
•••- • ....-.J'oI' _••__.:. _ u_.. F R E N T E DEMOCRATICA, Agora mesmo em Ponl.a

I
· ·······� sntendem de festejar uma das Canas, os Eternos \ it4i·

O'. ·

D· : duvidosa vitória, ;Jmti(�anrlo lantes, com as costar quentes,
me.1 .nt.IO .i- f ).3 mais violentos atos de esfaquearam um cidaIáo,

·rio d. S. Catarina : violência, o flue multo deprl- digno chefe de família, só

• me a todos os que desejam porque êle pertence ao fIE-

i, '��:�I�eel:cP��s:g���n��� �:� ti� s�;���d�l�� serihcva, 0.11

;'arantias ele espécie alguma Cachoeira, é atacada pelos
N. 12.302 i Não sattsreítos com esta vi- bandos de udenistns que an

.órla duvidosa, querem ainda dam por ai cometendo t�)'IJ
........................ 11aS8aC1';11' os adver.sártos, ,que sorte de selvagerta, qunrido

estão a mercê elos "valentes", rasgaram-lhe as vastos, sa

)orque apelar para a Polícia, dicamente, deixando-a quasl
j coisa que absolutamente desnuda e alucinada.
-iào adianta. A vítima dos foguete", é
A população com o rogue- um menor que viu sua mão

.ór io infernal, ficou aterrorl- síriha mutilada, aehau :1,.' -se

ada, havendo mesmo pes- hospitalizado, resultaco des
.ôn � que tiveram suas saúdes tes atos de vagabundos r.ue
.balndns ramo tivemos ciên- Infestam nossa infeliz terr.i ,
cia. abandonada e '1 mercê -tos

- HOUVe verdadeiros bom- elementos que estão sendo

aprovaçao bardeios para elentro elos 'assalariados por estrangeiros
jardins e quintais dos ele- que se dizem hrnslleiros.

mentes pessedístas, com a A propósito das lame.ntá ..

completa indif'erênca das au- veis expansões desta corja
torldades, que assistiram tu- de irresponsáveis, foi cornu

elo de "camarote", gozando nicado ao exmo. dr. Nerêu
ainda os efeitos. ela expansão Ramos, ilustre Presidente do

louca dos molecórios que com Senado, Federal, o que está

braçadas de bombas, soltan- ocorrendo nesta Capirnl.
do-as mesmo em plena luz Esta comunicação foi í'el

do dia e durante quasi toda ta pelo dr. Osmar Cun11:1, dí
noite. nâmico Prefeito eh dl�a<ip,
Que se festeje em dia de- pedindo prcvídencías par.i

.errnínado, vá lá, mas que que fossem postas torças fe-

carta
.e entre pelas noites, [ogan- derais a disposição da me, ..

do bombas dentro dos quín- ma autoridade, para defen

tai 3, isto só em terl':l de nin- der a população da sanha

guém, onde não há autori- dos elementos de.;avorado.>
"currais eleitorais". Escúl.- dades, nem nada. que perturbam a no;;sa tra

rece, depois, que na sua ('ri- Ti vemos ciência que numa dicionalmente trar,qGlla ('Í

tica de ontem, não hJ.T,·i'3, na- certa residência, as bombas dade.
da de pessoal. E aSSf!ve:'a: "choveram", e as crianças Pedir providencias fl;) Go
"

penas temos o de'ler se a- ql\e estavam dl?ntl'o ciesta verno do Estado é o !,1(':3'110

firmar que não n;::!l'e':�,' con· mesma residência, gritavam que não pedir nada, pur qUe

fiança uma justiea eleitural aterrorizadas, aluci n a das,. as autoridades estão vellC�O o

ue preside um j)lei to por I pelo inferno que se desen- q,ue esta se passando e não

ela propria de ;lntl�ll1io adi- candeou'sobre elas... procuram amainali a fúria

ante áinela afinm;: "Sela r:>- Isto é falta ela mais ele- dos malandros que tl',l�e:n a:

mo for, mantemos a no�sa mental' educação, isto é o cidade em completo ele'l,,�;;

:\,<l\(.eJ:tênrli;\.- ;N<l(! ll;l (J.lI'� ('s- çl.Qminio da .iô:·ÇfA. r'1l}V'!l (':o, soc�o.
iJ'eral' da 'JüstiçJ. Eleitoral direitos humil.nos.

'

sOluQão alguma p::ra a erise Agora além deste bombv· O CABOGRAMA nu PItE-·

brasileira. Falta-lh� sentido deio bestial e sanguináríu FEITO OSMAR CUNHA

político e senso ele gravidade (sim porque já houve vítirm�s
à;; suàs clecisõós t) v[(c.la· inocentes) agora vem ·out.l'U Dr. Nerêu Ramos

'çoeif'. espécie ire vioiêLlf;i,\s, q l)( ,Presidente Senado Féder;tl
são os atentados contÍ'a pe,;
sôas, friamente, l'luma pre

poderância incrível, comJ .'.

estivéssemos no regime ;Jé'

ronista, onde nin''5uél,l tin.h:
garantia de coisa alguma.
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;W�" DIa {âmara F�der,al._
RIO, 17 (V. A,) .- Em opor- elo valor e do custo .Iessn que no seio da SU0COI11JSSaO da da revisão proposta por a- mo teto C-OUlO fim de carreí-

tuna o longa entrevista con- acabo de revelar". Comissão de Finanças que es- qllele repre.sentantc no Dis- ra, a ímporbancia de 14.<101

csdida a "O Globo" o depu- Depois, t2:;Cj'"lO outras .
tuda o plano di' reelassí ttca- Grito Feder�:! vale assir.alar cruzeiros, nível asse que "

tado Lopo Coelho fez deta- consideracões é' ltepl:tad;) Lc- : çâo do funcionalismo �Jlibli- que a nova tabela elo Iuncic- fixado na tabela dos milita

lhada exposição sobre a si- po CCielh� exvlícou que em: co civil da União. Para se nalismo civil (la para.) nível res para os vencimentos dos

tunçâo em quo «e encontra face da mensagem do poder i ter uma id�:[l da ríecessidade 18, fixado ar-teríorrnente Co- majores.
na ,)\ 'lur:t : píajeto�e re- 30bre a melhe)ria de venci-;��
classi:'.' .\!', ;",\ :i'JS Iuncíoná- mentes para (JS nuütares ele Irios publicos ('1'1[" dn União. pleiteou, perante a comissão OEsclareceu o defem,o.- nume- uma revisão nas tabelas para
1'0 um dos f uucíonártcs na os cívís, a fin: de manter 11

Câmara: paridade de vencimentos en-

"Fora'n apresentadas 505 tre as duas c'n sses.

emendas e agora, 11,� Comis- Mais tarde o entl'e\ ;,;t,lclo
sio de FinançaS, mais 45, .'evelou que tão prGnto COD

num total lle 50 eHwndas. �lua o seu parecer J. subcc
Atendendo a '�iU:l solicitação missão submetera seu \"l'aba-

a sua

Presidente do S. T. E.
Dirigiu ao deputado Carlos Lacerda uma
replicando termos injuriOSOS.

RIO, 17 ev. A.) - ° mi- .Ieltoral, interpehllldo-o ;::ô
nistro Luiz Gallotti envio:, "c' )1'e se ele não tem int�resse

na, se seu irmão, ex-s�nador
Francisco Gallotti, nno de

monstrou� que eSSês jntfre�·
ses se estendem a todo 'o paí",
quando assumiu a direção elo
porto do Rid de Janeiro.

elo reporteI' o .!eput9.do Lopo iho ao pleni< ,_-j,.\ �la c.úmü;são jornalLta Carlos, Lacerda a "a política de Sar,�'l Cm;ari
Coelho diss'! 0 scgLlÍnte: "O de finanças, F" ;q);.'(I\'HÓO. ou seguinte carta:

plano de red:.l.S3,ific��ção. ele não o trabalho; da ,iubcomis- "Estarrecido acabo rlê ler

cargos é onel'ú�;O para os :5.0, irá o pl'cj '"�a ao plená- no seu artigo de ho][:, "Não

cofres publicos l' e.,ti orçado .'io da Câmara par:.!. l.ma dis- esperem a solução da .:' usti
em trê3 bilhões de cruzeiros, �ussão unica. Bspe,ro qlIC com ça Eleitoral", a ,m" ltleg'1<./lo
aproximaclamtmte. ,) ritmD do tr:l.b<lHlO, C«111 o ele que sou um �lOn}elll (�O

Evidentemente, hi emen- .1evoGamenlo.J2 t,lc]GS o,., cie- 2SD, fui,mll dos l',rüfiCl:3 ela

,elas justas: há' enwYlda,s ab- )ubclos, tenl.:amos pos8Jvel.. traiç1ú)' ele Nere'l H:nl1os ao

sUrdas e h:\ a (,e emendas ncnte, n('�sr,q v�nl6- ou ti'in- sr. Etelvino Lins c éswu <li

inealiz:lveis. Deütru -das e- �a dias, o iJl'll;,:;t:"}±eJJ.Wa.:;o::..o retamente ful�tl,»s,ttlJ 'na
membs jmtas há bm!Jcm plenario, onde se c1�'!ltlir:i a volta do PSD ao pij(�el' Em,
e!nendas muito céi.ras. Há, "orte elo mesmo cüm a npro- bora j:l soubesse �!L1� o ,:(,111101'

por exemplo, urn�l. emenda vação das elller::_�!a; p;lrJ., (m quando dominado pela p,li
que, _

embora Ju:,l;a, eleva o seg'ulc1a, ser rc'Dl�i;ido aG Se- xão é- capaz de COÍl"lCll'!' �'s

" 'preço da recla:,>:flca(;�w em nado Federal. E ._;onciuinclo, maio'res
•

injustiças, .ia:l1ai�
m.ais de um biliúo, e qui- c\firmou: "Pos�',Q

_ (j tlc13C que imwginei q ue �'1.1ª, dese,�tillt,t
:nh�lttoS milhões de cruzei- assegurar que se não houver à verdade 'chegasse no extre-

1'os. nenhum contl':1tempo, !�0l110 mo de f81'mula1' as Bfi,'maLi-

Nó, temos em vic;ta agir nouve ultim,amente c,am a a- vas absolutamente falsa;"

com criterio, vendo, alem bstenção de deputados por como são as que constam do

do lado humano, ta'11bem, o I força da rea�;�mçáü do lJlei- citado trecho.

lado financeiru, �o, teremos o projeto em no- Pela falsidade de .. tas que

Se o plano no beu todo, lembro no Sena(to, com o uue me dizem respeito, bem pos-

três bilhões ele cruzeiros, 11(IS �alvez no Natal os funciona- so estimar o valor dos ele- JESUSALEM, 1"1 ru, 1',) - havia colocado mal uma vela
. rios civis já p:J3sam l'eeeber mais com que o senhor. 110 Irrompeu um irrce:nd;o 1l:J::: clê! cera.nlo Pidemos, com uma so

emenda, onerá-lo em mais o beneficio, seu artigo, tenta inutilm:'n.. proximidaeles �;:J, sêpdllur'a

um bilhão e quinhentos mi- :�41uillal'a(:ão aos militares te ferir ajustiça eleitoral ciG de Cristo, no intetiu�' da ba-

lhões de cruzeiro:;. Portanto, RIO, 17 (V. AJ --- ACen- meu país. Usando o direit) .Jilica do Santo '--,,:,pulem, Pi1l
DR· RUBENS A.

concretamente 1'8,;;pondo ain- Lua-se na Câmara a nispo�i- que a lei me confer�. solici- I Jer�lsalem. ES3e i�l(;endio foI

d8. desta vez ,:leela,rando que, cão de serem equipilraJ05 cs to-lhe a publlcaçü() aesta· rapH1amento c]omm,lc].J, ten- RAMOS
d� um moelo gerill. as Cll1en- �encimentos do inncicmalj,;;- carta". do sido queimacias �lm Ülp(·te i Para Joinville, a servieo do

d:lS estão sendo apreciadas mo publiCO aos nível!> reeen- Publicando-a, com,) int,rcI- c algumas vestes saci'ruotais, 'Banco elo Brasil, cuja c';rtei
quanto ao seu merito e sua temente' peJidos em r,1f'nSa- to, deu em seu artigo, hoje, Alguns moveis 10['<\:n r.am- 1':1, elo contencioso dirige nes

repercussão financeira. Mfl.s sem presic1e-ncinJ p::u'u a ta- na "Tribuna de Impren;;?", c bem danificados Dt: ac(·rclo te Estado, seguiu Ô!1t-,m, pe-
não se assustem os que me bela dos miliL,ve.' Ess,'. {Jues- jornalista Cm'los Lacerda, com o inquerito !'dn\í:lado, o la Varig, o dr. Rubens de Tratamento Racional das VER·

lêm neste :11OI1lCntl!, pois ,ão, aliás, i:'>, fOI levantada resposta ao pl'e:-;idfnt� do incendido foi l'd.';l.lILtl.lo eh AlTud:l Ramos no,;so dire- MINOSES INTESTINAIS e su .. s

_ ..., S" ''I' ,'b 1'1 ','" a '1' -
'

1 -' r ,1 '., 't.' ANEMIAS (Amarelão, Opila-
nem todas as .,men:1[15 ,;«0 ,.Jelo depuLach Lo;)o (Joelho upellOl II un:1 L e JltotIÇ" ne g 1genCIa (e U][l lJ.l-,L que' OI. .-

cão!. SEM VERMICIDAS.

,r..p iii r;M,.,.,.I.\i"'..-....-".fJà_o;JOIJ.N _
..�..

IM _fIlJ_Q,�JI"WI"'..., _
,. .,�,...u �� ;a.rI/o-.. _ Çl.?' ..-.-. � .-�tJ' �•••••••••••••••_._-$o'"'
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·E·n�;ntj'a-se em Wertheimer a seguinte 1.\fir�1ati�a:: UM OEUS INFERNDL
.ais ([2 galJinete mal intencionados, a fim de ;Jbter e co-

"Hoje cada q,ual precisa ele uma virtude apenas: dmhe!.r,O. ocar à venda mercadorias cl'aléh1-mar por preços t:xtor-
Tendo-a possuem-se tôdas as outras". .

;ivos.

Infelizmente, nos amargos tempos atuais, quando o Em consequencia, atingidos pelos' círculos qi.te �e es-

nosso p,flís aLraves.::a, manquiiolante, um elos nU1S p=rigo- ITAGIBA CAMPOS )ralam para a perifería, vemos tambem modest,')s conti·

sos lllol"11entos ele SU:1 viela como nação independente, eH· vida mas não se apresentam essenciais nem impl'eseindí- lUOS de repartições, motori,tas de carros oficiais, escrita
frentando crises ec,mômica e finl1nceira, política e :::.dmi- \'ei8. :ários encarregados de simples andamentos de pl'0ce,;Sl)s

nistrativa, e sobretudo so:::ial e moral, a afirmativa OUf;j - Para frequentar rodas sociais que queimam, {t deusa '5arçons de restaurantes, bilheteiros de cinema, tôda i

da e utilitarista do pen,ador Wel'theimer c:>nstitui lema, ela ostentação, dinheiros arrancaclos ao povo pobre, sacl'i- imensa variedade de pessoas ocupadas em modesto_;; mig-
_ dogma, filosofia ele vida para grande parte de nosso p0'JO. licado na alimentação, 110 vestuário, nos medicamente.3 e teres, engendrarem meios ardilosos para lesv,l' o bO!5(

Incrédulo, sofr(;(lol, ,L�)ampar:ldo, afasta-se da crença em em tôdas as necessidades vitais. Para frequentar "b0'.te,]", llheio, com o fito de aumentar a própria receita para. com

Deus, foge, Céilll 1';tZ:lO, à fé 110S h0111en�, l'eJuga qualquer - hoje assunto obrigatório dos colunistas sociais, a meu ela, alcançar um poueo do muito que aí está p�l�'i'l seclm.!J

espcr::lllqa baseada !l:1 elevâc;io moral e transforma o di-- ,cr expre,sivos expoentes da precária situação ecunômi- JS consciências e estimular a3 vaidades.

nheil'o na única mola real da vida, meta ambicionada, com ('o-social, objetos já de controvertidas críticas - na quais Manda a ju_tiça não se excluir dêste lamentá"ej e CO!1-

tôdas as fôrças d'alma, e ntzf:.o de titânicos esforço, e 33.- evolam fortunas em álcool importado com sacrifício de tl'istador quadro os que trabalham por conta própl'Üt, pro··
crifícios, Retr::lCedemos, pois, à época de iclol:ltria do be- nossas minguadas divisas.

_ ';ssion.ais liberais, comerciantes e industriais. Ninguém
ZCl'l'O de ouro, !la tempo do rei Midas, Para gozos fugazes e transitórios, com a avidez com- mais se contenta com. pequena renda, ou pequen05 lucros,

Eliminaram-se velhO_; conceitos sül.Jj etivos sobre feli-
I preensível

nos soldad03 em férias em tempo,> clr� guerra, mesmo que ela e êstes excedam de muito as nece "ddade,c

cidade, que amenizavam as r,�r11l'as d� viC:�a, proporci�- I que não sabem a que distância do momento elo �ozo se normais da vida. Quanto ganha hoje um médico? Ex�reen

nando a quem nêles acreditavam a satlsfaçao de tranr;Ul- I cnccntra o momento da morte. Com a Igula ele quem t('ll1e do a mais humana das profissões por que' se desumanizam
lidade sem ambições desmedidas, �em o suplicio de am))i- lhe faltem, amanhã, as oportunidades abundante,> nest.-�s '1 hora de cobrar Os honorários? Conheeo um velh0 ami�'G
cionar' quanto se situasse fora do seu alcance financeiro. O tempos de inflação, de crise econômica, de corrupção qua- de infância, que no consultório, onde p-erma�ece aPfmH�':!
júbilo e o orgulhO de ootental' valores morais e intelec- se generalizada. horas, à tarde, faz a média diária de 8.000 cruz.:i:·03, uu se·

tuais, deveres cumpridOS, conduta inatacável como a vrr- Assistimos, por isso, aos mais dolorosos e SUrpl'eimrifn- jam 200.000 mensais. Quanto fará no hospital? E na e�jni-
,_. dadeira riqueza de homem trabalhador, ç!esapareceram. tcs espetáculos.' Vemos cidadã-os respeitáveis, encaueelclos, ca domiciliar? E nos lon'gos tratamentos? Necf:ssitará de

Restando, apenas, como Únic8. virtude capaz de despertar lpresentear filhos e netos com objetos caríssimos, :'tdy_uil'i- taxito dinheiro para viver, arrancando-o aos enfemlOs, "em
inveja, respeito e conceituação, a posse de fortuna em bens I

dos com dinheÍl'os furtados, Vemos almirantes e Jutms al- piedade? E o merceil'o português que vai a Portugal de 2

materiais, Sobrepondo-se mesmo às virtudes SaCl'OS3untas, tas patentes da .Marinha envolvidos em escândalosos pro- em 2 anos? E o fabricante de penicilina que se apresenta
ensinadas com o seu sacrifício, por Jesus· : cessos administrativos, acusados de desvio de ))(;,lS sob dono de uma das maiores fortunas do paíli? E o ner�ociante

Nestes indecisos dias impera, predomina, sub,iu,!;'L, ti- sua guarda. Vemos o major do Exército, recém e ine"pe- d" carne, possuidor de vários aviões e 40 fazendas e rJis
raniza, ditador inconteste, um único valor real: ') dinhci,: ,l'adamente falecido, assassinado pelo seu motorista, legar pende, em campanha eleitoral, mais de 20 milhõe�') r: o

1'0. E para quê e por quê? aos seus fortuna imensa, impossívél de ser acumulada em barbeiro me'u conhecido que outro dia deu, sob emprést.imo
Para at2nder, para satisfazer li vaidaele e ao desejo ele mil anos de soldo integral. Vemos o general conl'e�l"al' em 200.000 cruzeiros ao rapaz negociante de, aucomóveis?

posse de milhão de futilidades postas, pelo mundo moderno, público, quando revelada a sua perda de 120 mil cruzeiros Pleiteará o fígaro novo aumento de preços, sob a l',legação
c pelo engenho ele homens saga�e3 e solertes, aos olhos (�a em uma noite de poquer, que tal dinheiro proredeu do Je lucros insuficientes para ns despesas?
pobre humanidade r2cém-saícla de. tremenda gU81';';\ que. mesmo poquer, donde originou tôda a sua grande fortuna ° quadro é infinito� e lúgubre .. A. ânsia dê el1l'iqueci
aba:ou, nos seus mais profunelos fundamentos, 8. forma·· Banqueiros tradicionais, comerciantes conceituarlos, COI'W- mento elimlna o espírito de humanidade e nos oferece o

cã) moral, religiosa e filosófica somente alcançar1a em sé- tores respeitados, bancários estáveis, envolvidos no tráfico espetáculo que aí está, de decadência moral, de Jesapal''!
�ulos de lcnta civilizacão. ilegal e contrabandeado de moeda estrangeira, lesando o cimento do espírito cristão que nos fortifica para a luta

Para adquirir ,Qcn-s de alto preçJ, outrora somente fisco em milhões e revelando argúcia excepcional para o e nos faz encontrar encantos nas coisas que não ,;e tom

acessíveis aos dota:ãos ele fortuna sacrificadamente ubtid;) crime. Ainda mais. Importadores de respeitável tradiçãu pral11 com dinheiro, sobretudo com dinheil;o ganho ,a cusL)
€11). l' ngo� f):.��i� bítta oil atmvés' ele hernnça3, Bens nas praças �de suas atividades seduzirem, e sLl0orn:ll'em, (le sofl'imehtos e lág-rirn!!s 'ele' nossos semelhantes

.� iue il1contesl� cImento melhoram, alegram e sLuvi:lflm a com fantá,tica.s quantias, a pacatos escriturários ou a dfi- Rio, 16-9-55,
'

�

Pergilnta, 'ai.nela, o ,i orna .

lista, se a J'tl.stic:l meitorrrl
t1lll1pi'iu coi'h o �eu déve" :1(\
interpreta!' 'a lei só:)!':} a 1e

quisição de tropf\.s fedel'a:s,
bem como se tambem C'ltn

priu o seu dever n� )pte.üpl'e
taç5.o qne d,eu �6 l:M;O dos

NO TUMULO DE CRISTO
Um incêndio no Santo Sepulcro

Sollcitó' 'Vossência in tei' f�

dr junto Presidên�ia Rep :1-

blica e Ministél'io .Justir:a,
:entido ser colocada dispo"i
ção esta Prefeitura força fe

deral virtude falta ab ;l)!l1Ül

garantia 110SS:1 população
com residências nosso.:; ::om.

panheiros atacadas sem qual
quer providência !l;ovêrno
Estado pt Nossos eoueligio
nários esta Capital vg Es

treito vg Pantanal vg Trin
dade e outros disGnt:> (�011l

pletamente desproteglc'os v�
culminando tais desordens
esta noite com e-,;faqu::a
mento por element:>s CfSCO.
nhecidos em sua lJ1'0pria re

sidência senhor M!J.not:l Se
bastião em Ponta da" Canas

pt Reina completa intran

quilidade nesta Capital es

tando companheircs alianeis
tas práticamente imp;.:oidos
sairem suas residencÍi\s tf�

merosos tropelias vem sendo
cometidas pt Caso nos �('ja
negada tropa fedfl',:l seremos
forçados organiza�' pop'ulaçã (J

para defesa contra tamanha
violência jamaiõ r�gistra(l;\
nesta capital sob vistas C:OJl1-

placentes Secretaria Segu
rança Pública que nenhuma

confiança inspIra lloSSO Po
vo pt Aguardand:> pro'll
dência vossência corc!ial
mente agradece

OSMAR CU:'Il'H\
Prefeito Munieipal

NOVO CHEFE
RIO, 17 (V. A.) - Por

decreto o presidente da Re
pública concedeu exonera

ção a pedido, ao general Jo
sé Bina Machado, chefe do
Gabinete Militar da Pl'esi
(]i>ncia da República e no

meou para o cargo, o coro

nel José Canava1'ro Pereira,
qve vinha substituindo o tí
tui2r efetivo 110 seu impedi
TIlC!!1to.

O afastamento do general
Binn Machado deu-s-e em

CrJl1f'equência da moléRtia
qU{; o acometeu há algum
ternpo. Embora restabeleci
do, a conselho médico, aque
le militar não reassumiu o

p0sto, solicitando ao sr. Oa-
,
"fé Fi1 11 0, a sua exoneração. '"t.'

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



INDI'CADOR PROFISS'ONAL\c.::,,::��f:::o:.. 1
r OU A T-' UH W.�OR ZOIlER haLdaco de Aaal. e na anta..J J ··r•. ,....

Cu'! do Rio de JanelraTYLHO GARCIA CLINICA MÉDICA
1)0,,11('.. �() ""..�Jh" r ..."lrd/)rh, llllPl"",".. peia . r.c�I!•••• ".. CARDIOLOGIA D I t" .

TUBl!lRCOLOi!1I I r!"... : oi. Afedlcl.a 41. U•. I ..",r· Contultório: Rua Vitor .••1. oecças n ·ernas

DR. ANTONl0 DIB 1:L"DronRAFIA E RADIOSCOPI.A I .Idade ti.. Br..1l reles, 22 'fel. 2676. CORAÇAO _ FIGADO _ CLíNICA MJ!:DTCA D. ADUL1'OP
I DOS PULMOllS .: li: ....t .. i.rno "or

.

eoncal'ao � 11.- Horários: Seooundal, Qu..rt•• e "INS ._ l·NTESTINOr.:
I!l CRIANÇASMPhSl -

I Id l E I .. n. • � Consultório - Rua Joi" Pln.
- ,,ú:-ÚICOS -

.

f,.. rt�,,"I�I���:I�'a��iL�':�:ll �h,"' ..-! (S.,..,·l�
.. td:n p�or ·�c�YI._) .... Se�:� !1�r::: 18 horal. Tratam"!nto moderno da to, 10 - 'l'eI. M. 769,A 'LtNl('"r, v

.. I LI) Consultas: Dal , li e Illc�. ,.
CIl:WJ{(}l .'

.
__ .: . n"l 'd.· .V'·dld.n.. TI ..IQ,I"li'lau.' ..r :ne._ ma Residtlncia: Rua Fdip. Sela. SIHLlS. PARl'()" II: I t cf S I d C! ar Residência: Rua ••te"u 16.GtiRA1,· '. ,; Th"lo"l'ojnrUi" 40 BOS!1!'ttJ:! <'ii ... ;

. 1- \! erno o erv ço f, r -

midt, 23 -- 2° Rndar. "pt, 1 - Consultório - Rua Vlctr,r ri

I
,5"rviço compl«·w.-. ....ll .."ll'>:;- �i\lI Ihc.)1J i ,iI! iii. Ho.plt"::) L· A. P. JiI. 'T. C. TeI. 11.002 nior, •. Ttll. 28U .

•"do ,1&e O(..Jl!NQA8 D. SB"Hll! -

C'HIlO III� ...."..dalh"'çl.. 111"1,, "

tio klo d� J.nelro, _.
o MeireJ1es, 22.RAS, COIL modnn'Ja m�to4.... �.4;Â)

8. N. T. E�-I .. tn.... - )C.:I'--salllo· MedIco �o Ho�PJtal de Caridade DR. HENRIQUE PRL�C'{J HORAHIO: _rliagnó.�co, e tTllt-a.Ii>.ntc.. -I
leu,. <Iof C1nrs-! .. 01 .. t> .....f 1),- .. e da l"atermda(�e Dr. Carlos

PARAISO ISULP08COPlA - HIST,!!O. - I .

Cqhll"r6._ (�!4" 1. CorreR
..

Das 13 às 16 horu.
R. NTONJO BAl'I8TA I

SALPINGOGRAFIA - .raLA ;).

',' r ... r'f. P .. li]). R ...hml:!t. III -- \ DOJl,NqAS . D:a SltNHOltA! - M�"',ICO Telefone: Consultório
D Ar

..1 .•18)(0 CASAL W""l 1",1] t I Al.TOS - OP�RAOO.8 Opt!raçõel!. - Doença. de 8.. • JUNIOR.ltadh,tot·"·;I,, P(lol!' allo!all ..�rtsi&- .. " Ó b"l' r:IIHUoih, I
Coo.: Rua João Pinto n. UI. �horu - Clínica de Adl:lltol, 3.415

CLINJCA J:SPECIALI);AD,A D.tldI'O ...... lI'ul ..çl.. - :UAI..... h�� R�::" _ ·�'19· . �ft;"vu J�uloy-, dila IiI,OO l. 18,00 h{' ....
, Curso de Especiali'<açio no Rsidência: Rua J086 do CRIANÇAIlVluleb • Ill!.". V ..r-.,<HJt.e,

'�H + Fone' U95 PeJ .. manbCi at.nde dll· qospitai ,1... Servidor.. 40 '..
Vale Pereira 158 _ Praia COQlult81 d.. II b ]J h?ru.CO'l�llltb·. :0: .RUII·rl'llJilUC D.,i � .... _. __ •.._ rjamente no Do.plt.1 doi tado.

-

.

. Ru ... C ...n•..p.dr. _1I'u.h.nllo.10llndllr - J:dI1.�f.;; <1(1 ."1!t"I)."
DD 'pT ]\,Jr dR CORn"!lliA Caridad.. (Sllrviço do Prof, Iariuc <II. da Saudalle _ CoqueIros." I::.Hor·irio: Di.. II b UI lu.)t"IO

I
ri. ll....Ln- � �

He.idência: Andrade) IDr, 1MUSSI. . CLi!\[CA MtDrCA Rua: GellerR! Ritt..ncoun n. Consultai - Pela m.ÍlIi! no I. ADVOGADOS ID•• a h 18 \",.... - fJ1'1\ CONSUr:f'AS da. lO - U la', 101. .Telefon.: 1l,6111. Hospital de Caridade, .

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

DR. JOS� MEDF.JROS I.US.Sl ral.
.---- À tarde dai 1610 hl em dlllln- i

DR. VIEIRARUhlêncl .. • A ....utt'" Trom- Rua Tí.l'IId"nb :í - FODa 11'1"
DR. NEWTON te no éODlultório 'Jlua Nune. ANTONIO GOM�S nn

!
'powtlL,. 8"

JOS:t l'AVAt:>�CI D'AVILA Machado 17 :llquin.., •• Tlra- ALMJ:ID.\ - ADVOGADO
-I j ,T)R ,1;. ,;;! d f I �ai:l[a Poetai 160 - ·b a!

_.......----.�
• .

,

CIRURGIA G"'''!' T
entes... e

.. 2766 ADVOGADO.

IRAC"'�M! ... .,., u..

I R d Suota Cstarina,DR, Júl,J.0_DOm ,cu; i.
D 4. S la I" t

eSI encla - l'1Ia Prlliil(.IlW :escritório II R•• lc,.rtri.,
.

_MOLE'STI.AB NBRVOSAB :I oença. e en ora. - roe.. Coutinho".
.

Av. Sercilio Lu". 11VIEIRA M.JiNTAIS.· - -a..INICA G ,RAL �:!:ultór���tr��:·t�t!!UI••I- CLI:'ICA Telefone: U..!!!. Dr L'Quro Daura.I:D[CO I Dr Serviço N.e1on_1 clt> vou- 'eles n. %8 - Telefone: 1107. OLHOS _ OUVIDOS N" "I'" •
,&�P1tr.1ALISTA •••OLHOS,

ICaM
Alentail. I C I D 15 iii em

-- �
-------__ ... '

I) (JVIDOS, NAR1!l-:. GA7tGAN�� Chefe do Awbulai ')',

IUCi:·ldia:t:.�,u t.aa.: II or..
. :I GARDGOANT.l .., Clínica Gera!fRA'CAIf.•N1:0 J Of''I�ÂQ,'.•, ·ne 'Mental

_ R ê F "II DR NEY PERRONE •

Eilp(;cia-lista em moléstl<lil de Senooras e viafl'urwÍi.lofra·V.r1lllellloo - Neb",U••o;A. -! Psiquiatra \ do üocpltaI - R��I� �f��en::e�. 71. DR. GUERIitEIR? DA FONSECA I MUND rias.Ultr:..·l]o.... Colônia Sant'Ana .

DOENÇAS DO APARBLHO DI- .

Chefe do �ervlço d. OTOllI- ,

. ."<T.. �........t. 4. al.... '" oe.. i r.ouvulAoter�pl. p410,. ::,!at:ro- I GESTIVO _ ULCERAS DO JlS.I�O do R08J:ltal do FlorlanópollD Formado pAJ.�, Facu!da�\J· .Nac1· Cura r)dicaJ das infecções ltiUtlRl\ e (OTon ica��' dt'"ltençlol
., ,dwQue " :ardlu?l. h)�I:'I.n � .. - I TOMAGO E DUOD.NO, ALltR-

.ossne a CLINICA o. A_t>AR.· nao1 de :f.edlclna
..

UOI ."ldadE
aparelho ltmíto-urinário em 'lombos os sexo."Ar.cl,,·,eUllonopia4- lMIctt..ta t. pia. :\ialllrlOtIH'lI.pl&. f:'.IC� .11>1''': ,c,. elA DERMATOL0GIA • CLI. LH9S MAIS lIifODIIlRNOS PARA do Bras.l

(J..-ulua - M04 ..rs.' '&lM...... CONSULTAS: ""erça' ti qui"·
-

'NICA C...JlAL -ITRATAMENT(\ da. DOBNNQAS �IO DB J.-'.N.I�O ' DJenças do aparelho DlgCdllVQ e-ao IUl!tO:IW' "'.M"-"O"".4••••• ItI ...ta"IOtf,,,h,, C..w.t''' tal da. U la 15 lao::a. '-j I da ESPECIALIDAD. Aperfelçoamente na "C... de
Horário I 1011,,_ ás 12 e 21.,,..;, às ô .

.... &blll'" I Imanàl)
.

I DR. JULIO PAUPn-z Conllultal - pels m.nài a.
.

Saude São _i&,ual". llo '"
flo,ar'" d••• 6:, UI ".rall -. Rua Anita Garibll��U, 8I1<1U.,__ FILHO IHOSPITAL. I Prof. Fernando Pauhno Consultório: R. Tiradentes. 12 _ ! (J A.IH!I).. _ V,)DA!4.. lI' ta III 1101'''. de General Bittencoun. _' a ri A TARDI!I - d.1 ., •• I - I Interno por I ""los. do Senico 3246-ConoultOl'io: - Rua V\IoI' .e�· RE!';IDENCIA. &..a &0': If.TlI, E� i�terno d. 20 enf.rm•. 1iI

no CONSULTOIUO de Cirurgla
rol.. 1:1 -- 'ODA 11171. '39 Tel2901 e Serviço d. Iraltx:o-enterololrla i CONSULTORIO _ It.. .0.' Prof. Pedlo d, I!�u;ra j Residencia: R. Lacero" Cou.:» LlO, !lI1\"0 -- au .. !:Ilo Jorle_ I'

. .

da Santa Casa do �IO �!I JaD.lro I ILHEOS nO 21 Estagio por � ano na .... tor�· 40 Espanha) _ Fone: 32,1�.roo. '''11. DR. A:RifANDO VAlJI.. (Pro!. w. B:;rardIDell�). REBIDENCL\ ,. ,..tip. aCh-1
nidllde - Jlscola" ,

RIO DE ASSIS I
Curso

.

de n.:urOIOlrla (Prof. midt nO 113 Tel. 2166 Prof, OUvio Roliriguell Li:na I ./DR. SAMlJJ:L FONSBCA . Austregesllo). Interno por ! �no do P nto , ,._ww-.-_.-_... -..-..- -..-....-'"'.-..-_....-.-...-_..__.........__"-J'VY'_-..Q__ ."V-w�..:''''"'"
, Tl8TA 00. Serviço. de ClInlc:,. l.to·.til i . ��x interno do HQlpita� mat.r-

_ 1: MONIZ Socorro ICIRU"GlAO.DEN
Pr t • d. Aos.latêncla Municipal o n.�- Dlallde V. Amaral. DR. ANTON�O

OPERAÇCBlSClínica - Clrnr!tia -

.

o..

I pitill de CuIda.. DOENÇAS INTEltNAI DE ARAGAO CLINICA Dli ADULT �Dentária
V ,.j_t.. r,LiNICA lU:DICA D8 C:l.lA.N· Coração .. Eat�n�al'o, 'ute.Uno,

CIRURGIA TRMUMA'rOLOGU DOENÇAS DH ':;BNI:".uR.'.S Iaalol X • 1lI1r.· ."f". 11 I nAS • ADULTOS fli_do e VI.. biliar.... 1:1nl, ....-
O to di

.

CONSULTAS' �o ROlpital 6.C ultó..lo. a•• tteDc II I a.

I ""1 i
.

útero r pe • .onl·
• b& I·

- ... arl' Il -

.

riOS e ,

Consultório: João Pinto, II. Caridade diáriamente pela ma.'uo_ndo ae.
, COJ:�Qltórlo: Rua N,.n.. l�la- Conaultóriol l'i�r .a.11!'.1..

Das !fi li 17 diilriam.nt.. nhã. '

�:�::�:�: III:•• 1,01 a. 11," oh.do. 7 - Conaaltall ••• 11 .. ��. 16 à. IS Bor... :Me.nos &01. SAb.dol RESIDilNCrA: - a·. r".,....,
.00' 18 lIIora. 18 hor'l

R· .. R B I lO Res' BocalUva 11.. Shutel 129 - Tele!. 3.288·- I• da. 1 ,.
lIIora mar. rt dllnci .. : !tu•••recllal úlll- eSldAnela...& (\ca ••• .

Fj)n�' _ 17a' Florianópolis.I!l[clu.ivam.nt. eom .

. lbum i ._ ronel 17&1 Fone: I:�n. . ..

��-:::
..

_�� ,
..... ,

._.,_. __ .._------_. _. -- . -_.- .. _--.,-.-_._._--------------------.�. -_._�----_ ....�-�-_.- ._ .. _ ......-

Lavando com Sabão

'Virgem E:sJ;>ecialidade
da ,Cla. WITZIL INDUSTRIAL-dol·DIUle. (marca !80Istrada)

,..,.......,....,..,............,._.��_� economiza-se jempo�e ·dinhelro
.

2

a 'mobiliária Miguel Opôx
Tem a venda
Uma casa a Avenida Mauro Ramos

Uma casa a rua Visconde de OUI'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 MOlTO do Geraldo-Estreito
'Duas casas e eum terreno para loteamento no Morro

do Geraldo
Um lote na rua José Can dido da Silva - Estreito
Dois lotes a Tua 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 Florianópolis des-
r.l! cem a quatrocentos rr il cruzeiros.

Negócio a .dinheiro.
Informacões na IMOBILIARIA "M1GUEL DAUX"
Rua Ce!." Pedro Demo1'o 1541 - 10 andar Eslreito ou

Edif'icio Ipase andar térreo - Fone 3376 - Florianópolis
Urna confortável casa à Rua Presidente Coutinho.
Um terreno de 15x27 no Estreito, junto à Rua pr i n-

( i paI.
.

16 lotes no Bairro Butiá.

Uma, confortável Casa na Avenida Hercilio Luz
Dois apartamentos (parte financiada).

.

P.RE\VESIIBULftRES
PARA AS· FACULDADE�� DE DIREiTO, FILOSOFIÍ\.,

MEDICINA, FARMACIA E ODONTOLOGIA.

CURSO BOSC·O
Il1atJ'ícula: Livraria Lider, até 31 de agôsto.
Informações·: Local acima ou pelos t.elefones 2316 e

3661. "

ltlício das auias: 1 oe setembro.
..._v_. . '-; _

ORA. WLADYSLAVA
W MUSSl..

DR

Flcí':nnúp()lJs, Terça-feira, 18 de Outubro de 1955
_----- -- --- __----- . --------- .--.--.-.-

o ESTADO

MINIST�RTO D,\ AGRICULTUkA OSJ:<:l{VJÇO nORESTAL

IDELEGACIA .,'LORESTAI, ,....._
REGIONAL ADMINIS1'BAÇÁU

.

IJI!; Iledaçio e ·Oflclna., à rua COII'
u�CORDO" COM O ESTADO aelheiro Mafra, n. 160 'fel. 1022

SII..N'l'A CATARINA - Cx, Postal' 13&.
f:. V I S O Diretor: IHIBIi1N' ,. _.AMOS

FARMACIA DE PLANTA0ESTADO.·
Mês de Outubro

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

2 'domingo - Fal'máci3. Nelson - Rua Felipe Sch-
:\ ut"leg.lclll Florestal Regíeual,

. midt. I
rlU sentlt1 .. .re coibir, ao máximo pos- I.'.m"lt.· l)GMINGOS r. 1.1.

I· 3 seuunda-feira (feriado) - Farmácia Moderna -

} I..!Ut:lO �

sivel, a.i! Queimadas e derrubadas de mato, af'rm de ímpe- Rua João Pinto.
pedir os desastrosos efp.ito!l ecenõmtcos e ecológicos que Iitepre...nta .. t... , I 8 -sábad� (tarde) - Farmácia Santo Antônio - Rua
acarretam tais práticas, torna público e chama a atenção Repr",,,.,t"c",,. A s. ln� Felipe Schmidt, 43. '

de todos· os proprtetártos de terras é lavradores emegeral, Lt·��a .3 ..n.,�"r t.le n t•• 40 '" 9 domingo - Farmácia Santo Antônio - Rua Fe-
para a exigência do cumprimento do Codígu Florestal andar. Jipe Schmidt, 43.
(Deer, 23.7!'3 de 23-1-�9�4) em -todo o Estado. Tel.: 22-6íl2� .. - Rio d. ]"n.lr<>.

15 sábado (tarde) _ Farmácia Catarinense - Rua� i'J
Il,ua 1/\ "e Nov ..m r+« l!.28 60

QUEIMADAS E. liEItRUBADAS DE l\1A'l'O andar cala UZ - Sio Paulo. Trajano.
Nenhum proprietário de terras ou lavrador poder'; 16 domingo - Farmácia Catarinel1)le'- Rua Trajano.

proceder queimada ou derrubada de mato sem soltcítar, \��lNA7UP.A� 22 sábado (tarde) - Farmácia Noturna - Rua Tra-.
.

) 11/1· C&llltlllcom antecedência, " ne cessarja Iieença da autoridade Lo-
. jano.

Irestal competente, ccnrorme dispõe. o Códígo Flo�e�tal cm An« ..• ....•.••. . Cr. 170.00.1 23 domingo - Farmácia Noturna - Rua Trajano.
I seus artigos 22 t7 23, resncctívamente, estando OIS inrratores Semestl·" . . .. . . . Cr$ 110,00 29 sábado (tarde) - Farmácia Esperança - Rua

Nr Interiorsujeitos a penaüGr.des. Ano , , Cr$ 0.00 Conselheiro Mafra..

REFLORES'fAJ.'::';;;NTQ Semestre., ,., '.,. Cr'llO.OO I 30 domingo -'- Farmácia Esperança - Rua Conse-
Esta �epartição, pela rêáe de viveiros florest.ais, em Anúnc.i '. �ediante "oll.trAto. Iheiro Mafra.Os orlitln'iIS, me�mo nao pu-

., , .

I cooperaçân; que mantem no Estado, dispôe de mu:las e se- hlicadoa, não lerão de ,)Jvido., I O serviço noturno sera efetuado pelas Fnrrnácias
mentes de espécies fl..!!'cstais e de ornamentação, para ror- A direção não se. r.eapon'lllHiu Santo Antônio e Noturna situadas às ruas Felipe Schmidt,. . , pe los concettos emíti das 00. a·'-

,nectmento aos f,grllluJtOl·es· em geral. interessados no reflo-
t;iO• IIl1iDlldo�. 43 e Trajano.! restamento de suas te.rras, além de prestar tOda'orieu{.àoCânl A presente tabela não poderá ser alterada sem pré-.I

_.

técnica necessária. Lembra, ainda, á pos!>ibiHdade da ObM via autorização dêste Departamento.i tenção de empréstlmus para retlorestamento no Banco do.. lNFDRMAÇ(JES Departamento de Saúde Pública, em setembro de 1955.
[Brastl, com juros d., 7% e prazo de 15 anos. I UTElS Luiz Osvaldo D'Acâmpora ,- Inspetor de Farmácia.

\ Os interessados em assuntos florestais, para a obten- �
ção de maiores sclar�cim·e;-ltos e requererem antortzacã» II

O Je.ltofT enco_ntlillr', oneQlcl,a.I��una, ln ormaeoes que _.de licençapara queimada e derrubadas de mato, devem. diàriamente , d, ímadiato t

dirigir..-se às Agênda:. Florestais MUIJicípais ou díretamen- JORNAIS 1·.I.tv�. VENDE-SE AS SEGUINTES· PROPHIEDADES
.. .

S O o 6
O Estado '."'" .. """ &.0221 A Casa n. 12 na Rua dos Ilhéus (an tiga Viscon de'e a esta Reparfíçâo, SItuada. a. rua ,,�ntv�4 nmont n.

I
A Gazeta ... ,............ 2,666

'li Flo:-UlI!Óp41lis. Dtãrtc da Tarde :.......... 8.679 Ouro Preto),
A Verdade 2 Ola A Casa n. 1:' na Rua Silveira de SouzaTelefõne- 2..17,) - - Caiu Poaral, 3!15
I jii�:�i""" 2'688 o .-

endereço telej;�ancO; AKri.,;i1va - Flol'lanópol\s, S. C. �tiS;�;�IS ' .......'

As Casas nOs, 1 e 3 na Rua Sete de Setembro
�--.---- - "_.�-- Oarldado: Uma casa de estuque na rua Servidão Moritz, (Morro)

(Provedor) '.. e,IU
com o terreno 6 x 14, preço Cr$ 18.9°0,00.

-

(Portaria) ,..... Z,OS!!
Uma casa de material com o terreno 10 x 30 no inicioNerêu Rames ,., ,.".. '",811

Militar .. '............. '.167 da estrada do Pantanal (lado da Trindade), preço Cr$...São Sebost ião (C..a li.·
Saúc'e) ' .. "". 1.111 40.000,00

MaternidadE> Doutor Car· A tratar com o Sr. Doralécío Soares ou o Sr. Sílvio
los Corrêa .. ,', ... , " 1.111 Sonsmí

ICHAMADOS UR·
GEN-TES

Corpo de Bombeiro.
Serviço Lu li (RecllIoma·
çõe6) "... IL�04

Pollcia (Sala· Comiedrio 2.088
Policia IGab, .

Deleiado). . 1,.'114
COMPANHIAS D.
TRANSPOR'1'lIS'
AÉREO·

TAC " '.700
Cruzeiro do· S.ul ,....... 2.600

'------.-----,.-,-- .. Panalr � 1.61i1
-_ .. ---�-----�.-- ......--------------..... - -

VaTig
-

.•.. � •••...•...•••• 2.121
L6id. Aéraoll 1,(0%
Real. . •... "............. %,11158
candinavu .........•... 1.600
HOTEIS

I
Lux .....•.. ; .'. ..021
Magestic ... " ..•...... ,. 2,276

Metropol •............... I.U7
. La Porta ." ,...... S;-g-2l
Cacique '-t. �,'-iII.,
Central .. "............. .".69"

I'.E·'Rtr·ela
" tl.l71 ',.

'Ideal , '\" t: 1;11611.,
ESTREITO ". '.

Disque ; : .•.. :. " .

Viagem com segurança
e rapide-z

so NOS CONFORrrAVEIS MICROQONIBUS DO

BAPIDO {<SUL-BRASILEIRO) ------------ --_.-. ----------_.__...._-_.I.IU

Flüri5.Dúpolis - ltaja' ......: Joinvilfe - CuritIba

Raios. XAgência: K oa Deodoro esquins .
da

Rua. TenbDte Silveir6

áparelha,em moderna· Ia �ompletA pau 40a'ljQer �XJl.Dut

Estomago -- ln tel'UnOl" to fiKad Il «�.,.I;�,'tllt ...)�·r,. r!�L
Ri ns r b��í�a ! "h�io� tlana) /'

I'tldlo1t.'1l:Wé
Radio1(l'a1tat iii radlo8coll·la�.
Pulmões e clOração (tOt':I'.XI

(:ã·o lias nomp:l.lI para �I'�e-"".'lt.ko d. _1 ....rU;'hd"

Radiografias de ossos em geral..
Medidas e1a·.as dos diametros da bacia plJ,rJI oriflrJtta

ção do parto (Rádio·-peh1m�t;r1.)'
Olal'lamellte nA Maternlrlívie Or Cllrlo,. COr"�t;I.

MARIO DE LARMO
CANTIÇAO
MtDICO

CLtNICA DE CRIANÇAS
ADULTOS

/

DR. VIDAL DUTRA FILHODR. CLARNO G.
GALLETTI

- ADVOGADO
Rua Vitor a.ir.l.. , 110.

jON .. : 1.'68 - FlorianópoU.

MÉDICO DE CRIANÇAS
Cons1I1LÓI"io: Fel i I}e Schmidt,

38 (das ]·1 às 17 horas)
Residência: Tenente Silveira,

130 (F"'ne ,IlJ65)
.

DR. MARIO WEN
DHAUSEN

-----------

í

Oro Cesar fia·talha da Silveira
Clrul giao Dentista

Clinica de Adultos e Crianças
Ralo X

Atende l.:om Hora Marcada
Felipe Schmldt 39 A Salas 3 e 4

i

!
I
!

I
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ULTIMA MODA
ANIVERSARIOS

FAZEM ANOS HOJE:

- sta. Maria de Lourdes
Medeiros, filha do sr. João
José Cupertino de Medeiros,
alto funcionário do Banco
do Brasil.

- sr. Antônio Alves da

Cruz, sacio-gerente da fir
ma Cruz & Cia;
- sr. Artur Boas.
- sr. Agenor Povoas, Jr.
- sr. Valdemar Vieira.
- sra. Natália de Almei-

da Bley, esposa do sr. João
8ley Neto;
- sra. Maria da Graça

Monks, esposa do sr. Carlos
Monks.
:_ sra. Alice C. da Silva,

esposa do sr. Florisbelo Sil
va, do alto comércio

- sta. On d ina Aréas, fi
lha do sr. João Aréas

- stn. Solita Silva, filha
Valdemiro Orlando

jilva;
- sta. Jandira Ga llottí ]

:Coerig;
- menina Ivonette, filha

do sr. An tenor. Sena, comer
cian te em Porto Belo;

- Sub-tenente Silvio Di
as, servindo no 23°. R F, -
onde gozn de merecido con

ceito por suas elevadas qua
lidades.

Para embelezar êste elegante vestido SOPHIFj ORI
GINAIS escolheu pregas. A blusa é toda destas pregas
costmadas de um d os lados terminando em sentido

oli.irj uo 1 :d lll:I,I!Z:lê �'/'1. Golfl. bus.nca par:', a legra r o

.....-oi.iur.to. A saia é justa c formada de carreiras, que au

mentam até o final da saia de pregas também horizon

tais. (APLA)

--I
ESTAÇÃO

) PERIGO DA� RECAIDAS
As reca idas, na gripe, são

eiigosas. Quase sempre de
idas à falta de' precauções,
desobed iência às prescri

ões médicas e ao abandono
lo leito antes do tempo.

I

Quando atacado pela
gripe, conserve-se na Ca

ma, até que o médico
lhe dê alta. - SNES.

Díonlsio Fuertes Alvarez

Chegar? Pai tir? E' sempre uma chegada
da 'nevoa do segredo impouderavel,
é sempre uma partida- inevitável
e não nun:ca, nunca, uma parada.' Preceito do Dia

Estação fantasmal que nunca dorme,
fardos, vagões, agitações, apitos.
passos que, fogem para os infinitos,
passos que 'voltam do misterio informe.

..
.

Patir d e trens, chegar, de' trens, rolada
onda a. bater contra os calhaus da margem

ao impulso dos ventos' em revolta.

Nascer, morrer, partir ele' madrugada,
,

.

correrInutilmente na viagem
do comboio que parte e nunca volta.

��.i�-i, ��",X:"""i,,0-'!ii�"'õ,?- ���""
,

.c:t._ .'

]TI) TIA ®
(_kM·{

a seu DISPOR'. ·Jl

"O BARRIGA, VERDE"
OI·arlAame'nte PARA o NORT� ÀS 8,35 HS.

PARA o SUL AS 10 HORAS
Fone � 23-77.

- Ç/qeM'COk I/ocêt; C/7J?1tç4'.f'?
� /

/

-/Ug/�e ... ;6//5/&
pqe�/lé'qf�•.•

"\

Êles 'sabem o que querem

E quem sabe ... sabe
fol:liiiIiIM'<'I'w:rt�����:�:KW&��:�:::;:::��-::�

Toddy é ° alimento de eon- I
fiança parti tôda a família. I
Toddy é único. Toddy não i�l
tem nem pode ter similares. Lí�11\ ni."",n'

É natural. Êsse delicioso' sabor característico de Toddy

é inconfundível. As crianças o aclamam e querem

sempre mais, Em todo o mundo Toddy é o alimento mais

completo, mais perfeito e mais puro, Toddy contém

tudo o que o orgcinismo necessita para uumentcn

a resistênCia física, produzir -novas an�rgi�
e conservar a saúde durante o crescimento.

, .

""

,.

Toddy contém cálcio, fsrro/ fo�fatos/ pro.
teínal:/ carbe>idratoSi G ... itumir,�:u,·duntifi
cur;-:"i,te dóstnlti5, poro render o máximo

del/lütrição. E Toddy diz: � verdade.

\ CASA i úhfA' 'ON'TE' �

DE SAÚDE, EtHRGIA E PIAZiR

,
.

NA POLI.C.lft ,-(LU'BE DOZE DE- AGOSTO
DEMENTE, ..

Por determinação do sr. Se-

iretárío de Segurança, en

entra-se recolhido na Dele

ceia, aguardando condução
ara a Colônia de sant'Ana,
demente Orlando Wagner;

que procede da cidade de Ita

d.

OS SOCIALISTAS
BONN, '. (U. P.l- os

socíalístns manífestararf sua

satisfação pela SUR. vítoita
eleitoral no estado de Bre
men, arírmancío que o resul
tado das eleições revelou o

descontentamento do pc.yo
para com a politica de Ade
nauer. Os soldados derrota-

�---�----

ram os 1"J�es partídcs d!l coa.:
lizão. Os partidários de Ade
nauer afirmaram 'ao eleítcm
do que devia ser dado um

voto ao chanceler. Os socía-

9_0 .1listas consegUiram maíorm ,
an da i

I ficando com 52 das 11)0 C:1-

deíras' do parlamento 1'e!110-
naI.

' �

"UMA NOITE EM PARIS"
CONJUNTO DE BOITE - 3 CROONERS - UMA

FESTA DIFERENTE E ORIGINAL.
VENDA DE MESAS A PARTIR DE SEGUNDA FEI

RA, DIA 17, NO HORÁRIO DAS 8 ÀS lI.HORAS A0

PREÇO DE CR$ 160,00.

EMBIÜAGUÊS
Encontra-se detido náDe

egacia Regional, JOl"ge Fer-

randes, por ter chegado em! CIRURGIÃO-DENTISTA
ma resid�ncia comp,letamen-,' CONSULTóRIO - E�ifi�io Paternon
�e embnagado, VIrando-se sala 203 - Rua Tenente Silveira, 15
rontra todos de casa, for- Atende diáriamente das 8 às 11 horas.
mando um barulho tremendo 3as e 5as das 14 às 18 horas.
� insultando sua família com Em Capoeiras atende aos sábados á ta rde

R. LAURO CALDEIRA DE ANDRADA,

PIl"icipaçàopalavrões.
CONTINUAM OS ROUBOS ...

O dr. Armando de Assis,
'idente a rua Marechal

'uilherme, n. 5, queixou-se
� que roubaram de sua re

idêncía, uma bicicleta per
encente a seu filho, de mar-
a Monark, vermelha e bran

'o" placa n. 773, com um pe
jai quebrado. Esta bicicleta
'ôra .furtada por Flodoardo
Jorges, identificado em 23-9-

,5, por ter sido expulso da
1ase Aérea. Foi a mesma bi-

I .ícleta negociada com Canu
o Eduardo de Andrade (8.
\. P. 8.), que foi até a Dele
;acia para averiguações si a

nesma era roubada. A refe-
Ida bicicleta foi entregue

Dando início aos trabalhos da agência de calocaçâo
,

d dei d do Sindicato dos Contabilistas, conforme letra b, do airt.issim a seu ver a erro , ano. .

f f issi t
. ...;;-'-- 2, dos Estatutos, m ormamos aos pro ISSIonaIS que e-

MOTOR ALBIN 10 H P Imos uma colocação em firma conceitt�ada desta Capital,
Vende-se um novo ainda para exercer o cargo de contador. Os interessados devem

encaixotado. Entrega ime- i comparecer a êste Sindicato, à Rua Trajano, 12 10 andar,
diata. Isala n? 8 - telefone, 386Q, no expediente normal do

Cartas - Caixa Postal, comércio. I26 I João Mo.i.m - Presidente

Florianópolis em 15 de outubro de 1.955.

AVENTURAS 00 ZE-MUTRETAj

JORGE HABERBECH
-c

ZOEMAR HABERBECH
r

Participam aos parentes e

pessoas de suas relações, o

nascimento de seu filho
�l\I!ARCOS, ocorrido no dia 1-1
de Outubro de 1955; na "Ma,
ternidade Dr. Carlos Cor-
rêa".

BENIGNO JOS� DOS
SANTOS

Consertos de maquinas e

CONTABILISTAS

relogíos.
Endereço: C a p o e i r a 8

(frente a entrada estrada
do Abrão) .

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

VENDE-SE
1 sala de jan tar
1 carro p/criança
1 bicicleta marca Maraton
Tratar à Rua Felipe Sch-

mídt, 131.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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I _�

Esta:do Esportivo
� �•••�.�.o �� � ,

•

"O ,.,

Figueirense, vencedor· do pfimeiro turno,
4Xl SOBRE' O BOCAIUVA - EXAGERADO O ,MARCADOR PARA UM JOGO DE GRANDE EQUIUBRIO ÉRICO (2); BE
TINHO, WALMOR E JAIR, OS GOLEADORES - QUEBRADA A INVENCIBILIDADE DOS ASPIRANTES AlVI�NEGROS

-,

A primeira etapa do Campeonato teve como vence- negar que tenha sido o mais empenhado dos 22. Bonga,
dor o Figueirense, campeão da Cidade, que, domingo, Nenem, Guído, Chinês, Zacky e Rodrigues esforçados.
suplantou o aguerrido "onze" do Bocaiuva, num embate Oswaldo muito nervoso e indeciso no início e convicente
que agradou inteiramente ao pú'blico, pelo equilíbrio e no final.
ardorositlade dos vinte e dois cracks." I O primeiTo tento da tarde foi ohtido aos 2 minutos.

De fato, a peleja da última domingueira assumiu Num foul de Carriço em Beí.inho, Walmor bate de longa
'}ll'óporções consideráveis e teria assumido maiores pro- distância e a pelota embora atirada sem grande violên
porções, úão fossem os dois tentos do alvi-negro, logo <:te cia cobre o goleiro, após tocar. o 'solo. Falha deplorável
saída, o que deve ter em parte abatido a moral da turma de Oswaldo. Mais dois minutos são decorridos e Carllto,
boquense. ide cabeça, marca (falha de Oswaldo), mas o gol é xnu-

No final o marcador acusou quatro tentos para os lado pelo árbitro por impedimento de E'rico. Aos 20 mt-
líderes. e apenas um para os rapazes do Estreito. nutos, num pelotaço de fóra da área desferido por Julí-

A julgar pelo escore acima, dír-se-ía que o alvi-ne- nho, Oswaldo defende parcialmente, dando oportunidade
gro dominou todas as ações, pondo o aurf-eeleste da Ma- a E'rico para elevar para dois o escore. Aos 26 minutos,
rinha à sua 'mercê. I,lletinho clH1�ignou o terc.eit·o ten�;o. após passar por

Nada disso! Bonga e Guido, Aos 29 minutos Jaír obteve o ponto de
O que sé passou no tapete-verde do estádio da Praia honra dos vencidos, cabeceando um centro de Romeu,

de Róra difere muito da contagem. tendo flahado na defesa o guardião Norton. 3 x 1, no pri-
. Vimos um prélio renhido, onde o equilíbrio de for- meiro tempo. O quarto e último tento foi de autor-ia de

ças, foi um fato. O Bocaiuva jogou tanto quanto seu po- E'rico, aos 25 minutos, numa falha de zaga contráeia.
deroso antagonista e talvez tenha mesmo realizado maior Pinal : Figueirense 4 x Bocaiuva 1.
número de investidas, de forma que podemos considerar O sr. Gerson Demaria esteve satisfatório na direcâo
exagerado o marcador. da partida. Os poucos senões que acusou em nada o d�s-

Que o Figueirense merecesse vencer, está certo, merece. Está progredindo' bastante 9 novato referée.
cerfísstmo, pois menas í'alhas acusou em sua retaguarda
ao passo que os .boquenses tiveram entre os três páus • Os quadros jogaram assim constituídos:
um goleiro dominado pelo nervosísmo, revelando inse-' FIGUEIRENSE - Norton; Trilha e Helcio ; Aniba

'

gurança nas defesas, Dos, quatro tentos conseguidos pe- Julinho e Walmor; 'I'oinho, Carhto;..�J3étiuho, E'rtco c

los contrártos.. dois foram "frangos" e·o quarto resulta- Pacheco.
do de uma falha na zaga. Também Norton teve o seu'
"cochilo", no lance do gol boquense, perfeitamente de ..

I BOCAIUVA Oswaldo; Guido e Chinês; Bougn,
fensável.

. I Waldemiro e Nenem ; Carriço, Romeu, Rodrigues,.Jaír
Ganhando o jogo, o Figueirense ganhou o primeiro e Zacky.

turno - Merecida a sua conquista, pois demonstrou ser!
possuidor do melhor conjunto de profissionais do Cam-
peonato. Nos- aspirantes, proclamou-se também vencedor
do primeiro turno, embóra perdendo a batalha de do
mingo.

O cotejo de domingo ensejou aos af'lccionados do
esporte das multidões presenciar 11m' espetáculo verda
deiramente excepcional, com os protagonistas dando o

melhor de si pela'.vitória. O alvi-negl'o atuou com o seu

c.ostumeil'o "train"', s!lindo-se' muito. bem frente a' um
ad\'ersárÍotl que em todas as fnses ílo sapsacioual ch(lqll�
não lhe deu folga. O time dos marujos slll'preendt'u a

todos pela sua enorme disposição e espírit o de luta, ni'íu
se entregando ao seu calegorizado opositor (}t.e teve :1:"-

sim valorizado seu triunfo. A chance não ajudou- os co- ----- .

mandados de Rodrigues, mas quem assistiu ao encontro
teve uma impressão lisongeira da fibra do BocaiuY3,
não deixando de aplaudir tmnbém os vencedores da pmo

cionante batalha, proclaman{lo o' quadro como o melhul'
do ce;ta�e. '., .

.

Em çontinuação ao Campeonato Amadorista de Fu,
(,arl1l.o, IJelclO, Walmor e Tomho foram os melhores tebol, domingo, pela manhã, teve ll.l_gar a disputp. de

do quadro orientado Ilor Nelson Garcia. Tdlhu, Betiulw !mais uma rodada. .
,

e E'rico e�1 plano re.gular: Anibal, �orton e Pa{:h�co com I No primeiro jogo, entre Tamandaré e li lVÍll1 Bar
a.ltos e balxos e Julmho ll'l"cconheclvel. No Bocalllva i,a" I bosa, o primeiro levou a melhor por 3 x 2 e .1') segund(J o
hentamos Jair, Waldemil'o, Homeu e Carriç'O .. j:;ste úll.imo I Treze de Maio conseguiu manter a liderança e a in venci
fez seu rea)>al'ecimento de forma auspiciosa, pois não hil bilidade, ao empatar com o Vendaval por Ix].

PE�DfRAM ·MESMa-OS PONTOS
. VENDAVAL E IMB1TUBA
,,' '. f·.. 'Hf .

Conflrmando a Il"ota lns�rlda, po' !(ista"fü�ha, sexla·

feira, os. conjuntos do VêndaY;aJ -ç�m'a'���8i e (lo Imb;tl1-
ba (aspll'antes) perderam"os .poutos '�'ráWb Alvim lkr
bosa e o Avaí, respectivamente, c oruf'<rl:"m e decisão (\('

'l'ribun::il de Jnstiç,a Des'portiva.

CAMPEONATO DE AMADORES

Avaí 2 X Guarani 1�
sábado à tarde

.

JOGARAM MAL OS DOIS CONJUNTOS BOLÃO, FERNANDO E NIZETA (PENA LTY.'
OS AUTORES DOS TENTOS - NA PREUMINAR VENCERAM OS "BUGRINOS'

Jog'aram na tarde de sábado, dando coutinuação al.1

Campeonato Citadino de Profissionais; os quadros do
Avaí e Guarani, o primeiro vice-líder o segundo penú\tI,
mo colocado.

Preltmtnar: Venceu o Bocaiuva, quebrando a inven-
cíbflidade do Figueirense, por 2x1, após estar perdendo ,.[ I a'J.por 1xO. Mesmo derrotado ,o Figueirense contínua ltrie- I ••_rando o certame de aspirantes. I , __ia

Renda: Superior a quatro mil cruzeiros. I As 5 _ 7,30 _ 9hs.
. �................•...

REMO EM BLU·ME·NAU I'
"Sessão das Moças"

Gary GRANT - Deborak
KERR em:

QUEM É MEU AMOR
No Programa:
Esporter Na Tela. Nac.

- Preços: 1,50, 2,00, 3,50.
Censura até 5 anos.

o C. N. AMERICA, solicitou ao sr. Presidente da
FASC, a convicção do CONSELHO SUPERIOR, da ci
tada entidaqe, para sábado, 5 de Novembro __ o vesp('ra do

.

�iR"jjiiiiilll"iiIIIi�iiiiiiiii�iiIicampeonato estadual - e para que se empenhasse no ..

sentido de -que todos os srs. Presidentes dos clubl's nan�.
ticos filiados, pessoalmente compareçam á dita reuiliào,
:lfim de se tratar de assuntos de grande interesse para o

'

remo catarinense, como seja' o próximo campE'onato ];ra-
! As 7 - 9hs ..

,;ileiro e ao mesmo tempo, analizar e debater a respeito "Sessão ([as Moças"
do adiamento do campeonato estadual deste ano, que ('0- Olivia de HAVILLAND -

.110 é sabido, estava marcado para 16 de Outubro, desde John LUND em:

funho pp., sendo adiado pela FASC para G de Novem- Só RESTA UMA LAGRIl\'{A
bro, se.m mot.ivo ou. uma razão ponderavel., A \:erda�e é, I N? Prograr.na:que taIS motivos, SI os houve, a FASC, ate húJe, nao se' Cme ReporteI. Nac. .

Jignou de lava-los ao conhecimento dos cluhes, sêus fi- Preços: 1,00, 2,00, 3,50.
;iados. Censura até 14 anos.

Blumenau desportivo, sempre a vibrar com as ati-
.idades, neste sêtor, de suas associações, nas mais varia

,

Ias modalída'des. O campeonato oficial da Liga Blume
n au ense de Futebol fazendo vibrar as torcidas, A Liga
vtlética Blumenauense, com o Basket, o Vo lei e o atle
.ismo. A Písta do Olimpico, em construção consolidar-á
t posição de Blumenau .de campeão estadual do esporte
iase. O campeonato.juven il da B. B. F. e o 'I'orneío Extra
Ia 2a. Divisão da mesma' Liga, em rodadas espetacula
.cs, O Bolão, o 'I'en is de Mesa, o Xadrez e a sensacional
.orrida de bicicléta, da CIL, no percurso Blumena u á
tajai, que movimentou multidões.com 270 concorrentes,
.Ios quais chegaram a Itajaí 220. A emocionante corr-ida
Ia Pista Hercílio Decke, do moto clube de Blumenau,
om azes blumenauenses, :paulistas, paranaen sess e ca-

.n rinenses, em maquinas possantes para del irío dos as

.isterrtes. Para culminar tudo isto, o Al\'IERICA se pre .. �

»uando nos seus sete tipos de barcos Ol impicos, prra o

.

ampeon a to estadual do remo, a realizar-se a 6 de No-
.ernbro, na Capital do Estado. Espera-se que o IPIRAN
iA, secção náutica, não ficará ausente neste trepidar
leste fabuloso Blumenau :d�;p.�rtivo. I

A despeito dos avanços e recuos da Federação
\quática de Santa Catarina, com relaçãc ao Campeonato
to Remo deste ano, o AMERICA estará na raia floriano
.olitana defendendo e elevando o bom nome do remo blu-

i

nenauense. Como já noticiamos, só o AMEhICA, de Blu- I

menau, e o ALDO LUZ, de Florianópolis, competirão em

.odos os sete tipos de barcos olímpicos, pois o MARTI
NELLI e o RIACHUELO, ambos da Capital, -starão au

sentes em um dois dos pareos. E note-se, pelo que esta-
110S informados.: o AMERICA será o único clube do in-

'

.cricr, como ja o fez no ano passado, que vai disputar o

estadual. Dlficil a cartada para o AMERfCA, pois tereí
.!ue enfrentar o melhor remo do Brasil. Verdadl;�iros eHYl1.,

,

leões brasileiros e até Sul-Ameri.c�nos, o que mais valo ..

r'izará a participação dos "americanos", cU.ia fibra e

disposição para disputar, não os deixa temel")sos, I11C,3-

mo enfrentando um remo de tão elevada t�cnica, em

.l,guas extranhas e as dificuldades de se ]()comoveren:
lté a Capital, transportando sete barcos e ã "turma" via
jando em onibus, além de ficarem expostos os l�conveni
ente da alimentação e acomodação fóra dos hlbitos de
e'ada um.

�. ·x· *

TIMONEIHO
•••o c••� .....

Distribuidor

Comercio
Run João

Tran spC l' '''I

Piütc, � 9 l!'poU

o 1t8TADO

•

In�ma�
CINE . SAO JOSE

As 3 - 8hs.
"Na Téla Panorâmica"
Marge Gower CHAMPION
Jame POWELL em:

PROCURA-SE UMA
'ESTRELA

_'fcchnic0lor
No Programa:
Cine Not icia r io. Nac.

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

As - 8hs.
Corriell WILDE - Betty

HUTTON Dorothhy
LAMOUR .

- Cha rl ton
HESTON em:

O MAIOR ESPETACULO
DA TERRA
Technicolor

No Programa:
Noticias da Semana.

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

Nac.

As - 8hs.
"Sessão das Moças"

Gary GRANT - Deborak
KERR em:

QUEM É MEU AMOR
N o Programa:
Esporter Na Tela. Nac.

Preços: 1,50, 2,00, 3,50.
Censura até 14 anos.

As - 8hs .

Yvone SANSON - Rena
to RASCEL em:

O CAPOTE
No Programa:
Atual. Atlantida. Nac.

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

Perdeu-se
Pede-se à pessôa que en

controu, na noite de 30 do

mês p.p., durante o comíCio
da Aliança Social Trabalhis

ta, na Praça Pereira e Oli

veira, uma eapa de sombri

nha, de seda verde, forrada.
de vermelho, a fineza de en

tregar nesta redação, que se··

rá gratificada.

POR CONTA DA

HERANÇA
Constuma-sc atribuir à

heredi tariedade a desobe
diência, a rebeldia e os "de
saforos" de certas crianças.
É comum, diante de tais ma

nifestações, cruzarem-se os

braços e dizer-se: "fulani
nho é assim mesmo", "saiu
ao avô", "é do temperamen
to .. :".
Defeitos de formação da

personalidade estão por trás
disso. A higiene mental ensi
na como evitar ,casos como

êsses, e ajustar a crianca à
situllção normal e'm qü� de-
ve viver.
Procure inteirar�se dos
preceitos da higiene men-

,- tal, "para p'odeI' 'fazer de'
seu filho lima pessoa cor

data, razoável (:"'bem edu
cada. -

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



ü ESTADO Florianopolis, Terça-feira, IS de Outubro de 1955
----,------

SEMANA 'DA CRIANÇ"
I

'<,: , � Cria nças - problema �
Dr. Armando de A. Sampaio

I
senciais à segura formação

Boa parte da atenção de As más concnçoes econô- do "eu" e do sentimento do

todos aqueles que, pela sua micas e sociais, contra as auto-estima; a falta de li

situação social ou profissio- quais tantos lares se deba- berdade, convívio e recreá

nal, devem cuidar das crian- tem, constituem causas in- ção, enfim, essas e tantas

ças - pais, educadores, pe- diretas, mais profundas e outras infrações aos pr in

d iatras, autoridades - é extensas, de problemas, uma cípios educativos que de

voltada para uma série de vez que decorrem dos defei- vem nortear as relações en-

- desvios daquilo que conside- tos de organização da socie- tre pais e filhos, constituem
ramos normal na maneira da de : estas causas consti- fatores de desajustamento
de ser e de agir da criança, tuem outro aspecto da ques- e, portanto, fonte das suas

isto é, para os problemas da tão mais grave, pela sua en- consequências, imediatas ou

conduta e da personalidade. vergadura, e o mais con- remotas, sôbre a conduta e

Sendo a personalidade e a f'rangedor pelo seu conteú- a personalidade. I

conduta resultantes de um do, pois encerra, entre ou- Mas, mesmo para os malho
conjunto de influências - tros, o cruel problema do. res habilitados para a edu

influências hereditárias, in- menor abandonado, de cu- cação dos filhos, há sempre

fluências materiais desde o jas fileiras se recruta a tão oportunidade para aperf'ei
momento da concepção, in- alarmante proporção de de- coamento e neste momento

fluências educativas desde o .in quentes. da Semana da Criança, que

nascimento - a sua forma- Mas, focalizando somente é dedicada à Criança-Pro
ção se faz através das rela- (lg problemas oriundos do blema, meditemos nas pala-

. ções entre a criança e o seu desajustamento no lar e le- vras de uma delas, matr icu

\ meio, relações delicadas e "ando em conta apenas a lada na Clínica do Serviço
complexas. )cI'sonalidade dos pais, mui- de Higiene Mental de São

Como todas as relações. tos são os erros cometidos Paulo". Ihumanas, estas não se pro- contra a criança. fi".�' IJJ '

cessam sem atrites r dêstes A falta de harmonia ou "SE SOU ASSIM, É POR-

nascem conflitos e dos con- de mútuo respeito entre 08 QUE OS OUTROS. ASSIM

flitos resultam os proble- pais; a ausência da autori- ME FIZERAM".

_ mas, desde os simples rnaús dade natural que toda crian

hábitos, até as neuroses ca deseja sentir,' ou, pelo
mais graves. contrário, o abuso dessa au-

A apatia, a timidez, a fan- toridade; a conduta contra

tasia excessiva, a mentira, ditóiia ou inconsequente, le-

o maú aproveitamento esco- van do os filhos à desorien- VIENA,
_.

(U. P.' - , Pelo

lar da crianca normalmente, tacão e a msegurança; a menos seis pessoas morreram BOLSA DE ., N A binteligente, � hábito de roer transigência exagerada e a quando um avião bi-motor
VALÔRES

.

assem léia DOCES
unha ou chupar dedo, a ga-

I super-proteção, com excessos das linhas aéreas Iugoslavas,

gueira, o urinar �a cama! de mimos, promovendo uma no qual viajavam :!9 pessoas, S
Aceitam-se encomendas de

I J � •

f t il i 1 1 f NOVA IORQU"
•

nr P
,

essão do dia 12 sen que m d d d
.

h d
depois da idade em que já, ecucaçao 111 an I izac ora e foi ao 80 o e pegou ego. no; .I!"

. u. .} j"
an asse ar pu- OCll1 os em gran e varie-

deve funcionar o controle' erotizante : a conduta hipo- bosques nas proximi-Iades - A Bolsa de Valores de NO-, .
blicidade, pelo menos, de dade; Tortas e Bolo de Noi-

I drí t d t d d t pítal e COI1""J" cu va Iorque apresentou :i22�ra Lida e aprovada a ata da uma nota oficial sobre o va, Salgadinhos para Batiza-
dos esfíncteres a inapetên- con naca, no a amen e a es a ca ,m o._'.1 -

-
� " . . I '

cia sem causa orgânica que' mãe, sempre temerosa -de cía da neblina. Houve 111lr..1e- tendênci� para a e ;�:�bilid�-
'sessao anterior tiveram 1l11- motivo do racionamento de dos - Ani�rsários e Casa-

a justifique, as fugas, a
I
doenças e desastres; a indi- rosos feridos, alguns cios

I
de, depois da alta registrada cio os trabalhos, na hora re- : luz no Estreito, São José e mentos.

• I

f h tilid d 1 I" e tad (.> O a no mercado de -mte ontem gimenta l, sob a presidência Palhoça. Antes de deixar a Rua CeI Melo e Alvin 17
turbulência, a rebeldia, os erença ou os I I a e pe as quais em .>, o �jTa: .. ,

-

I . ..' -..�" do deputado Braz Alves.' I
.

.

.

maus hábitos sexuais, o fur-
I preocupações. e inclinações parelho, que se dh-igia para I Depo�s, de dOIS dias de muen- tribuna, criticou severamen-

Te!. 3.416

to, são exemplos das desor-: axpontâneas da criança, ge- Belgrado, foi de ;mcont.ro_ a I sa �tl�ldad�, o. mercado ':o!ta Dia da Criança te o sr. Bornhausen pelo não PROCURA-SE
dens ou desvios de compor- rando nela o sentimento de uma colina a pane" distán- I a

mveis an eriores c regrst ra cumprimento de seu dever Casal sem filhos, procura
tamento que as chamadas

I

rejeição; a carência de es- cia do Danub�o, momentos

I
baixas parclaís em alguns ti-

I O deputado Bahia 'Bitten- em não tendo encaminhado à quarto com refeições, em

"crianças-problemas" apre-
I tímulos e de aprovação, es- antes de aterrIssar. pos de valores

court, -do PSD, ocupou a tri- Assembléia a Mensagem do casa de família, dando pre-

sentam.
---

buna, na hora do expedien- Abono ao funcionalismo co- ierência ao perímetro cen-

Para os problemas obser- te, para tecer consideracõss mo havia anunciado pelos tral. Telefonar para 3365,
vados no lar, o médico da em tôrno da passagem � da Jornais. até ás 18 horas.

��l�l�i�s péai� ;�'�!::���:lr: c(j;�'illrm da' �:i��i�,e c�:�:or�'eOq���'i�;� Olaa ,22-C.· 12 de 8gos10-01'a ·22correm em busca de uma -

" ... que constasse da ata dos li
solução. Outras vezes, po- trabalhos, tal ocorrência .

.rem, seja pela gravidade elo � «Uma Noile em PariS)
C�lSO ou pelo tipo de perso- Descobrímento da América
nalidade da cr iança, torna- j
se necessário estudo mais I O deputado José de Mi-

amplo e profundo da situa- , randa Ramos, do PTB, ocu-

ção, com recursos técn j., I pou a trtbuna, logo em se-

cos especiais, ou sõmen tc Da campanha de 1955, ANO DA SEGURANÇA, com I guída, para pronunciar dis-

mesmo em clínicas especia li- que a SUL AMERICA comemora o 60° aniversário de
I curso em torno da data em

zadas - as Clínicas de sua fundação, faz parte a distribuição gratuita de
I comemoração ao Descobri-

"Or-ientação Infantil" ou de 500 mil "Cart lhas da Segurança" aos ginasianos e alu-
.
mento ela America. Reque-

"Higiene Mental". nos dos cursos dássico e científico de todo o país. 'I
reu, após, que constasse ela PROFESSOR FRANKLIN CASCAES

A criança deve ser

estu-,
Suas úteis lições constituirão a base dos exames de

I' ata dos trabalhos da sessão, Transcorreu, ontem, mais um aniversário do sr.

dada e assistida de maneira SEGURANÇA (privativos para aquêles estudantes), com um voto de regozijo pelo Franklin Cascaes, ilustre professor do curso de desenho

adequaela, está claro, na valiosos p['êm�os aos 50 primeiros colocados. Os alun?s I transcurso da data em a- da Escola Industrial desta Capital. S. S. que sempre tem

grande maioria dos casos, a de ginásios e colégios não precisam preencher o cupao preço. movimentado os meios artisticos d� Florianópolis com as

orientação dos que cuidam abaixo, çois receberão, a «Cartilha da Segurança" nos
�

suas diversas exposicões de escultura e motivos folclól'i-

elela e lhe compõem o am- próprios estabelecimentos de ensino. D�sapareceu o .Jeep da Dele-
I
cos, receberá na opol:tunid1tde cumprimentos do seu largo

biente é o mais importante, gllcia de COllcordia I circulo de amigos, alunos e admiradores.

'Porque a criança está, com I . Esta folha cumprimenta o distinto professor formu-

o problema de conduta que VIVACOM S •• I Amer.·ea O deputado Estivalet Pi- lanelo votos de felicidades.

apresenta, apenas reagindo / res, do PSD, ocupou-se, tam-
-�----------'-----""';--------

inconscientemente de modo ,COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS Di "IDA hém, da tribuna, ·para recla- O SANGUE �'-A VIDA
indesejável ou antisocial fundada em ,.,5 m:1l' do Secretário da Segu- ..

aos fatores des�avoráveis I' SEGURANÇA; I rança Pública, para que res-

elo meio em que VIve ou em pondesse um seu pedido de

que se desenvolveu que a
I I infol'ma<;ões, encaminhado a

impediram ele se adapLtl'

I
CU p O P A R A --------:----------

I'
m!1ÍS' de dois meses, para sa-

convenienten1.ente, t.91han�lli-, ... R E M E S S A DA·
rala Ifc&ba, o "Ca,lilha da '-egJrança" bel' qual o destino que teve

� 1,'" I
endA?'fçce éSla cupão à "Sul Am "Iica' (Di·

a na exp:tnsao dos Impu ::;0;,; , visão do Expedlante da P,O_UçJO do 5. I. . O -Ieep da Delegada de COI\-
t· t 1cIo '1 em I "C A R Til H A O A I Caixa .P�$LI, 971 ' Rio de Janeiro) cor'f] I' a

na uraIs e 'ornaI -.. .

.

."

consequência, uma desajus-
5 E G U R A N ç A"

I Nome .

t!1(la. ,';.'
I Idade ..

Modificar o ambiente em � I
('lJe o problema se gel'ou ou , I
�r�m se agravando constitue I
H intel'veí1çiYó fun d:'lme11 tal I .�.

;:0 tl'ntamento elos casos

1:0sta ordem, j,'

/
Ia para fachadas

_CONSERVIDO·P
à base de cimento branco neve

Tinta impermeável super-pt'otetora
em diversas côres

PROTEGE, EMBELEZA,
IMPERMEABILIZA E CONSERVA

*
- e o nome SIKA é uma

garantia para o, construtor
..

SIKA. S. A..
Representantes em �odo o Brasil

Vpl1d.�s dos produtos Sika em

. Florianópolis:
TOM T. WILDI & CIA •

.Rua D. Jaime Cá.na: a _

Esq. de Av. Rio Branco - C. Postal 115

SEIS MORTOS

I .. - e, '.�.......

Esta delícia é o melhor da festa ...

Brahma Chopp

Você sempre foi o primeiro a rec01:heccr que
Brahma Chopp é único ... incotnpar.ivel

í

Daí
sua predileção.,. daí tôda suu !';:'itisL.C'i:Ío!
Realmente, Brahrna Chopp SÉlti�C:\Z I";';!: ...
muito mais... porque l,;onU�rn illi;i't:di..::ltes

selecionados: o melhor ma: te ...
o melhor lúpulo... o melhor
fermento! E é eSSJ qualidade
insuperável que faz \'0":': ... e todo
Brasil preferir cada vez mais o

saboroso Brahrna Chopp l
•

OUÇA pela RADIO GUARUJA
. Momento Esportivo Brahma"
de selJund,[ (J sábado às 19 ho
'I S. ('(JS domingos às 1.9,30 no-
r s. C '1>1 'o ma'S amplo serviçõ

,

lnt,),.mativo de todos os esportes.

BRAHMA

• nBo pode haver melhorl

PRODUTO DA COMPA!,n:,\ CLHVEJ.\.RL-\ BRAHMA S. A.

•

FESTA DIFERENTE E ORIGINAL CONJUNTO
DE BOITE - 3 CROONERS - SERA ESCOLHIDA A
MAIS ELEGANTE FRANCESINHA DA NOITK

RESERVA DE MESAS, DIARIAMENTE NA SECRE
TARIA DO CLUBE DAS 8 ÀS 11 HORAS AO PREÇO
DE CR� 100,00.

Aniversário

Bairro Cidade .

Estado

Ruo , .

Luz, Leite e Abono

IA·UI!

O deputado Osn í Regis,
(10 PSD, ocupou a tribuna,
P111' explicações pessoais, pa

\ l'a reclamar do sr. Bornhau-
.

.

�
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Plortnnópobe, Terça-feira,' IR de Outubro de 1955 o ESTADO
--"---:..,-- _","-:--_ .. :---.

Você sabia que U.

Servico
A T E.N ç Ã, O '.

o DELEGADO FLORESTAL -REGIONAL DE 'SAN
TA CATARINA, torna público a necessidade de 1;�gjStl:o
nesta Delegacia Florestal Regional, de pessoas que CUL.
TIVAM e fazem COMÉRCIO 'de exemplares da Flóra Epi-
fita (Orquídêasj.. ,

Delegacia Flol'�s'tal Regional de S. C ..

Rua Santos Dumont n. 6.'
Florianôpolts s.,. C.. .

... ..�

\

Fl-O�NºPollsl
, -'

Transfere-se nesta praça, 'bem no centro, ótimo pon
to para qualquer ramo 'cõmercíal.

NOTÁ: ahigue] baratísstmo. Tratar com o sr, Silvio,
das 9 às 12 e das 14 às 17 horas. '

Rua 7 de Setembro, rir. 21.
1•••c•••••••••••�ae•••�•••••••8�•••s••e�G8•••

J
'-

i

: lstaur.Dte� RapoU· II RUA Marechal péOdoro II. . *.1() í!;m Lllg�e., ll,?i(ul do Bru1l, o m.��rl
�

$

• Desconte eapecta1 Pilrt. OI lenhor.. 'flalanHl. ' ,

• !
· '

,

......................5•••••••••••••••••••••

----�'----...:__---�--------.::_._--.::-_--------------------

-1xpresso Florianópolis Ltd�._.
Irarsportede caraas em geral entrs

FlORIANOPOLlS, CURITIBA E SÃO PAULO

c:.'
a

Precisa-se
RAPAZ OU MOÇA COM PRATICA DE DATILO

;RAFIA E SERVIÇOS GERAIS DE ESCRITóRIO.
Rua Tenente Silveira, 15 - sala 202;

Vende-se

Itaguaçú
VENDE-SE EXCELENTE MORADiA, FRENTE PA-

1A PRAIA. INSTALAÇÕES COMPLETAS. TRATAR Á
lUA CONSELHEIRO MAFRA, 56.

..:," '\
llLIAL: "'AO PA'PLO .

Um terreno, em Rio Tavares. Tr-a ta r n a ,tua '.1e11-
'jque, Boiteux, 84 - Estreito.

1'RlA�: cUJu:rlJJAMATRIZ: f'LORIAN,OPOLIS
Escritó.rIo:

Rua Padre Roma 50 - Terreo

DeposIto:
Rua Conselheiro Mafra n.ln

Fones: 2534 -- 2.535
Caixa Postal, 435
End. Telegráfico:

Sandrade e Transpol1s
-o-

f �t!�_�.:

ESTREITOTERRENO NO I <
Avenlda do, �tado 18e8/7�Visconde do Rio Branco

(02,'11) Vende-seVende-se um terre..o plano, l-H0prio para construção,
medindo 16x44 metros e localizado à rua CeI. Pedro De,
'moro, esquina da rua Antonieta de Barros, em frente ao

Cine Glória. ; i"....,...·
Informações com o seu proprietário Olivio Alves

Torres, à rua CeI. Pedro Demoro, 1522 - Estrêito.

Telefone: 37-3D-In

'rel.rone 1211

Endereço Telegrátlc:I
Bantldra e Transpolls

São Paulo - CapItal - SJ-,

Endereço Telegráfico: Uma casa confortável em Coqueiros. Tru tar nesta
Sandrade e TranspollJ' _ Redaçâo.

f-,'Missa de 6· Inivers,árlo
A família de Alzira Andrade Coelho (ZIZI) con-j

vida os parentes e-pessoas de suas relações para assis
tirem a missa de 60 aniversário de seu falecimento que
será celebrada na Catedral Metropolitana, no dia: 18'1
terça-feira, às 7 horas, no altar do Sagrado Coração de
Jesus.

(AlfDcla De.. Rio de laDeiro e em Belo BorJluDte com tr'reco m6tao aU

1S1. ,r.ale eom a Rmpr&,a ele Tr.neDortr .In•• Gera'" SIA.)

PERDEU-SEALUGA"SE
L·ARA FAMíLIA GRANDE OU CHURRASCARIA

C L Lriít Bem ao lado do nv, 03857 da Caixa Econôml-
asa espaçosa. oca ,PI .oresco,

ca Federal.Palácio da Agronômica. lrifó,rmações na "A Modelar".
..�

-------+----------------------------------- -------------

Perdeu-se a Caderneta -

..

ECONOMIA absoluta
• Grande CONFORTO

CONFORTO absoluto
Grande ECONOMIA COMPRO casa até CI,,, 200,000,lJv de preferência no

.entro ou imediações (Ilha)'
..

DINHEIRO À VISTA
CARTAS para a PORTARIA dêste JORNAL
Negócio diréto, sem Intermediários.

Cartas com informações e pretensões rJara R. Tenente

-,,,,,,<\::�.
�:��;'�K�,

AQUECEDOR Eli:TRICO CENTRAL
<, :.,.

CaPã�1dá'de:
100 a ,1':000 litros

Aceitamos set,viços de cromagem e niquelagem
le Parachoques e clamais peças e acessórios de auto
noveis e demais objetos concernete ao Ramo.

RIO DO SUL - PRóXIMO A FÁFRICA DE
,:::;AIXA S. A.

Caixa Postal 200 - Te!. 262.

AQUECEDOR

ELÉTRICO

1��4
IMERSÃO e CHUVEIRO

�
-

( _....,..--....__
...

CURSO "SANeTOS SARAIVA"
(REGISTRADO)

DACTILOGRAFIA E TAQUIGRAFIA
PRO.F. LíGIA DOS SANCTOS SARAr..,A

vtende aos interessados diàriamente das '\) /às l2 e das
14 às 18 horas

.

ENDEREÇO: Rua Feliciano Nunes Pires. 13 -

't'el. 3113.

Capacidade 30 LITROS

• Construido inteiramente de

cobre.

• Aqul!cimento ultra rápido.

Fabricados nos tipos �'-,

h.orizontaJ e vertical. ,f.�:.�i:1t-�\... CASA-VENDE-SE
,VEND�-SE RESEJ1l:NCIA EM PONTO C�NTRAL

!)A CIDADE.
LOCAL - AVENTDA RTO BRANCO 1 RS

TRATAR COM O SNR. ALVARO VEIGA
TELE.FONES 2833 e 3501

• Játo lIbundlnte na tempe·
ratura de�jadl.·

1

I

•. Construção sólida, sendo a caixa interna de COBRE e

revestida de material altamente ISOLANTE (lã de vidro).
• Resistência do tipo tubular, inteiramente blindada.
• Controle automático de temperatura PQt'�RMOSTATO.

que progorciona grarufe ECONOM.IA. ?'
_---'�

...

.• ír-'-

"PAu �Tf���
....

-::::::....- ..�.��li ô �.....�, ../-------"�
A Escola de Aprendizes Marinheiros precisa de cos

'I
tureiras habilitadas .par'a- recorte .de un if'ormee.

,

As in teressadas deverão procurnr, na Escola, o Che
fe elo Deparb�mento Escolar.i n o P:,'ó�,imo d ia 1'7, �a fe ii-a,
entre 14 e 15 horas.

,

'

o MISTURAOOR OÁKO, de r��"

lQQ.nt inslantanea, permií. Q

maior ,'I�ala de Q'QdwaçÕlI a.

fEMPERÀ1Urv..· -

! 4 Costureiras -Precisa-se

.
,

. .,
,

•
/
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Florianopolis, Tcrga-feira, IS de Outubro de 1955
---------------------

Exército ül'flsileiro;
- em 1944, fi Jtussia atacou a Prussia Oriental.
- Este dia é consagrado "Dia do Médico". Da hu-

"O _ flUA': RuA BENTO FIlElTAS, 150 • SÃO PAULOmi l dn de desta co11111a envinmos à classe médica as nos- IZI AV. PRESIDENTE WILSON:,165.9.o ANDAR. RIO DE JANEI,:
sns melhores congratulações pelo transcurso deste dia, I

'

_

�;:S�1��:1���11::;aa:()�;��.e�ef;�;���e�i:;'l��t;:�������;! ea��: jServiço S.ecial do Comércio II· ADcel'taOm_seCencoElnenSdas..:le
I

Com a Biblia na MãoDeus sirva-se conceder aos humanitáríos clín icos de

I SES�
-

'.1
nOSS:1 terra muita s� úde. ..., docínhos em grnnde varie- Ielade; Tortas e Bolo ele Noi-

I· O R·
-

1St I� t
" va, Salgadinhos para Batiza-

:_ ep. eglO!)! fm ao 8 "a arlDI dos - Aniversários e Casa- it
TEnçA-FEIRA., 18 DE OUTUBRO <,mentes.

Dr Voostanllno I CONCURSO DE ROBUSTEZ INFANTIL PARA FILHOS Rua CeI. Mclo e Alvin 17. Eu vim para que tenham vida, e a tenham em abun-•

I DE COMERCIÁRIOS Te!. 3.416 d;tn�ia (jilo 10:10). Ler João 10:7-10.Bima tos I Acham-se abertas as inscrições do Ooncurso de Robus-
I NUlvI instituto (clinica) sôbre evangelismo, realiza-I tez Infantil para o Filho do Comerciário, podendo ser íns-

QUARTOS do em Chicago, um grupo de jovens trabalhou junto por
MJtDICO CIRURGIAO [crttas crianças de 6 meses a 2 anos. lumas seis semanas. Nossa tarefa principal era visitar os
D n s de Senhoras _

! As inscrições serão aceitas das 9 às 12 horas no Jarelim Alugam-se quartos e va- bair-ros pobres, de casa em casa. Entre as experiênciasoe ça
d
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Ihl' t - O rações _ Vias e Infância Munlo Braga - a rua A miran e Vim, n. ,gas como ima re erçao. re- de grande valor para mim estava a de uma mu er com
ar os pe o

.
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d C oll> 1 100 00 iUrinárias 1
e das 14 as 18 horas na sede do SESC, a Av. -lerCllO uz, co a partir e l'.w. , .. cinco filhos, que vivia no porão de uma casa de aparta-Curso de aperreíçonmento. n.57., IRua A:lvaro de Carvalho, 2. !mentos. A despeito das péssimas condições em que vi-

e longa prática nos Ilnspttnts Os vencedores receberão valiosos prêmios. .AceIta-se também mar- viam, ela me parecia ser uma mulher corajosa. Naquelade Buenos Aires Roberto J..acel'da - Diretor Geral mltas. época, porém, estava passando por uma grande crise e
CONSULTO'RIO: Rua F'e-

--_--
;
suas f'ôrcas estavam comecaudo a ceder. Por isto eu sen-

lipe Schmidl., nr. 18 (sobra- Iti que estava precisando de algo"que levantasse sua mo-
elo). - FONE 3512. ral e ajudasse a vencer a trág ica sitnação.HORA'RIO: das 15 ás H' 'VO L U N -I,1R 111DO-Mi.lR I N� 11 Cristo foi a resposta! Ajoelhamo-nos e oramos. Eu

I horas. vi estampada em seu rosto uma esperança. Sim, Cristo éResidência: Avenida Rio ' '

a resposta para os mais difíceis problemas. 0_ caminho
. de Cristo é o caminho de nossas vidas Éle tem 'poder de
! transformar-nos. Precisamos ser receptivos ao seu amor
le graça para recebermos novas fôrças para cada dia.

quela Mulher
FELIX D'AVERS !

Tenho na n lma um segrêdo e um mistério na vida:
- Um amor que nasceu, eterno, num momento.
- E sem remédio a do)'; trago-a pois escondida,
-. E aquela que a causou nem sabe o meu tormento.

Por ela hei de passur, aombras inapercebida.
--=-Spll1pre a seu la do, ruas num triste isolamento,
- E chegarei ao fim [1::1 existência esquecida
:__ Sem nada ousar pedir e sem um só lamento.

E ela, que entanto Deus fêz eterna e complacente,
- Há de, por seu caminho, ir surda e indiferente
_ Ao murmúrio de amor que sempre a seguirá.

A um austero dever piedosamente prêsa.
- Ela dirá lendo êstes versos, com certeza:

, - "Que mulher será esta '1" e não compreenderá.

MAGROS E FRACOS

VANADIOL
- E' índícado nos casos de !r:lque�:l,
palidez. magreza e fastio, porque em
sua fórmula entram substâncias tais
como Vanadato de sódlo, Licltlna. Gli
cerotosraios, pepsina, noz de cola, etc.,
de ação pronta e eficaz nos ·casos de
fraqueza e neurastenias. Vanadiol é
Indicado para homens .: mulheres, críun
ças. sendo sua rórmuta conhecida pe 103
grandes rnérücos c está Iícencíado pela
Saúde Publica.

--------.-

HOJ E NO PASSADO
18 DE OUTUBRO

A data de hoje recorda-nos que:

- em 1517, em Portugal, nasceu o jesuita Manoel
da Nobrega :

- em 1570 no Itio de Janeiro, faleceu o jesuíta Ma
noel da Nobrega , que se encontrava no Brasil desde 29
de Marco de 1549;

- em 1629, chegou ao Itecife e iniciou logo 0,3 pre
parativ�� para a defesa de Pernambuco, assumindo o

comando das tropas contra os holandeses, o denodado
Matias de Albut-qucrque :

- em 1776, no Rio de Janeiro, nasceu João AI\'es
Carneiro. ci rurgiãn popular e que foi o principal fuudn
flor da Sociedade de Medicina daquela cidade, vindo a

falecer em 18 de Novembro ele 1837;
- em 1870, nas proximidades da barra de São João

onde nasceu em 4 ele Janeiro de 1887, faleeeu o poéta
Cnssimiro José de Abreu. E' o Patrono da cadeira n. 6 da
Academia r,l'asileil'� de LeLl'fls: .. I

- em 1825, a indeperidcncia do Brasil fOI recouhe- :

e ida pela Iug laterrn : I
- em 1869, os paraguaios foram desalojados do Pas

so Acapit.ig ió, pelo então Coronel João Nunes da Silva
'I'ávares, mais tarde Brigade iro e Em'fio de Itn qul ;

- em 1836, no Rio (,l,� Janeiro, nasceu Benjamim
Constant Botelho de Magn.l hâes, fundador da R.epública

i
prnclnrnn dn a. 15 de Novembro de 1889. Faleceu em 22:de' Janeiro de ] 80], no posto ele Generul de Brigada do I

,

ANDItÉ NILO TADASCO

Indicada nas afecções
das aves em geral.

Outros produtos Hertape
para aves: Corizave

e Espiroquetol.
Branco, 11. 42.

Atende chamados

!Vende-.e
Um Prefect ano 1950 a

1951, -em ótimo estado de
con servação.
Vêr e tratar com o sr.

Antonio José Campos a rua

24 de Maio, 930.
Estreito.

Praça Barão do Garauna, 67
C. P. 320 - Tel. 208 - Ponta Grossa

Estado do Paraná �

VENDE-SE
Lma ótima propriedade em Cónego Grande em dis

-trito ele Trindade com ótima pastagem, bastante lenha,
café, ·tcrrns j):1l'a pb:.!ltiO, e uma casa na mesma, e a. luz
passa n:1 porta.

Tratar na mesma com Eduardo L. Cardoso ou á rua

Ci.nititanos lia 52. ,�
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eslas ro:das olere.cem
maior segurança"
porque estão calçadas com

PNEUS
GENE.RAL

.
'

I
,

i
!
! .

Além de.absoluta segurança' nas estradas,
\

_ÕS "GENERAL"_,rodam muito mais, porque
"

-:;..----

são fabricados com os mais recentes tipos
'''''''-.;"

de máquinas criadas para a indústria de
�-

-
:

••touros
,

'. Tanto ....I.t6nela eontra-a separação de lonas

• Maior, número de recCJuchutagem por pneu

Patenteado pelo
PNEUS GENERAL S. A., o

processo "GEN·TAC"
. assegJr-a o ma-is ,ômple- ->

to adesão do cordoo

nel à borracha, dando

2-==���-·

sUH::Ymaior resistência à

Procure o seu revendedor e peça "Genera'lI

PNEUS' GENERAL S.lt.

ORAÇÃO
Ó Deus nosso Pai, damos-te graças por Jesus' Cristo

que veio parn que tivéssemos vida. e a tivéssemos em a

bundância. Faze-nos receptivos ao seu amor para que;

sejamos transformados, cada dia, em novas criaturas.
Em seu santo nome e por seu amor te rogamos, Amém,

I
.!

.__D_llS_C:1_'I_'l_i_I_10_j_C_8_er_reccPtivo
a Cristo.

nOnERTO E8CAIVIILLA (MÉXICO)
.-.�

'Troca-se ou vende-se

c a se a �rto 'o
\/OIUDIO(';odo para
o Cjuadr o dQ. T � I f E I.
RO'S
O':> íofe.re5Sodo51

d""ve(Y) proc.urar o

Divl':)oo do Pessoal no
COIDondo do f)� .Dis �

I,.i{� N 0"'0 I.

CON DI çOE-S:
a ) I"'a�ile ..-o WXlfo.
b) 'boa ·COt)duro.
C) mQí", de 17 ano.!>

Q mE.no� de �Q.
d),:>e .. oIJobe1h.ado.

, e)altura t)oo infe.rja ..

! o j""'56.
l' )!)(l,. ';)01 re.iro caso

t�()ho fY.)Q.nO,s dilo
25 anos.

PENSAMENTO PARA O DIA

LINCON de luxo, motor novo. rádio ele seis fai]<as de

.onelas ele alcance mundial, Jogo de cflpas sobresalentes,
pneus sem câmaras. tudo como novo. A qualqu'er prova.

Troca-se por carro menor ou vende-se, Rua Bulçií.'J
t
f-'-·�"="""- i Viana "5".,- ··",r·.�

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



Confirmada a execução do filbo de S talio
CAMPO 1<'RIEDLAND, lho de Stalin resolvera sui- R'iS o matariam por deixar-

Alemanha; 17 (U. P.) - Ja- cídar-se ao tomar conheci- sp capturar". Revelou que .

I'cob, filho de Stalin, foi mor- menta da aproximação do Hitler dera .ordens para que
Faz al1o� IOJe o 110;.>0 Pl'�-I

• did t t t zado e estimado companbei- Ito a tiros rium campo de exército comunista de Ber-, r osse conce Iara amen o

I
'.

t
.

d
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I J b 1'0 de trabalho, 'I'te. Andreh-concen raçao os nazistas, um, pOIS temia que os rus- «specra a aco.
N t· id d I C t, no a IVl a e (a os a, quedepois de jogar-se contra

um alambrado eletrificado. �""""""".....,....v."""""""'.·."""""_""""·""Mw _ • ,�xercendo as.�ll�ÇÕ�S de re-

E t foi I
-

d dator deste diárto, c um ele-
s a OI a reve acao e um_ .

. .

.. .

1
'

.iento de real valia para vi-
prrsioneiro c e guerra que

d I t
.

• I '

vem de regressar da União

Marti n'ho dos'.
ra ues e li)lha, onue se c-

carrega de variadissímas sec-Soviética.
cões, sempre com aprhnoraEste relato é do major .lo cuidado, sendo suas notasWalter Reuschle, que antes
sobre fatos hlstórtcos, vasta-.da guerra foi diretor da e-

G dove a O es
nente aprecladas, sôbre tu-missara de Stuttgart. Acen-

.

. r·n .' r lo, enfim que dá conceito atuou que havia entrevistado
Os Iilómítaj, modernos surgiram d'um mecanismo- o filho de Stalin, que se a-

mprensa,

causal, partido do campo da biologia, ao ínyéz dos mitos- pi'esentava com o nome de Quando os resultados do pleito anunciaram Como militar brioso, serve

suríeíente.s primitivos, formulados sôbre a estabilidade Jacob Bujusgasvili, depois aquela dlferençaztnha a favor do Jorge, eu li, .rtualmente no Quartel Ge-
permanente dos efeitos, como são provas notáveis 0;3 deo- da sua captura na frente o' num livro, que você ia virar valente e ia ficar de- .eral da 5a. D. I., onde é um

ses que presídíam-a sêca, a fertilidade, as chuvas e outros riental. Era ele prisioneiro satorado. Esse livro se chama tabuada: 1956 �ficiente colaborador das ati.
fenômenos naturais-cíclicos. Pouco adiantou, ou não to- dum campo de concentração 5 - 1961. Até aí você será feliz, Martinho dos /ídades do importante De-
maram, por propósito, os embates das problemáticas. das elas proximidades dê Ber- Governadores. Até aí, acolherados em dupla, você .,artamento de nossas í'ôrça» bom amigo, leal e certo, nabiologia-teorética nascente. Reforçaram, por isto mesmo, limo Explicou Reuschle que e o seu colega Menezes, cuja palavra hoje tanto .rrmadas. data de hoje, desejando-lheas ideiações do homem-mito- total, do super-homem .. to-

o filho de Stalin certo dia, lhe vale, poderão usar e.molhar Iívremente todos . Nós, do "O ESTADO", pra- muitas felicidades em sua vi-tal, já, a�terior�1ent�, delineada�, c�m as doutr;naç�es. de I correu em direção da cerc» os postes da Capital. zerosamente abraçámos e da preciosa.Uexkull sobre o ambiente dos al'llaml�, segunno. a �.uadl e o
I de arame e Jogou-se nela. De volta do interior, para onde sigo hoje, da-

próprio organismo quem talha em SI e para .:31, ues e o. Quando os guardas exigiram rei resposta às suas cretinices de democrata de
meio em (i.le vive e permanece, o seu próprio ambiente, e

que dali se afastasse, ele bobagem e cristão para fins determínados,
constróe para si, de harmonia com características partícu- deixou de obedecer, tendo Capital, 17-10-55.
lares, seu próprio pequeno mundo e o espaço-':it.al em que então recebido uma saraiva
há-de situar-se e mover-se. E, nos dias modernos, os me- da de balas".
tatísícos, com Uexkull, Nietzche, Scheller à frente, torrnu- Aduziu Reuschle que o fi-,,!!!.����������������!!!��������laram as bases d'uma filomitia-do-absurdo, quando a vi- ':

CURSO DE INGLE-Sda deve ser interpretada de-dentro-para-fora, desde um Clube 15 deit 1 t Ih d rI d d' NOS E E U U BUENOS AlpES, 17 (U.espaço-vital. Êsse espaço-vi a, a a o na rea ic a e· um-
•• • •

P.) _ O ex-presidente Juanindivíduo-mito tem o propósito de unir o mdívíduo-pen- F. N. J. P. Com a finalidade de in- Outubro Domingo Perón, atualmentesanta ao estado atravez do mito-real-individuo, figurado Empossada a nova tensificar a aproximação e
t lt ,. d - exilado no Paraguai, deveráno líder-dirigente. O alargamen o do espaço-vi a.! e 'Oro u-

o intercâmbio cultural entre

I
Florianópolis, 12 de outu-

- . -

bí I'
. ... 'e 111 e o Diretoria ser julgado por uma alta que "os sucessos, já do do-to, então, das regroes 10 ogicas, o mero-amment e qu

o Brasil e os Estados Uni- bro de 1955.
'd f

-

d id d 1 ití a I) V E corte militar de honra. O m in ío público, tornaram in e-Individuo ha- e-mover-se por unçao J, um a e 111 c R ( , 17 ( . A.) - m so- dos, está sendo organ izada, Prezado Senhor:
d tto-í dí

.

I E t b' gcneral Leon Bengoam, re- vitável a constituição dedos indivíduos marca a no rm O-ln I'IH. uo. � o a u, por Ien ida de que se realizará sob os auspicies da União De ordem do sr. Presí-
,

ídeí (bí l' ) d
. ..

'i centemente designado para uma corte superior de hon-consequência, e a I ela, 10 ogtsmo) , o mcivi: uo-supe- hoje à tarde, tomará posse Cultural Brasil-Estados U- dente, tenho a honra de con- ministro do exército e um
.

tl todo : di id ít
.'

d
'

.

F d
.

1'0, para analízar e julgar aríor. E', pOIS, o irana o o ln IVI ue-mito, ao mvez -

o ln- l nova diretoria da e era- nic1os, uma ca.ravana de bra-' vidar V. Sa. e Exma. F'amí-
t t

-

f t
-

t
' .. , . elos heróis da revolução, vem conduta observada pelo g'e-dívíduo-dos-mítos, como a es am ar amém .e as !1istouas .ão Nacional dos Jornalís- sileiros de ambos os .sexos � iã para assistirem a soleni-

elo princípio da 'Civilização. A rüomttía-Interíur ..
·,
as su- é!IS P? ofissionais, eleita re- para fazerem um curso in- dade de posse 'da nova Dire-

de escolher a corte que fará neral Juan Domingo Perón,
perstições, permanece inalterada quáse qevido ser' o am- (,;ltc�nleIi.te e que está assim tensivo de inglês na SOU- taria do Clube 15 de O�Jtu- o julgamento. A decisão des- que pertence ao exército.-Ao
ol'ellte-I'nter'l'or-do l'ndl'vI'duo- pensante, zon" p�'oibida às I-'t

.

1 'd tI' . te órgão não impede que Pe- atingir a presidência. Peróll'" ,(·llS 1.:lILa: presl en e Jl1lZ THWESTERN LOUISlANA iwo, a realIzar-se no dia 15
conqul'stas extel'l'or'e,o do pensamento., co.· .• 1'1·'·".·.:1"" GlII·ma.I'a':es, do SI'11- .

d '2400 h
1'011 seja, posteriormente,' era coronel. Quando seu go·� [' .. • - INSTlTUTE, LAFAYETTE, p. Vll1 ouro as , oras e .

I d I t'b
. . I •

A permanência dos mitos, de forma v!1riad3i e ·de apli-· J;;;:l.to do Rio; primeiro vi- LOUlSlANA, USA, entre 9 para o "Baile de Gala!', co-
JU ga o pe os l'l unaIs CI-

I
vêrno fOI opo�,-Loi era teneIl-

cação diversa, não anula, portanto, a filomitia, como ponto <>-presidente, Ra,ul Francis- de janeiro a 7 de março de memorativo ao 340 aniver-
"is. Será presidente da CÔl'- te-reneral, o mais alto posto

alto da unificação do homem-na-tribu. A evo!ução do mi- !) H�/f.f, do _Sindicato de 195G. .::ário de fundação desta so-
te o general Carlos von Ee- ! militar argell tino.

to, na idade moderna, faz-se sempre atr�véz da idéia-\11ito l'lll'tll Alegre; segundo vice, Este CUl'SO, dedicado a es- ;:iedade que será levado" a e- ',,:.<t;iii_.
para o homem-mito, tendo como causa fin:.Ll o estadu-mi- SeJsCf! Cunha Azevedo, de Llldantes com qualquer grau feito na mesma data, com

.----.

to, ou a coletividade-mítica. Portanto, não adiantamos :';11' ?:Julo; secretário geral, de conhecimento da. língua énício às 22,00 horas.
muito, dêsde o homem que aclarava um deos patrono da Mal'Ía Grada Dutra, ,do 'Dis· inglêsa, utilizará os mais Tenho também a satisfa
chuva ou a deosa que presidia a fertilidade. .I'lt" Federal; primeiro se- 'wançaelos processos peda- (-ão de informar que a Dire-

A Filosofia tem evoluido sempre, mas &m combate com .rei.:·,rio, João Adolfo Costa g()glcos de aprendizagem, í-oria eleita para reger OP
a filomitia, que é melhor aceita, comum0-nte, que as ideias c'into, de São Paulo; procu-

...;;onc]o entremeado de üm dt'stinos dêste Clube ·no pe-
'-experimentais mais profundas. O progresso positivo não rad(I]', Leocádio lVIorais, de programa sócio-cultural in- l'iodo social '1955-195G, ficou
adiantou muito para modificar a filomitia-inferior. O ta- Pernambuco. tenso e dos mais interessan- assim constitüida:
b.(� ndividual .ou pessoal não cessou, ant\l ('s progressos das I C,)n�elho Fiscal: Sil�io �es, hospedando-se os bras i- PÍ'esidente de honra - Sr.
Cl.::nClD.S partIculares dados ao homem-péflsante. E a

mes-I
�"()nH�C3, do Estado do RIO; [eiros na própria universi- Nicolau Savas.

n�a Possi?ilidade de su�lência d�s c.onqu:sta!J cie:1tífic�� é- .Vlàrir) Chá, do Pará e Ota- ilade. Presidente - Sr. João Pe-
fato notavel, porque 1'1.1 a tendencw, (18. proteç;l,) ml'w�a �ilio Lopes, da B::thia. Conferências periódicas e 01'0 Nunes.
em detrimento das vel'dades- necessárias c(;nquistadas. E', palestras semanais serão re- Vice-Presidente Sr.
portanto, problema a ser equaeionad0 pe];:;, psicanálise e

alizadas sôbre a vida, cos- Antônio Florência da Silva.
não assunto verdadeiramente filosófi(!l). E' sempre o apê-

'1 tumes e des.er,volvimento da

1_ �� Vice-Presidente - Sr.
lo à razão-da-fé, éssa coisa-primeIra indefinivel que há DECIDIDO CUltura norte-americana. HelIo Prazeres.
no ínti�no do pensamento humano. E a razão-da -fé passa LONDRES, 17 (U. PJ O Poderúo inscrever-se pes- 1 ° Secretário - Sr. Djal-
para a órbita da n�cessidade teológica. jornal "Sun Disparch" anl.ln- ';:(1a::; 'rn:-1iares de 17 anos, de ma Telemberg.

Percorrida a história da filosofia, vemos sempre os ciou, em sua edição �e untem qualquer profissão, bem co- 20 Secretário - Sr. Paulo
mitos, como necessidade à permanência-da'-vida-do-indi- we o casamento da p::mee3C< 110 estudantes e professores, Amaral.
víduo. E a maravilha das religiões opera cóm a razão-da- /largareth com o caplLlo Pe-

i'lara êste curso que é o dé- 10 Tesoureiro
fé, exercendo um útil obstáculo à vólta do indivíduo-pen- er TQwnsend já foi clacidid:l, cimo que a S.L. L promove �;erval Amaral.
sante ao estado mitológico-particular para I) exeIcício do !m princípio, e que a2:ora

;1[ll'a brasileiros. 20 Tesoureiro
paganismo-secreto. está sendo estudada a fotma A'õ in:,,�rições estão aber- ,!io Gomes de Melo.

O que está havendo nos dias atuai.s, que não se sabe pela qual o meS:110 será rea-
1;'tS de IS clt' outubro a 15 de Diretor Social - Sr. An-

que rumo tomar, é uma crise psicológica, mostrando, cla- izado. '!lú\'€mbro na séde da União enol' Bot·ges. .

ramente, aos filósofo;> que existe uma confw;ão de ordem O jornal não diz onde o}J- l�tlltural Brasil-Estados U- Orador � Sr. Adhemar
teol'ét.ica e prot.:emática, (psicologia da consciência, do têve a informação, l:,orém nido�, à rua Santo Antônio Américo )\,fadeira.
inconsciente, dos conteúdos-supra-pessoz.is, da inteligên- acrescenta que, posl"ivehuen- tj;,;;'. Informações também Conselho.Fiscal- Sr. Ar
cia-do-sentimento, e, outras tantas psicologias incapazes te o casal irá resiclir no Ca- f.'elo telefone 36-G944 _ ra- :11ando Brito, Armando Rus
c1'uma ·verdadeira doutrina da alma huma:aa, quê é, no ladá, depois do C'l,Sall1en�o. nud 1 das 9 às 12 e das 14 ',i e Daniel Régis.
fundo o que pretendem), levando alguns a fundar l10Va- à::; 18,30 horas, diáriamente, Outrossim, solicito o es.
mente, por tentativa, a psicología. A distorqão é tão enor- exceto aos sábados. ,lecial obséquio cje infol'ma-
me que há testes psicológic03 que não valem para uma TUMULTO rem com antecedência o nú-
determinada raça humana ou para alunos de certas esco- RIO, 17 (V. A.) .- �o,[a ses- "CUSTÓDIO DE mero de pessoas que em sua
las. Por que? :io do dia 15, da Câmar� de

MELO" ;!ompanhia se farão repl'e-
Jereadores, Wil.:iOll Leite ,en taro
Passos, da UDN, tentou ler BUENOS AIRES, 17 ':U'. P.) Na certeza de contar com
la tribuna da Câmarrt Muni- Chegou a esta caplt3,l,
�'iPal, o manifesto hmçado a?te-ontem de mll!'l1h�, o na

pelo "Club da Lanterna", vI�-�ra.�s�?rt: . d� Al'n�:.d,�
ontra a posse d:, Juscelino e I brasllell � C�:stodl� .cl�,/\leJ,O ,

'·ango. A reação contr:t 'tal que. aqm pellnane('él� .�te

'ato provocou lHV ��l:anr]',) tu.. o dra 17.

nulto e o presidente TI:-l. im- -----A-L-I-U-----')02sibilidade de mamer a
F

\rdem, levantou a se01são.

GRANDES NOMES
:KACõES UNIDAS, 17 (U.

!:'.)
o

No catálogo de repro-

:l1.1c:ões em cêrca de quadros
da l'pesco, o pintoi' mexica
:'cO J)ingo Rivera aparece re

':dstl'1:1do com os seguintes
'H me,; e sobrenomes: "Die
';0 '\1aria Concepcion Juan
N'('pomuceno Estanislao de

RIO, 17 (V. A.) - Acaba ,nenta a confianl;:-t de que o la Ri\'�ra e Barrientos Acos
de ser aprovado pelo C(m:.. presidente da Repúblic�L san- Ut y R.0driguez, nascido em

gresso Nacional o pTOjeto que �ione na sua totaii(]ad.� o Gu.\ ··duato, MéxiGo,. em

elispõe sobre o salário mínimo :)rojeto que lhe f.erá agora 18'11;".
a ser atribuido :lOS médleos. encaminhado.

.

Mas o sell colega de pro-
O fato, que constitnl grande I

----------.... fissão e com política, espa-
vitoriaparà aquela laboriosa, ATÔMICA !lhol Pablo Picasso, deixou
classe, foi recebidn. com ma-I BERLIM, 17 (U. P.) - A
nifestações de júbilo. Em fa- i Cni}o Soviética submeterá,
ce do pronuncIamento do em breve, a provas, uni a

governo através de nota pú-I vião supei'-"ônico de propu 1-
blica manifestandq sna sil11- s;'io atômica, segundo infor
patia pelas t'eiVI1'ldie�<:fes I mou hoje, a rádio oficial da
médicas quando foi o veto ao Afemanha Oriental, domina
ProJeto, .aquela classe. ali- eln pelo !lomunistas.' �

I
�-----

Florianopolis, Terça-feira, 18 de Outubro de 1955

Filosofia ou Filomitia '1
...._� .' 'I-�-S

OITAVO DE UMA SERIE DE 10 ARTIGOS SOBRE. AS
ORIGENS DO PENSAMENTO HUMANO ORGANIZADO

EM ESCOLAS FILOSO'FICAS

. A. SEIXAS NETTO

ECITAL;..
INSTITUTO DE PREVlDí:NCIA DOS

SERVIDORES DO ESTADO

De ordem superior a 4gência do IPASE em Santa Ca
tarina informa que foram prorrogadas até 31 de Outubro)
ás inscrições para os concursos de A1uxiliar de Escriturário,
Escriturário, Guarda-Livr03, Contador e Oficial Adminis
trativo.

Sylvio da Rocha Lima, Delegado da

AgênCia do IPASE em Santa Catarina

-_._----

SALÁRIO MINIMO
Apro,vado para os médicos

MORTO PELOS NAZISTAS,

RUBENS DE ARRUDA RAMOS

Sr. 'De-

Sr. Dé-

t sua honrosa presença, an
.fcipaelamente agradeço, a

proveitando para em nome

�a Diretoria, apresentar·
jhes as minhas r

I,ol'diais Saudações
Anilton L. Santos .

- 10
')!'cretário.

SALVADOR, 17 (V. 11.) ...,.-_..- _._._ _ _-.-.-_ .

Faliu, nesta cani.t9.I, ::l "TJr- - Quando nos (!ueixamos
):>ânia Capitalizaçii.J, :'i. A.",

I
da vida é quase sempre por

causando prejdzo a milhal"es termos pedido o imp()ssÍ\'�l.
de prestamist9.s • REN-' N

INSTITUTO DE APOSENTADORIA E
PENSÕES DOS COMERCIÁRIOS

DELEGACIA EM SANTA CATARINA

A V I S O

IDENTIFICA_ÇÃO DAS PROVAS DO CONCURSO PARA
ESCRITlJRARIO

•

O DELEGADO DO INSTITUTO DE APOSENTADORIA
E PENSÕES DOS COMERCIÁRIOS, NO ESTADO DE SAN
TA CATARINA:, convida a toelos os candidatos ql1e partici
param do concurso em epigrafe, realizado nesta Capital,
em agôsto do ano em curso, para, munidos do respectivo
eartão de identidade, comparecerem, às 16 hJras, do clia 21
do corrente, na ·sede desta Delegacia, sit' Felipe
Schmidt n. 37, a fim ele aS.3istirem à sua identificação.•

FJOl ianópolis, 17 ele outubro de 1955.

Tlivera longe com o seu re

gistro, que é: "Poblo Diego
.José Francisco - de Paula
.ruan Nepomucf'J1o Crispin
Crispiniano 'de la Sanfissi
mà Trinidad Ruiz y Picasso,
nascido em Malaga, Espa-
11 ha, em 1881"·.

Haroldo da Silva
SubstQ.·-AutÓ. BelE/gado

Tenente Andrelino N.
da Cosia

UM TRIBUNAl DE HONRA
Corte militar julgará Peron

cker. o comunicado anun

ciou que ela julgará Perón
do ponto de vista da hono
rabilidade militar.. Aduziu

EXPLOSÃO CRIMINOSA
Assim provada a da Ilha do

Braco Forte
,

RIO, 17' (V. A.) - 1\ P[l.- para evitar que os i:l'2er.r"lÍo,
vorosa explosão oCOl'liCl:o\ há rios sejam favol'i:ciClIJS por
tempos na Ilh;1 do J3l·:1.C;( "habeas-corpus" fmtes ela
Forte, na qual .:-tlorreram J 7 conclusão das inv8stig2çõ2';.
bombeiros, ficando nlUitcis a reportagem do "Diarl!) di\,
lerid02, foi crinlino:;::J., rs· Noite" diz ter aplli'ado (jU2
;ando presos seus autores da confisssão dos acui,ados
depois de tereU1 confes:;n.do c consta que Jorgi') de bl e

crime. Por determina.ção el() Hermínio Costa, alcunha'l(J
chefe de policia f);; com;s�'a- "Nickt", foram contrata::l,)s
rios Raul Alves Filho e AitJ.-

•

por Manoel Foguet.:oiro, rie
no Pinto, etn COl0 bonlção gociante em 1'.r:te�'Ci, (jlle
com o tenente Osorio. cL! 1'0- lhes pagou cpm mil cl'L1��ej
licia Militar, após ingentes ros para atearelll fogo 80

diligencias, lograram áesven- paiol da ilha, tenUmt1(), U5-

dar o monstruoso er)l.I1e. sim, esconder J ,'lesvio de ex-
.

Apesar do sigi10 mantidú plosivos daqup}e depcsIto.

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

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

.._-- �-- _._ ,# -_.-

:O� clero e as pugnas
��: I eleitorais

Subordinado ao título supra, o sr. Egas Jodinhf) (Dr
Oswaldo R. Cabral), declarando "achar rj,liculn e lepu
tando tolice rematada a opinião emitida por certa gente
de que Os padres-não se devem meter em politic:t"; por
outro lado condena "a atividade política ela maior parte
do clero nas ultimas eleições".

-

De modo que, se bem compreendi, condenél s . .3. 9. polí
tica dos padres e tambem condena 0.3 que a conc!emam,
por ser "tolice rematada e ridícula".

Como quer que seja, parece haver, de p,'tblien,
grave censura, e à maioria do clero.

Diante disso,. e devidamente autorizaelo pela
convido S. s.:

11ll1:1

Cúria,

1°) - a querer especificar essa maioria tio di>:to. ii

que se refere, e pelo modo que refere;
2°) - a instruir, como é ele praxe, suas honrada;' afir

mativas com as respectivas provas, para que prJssa !'epre-
sentar a queÍn de direito. :.

Florianópolis, 17 de Outubro ele 1955.
Pe. Francisco de Sales Biancüini

Aúxiliar de CUl'ia
r"""--""'l
.•L�

Há evidente equívoco do Padre Franci,;co ele Sales
Bianchini na interpretação do que escrevi. Não condenei
a intromissão dos padres na política (na sã polItica I. Á
grande censura que S. Revma. bem compreendeu foi diri
gida apenas aos padres mentirosos.

E como me pede espeCificação sôbre a maiol'i.1 do dt'J:o.,
elevo estranhar' que S. Revma. ignore o que tudo" estão
fartos de saber_

Quanto às afirmativas feitas, Se S. Revma qui?er, es

tou aõ seu dispôr para dizer a quem se destinam as refe
rencias das rifas, automóveis, etc ... Não devo fazê-lo pu
blicamente. para não diminuir ou expôr ao ridículo mpu

irmãos de crença S. Revma. não ignora que eu sou cató
lico praticante e devo ter para com o próximo aquela ca-

. ridade que S. Revma. sempre prega com tant:J. exatIdão
0111 S)I�'o1 aprcciac]:ls práticas.

'"

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA


