
RIO 1S (V. A.) - Algumas dezenas de repórteres do : ra terminal da letra; da mesma rorrna há sístematfêo lan- 1_ "Há urna verdadeira liga das nações. Lamento que du-

jornais � nas emissoras de l'J{lio desta capital e eh.) outros çamento elos "Pingos" elos LIr" de "Antonio". _.;:" ,:fdlte a minha ausência hajam sido emitidos conceitos

pontos do pais, inclusive de correspondentes e3�Lll1g2iI'.)!J, I Na flf:'sinatul'a faL.ificado. faltam os pingos do "1" de pouco ugrrulávets _sobre a minha pessoa. Entretanto, isso
1:upel'loL�'Yam o gabinete do ministro da guerra, esta tar- I Antonio e o que representaria "I" de "Brandi". não me dcjnove de apurar a verdade.

de ::ctenc\enL1c a convocação do general Maurell Filho. p1'e-1 5.0) - Pinalmente, nos padrões letra, em extensão AINDA E' CEDO PARA APONTDAR OS RESPONSAVEIS

sicÍentc ela Comissão Militar de Inquérito, que pJ'.:metel'::C! sempre ,menor que a assinatura, arremata cm traçD'�dêsva- RIO, 18 (V. A.) - Seg'undo-r'egis trou a reportagem do

rc;eTaei"es da maior importância sobre as dílígencías realí- I nascente". R. ele Janeiro 17 de outubro ele 1955. a.)_: Anto- orgão oficial "A Noite", o general Maurell afirmou que

Zadp.s '.para apurar a autentlcidade da carta do d.,:putado! nío Carlos Villanova, perito criminal elo DFSP� CQnfere dentro em breve Pinedo e -Clementido Forti estarão com

Brandi a? SI'. JOãO. Goulart, as;j�l como fr,to.:; li,gados ,"L0 I CO]!;, o o]'�glna1. a.) Crenetal t10 brigada, Brnilio Maurell' Fi· Plet�mente "inocentados. A�ora, to�o. o se:l Ü"aba�ho é no

contrabando ele aima , da Argentina para o Bras ii e a in- lho. sentido de apurar quem seja o falsificador da carta.
-'iltracão peronísta em nO'::80 país. I D:iWLARAÇÕES DO GENERAl, MAURELI, Quanto ao propalado contrabando de armas, disse o

»,
o· gen. Maurell Filho entregou então aos jornalistas o RIO, 18 (V. A.) =r: Depois que estava no conhecimento 'Jeneral ter apurado que nada disso ocorreu entre o Brasil

següinte comunicada à imprensa, por ele d�vidamente �u-I dos re!)rês��tante3 da Im_?rensa o laudo peric�al, o gen�ral e a Arg�n�ina, não passando tu�� de intriga internac�on�l.
tentícado: "Desobrigando-me ao comprorrusso assumido ! Maurell F.uD0 fez, sunultâneamente, declarações aos. Jor- .

O rádío-reporter Raul Bruníní, vereador da UDN a Cã-

com os meus coucidadãoa, no momento em que fui íncum-
' nalístas:

.

mnra Municipal, perguntou se a carta fôra -falsificada por

bído, pelo- governo da Repúh.ica, de proceder às averigua- "As reproduções e amp.liações fotogr-áficas elos c1ocu- lnIluênd� elo ,sr. CaI'los Lacerda e do c anel de aeronáu

cóes neces.:árias à completa eiucidação dos fatos ,col1stan- mentos - disse - demonstnm que a c.. rta é, inconte:tá-
I
t,ica Adi! Olivei.ra, obtendo a seguinte res�sta do general

tes de uma carta atribuida ao cidadão argentino Antonic ',elmente falsa. Tenho em EI0i.! poder cJpia,;; fotostiticíÍs de Maurell:

Jesus Bl'anui e endereçado au sr. dr. João Goulal't, elesejo t::Jclos êsses do-cumentos':. "l.fada· posso declarar a respeito. Considero essa per-

]Jl'odmnar, eln abono à verdade, o seguint'e: Pergnntado sc sabia Cj1-l2m era o f;l13i1'icado,' ela .c!iria, [unta capciosa".
1.0) - Esta é a pJ"inl�lJ'rr vez i.]11c· me pJ'oponho a ""fir- re,-"pondeu: }<'inalmente, o presidente da Comissão Militar de 1n-

mar" alguma coisa relD.tivrrmente aús resultado:; das avc'- I
- "Quem souber anté'.s rle mim que me, informe, pois quérito esclareceu que não há mínima ligação entre os

riguações a meu cargo. E isso porque �Ó agora POSS:lO ele- continuo investigando". '

desvios de armas elo Exército e a; questionada carta falsa.

mentes de cOl1vit:ção que pel'mite}l1 atestar que a earta eru Referindo-se à possibilidúde ele participação de perón

8,pr2çO é, incontestuvelmel1te fa1;;a. De fato, assim o com- no C�\SC' disse que tal assunto foge completamente ao :inquél'i
provam o laudo pé1:ir1al qu-c me acaba de sel" entregue pe- to, entretanto - acentuou - o cliscurso cle Perón é aU

la sr. ctr. Antonio Cilrlos Villano ia, perito clinlÍnal do' De- tênticJ e foi cl2elafac10 a seu tempo pela prlípria cmb::LÍ'éa

pal'talYlenta F'eclend de Se,;urança Publica, corroborado da do Bl'!1sil na Argentina.
pelos depoimentos plestados por innmeras teotemunhas, Informou a' .�eguj:, o ';;eneral Maurell que as diUgJn
pelas vítimas elas il-rlputaçõ�s e- pelos indiciados ja ouvidos. cias cont:nl,am em Cl'l'SO e que na devicla oCasião, 'com: 11

2.0) - Pelas 'in 'iestigações por mim proGedidas neste inquirição dos presos,. conclUirá oS-, trabalhos, p:lra IlHliJár
p!1iJ e no c&traúgelío, llalla foi apurado até o presente os falsificadores. Como lhe p3rguntasE;em se hiwia muitos
-moül:nto, que venha conül'mar as d�.!FUncias constantes
na aludida carta e provenienteS de outras fOllte.3� relativa-

� llwnt-e aG contra-bündo -de- armas. de- prOccderlci� aI"ge�tjllb.;
• r.trJ.vis da- pb.i1te-, .Lf1:,ÍlQl::u;;iGnal Uraguairlna-Baso.de 'ler:;

Libles, no pel'Íogo cml8i�lel'hdo em tal documento.

3.0) - Já se ac.ham ptesos· alguns dos principais res

pOllsaveis pela audaciosa intriga internaci(:mal. Das decla

ruçõ0s prestadas p�{)r esses individuas, espero p03sa ser ex

traída, e a segl1Íl' Pl'(\·(�lalilacla, toda a verclrrde sobre Os

fatos t:ue 1110tivarnm o inquérito em causa.

4.0) - As investigações prosseguirão até que todos os

culpados pOSS�lm ser apolltados à açào da .i tlstiça".
_

JL1l1Lo com esse eOl)1unícado, o prêsiLlente da Comissão

lvíilitar ele Inquérito _rornecéu do laudo do perito criminal

do DflSP, Ant'onio CiU'Jos Villunova, que procedeu ao exa

me gl:áfico da as:inabllfa do deputado Antonio Brandi, e

que con.cluiu peh faisidadc da teferiua assil1uturft.
O PARECER DO PERITO

�."O.IIO raOCLA,
. ,-

posse a que. a Justiça diplomar: como ,
eleitos

v:
" - _•• �••�._ _-_._-.�.-_�_ .•-."."..t".-_-_._••>..f"�""",.""",,,,,_'_M••_- -_••••-_-_._-.-_-.- _-_._-_-_-_••-.-.-.••••d" ..r-..-••......-�-_-_-_-_ _��_.-_ ••_- _ -..-_ _a............. 'RIO, 18 (V. A.) - O ge- sobre nós. Mais do que nUll-

�ó.;.•••ID••o I\I.e........
_ 1

__·,_·tIt\l;ll••O � I nero.Í Euclides Zenobio da ca, precisamos estar alertas,

: OR
I

.0. · .,. Costa, inspetor geral do E- tormando com decisão e bra-
9

OlRET· : I ma'l .ntalOD.a- I .xércíto, baixou, no elia 15 dg vura em torno desse iQ'signe
: Rubens de : :ria dá S. Catarina ! corrente, o seguinte boletim soldado da legalidade que é

I Arruda Ramos : • ta que foi agora divulgado: o general Henrique Teixeira
.:: I Ano XLII ·i _-"Soldados elo Bt'asiL Che- Lott, nosso unico e- íncontes-
e GERENTE : • gou o momento de nos pro- tavel chefe na defesa das

! Domingos F. : I I nurrcíarmos incisivamente institulç�es, que é a defesa

i)' dA· : N. 12.·303 I perante a Nação. Nem mais do l_?roprlO Brasil.. _: e qUino ;r. I um instante de espera; do Nao tenhamos Ilusões:
,

; �.......... ·.8•••••••••(1....... contrario, a desonra e as tre- a legalidade somente sera

. -

d h' . 8 páginas Florianc;'jJolis, Quarta-feira, 19 de Outubro de 1955 CrI> 1. VãS cairão defintivamente preservada com o. teu san-
Edlçao e oJ.e -;- . ....

. . --'__

' c'

gU3 e com as hrmas que o

povo te entregou para que
.he defendas a liberdade ele

rabalhar, de pensar, de vo

.ar, de crttícaf, de protestar.
.m cinco S2CUJOB de vida da

L,C;:\o o Exérc.íto jamais
raíu seu dever e o nosso

.recianmente resicle na sua

radicâo mais cara e mais

·espeitada.
PaI" isso mesmo, sua nisto

,'ia contunde-se com a pro

pria historia do Brasil. Nun

ca, em tempo algum, no Irn

perto ou na Republica, foi

ele ultrapassado nas horas ele

decisões hístorícas, sempre

que lhe couberam, sempre lhe

pertenceram por -outorga da

propria Nação. Não há pagi
na da nossa historia. que não
tenha sido escrita com o san

gue do Exército, ou não seja
ilustrada com o seu patrio
tismo e a sua abnegação.
Ainda há pouco mais de um

ano, o Exército, num gesto
verdadeiramente épico, que

.3e deve à sabia conduta e ao

espírito de rel1'l:mcia de seus

,jignos e ilustres chefes de
seus oficiais, sargento 'e sol

dados, evitou a guerra fratri

.:ida, preservando com a or

dem e a lei a paz e a tran
quilidade do povo brasileiro.

Desgraçadamente, alguns
brasHeiros tdmsviaclos con

tinuaÍn a interpretar a 'solu

ção pacifica de um ano'atrás
:omo prova.. ele. jncl!�cl'-sã'O ou

:le fraqueza é, P0tsistem
.

e_11,

-seus PT9posl tQ--s. .l_iberticidas.
':a'n�rtêfo niãó 'tIa; cal.\111ia,_ da'
nistlficaçào .

e ela ameaça.
�ngan�t!ti-sc í!'Oliém� se pen
sam levar avante tais''Pl'úl)J
sitos: a legalidade, quaisq'uer
que sejam as' 'Cil.'Cllnstancias,
será mantida' pela decisão
inquebrantavel e esmagador"
da maioria da Nação e de

.

suas for.ças armadas.
O Exército não está inerme

Garantiremos a

"A carta de Brandi é

.�

°B°,.,(oo
inconté' tavelmente falsa"
C� �.rw [Ir

"()

EXPLODIU UMA BOMBA DE TEMPO NA
1

EMBAIXADA ARGENTINA .

EM SANTIAGO
estr�ngeiro3 presos,

..

o gener:tl Mallrell F�Il)O le�p)11C!etl I
.
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• .

•

. - .', ,

... 7

• t:tl'lle, _ na sede da Embaixa- --lutos 'unt0s.

Trrbun'ai Redional- Eleit"o" ra'I' d.h, Arge�1tiria,-can�ar:dÕ con:
. 6 . .

. .'�l(leraVeIs destrUI ç o _e s. A

d C' t C t
-. . bomba, envolta em trápos e

e ,",ao a a a tina )[\11·01 de jornal, foi colOtm-

...
' tia na escadaria do 5.0 andar

Comlssao_ Apuradora .10 E'cilfício onde fúncionam
-t ê l'epal'tições' da Émbaixa

O c1membargador Severino Nícomedes ALes P<)(lros:",
:1:1.. A explosão se deu no mo

Pre:::idente da Coínis.são Apmaelora C'onstitüicla na fOl'm-a
menta em que o pessoal da

cio art. lOS, do Código Eleitoral, torna público aos il1t12re,<;--
b' 1 t.

f ':l C
. -

j'
•

'1····
. t

' Em :UX:1C a se re Irava para 1 major Mauro �VI')reil'a, a.,,-
sados, que a re ene a Omlssao ..:unclOnara, c·mnamen e, as., _,

.

-

A n d ".
,

.

s �uas casas -e e tlOa sistente do callrlid[:io da
10 hOl'a<:, na sala de ses_ões do Tribunal Heglónéd E":eito- �:t··d 't

...

[ ·t 1
1 a partir do dia 20 do corrente.

o:: ua a. 1�0 cen 1'0 c a l!.ap� a. '!"l'ente de Renovação Nario-
l'a ,

."
_ i\ Pollcla.e os carabmeuos nal. E acentuou: "0 ge�l.Flo1'lanopohs, 18 ele outubro ele 1955

Para suas sensacIonais revelações desta tarde, o gen. :_llvec;tigam o atentad.). Um quer perm.anecer alheio a rais, generais insignes, cUJ'o�. Severino Nicomede,s Alves, Petll'o:::a ,

Maurell Filho usou, entre outros trabalhos de investi'ga-' :nfo1'mance revelou que nin- tudo isso. espírito de lealdade e de fi-
ção, do parecer técnico do perito Antonio Càrlos Villanova, oo••�....o...ô.....e!fljl�.Ilj;.....e.eHIt.4111P!I>•••Gb'I�'" "!;l1f1H se encontrava no local Seu desgaste !'i.;;i� foi delidade ao regime reflete. a
'diretor do Gabinete ele Exame:; Periciais elo Departamento :u�ndo eXlllodiu o meeanis- grande e a recuperaç.b só disposição de animo de seus

Federal de Segurança PÚbliC:l. APELO AO ÇR PREFE-'TO �11UM'CIPAI pode se processar CO!:1 o seu bravos comandados, de seus

. Da.s conclusões chegadas por êsse técnico, o exame
- .

- J., -". I" I I�,i "

-

. L completo afa3tamento da e- oficiais, sargentos e soldados.
grafológico é grafotécnir.o evidenciaram, perfeita e inelu- Neste surto ele esplêndido: quando este alirnento' ela -PQ- fervescencia política". O ma-' A Aeronáutica, tendo �omo
clivelmente, essa cil-cunstância. progresso porque passa a

I
breza fica clêsde madrugada,

.

DELEGAÇÃO ALE- jor Mauro Moreir'L f·xpliccu exemplo a figura impoluta
_

'

Damos, a seguir, a s2nsacional conclusão :;), que che- nossa Capital,. estando a ii até altas horas do dia, joga- MÃ OCIDENTAL em seguida os motivos do dO brigadeiro Eduardo· Go-
gou o perito Villanova: - liDo cotejo entre os 22 padrões testa cios destinos da Prefei- do no chão duro, contra to- afastamento do general .Jlla- mes, repelirá, ao nosso lado,
anexos aos autos elo IPM de peça-motivo, ou seja à assi- tum o nosso clinâmico e de-I dos preceitos de higiene, EM GENEBRA rez Távora: "O estado de qualquer ultrage às liber-da-
uatl1l'D. "ANTONIO BRANDI" lançada no documento em !igente Prefeito dr. Osmar i quando se formam m"vens ele BONN, 18 (U. P.) - A Ale· saúde do general, .';egunclo des constitucionais, mantan-
exame, resulta a conrlusão dê que tal assinatura é, sem Cunha (oxalá que elc fosse o I moscas e o nüu ch2iro ilJ- manha ocidental pretendlO lhe observou seu medico 1.1a.r- do fidelidade ao. seu dogma
sombra de dúvidas, falsa, isto é, não foi pelo mesmo pu- Governador não da cidacle, festa aquele_Iocal... mandar uma apreciavel de- ticular, não lhe permitiria civico: - "Nunca mais a
nho que forneceu os padrões mencionados. mas do Estado,): queremos Uma banca coberta livra- legação de observadores ofi- novos esforços em se

..sL:ida à \bandeira eb _ Br-àsil cob�'irá
.

As divergências de orelem morfológica e sinérgico-di- apelar para que seja inclui- da aquela pobre gente do ciais à conferencia �los chan- fase 'de propaganda da f,ua um regime de exceção".
nâmica exi::tentes entre a assinatura peça - motivo e da uma velha aspiração cios máu tempo e dava outra fei- celeres que se inaugura, e1:.1

I
candidatura. Daí ter Eeg1.lr A Marinha do Brasil, pa

padrões menciomtdo.';
,-. .conforme facilmente s.e verifica

I
moradores das _zonas M�l:ro ç[\o par:1 a vencIa ela merca- , G.enebr�, no clia.27. Se .0 r?i- ,da seu conselho, ind·) repou- radigna de civismo, de equi

pelos quadros c1elnonsLratlvos numeras um e dOlS - so- Ramos, Rua Genc:ral VleIra daria...
.

. - (,!lIstro CiO Exten<:r, H,eml'lch sar numa fazenda". librio e de ponderação 'em

mam, na mesma ]-l 'ç.:1 - motivo, os acrésch:nos, retoque e ela Rosa, rua Cons. Silveira QUClntas vezes, em dias de I von� Brentano, nua for !Jes- E concluiu: "As orc1el1,; que todos os transes graves da·
trémulo verdaclcii"O� íl1c1ices ele falsidades, assinálados no le Souza, que formam aque- chuva intensa, temos visto

I
"oaImente a Genebm, ehe- tenho são taxativas. O g::"Ie- nossa história, continuará a

cmaclro doJs.
-

.

a esquina tão movimentada os pobres· homens em pleno fiará a clelegação o chefe do

I
ral quer prolongar --'911 re- manter as suas tradições-

Assim, em um exame atento da assinatura falsificada, .liariamente com a venda de rigor do tempo, ali postados Departamento de po�í'tlea ex- pouso tanto quanto r: .J;;,avel gloriosas honrando a memo-

ressaltam, entre outros, os seguintes pontos:
.

,,;;-,umes, frutas e peixes. . . até o meio-dia e as vezes até terna do Ministério (lo Exte- e só admite que lhe levemos ria veneravel de Tamandaré,
1.)0 - O "A" maiúsculo tIe "ANTONIO" foi gravado E' realmente um ponto mais tarde. rior, prof. Will:elm Grew, ,se-los resu!tados �ep()is ql.;e f,', Barroso e Marcílio Dias. A

inicialmente .,em - de ataque assinalado nos padrões; ês- '(ue todos procuram, para as Estando certos que o nosso gunclo. anuncIOU um paI ta·- ,apuraçoes est.eJam eonc;ui.1te traço foi acrescido e se apresenta trêmulo, ainda em :uas necessidades de casinha, Prefeito Municipal virá de' voz oficial. das". (continúa na 8a. }Jag.)
contrastante com o observado nos meS1110S' padrões. '\li se encontra quasi tudo e encontro com a velha aspi-

2�) .- Um elos caracteristicos ma� remarcáve� na ali part� da população da- ração de todos que ali se
��••��

'gtafia elos padrões é o lançamento do grupo "TO" 'de "AN- lUela zona,· vae servir-se do scrvem, mandando fazer a
-

TONIO" -onde o corte do;; "TT" é efetuado em um mesmo �S\tá precisando, .. Tem aU BANCA PARA A VENDA DE Lacerd-a l·nSI·Sre na prega ça-0- d-o Ima.Jime:;to, arrematando o grama dos "00", que não se tambem quatro easas de ne- PEIXE, para <;>3 que queiram . go pelign,ll1 aos "NW". �ocios de secos e l11(_)lhados, servir-se dela." . _' .

.

Tal ponto não foi, porém, apanhado pelo falsário, que c:)m outras duas 11Q fim da EsÍ')erámos sua pre�iosa 01'- d d I MI
·

t Ografou "O" em sequênCia e ligado algo ao "A", contando Travessa Urussanga com dem fi. respeito. e pe e escu pas ao DIS ro alioUi
postel'iormente, o "T" em traço em arcacla, de forma e di- duas padarias, dois açougues, SEM.

. RIO, 18 (V. A.) - O depu·

I
votar contra o recurS0 do

mensões totalmente diversos. casa de concerto de calça- tado Carlos Lacerda, nr; eeri- "Nes_te sentido, CjU�l'O re�i-- PSD que _visava imp6dir a
3.0) - Caraterístico na grafia dos padrões é o lança- dos, duas quitandas. E' um torial de hoje no seu jornal, ficar certos conceito, sobre diplomação do governador ele

1l12nto do grupo "BRA" de "BRANDI", precedido um "J", ponto muito movimentado, volta
...a pregar um.:1. soluçãQ o ministro Gal�ott,i. li.Cr2dito I'SergiPe, da UDN. Pel�o, pois,

maiúsculo (abreviatura de "JESUS"). Nos padrões tal mas faltando o que há muito O TEMPO extra-legal para impedir a que as expressoes eom que desculpas ao Minisú'é) Gallot-
'grupo' é grafado em um único movimento, iniciado pelo desejamos': UMA BANCA

_
I posse dos srs· Juseeiino me referi à atuação da Jus- ti, por have-lo IllenClGrJudo

"J" que �e lia ao "B", sendo o "R" lançado' sistemática- COBERTA PARA VENDA DE. Previsão do tempo até as

I
Kubitschek e João GónLlrt, i tiça Eleitoral 'leja�11 .)usbs ao me ocupar das omis!,(;('s

mente sôbl'e o grama terminal elo mesmo "B" e o substi- PEIXE, abrangendo aquele 1t! horas do dia.
.

como o vcm fazendo nos

-,jlU-1
Não o são, entretan�,), aque- _ demissores da 5Ll"ti�a. Ele

tuiu pJr dois gramas. dontinuanclo, '0 'R" em forma e si- triangulo que forma o entron Tempo - Instável. mos tempos. A certa a.ltura las que particulariz2m o ca- não merecia a re�('!·encta. í)
twtção completamente anômalas e, evidentemente,- con-. camento das ruas citadas,.. Temperatura - E�tável. do -seu artigo, porém, I) �lir(;·· so do MinLstro Llll·Z. ·G',tllo·tt.I·.-

_' " ,_ que me preocupav1. e p1'0o-füncliclo, iniciou o lancamento de um segundo "R", de on- Não se compreende como Ventos -·De Sul a Leste tal' de "Tribuna dê Impren- Em dois casos concl·et(},;, lJ6- cupa é exatal11enL�. CiCJ!YlOl1s-
ele a necessidade do �'etoque e li_igação alta com "A". os antigos poeleres (nada

fi-I
f'·esco. sa" pede descuIP.a,3 :(0 Minis- lo menos, ele demon:stroll ,�.ua traI' que não há como nem

4.0) - Nos padrões os "lI" finais de Brandi se resu- zeram:) deixassem aquele Temperaturas"':"" Extre- tro Luiz Gallotti pelas ,refe- isenção ao conceder l'e<::arSJ por que esperar que a justl-
n'lern, em simplificac:1o altamente característica, no : local sem um abrigo ou uma mas de 011 tem: Máxima 19,1.1 rendas que fez, 'há dias,. ii. contra a diplomação c;o sena-. ça faça o que a fDl ea armada
"Pingo" lança.clo em traço bastante acentuado. até a altu-

,

banca para vencia de peix3s,
'

Mínlpla, 14,7. jUi:ltiça eleitoral: dor Ari Viana� elo PSD. (' ao tem rlc fazer no seu lugar".);

JUAREZ EM ABSO
LUTO REPOUSO
RIO, JS· (V. A.) - To \a:'

1S noticia3 sobre as viagens
do gen. Juarez Távol":l são
rantasticas - del!Jal'oll hoje

diante de nenhuma ameaça
às instituicões. Posso asse-

_.
-

.

gura-lo, porque esta e a con-

viÇ.�ão que tenho colhido 110

con-t.áto diuturno que mante
nho' com seus dignos gene-

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



FloriiJ1Upolis, �Qua.rta-feira, 19 de Outubro de 1955 U ESTADO
---_._----------------

e 46,60

ESTADO fARMACIA DE PLANTA0

PARA AS FACULD.ADES DE" DIllEITO, FILOSOFlft,
MEDICINA, FA;RMAC1A E ODONTOLOGIA.

CURS01'B.OSCO
l\1a tl'i c Li la : Livraria Lider, até 31 de agôsto..
lnfo.l'maçücs: Lo�'aI acima ou p\'los telefones 2316 e

13661. J

. � .
. /"'

Inicio. ôH'I,aums: 1 oe setembro.
-�_.--"-'-

MINISTlI:RIO DA, AGRlCULTUlra. OSERVJÇO FLORES'I'AL
DELEGACIA }<'LO}tESTAI.

REGIONAL
""COR[;O" COr\t O ESTADO· Dr.

S4.NTA VATAR1NA
,._ V I $ O

A Delegacia Florestal Regional,
no sentid .. Je coibir, ao máximo pos

uvel, ai! quermauas e derrubadas, de mato, af'im. de ímpe
',II�dir os desastrosos etettos econômicos e, ecológicos que
•earretam tais praticas, tozna púbÍico e chama a atenção
te t()flo,; os proprtetaríos de terras e lavradores em geral,
para a exigência .do cumprimento do Código Flor�st.al
.Decr. 23.7'13 de 23-'1-19;li) em todo o Estado.

Q(lEIMADAS ... DERRUBADAS DE MA'l'O
,'lJenhum proprtetárte de terras ou lavrador poderá

proceder queimada ou derrubada de mato sem solicitar, \8STNA7 URAS
N. CIl�ltIlJ

Hill autecedêncía.. �\ ne eessaría Iteença da autoridade no- [ano. _

I'
estal competente, eonrorme díspõe o Código Florestal cm Ano '" ..•...... . Cr' 170,00 I 23ão.mingo - Farmácia Noturna - Rua Trajano.
se us artigos 22 f) 23, respectlvamente, estando os infratores Semestre .... , ..... Cr$ 110,00 29 sábado (tarde) _ Farmácia Esperança - RuaI .. . Nr Interior

.
. 'i sureuos a penalidades. '. Ano ' Cr$ 0,00 ,Co.nselhelro Mafra.

I llEF.LORES'1'Al\��NTO Seme�trll .' Cr$�10,OO I 30 domingo -:- Farmácia Esperança - Rua Conse-
Esta _k-�epa.rtj{;.ã.o, pela rê.íe de viveiros florestais, em oAnunc., J. rt;'edlante "on_tr.to. lheiro MafraI -

.

, . - s On"ln�lB, me�mo nao pu-, .

. '..
• '.'I cooper-aeao, que mantem no Estado, .€hspoe de munas e se- blicados, não serão de olvldos. I O serviço noturno sera efetuado pelas Fa rmác ias

I mentes- de. espécies fl.!!'estais e de ornan,.lent'l.ção, para tor-' A direção não se. r.espon.al ilisa
.

Santo Antônio e Noturna situadas às ruas Felipe Schmidt,.' ., .' ... pelos conceítos emIti d". tio. lI.�. .

.

I
necrmcnto ai):'; 2.gTl<:u,tores em geral, interessados no reflo-

ti�o. IlIlinlldo�. 43 e 'I'rajan o.

I
restame.nto de s�as terras, alé� de prestar. t??a ortentaçâo A pr�sen!e ta�bela não. poderá ser

alterada.
sem pré-

tecntca necessarra. Lembra, aínda., a possíbíhdade da eh- via autorização deste Departamento.
I le�lção de emprSsttmos para rerlerestamentc no Banco. do INFORMAÇOES -

Departamento. de Saúde Pública, em setembro. de 1955.

I Brasil. CI.>1T1 juros de 7% e prazo dfl 15 anos. UTEIS Luiz Osvaldo- D'Acârnpora _ Inspetor de Farmúcia.

I
o� tureressados em assuntos florestais, para a obten- -o--

-

d
.

J'" t . torí -'1
O Je;tor encontrará, nlll.'. co-

i cao .. ;t1alOre� se arecrmeo .os e requererem au orrzaea»
luna, informaçõeI que nec .lta.

ele hcença para queimada e derrubadas de mato, devem d iàriamente , d, imediato:
I dirigir-se à:, Ag ênetaz. Pluresta is Municipais ou diretamen- ,JORNAIS T.I.fv�. VENDE·SE AS SEGUINTES Pl10PIHEDADES

----�----------------. .'"

S ,- o 6
O Estado 1.02% A Casa n. 12 na Rua dos IÜléus (antiga Visconde� 'e a. *,sta Repar t.íçâo, situada l!. rua antes Jllffiont n.

IA Gazeta 1.666

P�·E:.I- OJ
'1. "'I"'!21l"l>'·lís. Diário da Tarde 8Ji1ll OUro. Preto)..

e
'1' J f- .- '7J C· P I 1 395 A Verdade , "'" 2.010 A Casa n. 13 na Rua Silveira de Souza

l "íM, ..., .ij- 'S- '�,.,:j,"
e e IIne' ,.:; .. , - - aLta o;·.a. .

IlIlp.ens8 ,)ficilll 1.688
• f;'H!pr ..cl' t .. lel[rllfi{�o: Aj!'ri';i!va - rq.,rlaIlópol\s, S. C. HOSPITAIS As Casas nOs, 1 e 3 na Rua Sete de Setembro

, -�-�-,�--�,-----�-- Caridad,,: Uma casa de �stuque na rua Servidão Moritz, (Morro.)

/ fi (Provedor) .. 11.114
com o. terreno 6 x 14, preço. Cr$ 18.000,0.0

, V
I Portaria) Z.oa6

Uma casa de material eom o terreno' 10 x 30 no. in ido.'*
-' .

-,

IlIagem com s':,egur':.loça Nerêu Ramol , , ..•.811
..

_.

-

OUI1Al1TE TODO DIA �

,'

-

O,',
.

M!litar 1.117 da estrada do. Pantanal (lado da Tríndade), preço Cr$
·

-

- São Sebosl ião (Cua cS./ I'" ./" 'nos \I/lPC."JOS,,, :,'. "

.. -��" �,rapid�z� �'.'�--.::: '. <,., i' "Mf���J���:�����<���� ::::: ::::�!��tat com o Sr. Do.rnlécio. Soares o.u o Sr. Sílvio

:l D�'
.-

%f''i'f'"
SO�:J'io�s CONFORTAVEIS MICRO-ONIBUS,DO IC��::��'-��S UR.

.

'\ ."',

�i. ,.� ;:1..' .�

...

�� "RÀPlDO': ��SUL:B8'ASltEI'RO�i-:
.

��::i�ode tu�'!Ib�i��:la'��:' 1.111 -,:,,+-�,,---,'::�'----.--'_- --.-----.------ ..-----

�� iii "". -4 � �
. Florianópolis - Hajaf - JoinvJÜe --; CUfitib� po��:t,; (S;l�' '6�;�i'8�,�i� ::��:

R· X
� ,;j:� -. -_ ....-.!!' I •. .

6 ;; Policia (Gab. Deleii:ado).. 1.6i14

,

I'

a. '1O'S "

-

- � COMl'..'I.NHIAS D:I

---�--�--,------------- I A",ge"11(' l-a·_ ll.R·ua 0TeodOft'O Se�lqui.n8�da ITA'�RA1ilNOSPORTJlS., i .. na enen e ) V61fa TAÓ- : .

:�PRf' -Y-ESIIBlL8RES 1-,-- iEr�ç::':1'::.:·:.:::I cándinavllI .•...•...•...
HOTtIS

fLUX
•••••••••••••••••• ;.. 1.021

Magestie 2.276

Metropol 1.1(7
La Porta 8.321 cão das trompas pal'a dH\i'n�'."Ucll dI< .. ,,' ,..H;d"de.
Cacique .' ;. '.4411. Radiografias de ossos em geral.C 1 u.694entra . . . . . . . . . . . . . . .

Medidas e:la�as dos diametros da bacia ,...ril. nrtt'tl! t ..-.Estrela .. ,.; ,... 1.171
Ideal ;... 1.1161 ção do parto (Rádio-pehimetr1�).
ESTREITO.

.' .. .O,tá,rlamente' DR Materrudade Dl' (�l'\rJ.tj;; Cn"�"'J''''Disque .. , ," ,i. .....

�--�--�--�------�--�--�------�--------------------------�- __.----.

_.....
.

.&DIIINISTIU.ÇAU
.. Iiledaçio e OflciD•• , à rua Con
.•elhelro Mafra, D. 160 Tel. 1022
- Cx. Postal' 1111.
Diretor: RUBJUn J... _AMOS

Mês de Outubro.
1 sábado (tarde) - Farmácia Nelson - Rua Felipe

Schmidt.
2 domingo - Farmácia N e lson - Rua Felipe Sch-

A:,� mobiliária 'Miguel Danx
Tem a venda
Uma. casa a Avenida Mauro Ramos

Uma. casa a rua Vísconde de OU\'o Preto
Uma casa a rua Deodoro c/13,50 de frente

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

Estreito
Uma casa a rua 14 de Julho.
'Uma casa de-madeira em Barreiros
Duas casas no. Morro. .do Geraldo-Esü,eito.
Duas c asas e eum terreno para loteamento no Morro

do. Geraldo.
Um lote na rua José Candido da Silva - Estreito

Dois lotes a rua Moura - Estreito.
Dois Lotes no. Bairro de Fátima - Estreito.

C-}uatro lotes no centro ela cidade
Quatro. lotes em Londrina - Paraná
Tem compradores para casas em Ftorianópolís des-

t.e cem a quatrocentos rr il cruzeiros.

Negócio a dinheiro.
Informações na IMOBlLIARIA '_'MIGUEL DAUX"
Rua CeI. Pedro. Demoro. 1541 - 1" andar Estreito. ou

Ed if ic io Ipase andar" térreo - Fone 3376 - Florianópolis
Uma confortável casa à Rua Pr-es iden te Cout in ho,

Um terreno de 15x27. no Estreito, junto à Icu a prin-
ripal.

16 lotes no. Bairro Butiá,
Uma confortável Casa na Avenida Hercilio Luz

Dois apartamentos (parte financiada).

Gerent.: DOMINGOS r. D.
AQUI!W

midt,
3 segunda-feira (feriado) - Farmácia Moderna -

Rua João. Pinto,
S sábado (tarde) _:_ Farmácia Santo Antônio - Rua

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

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

Trajano.
16 domingo - Farmácia Catarinense - Rua Trajano.
.22 sábado (tarde) - Farmácia Noturna - Rua 'I'ra-

Jilepre.entalltea :

Rep reaeutacôes A. S. L" �A •

Ltda.
, Rua 3ena<::oT U'lDt.. ; .0 _ '0
andar.
Te!.: 22-5924 -- Rio d. Jiltull'o.
Rua III de Novemb ro Z28 liíO

andar rala UlI - 8io Paulo.

1.700
2.1100
'.I)(iI"
1.ln

.

11.4.01
1.158
11.600

rad.tolót'�""",
Radl(l�ranl1!1 e flI.dloscQplal'.'
Pulmões I! coração (tor�:r)_

Estomago - iotestino§ e figad @

Rins e bexiga (PieJoguafial.

I·
BANCO d�.G�f filTO POPULAR

[I. � AGRIGOlA • I
.

.'� 0'rw:;\{lm,O, 16
..

.

I

. fLQmANOPOLIS - 510.. eÓró.rln6.
.

Utero 'e anexos: Histero-<::l.lpÍlur"l:"ran" "oro !nsufla·

......

IN'DICÁOOR PROFISSIO-NALI1
DR.

�����;ASTOS I MA���T�çIfoRMO
Com prática DO Do.plt.. 1 SI(. Mil; D I C O

ou ...'� _, .........yg"LAVA. DR!! .nrv..TO OH WALMOR ZOItER �·ral.ci"co de Anil ., D4 °U.ti; CLíNICA DE CRIANÇASI�. ...........-u..<

I Cas'l do Rio de Jan.,lr.. I .

W Mus..'ii.
-

rn...BO . GARCIA CLINICA MÉDICA ADULTOS
O.......ç... cio .par .. lho rUjJlrlltõrlo nh.!..1!It.4. coeia '.cuBeI.'e N.· CARDIOLOGIA Doenças Internas•
'TUBI!lRCULOSli. . \ rl ...".1 d. Medkl.. •• UlI.I"",I- C;ontultório: Rua Vitor •• i-DR AN1'ONIO._DrB· RADIO.GRAFIA il RADIOSCOPIA: .ld,od .. d .. Br..U reles, 22 Tel. 21i7ó. CORAÇAO -: FIGADO _ '-,Lir-<ICA MEDICA D. ADUL1:0R

MU""SI:' . 'I DOS PULMO.JJS 11 F,y.l .. t ..rno Jjor eon".r.o U .... -

Horári.os: Se�und.. , Qu..rt.. • �INS _ INTESTINOS
E CRIANÇAS.:> -

, ' Cirurgia do Tor.� ternld.Ce-E.cDla -

Sexta feiras: Consultório - Ru. Joio Pin·
- M�DJCOS '--

Form.do pela· }'a"'1I1d"de I'J''''I ... (�"""!c. do Prof. OdÁT!,).... Das 16 às 18 horaa. Tratam�nto moderno da to, 10 - Tel. III. 76g.CIRU"RG.A �LíNlç..•L" .

drlcue. Llm.>- R
.

F S Consultas: DAI 4 à•• IlC,.-"Gt.iRAl. .PARTOS
,,,,I doe �O!diclna, - Tlelo!oclata· ..

ii: ti s· I d Cf esidi\ncia,: Rua F·clip. Sell· SI 'ILI
Residência: Rua .at...... I"..

-

'I II, fi�lodrurll'j'o do HO;!lO!b! 111.... .,..-lnternO" o erv ço '. rur- midt, 23 �- 2°' .and"r, "pt. 1 - Consultório _ R.ua Victor T 1S"rvIÇO eomrlClto • IIII.e II.
rh ll.n. -'1 ..la "'.. HO!lplt-:.1 L À- P. li.. ": C'I Tel. 3.002 l' . ,: . nior, 41. e. E.8U.udo da. OC.NÇAS DI! �Jl�HO·

Cura0 • d� �4p<lcfalh....-:!.. l'e!,.. "

dI' 1l.1() If� J ......I ....
,. '--'-'-_:_;--;:;b-'�_._�- MeireJles, 22./R.AS. eo�, mod.n,,).. !dtod(\(O, ••

,8. N. T. Ex-lllter<lO - .1:-Ullle, MediCO do Ho�p.ltal de CUIIl_ade DR. HENHIQ.lfS PRISCO. HÓltálUO,hagnó•• co• ., tr.tI\m.nto, .

t"ntL..de Clnrr�a li.. Prof Da.. e da Matermdade Dr. Carlos
PARA"ISO

.:
SULPOS-COPIA - HISTlIIO

-I
.

.' Corrêa I Das 13 às 16 horas:SALI'INGOGRA.FIA.- zU''':A-' .. ;). c,otl(.G;�,;;�:ê.""'��a;!7�t. II __ DOENÇAS D. SJlNHOZA.t' _- MÉ!";ICO Telefo.ne: Consultório _
DR. ANTONIO BA1'ISTAIJISIO. BASAL

.�'" • 1J'I j PARTOS - OP.RACO.S ,8 Operllçõel ..
-'- iDoençaa de Se. JUNIOR

.;
lil.dlot«:·at·l" JI':;/!' Q.�. e1lr�jIa I

.

�t"nd.: ..m �-ort. m."'-"IIIIllll.
: Coo.: Ru. João

.

,Pinto�·> D·.� 111. nhOT" -.,. cU,.?il�" de Adulto.. 8.415Elet,.o ..o�, ..",,;'" -�
'\t........ , t.�. R. ........ :<n. !bt..ve •. JQulal'.1 da. 16,00 à. l�,OO bo

...... CUl'SO de, "li:fpecialhaçiio 1W i Rsidêncin·: Rua ;ró16 doVI�leta «: 11I:'1'a Ver .tea... .

.. !.1J1l _ Fnne: 2311' ! Peja manhA at.nlla 4U- .. ffospital--dol S.rvidore. ,.co .'-', 'Vale' .•. _
•CCilllultól.o: Ru� Tr.j.no. D: 1,

.__ , . �_. __ riament" no HOIIlIt..l d. lado. '"' Perr.il·a 158 .....: PraiaID "ndu - Edil:c!!) lio,.oot.plo. DR YLl\1AR CORRtA' Caridad..
-.

fSArviç'o'do'Piõf. lhrinu •• da Saudade'- Coqueiro.s.Hor<Árlo: Du " ,.. II laorll� -- ,... .

..

II.!"' T'

.

Residência: Andrade) .

.

Dr. IIlJSSl..l CLl]l: rC::A -' �.D CA .Rua: Geueral BHtllQl!onrt n. Consulta. -" Pela manll·'. 1i0 I ADVOGADOS
Da. 15 lo II! _O"..... - Du. CONSULTAS do. 10 - U !!lo· 101.. Telefone: 2.61l1. Hospital de ClIll'idad., I DR. JOS:€ MEDEIROSIIUSSI

... ra·R· 1" d t
� ... 3'16 A tarde da. 1610 ha em diilD- ')R- AN'I'ON'IO GOU�"'. n l:' VIEIRA I ,

Re�id'nc'�al A ...t\t4A .. r..m,_ ua 1ft! IIn Co , - �on. .. DR .. NEWTON ,te no con.ultório á lha Non.. l • • mr....... no

"owrlt.1,.8'.
._._.,_. .. _'. DR JOS'" TAVARES O'AVILA IMaChado 17 ::S.quit,,,, li. Tlra- - ALM.Ii1IDA

, ',ixa Yõ��i01�:D� {tIlf.! _I _--.----
..

... _

--".-----�
•. A - .. dentes. 'fel. 2766 ADVOGADO • IDR JT1L'JO DO'''''

' IRACEMA CIRURGIA GJI!l ....L
I Residencia - 'T'il1I Pr.el'lillu l!Iarritório _ n ... i<.:'n"l�' II

Senta Catarin....\ UNI

'I DOE'llçu de SenhoulI - I'roctll- Coutinlto "" .. _-

IV1ElRA MOL1I:'STIAS N1iRVOSAS � lo�h� - �letrlchlade IIIUI�a
• CLINICi �:.I·efgone�.i�l,;•• �.u�' 11

.

D'r,,' ·Lauro Daura,... MIilNl1AIS - CLINICA G .&A�

I
ConsultÓrIO: Ru. Vitor ••

1-1
· r. �. _.,,-ou

_a:1:D1v"
! Dr Servi {) NlI.ciotl;l1 .tIO t)Ô.D· •

.

•
de

.. " nv-r I A I l"T • .liit, OLflOS 5 eles n. Z8 - Telefon.. 1107. OLHOS _ OUVIDOS _ N"In., .. ' r �t .... .;:)_ o .

"- :.' caa MentaIS. C 1-' D �ll ....
_

O ....'VTIlO:; NARIZ II GA h.í...'11'A:. f d • bIt
"

UI 'l�... onsu :...., aoraa .m II GARGANTA.'U < ,

r \' �' C,he e o .....m u a o Q'

-llIante
fRATI."li!NTO II O�'tU:"'� - !ne llent.d

'

Resi'c:lência' FODe 14%1 I DO DR. NEY PERROl'fE E:sp0ciaii:<ta em' molé:-;tllll:l de Sell!:Jorl>8 e v\a� uriná.,.. rroo-v"'� ...elll" - N ..h",U,.�...... -I f'oiQuiatra d� .t.l<)cllJ�1 -

R' Bl' '71 DR. GUERlrtEIRO DA P'ON8ECA
MUND' Ultra-3,," '

COlônia S"nt'AnlO D��N ;�n�r;;uA;Â.RJli.LHO DI I Chete do Serviço de OTOJU- rias.
(1'r..,......".. ,. d••1: ...lk c...... ! r:')l'vul.otnalllli vIIlo 31.tr�. r.ESTIv8 .::__ ULCERAS DO .8=' �O do lIos}:'ital d� Florllluópoll. ,For:nadc p"l�. Faculda�it Na.e< ..cur.':i l';.àica! das infecçôes agudaR € erou iC&tI. 11(.1"1I»erllc"" '. çh,)Qu, .. cardinol.. ln ... llll �".. TO'\1.\GO E DUOD.NO .u..It. j .ossue a CLtNIC� OI

APARlI'l
nao, d. )',edlclna Onl" U Ola"d.

a !Iarel Ílo "eu ito--uriúàrio em 'l.U1bo� 08 se.'{os,An«'..-r«ttluQ."QlOt.. "..- \\�.'ta ......
pIa :"'-&la rÍl>toili'"pi4. p.ic<l·"n;:-;. eTA DERUATOL0GIA ii CLI

LHOS MAIS )JODJjjRNO� PARA do Bus,l ...
(;<'111 - "" ,. ' 111.. CONSULTAS: �'

..�ç" ,,'::lu:� ,. - .' -

TRATAMEN'i'(' da, DO:ll:NNO.!S RIO DJI J.:..N1UáO UJenças do aparelho Ull;e"evn .. ,lO 5"n.�!w. :O;l'·U':'le('.<t. (".,-lllllolacrIIJQ I"l � \.11.1_" ta. c·a. 1.6 às 1;\ GOa. �,',. I NICA G�RAL da ESPECIALIDAD. Aperfeiçl)amente na "C.." d.\ .

DR JULIO PAUPI1- I S Horário! lOlj:c ás 12 e 2l,1) ás fi .

•• "....ta"'.", .,' m.nh6) \.. IJ Consultai - ll8111 mallll..." �audo São Ililruel" -

. ..,. ", r80rarl(;;d.. .t li U AlUaI! II I Rua Anita G&ribll�jl. ��(\tl"._.. FILHO HOSPITAL. '1 Prof. Fernando Paulino COllsultónó: R. Tlradeo!,e8. ,� _ JJ AlI <l;:;;' ..... j<!''-,;l<ldoU II! i. 18 1010,.11&.· '. de Cl!nenü BittlllDconrl.
. • A 'rARfJ1ll - du • .... -. Ilnteruo por I ""'os do S.:rvtça' 3')46GOllaultllrio, ;,.� �u. VlioJ:.....��·l· ·Ri;SlDlINCU, .lua Eo� 11".$, I �r. interno d. 20 onlermarl&

.no CONSUI.'l'Ol!tJO
. !le. Cirurgia. ( • � -

. .•• 1•• III --- l"ODtl.-''''1;t. " �', '. 1391'eJ.2901 :" S�'V1ÇO <1. lr&at,,:o-enterolol€l., CONSllLTORIO. _ )t.. "o. t Prof. Paulo d. �::>Il.ra
, ReSldenc.ls: R,' Lacerda Co<.:.;nou. ir..Ru. - 1f.oa .sú Jorll(•.•• -I �.-

'

'1<1"
Santa Casa do �10 �'l J.n.lro ILHEOS nO Z

,

Estagio p,.r : ano na, "lht.r- <io «;s anha _ Foue: 8248.rona 'Ull
.

DR t\.R..Mfu"iDO VAL" (Pruf. W. BnardIDellt). I
RESIDENCL\ '. ".Up. '8':1l-1

nidade -- lhcol;;" t • p ) .

- --,--:.--1
. .

I
Curso .de n':·l"olo�j. (Prof. tmidt nO 113 'l'ei. 2166 .Prof. Otávio ROririgUC3 Lb:. IDR. SAMUEL FONSJt.CA., RIO DE ASSIS Aü�trel!e3110). , Interno por ! �no do P ntn

I r--.....rW�_..,,-_....- ..........'V"W........M.......- • ..._�.............- ......-_-.....wI"-"'.i"........U••-_-• ...,.._...,

mUKGlAO·DENT18TA Po. Servlç,o. 41•. C)[nl�.. (",..:tIl.1 .

P.� IAt:,rno do B""lltta. In ..ter-
N'"tO MONIZ Socorro.e. 'el 'Iir 1. - Prot••• d.� A.. tdêncl. Municipal .. 5·... - I" "jad .. �', Amaral. . DR. A TON.

I OPERAÇC1llS [)r. Cesar Ra talha da Silveira
C1Jnlc. - r Ir·

• plul de Culdad"
. I OO�NÇAS lNTJ:llNAIJ DE ARAGÃO ;:;LINlCA DEl ADULT' ,Oen�á�I •• 'J: • lafll'••V.r".nl. C;LiN:ICA MtDICA D" GRJ....!Il·

I Coraç&o,. ElltÕrt;'.CO, �lIt..thIO" C::lRURQJA TIÜIlUMA'!'OLOGU DOENÇAS DR JIINróR.'..S f CirUlgião Dentista• o
, I. 1«' iII au, OAS !II ADULTOS . fllíado e "lilol bltlar.... I!tna, "".-..

O to di , CONSULTAS·:to.o HOlpitnl ó. Clinica de Adulto.s e Crianças.Con.ultltrlo.. ... 11" •. ,
41 I',.,u. I

rIos o ótero
1

r, po a .

C
.

.

d d":' t I I"no.ndo .•Jll!lo.ilr!e I., !.
c ultó-;!o' fia,,;.. ;';-... " ..e \I'I.-l Con.uitóri�· Y'iwr �1r..I•• " Con8ultório: J�ãQ. Pinto, 18. ha�'lda e larlamen e pe a ma- i Ralo X.....�ldo"'.: .1111 . .ona··

•

I
Dlls 11) às 17 d1l'lrlanl.nto. n a.

•Conlult•• : da••••• ,. 11.11 n8<1o.• 7 -- Conalllbló, b. a M �;. 16 b 18 !i<'l'U Mel108 It!lB Sábado. RESIDJilNC.A: - R·. r".r·" Atende com Hora Marcada
0'6 18'"

.

18 hora. , 115 • •

." •

l"� Shutel 129 - Tele!. 3.288 - .. )
l' S h ·ctt 39 A SI'} 4

• da. 14,0 • ,,�orat :'l. dllnda' RnA IIhncha. (i�l-! ReBidÊ'ncia: Ro", B"eah..v. 10, )t.es. aOCaIUV. .....

FI
..

}' i Fe.lpe- c 1111. a·as ,} eExclu.ivam,n'. com .ora lIIar-, ""'..
.... 87". ..'

n�' tAiS 1<'ou.: 11:/14. orlanopo IS.

"'a. lh.-tm .. , , _. ""nN " ....

I"0�'
.. . '.. .

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

Dll. CLARNO G.
GALLETTI

- ADVOGADO -

RUI> VitQr Jleirel,., !lO.
. fONM: a.41!8 - Florianópelh.

DR. VIDAL DUTRÃ FILHO

DR. MARIO WI!N
DHAUSEN

MÉDICO DE CRIANÇAS
COI1SU ltó.rio: Felip_e Schm ielt,

38 (das 14 às 17 horas)
.

Residência: Tenente Silveira,'
130 (F....ne :U65)

el.!NICA _ ESPECIALI�Al).A DE
CRIANÇA!!

Con.ultu du II b 1] horal.
Rea. e C ....n._ .!'..dn .il't1elílllw.

12.

Clinica GerAi

f
/ i

t

Lavando ,com Sabão

\?irg.em Especialidade
da Cla. WITZIL ..

" IND�STBIAL�JoID,llIe. (lI!arca !egllt�adH)'
economiza-se teUlP'O� e dinheiro' .'

_ .. _. __ ., .. __ . .. _ ,�=.-.".-'_. ,...,..._±OI<"���--.�--.,-----------.........

!
!

i

I
I
,
,\

i
!

..

--.--,_------'--_---------_._.--
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o ES'fAtJO
I'Florianopolis, Qua.rta-feira, 19 de Outubro de 1955

.-.--�-----.------------
-------------------------��-----------------------------------------��-------

ONFECÇõ�S FINOSTIL
Expressão máxima de

elegância
felicitam a

"A Modelar"

sua exclusivista

T CAPAS RAINCOAT
as melhores apresentam

cumprimentos a

"A Modelar"

LINGERIE OUVIDOR
a lingerie das aristocratas

felicita a

"A Modelar"

MóVEIS DRAGO
conf'ôrto e beleza

�;ma exclusividade da
"A Modelar"

MALHAS REMAR
saúdam a

"A Modelar"

pelas suas novas e modernas

instalações

FÁBRICA MARLY
tecidos para cortinas

sauda a

"A Modelar"

NAILOTEX

orgulho da indústria de
nylon felicita efusivamente

{I,
"A Modelar"

CONF. CURITEX
fahrican tes das calças

FAR-WEST
felicitam a

"A Modelar"

MALHAS FOZZATI
máxima qualidade
cumprimentam a

"A Mo({elar"
por sua brilhante reallsacão
SOUTIEN AMAZONAS

felicita a

"A Modelar"

METEOR

creações PIEJ:,RE BAL
MAIN

exclusividade da
"A Modelar"

COBERTORES RHEIN
GANTZ

os melhores. do Brasil
felicitam a

"A Modelar"

CAMISAS JAF
R'S preferidas do público
desejam felicidades a

uA Modelar"

..... _._ ....

SQUTIENS F,ORMOSA
os melhores

desejam felicida dss a

"A Modelar"
.

�lALHARIA CONFIANÇA
sempre na vanguarda da

preferência
felicita a

".A Modelar"

CAMI�AS YONKI
as mais perfeitas

saúdam a

"A Modelar"

PELERIA
I

NUTRIA
sauda a

"A Modelil.l'''
em sua." novas e luxuosas

instalações·

CAPAS DRAGU'(IN
belezn, elegância e perfeição

.

cumprhnentam a

"A Modelar"
pelo auspícioso .aconteci

mente

Os fabricantes das

elegantissimas
CAPAS RAINCHARM
formulam votos de felici

dades a

"A Modelar"

AGUIAR & Lopes
fabricantes dos

graciosos vestidos
.

JOLIE:I'
cumprimentam a

"A l\{pde.la.l'''

LOJAS HERING
I�D. TEC. HERING
MALHARIA BLUMENAU

:MEIAS HERING
felicitam a

.

Há M.od�lar"

ARTICA

Malhas finas

cumprimentam a

"A l\iodehu'"

MANUFA8RIL IND.
ROUPAS

desejam felicidades a
HA�Modela.r"

MAILLOTS NEPTUNO

o maitlot- das estrelas
exclusividade da
"A Modelar"

CREAÇ,ÔES E.LLEINAD

confecções clássicas
saudam

"A Modelar"

FÁBRICA PARANA'
somente produtos de

qualidade
eumprtmentam a

"A Modelai"

'DUCAL
o 1° nome em Roupas.
cumprimentam a

"A Modelar"
sua exclusivista

CONFECÇõES SARA
GOSSY

leader da elegância
masculina
saudam a

"A Modelar"

CONFEC. BRILHANTE

confecções finas para

crianças
desejam felicida4es a

"A Modelar"
r

.....

,

·0 tradicional estabelecimento de. Florian6polis tem o prazer .de comunicar aos seus mllhares e milhares

de freguezes da Capital e do interior do Estado, fi. inauguração de sua nova e moderna lója, à rua Trajano n. 7.

com as seguintes secções de mercadorias:
.

VALISÉRE·'
simbolo de perfeição e

qualidade
cumprimentam a

HA Modelar"

ROUPAS FEITAS E MQI)A
PARA

SENJIORAS - HOMENS E CJ;!IANÇAS

TAILLEURS E VESTIDOS DE PIERRE BALMAI�
METEóR - FINOSTIL

(exclusividade)

EI.JOUTERIA FINA

MALHAS NITCO
máxima expressão da móda

em malhas
.

cumprimentam a

"A' Modelar"

LINGERIE - BOLSAS - LUVAS

BRINQUEDOS FINOS - BONECAS

PORCELANAS LOUÇAS
.

ARTIGOS PARA PRESENtE
TERNOS DUCAL
(exclusividade)

MALHAS FROST

sempre as primeiras
desejam feJjcidndes a

"A Modelar"

BICICLETAS

ENXOVAIS COMPLETOS
PIANOS BRASIL

. ARTIGOS DE· CAlvlA - MESA E-BANHO

ROUPAS DE PRAIA __:_ SPORT

Mail lots Cata íina - Neptuno e Jantzen

(excluaivídade)

.... _- -

LIQUID.IFICADORES - BATEDEIRAS
ENCERADEIRAS

LUSTRES - ABAT-.JOURS

TERNOS WOLENS
cumprimentam a

"A Modelar"
em suas novas instalações

CASACOS DE PELE FAQUEIROS
PELERIA CONFIANÇA

<, creadora de .modêlos exclu
sivos para a'

HÃ Modelar",

etc etc. etc.

No prédio da rua 'I'rajano, 33 permanecerá o estabelecimento de mobiliários (em todos os estilos) - Col�
chões de mola DIVINO - DIVINO SUPER - DIVINO LUXO e PROBEL - Sofás-cama PROBEL � Poltronas
DRAGO - Grupos estofados - assim como uma completa secção de tapetes, passadeiras e te�idos para decoração
e estofamentos.

'

FABRICA LEILA
felicitam a

"A Modelar;'
•

".A MOD:E·LAR" IND. ROUPAS PARIS

. cieações finas para crianças
.

cumprimentam a

"A Modelar"
OS ESTABELECIMENTOS DO CORAC_4.0 DA CIDADE

RUA TRAJANO, 7 e 33'

lVIAILLOTS JANTZEN
1:1ugeatívas creações
exciusívídade da

HA Medelar"

GVARDA-CHUVAS E S01\'1-

RRJN.HAS SAMIRA

saudam efusivamente a

"A Modelar"

•

IAPETES ORIENTAL
embeleza o lar

ii. venda na

"A Modelar"

/ MODA JUVENIL
desêja felicidades a

HA Modelar"

•

•

MALHAS SUPERLÁ
felicitam a

,.A Modelar"

MALHARIA SALATINO
felicita efusivamente a

"A -Modelar"

LENÇóES SANTISTA
saudam a

liA Modelar"

'MODAS TWEED
creaçõss exclusiv.u para ,.

. HA Modelar"

MALHAS MALHARTEX
qualidade e beleza'
desejam felicidades

,

LE 'MAZELLE
taí lleurs de corte elegante
saudam e desejam prosperi

dades a

"A Modelar"

": - I 1·. � - - ---

CATA�INA
.

o matllot de �rnll\inter
nacional

uma exclusiN'idade da
"A Modelar"

NOViDADES INFANTIS

sempre na vanguarda da
mõda

felicitam a

jI,. "A Modelar""A . Modelar"

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



• Florbn�pol�ll, Quarta-feira, 19 de Outubro de 1955
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•

� I·NfORMA�O DEPARTAMENTO DE FUTEBOL QUE, CONTINUANDO O RACIONAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, NAO
.' .

.

',. !

HAVERA' JOGO AMANHÃ Á .NOITE. O PRÉlIO TAMANDARE' X ATLE'TICO FICOU, DESTA ·FORMA TRANSFERIDO
PARA SÁBADO A' TARDE/

PLANOS PARA A
.: EXCURSÃO ':00.

SELECIONADO
BRASILEI'RO
RIO, 18 (V..A.) .; Com a

mtrega de sete' contratos
�irmados com as federações
Ie Portugal, Suiça, Ausü-ia,
T�hecoslováquia, I t á I i,a
í'urquia e Inglaterra, para
iogos da seleção brasileira
Ie futeb:ol,,·em -abr'il: e maio

le 1956, o sr, Carlos Baeta

.Jeal, membro da Comissão

le Assuntos Internacionais
la C. B. D: fêz, em ·reunião

"

.ntem' reatizada ··-,por àquêl�
')rgão, um relato das ativl
.lades que desenvolveu na

'�uropa, e�_. represen,tação
la Confederação.
Revelou o sr. Baeta Leal

-iaver cuidado de vários dos

ispectos da visita da repre
.entacão cebedense, ínclust
ve os de. caráter disciplinar
e esportivo, : estabelecendo,
por oxemplo, a proibição de

distribuição de bebidas al

zoolicas durantes a viagem,
aos jogadores, e providen
ciando a presença de aero

mocos que falem português,
Ll0S- aviões. Prevendo' as íli

ficuldades naturais da Prr

mavora. para a hospedagem
da ci.�legaçfio nos diversos

pa.ises, in-iciou os' entendi
mentos com vários' hotéis.
Na parte da arbitragem dos

jogos, . ficoú estabelecido
-jue, na 'Suiça e na Turquia
)S -árbitros serão neutros;
nos demais pajses' poderá

1 ser designado árbitro loca].
Oládjo (Tamandaré) f'

.

'1 Quanto à. parte' ínanceira.Rodrigues (Bocaiuva) .'�...... -

idê ti.

1 os contratos' sao 1 en IC0;5, -,Lando (Imbituba ) " ;
F l'

-

T' exceto o da et eraçao ur->
Careca (Atlético) 1 " d

1 ca, que pags ra aproxima ,,-
Niltinho (Avaí)

1 mente dezesseis mil dólareil,
Tião (Guarani) -'

.

1 sendo as despesa:" ue via
Jacó CAvai) ..... ,...................

1 vem e estada custeadas pelaZézinho (Guaraní)
1 �. B. D.; os das demais f'ede-

David (Imbituba)
1 racõos fixàm dez mil dóla-

Loló (Ava.í) ;..
1 l'C; por jôgo, livre de despe-Hercílio (Avar) ,..........

C B 'D
Z k (B··· ) I 1 ,a� para a . . .

.ac y ocaiuva ;.............

'Es'l'RE_� Ri\O NO .BRASIl..'Walmor (Figueirense) 1 �
I Itáli

B ti h CF' irense)
, Com excecao c a a _la,,e mo, igueirense . . . . . .. . . . . . . ... 1

qt.le e.ssttreará "na Argentina,RECORDISTA DE .TENTOS NUM Só JOGO
'Lauro (Atlético) com 3 gols. as demais delegações estrea-' �

ARTILHEIROS NEGATIVOS tão no Brasil, na sua visita

Teodoro, c.o' Atlético', a favo'r ,do, Imbituba. de :_·(·'eiprocidade. Dever3Q
'. .

. tOd'Ofl lUlli.zar duas partidasValério, do 'Paula Ramos, a favo"i do 'Avaí.
ARQUEIROS VASADOS' em :10,·;,.0 pais. A C. B. U.

,
.

se iH:er('''f,al'á junto a Oll-
LeIo CP. Ramos) .": ' 12 vezes

tras entidades sulamerica-Soncini (Atlético)" , : " 12 vezes
1 tU'. nas, especia men e rugualAmaury (Tamand-aré) !) vezes

e Argentina no sentido de
Luiz (Bocaiuva) 9 vez�s d I
Alcides (Avaí) " ·,7 vezes que a excursãod aqute flS

O I C equipes se esten a a OH 1'os
swa do Bocaiuva) 6 vezes

P t' (G' ')
. pontos do continente.

a e, uaram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 5 vezes
O ROTEIROWalter (G'uarani) 5 �vezes

Em linhas geí'ais, o 1'01,<'1-
Argentino (Tamandaré) :.......... 5 vezes .

-

� .

1'0 organizado preve a pm'-Norton (Figueirense) 5 ,,-ezes
tida da delegação brasLeií'aDomí

.

(Guaraní) 5 vezes
b '1

I
.

(G ') para o dia 3 de a l'l., Sf-saJas uaranl. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 4 vezes

T'- (I b't b )
-

4 guindo-se os jogos n'J,\ütJao m I u a ',' .. �. . vezes
ordem: _ dia 8, éni LisbQa;

..Càpaverde (Imbituba)· :' � :.. 32' vezes. d'l'a 11�(úrifco .]·ôgonotui'Ilc)AIrúiro (Tamanqarél',:. em '49' minutos.::. vezes' :
h d' 15

.

'V'
/'. ·.Itàlú'ar (Tamand:al'é), '. em 41 minutos. ... 2 em Zunc; la ,em le-

\ vezes
d' 21' P d'D·· ; (P R'"

....

).
.,

2 na; ,la ,em raga: HI,
Ino ..

.

amo:;; .. :.................... vezes 'd25, em Milano; dia 1Y ('e ,Jaime CAvaí) :.... 22 vezes
maio, em Istambul, e dia 9.Alexandre CImbituba) ',' .. ;'..... . .. vezes 'd'.

em Londre:;·. O embarqlj;� . eFausto (Avaí) 1 vez .

Bocaiuva õ ••••••••••••••••••••• : l:i PENALIDADES-MÁXIMAS retorno dar-se�á no dta 10
Guaraní .............................�) Desperdiçad� _ Leibl�itz, do Paula Ramos no en-

de maio.
Tamandaré '2 conho com o Guaraní.

GOI,§ CONTRA C
Guaraní u

.
onvertida em gol _ Pitola, do P. Ramos, no prélio

VITO'RI.A .D'Ocon tra o Atlético.-

Tamandaré 18 Convertida em gol - Vico, do Avaí, no jogo contra _,
�

Boraiuva , 15 o A-tlético.
.

'. '

MI ERAfllPaula Ramos }IJ Desperdiçada: Amorim, do Avaí, no jogo contra o
. N, .. ·

'

. .)
Atlético 12 P I R

.

. au à amos. Noticias vindas de Urus-Avaí '/' : 10 Convertida: Oscar, do 1mbituba, no jogo contra ao sanga dizem que. o thne doImbituba !) AvaL
Figueirense _ : f,'

' Minerasil, elube que há pou-

OS ARTILHEIROS .

.

:- f Convertida: Lauro, do Atlético no jogo contra ao ,co filiou-se à Liga AtléticaIBocaiuva. Região MineIra" conseguiuE'rico (Figueirense) Si Conver'tl'cl'" Nl'zeta elo Gllarnll' no' g t.

'
.,." " < " 1, .]0 o c.on ra o derrotar o Henrique Lage,Wilson (Paula Ramos) '. . .. 6 Aval' ,

, . da Liga Tubaronense, peloSOinbra (Paula Ramos) ,.. 6 EXPUI SôES' DE CAMPO .

• ..
. escore de 2xl,·. na partidaFernando' (Avai) I. • • • • • • • • • •• 6 Sebastião, do Atlético, no .jogo frente ao Guaruní. .

\

Pitola (Paula Ramos) 5 E (P
qu.e maugurou a sua praç'a

r;
rasmo

. : Ramos) e Chadéco (Imbituba, nó jogo esportiva, domingo últimoLauro (Atlético) .) entr'e os dOI's clllbes

I
".

. naquela próspera cidade.Carlito (Figueirense) 1 BoIão, do A�aí, no jogo conÚ'a o Fig�lCjrénseArmando (Bocaiuva) :............ LJ Dilney, do Atléti.cQ,. no jogo contra o Bocaiuva.
Cavallazzi (Atlético) 4
Jair (Bocaiuva) 4
Victor '(Atlético) .- :......... 3
Çhadéco '(Imbituba) 3
Néy (Imbitubá.) .. ; ,,'.... . 3
Jair" (Bócaiuv..a.}' 4�. ,"-. •••••.•• :•••• : • ',0 • •• 3
O.sear' (Imbituba) . � .. ;� "f·�· •• '"0 ••••••••• 3
Nizeta,. CGnarfll1í) .. , .';" .':.. .. .. .. .. .. ::1
Professor' ,(inbitub�) .

Ari (Guarnní) " :.�.. : .

Dedéco (GuaraYií)' .

O"car (Imbituba) .

Ale<mão (Figueirense) 2
Rodrigues (Bocàiuva) �'. . . . .. . .. 2
Ho\fío (AvaÍ) .- 2
Nenem (Boeaiuvi;t) "." " .'. 1
Raul (B6caiuva) : ..�;. . . . . .•. .. 1
Jair (Tamandaré) ,

.. � { ...?; .... l'
Vico eJ\\!aí)' ... ·

..

·

'

'

'1 ••.•.•
·

•.•
·

•.• :··1
Bilney (Atléti<jo)'-; .. : , .•. , .. :": :. �1
Alípio (Avaí) 1

Estado Esportivo"
J aa•••.................� .....

"O
Viii Jo�os Universitários Calarinenses I

'INICIADO COM ENORME BRILHANTISMO O MAGNO CERTAME DA F.C.D.U.
-' �

�·fACULDADE DE DIREITO, CAMPEÃ. DE TÊNIS - O DESFILE �.VITÓRIAS ·DA
. FACULDADE DÊ FARMÁCIA E ODONTOLOGIA EM VOLEI E BASáuETE - o PRO·

MA PARA HOJE
Foi·a·ni· Iniciados com êxito incomum QS VIII Jogos .__. .L/ ---------__..-�---

º,niv�.�si�ál.'ios Catarinenses, �rom.o�i�os pela Federação

J . N. U·.�MERO"S DO CA'M.:P' f':O'NATOCatarlbense de Desportos Universttárfos, ,

")

•

" �.PRIMEIRA ETAPA
.

,

Sábado, às- 14 Í\ol'ás, na quadra do Lira Tênis Clube, ""'ITADINO DE PROFISSIONAISefet.iHlu'-�e o. tôrneiô 'de tinis, cujos resultados f'oranrns "'�
.c

Ó:

." ••••••
•

"

segujnt�s: ,.'.
'

,

'

.' ", ",

Disputas individuais - Urbano (Faculdade de ;Di::
leito) 2 x. Nildo (Faculdade de Farmácia e Odontologia)
O (6 x 1 e 6 x 4); Romeu Farmácia e Odontologia) .2 x

Tycho (Direito) O (6 x 2 e 6 x O).
Duplas _ Urbano-Tycho 2 x Níldo-Romeu 1 (8x6;

4x6 e 6x4); . .' .

Com êste
' resultado a representação da Faculdade

de Direito sagrou-se campeã de Tênis.
O DESFILE

Domingo, pelas 8,30 horas da manhã, realizou-se °

desfile das representações concorrentes aos. jOgOS, puxa
dos pela banda de música da Policia Militar. Percor
reram os' atletas as ruas principais da capital em dire

ção ao .Estádlo "Santa Catarina", da Federação Atlética
Catarfnense, "

..�NO E8.II;.ADIO "SANTA CATARINA"�,�. .

Presente um bom público, às !) horas deu-se o 'Jura
mento do Atléta e em seguida � abertura Suleue .dos VII]
Jog'os Univel:sitá,i'ios Catarinel\,s�s.)� .

1 •

, Em" Voleibo:l. defrontaram-se Farmácia. e Odoniolo·
g{a � Direito;' venceml0 os formadoutos por 2xl {15x10,
7x15 e 15x9).

Os quadros formaram assim: . �.
'.

,

.' Farmá�ia' e ,'Odontologia - Romeu, Lourenço,- �aUl'e,
,,�Hdo, �leno .e"nlÍ'lciunas. /

..",. _Direito �. Aéál'Y, 'Expedito, José Carlos, Nazareno,
.'.8'il\i:io -Soncini e Ciro.

A seguir realizou-se a.pugna de Basquete, entre Far
mácia e Odontologia e Ciências Econômica.s. Venceram
os farmadouíos, pela contagem de 40x30, apresentando o

seguinte conjunto. e l'espectiv:os pontos: �e'rrari 14, Ro
meu 6, ZÓ 4, Balclunas 10, Borba, Nildo· e Kalil 6.

O quadro vencido ·formou· assim: Chico, Zanziba'r 2,
Guido, Edi 14, F�rnando 14 e. J�audares.

-
.

A RODADA DE HOJE
Para hoje, 'com início às 19,30 horas, tendo por 10-

c,!4:1 ,Estádio '·'Saní;:t· Catarina", I) programa é o seguin
te:

Voleibol _ Dirdto x Ciências Econômicas
,. 'Basquetebol DIreito x Ciências Econômicas
-_

c" � ;••

RESULTADOS EM TODA PARTI
,

CAMPEONATO CARIOCA
Bangu '1 x Fhmihrense 0, Ronsucesso 1 x Vasco 0,

Flamengo 2' x América 1.
'CAMPEONATO PAULISTA

Corintians 4 x Palmeiras 2, Santos 3 x Portuguesa 1 .....
. Ponte Preta 3 x .Jabaquara O, Taubaté 4 x XV de Pira

�i<;aba O; Noroeste 1 x Guaraní 2, XV de Jaú 1 x São
Bento i, SáoPaiilo 3 x Linense O.:

. .

.

CAMPEONATO GAUCHO
Rener 1 x· Gremió··.l, Naciortal 3 x Flamengo· 2, For,.

ca e Í.,uz 1 x Áimoré O. : ',-
-,

..
"

CAMPEONATO PARANÁENSE
'�
..

-

�. Câram.uhl
.

1 x� ü'pel;ái'io O, Coritiba ° x Agua Verde
,

1, ':Mo�,te Alegre 1. x 'Britania 0, Fe'rroviário 3 x Bloco
.,;: Morgenau 2. ,.'

'.

, _.. .

. : .C�MPEONATO MINEIRO
·

Atlético 2 x 7 de Setembro O. Vila Nova 2 x Siderur
gica 2.

I
" CAMPEONATO BAIANO

E.. ç; -Baia 2 'X Ámél'ica 1.
; 'CAMPEONATO CEARENSE

Seará 4 x- Nacional 2
CAMPEONATO CITADINO

AVfli 2 x,Guarani 1
.' ,

Figueil'eúse 4 x Bocaiuva 1
AMISTOSOS

Salvador: Vitória 3 x E. C. Recife;: (de. p�'l;nam-
b-uco)O'

.•_.'. :', ".' . ...;_ �..

Juiz de Fora: Portugue�a' éd�' 'Rio) :1. x,Esporte
(Local) 1

Rec�fe: Sapta Cruz 1 x Botafogo (do Rio) 1
.

NO EXTERIOR
Bndapest: Ifungida.6 x Austria 1
Copenhaque: Dinamarca 3 x Suécia 3
lVIisterdan: Holand;;t 2 x. Bélg'ica 2 '

.' CAMPEONATO ITALIANO
_InternaciQnaJ � x, Milão I, Florença 2 x Btllonh3' O,

Napôlelil '8 X-'Pl'Ó Ba.tria 2. �

· :ÇÇolaboração a� 'Otto Valério)

,PARTIDAS ·REALIZADAS
Pà�lIa Ramos 5 Guaraní 2

-Imbituba.ü x 'Bocaiuva 0, em Henrique
Àtléti�o, ,Lx Paula Ramos 3'

.

Figu'�lx'eils'é 4 x Tamandaré O
Avãí 4"x Bocaiuva i -

,.

Lage

Atlético 5 x Guaraní 2
Imbituba 5 x 'I'amandaré O

Figueirense 3 x Paula Ramos 1
Atlético 2 x Avaí 2
Bocaiuva 4 x Tamandaré 1
Guarani 2 x Figueirense 1
Paula Ramos 2 x Imbituba 1
Avaí 2 x Tamandaré, 1
At:ético 1 x FigueÍrensé' 1 ,,Jf
Paula Ramos 5'x BocaiLiva.·2 �q '�i
Imbituba 3 x Guarani 1

'Figueirense 1 x Avaí O
Paula Ramos 2,x' Tamandaré O
Borailr»a

.

3 x Gl�ai�ani'O .j
ImbiLuba 2 x Atlético 1
Avaí·2 x Paula Ramos 2

Figueirense 2 x Imbituba 1
GuaranÍ 1 x Tamandaré O
Avaí 3 x Imbituba 2
Bocaiuva 2 x Atlético 1
A \;ttí 2 x Guaraní 1

.s..

\
.

Figueirense '1 x BQcaiuva 1
.

; CLASSIFICAÇÃO.
1ó lugar - Figueirense, 3 p.;;:p.
2° Iuga r - Avaí, 4, p. p.. .,_t! .

30 lugar -:.Pàula Ramtls, �:'Í>,/p.
4° lugar _' Atléticq, '6 �; .p�T" \

5° lugar - Imbi:t tíba: .e-;Bocáiuva, 7 p. p.
60 lugar _ Gual:�ní, '10 'p. p. §,
7° lugar _ Tamandaré, 12 p. p.\.

GOLS À. FAYOR
'Pal,iI'a Ram;Oll .Ai'- '.' ; ; .. , .. 20

. Fig'ueiten.se .. .:;�;:;. '.G
··Aval ....•....

· ·.'
·

..•.. '.·.'; .. : .. \'15·
Atlético.: '.' ': 14
Imbituba 14

,/
-

i

'.'

-':

CLUBE RECREATIVO CORINTHIANS
·CATARINENSE

..

I

I

No dia 19 de éutubro de 1931, fundava-se no

pacato distrito de Pantanal, por uma turma de de
nodados senhores, êste que hoje é o mais querido
Clube 'do Pantanal o "Corintians".

No momento de sua fundação não possuía séde
própria. Passavam-se os anos e o clube crescendo

.
. \

sempre, viram-se seus dirige�tes na contingência de
conseguir-lhe. E assim o fizeram. Hoje conta o Clube
com grande número de àssociados. Atualmente, dírí
ge os destinos do querido Clube o digno e probo sr,

Gentil Leandro dos Santos, que com o concurso dos
demais membros, procuram incutir no espírito da
juventude florianópolitana os bons princípios recrea

tivos e esportivos.
-Aôs seus "dignos Iundadoreae atuais dirigentes,

aügu-ramos um próspero fufuro, sssi. também como
.. �. ", ."

, aos 'seus dígnos associados.' ','
. >-

'..
.

I

i

2
2
2
2

.

OS APITADORES
Lázai·o Bartolomeu

.

Gerson Demaria
.

J9ão Sebastião da, Silva
.

Oswaldo Méil{�
.

Lauro Santos .

Steban _I:Iory (húngaro) " .. i ••••••
:

ASPIRANTES
Classificsç,ão

10 lugar _ Figueirense, 3 p. p.
2° lugar - Imbituba, 4 p. p.
3° lugar _ Bocaiuva, 5 p. p.
40 lugar - Avaí, 6 p. p.
5° !Jlgar _ Guaraní e Atlético, 7 p. p.

•
6° lugar - Tamandaré; 10 p. p.
7° lug'ar - Faula Ramos,' 11 p; 'p.

. PRóXIMOS JOGOS
Dia 22 - Atlético x Tamandúé
Diil. 23 - Gtüü'al;í x Paula Ritmos
Dia ',f..7 _ Bocaiuva x Imbituba

7 vezes

6 vezes

5 vezes

4 vezes
4 vezes

1 vez

,
-,

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

VENDE�SE
1 sala de jantar
1 carro p/criança
1 bicicleta,marca Maraton
Tratar à RiJá Felipe Sch-

m!dt, 131.

DOCES
Aceitam-se encomendas 1e

d.O'cinhos em grande varie
.

.

dade; Tortas e Bolo de Noi
va, Salgadinhos para Batiza

, dos - Aniversários e Casa
mentos.
"Rua êêI. Mé"!il e'Alvin 17.

Tel. 3.416

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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! ÁS MÃES E A,S CRIANÇAS-PROBLEMAS:Sociais
Ave Perdida

_...:.:.....'-..=.:.�._ •. _ •• _�_.

,
FERNANDO MEIRELLES

Desce dos céus, '.ó pássaro encantado I
"

Prenúncio alviçareiro de um amor

.

Assim olvidarei _ triste passado
Repartindo contigo a minha dor.

'

Sonho e!��,�:'i:�tjardim al�:':�i"Onde a fragrância divinal da flôr
E' o diadema dêste apaixonado
Que não se exaure _ eterno son'hador

,,3'Er J••,�-"
'

E divagando, em tanta sutileza.

�ergulhad'o nas brumas desta vida,
_

I arece o mundo para mim beleza
r .1. r.,;' �"",.... ,

• '

..,.q:_�""
T�lvez de al�uém, a imagem tão querida

�;
VIslumbre misterfoso, em profundeza '

Um cântico sonoro _ ave perdida ...

. �::....
'

,

ANIVERSARlfls
FAZEM ANOS, HOJE:

GÁS ENGARRAFADO PARA O
INTERIOR DO ESTADO

TôNICO DOS CONVALESCENTES.
TôNICO 005 DESNUTRIDOS

contém" excelentes element�s tônicos:
Fósfóro::'Cólcio, Arseniato e Vanadato

de sódio,

,
OS PÁLIDOS, DE'PAUPERADOS,
E Si,G O T A DOS, MÃES QUE

,:, CR'IAM, MAGROS, CRIANÇAS
, RAQUíTICAS. receberão a toni

fic�çõo geral do organismo. com o

UQUIGÁS" O·tIBERTADOR DA
DONA DE CASA

Para acabar com a escra- Êsse o novo produto lan-

'vid.ão da dona de casa -:::-' çado no Paraná, depois de

'subjugada pelos antiq�ados: adotado por numerósos pa�
e anti-economicos fogoes .a I

ses d�, Europa e das A�e.rI
lenha a carvão ou a, eletn- Cf!S, Ja lançado em var103

cidad� _ surgiu o Liquigás,
I Estados de País,' como São

um 'produto extraído do pe- P�ul� e, Bahia. Onde quer

tróleo e que, depoi� !le de- pubhco o r�cebeu �e, ?raç?s
vidamente engárra'fado sem abertos, pOIS constitUi a ul�
cilindros de aço, s;ervirá pa- tima pal.avra em progresso.
,

.

ha do lar e para Na cozmha, desaperece a
la a cozm

f I'
..

,
.

d as de outras fi- fumaça, a u Igem, a SUJeI-
mats ezen, . . L'

., .

l'd d" O cilindro do ra, pOIS IqUlgas nem sIquer
na I a e". 1 E

�

't
Liquig'ás, de facil instala-

I
suja as pnr"e.asj .

nao � 0-

cão depois de colocado na
I
xico nem e�p OSIVO. a.s

.. ,
� 1 de s�rvlr para a (;OZ'-

cozinha fornecerá ao fogao a em -,
'

h, f t de alto' nha tem dezenas de outras
uma c ama 01' e e I' d

.

d t'
poder calorifico.' Com essa

I'
finalida .es, pOIS es ma-s�

h
' ,', h _ 1l1elhor ainda a Ilummar, a aqueceI

c am� ,,�eZlH· a lle. b nheiro como

que_com qualqüet' o.utro SIS- agua no da -

t
'

.

tema" e COlll m�lÍto �ais eco- ; aquecedor uran e os mver-
,

L" rigorosOS para ferro de
nomia, lJois 10 litros de 1-

I
nos

, R" tando lim
quigás valem tanto quanto passaI. �preselnor e muito
"00 '1 1 h

"

peza maIS ca
.... flll,IOS de en a s�ca,

.

'

mia o Liquigás
do que 100 quilos de carvão maIS econ� d' e' o liber
ou 180 kwh de energia ele,· é, por assIm IZ I,

trica. .tador da dona de casa.

JEAN GUERIN

pais, com às outras ciian- ex-mínlstro da J.u,,;tiça nc

cas, com os' adultos, em ge- gabinete de Pierre Mendes
ral, com o estudo etc ... E, France, faleceu dín IS nesta

.ambérri, neutralizando-a di- cidade, aos 59 anos de ida

.nte de certos choques in e- I de.
vitáveis na vida das crtan- Advogado de prufissão.
cas, O amor e a segurança Beaumont se uniu ao gover

que ela encontra em casa no frances livre em Londres

uma influência imperecept.í- I depois da ocupacüo ela Fran

'lei que se exerce sôbre. ela, ça pelos alemães, tendo ser

\ sadia compreensão para vi do em 1943 corno encane

)s seus problemas, tudo is- gado elo consulado trances

-;0, combinado, graças à vi- livre em Nova Iorque.
rilâncla paterna, evita, que O extinto era, deputado 1'1.'

ela venha fi tornar-se uma publicano j.nel�r,elldentc P<'

criança desajustada. lo Departamet1�) ria Man

Não basta, diz a SEMA- cha,
�A DA CRIANÇA, tratar
ipenas da saúde física de
seus filhos. Para que êles
desenvolvam completamen
te, é preciso pensar tam
bém na prepalação psicoló
gica deles diante da vida,
sobretudo, se V. deseja que
quando "êles" cresçam ve

nham a ser ;\ doutores ou

mesmo "Presidente da Re-
pública" ... < ,-

, (Noticíário
cedido pela
Johnson)

gentilmente
Johnson &

1

Preceito do Dia
NUTRIÇÃO E SAúDE
Do equilíbrio, da harmo

n ia das funções orgânicas,
;� que resulta a saúde. A

nutrição é uma das mais
'mportantcs dessas fun-

A mendicância se consti- ria de- um dia de "traha
.ui um sério problema, so- lho" ...
oretudo .nos grandes cen-! Baseando-nos pelo "la

.ros. Não só é o aspecto en- bor" de um mês de apenas
Tistecedor das ruas com 25 dias (descontados na

gente pobre, esfarrapada,' turalmente os fins de sema

is vêzes expondo chagas na do mendigo) êste deve
ibertas aos olhos públicos, fazer' um ordenado de Cr$
não é só o mal-estar e a re- 37.500,00!
pugnância, há outro ângu- I É absurdo porque se ilu
to: _ A falsa pobreza. É a de os que têm bom coração.
mentira, o engôdo. Há mu-l É absurdo porque estimula
lheres que arregimentam a malandragem. O problema
cr.ian ças alhéias para esten- precisa ser encarado com

der a mão ao povo, sabendo rigor, sem o que o Rio se

do coração fraco da massa, transformará daqui a pouco
.maudo vê criança sofrendo em legítimo '''pátio, dos mi-

privações. E há os mendi- lagres"...
-

�'ús profissionais, cuja his-
tória tão bem Jora cy Camar
g'o narrou na sua peça
"Deus lhe pague".

'

E não é ficção, e não é
exagêro dos que escrevem,
é a realidade. Há dias acon-

teceu no Rio numa "batida"
da polícia carioca, numa

das pontes, emba.ixo das
quais se instalam os mendi
ll.'OS e necessitados. Ao nota
rem a polícia, fugiram espa
voridos. Os capengas esque
ceram que não podiam cor

rer, .naturnlrnente os cegos
viram os "tiras" se aproxi
marem. Muletas devem ter

I NiCE, França, 1'7 l D, r.:
O (�tJE PENSAM OS MÉ- cionando-a a lidar com os - Jetm Guerin de Bê:mli10nt,
DICOS 'SôBRE A CRIAN-

IÇA-PROBLEMA, TEMA
NO ANO CORRENTE, DA

I SE-MANA DA CRIANÇA
Pelo seu aspecto era uma

senholra pobre, mas se apre
sentava vestida com limpeza
e com modesta elegância. A
criança que levava no colo,
contudo, não possuía um

bom aspecto e seu olhar era
duro, pouco infantil. O mê
dico, ao terminar de exami
ná-la, logo conclui que a do-
ença que a menina tinha não
era produzida por algum
mal físico. O que, aliás, de
licadamente, informou à
mãe da criança. Essa, quase
em lágrimas, respondeu:
,,_ Não sei o que dizer,

-Dr., pois nós fazemos tudo,
'o) que pudemos e o que não

,podemos, por ela. Não há
nada que ela deseje, que

lindo Pinto da Luz, da Ma- não obtenha. E o senhor
rínha de Guerra; comprende, 'nós somos po
_ sta, Rosa Paulino Car- bres, lutamos com inúmeras

doso; funcionário do Banco dificuldades. Nós nos pri-
-:- sr. João Alcântara da INCO; vamos para que ela tenha

Cunha _ sta. Dalva Maria Ber- tudo. Nós nos privamos
sr. Inami Custódio nardes ; mesmo do mais essencial.

Pinto.
, sta. Nair-Terezinha, E, no entanto, dia para dia,

� sr', . Cantidio Morais, filha do sr. Lindolfo Souza, ela se torna mais difícil de
comerciário.

I alto funcionário da Impren- lidar".
sr. Alberto Bernar- sa Oficial; O médico assentiu. Esta.

des ; I _ sta. Jandira Pereira; va diante de um outro caso
_ sr. M�noel M?ndes ;_ meninas Rita de Cássia de exagerados cuidados e

-_ sr. LUIZ Henr-ique Gou- e Maria do Rosário, diletas de excessiva afeição de-
vêa .f'Ilhas do sr, Wanderley monstrada em relação a fi-

sra. Ondina Pinto da
I

Franzon'i, do alto comércio lho único, no caso, filha úni-

Luz, esposa do sr, Ten. Ar- .Iocal :
'

,

.,

.ca. Nesses casos, a criança
, .

f,
"

"" __ _ -.... _•••_ __ ....•.-..- oI-_- 'sente-se o centro do mundo,
,

acreditando que tudo que
'existe gira em tôrno dela.

IE não aceita nenhuma espé-

leie de rotina, nenhum con

[t.rô le. Ge rnlmente, os pais
O uso do gás eng-arrafa- r parte do gás engarrafado � f.obres tratam com desvêlo

d.o para ,aplica.ções .

domes"

I'
consumido entre nós é im-I' excessivo os seus f,ilhos,ticas esta se difundindo ca- portado. acreditando que dessa for-

da vez mais em nosso país, Entretanto, registra-se'ma compensam a probreza
graças aos recursos que ofe- agora a formação em nossa

I "natural". Daí, as atenções
rece para sua aplicação em capital, da Liquigâs do Pa- excessivas, a incàpacidade :;ERVIÇO SOCIAL DA INDúSTIUA - SESI DE-

benefíeio doc'onforto. Mas .raná e Santa Catarina S/A, iI-! dizer não aos caprichos
'PARTAl\1ENTO NACIONAL ' '

se tal difusflO não aicançou organização dedicada à pro- dos filhos. O problema da C
·

ainda o maximo necessar:o dução de gás engarrafado e "criança-mimada" é um dos E O I T' A' L. 1nem. a'sé porque' grandes obstacu- ao estudo e desenvolvimen- rlUiores a ser enfrentado
108 se apresentam na sua to de todas as Ruas aplica- �)or um sistema racional de

I
.

distribuição eficaz e inin- ções a usos domesticos, IÍgiene mental, no qual os ,jONCORRÊNCIA PúBLICA COM BASE EM_PRg�;ü CIN' E SA-O JOSE-teáup�a..Somente uma gi- industriais e de iluminação. p.1cientes não são as cri:tn- UNITÁlUO PAHA A VENDA DO ACÊRVO DO SERVIÇU
gantesca m:gan'i,zação, fOl'- Essa organizaç-ão; preen-' ''',:\'-s,' mas, 'seus pais. DE CASAS PRI�>FABRICA'DAS .

As 3 _ 8hs.·
mada ctm" é obvio, com chendo ,uma l_acuna ainda ,._

,,_ TIIl:v,'ez, o melhor, con-
, ." ' "Na Téla PariOrâmica"

; ria 'apta ã foq)ecer o gás li- existente em nosso sistema j:inu,oll a pobre senhora, te- I _ Está aberta a concorrência pública para a ven·
. ,

.

., ' . Beverli MICHAEL
quefelto as gran,des e às pe- economico, possui todos os ';a Rido não sermos assim ,la. dn Senanu Lmhares (ESpU'Ito Santo). P' h 'd EGAN .

quenas cid�des do interior, requisitos necessarios para �iio bonzinhos, mas, severos 11 _ As propostas, sel'fLO recebidas �no pm:íoclo de ! dCl\1�LHER S,;;· BRIO
cujas populações anseiam desenvolver sua função a .omo a nossa' vizinha, uma �o a ao de outubro, na sede dr Confederaçao NacHonal da I

tambem pelo progresso e serviço de nosso povo, aten- ,lenhora que tem 5 filhos e :nqústria, na Av. Calógeras 15 - no andar, em nome da

pelo conforto que tal pro- derá, sem ,duvida, às mais )S trata com um rigor tre- "::omissão de Liquidação do Serviço de Casas Pl'é-Fab!';·
duto oferece. Uma tal orga- angustiantes necessidades 'nendo. E como êles obede- ;ada (SECAP).
nizacão traria ainda vanta- da população, no que diz '. �m! O Sr. devia ver.

D'l
III - Os concorl'entes em suas propostas, que dev,;

gens' no sentido do fomento respeito à iluminação, ao tlllmira não os poupa; os 5 dio ser entregues em três vias, assinadas pelo respons.1·
ele nossa industria petrolife- aquecimento, enfim, às inu- do surrados quase todos vel da firma, em envelope fechado, rubricado no fecho!
ra, determinando uma nota- meras aplicações domesticas '-'s dias. E como apanham!" pe!o concorrente ou representante devi,damente creden,
vel economia para o país, e industriais do gás lique- ,,_ Não acredito que Isso

I
dado, no endel'eço acima, terão de declarar:

pois como é sabido uma feito. resolvesse a situação, disse 1) - que se submetem intejramente às seguinte.s As 5 _ 8hs.

) médico, pois ao invés de disposições estabelecidas por esta Comissão I "CINEMASCOPE"

'i"r,:,,�s A N G U, ENO." fel' uma filha ,mimada, a de Liquidação do SECAP: I Victor MATURE _ Jean

.. ;:;1'a. 'teria uma filha escol' a) -- A Comissão de Liquidação dr), SIMMONS
- Edmund BUR-

r�u�ada, complexada, um ti. SECAr . prestará ao concorrente TON _ Gene TIRNEY _

'po, infelizmente, muito co- todos os esclarecimentos necr.:-;- I-:Gela DARVI em:

[liam hoje em dia. sários à confecção de suas propos-
O EGIPCIO

J,<idamos assim diante de tas; Technicolor de Luxo,

dois casos, de dois exemplos h) _ A Concorrência a 'que se refere P.8· No Programa:
e. por detrás deles, há mi- te Edital poderá ser adiada ou anuo Desenho COIOl'ido.

lh�res de outros casos que lada se assim achar conveniente ii Preços: 18,00 _ 10,00.
faze:n da "Criança-Proble- Comissf\o de Liquidação do SECAP. Censura até 18 anos.

oia" o mais vasto> e o mais 2) _ Acêl'vo a venda.
Importante cancro social de a) - 75.000m2 no terreno
r,o�sos dias. ��se é o tema P�!,stinho com 3.190m2
cia Semana da Cr-ianca de de área coberta utili-
1!155. Descobrir as cá'usas, zada pela serraria e

diagnosticar os sintomas e dependência 4.728.000,00
_;;;aber como tratar as crian- b) Veiculos . . 1.2,18.000,00
c.;a,�-problemas, constitue o c) __;_ Máquinas e equipa-
objetivo de cada pais, de ca- mento 8.326.000,00
da ('ducador e de cada mé- IV - Não serão tomadas em consideração as propos-
dko, quando o problema se tas que ofereçam preço inferior aos acima citados.
tor:1a dínico. V _ A Comissão de Liquidação fornecerá aos concor-

Talvez a melhor solução rentes interessados a relação completa das máquinas,
para o caso, a melhor eon-

t
!,eças, utensilios, viaturas e imóveis do SECAP, encon

tribuição ,da Semana da trando-se esta relação nas·'sédes das Federações das

Criança nesse sentido seja Indústrias nos Estados.
orientar os, pais com o obje- VI - As propostas serão abertas na séde da Con
tivo de que se eduquem a sí federação Nacional da Indústria, na Av. Calógeras, 15 _

próprios em relação' à ma- 90 andar, em 5 de novembro de 1955.
neira de tratar com os fi- Rio de Janeiro,
lhos. A'maior parte das cri- Nery Neves de Oliveira Marques
anças: colhe as primeiras ---,-------------------------------------
impressões da vida no pró
pri<Ylar, Mas, no momento
em que são mandadas à es

cola, suas personalidades,
atrofiadas por tiques, fo

bias� pavores etc., já estão
formadas. Por isso, cabe
também a�s professôres des
cobrir o que há de errado
com a personalidade de seus

'

alunos, tentando corrigí-los, I
em conexão com os pais das '

"c,dançás-problemas".
O ajustamento social da

criança começa no dia em

que ela nasce. E continua
átravés dos tempos, condi-

o C�ntro de Irradiaçâo
Mental Amor e Luz" realiza

ções. IeSsões Esotéricas, todas as se-

Defenda sua saúde a- gundas feiras, às 20,30 à rua

prendendo a se alímen- Conselheiro Mafra, 33 - 2°
tal' corretamente, pois a andar.
nutrição depende da I ENTRADA FRANCA
alimentação. _ SNES. I--�--------

ficado lá embaixo da ponte,
como se operasse um mila
z-re. .. E depois disto tudo
a polícia apreendeu um sa

";0 cheio de coisas de um

dos mel{digos que na fuga,
largara sua bagagem . . . E
!ú dentro havia, entre obje
tos de valor, "apenas" mil

________________•
,e quinhentos cruzeiros, fé-

BEN1GNO JOSÉ DOS
SANTOS

Consertos de maquinas e

relog ios.
Endereço: C a p o e i r a !'I

(Iren te a en trada estrn da
do Abrão),

As _ 8hs.
Yvone SANSON ;_ Rena-

to RASCEL em: IO CAP01E ------------------

No Programa:
Cine Not;ciario. Nac.,
Preços: 9,00 _ 4,50.
Censura até 14 anos.

N o Programa:
Noticias da Semana. Nac.
Preços: 10,00 _ 5,00.
Censura até 18 anos.

'l'cehn iC0!'ür -

,No Programa:
AtuaI'. Atlantid·a. Nac.
Preços: },OO _ 3,50.
Censura até 14 anos.

I?I�Z

As _ 8hs.
Jefrey HUNTER _ Debra

PAGET _ Michael REN
NIE em:

A PRINCESA DO NILO

As _ 8hs.
"Sessão Popular"

Dean MARTIN em:

MALUCOS DO AR
N o Programa:
ReporteI' na Tela. Nac.
Preços: 3,50 � 2,00.
Censura até 14 anos.

As - 8h§l.
ComeU WILDE - Betty

HUTl'ON Dorothhy
LAMOUR -:- Charlton
HESTON em:

O MAIOR ESPETACULO
DA TERRA

Technicolol',
No Programa:
Reporter Na Tela. Nac.
Preços: 7,00 _ 3,50.
Cen,sura até 14 anos.

Vi(lorns DIRÉTAS
flORIANÓPOLIS - RIO ÁS 3d'
fFOllS.-S. fAUlO"-RIO "

4."
jlPQLJS.� CURITISfi-RIO AOS SABS,

SERVfÇOS AÉREOS
CRUZEi R DO SUL

CASA MJ8�NIA """Jo

ItvWora ....
,
Bü1.. "C.A.

,Vlt.r. Vai""'" • D.....

AVENTURAS 00 Zt::-MUTRETA
I
-
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a seu DISPOR

"O IftRRIGI VERDE"
Diariamente.

r

L-
U !;

PARA O NORTE ÀS 8,35 lIS.
PARA O SUL ÀS 10 HORAS

Fone - 23-77.

I
I,

Dr.VoDstantioo IParjicipaçào
Dima tos, .. I' J�RGE HABERBECH

.

-e-

M ,mICO CIIWH01A.O ZOEMAR HABERBECH

Participam aos parentes e

pessoas de suas relações, o

nascimento "de seu filho
MARCOS, ocorrido no dia H
de Outubro de 1955, na "Ma
ternidade Dr. Carlos Cor
rê��".

------

Perdeu-se
Pede-se à pessôa que en

controu, na noite de 30 da

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

ta, na Praça Pereira e Oli

veira, uma capa dé sombri

nha, de seda verde, f'nrrada
de vermelho, a fineza de en

tregar nesta redação, que se"

rã. gratificada.
\

PROCURA-SE
Casal sem filhos, procura

quarto com
-

refeições, em

casa de família, dando pre
ferência ao perímetro cen

tral. Telefonar para 3365,
até ás 18 horas.

Social do' Comércio
'SESC

Dep. Regiogal Em�Santa Catarina
C01�CURSO DE ROBUSTEZ INFANTIL PAnA FILHOS

DE COMERCIÁRIOS
Acham-se abertas' as ínsçrições do Concurso de Robus

tez Infantil para o Filho do Comerciário, podendo ser ins

critas criancas ele 6 meses a 2 anos.

As ínscnções serão aceitas elas 9 às 12 horas no Jaradi�1
de Infância Murilo Braga _: à .rua Almirante Alvim, .n. 20,
e das 14 às Ü3 horas na séde do SESC, à Av. Hercílio Luz,
n.57.

Os vencedores receberão valiosos prêmio?
Rohertn Lacerda - Diretor Geral

VOL U N -'6 R It1DO·M�RI.NHli
Serviço

I

Ue bO' se a be :to 'u''''
.ro IUOIOl'iodo para
o quadra dQ T�lf[l,
F,' ois
Os íOlef'e s5ado�

dI::' v e n'J pr OCu ror a

Divisa0 do Ve'5s��1 eo

Comando do bP .Dis ,

I,.ilõ No. 01.

Dia 22-C -. 12 Ite Agosto-Dia 22
«Uma Noile em Pari�)
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 3 lI..S 11 HORAS AO PREÇO
DE CR$ 100,00,

DR. LAURO-CALDEIRA DfANDRÀDÃ�
CIRURGIÃO-DENTISTA

CONSJJLTóRIO - Edif icio Paternon - 2° andar
sala 203 - Rua Tenente Silveira, 15

Atende d iáriamente das 8 às 11 horas.
3as e 5as das 14 às 18 horas.
Em Capoe rras atende aos sábados á tarde

.----------------��------

Doenças de Senhoras
Partus - Operações - Vias

Urtnarí as

Curso de aperfeíçoamentc
e longa prática nos Hospitais

de Buenos Aires

CO�{SUL,TO'RIO; Rua Fe

lipe Sehniidt, nr, 18 (sobra-
cio). - FONE 3512.

.

,HORA'HIO; das 15 ás 18

noras.

Residência: Avenida Rio

Branco, 11. 42.

Atende chamados

A C LJ E
Agência

de

Publicidade

c oNO' c o E-S :

'Q) b ..à5ile, ...o ilOlO.
b ) boa ·COndura.
C) moi", de 17 On05

Q m�n<?� de 3<;>.
d) Ser oljobehodo.
e.) al1urq noo tnfe.cio ...

o j""56.
1 ) SQl" �ol retro caso

.

lenho 1'Y.)Q.t')O,9 dQ.
25 Ot>OS.

CONTABlLISTASl\lOTOH ALBTN 10 11 P
I Dando início aos trabalhos da agência de colocação

Vende-se- 'um novo ainda -do Sindicato dos Contabilistas, conforme letra b, do art.

mcaixotado, Entrega ime- 2,' dos Estatutos, inf'ormamos., aos profissionais que te

díata, ! mos uma colocação em firma conceituada desta Capital,
Cartas - Caixa Postal. 'para exercer o cargo de contador. Os interessados devem

226
.

i
comparecer a êste Sindicato, fi. Rua Trajano, 12 1° andar,

Florianópolis sala nO 8 telefone 3860, no expediente normal do
comércio,

,.

João Momm - Presidente
.

em 15 de outubro de 1.9511,

•

Com lEite valóV' fi. 5,
• éIobroi ...Â um!!. contA que

lhe ..mder.i juV'o com
. p·ens!l.doV' li!

�fF======�����IIlff!lF- levlli"ó, pilrll SUcl. residên-
. eie, um lindo e út.iI proesente:

r .

umBELíSS/MO eOFREde AÇO eROMADO.

·1·. B ',., NCO AGORiCbE�
0111 -; u..<4 cJ'wfev,;,v 1á

j 6.-..� fLORIAHÓPOLlS - ..... I�rA CATARII'1� ._�_�D.

Ç!;�TRO EXCURSIONISTA "ARNOLDO R�.GLtNO"
- EXPEDIQ1QN�8!o�

FUNDADO EM 16-9-54

,JOVEM CATARINENSE I
-- -�.�- - ---=-"' .. ee --,-.�-..::;= •

AGORA QUE SURGIU A TUA SOCIEDAOE\ TERÁS.
I

.

r'i1.ll.IORES OPORTUNIDADES DE: CONHECEn A

TERRA CATARINENSE. NÃO PERCA TEMPO, EN

vri\- NOS HOJE. MESMO. TEú IlÍmA� [ f:NO[Rf =

CO A CAIXA postAL 489-- F LOR1ÁNÓPOLlS'"S.C.
,
,

-

�------------��-----

H OJ E NO P,ASSADO,
19 DE OUTUBRO

A data de ,hoje recorda-nos que:

em 1632, nos arredores do Recife, foi ferido em

escaramuças feitas pelos holandeses, o Capitão
Estevão de Távora;
em 1739, nas fogueiras da Inquisição, em Lis
Ma, foi queimado o célebre poeta Antôn io José
da Silva, nascido no Rio de Janeiro em 8 ele Maio
de 1705. .Igual suplicio e no mesmo dia tiveram
sua Mãe, Lourença Coutinho e sua esposa Leo-
nor Maria de Carvalho;

.

em 1763, o Conde da Cunha (D. Antônio Alvares
ela Cunha) tomou posse elo cargo de vice-rei do
Brasil, no Rio de Janeiro, exercendo-o até 17 de
Novembro de 1767;
em 1816, travou-se o combate de Ibiraocai. Saiu
vencedor o General João de. Deus Mena Barreto,
mais tarde Visconde de São Gabriel. A vitória
foi conquistada sôbre tropas comandadas pelo
Coronel José Antônio Berdun, um dos mais des
tacados das tropas elo General Artigas. Toma
ram parte neste combate, além' de . outros, 150
granadeiros de Santa Catarina, comandados pe-

� lo" então Major Camílio Machado Bittencourt;
em 1832, na então Vila do Socorro, Província de
Sergipe, nasceu Antônio Enéas Gustavo Gaivão,
que veiu a ser Marechal do .Exército e Barão do
Rio Apa;
em 1869, o Coronel João Nunes da Silva Tavares
(mais tarde General e Barão de Itaqui), com a

vanguarda do General Câmara, derrotou parte.

da Divisão do Coronel Canhete;
em 1932, a colonia britânica, residente no Rio
de Janeiro, comemorou com solen idades o tr i
centenário do nascimento do famoso arquitéto
Cristopher Wren; que foi o construtor da monu

mental Catedral de São Paulo, em Lorrdres :

André Nilo Tadasco

I '

Fernando Meirelles

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

Distribuidor

C. RAMOS S/A

. Comercio -- Transt:;c..rtil
Run João Piuto. 9 �"pol1

.Hepresentccões
Firma estabelecida em São Paulo, dispondo de ca

pital oferece-se. para representar nessa cidade firmas
I. deste' Estado; A Iem=drsso estu damos propostas para e

gociações êliretas. Cadas para Representações Con
gresso Ltda. Rua Fernandes Vieira, 47 - São Paulo -

Capital.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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Você sabia que .. �
UA1INDJví-

DUD pej
DE V/I/ER Dê 50
A 60 OIAS SEA1
AUklEIl/THR-!lê,
SE PER,YJANE'
CE/( QUIETO.
S&I? Aí5U.4,
PORÔ1/,.:][J
Vlf/E VAlg
poucos
/)148, CONFOR-
/i4E A Tê/FlPé24- -,-",' -

TURA. NUM .DE9ER7D, cce 7E/J1PERA

ras» oe 50 eRA{_j!;, NAb (//VE /11r-l/S OE

:2 oue.

.2222 -'APLA

Servíço Floreslal-
A-T E N ç Ã o

o DELEGADO FLORESTAL REGIONAL DE SAN
'A CATARINA, torna público a necessidade de registro
esta Dele�acia Florestal Regional,. de pessoas que CUL
IVAM e fazem COMÉRCIO de exemplares da Flóra Epl-
ita (Orquidêas).

Delegacia Florestal Regional de S. C ..

Rua Santos Dumont n. 6.
Florianópolis S. C ..

_._----------:--�:--,--

Otimo Ponio Comercial
Transfere-se nesta praça, bem no centro, ótimo pon

o para qualquer ramo comercial.
NOTA: aluguel baratíssimo. Tratar com o sr. Sílvio

das 9 às 12 e das 14 às 17 horas.
'

IRua 7 de Setembro, nr. 21.
,

I
l.o••a..ee�ee"e.�.G.8eeêe�êe�4ie��.$IlC4e..���� I

� � :

•
•

I Restaurante Napoli i
I RUA lI4arechal Deodoro H. :
�

Em Lagcll. no aui ao Braau. o mel�}(}r : I
... Desconto f,8peC)A[ p ....rs l» .enhore. "lli,JiLn�'. (
'" ,
• à
e . •

.Oêse080•••eGi&e••&60.0e•••••••••••••••••••••.

Florianõpolis, Quarta-feira, 19 de Outubro de 1955

FLOR1A1iQPOlIS]

1 ransporte de cargas em geral entre
-

FlORIANOPOllS, CURITIBA E SAO PAULO
.:

COBrI VIAGENS DIR)j;'l'AS E PERMA ""�;Tf,S 1;;;\' CARRns_ .'Il.(lPRHl�

- I'ILIAL: fiA0 PAULO

NO ESTREITO

ExpresStl. Florianópolis Ltda.�

Vende-se um terre .. o plano, }:l.óprio para construção,
medindo 1GxH metros e localizado à rua CeI. Pedro De.
mor-o, esquina da rua Antonieta de Barros, em frente ao

Cine Glória.

Informações com .0 seu proprietário Olivio Alves
To-rres, à rua CeI. Pedro Demoro, 1522 - Estreito.

MATRIZ: FLORIANOPOLIS
. Escritó.!1o:

Rua Padre Roma 50 - Terreo

Deposito:
Rua Conselheiro Ma,ira n. 1311

Fones.: 2534 - 2.53�
Caixa PostAl, 43�

End. Telegráfico:
Sandrade e Transpol1s

-O-

CLUBE DOZf DE AGOSTO

..ILIA(,: CUBITlJSll

Visconde do Rio Branco - Avenlda do &tiitada UI84S/7t

(i32,'JI)
Telefone: 17-30-»1

. 'relerone 121. '

Endereço Telegrá1lc:)
Santldra e Transpo1l4

-O-

São Paulo - Capital - SI .

Endereço Telegráfico'
Bandrade e Tl'anapolla

-4-

(ArIDel. DfIr Rio de Jsnel!'O e em Belo BOl'honte com trirero mit'lIo att

.Ie r••I. ceDI • I:Dlprba d. Transporte- UJn ... G�rala" SI -'. �

"UMA NOITE EM PARIS" !Ir

CONJUNTO DE BOITE -c- 3 CROONERS - UMA
FESTA DIFERENTE E ORIGINAL.

VENDA DE MESAS A PARTIR DE SEGUNDA FEI

RA, DIA 17', NO HORÁRIO DAS 8 ÀS 11 HORAS AO

PREÇO DE CR$ 100,00.

'.ARf\JmIA�R9nE � �1l�RAIf"'A I ��d�!?��:�C� �
Casa espaçosa. Local pitoresco. Bem ao lado do ln.

038;)7 da Caixa Econom,

Palácio da Agronômica. Informações na "A Modelar". ca Federal.
_--------_._-_._-,-- - --------------------------------------�---------------------

• Construção sólida, sendo a caix� interna de COBRE • -

revestida de material altamente ISOLANTE (lã de-vidro),
•

_ Resistência do tipo tubular, inteiramente -blindada.

• Controle automático de temperatura ��WMQS,T...To.

"T)!'L
.........-. .,""':_� ;r�.��

·

�

J '1'
- VtZKO �GAMN!!-:��;�};ÁSBIC� J

�. _

(�./

,

...

-:::=;._�- rIIllJoe ,rtll1!11Tiii 'lU; .. >= a_.... ie% �/ ;�
<L,

.. -�

�VR' RAJMOSJA. Ceméfcio e Agências
� ..��,.. :,:�:'c_i,r.·. )':_��P#

···:fti;}'
.

.
ua oã.o r,:;.ntol 9 F olis.. ii.St••Cata"�. _,' _

� .

ECONOMIA absoluta
Grande CONFORTO
..

AQUECEDOR

ELÉTRICO

Inuv(��
IMERSÃO (J, CHUVEIRO

----_

Capacidade 30 LITROS

• Constrüido inteiramente de

cobre.

• Aquecimento ultra rápido.

• Jato abundante na remoe-

"
ratura desejada.

�
,

�-

o MiSTURADOR DÁKO, d� re",.

lagem instantanea. permite a

maior escola d. graduações de

TEMPERATURA. -

! •

CONFORTO absoluto
Grande ECONOMIA

"':\,
-. '*'

...

.u;:�
�

.�.' :� :.��.,
"'

.!;�!::.:(;;.y...�;.y.;..:. ..

AQUECEDOR EL�TRICO CENTRAL

Capacidade: ".t--

I 00 a 1.000 litros

Fabricados nos til)Cl
hori:OlItoJ e 'drtil:oL

Precisa-se
RAPAZ OU MOÇA COM PRATICA DE DATILO

GRAFIA E SERVIÇOS GERAIS DE ESCRITómO.
Rua 'Tenente Silveira, 15 - sala 202.
--------------------------- --

Vende-se
Um terreno, em Rio 'I'avares- 'I'rrrtar 11'lr Hlf:' .I'en

'ique Boiteux, 34 - Estreito.
----:------��---- r._._._--_- _

Vende-se
Uma casa confortável em Coqueiros. 'i rutar nesta

Itl!dação.

Itaguaçú
VENDE-SE EXCELENTE MORADiA, FRENTE PA

RA PRAIA. INSTALAÇÕES COMPLETAS. TRATAR Á
RUA CONSELHEIRO MAFRA. 56.

�ASA
COMPRO casa até Cl'11' 200,000,lJU de preferência no

Cei.tro ou imediações (Ilha)
DINHEIRO À VISTA
CARTAS para a PORTARIA dêste JORNAL
Negócio direto, sem Intermediários.

Cartas -com informações e pretensões para R. Tenente

Aceitamos serviços de cromagem e niquelagem
te Parachoques e damais peças e acessórios de auto
noveis e demais objetos concernete ao Ramo.

RIO DO SUL - Pl1óXIMO A FÁFRICA DE
CAIXA S. A.

Caixa Postal 200 - Te],' 2G2.

CURSO "SANCTOS SARAIVA"
(REGISTRADO)

.

DACTILOGRAFIA E TAQUIGRAFIA
PROF. UGlA DOS SANCTOS SARAI'fA

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

- ENDERF�ÇO: RuQ, Feliciano Nunes Pires. 13 _
'l.'el. 3113.

,

\ CASA-VENDE;.SE:-·
VEND�-SE RESID1l:NCIA EM nONTO C;:;NTRAL

DA CIDADE. '..
.

-

LOCAL - -1.VENIDA RIO BRANCO 185
'l'RATAR COM O SNR. ALVARO VEIGA
TELEFONES 2933 e 3501

Costureiras -Precisa��se
A Escola de ApTendizes MarinheiTos precisa de cos

tureiras habilitadaR para recorte de lrhiforl11vr .

As Interessadas devei-ão pr0cU1'R':, 11a Escola, o Che- .

fe do Departamento Escolar, no próximo dia 17, 2a feil'31.'
entre 14 e 15 horas.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



Enganam-se os que pretendem limitar a um simples
conj unto histórico e humanista a Filosofia, atualmente re

presentada nas atitudes positiva e espiritualista dos índi

víduos-pensantes. Igualmente, quedam em falta todos

quanto precisam o intelectualismo eclético como regra li

vre de pensamento. Também enganados estão os que bus

cam ver 'uma completa destruição e desaparecimento dos

filómitas, ante as diferentes problemáticas do mundo atual.
Nenhuma dessas conformações de idéias do raciocínio nãe

impulsionado para os domínios das grandes investiga-ções,
de ampla esfera experimental, representam a conquista 'das

grandes escolas e dos elementos subsidiários, se não a per
manência elos sofismas e sofistas incapazes sempre de

uma aplicação frente a03 inumeráveis temas e problérnae .eitura Municipal, 03 drs

lançados com o evoluir do homem-pensante-no-seu�pró- �lpidio Barbosa, Diretor da

, prio-racíocinlo. Os sígnos gerais da Filosofia moderna, co- \.cademia do Comércio e

mo o "monismo", - pretendendo uma Filosofia como pro- .arão Rebello, advogado.
funda concepção científica do mundo, - e o "dialetlsmo . Levados pelo dr. Osmar

historlcísta", que se apresenta como estirpado de todas as .uuha, os ilustres visitantes

idélologias facadas, com o correr dos séculos, pela Hístó- .tfveram, na seção do Servi-

ria das Escolas Filosóficas, renasceram os sofistas do "cí- ) de Cadastro Imobiliário,
entismo" e os fílómítas do homem-mito. O positivismo :rue está sob a direção do DI'

francês, contudo, escapou ao fado inglório de signo de t1,uy Pontifice de Souza, ob

uma época, porque soube manter-se dentro d'uma rotina servando 0S perfeitos e pre

de pensamento e n'uma atitude científica de utilidade ao císos trabalhos que ali vem

evoluir da humanidade. Evitando o radicalismo da posse. sendo excutados.

exclusiva de verdades científicas ou necessárias, no res-
A sala está cheia de gra

peitante às ciências particulares, trouxe à luz, fóra das ficos e centenas de dísposítí

problemáticas metafísicas, um conceito quáse desconheci- vos para 'o serviço de cadas

do e mal aplicado de "progresso", dando oportunidade pa-
�'O em geral, conforme há

ra um aproveitamento mais exato e mais rápido das con-
lias noticiamos.

díções conquistadas, seguindo de pronto, das pesquízas ex-
O reporter que al: estava

perímentaís para a utilizaçâo Incondicional e útiL' Com no momento, teve oca3ião dr

efeito , mantendo-se na esfera elo mundo local e o apro-'
ouvir e observar todos os de

veitando profundamente não só impôs o progresso das in" �alhes �o 'exaustivo trabalho,

vestilluções humanas, do pensamento para o indivíduO.'- que são- orientados com a Heitor Bittencourt e filhos, convidam aos parentes e

pensante-do-racioclnio, como _ tambem, escapou à funçãp ;ecnica do Dr. Ruy Souza f pessoas de suas relações, para assistirem a n1Í'3sa que

paradoxal da recíproca, como ordem filosófica: As investi 'eus auxiliare3. mandam celebrar dia 22 (sábado) às 7,30 horas na Igreja do

gações humanas do progresso, elo indivíduo-pel13ante:..do- Parabens a Edilidade por Senhor Jesus dos Passos, por alma de sua espôsa e mãe

raciocínio para o pensamento. Falhas houve, _ certame.J.l- nais este valioso mel_hora- STELLA. Aos que comparecerem a este ato religioso, ante-
te, mas na interpretação local d'uma necessidade moral f

nento. cipam seus agradecimentos. IDENTIFICACÃO DAS PROVAS DO CONCURSO PARA

!ª;�����;rf��fi��::1���g:�:;i::-?:��jE�:f�,-IE]j(Jjlõ�Plfõ·êll�MÃ�� ;:�����fl�:���f{i���I�id€����:!;t,:.�
:1 própria metafísica-em-si. (Co.ntdl3u_a?ã� d.� la. p�g.) I

de q:le,,,p;ps,,c.abe �:�§.�!!;.:lraF na s� realn1�nt� .a.gir��� .c�mc I param
_

do concurso em epígrafe, realizad.o .

nesta Capital,
Não é possível limitar a Filosofia, atualmente, a si111- .11prensa brasllella, escllta e

I
medida em que a pre31dam os Simples 1al:a1'10s e mistifICa-I em agosto do ano em curso, para, mumdos do respectivo

pIes conjunto histórico-humanista, devido às mgent2s ne· aiada, ex�n:Plo 1.nagnífic'J de sã.os princípios da moral p.ú- dor.es; os acusados, se de fato cartão de identidade, comparecerem, ás 16 horas, do dia 24
cessidades de sentído das teorizações de pesqulzas nas cio lravura clvlca, sempre ao bl:ca. Porque somente assIm cometeram o delito que lhes do corrente, na sede desta Delegacia,

'

sita à rua Felipe
ências particulares, aSslmto êste que escapa às rotinas aelo do povo, reduzirá ao si-I levada ao povo a certeza de é imputado. Schmidt n. 37, a fim de assistirem à sua identUicação.
históricas e não permanece estacio'nál'io. E, maior àmplitu- :mcio os desviados, não lhes que seus dirig\entes não tran- Desde os acontecimentos Florianópolis, 17 de outubro de 1955.
de assume o probléma, quando se busca o Valor-do-senti- :lando treguas no combate à sigirão com a dissipação dos I de ag03to ele 1954 tenho man- Haroldo ela Silva
do-da-teorização. Portanto, a elaboração da pesquiza cien- �rE;gação criminosa �a ilega� ; cost�m1es, a corn:pção,a in� tido o mais absoluto silencio, Substo. AutO, Delegado
tifica, como ordem adiantada da l"iloso.fia, parece na teo :Idade e da subversao das; famla e a caluma, podera com o firme proposito de não
ria, alargando o tempo do sentido, pelo espaço do raciocí- instituições;. a ,força ínvenci-I crial:-se clima de paz .e. con- tumult�ar a. vida. �a nação
nio. A teoria-da-pesquiza, adiantamento d.a' teoria-do-co· e1 de s'ua lIberdade e de sua corcha capaz de propiCIar o e de nao cnar dlflculdades
nhecimento, impede à Filosofia moderna, de qualquer das ndependencia 'será como tem trabalho fecundo e patl'Í'oti- maiores ao governo. Agora, í

duas grandes correntes, uma limitação, sem todavia, ir-s',' Ido sempre a contribuição co, tão necessario ao p!'ogres- porem, quando sinto que o Ià ampla metafísica extra-val()r-da-teoria-em�sí. 'as mais valiosas para a ex- so do Brasil. desespero de uma minoria
O intelectualismo eclêtico, como regra de pensamento, .2ção desta atmosfera de E' sen.sivel que'l1 nação a- desvairada,.,se converte em Hoje, às 20 horas, no salão Rui Barbosa ela Faculdaele

não pode ser cultivado em favor do indivíduo-pensante enor, 'insegurança, duvida., guarda com ansi'ec1acle a re- uma ameaça ao país, a 01'- de Direito, encerram-se os cursos ele Filologia Portuguêsa
porque anula fator por fator da sua própria cultura histó- .lcerteza, descrença e para- velação final dos fatos que, dem e ao progresso do Brasil, e Dialectologia Brasileira, regidos pelo Prof. Dr. Serafim da
rico-humanista, fundando, ao final, um suposto raciona, isação, para voltar ao tra- por sua suposta gravidade à tranquilidade e a liberdad'é: Silva Neto, catedrático de Filologia Românica da Pontifícia
lismo em bases fóra da razão-do-pensamento regredind6 aalho intenso e produtivo que poderiam leva-la a um esta- do povo brasileiro, meu f.:-- Universidade Católica do Rio de Janeiro, e promovidos pela
ao não-raciocínio dos reflexos-condicionados-das-imagens- é o caminho unico da sua do emocional capaz de ser lencio valeria por uma coni- Faculdade Catarinense de Filosofia.
presentes. São os fundadores ou, melhor, Os transportado- salvaçã'o. utilizado como pretexto para vencia que seria imperdoavel Após o encerramento dos cur_sos, realizar-se-á uma
res, para a idaàe moderna, das figuras planas de 'superfí- Temos uma justiça, cuja uma ousada tentativa da em quem, como eu, viveu sessão ,do Centro de Estudo,; Filológicos da me.sma Facul
cie, dos' homens mais primitivos, dentrQ d'um dirigismo radição de equilíbriO e de .::ubversãJo das instituicões, intensamente os dias mai� dade em homenag\zm ao ilustre Professor.
convencional, sem apelar para o pensamento-raciocínio, :J.onradez colocou, como digno I Aí está o que de mais grav'2

_

dramaticos da história (h: São de entrada franca tanto a aula como a sessão.
permanecendo no plano bastante inferior do sent.ido-visão }2rante o mlll1d'o, como sig- há neste momento na con- nossa republica. - ---

Também os filómitas não desapareceram, e manifes- 1 exemplo ... No uso das juntura política da nação. E' E' por isso que, neste mo-

tam-se, sempre, por varia.Q_a maneira, tanto quanto seja o mas sagradas prerrogativas, preciso, diante disso, que mento sem pretender sobre
- espaço-vazio mental aberto pelos ecléticos. Partem, já, em nantel'á ela a tradição fir- todos procuremos g:uardar a por-me à autoridarie dos nos�

vez cios mitos, ero ilogismo das atitudes humanas para o nada pelos seus impolutos e

I
serenidade na certeza de sos chefes, me dirijo fiGS

pensamento. incorrutiveis tribunais. Aque- quaisquer que sejam as cir- meus camaradas, ao� IlabrE'3
" les a quem ela proclamar e cunstancias, quaisquer que generais, oficiais, sargentos

jiplomar como eleitos hav'e- sejam aqueles que se apon- e soldados aos quai" na paz .

e:110s nós de garantir � di� i tem c_orno respon.sav�is por con:o na gu�rra, aprendi a i
A Faculda.de de Farmácia í sores Dr. Gercino o:;:son Go

ato de posse, em respeIto a ele, ha de ser na JustIça e na dedIcar a mmha est�U1a e a
e OdontologIa de Santa Ca- mes e Dr. Orlando i' Ilomeno,

ua soberana decisão, em lei e. não no crim2 e na sub- i minha confiança. I tarioa está avisando aos em virtude. do ra'!iúl1ampl1-
Jbediência à lei, fieis à nossa' versão que se há de ene lr.- II' . .. . '

seus Professores, alu.nos, fl.u" to de luz, f'OI transfer;da P:l-
;erdad,�ira missão. trar o necessário �o�·l',�tivo. Nas h,oras. mms ::hfJcel', da ,toridades, e a todos os con·· ra o próximo dia vinte . :?oG)

. A03 e!eitos caberá cumprir nossa hl,3tona, terno,; 1:Jelo a vidados, que a homenagem à

I
de outubro corren�.e, às vinte

om honra seus deveres, pa- PUNIÇÃO DOS VERDADEI-I felic�dade de_ e�c()�tm�' ,'1a memória dos seus ex-profes- (20) horas. '

'a não trairem a confiança ROS CULPADOS chefia do ExercJto ,1m solca-

:�ti:;:i�::' '�:fi�:":l';'a a i:: qU�' �U�,� ;:���,::':;'"qu: �O,!�:::�:�,::,::!;,��'ta�'��� D e-":'1ega'c -Ia F -ISca Irestidura:;' que só se confun- serão punidos os verdadeiro, a estrada da justip e d::.. ra-

cull)ado'�'. _ o� a,cllsaelol'es, zão. E' o que acontec3
.

<1!l'oradirá com 'a propria l,egalida- � �
�

quando, no comando supre- TABELA DOS PAGAMENTOS DO Míi.:S DE
mo das nossas fori;as, se en- OUTUBRO DE 1955
contra essa figur:l invulgal: OUTUBRO - 20 - Pensionistas Militares e Provisórios.
de soldado que é o �eneral " 21 - Pensi�nistas Ci,vis

•

Henrique T'eixeiL-l Lott, cu�a
" 22 - Procuradores de Pensionistas e as

vida profissional é uma cxal·- que não receberam nos dias acima.
tação à disciplina e respeito " 24 - Ministé'!.;io da Fazenda; Poder Judi-
a lei. ciário; Tribunal de Contas.

Que todos nós gener':l.i" 0- 25 - Demais Ministérios.
ficiais, sargentos e so!dado::i 26 Procuradores de Ativos e Os que não
cerremos fileiras em torne do r.eceberam nos dias marcados.
grande chefe que, n2" defesa 27 Aposentados Definitivos.
da legalidade, que o!:a se lhe." 28 .:_ Aposentados Provisórios e Salário-
entrega será invencível. Rea- família.
firmemos-lhe nosso mais de-

•

29 a 31 - Procuradores de Inativos e os que nã0
cidido aporo à sua ação er:er- receberam nos dias acima.
gica 'e serena nessa dd�sa NOVEMBRO - 3 a 10 - Pa\gamento ele todos os que não
que é ,sua fé nunCa desmmti-I' _" receberam nos dias tabelados.
da. Assinado Euclides Ze" " Deleg'acia Fiscal do Tesouro Nacional em Santa Cata- -'

nobio Costa, general do Bxér- rina, 15, de outubro de 1955.
cito, inspetor geral do Exer- Mário Salema Teixeira Coelho
cito".' i .

peJ!'gado Fiscal.

Florianàpolis, Quarta-feira, 19 de Outubro de 1955

-----�-��._.��-*.·11

Filosofia ou Filomitia 1
,.,,�,!

Sll:TIMO DE UMA SE'RIE DE 10 ARTIGOS SOBRE AS

ORWENS DO PENSAMENTO HUMANO ORGANIZADO
EM ESCOLAS FILOSóFICAS

A. SEIXAS NETTO

VII-

•

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

FACULDADE DE FARMACIA
E ODONTOLOGIA

Homenagem aos' eXaprofessores Ger �

cino Gerson Gomes e

Orlando Filomeno
Hoje, às 20 horas, a Fa- rani da Faculdade e já fale

culdade de Farmácia e Odon- cidos.

tologia de Santa Catarina,
num gesto que calou fundo
na sensibilidade catarinense,
prestará uma homenagem

Esta homenagem constará
da inauguração elos respecti
vos I'etratos em Sala da Fa

culdade, á Rua Esteves Ju
nior n. 93, e foram convida
das as altas Autoridades Ci
vis e Militares, Associações
de Classes, todos os Cursos
2 Famílias de alunos' e pro
fessores.

aos ex-Prof'essores Drs. Ger
cino Gerson 'Gomes, do Cur
so de 'Farmácia e Orlando
Filomeno, do Curso de Odon
tologia, fundadores que fo-

. Clube 12 de Igoslo
A diretoria do Clube 12 de Agôsto tem a satisfação

de convidar seus associados e exmas. famílias para assis
tirem ao recital da pianista Déa Otcioli, festejada �rtista
patdcia" hoje, às 20 horal'l.

Para ingresso a carteira.
Traje passeio.

Déa Orcioli proporciona um espetáculo de 'gala
Florianópolis ouvirá a consagrada BiaDista

bOje no Ulobe Doze d e Agosto
A sociedade floríanopolíta- I dos grandes mestres Lieche-

la terá 'en2ejo de apreciar tiwisch, Busoni e Joseph
OS elevados dotes artísticos Lauber.
la consagrada pianista pa- � Na sua expressiva e vlto-
.ricia DE'A ORCIOLI, já co-J riosa carreira de concertista,
.heclda nesta Capital, e que

I
DE 'A ORCIOLI tem lugar de

lOS proporcionará o prtvílé- :lestaque 'entre os grandes
;io de se fazer ouvir em uma nomes que cultivam a arte
.udlção, hoje, às 20 horas, sublime do teclado, e há 22
:,.JS magniflcos salões do Clu- anos vem, constantemente
)e D02)3 de Agosto. tocando por centenas 'e cen-
A consagrada pianista que, tenas de grandes cidades do

segundo opinião da critica País e da América.
especialisada "é uma artista Hoje, sob o patrocínio de:
de grande musicalidade e ex- Secretaria de Educação; Pre-
pressão" e que "como concer- feitura Municipal; Secreta-
tista constitue raridade nos ria da Segurança; Clube 12
tempos atuais", já esteve em de Agôsto e pêssôas finas da
nossa Capital proporcíonan- sociedade realizar-se-á o seu
1'10-nos horas de verdadeiro esperado recital, com o se-

.nlevo musical, em 1943, e ;uinte programa:

.góra se apresentará com Bach-Rummell -- Orques-
um programa magnifico. cesso nas principais platéias -ual Ouverture
rendo alcançado grande su- :l Europa e na América dr; Beethoven - Sonata op 53 Vem de assumir as ele ia,--••••- •••<»;.......---.-.-----••• _••- •••-. Sul, a .sua nova apresentaçãr Chopin - Valsa op 34 n.
�tISI1'ANTES das funções da ·16a. Círcuns-v l promete ser coroada de ple 1 _ Noturno op 27 n. 1

-rtção de Recrutamento Mi-
ILUSTRES no exíto, deleitando a quan- Tarantela - Andante spla- ritar, nesta Capital, O· Coro-

Estíveram em visita a Pre-
is tiverem o alto priví- .iato e polinaise op. 22 '1 d d, ne a Arma e Artilharialégío de a ouvir, que não Paulo Florence (brasíleí- HENRIQUE RABELLO DE:egatearão aplausos na vi-

',"O)
- Serenata de Mefisto

oriosa carreira artística da Debussy - La Cathedrale
'OS3a patrícía,=: .ngloutíe - Fógos de artIfi ..
el pianista cujos estudos fo- cios '

.m feitos no Brasil. Liszt - Rapsodhl. Húngara
Aos treze anos laureou-se n. 12.

pelo Conservatório Drarnáti- O ESTADO agradecendo o
,o e Musical de São Paulo, amável convite com que foi
com distinção, conquistando :U:tinguido formula os me"
medalha de ouro e louvor es- lhores votos de pleno sucesso

pecial. Fez o seu curso de a ilustre patricia e notável
aperfeiçoamento sob a 01'1,- pianista.
entação da Professora e Pi:?· Procure seu convite grutls
nista Alice Phillips, aluna com 03 patrocinadores.

INAUGURACÃO D'A MODELAR
1

Inaugura-se hoje o novo ção do íncan.savel cornarcían-
Ediflcio da "A Modelar", ri- te, que muito tem trabalha
camente instalado, apresen- do em pról de seu ramos co

tando um aspecto de grande mercial que serve a milhares
atração. de' pessôas de toda-s as cama-

E' realmente uma casa que das sociais, com seu mui pro
de tudo tem, no mais fino curado sistema credíaríb, o

gosto, para todas as bolsas, que possibilita aquisições de

para todas possibilidades. mercadorias, com contribui-
A Modelar vem dar muít: ções modicas e a longo p1'9,

brilho a zona comercial da ZOo

.rua Trajano e seu propríetá- Ninguem poderá deixar de
rio, sr. Jacques Schweidson, possuir algo para si, por rnnts
póde se 'orgulhar de seu es- humilde que seja a pessôa,
tabelecimento que é sem ra- porque "A Modelar" dá todas
vor um dos maiores e mais as facilidades a sua Imensa
bem aprimorados desta Capí- freguezia.
tal e quiçá do Estado. Parabens ao sr. Jacques
Ontem nos salões do Clu- Schweidson por sua brílhan

be Doze de Agôsto, foi ore- te ínícíãtíva ..
recido um jantar de contra- Amanhã detalharemos o

ternização a todos ps fun- que ocorreu no jantar de
cionários da firma, a 'Impren- contratérnízação havido 11.oS
t e outras pessoas das rela salões do Clube Doze.

.__;.. ------�- �(.Ii'lI&:� ��1f��i«I-'iu

TEM NOVO CHEFE A 16a. c ,R.
cio Brasílío,Borba e Capitão
Benhour de Castro Romaríz,
representando o Comandante
do 14 B. C.; Capitão-médico
dr. Antonio José Nobrega de

Oliveira, representante do sr.

Comandante do Destacamen
-to idelBase Aérea; 'Tenente-co
�onel Sylvio Pinto da Luz e

Capitão Arolde José Macha-
do da Veiga, respectivamente

Ao áto estavam- presente c Assistente e Ajudante de Or�
os srs. General João Baptís- dens do Cmt. da ID/5; Ma
ta Rangel, Comandante da jores José Miranda Barcia
ID/5; Prof. Altino Flôres. Se- e Jaldyr Bhering Faustino
cretário do Governador de da Silva, além de todos os

Estado, que o represen- Oficiais daquela Repartição.
tou; Cmt. Ouilhon,. Capitâc O ESTADO se congratula
dos P?rtos; Cél. Duarte -. com o ilustre militar for
dra PIres, Comandante da mulando Os melhores votos
Polícia Militar; Major Igná-! de feliz gestão.

MELLO, ultimamente classi
ficado nessas funções por áto
do sr. Presidente da Repú
blica.

STELLA NOCETI BITTENCOURT
Missa de 2° aniversário

de falecimento
INSTITUTO DE APOSENTADORIA E

PENSÕES DOS COMERCIAR lOS
,_,

DELEGACIA EM SANTA CATARINA

A V I S O

FACULDADE CATARINENSE DE
FILOSOFIA

FACULDADE DE FARMACIA E
ODDNTOLOGIA
Aviso Urgente

UMA NOITE EM PAR'IS
Conforme vimos anunci-l cantos, a linda festa que se

:mdo, haverá na noite de 22 tornará certamente inesque
do corrente, uma FESTA DI- cíveL..

'

FERENTE E ORIGINAL, que Çomo ponto de real ah'a
se intitulará UMA NOITE ção será escolhida a mai-3 be
EM PARIS, feérica, de in- la e mais el'egante "francesi
tensa vibração e entusiasmo, riha" da Naite.
viva e saltitante, como' sóe Os sálões do Veterano vi
ser as festas na CIDADE- brarão de ruidoso entusia3-
LLlZ, berço r1a moda, da '81e- mo .. e a mocidade dará ex

r;::mcia e elo f'�'plêndor so- pan3ão ao ,se�l eontentamen
�iul .. , to de compartilhar ela grG.n-

de 'l'eunião: ...
Dando as melodias ao am- Ã.gual'dhrios: fao éintilan-

blente, lá estará uma e,s- te festa, �ue reunirá a no:,sa

plêndida 'orquestra, um con-' fina nôr qos salões feerieos

junt6 de BOITE, com três no tradieional clube Doze
crooners, que encherão de de AgÔsto.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA


