendo imediatamente reco- FU:o" lembraria certa con- ciosa, ainda ignora tudo em matéria de responsa- Alcides Vidi,g'al, ao contr,a,rio 'I' do hOJ'e pela manha-, um,'�

I .....�..........._...J-_• .-._...._...� ............... -
,'"

lhido à Polícia do Exército, \'el''lrr que tivemos no ,Rio e bilidade. Artig'os, de redação, para êle, são anôni- do que chegou a ser notIcla- carta ao chefe da casa civil

Francisco Fernando Malfus-
I
certos documentos que en- mos! Ma,s o que nele mais alarma não é ainda essa FEIRA DE do, não viajou para São Pau-

'

da presidência da República,

�i,_ ,u� dos e�volvildos no
I
tão �xi,b� e q�le comprovaram ig'nol'ancia metalurgica: é a desonestidade dos lo,

,

Resolveu aguardar no na qual apresento escusas ao

Affall'" BrandI, preso por, a lli\<;tlfIcaçao de que ele es- processos de fazer jornalismo e de 'discutir. AMOSTRAS posto o seu sucessor, ou seja chefe da naçáJo. Encontro-me
ordem do general Maurell tHva sendo vítima por vários No caso do crime de Guaramirim, por exem- o naco presidente do Ban- no meu posto aguardando
Filho, a fim de ser inquiri- desfies elementos. 1>10, o diretor de redação da Gazeta despejou-se RIO, 12 (V, A.) - O pre- co do Brasil. Informou ele apenas a nomeacão do meu

do aqui. •
E�e que se previna,

pOis'l
em insultos, em agre,ssões estúpidas, em acusaçõe" :eito Alim Pedro presidiu on- em declarações prestadas à sucessor. Na car'ta que en-

Também sábado último, evidentementé, esses ele- perversas contra os adversários da Frente Demo- tem às 20 horas e meia, o ato "Tribuna de Imprensa" que viei ao presidentJe Café Fi-

ainda por ordem do titular mentos continuam tentando crática. Os l>al'tidos\ oposicionista,s eram-..o SINDI- ;naugural ela 14a. Feira In- também estão demissionários lho declino os motivos por-
do inquérito, foi preso nesta !nj�tifical'. Oportunamente DICATO DA MORTE. Os criminosos, segundo cs- ternacional de Amostras, or- � aguar�ando seus, suce��o-I' qu�

não P,osso aceitar a hon-

capital o àrgentino Alberto lJi'o7urei, como e por que, e se pseudo jornalista, no interior de Santa Caiari- n;anizada pelo' engenheirQ res InaclO Tosta Filho, dne, rarIa da ll1cumbencia. Estou
Mestre Cor,deiro, que foi re- eu:: que condições, e ainda na estavam a serviço de chefes e chefetes do P.S D, .

I-
.lfred� P�ssoa, diretor do tor da CA?EX; pa�lo po�ck solidario com o sr, José Ma-

colhido ao meSl;110 local an- mui,;, a ocasião precisa em e do R.T,B. )epartamento, de Tur�mo da Corre�, �wetor d� CarteIra ria Whitaker, de quem sem-

tes citado. Sôbre as p�'isões ql�e se deu, qual foi a COI1- O crime dé"'Gllaramirim teve até autores in- vIunicipalidade, na Esplana- de CambiO e Prudente de pre' fui colaboraelor atento e

disse' apenas o Ministro da \'('I'8a, e assim por diante. telectuais, A gang pessedista age à sóltn�E os seus ia do Castelo, A mostra é Morais Neto, diretor da /SU- leal".

Guerra, instado pelos repol:- De tudo isso, gr!lças a homens são -os mesmos homens que, em cada pIei,· onstituida por artigos do- MOC.

teres: _ "Convém aguardar [lelõ'l, tenho documentos és- to, costumam pontilhar o seu caminho com as"as- 'lesticos nacionais e estran- O s'r, Alcides Vidigal não só Ia chegada do encarregado cl'it",s que não deixam a me- sinios de seus adversários- políticos, �eiros, expostos por cinquen- recusou o convite do presi-
do inquérito, pois só a êle é nor :iúvida e que são do co- '.ruelo isso foi escrito na,s edições de 28, 29 e �O a e sete firmas nacionai.,. dente da República para su- .Previsão do tempo até às

dado falar sôbre o assunto". nhedmento do general. E (le setembro último da' Gazeta, Mas, para o sr. Deyido à crise de el1�rgia bstitl,lir o sr, Whitaker na 14 horas do dia 13.

quem lhe pôs ao corrente Martinho Callado nada disso comInova o enuncia- :letrica, a iluminação dos pasta da Fazenda como tam- Tempo - Instável, com

Contestação do Coronel Adil des!.'es fatos foi o patricio do!
'

lavilhõ,es será produzida por bem se demitiu do '!argo de chuvas e trovaadas.

Oliveira qlle lhe fala. E com isso, o honiem se railpa, enguioso, al'l'ah- ;eradores cedidos pelo 1\1i-' presidente elo Banco do 'Bl'a- Temperatura - Em decl1-
, RIO, 12 (V. A.) _ Acusa- De maneiJ'a que esses gri� jando uns' exemplos ainda mais desavergonh:ulos '1Ístério da Marinha, A se- sil. Dessa sua res-olução aque- nio,

do de ter sido um dos man- t(os de tritu)fo prematuro por para justificar ó séu lema jornalístico: ,Faz o que ::retaria de Saúde da Prefei .. le banqüeiro deu, hOj.e, co- Ventos - De Norte à Leste,

dantes da forjação da carta, parte ,dos peronistas brasi- digo, não faz o que fáço, tura, montou um estande on- nhecimento à imprensa di- rondando para Sul, com ra-

o coronel João Adi! OÜvei- leiro� parecem-me muito en- Deixemos de lado, pois, o Martinho dos l'tI,· de, a determinadas horas, zendo: jadas frescas,

ra, oficial da AerOl;Jáutica, gr:ll;ados. Estou habituado a vêrllos" ,
qualquer espectador poderá "Não aceitei o convite que I Temperaturas - Extremas

ql1e presidiu a 'Comissão de j
essa história. Só peç0 ao po-

ter gratu'itamente um exa- me foi feito para substituir o de ontem: Máxima 21,5, Mí-

Inquérito d'o Gale,ão, decla- vo que mantenha a cabeçaíi.IiiI••IiiI••••••••••IÍIii••••••••I...m� radiografico, sr, Whitaker na pasta da Fa- : nima 19,5.

Uma
Este saiu elo governo dig

namente..e conformado pélo
próprio sr, Café Filho, Ag�ra
se os acontecimentos futuros
tomarem outro aspecto de
caráter político, como seria
a nomeação de um titular ele

Idéias contrárias a São Paulo

.....................-.-�--.W...5 ...FF..'.fTR'�-R

Egas Godinho retruca
Nesta
Muito mais surpreendído fiquei eu quand»

ouvi catarinenses residentes Curitiba noticia ter-se
valido velho amigo sua condição Paranaense para
obter fundos sua campanha pt Sua palavra vale
tanto quanto palavra dignos catartnenses rcslden
tes Paraná pt. Não poderá amigo neg'a�· t.ivesse
Governador Paraná feito eontrfbniçâo moneturta
certamente corres públicos aquêle Estado vg inter
ferindo vida política' nossa terra pt Oordíatmente
vg por Egas Godinho vg Oswaldo Rodrigues ,Ca
bral.

7

20xO
o eleitol"ado dtO Estreito, rep;tiu a facanha elo

ano passado, denotando' o governo e, set;s coli"'a
dos, em tôda,s as 2p tunas colocadas na(IUele s�b
distrito.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



Floríanõpclís, Quinta-Feira, 13 de, Outubro de 1955

MINlSTtRIO DA AGRICULTUh'A O E'STADOSERVIÇO FLORESTAL I " -

DELEGACIA }t'LORESTAI,
.____

REGIONAL I ADlIlNIST:&ACAO Mês de Outubro
&ed."io e Oficia.. , l rua COD·

, .

N 1 R F l ip"J\cmulo" COM O ESTADO Dr; 'aelheiro Mafra, a. ltiU Tel. �022 1 sábado (tarde) - Farmácia e son - cua e I e'

SJ\NTA CATARINA 1- ex. Postal' 119. Schmidt.
,

A. V I S O Diretor: RUB1UD J,.. _AIIOS
2 domingo _ Farmácia Nelson _ Rua F'elipe Sch-

A Delegaci:.1 Florestal -Regional, midt.
no sentido ;te coibir, ao máxímnpos- Gerentl; ���mgos r. D.

3 segunda-feira (feriado) _ Farmácia Moderna _

sível, a:J queimadas e derrubadas de mato, afim de Impe- Ruá João .Pinto.
pedir os desastrosos efeitos'econômicos e ecológicos que _ Keprellenteütea: 8 sábado (tarde) _ Farmácia Santo Antônio - Rua
acarretam tais práticas, torna público e chama a atenção Rep'f<lsentaçõu A. 8. L�r4.

Felipe Schmidt, 43.
,de todos os proprietários de- terras e -lavradolE:S em geral, I.t��a 3ena�o'r �Antu, 40 _ iO 9 domingo - Farmácia Santo Antônio __Rua Fe-

para a exigência do \cumprimento- do Código - Floft'-s1:al andar. lipe Schmidt, 43.Morro
(Deer. 23.7!)3 de 23-1-19�4) em todo o Estado. ��I�: 2�569:: No���::/�;:Ir:� 15 sábado (tarde) _ Farmácia Catarinense _ Rua

� QUEIMADAS E DERRUBADAS DE MA'l'O andar .ala 611 - Sio P.ulo. Trajano.Nen-hum proprietário de terras ou lavrador pocj_eú ,16 domingo _ Farmácia Catarinense _ Rua Trajano.
proceder queimada ou derrubada de mato �em solicitar, \SSTNt'JYt�AS 22 sábado (tarde) _� Farmácia Noturna _ Rua 'I'ra-'.

.

...

lí d t 'íd d no I
,Na aI)

••com antecedêncía, li nenessarla lCença a au 01".1 a e -

"

--

.,_ �_.

.

Jano.. '

.

_restal competente, conforme aispõ� o Código_ Florestal em A�(> '

...•....... : 'o Cr' 170,00 I 23 domingo - Farmácia Noturna - Rua 'I'rajano.
seus artigos 22 fi 23, respectivamente, estando os infratores Semestre ,

- .. Cr$ IW,OO 29, sábado (tarde) _ Farmácia Esperança _ Ruãdes-
leít li" d Nr' Interior

Ih' M fSU·lCl os a pena ..r. es.
Ano .: , ..

_ Cr$ 0,00 'Conse eIro ara. .

REFLORESTAMENTO Seme8tre ; .. Cr'110.00 I 30 domingo - Farmácia Esperança - Rua Conse-
Esta-�epltrtição, pela rêlie de vi�eir_os florestai!,. em

, ��Ú:rc:�in�:,di:,���:o:i:át;u_llheiro "Mafra. _

, .cooperação, que mantem no Estado, díspêe de mudas e se- hlicadoa, não serão de olvidos. O serviço noturno será efetuado pelas Farmácias
mentes de espécies flerestaís e de ornamentação, para lor- A direção não se. r�8poDaal ililla Santo AntônioAe Noturna situadas às ruas Felipe Schmidt,. -

". I pelos ccnceitos emIti d.(). UOI .:-- -necimento aos y,grwultores em geral, Interessados no ref 0-
ti,ol allinado!:.

.

43 e Trajano. .,.,restamento de suas terras, além de prestar toda orien(.à�ão I
...

A presente tabela não poderá ser alterada sem pré-técnica necessária. Lembra, ainda, a possibiljt!ade da ob- '

_ via' autorização dêste Departamento.tenção de empréstímes para reflorestamento no Banco do, INFORMAÇOES Departamento de Saúde Pública, em setembro de 1955.
Brasil, com juros de 7% e prazo de 15 anos. I UTElS .

Luiz Osvaldo D'Acâmpora _ Inspetor de Farmácia.-Os interessados - em assuntos florestaís, para a ohten- -o-

ção de maíoree sclareeímentes e requererem autertzaçâo I
O ·le.�tor enco_ntl'•.r',. nu,a co

� luna, Infúrmaçoel que nsc Ilta.de Iieençapara queimada e derrubadas de mato, devem dià-riamente e d. Imediato:

I dirigir-se às Agências Florestais Municipais ou díretamen- JORNA!S TII.ruDe VENDE-SE AS SEGUINTES PROPRIEDADES
�'------------------- te a esta Repartição, situada à- rua Santea Dumont nO. 6 � ������ :::::::::::::;:: ::��:' A Casa n. 12 na Rua dos Ilhéus (antiga Visconde

,.,I ,'� O'JlefL FlonanóPIllis. ! I Diãrio da Tarde 3.679 Ouro Preta).
, .

f,.�

e Telefône� 2.471> - - Caixá Postal. 395. IA Verdade .. :: ...• " - 2.010 A Casa n. 13 na Rqa SIlveira de Souza

SI Imprensa ')fICIa) &.688
A C 'o 1 3 R S t d S te bro

,
l1:ndereço telegráfico: Agrisilva Florianópolis, S. C. ,HOSPITAIS

s.
asas n s, e na ua ,e e. � e n�

, Cartdadn: Uma casa de estuque na rua Servidão Moríts, (Morro)l/ ,II
<,

-.
• � i r.;

(Proved.or) .. , ... ,....... 2.114
com o terreno 6 x 14, preço Cr$ 18.000,00. ��.

V.'ag,e'm lI'om g ife���ar�!���.:::::::::::: �:�:� Uma casa de material com o terreno 10 x 30 no inicio0lJI1AIfTE TODD DIA "se urança Militar " I.m da estrada do Pantanal (lado da Trindade), preço Cr$..•.

São Sebost ião (Cala d./ 40 000 00I"
b'��i�,I1P.!J�JOtS

, e rapidez'
,

IMcH;!A:úMr�CA��D;O�:S'�'uIJ::�t��"c��: ::::: so�s�tratar com o Sr. Doralécio Soares ou o Sr. Sílvio
�\, "'- . SO NOS CONFORTAVEIS MICRO-ONIBUS DO ..'

/.
�

GE,NTES�;; _,

RIPIDO SUL BRASILEIHO Corpo de Bombeiros .•.. 1.111"', s-, •

€: � , {( -
.

) Serviço LUI (Recl.ma·,

>;, .»' -� ;;;:"

-) .

Florianópolis - Itaja! - Joinvill. - Curitiba ,��ff�:u\�t����::-::ri; li!! Rai-oS'
-

XAg'e"ncía: Kua Deodoro esquina:da TARÉRAENOSPORT.S .

,

• Rua Tenente Silveira
TAC

_ 1.700
Cruzefro do Sul 2.1500
Panair . . . . I.ifil
Vari, 1.121
L6idl Aéreo 1'.401
Real ,............. 1.lri8
cundinaval ... '......... 1.600
HOTÉIS

f'
Lux

- ", " . 1.021
Magestic 2.276
Metropol '. . . .. . . . . 1.147
La POl,'ta 8.s:h
Cacique _...... • . . . . . . . . . 1.44'
Central .. . . . . . . . . . . . . . . . �.694
E"tr,ela .. : '

...• , . .. 11,171
Ideal .. ,.,............... I.•i.
ESTREITO

'

Imobiliári-a Miguell Danll
::em a venda

.

ma casa a Avenida Mauro Ramos

ma casa a rua Visconde de OU1'O Preto

ma casa a rua Deodoro c/13,50 de frente' e

ndo.
casa- e um lote a Avenida Santa Catarina -

ma casa a rua-Ld de Julho
ma' casa de rnadeir a em Barreiros
as casas no Morro do Geraldo-Estreito

uas casas e eum, terreno para loteamento no

eraldo' '

m lote na rua José Candido da Silva - Estreito
ois lotes a rua

-

Moura .:_ Estreíto
ois Lotes no Bairro de Fátima - Estreito '-

..

Quatro lotes no centro, da cidade
Quatro lotes em Londrina - Paraná
em' compradores para casas em Florianópolis
m a quatrocentos mil cruzeiros.

,

egócio a dinheiro.
nf'ormações na IMOBILIARIA "MIGUEL D.A._UX"
ua Celv-Pedro Demoro 1541 - la andar Estreito ou

'cio Ipase andar térreo - Fone 3376 -:- F'lor ianópol is
ma confortável casa à Rua Presidente Coutinho.
m terreno de' 15x27_no Estreito, junto à Rua prín-

6 lotes no Bairro Butiá.
,-

confortável Casa na Avenida Hercílío Luz.

apartamentos (parte' financiada).

ftf '�VES llBULARES
A AS FACULDADgf DE DIREITO, FILOSCJFIft,
MEDICINA, FARMÁCIA E ODONTOLOGIA.

CURS-O��BOS-C-O
atl'icula: Livraria Lider, até 31 de agôsto.
nformações: Local acima ou pelos telefones 2316 e

Disque .,.>; ••••••••••••••

,DR. VIDAL DUTRA FILHO

1

DICAQOR PROFISSIONAL\
DR. RO:���;ASTOS

,
- Com prática no Ho.plta.l SIc..

. \tLADYSLAYA DR. I. LOBATO DR. WALMOR ZOHIR F'raLdlco de AIsl. e Da ":anta
W. MUsSI' , FILHO i GARCIA·

-

CaBJLt�I�l° ��D���lr. j.
!
Doen.:a. do llipa:rellio refl.,.lnt4írlo : DI.lo."e pei. racul"'e Má- -

CARDIOLÓGIA1'UBl!iRCULOS. - i clo••J el. Ifedlclll. 'a Ul&IYlJl'- Contultório: Rua Vitor ••1.RADIOGRAFIA l! RADIOSCOPIA I ald.de '0 8r••U reles, 22 Te!. 26715.DOS PUr,MOJilS
\

',f::t-llIlterno .or cone.rao Ih

1IIa-1 Horzirios: Seg-undal, Qu..rtal •Clrur�la do Torax ternidade·lJ.eol. Sexta feiras: _Formado pela F'.culdade- Nàclo-' (Slnl4;. do. Prof. Oetá-no.... Das 16 às 18 hor.. ;nal- de Medlcln., TiaiGloclata. I ,dricuea Um.) , Residí'ncia: Rua FdipI SeJaTillocfrorlll!o.do Hoa�U" Ne- lb:-I.nterno do Serviço dt. Clrur· midt, 23 __ 20 andar, �pt. 1 _rh au.Já. I zla il. Ho.plteI L A. P• .li. T. c. ',Tel. 3.002Cnreo de o.peclillh..lIç§s '�.l" ,.

do ...RIo d� JeR�[ro '"

, MeireH.es, 22.S. N. T. Ex-laterJlJ0 ,; ilx·urua- MedICO do HO�Pltal de Caridade! DR. HENRIQUJB PRISCO- aÕnARIÓ:tente d. Ciruda cio P.1rer tJli� e da Matcrmda'!,e Dr. Carloll,
P

,

, GulmarlOli O!lSl:.
.

" 1- í'
Correu I ARAISO Das 1'3 às 18 horas.

Ccn.:
_ Flilipe Sclul1i41, iii --

DOB� OAS, D. SBNHOllMl -

_
.MÉ�ICO Telefone: ConsultórioFOi1. 3iWl I PARTOS - OP�RAQO.B I Operaçoes - 'Doençlll de 8e.·

Atende :1m lIor2 lIIlues4la. ! Conl: Rua João PInto 11. III, ,nhoraa - Clínlc._de Ad:lltol. 8.415
Rei.: -- :aUti lI.ta"•• Jt.1njor I

dali 16,00 à. 18,00 hO"61.! Cura0 de Especialiução no
-

Rsidênda: Rua Jo86 do80 - Fone: Zl91i ',p'ela manhA at.nd. dià- ,Hospital dOI Suvidoru .0 11.--�--------,_._, rIamente DO Hospital d. 'tedo.
1 Vale Pereira 158 - Praia

DR. YLMAR CORRBA'

I
.

. <!.ari�.d.. (Serviço do Prof. lIAriano ••
'

da S-audatle - Coqueiros.CLtNICA MtD1CA Resldencla: Andrade)
L D CO>.TSU' TAS dO'" •. Rua: Geueral BitHncourt D. Consultlll - Pela manai DO.ora2 - ra. "' L ai 1 -: 1" ..0- IOí. Telefon.' 11.6111. Hospital de Clll'idllde,

':'·0-'
ra..

--.---- A tsrde dai \1610 h. Im dlaD-AnDid. �4 ,u Ru.!! 'l'iradentr. !i - !'ou lS�alS DR NEWTON te no ,consultório ,':lua Nl1n.1
1"---------'--- DR lOS"" TAVt\P'Ii:'ICI D'AVILA Machado 17 �.QUÍI�fl _i. Tlra-_ • t J:o _.....IIOOJ dentes. 'fel. 2766J'OLIO DOm IRACEMA _

CIRURGIA GII:RhL
I Resideneia - na Prll!iieotl

MOLJi'STIAS NERVOSAS lJ

I
Doença. de Senhoras - Proct.· Coutinho 44.VIEIRA J-M.llNl'AIS _ 'CLINICA G',RAL logla - �lettlchl.d� MUle.

CLINICA••DIcn J De Slll'viço N.denal d. Do�n- Consult6rl_O: Rua Vitor .11-
deOIALISTA •• ouros I

- ii '4'
-". ·elel n. 28 - Telefonl: 1107. OLHOS _ OUVIDOS _ NAJtIZOS, NARIZ li GARGAN'l�AI! ça�hef�nd�IBÀmbul.i '� � � 111,,!:- .

Consult... : _Da. 11 lIoral.m •

GARGÁJ."fTÁl
I

Clínica GeralDTO • OPlIIJAO,Yi3 II t I'

'I
dIante. .

DO
.

E PR' ,

á
Illo - Ne"blllfI&.4t.. '':'_ ,- nep : en. � d li u l� 1 -

'. Re�iuência; F.one, UZI DR. GUERREIRO DA FON8ECA. DR. N Y E RONE Especialista em moléstias de -Senhoras e vias urln •UI.3
'

, slquIa ra ,o o ii r;o:
Rua: Blurnenau, n. 71. . MUNO'

ira Q.� '_ Coli)rUll Sant Ana
'DOENÇAS DO AP R1I H D Chefe do ServIço d. OT01U- ,rIas.t. •••llIuAs. - e.a

i Con\'ül.otuapia p.lo 3h.tro-, GESTIVO _ ULCE:�A8 LDJ' .. 1- NO do Hos)::ital de Florian6poUI Formado Pllla F.culda!!1 N.d' Cura ndical das infecções agudas e cro.Bicas, de'
••eraç!o)

'" .. ,'C�{)qUEl '_. �ardi8lló?1. Inll'('_lill 'r_a- _li TOMAGO 11 DUOD.NO .u..�: I ?ossue a CLINICA OI APA1t.- I n!l!)l -de Led"icina
.

Uuj' inidllde.r.tlll.toO.t. - .Jl>�t:.UIl pIa. �ularlotOl'apl•. P�ioot�ra:--�::., GIA-DERMATOL0GIA ii, CJ..! LHOS MAIS MODlIlRNOS PARA -
.. do Bras,1

,
_
aparelho a-enito-urinário em flmbos os sexos.- Moi.r•• ( t. CONSULTAS: Muça, G '.Ju!"- 'I NI lt -ITRATAMENT0 dai' D03NNQA.B RIO DE J.-lli'.IRO D{)enças -do aparelho Diges'tiv.o e de "hjt�ma lUH"V!);1IQ.lUaolarilll'ol... Ubl!C;iII tal cu 16 à!l U_ "ora.. ",,:r

.

-

CA G" AL
da ESPECIALIDADJI '

Aperféiçoamente na "Cala d•.. •i4...... (mp'lllll)
..

• DR. JULIO PAUFI'l'Z 'Consultu - pll!! menU.o 8aude São lIicuel" Horário I 10l!J ás '12 e 2l!J ás 6.rio daa • àl U ..eralll II Rua Anita. �aribaldi. aiQ'!h__ FILHO I'HOS�ITAL. ! Pro!; Fernando Paullno Consultório: R. Tiradentes, 12 _ l0. Alldar __ Fol'iólt,li 111 1I0rlll.. • de General Blttlncourt. -

t • A TARDE - da. !t ••• _. I' Interno pOI' I ,""lOS do S.rnco' 3' 46
.ult6rio: -' Eua Vitor a.,.. RESIDENCIAl &ua 1:,;:, U,n,! Ex i�.erno d. 20 - Infermar!&:!

no CONSULTORI'O de Cirurgia- 2 _. '_1- ron. 14I7i. 139 Te1.21l01 . le ServICO de lfallt�o-ente:rol()ela I CONSULTORIO _ a.a .01' Prof. Peàlo d" E�u;ra I Residencia: R. Lacerda COUdilho, -18, _ (Cnliear.- )lu. Sio ,101'•• l1li- -

- da Santa Casa do �IO �(J Janeiro ILHEOS nO 2" ,

'

Ealagio pf!l' � ano na "Iat.r- f
•

1. , DR: ARMANDO VALI- - I (Pr;)f. W. Bar�rdlnell�). I
REi;IDE;NCI.\ ,_ J'eHp. Sck- � nidade _ llacola" I

cl.o Espanha) - Fone. 8248.
,'

O DE ASSIS 1
Cura0

.

de n ..mololtla (Prof. Imidt nO ll3 'fei. 216i Prof, Otávio Roàri,çuea Lima I .

_SAMUJ:L FONSEA RI Austr�gesIlo)., _ rntnno por ! �no do P Dto

I��__""""""'.""_"""""'_W_'".I"."._.'V."RUaGIAO·DKNTISTA I Doa Servll:oa de CliDIu lafaJltlk j
•

Ex Interno do Ho.plta. m.tar- I Socorro '

_
i Ci i Prota•• da A..lltêncla Municipal I ReMI- mdade V. Amaral. DR. ANTON�O MONIZ

OPERAÇCIBS
' ,

.,

ct - rur&, a -

pital de Cuidada. DO�NÇAS lNTJ:IlNAI DE ARAGAO �LINICA mi. ADULT �
...

Dr, Cesar Batalha da Silveirari! X ••alra·V"....a. CLiNICA IU:DlCA DII CJUAN- Coraçao .. ilst��a,;), !utalÜIIO, CIRURGlA 'fRJWMA'l'OLOt;IA, DOENÇAS DJlí JIlNI".úR_\S Cirurgião Dentistapltório • Jt••i,Ullcial )l•• ; OAS II ADULTOS fliado e VIU biliar.... 1:1nl, "..a-
Ortopedia , CONSULTAS: ,r.to. HOlpltal d.: Cl1nica de Adultos e Crianças

>II • _ .._.. • 1- - A.ler.1A - flOl o útero.

1 pj' II C'd d d" "lÍmente' pela ma
I'toO••: •......111

..• •
, Corimillt6r1o,1 Rua Npnel lmLa- i Connlt6rio' Viior ..tr.l.. Conlultório; João nto, 1. nhaa:l. a e larl -

I Raio XI Z Daa 1fi à. 17 diàriam.nta.n.. : 4a. I,tl t. 11'" ehado, '( - Gonl1lli4.1 ... 1 .. !l. '

•

l'.Ienoa aos SAbado. RESID�NCiA: 2. R' a Doart, I Atende com Hora Marcada ,

...·00 -.& 18 Ja r.. 18 horal I Dal 16 ài 18 hor,...
Sh

-

t I 129 T I f 3,288:_ I'-i' "·"'b O
Ilor. lIl.r�! R.. ;d�ncia: Rua .arecha.

(2111'1
Relidência: 'RG. B(\éalll"'. 1o, IRes: Bocaiuva lU. Flu,-e .

I'
- e e .

Felipe ,Schmidt 39 A Salas 3 e 4u. v.m..... com
).hum.. i _ 'onel .7i1 Fone: Ui8. Fon.: '.714. ouanopo IS.,

I
______L_ �-- ---- -- __

Lavando com, -Sabão

)\?irgem Especialidade f
da· ,·Cla. "BIIIL INDDSIBIIL-JoloIUle. (1IIrcaEreglstrada) � I

ecoDomiza-$e jempõ�e dinheiro ._���,.,..,..,......__ l---------------'--,-_.----:---
-

.-.---- -----,----------

1 <le setems.ro.

MARIO DE LARMO

CANTIÇÃO
MtDICO

CLt�ICA DE CRIANÇAS
- ADULTOS

•

R. ANTONIO DIB
MUSSI

- II:tOlCOS -

CIRURGIA JUNICA
GIIRAL-PARTOS

iço complete! e elp.cl.!I-
I DG.NOAS Dl! Sll�HO

'COIII moderno. mãtod..a tt
COI • tratam.nto. "

COPIA - HISTB:KO -

GOGR.AJ'I4 - lI�'l'Â' 0-
LIS.O BASAL·
ote!'."ha .Ol!' Gil... clIIrts..
co••ulaçAo - Jl.lotl� ;'Jlira
e Infr. Ver"iieü...

�lt6:rlo: Rua Trajano, D. 1,
ar - .dlf:lcio do lIont.pl0.
lo:' Da. II u 1:11 llorac -

aSI.
I b 18

Doenças InterQas
CORAÇAO - FIGADO -

H-HfS -- INTESTINOS

Tra��m�llto �oderno da

, SIFILIS
Consultório - Rua Victor

DR. ANTONIO GOMES DE
/"

ALMEIDA
, ADVOGADO

l!llel'it6rio ti Relicencie I

Av. Hercilio Lus. 11
Tele!on'il: 1146 .

\

o �STADO

'OI

ápa:relharem m_oderna e completa pars �ua.\41uer exana.
r"dlolórle.,

Radiograrta& e radioscoplall.
Pulmões e coração (torax).
Estomaro - Intestinos e :tigad� (coleclstorrafia).
Rin� e bexigá (Pieloguafia).
Utero e anexos: Bistero-salpinyografla com insufla

ção das trompas para diagnóstico da esterffidllde.
Radiografias de ossos e� rera!.
�'edidfs e:J:��as_ dos diametros da bacia para 'orienta

ção do parto (Rádio-pelrimetrla>.
Diàrlarpente na MaternIdade Dr. Carlol'J Corre&.

DR. CLARNO G..
�,GALLETTI

I-ADVOGADO �
RuI". Vitor .ll:i!irelen. 63.

iONJI: !.'68 - Florianópolb

DR. MARIO WEN
DHAUSEN

MÉDICO DE CRIANÇAS .

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

130 (F'i\ne :1165)
.

CLíJl:WA MI1:DICA DlII ADULTOS
Iil CRIANÇAS

Consultório - Rua Joio Pino
to, 10 - Tel. .M. 7611:
Consultai: Dal 4 1. I lto�-t.
Residência: Rua .st...... 16,

nior. 411. Tel. 2.81%.

I
!'DR. ANTONIO BATISTA.

JUNIOR
CLINICA I:SPECULIUDA D:I

CRIANCAS
CODlnlt.. da. II 'I 11 hora•.
Rei. I <Àlnl. Padrl Jlll'uellnillo.

12.

ADVOGADOS
DR. JOSJ!i MEDEIROS

VIEIRA
- ADVOGADO

�sixa Filatal 160 - naja!
Santa CAtarina.

Dr. Lauro Daura. r
-
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Ffcrtanõpclís, Quinta-Feira, 13 de Outubro de 1955 III

............................................................H.... INAUGURAÇÃO DA "A MODELAR';

I
.

i I Está sendo ativada, ao maximo, a instalação da "A

Zury Machado e " i Mod�lar" no predio na 'J da rua Trajano, recentemente
, ••• terminado.

I
-----......

---A--C--O--N-T�-I=-(-IMI=NTO·S SOCIAIS I [alta ���l��a�ev���e�:�: ::t�:�;Õe�S�iC:�� � ��:eg�:.��:s�
L L •

to ele man�el' a sua tradição de casa mais barateira do Es-

I' tado, contituern os motivos da Intensa curiosidade, com a

qual, o nosso publico aguarda a inauguracão das moder-
.............�d..... I.....II.II.".IM....II......II.MI.�..�•...........'-....

nas instalações da "A Modelar" e.a apresentação do seu

ANIVERSÁRIOS belo e variadissimo sor-timento .de mercadorias.Itajaí escolherã Miss Charme no próximo mês. Gr.wde;; I
pr'eparativos está tendo aquela cidade para esta grande
festa.

EI.A MERECE A NOSSA
GItATIDliO

mem "evolnido", devem no

fim, provocar o "mal do sé-
culo",

Repetindo-se o .fato do dr. Outra doença que também
Laureano, aquêle médico vem 'querendo disputar altos

.nártrr que foi condenado pe- números na estatística da

a doença que desafia ainda I morte, é o infarto do míocár

a medicina, hodierna, a pro- dia. Como acontecia com a

fessora Bernadete, com os apendicite, que era "nó nas

dias limitados, dá também tripas", e que o adíantamen
mostras e provas de capací- to da cirurgia derrotou, esta
dade de resistência moral.· ria o infarto Incluídc nas

Enfrentar a vida que é tão "rnoléstias elo coração" ou é

chela de vicissitudes e de tro- doença nova que ja não res

oêços, mas que possui tam- peita mais idade (consídera
bém beleza e prazer. sabendo va-se doença de velho) e vai

que a morte apenas lhe con- derrubando todo dia gente
.iederá pouco tempo maís, sa- das mais importantes, ela"

ber que está condenada por mais ativas, de maior agita
moléstia de cuja cura não 'há çào na vida? E' êste outro

esperanças, com calma e con- l11aJ provindo da fermentação
:ormlsmo, é ser estóica, ainda elos nossos dias agitados. A

mais na Idade da moça, com paralisia infantil encontrou
.sorihos a acalentar, com pro- a senda da cura. Não é ainda

jetos no porvir. 100%, mas caminha para sa-

fai derrotada pelos processos
O câncer é doença do pro- lução, A tuberculose também

gresso, segundo se pode ob- modernos de cura e preven
servar. Onde incide ela mais? ção. .Mas _Q câncer continua

Nos grandes centros, Nos pai- .zombando elos nossqs cientis
ses mais

-

ci vílízados ceifa tas. Só a prevenção poderá
maior número de vítimas. A evitar tão elevado índice.

S,RA. MURILO RAMOS ............................................
x X X Aniversariou-se ontem a

Fa lando em Itajaí não podia deixar de falar na elas- exma. snra. d. Ligia' Bauer
se e bom gosto da srta. Maria Juracy F..oes. deu-me a 0- Ramos, esposa do nosso pre

por+nn idade mais uma vêz apreciar seu bom gost<� na zado conterrâneo sr, Murilo

noite de gala em que a Sociedade Bloco dos XX festejava Ramos, tabelião na Capital _ ... _.,_ ........_. -,

.

o 2Go aniversário .. Juracy usou um lindo vestido em tulle Federal. «No LeOdCulo»
e renda gipir amarelo. Não há dúvida, que o guarda- A distinta dama an iversa- QUINTA-FEIRA, 13 DE OUTUBRO
roupa de Juracy merece ser comentado. [r iante, muito, relacionada O filho do homem veio buscar e salvar o que estava

, ]C X X neste Estado pelas elevadas perdido. (Lucas 19:10). Ler Lucas 19:1.10.
Sábado em Blumenau suntuoso ç!esfile de modas da qualidades e por sua educa- CHEGOU a hora de um pastor e sua família. dizerem

Casa Canadá do Rio de Janeiro, patrocínio da luxuosa' ca- ção esmerada, em sendo fi adeus à sua congregação, pois foram transferidos para
sa Paciter de Blumenau, e colaboração da Casa Balinho de gura destacada na socieda- outra igreja. Muitas pessoas vinham expressar seu pesar
Itajai. Estarão presentes a esta elegante soireé represen- de, ver-se-á cercada de ca-

porque .êles se fªm embora. Uma velhinha disse: "Eu não
tantes da elegância florianópolitana sra, Bernardete B. rinhosas manifestações de v im ditler adeus :

-

eu vim para agradecer-lhes a sua vinda
Viegas e ,srta Tereza Fialho, de Brusque srta. Carolina regosijo e apreço pelo trans- para cá."
Vacke a segunda mais bela do Estado, representante da curso da significativa data, Como foi importante a vinda de Jesus a êste mundo!
beleza Lajeana, Miss Santa Catarina, srta. Ana Maria, e Às muitas homenagens, Ouvi certa feita, um sermão sôbre o tema: "Se 'Jesus não
apta. Wilma Sozz i, Miss Paraná. respeitosamente os de O tivesse vindo." Era a: descrição de um mundo sem fé, sem

X X X ESTADO se associam. esperança e sem. amor.
Movimenta-se ih cidade pelo acontecimento social que SRA. TICHO B. FER· Quando' celebramos sua vinda ou sua ressurreiçao,

é o casamento da bonita srta. Nadya Machado, com o Dr. NANDES : quando adoramos na igreja, quando fazemos nossa devo-
Constantino Dimatos. ' Na s�ciedaele catarin�l1' i ção diária, não podemos escapar ao senso de gratidão por

X X X ?e a exma. sra, d. Argentina ! ter Jesus vindo e ter se disposto a morrer por nós. Jesus
Casa Brusqt{e: Os af'amrrdos tecidos Renaux em bre- <'la Silva Fer,n:mdes, espos� I veio ao l�r_e ao coraçã? de Zaqueu : êste logo d�m?nstl:ou

·ve estarão sendo vendidos na praça em casa propria á roa do nosso prezado conter- sua gratidão pelo serviço. Havia nele um alegr-ia ínteríor
Jeronimo Coelho de propriedade do sr. Armando Silveira râneo sr. Ticho Brahe Fer- que o fêz exclamar: "Se em alguma 'coisa defraudei al
de Souza ..

Escolha, srta. o seu tecido Renaux para o pró-
'1 n�n?es: �lto, f'uncionárío do guém, restituirei quadruplicado."

ximo verão. Ministérío da Fazenda, goza
X X X '1 destacado lugar, pelas ele-

Com prazer registamos o aniversário da graciosa vadas qualidades de seu
.

menina Angela-Maria Ganzo Araujo, qlle festejou seu a· adaman tino coração e vir

niveraário domingo. À Angela-Maria e seus pais os eum- tudes cristãs.

.primen tos da coluna social. I Na data de ôntem que
X X X assinalou a do transcurso

Aniversário - Festejou no dia 6 na cidade de Itajaí do seu aniversário natalício,
mais um an ivers ár io, a elegante sra, Lili Foes, esposa do a distinta dama ver-se-á
sr. Jornalista Abdor Foes. A coluna social deseja à de, cercada de carinhosas ma-

gãnte sra, inúmeras felicitações. n ifestações de apreço pelo
X X X grande circulo de amizades.

Miss Santa Catarina srta. Ana Maria Siquera, vis i- Os de O ESTADO, respei-
tará a Princezinha da Serra - Lajes. As elegantes da; tosamente, formulam os me

qu ela cidade estão em preparativos para as recepções já lhores votos de felicidades.
programadas.

X X X " :aIdZoE�I.te··s1\I.'�de:111rtneogoe· sm?:In�d�a�1'°a-l:
.,.··....

_·I�ta··
...........

g
....·_....

uw�ã�ç_..····uf"..,·----··--'Domingo na secção elegante do Cine "São José" no- �

tava-se a elegancia e bom g'osto ela sra. dr. Vilmar Dias. e pessôa muito rela<:ionada
.

"

.X X X
.

neste Estado;
- menina Yara, filhinha VENDE-SE EXCELENTE MORADiA, FRENTE PA-

do sr. Oswaldo Lentz, alto RA PRAIA. INSTALAÇõES COMPLETAS. TRATAR Á
EUl1'Cionário dos Correios e RUA CONSELHEIRO MAFRA, 56.

Tel!!gI����I;a Neuza Maria, I VE!ND·'E SEfilhinha do sr. José Nicolau I -.
..

-

X X X ' '. Farac'ó; 'pol'fe'iro;"do "'Dias,t
-'

Urrla- óttúia propl-1edacte em CMN!'go' Grande ém dis-
A sociedac1e florianópolitana está aguardando a fes- Velho"; trito de Trindade com ótima pastagem, bastante lenha,'

ta UMA Noite Em Paris, ,organizada 'pela turma dos "A- - srá, Jadwiga GI'ams
I
café, terras para plantio, e uma casa na mesma, e a luz

canhados" O que posso adiantar aos leitores é que tere- Gentil, esposa do sr. João
I
passa na porta.

.

.

���a�,�sta noite, a

:a;osaxorq:estra
da "Boite ,Quitan-

(Ci:O·ae�lih�o�:".:����::��:::.;:: ICU'ci��:A�a��nnsao�A��ma_cvomEEduaNrdoDLc;..�o_soSoEu
á rua

I Galv.ao, iCa. -.Cata.rinense Ltda.
Em avião da CnlZ'eil'o .do Sul viajou terça-feira para

? Capital ela RepÚblica a sra. Ivone B. Leal, esposa do - sr. Emílio Boetcher
p . --, I Aceitamos serV1ços de cromagem e niquelagemDer;utado Leobel'to Leal. - sr. Eugerfio de Souza, VEND _.-SE RESIDl1:�CIA EM PONTO C.L!<NTRAL, de Parachoques e damais peças e acessórios de auto-

:x . X X funcionário da Polícia Civil DA CIDADE.
. moveis e demais objetos concernéte ao Ramo.

A "Casa Londres'" de pl'opiedade do Sr. Jose Dias deste Estado LOCAL - AVENIDA RIO BR�NCO 185 RIO DO SUL _ PRóXIMO .. A F'ÁFRICA DE
festeja hoje seu terceiro aniversário. E c?m tal aconte-j - sr. Manoel Alfredo TRATAR COM O SNR. ALVARO VEIGA CAIXA S. A.
cimento estú atendendo as elegantes da c1dade com os Barbosa comerciante em o TELEFONES 2933 e 3501 C' P,

F' t p." ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
a1xa ostal 200

maravilhosos tecidos de verão. Bangu, la ece e 1erre ·.distrito do Estreito
Balmain. A coluna social cumprimenta seu proprierá:.:io. - sr. Alberto Onedo, re-

-- sr. Tômaz Lobo de Fi-
I

Vende ·�e �
T

..

-0- sidente em Tangará. muni- gueiredo ..

roca seTR ISTEZA·
cipio de Campos Novos;

-- sr. Eugenio E. da Sil- U P f t 1950
I -

- sra. Ceci Liberato, es·
veira, Sargento-músico da 1951m en�eó�fmo a:�tado d:. posa do sr. Heitor Liberato, Policia MilitaI' do Estado cons�rvação. \ LINCON de luxo, motor novo, rádio de seis ·faixas de

AMÉRICO FALCÃO
" residente em Itajaí;

_ sr. Altamir Almeida, Vêr e tratar com o sr. ondas de alcance mundial, Jogo de c.apas , sobre,salentes,
- sra. PTof. Zulma Can- do alto comércio desta Pl'a- Antonio José Campos a rua

I

pneus sem câmaras, tudo como novo. A qualquer prova.
demil Pereira, viúva do sau-' .

I T d 'R B" I
-

ça e elemento destacado na 24 de Maio, 930. roca-se por carro menor ou ven e-se. ua u çao
doso conterrâneo sr. Oscar

nossa sociedade Estreito. Viana "5",'
dos Santos Pereira;

Com a'Biblia na Mão

ORAÇÃO)
Querido Pai, nós te agradecemos por teres mandado

teu. próprio Filho para salvar-nos. l1:le busca cada pessoa
para o seu reino. Que o mundo inteiro responda e o acei
te. Que nossos próprios corações sejam sempre g'l·ato;; e

nossas vidas expressem nossa gratidão nos atos de cada
dia. Por amor de nosso Redentor. Amém.

\ . �

'PENSAMENr.O PARA O DIA

Que bênção temos com a vinda de Jesus!
ELSIE B. BYERS (Canadá)

Sábado em Blumenau elegante reunião na luxuosa
residencia do sr. Sérgio .'Úbel'to Nobrega - Domingo a

elegante srta. Marily---Deeke, receberá em sua· residência
convidados, oferecendo um fino cok-tail. Miss Paraná e

Miss Santa Catarina, estarão presentes a estas elegantes
recepções.

Tristeza ... a dor'de minha mãe morrendo
e a mágoa imensa lhe ensombrando o rosto!
Tristeza ... Nostalgia de sol pôsto,
pela pra ia deserta se estenden�lo ...

Tristeza. .. Temporal que ao longe sôa ...

,Jangadeiro infeliz boiando à-tôa,
-'-- ái!, toalhas de espumas sôbre os mares! \ ná

,�
.'

( - sta. Guiomar Conceição
Gonzaga, filha do sr. Luiz
Lopes Gonzaga;

merciante

-- sr. Luiz Orofino, cü-

-/ ANIVERSÁRIOS
FAZEM ANOS, HOJE:
- sr. Francisco Américo

Barreiros, diligente funcio
nano da Firma Carlos
Hoepcke SIA;
-� sta. Lia Lopes Viana,

filha do sr. Rui Souza Via-

-- sr. Jaime Mendes, Fis
cal da Fazenda Estadual;
- menina Vânia-Maria, I

,filhinha do nosso prezado
conterrâneo dr. Heitor Fer
rari, engenheiro do Serviço
de Patrimonio da União;
- menino Geraldo, filho

do dr. Manoel Pedro da Sil
veira. advogado;

- ,- sta. Terezinha Gama
da Gloria Salles

Horas de inverno ... O velho mar gemendo
como ferido de íntimo desgosto,
e a lua bran�a e fria apareéendo
nas madtugadas úmidas de agosto ...

Tristeza ... O antigo coqueiral que chora
�as longas invernias e, lá fóra,

.

O Mal' contando á noite de seus pesares!

::::_ menino Jauro J')Jli! i:1,
filho do sr. JocelirlO- dtt
Oliveira e de sua exma. sr;'..

d. Renilda Franzoni de"Oli
veira.

- sra., Maria
Medeiros Dutra, esposa do

A L U G A S E I
sr. Heitor Dutra, alto fun-

..
. rionário dos Correios e Te-

'J:.ARA. FAMíLIA GRANDE OU CHURRASCARIA 11.�gráfos;
Bem ao .lado do I - sra. Capitulina de Sou�
na '''A Modelar". za Serrat_ini

Casa espaçosa. Local pitoresco.
Palácio da Agronômica. Informações

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

AVENTURAS DO ZE-MUTR�TA
I

agitaçâo, a fumaça elos autos

impurtrícando o ar que se

respira, a alimentação pouco
sadín , sobretudo enlatada, o

abuso do álcool e do fumo,
isto tudo somado e mais al

guns prazeres fáceis do ho-

Louvemos pois a coragem, a

raça, o estoicismo ela profes
sora Bernaclete, na luta em

prol de melhor assistência à

prevenção do câncer. Como o

dr. Laureano, ela merece a

nossa gratidão!
-----,------ -----�---_. ----

i � i

TERRENO
Vende-se um terreuo plano, lJrúprio para construção,

medindo 16x44 metros e localizado à rua CeI. Pedro De-
11101'0, esquina da rua Antonieta � Barros, em frente ao

Cine Glória.

Informações com o seu proprietário.' Olivio Alves
1'orres, à rua' CeI. Pedro Demoro, 1522 -- Estreito.

ParticÍoacão-
-

JOSÉ KRUGER E SENHORA E
VICTOR ALDEMAR GEVAERD

Têm o prazer de participar a seus parentes e pes
,ôas de suas relações, o contrato de Casamento de seus

lilhos
NOEMY e CARLOS JOSÉ

SETEMBRO/55'
SÃO FRA�CISCO

'

lTAJAI

l'el. 262.

ou vende�se

\
.

a seu DISPOR

"O BARRIGA VERDE"
Diariam'ente PARA o NORTE ÀS 8,35 HS.

PARA O SUL ÀS 10 HORAS

� F_on_e� 2_3-_7_7_.__�=_ �.__________j
,

, '
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o TEMA DA "SEMANA DA

CRIANÇA" DE 1955 - CRI-

ANÇAS
ANÇAS ....., PROBLEMAS
C O MO RECONHECER E

CORRIGIR ESSAS CRIAN
ÇAS
-

Joãozinho conta mentiras.
Ana Maria faz gazeta, foge
.da escola. Pedro quase 'to
do o dia volta para casa su

jo e com arranhões, por ter

brigado -com algum coleguí-
rnha, mesmo se� ter havido

provocação. Terezinha, ape-_
sal' do tamanho, tem um gê-
nio incontrolável. E muitos
outros casos mais que, conta
dos na, clínicas pelas mães,
variam de incidentes, mas

cuja r ão básica é a mes

ma: de:;ob2diencia e rebel
dia das crianças.
Por II; e? - perguntam as

mães d soladas, Por que meu

filho s rá tão incontrolável,
tãn diferente das outras cri

anças? Em 100% dos casos,
o psicanalista consultado (se
a mãe tem a felicidade de

consultar um), o medico pe
diatra ou � orientador edu
cacion 1, têm uma só respos
ta: procure a razão em sua

própria vida .,. Procure :

"1tembra -se do :::!,ue você e seu I.

marido fizeram - para influ

ênciar o comportamento de

seu filho.
Pois é lógico: de onde uma

criança iria adquirir suas a

titudes, modos e comporta
mento, se não do meio onde
ela sempre viveu, isto é, 'do
seio da própria família? Essa

ínfluêmía tem seu inicio cê
do nalnrãncía, antes que "

criança tenha outras ínfluen
cia externá;. já foi 'provado
que o bebê é susceptível ao

humor e tensões na família.
Retraí-se quando ha barulho

desagradável, irritante, em

casa. ITem. consciência que
a puntão corporal causa in-

_

,fe1ici�de·. Nessa fase, então,
� a�üre ""-lêdo, a descon

fiançat;t
que irãsr-ter grande

.

impor '1:), na formação de

seu co portamento, impor
tãncíaque aumentará à rr e

dida do tempo.
Assim, o bebê cresce, sua,

compr ensão elas' condições IIfamili -es tomam-se eiuio-,'
res ., suas reações � favor I
ou contra elas, mais tortes, i
A menos que as condições ele

vida na, família mudem radl

calmente, os nossos e xemplos
Joãozinho, Ana Maria, Pedro
e Tere ínha, tornar-se .. ão ra

pidamente no que nós co-I
nhecemos por crianças pra-Iblemas".
Antes que crianças como

estas P?ss�m ser, curad.as �e I
seus propnos males pSlColo-'
gicos, os pais têm necessida

ele de se curar a s1 mesmos,

isto é, de eliminar as causa�

dos males ,de s<?:iS filhos. Di.:
ficuldades financeiras, bri

gas constantes e�tre marid.o
e mulher, atitudes extl'ema�
_mimar demasiaelaménte

ou bater nas crianças -

fi-Ilhos únicos, cria�ça� que t�m
.

ciúmes de seus 1rmaos ou -

.J,rmãs...J.. tucLo isso' c0!ltribui
grandemente para II forma-

cão da "Criança Problema".
.

A
" mana da Criança" .

dêste �no, escolheu como te

ma ê*
-

importante tópico
"Crianças Problemas". Mals

do que nós imaginamos, é

bem grande o número de cri

ançastem todo o pal., sujeitas
a est!lii influências tão pre

judic�is. E. crianças que :5e

tornam problemas não se a··

justat� à vida mais tarde,
não l!�derão se tornar cida

dãos Wteis, honestos c tra'ba-
.. hadotes que" pátria tallto

precisll.
A -ptimeira providência a

tomal'lpara enfrentar a s:

tuação,. é e,star apto a ree-o-=
nhecer os sintomas que ea

racterJzam uma criança pilO-

blema, De modo geral, a -

cri!1UÇa. que mente, foge da

escoia, que é rebelde e des

re2peitadora, a que tem ex-

cessi.vO pelas cousas como pe-

la escllridão, a criança que
não quer comer; que conti-

""-nua a mOlhar" a cama mesmo atende
elepo!� de crescida ... cons

tituelll alguns dos casos que

podellÍ ser chamados de

Elortanôpells, .Quinta-Feira, 13 de Outubro de 1955
. ----- - ... --- _._... ,.. _-_.__ ..----_.---------._----_._._---------_._------------------------

4aC,.iaaqa
umaSeu filho

,

e criaD.ça�problema ?
confiança? Você dá a êles a

seu lar. Repare em seus fi-' afeição, o amparo, tão nes

lhos e em você própria. Seu cessários para que cresçam
lar oferece a êles uru.t vida com confiança em si 111es

normal e feliz, necessá: i 1 á mos?

criança? Você os trata come

entes humanos, merecedores
de sua sinceridade e lealaa
de? Você é boa amiga e com

panheira para êles? 'Vry;ê a

credita que seus filhos são

capazes de se conduzirem
bem - e demonstra-lhes sua

"Crianças problemas". Os
vários estágios das condições
de seus males sómente pode
rão ser dtagonosticados peles
que têm competência para
isso, mas servirão para aler
tal' os pais, levá-los a mode
rarem suas próprias. ações
para o .em de seus filhos, ao
invés de condená-los.
Faça desta "Semana da -

.. I Noticiário gentilmente for-
O Departamento Nacional necido pela Johnson &

ela Criança pede a todos os Johnson.

Você os educa corri uma dose
-erta ele disciplina - se�a

.!xcessivo carinho ou excessí
vo rigôr?

Crianças" um modêlo para
tôdas as semanas do ano em

adultos, para o bem de .seus a)
próprios fiÍhos e de um futu-
ro melhor para nOSi;8, pátria, b)

que contribuam pat'a que -

seus filhos cresçam sadios e

sem recalques num arnbí
ente alegre e feliz .- lívran
do-os assim de se tornarem
"Crianças Problemas".

AUDICÃO DE PIANO
,

'- �':' -

EI do Amazonas a planta
mais eficaz na cura das

�; BRONQUITES-e
AFECÇÕES CATARRAIS
A Amazônia é uma das regiões
do Mundo de fl6ra' mais rica
em aplicações terapêuticas. For-

, nece à ,Medicina uma poderosa
planta - a Dipterix odoráta -

_ componente básico do remédio
ODOR,ATON, arma de combate
às bronquites agudas, crônicas
e dos fuma,ntes; gripes, asmas,
tosses rebeldes e afecções ca

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

processo científico empregado.
11: bem significativo saber-se

que Odoráton é um dos produ
tos modernos mais recomenda
dos pelos que comprovaram o.
seu valor, inclusive membros da

,ilustre classe médica, do que.
damos abaixo um exemplo:

«Atesto que. tenho
.

empre
gado na minha clínica o prepa
rado Odoráton, em casos de

bronquites sub-agudas e príncí
.

palmente crônicas com real

sucesso, tais são as suas pro
priedades fluidificantes e bal
sâmicas, aliadas ao seu valor
tônico, qujçá vitaminico.
DR. RICARDO' A. WEBER»

AMANHA NO CLUBE DOZE _ MAGNIFICA HORA DI�

ARTE COM Pl CONSAGRADÁ PROF. GILDA L. L(WF.S

Amanhã, no suntuoso salão do tradicional Clube Doze

de .Agôsto, a sociedade florlanópohtana terá, mais uma vez,
o prazer de assistir a uma audição de piano pelos a�ltmos da

consagrada pianista Prof. Gilda Lígocki Lopes.
Teremos assim uma hora de arte e cujo programa está

_lssim organizaelo:
F. RUSSO - Os Anôesínhos

.

Jorge Guilherme M:' de Souza

F. RUSSO - O Gato de Botas

.

Carmen Lúcia -:. Cruz Lima

S. CALLIA - Doce Alegria
Regina Pereira Oliveira

SCHMOLL - Blanche
Jeanine Di Pietro

SCHMOLL - Rose
Vera Cardoso

STREABBOG - Le Miosottis
Heloisa Helena Carvalho

.
Diva Maria Carvalho

STREABBOG - Lunes
Cátia Walesca Wiethorn

SCHUMANN - O Alegre Camponez
Mariza Prado

STREABBOG - Estrelas de OU1:0
Carmen Silvia Meyer Amal!al

SCHMOLL - Le Petit Postillon
Helena Simões Corrêa

KLEINMICHEL - Hungarian Dance

Vera Lúcia Regueira
HENRY VAN GAEL - Chanson Tyrolienne

/

A 6 MAOS
Vera Bonassís

Marina Ligoeki
Márcia Jacy S. Santos

BEAUMONT - Plaisus clu Dal
Distribuidores neste Estádo:

CARLOS HOEPCKE a. A.Sara Reg'ina Ramalha Silva

LUDOVIC - Galop du Diable
_•. -- --

"-Lêda Mm-ia de Moura Ferro

BOCCHERINI - Celebre Mínueto '

Thais Helena Goeldner

}IENRY VAN GAEL - Echos des Montagnes A 6 MAO!':

Regina Yara Régis
Marilda.P. Machado

BENIGNO ;)üSIÉh DOS

ISANTOS
Consertos de maquinas e

relogios.
Endereço: C a p o e i r a s

(frente a entrada estrada
do Abrão),Joyce D. Píetro

G. LEMAIUE - Gavotte des Mathurins
Mál'cia Maria Elias

LUDOVIC - Souvenir de Madrid

,I' VENDE -SE
1 sala de jantar
1 carro p/crrança
1 bicicleta marca Maraton
Tratar à Rua Felipe Sch-.

mídt, l:n.

Anna Maria Schmidt

DEE�HOVEN - Pour Elise
Walma Bcrges

SAINT-SAENS - O Cisne
. lone Valda Cl'UZ

BEETHOVEN - L'Ac1ien au Piano

Amélia Teixeira
FIBICH - Poem

�íriam Queluz
LEO DELIBES - Pizzicati

Elisabeth Mendes
A 4 MAOS

Iêda Maia Barbosa

MASSENET - Aragenaise
. \ Maria Eunice Neves

P. WACHS - Les Myrtes
Vera Lúcia Lopes Furtado

CZIBULKA - Gavotte st�phan�e
Maria Nazareth Miiller

FH. LACK - Valse Arabesque
..- Eunice ROdrigúe,s
Vera Nocetti de Araújo

W. GANZ - Qui Vive! A 4 M.iWS
Maria Helena Kersten
Lia Capela

P. WACHS - Madrilena
Lia Dalva Araújo

DEBUSSY - La plus que lente
Hel'eulano Farias Jro

BEETHOVEN - Sonata Patetica
Maria Amélia S. Thiago Fernannes

A. NAPOLEAO - Romance
Iêda Souza

R. ADDINSELL - Concerto de Warsóvia
Rita de Cássia Ligocki Lopes

P
.

·
. Preceito·do Dia

.rec ISa��Se- R�SPI�Ç:'�-PELO
RAPAZ oU MOÇA COM PRÁTICA DE DATILO- O nariz fittra, aquece e

GRAFIA E SERVIÇOS GERAIS DE ESCRITóRIO. umedece o ar que se desti-

Rua Tenente Silveira, 15 - sala 202. na aos pulmões. A respira
ção pela bôca leva, à guar-

ganta e aos pulmões, ar frio
e carregado. de poeiras pre

judicias ao organismo. Ao

contrário, passando _pelo ná
I"lZ, o a.r chega ao�'l pulmões
aquecido. e isento de tais
impurezas.' ,

.

, Procur., respirar pelo
e das nariz, e, sentindo !lifi-

I culdade, consulte ime-

Nunes Pires, 18 - diatamente o especia-
\

lista. - SNES.

CURSO "SANCTOS SARAIVA"
(REGISTRADO)

DACTILOGRAFIA E TAQUIGRAFIA
PROF. LíGIA DOS SANCT9S SARAITA
aos interessados diàriamente d�s 9 às 12

14,às 18 horas

ENDEREÇO: Rua Feliciano
'{'elo 3113.

DOCES'�
Aceitam-se encomendas de

docinhos em grande varie

dade; Tortas e Bolo de Noí

va, Salgadinhos para Batiza
dos - Aníversártos e Casa
mentos.
Rua CeI. Melo e Alvin 17.

Tel. 3.416

QUARTOS'
Alugam-se quartos e va

gas com ótima refeição. Pre
ço a partir de Cr$ 1.100,00.
Rua Alvaro de Carvalho, 2.
Aceita-se também mar-

_._-- - ----------

Dr. "Constantino
UiDiàtos:

Ml!:DICO CIRURGIAO
Doenças de. Senhoras

Partos - Operações - Vias
Urinárias

Curso de aperfeiçjUlmento
e longa prática nos' Hospitais

de Buenos Aires
CONSULTO'RIO: Rua Fe

lipe Schmidt, m. 18 (sobra-
i do). - FONE 3512: '"

I HORA'RIO: das 15 ás 18.
,horas. '

Residência: Avenida

Branco, n. 42.
Atende ehamados

Rio

pASSATEMPO '.'0 ESTADO"
Pm: ORILDO

(60)

CHARADAS SINCOPADAS
Para se dizer o "nome cientifico do gafanhoto" a gente
"passa trabalho" 3-2

O "donativo" tem que ser entregue à "mulher"

CHARADÁ AUXILIAR
I ---, DO. O mesmo que nascido
II -.-- NA. Pequeno pente de pau
III --- AZ. Destruidor
CONCEITO: Indolente

QUEBRA-CABEÇA _

Descubra os veículos que aí estão escondidos e com as

letras 'que restarem, será encontrado o 'nome de outro vei

culo: já reduzido nos trânsitos das cidades:
BUNIóBSO. DTAMEE. NTUMALEVÓO.
APF-OVEITE SUA MEMÓRIA

a)
b

Onde fica situada a Gruta Azul?

Quem
é

o autor do romance "Principe e mendigo"?
A "PIADA" DE HOJE
Lico: Como você está bêbedo! Que é que você andou

.tazendo?
Xico: Quatro copos ... de vinho ... depois quatro copos

ele wiski. .. êsse branco que todos ,gostam.
LICO: P.uxa! Eu não tinha coragem de beber nem qua

tro copos de água.
XICO: Ora, nem eu ...

SOLUÇõES elo Passatempo anterior, (59):
� CASAIS: a) nababo-nababa; b) sabino-sabina.

ENÍGMA: Pitáu, adaga, rifão, orlar, léria, ncorí, rúbeo.
ANAGRAMAS: a) radiator; b) jornaleiro.
APROVEITE SUA MEMÓRIA: a) -Inígo Lopes de Recal-

de; b) 1897.

H OJ E NO
.

PASSADO
13 DE OUTUBRO

A data de hoje recorda-nos que:
em 1.711, Antonio de Albuquerque, então Gover
nador de Minas Gerais, recebeu quando em mar

cha para' o Rio de Janeiro, a noticia de terem os.

franceses se apossado.daquela cidade;
em 1.832, o General Labatut.i no acampamento de
Correntino, recebeu a rendição do Coronél Joa
quim Pinto Madeira, com 1.500 insurgentes. Este,
apesar dos termos da rendição, pupulou pr.r pri
sões e sendo reclamado pelos rebeldes inimigos
do Ceará, foi condenado a morte e executado em

Vila do Crato a 28 de Novembro de 1834;.
em 1.869, chegou a São Estanisláu, com o grosso
do Exército Brasileiro, o Marechal Conde d'Eu
em 'operações de guerra contra o Ditador do Pa

raguai;
em 1.944, faleceu nesta capital do Estado de San
ta Catarina, o General de Brigada Reformado
Octávio Valgas Neves, nascido em São José, nes
te 'mesmo Estado, em 11 de Setembro de �874.
Foi um brilhante Oficial do Exército, tendo co

mandado os 130 e 140 Batalhões de Caçadores,
sédiados em Joinvile e nesta cidade.

André Nilo 'I'adasco

._---------_.._---_._--

Clube 15 de Outubro
CONVITE

A Diretoria do Clube 15 de Outubro tem a grata sa

tisfação de convidar as gentis senhoritas, Lrequentadoras
10 mesmo, para fazer. o seu "Debut" em a noite de 15 de
mtubro próximo vindouro, quando será realizado o tra
dícíonal Baile de Gala, comemorativo do 34° aníversárío
le fundação.

As interessadas poderão inscrever-se até o dia 10 de
outubro na Secretaria do Clube, no horário das 19 às 2]
horas..

ANTENOR BORGES Diretor Social

Preguiça e fraqueza
V·A N A D I O L

MOÇAS DESANIMADAS I
HOMENS SEM ENERGIA.
Niio é sua culpa!
t a fraqueza que o deixa ..cADsado, pálido,

com moleza no corpo e olhos sem brilho.
A fraqueza atrasa a vida porque rouba

as forças para o trabalho. -

VANAOIOL
aumenta os g I o b u los sanguiClfQs e

VITALIZA o sangucenfra-quecido. E' de gos.to deliciosa e pode
ser usado em todas as idades.

(xpresso Florianópolis Llda�
Transporte de cargas em ge,ral�entra

FLORIANOPOllS, CURITIBA' E SÃO PAULO.
COII VIAOENS DIBItTAS E PESMA �ENTES EM CARROS PK()PIUOII

I

MATBIZ: FLORIANÓPOLIS
I Eaerltóllo:
Rua Padre Roma 60 - Terreo

.Depoalto:
,

Rua Conselheiro Mafra n. 1st
Fones: 2534 - 2,535
. Caixa P08tal, 43D
End. ,Telegr;'fico:

Bandrade e Transpoll.s
--o-

Ca,'ncla D. a•••• l.n Belo Bor"oD'. tio.. tri'.,o ..it•••*'
118 ,rta •• Trao.portr. '11111 Oerab'S/A.)

I'ILlAL: 8&0 PAULO

VlBconde do RIo Branco

(il2,1')
AvenIda do btado leMI'1t.

Telefone, J7-3(l--�1

1'e1elone 1211

I!!ndereço Telegrát1c:>
Bantidra e TranspoU•.

-Q-

São Paulo - Capital - Bt

Ilildereço Telegráfico'
Bandrade . .e Transpoll•

-4-

•

3-2

"
--

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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[&:1·.,CA�f.E,��H�- ��R��,S� t?"Ej!.�T����a_1 ··Not'lc·la:·S·, �I'V'Brsa,s Ó SAO PAANU,LVOE-FR'SCA:REIOO SEU
:'C�E�AS���E"dos pela nona roda-da do primeiro turno, a eatatistlca no "

i
-

", ,

J
Victor MATURE -'Jean

crmpeonato carioca, nos profissionais, aspirantes e ju-
vonis, ficou sendo, a seguinte:'I'

Há dois anos nascia no dia 8 de outubro a equir.e SIMMONS - Gene TIRNEY

JUVENIS -' De Londres informam- Em virtude de uma prui-
do São Paulo F. C., a qual Pela simpatia que seu criador - Raymond BURTON-'

l0 lugar _ Eluminensec Vasco _ 3; 20 _ F'lamen- [bição' do chefe da igreja Anglicana,' foi modificado o
Sr. Osni Costa, dispensava ao famoso clube de São Paul- Bella DARVI em:

go _ 5; 30 -'- Bangu e Botafogo _ ,6; 40 _ Amcrica e I ��,rne�t do. Campe?nato B:'itauir:o de. Seleções ".l:'s:::a mnd i- lo, resolveu herdar-lhe o nome. Durante estes dois anos O E G I P C I O

Portuguêsa _ 8; 50 _ Bonsucesso _ 9; 60 .\Ltchíl'ei- i
í

ícação dIZ respeito aos Jogos P-1l1 d ias de domingo. Dessa disputou o clube tricolor da rua Crispim Mira uma mé- 'I'echnicolor de Luxo

01' 10 70 S- Cristé
�

12 I maneira serão realizados o)· o !"J " .micarnente rios sábados,
dia de 30 jógos. Venceu 25 e perdeu 5, tirando-se dai ,(1 ,No 'Programa:1'-3, e ) ana -- ; - ao vrJS ovao -:- .

�" '
'

GOloEADOI:>ES di tei I' I' 1 ')
.

bnd conclusão do seu poderio. Dentro dos sensacionais t riun- Desenho Colorido,
_

' � ou las u eIs. naugura-se e Ia ,. , proxHrJo sa auo, tom o

Genivaldo, do Ftuminense, com "9 tentos; <:"eguic!o de I cotejo em Belfast 'entre as Seht;lí,�s da Irlanda do Norte e
fos conquistados citamos sôbre o Palmeiras /Lx3; Mau- Preços: 18,00 - (10;00.

r.
,o'

I E
.

E di C diff 1'0 Ramos 2x1', Avante 1xO,' Vila Ope'rár ia 3x2',' Ponta Censura ate' 18 anos, '

Odair e Alecir, do Fluminense; Amoroso, do Botafogo, ela "SCOClll.. prossegue Ia " em ar I r, Cf\Jl1 n encon- - - ..

". 1
.

h I ,,- C'
, a I tro Irigla te'rra x País ele Ga ies.

. Preta lxO;- Seleção do Saco dos Limões lxO e tantos ou-
e _, e sm o, c o ;::',ao ristóvão, com n go s. - , ,�

l'iiiii_iiiiifi-i'_III;IIIIIIIiÍÍJlil".
ASPIRANTES

-!c' 'x- 'I- tros que o consagraram. Entre estas, sua maior facai.ha ,'tP iSl �.;;:
w •

10 lugar _ Flamengo _ 2; 20 _ Botafogo e Vasco - Divulgá o "Correio d'J P,JVo', de Porto Alegr'e, o ,foi ter conquistado invicto o Campeonato promovido rdtl .r._l�·"'A_�llâ.
_ 3; 30 _ Bangu _ 4; 40 c=- América e Flumlnonse _ [segu inte :

'. I�' '!'-' Pont� .:reta, q:le, teve:, todo se� tr�:l.Rcu,rs�.I�o e�- ,.

6; 50 - Canto do Rio, Bons ucesso e S. .Cristóvão _, ::'2; I .Ne ensaio de quinta-feira t'réinou entre os atletas [tádio do Ipiran ga, Prosseguiu em sua serre ce L1VCl1.Cl-

(ln _ Portuguêsa _ 13; 70 _ Madureira _ Ui. Lorianistas o centro-atacante Miguel, que pertence a [bilidade totalizando 17 partidas. Conquistou 87 tentos a

--GOLE ADORES UD"a agramiação de Cresciuma :Sta.. Ca tarina). 0s pri-I favor, 26 contra, te.nd.b portanto o saldo admirav81 de

melros "testes" de Miguel forr.oIl' bastante aign if icativos, 61 gools. Por suas f ileiras passaram players .que despon
estando os diretores hamburgueses interessados' em seu tam como futurosos cracks da pelota: Domi é' U In excm

.concurso. Miguel substituiu Gf-�Hia na segunda' 'fase, pJo; pois recenteme�te foi promovido ao conjunto
tendo inclusive assinalado um i'�t.)nto. titular do Guarani. Itamar, Walmor, Conzagn,

.x, " l(. Alberto, 'I'onólí são outros que veremos em ação quando
_ A famosa regata de iates denominada "Sant�s-lna ?isputa do Campeonato de J�venis à realiz8.l'·'ie em

Rio", está n:Íarcada Para ter início dia,:2() do e"ort'ente.
.

jmeados do, mês corre;1te. POSSUI, a.inda o clu�e elo "�r,,
,

'

!gento ,Osnl grande l1umero de SOCIOS aos quaJ:3 :)l'Opllc-
,�, ':; 'x'

,�
,

I ciona, na medida do possiveI. festas que tem akançaclo
Porto Alegre, 12 (V. A.:' ,-",\ F., V.)Vr. 11. (,. S. já :e�'troilClosos sucesssos. Teresinha Campos foi entre as can

escalou 0$ seus l'epresentant;<; flS 1,,�gtLinfl ,à Vel}t (le F!o� dic1atas à escolhida para a Miss São Paulo 195VLJ55.
rianopolis,- onde serão displti'adt)'3 os c-ampe()natos i'nài- N.estes rápidos retrospectos podemos verificar o que'foi
vicluais e de equipes de sharpie.,', alem de rmiliz�;tçao�rlas o São PaulO,nestes dois anos no cenário do fute;;ol me-

Evaristo, do Flamengo, e VaI do, do .F'lllminense, com ' ,

7
clássicas regatas em disputa' d03 ÍHluliBta,'1," catúinenses !nor de nossa ,terra. Aos que 'o formam au2'.uramoi' 'IJegols; seguidos de Valter, do V:13CO e Zeq uin ha, do I

.'

Canto do,Rio, com 6 tentos; P.'wodi, do V:',sco; Fscluinho,
e ,gauchos .. '

" .
,

',' I es:a data seja novo po�tõ de partida em busc:l de

dI) Fluminense; Paulinho, (10 FÜdJl(�JI!;(,o 'e Washington, I 9 prellO sera rea.lIzado 1M baJa ::\11I'd[� erl.j)Jtal catan" Itrll1llfOS e traba.lho em prol do nosso futebol flU8 :10 uue

(�é, At;;él';ca,'com 5 gols. nellse, de 29 do corrent; a'� C!� 11.o\'embro,. �even�o eO�11- pár�ce, c.�l11inha- para uma total reab,Hitação. ,Av::l1lte,

ARRECADA<:õf;:;; , I parec�r �s repl'e.s.entaç,Oes .g-al�cha, cat�l'1n:ensé,_ pa\;!ls" Sampaulll1os. '

O c:mlpeonfLto C:lrÍ-OC:l ele lJl'0fit1s:onflj_,� .)..i :'woduzi,u a ta, mmell'a, flummense,", o-alfil:m', e, possl\ehnente, para· .-..• "

m','ecadar:ão total de 10 milhjes, :\,1:l m,il, ,�,:,n cr:l!:eil°(ls e,
l18eI180., S�Lb est:1:'> as gllat'uiç'�ie>s gal1chas ,qa� ,gjsPllu:rá.o

30 centavos. A maior renda, verificoll-s\) no "_clás�;ic()'" �I� sharple: A::t're�o e n�lf �(::',eht, ('a,l�p:,)es J:raslle�
j;';,l1l.engo x Vasco, no Marar;L�:i, com 1 milhi'w, 810 mil e lOS, R.ubem; GOldamch-Jose M._n.eze.s .e (X,tstao ,Al�m�y;r-
1.,'1 cruzeiros; e a menol', '1� jôgo �, GristóvIo x Mac111- RogerIO CrIst!?: pa�'a a regata md!vldllal, d�ven�o lIlL�
reira, em Figueira de Melo, 'apenl\.� li mil e Wt7 cl'IL�eirt)s, grar a. representaG�o �au�ha par:l' 1) campeonato ete eqUl-

TACA EF'lCIi-�N(i'\ ,pe mms a dupla con,stJtUlda dé Ruga];d Bl'eehtel,e EmH-

10 lugar - Vasc� _:_ 13(; ponto:,:; 20 - F Íameng'o 11l Führmeister.
� ."

lnc 30' F'l' 1,\ I· 40 l'otat' 'go 91' ''o , A representnçao g-aucha Stn;, chefJacla. pejo dr. Hugo
1.]0" -, umlnense -- 'o'� --) u' --' [),

'

B' '. 90pt· 6-0 _ '.\ I '11 e' "'C" _ 'Si)· '�IO 'B'ol"- Bel'ta, pl'esidente da FVl\1RGS, deveIHlo a chefia ser inte-
-- angu- onos, ,."",, ,:J. " ., .

C
f,�:i:esso _ 70 pontos; 80 _ Purtt:guel:u -'55; 90 � Ola- grada mais dos esportIstas ClaudIO Aydos e, LUIZ hR-

rifl e São Crist-óvã0 - 42;�rlJ() -- Canto, do Rio '-,83; gas.

11° Madureira ,- 22 pontos.
.

I
l(, * *

PRóXIMOS JOGOS ' Rio, 12 (V.A.) -,Confirmado que foí"ontêm, pelo sr.

... Baeta Leal, o assentamento do j:)go entre a seleçã.o da
Juvenis (Complemento ',:a nona 'rodada); Bangu x '

FJuminenrse, em General Severl211o, Plamengo x Améri- Turquiare a do Bq'asil para:) dia 11) df: maiq, (e não dia

C:1, em Figueira de Melo; BOllsl\cCSSO x Vasco, em Bari- 2, como foi antes noticüido), tem :l C. B. D, Ó'1:onto o 1'0-

)'i, e Botafogo x Porttlguêsa, 11.,'( G�1\�e.'lo,_ Iteiro
da visita que o quadro 'brasileiro fará à Europa, em

'Aspirantes e pro-fissionais (éQinplementº, da -l'ona 1�56, visita essa que faz parte do prano ,do� mentores

rcdada); - Sábado -=, BanglL, x l�lumilJE'n:le _, 1\1 ar:u:a- cE.bedenses para proporcionar maior" "experiêné:ia inter

ná; Domingo _ Flámengo ',x All'l,3tica�.:__ lv'faracnnã; nacionais': aos' nossos jogadorc::l. O emb::trque da (If�e-
BOl1suces-lOo x Vasco � Av. rej_"ei\·;\.;"à�::ÇA-stro. g'í'.ção deverá ocorrer no dia .]- de abril e () L'egresso, no

, ��__

'

",- '",c, '.' ,
""- dí� 10 dé maio. Os jOgOS sei'ãú l'S seguinte,l:

,
'

.. , Dia 8 de abril, em Lisbôa; dia 15, em Zurich; di:1

A NOVA' DIRETO'RIA D""O"'?(S""'Aj.,·O PAULO 22, em Viena; dia 25, em Miiú'l Oll Roma; dia,29, em

,.

'
"

,
' ,'�

"

,

,", Praga,; 'dia 1.0 de maio, em Isembul; � dia 3, em Londres.

_�-:::'3í'-1

,.ie Õ�U p a � a
CTlAa•• ,

AO QUE APURAMOSi O DEPARTAMENTO DE fÚTEBOl DA F. C. F.rEM, V1RTUDE DA FALTA DE ENERGIA'-ELETRICA'
RESelVEU TRANSFERI'R DE HOJE PARA SÁBADO Á TARDE O .PRElIO' ENTRE AVAl E.GUARANI, FICANDO A RODA-

'; DA DE AMADORES PARA DOM'INGO, PÉlA MANHA
'

,

r1""'Wi"�._"..JA_'-.ra...�.�.."�oill�_"""_�",y•.,..tJjIllJII."'W�"."",,�.,,,-'...D�."-__-;'-'-...,.
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Dida, elo .F'lamengo, com 10 gols; segt: .do de Henri

que, do -Flamengo, com 8; Romeiro, do América. com 1;
l\'�ário, do Botafogo, com 6; Pedro Bala, do Vasco : .Dav id,
do América; Neivalelo, do Botafogo, e ,LUíS Carlos, do

Fluminense, todos com 3 tentos.
PROFISSIONAIS

10 lugar - Va,o,co � 1',2° - Fluminense - �l; 3°-.-
BOllsuc,esso e Flamengo - L1; 'o�o - Ar:;érica -- 5, 50 -

Bangu e Botafogo 8; 60 - :i'ortug'ufosa _ 1:� � 70 --' Can--
10 do Rio e Olaria - 13; 80 ,_ São CristÓ\ :10 - 'A; ,go ,
JlJadÍlreira - 17.

GOLE,mORES

l\1.BQl'g�s

DR. lÀURO CALDEIRA ,DE ANDRADA

o·

In�ma�
CINE SAO JOSE

A3 3 _ 8hs.
A obra prima de Cecil B.

I De=-Mille.
Corriell WILDE _:_ Betty

nu.TTON Dorothhy
L�MOUR Charltoll'
HESTON em:

O MAIOR ESPETAC_ULO
DA TERRA -7

Techn icolor Com: James
Stewart - (o palhaçq)
No Programa:
Esporte na Tela,. N:lc.
Preços: 10,00' - 5,00.
Censurá até '5 3.110'".

As - 8,30hs.
Corriell WILDE - Betty
HUTTON DOl'othy

LAMOUR - Chanlton
HESTO.N em:

O MAIOR ESPErrACULO
DA TERRA
Techn icolor

No Prog'l';:tmà:
Esporter na Tela. Nac.'

'

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

\

As 8hs.
Richard CONTE

Sherley WINTERS em:

FÚRIA DE PAIXõES
No Programa:
ReporteI' lia Tela: Nac.
Preços: 7,00 - 3,50.
Censura, até 14 anos.

I

CIRURGIAO-DENTISTA
CONSULTóRIO - ,Edificio Paterrron � 2° andar

sala 203 - Rua Tenente Silveira, 15
Atende diáriamente das 8 às 11 horas,

As '8l}s. ,

3as e· 5as das 14 às 18 horas. Olivia de HAVILLAND -.
JOh11 LUND em:Em Capoeiras atenele aos sábados á tarde '

______-------'-_,�
- Só RESTA UMA LAGRIMA

No, Programa:
Noticias da Semana. Nac.
Preços: 9,00 - 4,50.
Censura até 14 anos.
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DR. MOENICH

Repr'es.enlações . ,;.;,.----: '- ,;-
l)e}..5 a 22 B.P.

diploma c!:�;:� �:n;aculdade
Nacional de Odontol{)gia da

',lO Firma estabelecida em São Paulo, dispondo de ca- '� Distribuidor'"
'

Universidade do ,Brasil, Rio

I
I
pit.al 'oferece-se para representa.r n�ssa cidade firmas

'

� /
de Janeiro
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! deste Estado. Alem disso estud-amós propostas para n'e-:� �',
'

C

.

RAMOS SIA .
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. I go�iações diretas. Cartas para Representaçõés Con--
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t !greggoLtda: Rua Fernandes Viei_�·a.'-47 - ,São Paulo

-1
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'OI.tr•• DO�. Di ACO$�O-

Ficou sendo a seguinte alO Secretârio
nova diretori� do clube tri- PeixÇlto

CA-IA
.

'. �� '�;�. � ,
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- Nilcéll1

2� Secretário
t'ieira .

Pl'esiclelite de Hoúra Diret.or ue Publicidade -

.João Comieholi" e o.sni Cós- Mali, ", :ges,
ta "C'; ,o Fisc.al ,- Pl'C-

� ,'I

Vice-presidente - !tamal" '�i(r ;uiz F. Capela, Ai-
Domingues

'. "c'Í"õ\'fi: ,ioaz, Batista Tonólll,
Tesoureiro - Domiense Ca.<lós', A. Campos e Albej':,')

de Paula �ibejro Nunes da Silva.
.

20 TeSoureiro RQrialJo Roupeiro - Eduardo Fon-
Polli se'ca..

color:

Restaurante
.

H.poli
RUA K&reehal Deodoro li.
Ew tA!tl:�ft. no sul do BruU. o �eÜlorl
De�conto (l!speci&l �rf!!. -oa aenhore. 'Y1alantel,

As -" 8hs�
Adriano REIS �-Ankito

- Heloisa HELENA em:

ANGú DE CAROÇO
No Programa:
Noticiario Uni'v-ersaL J01�.
Preços: 7,00 - 3,50.
Censura até 14 anos.

- SOlRtE INfANTO�JUVENIL-,
Domingo, ,dia 16-,

,.

"Soir�� ,lnfantp,·Juvenil, ·das-l6· às 20 brirás para os lnfanfís e das 20,30 às 13 horas, pa ra -os J{lve:nís.
Convites na Secretaria do Clube; das 14: às. 17 oras. :Fóra �dêste. hOrffi'üo, não serão- dados -convites, sem eXCefjção.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



Flortanõpolrs, Quinta-Feira, 13 de Outubro de 1955

Filosofia ou Filomitia 1
(TERCEIRO 'DE lJMA SÉRIE DE 10 ARTIGOS SOBRE AS

ORIGENS DO PENSAMENTO HUMANO ORGANIZADO
EM ESCOL.I\S FILOSÓFICAS)

A. SEIXAS NETTO

-III

As prlmeíras seitas de'pensamento, depois escolas de

filosofia, reuniam individuas-pensantes em tõrno de um

semelhante' excepcional que expunha e explicava, á sua

maneira particular dt; entender, as causas primeiras de

urnas certas verdades' necessárias á vida humana, atraves
sando por sôbre o limite hs'íco dos mitos em direção a

u'a metarísíca ampla, onde o raciocínio podia distender

se sem obstáculo maior que o absurdo gerado em-si e por

si-mesmo. A interpretação da razão-de-ser de _}Ima verda

de necessária á existência da vida era sempre, para 03 fi

IÓSGfos, mais importante que a razão-de-ser da-permanên
cia e estabilidade da vida. E motivo êste trouxe de dentro

do raciocínio dos tüósoros uma certa diretriz incontida que
se subordina irrevogávelmente em destruir o micro para a

estruturação menta!' de macro, ou .desprezar o indivíduo

em favor de uma causa primeira magnífica. Est�,,,,princí
pio culminou sempre ji'uma disfarçada tirania-in:,z:e�to
mental dos teóricos da idéia dirigida. Encobriam, os .flloso
fos com uma falsa ciência do espírito, (modernamente di

ta
'

Geisteswissenschaften), uma 'radical ciência cultural,
(que os pensadores atuais entendem por Kulturwiss�ns
chaften), de caráter profundamente desagregador. A tira

nia intelecto-mental dos teóricos do pensamento decaía, e

firmava-se como um tírànato de filómitas. Esse tiranato,
porém, 'degradava-se ao extremo quando o tirano era ele

vado á categoria de mito, de deos na tribu, em detrímehto
dos' deuses, aceitos. Atingido êste ponto; depois de haver

buscado a razão-de-ser de, verdade necessária á existên
cia da vida, - que verdadeiramente até hoje se proc'\!!):t
e não se sabe, todavia, qual seja, - compondo as estrutu

ras mentais de uma "ciência-cultural" racíoctnante, as

causas primeiras e final" submeteram-se aos, tiranatos-

-rílómttas, ou ao govêrno tribal, por efeito mesmo da sua

ciência-cultural disfarçada em ciência-da-espirita. E esta

aubmíszâo, 'que é sempre um verdadeiro circulo ViClOS0

descrito pelo' pensamento que busca ás. causas finais 'Ou

primeiras, viria, produzindo a teorética-histórica-cultural
do individuo e a preponderância racial da tribu na esfera

ele exístêncía da vida no mundo, quando a própria tribu.·
fazendo de 'seus deuses e mitos abstração, elegia-se em

mtto mesmo para permanecer' contra as desagregaçêes .

filosófico-culturo-históri.cas CIOS. filósofos das escolas, gru-,
pos e �eítas. Entretanto, o fundamento maior do mito

tríbu repousâva no principio de isolar o individuo para

existir-na-todo, 'que, sem ser um tiranato filómita; não

era, igualmente, um "medium" rílosóríco. .El�tã?,· isol�r
para-existir, era regra de vivência e sobr��lVeI}�la do In

d ividuo róra elo clã mómita. Esta monomítia tribal ou 51e
absttf'ação-do-mundo ele vivência das tribus de individuas

humanos, produziu, então, a trtbu-índíviduo, sendo capaz

de permanecer nos mais frágeis elementtos da tríbu, .' na

rracão última, mesmo depois de desagregada por embates

cósl�licos e humano-bélícos, E povos assim chegaram a ul

trapassar as eras como ultrapassaram os períodos filos�
ficas e filomíticos da evolução do ser-pensante em coleti

vidade na existência da vida. Outros, francamente' filómí

tícos, desagregaram e desapareceram na voragem' filosófi
Ca das buscas metafísicas que convulsionavam as re·gras

de. mitos e deuses.
,

O desaparecimento, sem notícias ou qúé possa ser

memória vaga, de uma Civilização mais antiga, deve-se,.
sem dúvida alguma a essa incapacidade que tinham cer

tas' tríbus, a maioria delas tal ve,z, de iIl�re�sarem n'uma

monomitía-tribal ou ge abstração-do-rrumdo de vivência
das tribus de 'individuas, tr.azendo mesmo para a parte
mais fracionária do clã o todo-abstrato dêle meSmO fa-

'zenào, por t1ltimo, de cada indivtduo-pensante, o próprio
clã ou tríbu e a razão-de-ser dele e de si mesmo. O indi
viduo-nómade era a' fixação da tríbu, enquanto que a trí

bu nómade filómita seria a desti'uição do individuo, na

sua vivência, pelo desequilibdo de sua vivência-humana
e ela adaptação de deuses necessários á algumas verdade:;'
de sua vivência. Evitadas as escolas e seitas de raciocí-

.

nio ou de filosofia estranhas á abstração do mundo-tribal

circundante, esses individuas resistil'am á desagregação e,
comequentemente, á destruição ela tribu. Mas os povos que
se' deram a aceitar as escolas de exposição e explicação
ele verdades necessárias á exi,stência sàcadas ás Causas pri
meiras, sendo estritamente fil6mitas, não resistiram aos

embates do pensamento-raciocinado e desagregaram-se até

a decadência e completo desapareCimento c.omo tribu 01"
I _

ganizada em coletividade de individuas-pensantes. Toda

tribu filomítica que se permitiu atravessar aos filosofas a,'

barreiras dos mitos e déuses, decaiu para o obscurantismo

e sumiu como povo organizado. Frágeis como seus deuses

de mitologia condicionada aos fenómenos cósmicos e orgá
nicós pessoais não podiam sobreviver á tendêncIa que tem

o pensamento' de tudo desagregar rra direção d'uma causa

primeira mais notável e que SEf pode completar e descobrir

pela destruição das frações hum3:nas-v�ventes. A fôrça do

pensamento-racioc,inado levava a um desprezo da vida-vi
vente do individuo em favor d'uma causa primeira comple
ta ao c'onter "<l individuo - permanente como finàlidad,e
última.

/

Já em nossa nloderna Civilização de 6 mil an03 êsse6
fatos se repetiram.

-

,

A Praça
A CJ)MP�NHIA ANTARTICA. PAULISTA INDúSTRI:\

BRASILEIRA DE BEBIDAS' E CONEXOS, Sociedade Anô

nima, com séde na cápital dó Estado de São Paulo, avisa

,aos seus distintos amigos· e' freguezes que o sr. SEBASTIÃO
FREITAS deixou de fazer parte d0 seu quadro de auxilia

res, desde o dia 19 de agôsto do corrente ano.

São Paulo, 22 de setembro de 1955
A DIRETOR�A

Inaugurado pelo Snr-. Prefeito o
Serviço ,de Cadastro Imobiliário

LIBERTACÃO DE AMERICANOS
,

Um .esferçc inqlês na China
cessas de cada um dos pri
sioneiros. Na atualidade, os

-Estados· Unidos não sabem
quantos dos 19 cidadãos nor

te-nmericanos foram conde
nados e quantos estão aguar
dando julgamento.

LONDRES, 12 (U� P.):
Nos meios díplomátícos se

informou, que-o enviado di

plomático britânico em Pei

Jing iniciou novas conversa
;ões secretas com os repre
sentantes da China comunís

.a, a fim de acelerar a li

bertação de 19 prísíoneíros
corte-americanos. Con O'

Neíll, encarregado de Negó
cios da Inglaterra, recebeu
.istruções para intervir em

favor dos presos norte-ame
icanos, más até agora não se

he permitiu ver nenhum dê
.es, no cárcere. O governo co

nunista chinês manifestou

DESPEDIU-SE
RIO, 12 (V. A.) - Despe

dindo-se dos diplomatas bra

sileiros, esteve no ttamara

ti, o embaixador Amadeo

Conte Grande, que acaba ele
deixar a chefia da represen

tação díplcmatíca ela Argen
tina junto ao nosso governo.
O ex-embaixador da Repú
blica de.Prata foi ali recebi
do pelo ministro Raul Fer
nandes e altos runcíonártos.,

Iaramente, entretanto,
)'Neill será informado dos
esultados das vistas dos pro-

-A' P r a ç.a
A CERVEJARIA qATARINENSE S/A., com, séde, na

cidade de Juinvílle, Estado ele Santa Catarina, avisa aos
.

,2US distintos freguêses e amigos, que o SR. SlmMlTIliO
FREITAS deixou de fazer parte da sua administração,
desde o dia 3 de Novembro de, 1954.

Jolnville, 22 de Setembro -de 1955.
A DIRETORIA.

,••os•••••••••••••••••••e•••••••••e•••••••••
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QUE AMOR!
Suicidou-se com 83 anos

RIO, 12 (V. A.) - Não re- menta da Polícia, (20,0 DP)
sístíndo a paixão que a tor- esta provldencíou a remoção
.urava, a anciã Maria, Perei- do cadáver para, o necroté--'-
ra Machado (83 anos, viúva, ríó, - depoís dos competen tes
loméstíca, Rua Nova Iorque, exames periciais.
269, em Bonsucesso) matou-

'le, ' ingerindo
- violento tóxí _.�----��- ---

"DUQUE DE'
·CAXIAS"

co. -

. Maria apaíxonara-se pelo
nédíco francês Eugêne La

court (64 an02, Rua Viscon
Is Pirajá, 606) que, para sua

nfelicidade, soube ser
-

casa,

do. Desesperada, diante do

Impossível, re801 veu ma tar
se.

LONDRES, 12 (U. P . .) - O

navio-escola brasileiro "Du

que de Caxias, que há pouco
tempo deixou o Brasil, para,
efetuar um cruzeiro pela Eu-

rapa, está sendo esperado em

O SUICIDIO Portsmouth a 21 do corrente,
Ante-ontem à tarde, quan- dia em que a Marinha bl>

do Humberto Pôrto (58 anos, tânica festeja o aniversario
seu filho), chegou à casa, da batalha de 'I'rafalgar. O
-ncontrou sua genítorn mor- navio-escola bra�leil'lJ 9=c
ta. manecerá 6 dias na base bri-
Solícltando o compareci- tânica.

-,
••••••••••••••�••••••"'••••••••••••.• ;,) .fle••••

No clichê acima destaca-se Eüa Exc�lência."f) '3m:. Trefd to Municipal acompunhado
dos Diretores de Serviços da Prefeitura e algumas das "i sitas que assísttram ali ato

d e tuauguração 1� Serv\í:o de Cadastro Imobil.�ál'io. 'Loteria do Estado
Foi ínícíado no passado dia

I
(;) RECENSEAMENTO rio de Inscrição de Proprie

10 o Servico de Cadastro dades.

únobiliári.o: ínícíatlva do Pela tarde: 'os recenseado- Foínos recebido por êste

.naís alto alcance e llue visa res iniciaram os serviços de Propríetárío com a maio.'

L organização de um.perreíto medição, que decorreram cortezía o que muito n03 sen-

t bíli 'd 1 •••• e � Il§.••• I!lI..
·

.adastro de propriedades e com toda a normalidade, en- si 1 iZOU - ec arou-nos o

;e j ustifica plenamente pelo do a população se interessa- chefe dos 'serviços de Cadas- ,

.irogresso alcansado Pbr Flo- do vivamente pelos trabalhos tro - e nas restantes resi ..

clanópolís. em execução. O aproveita- dências recenseadas não hou- Um do.s pontos predilétos dp veraneio, e.m nossa Ca-
A INAUGURAOÃO _

menta foi integral ria expr�s- ve uma d.Úvida siquer e se pital, sempi1e foi o Balneário da Ponta do Leal.
O Serviço de exe�íição do são dos técnIcos que acom- tivesse, havido, fácilmente De há muito vinha se notando um certo desinteresse I

"';adastro Imobiliária ,foi lan- panharam 6s'· recenseadores, poderia ser resolvida -pelos} porque não havia quem dirigisse aquele ponto de re-

�ado 'oficialmente, cqm a vi- 'pois se obselwam uma com- funcionários encarregados ou creação, tão concorrido na estação q.uente.
;ita do sr. Professor Dr. Os- pleta colaboração -do povo pela direção.dos serviç'os que Agóra 'vem o Clube Atlético Catarinense, seu proprie-
nar Cunha ao e3critório da qué já eon<tpreendé, o valor e deseja prestar à p.9pulação tário, de arrendá-lo ao sr. Gentil M.arcelino Gil, que está,
'Serviços Técnicos Oi;gamec" a importância de tal, serviço, .todos os secla�ecimentos ne- empenhado em dotá-lo com um bem montado restauran-
:ocalízado no primeiro andar A primeira ec·onomia a ser cessários. te, iniciando desde já suas atividades naquele pitoresco,re-
lo edifício da Prefeitura. recenseada foi' a do ,dr. Ma- Foram distribuídas para I

canto, com um moderno. serviço de "baar"" com .bebidas
Entre as figuras presentes noel Pedro da Silveira, resi- recenseamento duas zonas, nacionais e estrangéiras.

.

jestacavam-s�, além do Sr. dente na Rua Tenel}te Silvei- sendo uma comercial_, loca-
"'••••

.'refeito, os senhore�: ea 'no 16, ond'e o fun.cionário !izada nas imediações da
. Vereador Antônio Apóstp- :mcarregado da 'colheita qe Praça 15 de Novembro e ou�

.0, lider do PSD na Câmara dados obteve do mora,dor os tra residencial constituírla

Municipal. 'informes necessáriJs para o pelas quadras que marginam
Dr. Reinaldo Alves, Diretor preenchimento do formulá-, a Aventda Rio Bra,nco .

....·.·IM--__ ....
· ...........-..-..· ....-_,·__.-..-_·...........-.-.-...-.-.-__......-..".�....__._.._..-..- ...-.__.

la Fazenda.

HOJE:

CR s 250.00,0,00,.
REABRE�SE O BALNEÁRIO,

- ..

/PRISIONEIROS DE GUERRA
Ainda ti caso dos não repatriados

NAÇõES UNIDAS, 12

(u.,
rante a X Assembléia Geral

_- A necess�dade que -teu: a' d�s Nações Unidas,' ora reu

América Latma de obter aJu- mda.
da eco�ômicà foi constante- Durante o debate géral no
mente menciohada pelos rle- qual as diversás delegações
l'egados do.> >df.versos países apresentaram suas op111lOes
do Heri.lisfe-Fio Ocidental du- sobre questões internacionais

foram apresentadas várias
iniciativas de grande inte
resse em nome de vários pai
s�s do continente.' Estas ini
ciativas mereceram elogiosos
comentários por parte· de
outras delegações.
Por exemplo, P\tul Martin;

ch'Cfe da delegação do Ca

nadá referiu-se hoje à inl

ci�ti�a do delegado brasilei

ro Cyro de Freitas Valfe de

dar asilo no Brasil aos pri-,
sioneiros de· gu�rra que ain
da se encontram em mãos

das autoridades indús:

"Necessitamo� mais ações
boas destinadas a aj udar aos

Dona Asbelina Mourão, Di
('etora de Administração.
Dr. Dib Cherem, Procura-

dor Municipal.
-

Engenheiro Onaldo Pinto

Je Oliveira.
Dr. Manoel Pedro da 8il

eira.
Sr. Arí Lentz, Contador da

Prefeitura.
Gustavo Neves Filho, Se

bretário Geral.
�

Aos presentJes foi feita uma

'emonstração do planeja
mento dos Serviços pelo dr.

Rui P. Souza, representante
da Orgamec, e de modo co

,no iam ser executados, ten
lo salientado os benefícios

me resultariam para a cida

te com a organização de um

::adastro, em, perfeitas nor

nas técnicas rigorosamente
�stabel'ecidas e já' implanta
:los em diversas cidades do

:�rasil como Belo Horizonte,
?ia' de Janeiro, Curitiba, 'e

Santos.
,O senhor Prefeito' e as de
mais pe."soas pres'entes fica

l"atU muito bem impressiona
::los com a demon�tração efe

�uada e teceram elogiosas
�onsiderações aos trabalhos
, á rea,lizadocS. _,

Não sei bem eXI>licar
minguando.

'E' pena. Eu até já estava quase acostumado,.
Quando ouvia daqueles de assobio eu ia; dividindo:
- metade para mim, metade para o Hel'ibei'to;
- metade para mim, metade para o Governador,

peÍa frágorosa da 'Sua terra natal;
- metade 'para mim, metade para o Arolclü, pela

significativa de Canoinha!';
- metade p_ara mim, metade par-a o Paulinho, pe

la demonstrativa de Guaramirim.
E assim por diante. Agora minguáram os fog�e

teso Lá se foi minha diversão. Mar'vados.

estãoporque os fogclete,3

NA POLÍCIA ....
Dentre a� mais varÍada')

comunicações �que' constarn
no livro de partes da nossa

Delegacia Regional de Poli,·

cia, anotámos o seguinte:
De ordem do sr. Cel-Dele-

gado da Or4em' Politica e

Social foram api'esentadas
na Delegacia· Rl:!gional, a;;

decaidas Delorme de Tal e

Noemia Faria, �or estarem
de modo inconveniente na

rua Conselheiro Mafra.

As mesnlas foram cletida.�
e s� acham na p;'isão da De

legacia.
x x x prisioneiros como a dos nos-

Apezar da efervecencia que I
sos colegas do Brasil, ,quap

anda pelas ruas, não tem se do ofereceram ajudar os

registrado cenas de maior priSioneiros da Cpréia que

imppl'tância, além·'do que es.. agora se ac�am,. e"m ,1Jlãos do,
"tamos U'.ssi:stindo. .. 'gOVerno ,da India".

.•.':1.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA


