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--------------------------------�------------------------------�--------�--��--------------�--�--------��----�U�ESTADOFlol'ianopolis, Sexta-feira, 21 de Outubro de 19552
-----------_. __ .. ._------ ----;_._---

MINISTltRlO' QA AGRICULTUkA
SEUVIÇO FLORESTAL

DELEGACIA' }'LORESTAl,
REGIONALTem a venda

"4CORDO" COM O ESTADO Dl!;Uma casa a Avenida Mauro Ramos
S�l\ITA ()ATARINAUma casa a rua Visconde de OU1'0 Preto

.._ V I S Oe 46;60 c.Uma casa á-_:l'ua .

Deodoro c/13,50 de frente
A OeJegacl.l Florestal Regional,de fun do. --'

DU séntld" .1e coibir, ao máximo pos-Urna 'casa e um lote a" Avenida S��ta' Catarina -'

iaíTel, ali queimadas e derrubadas de. mato, afim de mpe-
pedir os desastrosos efeitos econômicos e ecológicos que
acarretam tais práticas, torna público e· chama a atenção
de todos os proprietários de terras e lavradores em geral,
para. a exigência do cumprimento do Código . Florestal
(Deer, 23.7"3 de 23-1-19�4) em todo o Estado.

QUEIMADAS E DERRUBADAS DE MA'l'O
Senhum proprietário de terras ou lavrador poder.i

IJ�oceder queimada ou derrubada de mato sem solicitar,
i-om antecedência, l\ neeessaria licença da autoridade flo
restal com peten te, conforme dispõe. o Código r'lorestal em

seus artigos 22 fi 23,-respr:ctivamenf.e, estando os infratores
sujeitos a peuaríôades.

aEFLORES'rAA�NTO

FARMACIA DE PLANTA0ESTADOoA mobiliária, Miguel Danl
Mês de Outubro

(tarde) ---: Farmácia Nelson - Rua Felipe

.......
ülllNlSTa..çÁo

aedaçl. • Ofld.a., à rlll COD
ulbeiro Matra, a. UI Tel. '022
- Cx, Poetai' UI,
Dire\or: aUB.Nl j.. _AMOS

1 sábado
Schmidt.

2 domingo - Furmácin Nélson - Rua, Felipe Sch
midt,

3 segunda-feira (feriado) - Farmácia Moderna -

Rua João Pinto.
8 sábado (tarde) - Farmácia Santo Antônio - Rua

Felipe Schmidt, 43.
9 domingo � Furmácia Santo Antônio - Rua F'e

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

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

Gere"te: DOMINGOS r. va
.

AQumo
Estreito

Uma casa a rua 14 de Julho
Uma casa de madeira em Barreiros
Duas casas no Morro' do Geraldo-Estreito
Duas casas e eum terreno para lotes men to no Morro

do Geraldo _

Um lote na rua José Candido tia Silva - Estreito
Dois lotes a rua Moura - Estreito
Dois Lotes no Bairro de Fátima - Estreito
Quatro lotes no centro da cidade

.'
.

Quatro lotes em Londr irra - Paraná
Tem compradores para casas em Florianópolis des-

ue cem a quatrocentos rr il cruzeiros,
Negócio a dinheiro.
Informações na IMOBlLIARIA "MIGUEL DAUX"
Rua CeI. Pedro Demoro. 154l - 1Q andar Estreito ou

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

Ilepre.en'a",'.. :

Repruentaçõ.. A. 6. Lr r.t.

I.tda.
.

, Rua 3.na�or banta•• 'O _ '0
andar.

Tel.: 22·61124 - aio 4. lanliro.
Rua 16 di Novembro 128 'o

andar ,ala UI - 810 Paulo.

�SSTNA 'f URAS
Na ea.,ttaJ

jano.
ADI> Cr' 170,00 I 23 domingo - Farrnúcin Noturna- Rua Trajano.
Semeatre , Cr' 10,00 29 sábado (tarde) - Farmácia Esperança - RuaNr' Interior

.

Ano , " ,. Cr' 0,00 'Conselheiro Mafra.
.

Seme�tr•....... : Cr'llO�OO I 30 domingo - Farmácia Esperança - Rua Conse-AnuncI J �edlant. pontrito. lheiro Mafra .Os orliCln\l8, me�mo Dio pu-
.

"

, .bllcadoa, não .erão d. olvídos, I O serviço noturno sera efetuado pelas Farmácias
A direção. não 1•. r.8Ipouuliliu Santo Antônio e Noturna situadas às ruas Felipe Schmidt,pelos conceitos .mlt!d·o. 1101 .-:"-

3 T
.

tieol ... inado!:. 4, e raJano.
.

A presente tabela não poderá ser a Iterada sem pué
via autorização dêste Departarnen Lo:

Departamen to de Sa úde PÚ blica, em setembro de 1955.
Luiz Osvaldo- D'Acâmpora - Inspetor de Farmácia.

r:sta t>:epartição, pela rêúe de viveiros florestais, em

cooperaçâo, que mantem no E�tªdn, dispôe de mudas e se

i mentes de espécies tlcrestaís e de ornamentação, para ror
i

neclme àto aos 1',gric�ultores 'em geral, interessados no reflo-

I restamento de- suas terras, além de prestar toda orien'àção
técnica nécessáêta. Lembra, ainda, a possibiUdade da ab

'1r-!Jçà4. de empresttmos para reflorestamento no Banco do
Brasil. co m jurus de 7 % e prazo d�.'.15. anos.

O!> int"rt�s�ados em assuntos floreStais, para • cbten- --o--

eão dI' marores sctarecimervtos .e rellue1'erem autorizaçã<l 'I,u�a,jei!�!r!tnaeçoõ��a=!� :::".1::'de hcencapara queimada e derrubadas de mato, devem diàriamente e de imediato: .

Ili1'igir-se às Agência!; Florestais Municipais ou díretamen- JORNAIS TelltuDI
• ,'. 1 O Estado ..•.•••..••.. .. 1.021

PAi
...

---3-,------------0----.1-- 'I ::!"�;:;:f!���;S�içao, situada - rua Santo" Oumont nO, 6·�i���e�:T��d.·:::::::::: ::��:

'C T ,-

2,A7' C I P t I 395 A Verdade " , 21.010",lehHle' .. v -- ,a xa os' a. .

I j'"
.

I 11188

,$ .

.

I F.nd·ereço telegratico: Agrisilva _, "'lorlanópolis, S. C. J��;�;�IS �lela .,...... .

.

l/'
.

A'
" (pr�v�J�:fl'l� 1.114

* f "1';, V" g com segar ça
lfe���arj����.:::::::::::.: !:�:�

OUI1A/'fTE TODO DIA i 13 em ao M_ilitar :� 1.117-

! Sal) Seboltlao (Cu. l1e/ I'''''
.

nos �Af)CJOS I e rapidez M�t����Ld�··Ú��t��··c��: :::::

M"· D��"a�,'*
so NOS CONFOR'fAVEIS lttICRO-ONIDUS DO Ic������a DR.

/.
-

"

R4PI00
'

SOL BRASILEIRO .Corpo de Bombeiro.
:-..

."
':::: �(,.,) 'I' Serviço Lua (Recla.ma·�

-

� . 16.
., � � �

Florianópolis _ Itaja! --Joinville � Curitiba . po��:i� (i�I�' 'ê��;ia�,'ri� ::���; �I
.

l'
--! ��I�}�\N���S D��lI'adO) ,. 1.5114

.

Age"ncía :
B.uà Deodoro esquina_da 'rRANSPOlL'US----------------- -- ------ I • Rua Tenbnte Silveira 1'AAct.R��. , , .. , .. ', 1.700

Cruz"iro do Sul ... . ., lI.600
--,_.--------------------,--.,� Panalr .. , .. , .. ,......... '.6'1

Varii , , .. _.. I.IU
Lóide Aén.. .., .. '...... 1.'02
Re.l ,. 1."8

candinavaa '" ".""" •.100
HOTt.IS
Lux .....•..............• I.on

Iv t· 2.276,,1 ages Ic .. _ , .

!lIetropol .,........... ,. 1.147
La Porte .... . . . . . . . . . . 8.321

! Cadque . . . . . . . . . . . . . . . 1.44j
Central , n.694
!i;Atrela :......... 1.&7]
[delil ...........•.... _ . , , '.IU
f.STREI'l'O

INF'ORMAÇOES
UTElS

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

Luz

VENDE-SE AS SEGUINTES PROPIUEDA DES
A Casa n. 12 na Rua dos Ilhéus (antiga' Vtsconde

Ouro Preto).
A Casa n. 13 na Rua Silveira de Souza
As Casas nOs, 1. e 3 na Rua Sete de Setembro

Uma casa de pstuque na rua Servidão Moritz, (Morro)
com o terreno 6 x 14, preço Cr$ 18.000.00

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

40.000,00
A tratar com o Sr, Doralécio Soares ou o Sr. Sílvio

Sonsm í

'.111'

Raios- X
Ilpa..elh.,em moderna. com·plet. pau "U_'IIUeI' exanu

'

l'1Ldlol"'t ...
RadiflC',..n:aa e r.dJollcopla�.PRE' -VESTIBULARES 1------ t'ulmn-et!I " coração (torax)

Estomaro -. intestinos e figad I) ((Iolf!dlltor1'atfa).
Rins", bf.'xh:a. (PielnJ(uafia I.
Utt'rn f.' aTH�XOS: J.Jist6ro-<;al,.involl';'afla COI'II In.sufla

f,!ão das trompas para diagn6.'IUco da p.sttl'trU;dade.
Radiografias de ossos em ,eraL •

Medidas na.as dos diametros da bacia para orIenta
ção do parto (Rádlo-peIYlmetriaL

Dlllrtamentf' na Ma.ternidade Dr Garlo8 Corrfi�.

PARA AS FACULDADE8 DE DIREITO, FILOSOFIa,
MEDICINA, FARMÁCIA E ODONTOLOGIA.

18ANCO
de GRÉf}ITO POPULAR

fI', ,AGRíCOLA •.. Iv
.

RMo:rr�,16 ,
.. ,

, fLORlANOPOLIS - SI6..e�r�rln6. .

CURSO BOSCO
Matrícula: Livraria Lider, até 31 de agôsto.
Informações: Local acima ou pelos telefones 2316 e

H661,
.

Inícío da� aulas: 1 oe set.emhro.
..

'_
. _:

.. -.----

,.' ,

_ . ) \" ,r,J . ,

INDICADOR PROFISSIONAL':tI>R Fi?��u�rs�'os Mi\��::;clfoRMO, D��E_G.·Com pdtlca no HUlplta.1 81.. M 1!: D I C O RUa Vitor .eirel.. , 118.
DR. I T_,ORATO DR, VI ,a.,LMOR 1..0YIR i haL�ll!co de AIIB�. .,e .s onu

CLjNICA DE CRIANÇAS ION.: 1.'118 - rlori.nópoli�
m. °0 GARCIA' I'

CU'l do Rio de Janelr.
DR. MARIO ..,.,....,..,.

A.C1. CLINICA Mt.DlCA ADULTOS n.w...D_aeu 40 .parelllo r ....,utÓrloQ 11<"I ....a4. :;:a). J'CI"üI4a"e "a- CARDIOLOGIA Ooen"as Int.erna'! DHAUSEN• .

TUBII:RCULOSI ." •• ,,: 4.. "�dld.. III. U.I"'",'-
I C"lltultório: ,Rua \"i1;o'1' ••1- ....

C·L'· .. ·'CA M"'DTCA n. "DULTOSDR. ANTONIO DIB ,RADIOGRAFIA. RADJOSCOPLA ,'d."" "lO On.U
. ·reles, 22 Tel. 2676. COfGAÇAO - FiGADO - 1" .,_, A

MUSSI ! DOS PULHO.a

!
��� · ... terno �07 ('onnuo.!!; 111 •• :\ Horários: Seiundal, Qu...rtu • UlNS _ JNTESTD1QS II CRIANÇAS

CirurlCl. do Toru teruldac!e-Eeeola Sexta feir.. : Con.ultório - Rua Joio Pin·- Bl!lDICOS -

Form.do pel. f'.culd.da Macia- i ( ....r..le. do Prot. Oo:t4'1'l.' �"'I Das 16 àll 18 horat. Tratam"!nto muõerno da
.

to, 10 - Tel. ]11[. '11111.CIRURGIA JLtNI_ç:A .

nal 4e Medldna. TI.toloel.a. e t • drlCuu LIma) ResiMncia: Ru. Fdip. Scll. SU·U.IS I ConsultaI: Da. , tI • kc!""Gl:RAL-PAaTO�
1 TI.tocll'urrrlio do Hoall'!t.1 !'f•• "Ir-i.tuDo do Serviço d,. Clrar- midt, 23 _ 20 IIDllu. "pt. 1 _ Residência; Ru. ..tlni It·3 ..niço eomr1Clto e "pleia.l- ..... ri. KaIL.:.a< i ,1 .. iii. HOIIJllt':ll l A. P. li:.. 'T, ('� ; Te I. 8.002 _ Consultório - Rua Vil·tor- nior, 'I. Tel. 11.811. .

.1.udo dai DC..NCAS n. S.�HO· 'Cura0 de e.pedaU"ilçl. ..111 ,.

III" 11Io d� J.n ..'.,...
.

- __ .:.. . ,_.
. MeifeJ1es.. 22.IUS. (OU. modern.,. m6tod(ll " S. M. 1'. EI-I.teno - I-z:-uel•• J\ledlco do Ho�p,tal de CarIdade

. DR. HENRIQUE PRIS('() aOEtAI.no'lli61gnólâcol' tratam.nto.

Itente
tle Ctnt"lr!a ti. ·p�.t 0"8 e da Materlllda«!_e Dr. Carlos

PARA"'"
-'

DdG 1.• a's I'" boras.SULPOSCOPIA - HIST.!O. -

Guhnarlu. (ó!l.!.". Correa.. I
,..

..SO ...... • -

T!8TSA.LPINnOGRAJ'lA - Ri;'A 0-
CODr' F.II. Se�m'd' .. __ Dlll1NÇAS DI S.NHO&A - MILICO 'í'elefone: ConslI !tórlo DR. ANTONIO BA ALIS.O BASAL Jo' .�t11

P - • ) PARTOS - OP.RACOaS 1 Op�raçi'ie6 - [)ot'nç.. li .. .:t.- JUNIOR.. Ilailotera:..la, ,.r el!r&aa- o�:.nd••m laora lII.re.... I Coa.: Ru. Joio Pinto n. 111" Ilhor.. - Clinlc. d ... A?Dlt.? 3.41ó.
. CLlNICA J:SPECIAL();AV.ti nlEletrocoa'!llaçto - &aI II...a

Ru.: _ 2u. ..t. ..... Janlor,' dai 16,00 Ih 18,00 h('.�., I Cu:,o. de E8p�cllll".açao .;.� Rsidên<,iB: Rua Jol# do 'I' CIlUNCA"Violeh " fafr. ·VerüeUt..
RO _ Fone' !lU I Pela manhA at.ndl dIA-' .'{.,spltal .lo. :>eTVldor.. do

Vale Pere,'ra 158 _ Praia.' CODIUlta. dai II ii 11 hor••.COõl.ult6�10: Rua Traj.no. D.1.' riam.nta no Bo.pitaJ d. tado.
I• ta lo --, --

S di I C
. I Ru. e (À)1II. P.dra _h:·II1I111o.1° andar - Idit\clo 40 021 p. DR YLMAR CORRAA

I
C.ridade. (S"rviço do Prot. !Sarja .." •• da au ai e - oQuelros. ,1�Horjl.rio: Da. II �. 11 lloral: -

'. . Residênci.: Andrlide)

I I
Dr. "OS91. CLxXfCA Ml!lDTCA. Rua: General BlttllncoQ" 11. Consulta. - Peh. ma:nàJ ao

.

ADVOGADOSD•• li .aI 11 Ilora. - Dr.. CONSULTAS d•• 10 - U fio,
, 101. Telefoll': 1,11111. Hospital de r,,;rid.d., ---

DR. JOS:S: MEDEIROS·�!�ld'neial A,11l14. Trem- ra�u. Tiradenb, � - Pone IIU6 DR NÊWTON---jte ''u:a���I�it�r�!'O ,h�Q·Am N�::; ·ln. ANrrON 10 ('rOlHr1� r'JE VIEIRApow.kr, ...
DR. JOS.... TAVA0lS'ÇI O'AVILA Machado 17 �'Qui,., II. 'rIu ALMli:ID.\ - ADVOGADO -

.I!o b"�
. dentes. ·l'el. 2766 AOVO O �.;u f'i)ltal 150 - Itajaf

O 00..... IRACEMA CIRURGIA GIUtt.L ,ReaideDci. - rH Prel!14et!te lll •.,.ttóri,,· �

. �e�:; .,,,,,;, S!lntà C.tarint.DR. J'O'LI .....'. . Iloeuça. de SeDllora. - Pr.ctl- Côuth"" 44 I fT I --------------------MO�}I'STlA3 N:iR�OSA� )I loarl. - EletrlcJ.ad. K64lc.
.,

CLINWA ..h Hr!"í)i(o ..... II

D L D
VlElRA l!riNTAIS -- CLINWA G .RAL Consultório: Rua Vitor ••1- \ d

- Teil!f.. n.: U4t

r� au'ro aura
JlUCDICfl f Dr Serv�ço Nacional do U(I.D· -ele. n. t8 - T.lefone: 1107,' OLHOS __ OUV�DOS _ N',,'tU '

• .

.•SPICIALI�TA •• ..ol,80S. çaa Mental'.
• _ Con8ul�... : Du li lIor•• em

I • GARGAN'l'A
-----.----------OUVIDOS, NARIZ • t;A·,�r"tJL�'!'� Chof. do Ámbula� o

'iIlrt;-1
diante.fRA1'A.nNTO • Ol'JlIUO :.

ne Mental
, Resiclência; Fone "" DO

, DR. NEY PERF.ÚNEI Ir. V.r.elllo - N.b"dll>a�.i .. -

P.i"ui-tra do üocvltal -

R BI' ,

7'1 DR. GUER!lEIRO DA ;'ONSECA
MUND

II -. .• � ua: umenau n.. ,CI I d S
.

d OTOIlJ l'l'aSUltr.-90'"
. Colônia .,Sant'Ana

• _ DOENÇAS DO APARMLlIO DI- ,.'
\e e (I. erVI(o.

.

-

,
",I .' ..

.

(Tra .....,••t. ti,. .t:'lil.'" �-

'.
"),....�'jl ..oter�:pia 'plllo. ", .. tro- CESTIVO _ ULCERAS DO .8- �(:) do Hoaptal de FI0\,1_lIóll:O.ll. l' or�adc p. •

" F.cDlda�.:- !'!4>j!1 Cura r�dlcal �asInf c-Ç-Ô..eL..a�p.!��l!-!-C:l<.lI, �(1,,�er.çie, ! choque "I "'--rdlUOl. Ina•.lllJ. u-
'rOl'dAr.n II DUOD.NO .u.•• -

.o.sue 8 CI.TNT�1. o, APA ltW-

'llIaOI
d. r..edl.ctna nnl�' .", .. do

f'
}l"'-

. ',. '"llCI0-,."80...0.1. -- ... ,..,..!I

.....
" ..

pião )1aiariot""tP1a. P�i�,,·.cn;�-. GIA-DIiÍR]II[ATOÚ>GIA. :. OLI- L.HOR. MAIS. YODIlRNI)S PARÁ do Br� •• J aparé ffl!_��Jl-'!:tg,.a1"l: ar10 em 'lmbos os sexo..

.

.

Ó�lIIOIf - ".,...,.... ..w•••• : CO�-SULTA.s.;..�·.r'�" • "�""., NIC" .O:.l:a.u.
. TRATAMilN i'A -duo DOltlllNOA,8 �TO Da J'�.[1-0 �._ D<>enças do aparelho Dia-estivo e do s;nem.ll .l!IIf"V .....�.4. (>t__ &"••I,,11l"818. (�e", ta. da. 11 i.. 1'1. kou. ,':,., " da ESPECIALIDAD. I Aperfelçr'Rmen!e n� _Sa� '\te , . ,•• 1:11&&4.) (m.nU)· DR. JULIO PAUPI'l'Z

I
,Consultai - p.la multi ""O Sandi! Sao �idel" Horarl01 10YI as 12 e 27í ás 5.

.R(I·.n" .a.·' l. III ...:.'!'aa -I Rua Anit. �arl�,u, ••Q{!..- FILHO HO::-;PITAL. I !J,M, ..... � "ando Panlino Consultório: R. Tiradentes, 12 - la, Allóa,' -- !"O!ll&.4•• l� a. iII llor.1
. ce General Bltt..nco\r:t, a • ri A TARúB � dai • ••• �rerno pOI' I "'lOS do S.,.�ço·) " . lla. v,�, ".,- I RIi:SWlCNCUI ltU)D<o<......

�zx
Interno d. 20 ell�erma.a no CONSlJJ:..1'0IUO ' � (,.. 3246 -

"
lo'O ... tOr,o

S
.

de &,altro.lnt.roloel. ·.e
.

,lrurgu I .. .. .

-

C
.

,.1•• II - ,,,,,. ,!ln lj� Tel.2901 e
.. �rvltÇO C d R' d J Ir I CONS!TI.TORIO -

•• .01 . PfOt. Pe010 d. r�,ll.n ! ReSldenC1a: R..Lacerda COU_hIDO, l1S., ( ,oactlr.Jt ...." ]0.". ,. -

""an a asa o 10 � .1>8 o

IIlHEOS o.

�
..ti' ..- t

]l.. - U. '" r ----

MANDO V"'Y Ia (PrÕCto-'\W, Barardinelli), • '", �.. "
... ·.11 o pr'r .n.o na .... 11 ar· d.o Espanha) _ Fone: 8248.fone 1",11

__
DR. AR n..u.Jr' Curso-=--': de n.:urol., I. (Prof, I .RE�IDENCU '.!lpe Sdl., oldad_e - iI�cola. '

.----.---:----- RIO DE ASSIS - 'Aús'tregesilõÀ
'

. 1nltlt nO W�.. I. 2186 Prof. OtavIO ROQrIiUea Lnu ,DU SAMt) EL FONR.CA
I" CU te. 1.b·"tll 'Ei interno 'a..... H I lta' 'mater I -_. ,r--

-

Interno por ! .. 1)0 do p nto ,...-_-.....,.,.....,....,....,-..w.t'....._w_·. .._..,._·.....· ...._....-..--..-..._-..w...,..
. .

OI:NTlMTA Il". St'rv «,;o...e . B
.

V A �
... p -

•

-

fi e noCIRU"Gl�O. �
.

"t...
·

eh "..ietl1ncla MUlllci..al e li,,,,- p·,dade . m.ra,
. ,DR ANTCN�O MONIZ ' o .0

Clin\ca -- CIT\ll'f!· _. Pr
pital de Cuida... DOENÇAS Jl>;"l\o.qN.AJPrc.

<rI
.

OPERAÇC�gDeutár\1I ('I,LNICA InDICA D" C�- Coração .. Ibt�m.cO), h--- DE ARAGÃO ;::_L!NI�A DB �.)U!,'J.,Ratei. 'I • I.t.,..-V .....s,_. .

QAB • ADULTOS
.

flll'ado e VIU bdiar... n.teIt1110� CIRURGIA TRl&UlIA'l'OLOGU DO�N�,AS DII ....lINL (JR .• S
Con.ultório , ",d4bel .. , I ....

" _ Allreia _ ,rioa c út.ro. \ ., ..".
Ortop.di. C�N:SULT��:. ho Do.pita! Q.

J'ern.odQ .aC!k••• I. i
C>onlultório: :a.a N.II.. lIlt�� Conlultório' 'Vlil>r

lM1•• ' Consultório: _ Joio Pinto, 18. Ca�'ldade dUII'lamente pela ma·
f.l.tl'tl..� "11

_, 11" rbado.' - �n.1l1ta••a. U .... n.

I
Da. 16

-

ia 17 diarham.nto. nha.
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I

I
I
I

i
--��_...--------

-----_.� -_.--_.-.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



------;---_...........__-

Plorfanêpolls, Sexta-feira, 21 de Outubro de 1955

mundo de sabedoria. De ou

tro lado, uma mãe que é

calma e alegre, que con ver

Uma das maiores alegrias sa normalmente. com a cri

.a sua "carr-eira" de ma- ança, deixa-a mais à von ta

.iãe virá quando o seu pe- de e ansiosa para se comu

�ueno atnnreco, lá pela id-a- lliém' como seus semelhantes.

:8 de dois anos, pronunciar O cutro extremo é a mãe

.ima frase clara e completa. mandona e dominadora. que
Repentinamente, vocês dois sufoca o desejo natural que

,,(idem conversar! Até ago- a criança tem de se mani

l'a se bem que já entendia o fl'star.

____�:-::-:--::-:-:------__.......;__..._---
•

d'
.

.

lU� voce IZla,' sua única Os melhores professores

MANUAL DO IMIGRANTE espoRia eram u.ns sons es- são as outras crianças. Seu

ranhos, que tmham vaga I tagare1ar contínuo fará com

Alem de seus ladalomas, uma cartlalha
�emelhança com a língua de que seu gênio-mirim aumen

.1guma tribu selvagem e re- te o vocabulário de modo

d 'a t f I
nota. Aos quatorze meses, o espantoso. Programas in-

e Ingua por uguesa para os i hos eu pe.quen� prodígio já fantís de rádio e televisão

Na maioria dos casos, as RIO, 19 (V. A.) _ O De- cola, em português e nor
�onsegula artIcular algumas (onde existirem), também

essoas 'dormem em posi- partamen�o de, EGtudos e idiomas citados, que -tratará
palavr:ls isoladas, mas isto serão valiosos auxiliares

ões incômodas. Os gran! lanejamento do Instituto de aspectos !terais clr "�,J'.;Clll-
JificEme�te poderia formar Alguns discos especiais pa�

es travesseiros, por exenl-
�

" ,_ , base par'" uma convel'sa
. .

:acional de Imigração e Co- tura bra'sileira.
"" < - ra crIanças, aJudarão. e fi

lo, I?antêm fi c.abeça alta onizac.ão está confeccl'onan- O D t
"ão brilhante e intelectual... própria mamãe, que natu",'t:-

_

f
ep'ar amento ct� e�tuclc�

, .

. emalR e em poslçao orça- do o "Manual do Inll'o'l'anto"
O t.emperamento. e a per- mente, poderá 'participar'

la Nessa � d'
�

f'
,

" � e Planejamento do iNW es- I d d d
.

, .:; �on lçoe�, Icam folheto em varias linguas, pera em breve fazer a distri- �?�la 1 a e as �rlan�as va- desta �bertura de horizon-

Ompl'iml os o esofago, a dentro do plano de adminis-I buicão do matenal ('itaclo Ill<:m tanto qqe e pengoso e tes maIS amplos, tirando um

l"aquéia e os vasos sanguí- tração do presidente Carlos nã� apenas nos 'nucleo� co.: \i1�.lllSto esperar a mes�1a r�- �empinho diário para se 3en-

eos ai existentes. liriato Saboia Ilon'al' t d
plClez no falar, em Cl'1ÜnCas tal' com· seu filhote de ano

Ad.
.' I S e ceFl ros "e concen- (d

.

.

. .
...

xxx
o orour, repouse me- O manual consta de infor- trac,ão de imigrantf"" cl",.,""tr'o· .

a .mes�� l(�ade. Uma cr�- ? melO. e folhear um livro

1:,' t t I t
.- S S lhor, descansando a ca- I

�
- .. nca qUI0�:t e o d 1 f f t I

'/ .l'..S :l.vam presen e n e eg-nl1 c reUl1lao, o r. e ra. nações completas sobre to- do país como tamh'Jll 1'OS
," < .' p n el'ac a 1- lU an I. apontando para

Henrique Berenh:l.usen, Sr. e Sra. Prof. Sálvio de Oli-I l:e�a sõbl'e um t.rav�s- 103 os aspectos políticos geo- pontos 'de emba' "
., _I nra !"!'�llS tempo escutando �ravurfls de objetos fami-

veira, Sr. e S.ra. Dr. Fulvio Vieira, Sr. e Sra. Gentil Fer-\
seIrO pequeno e macIo. graficos e rudimento., de Bis- grantes que se r�2�: "e 1l1�1 � observ�ndo, ant:s de co- liares e pronunciando os

ratz, Srta. Joaquina Blumemberg, Srta. Lizete Olinguer, I
- SNES. ,0ria do BrasÍl para ori'enta- Brasil Possibilit�nSd ,1l�1l� uO meçar :'. lalal:. lV!u�tas vezes nomes ('om clareza.

Srta ..... Helia Origlles, Sr. e Sra. Tenente Fernando Vie-! C f'l f I' ção cultural do imigrante aqui �em trabalhao. ao.,. q�e o garotll;�o e tllmd� e en· É intel'( ssante notar que

gas, Sr, e Sra. Galldino Lenzi, Sr. e Sra. Luiz Fernando Ora0 I 010 leR além de ensinamentos gerai� durante a viagem �' �ma.� iergoP!·.1U,G e enSRIa seus testes provam que ,meninas

Sabino, Srta. Tereza Fialho, Srta. Nice Faria, Dr. Ar- Em fins âe �utubro :01'- inclusive de alimentacão e 1'0 contacto com � r po���nel I '�ovo;s �!"H1,h�ç l"flCntos q an- falam geralmente um mt\s

m.,ndo CaiU, S": Ma'",o Bo,ge'. Si�ho"nh. Olga V. "ente, o PROF. DR. HU-' pmdueão, alemão, '1'10: ho- conh;,lmento, ","l;Pd:;�O'�' 00. �,ta "".:nho, .nt�. de ,n'" dê que o, pequenoa

L,roa
...

S,.ta. B.,d"". Ro,", D,. Dano Cneva lho, S,'a. B BRTO ROH DEN, ,obeja- 'landê, , polonê, a <o, dis- .0 pais.
C"b,.-I? ;"'. um,u d,10>'>0 "cp""n'",-t" do ,",o !o,-

Eva11l1de Mana Lenzl. '1ente conhecido através de
I tribuido entre as cqlonias

dê paren E'S enca�tados. te. Elas aprendem mais pu-

xxx ;árias dezena13 de livros fi-I das respectivas etn.ia's, Des- �
I

Ol�tl:O, ,fator Importante lav�'as novas e usam fntses

Não há dúvida que esta recepção, foi mais uma das �osófico-espirituais, dará tina-se a facilitar a a'.>simila- �o. falaI e � atmosfe::a que maIS longas. Entretanto, es-

boas festa i:! que tivemos nos últimos tempos. início a um éurso filosófic� ção do imigrante, l\10TO.R ALBIN 10 H P
rema no la!. U�a mae que ta precoce tendência de r�va

por correspondência em 20 hngua vernacula pelo meto- Vende-se um novo ainda
demonstra. tensao nervbsa é contrabalançada pelo f.ltl)

lições com 100 pel:'gUntas do direto vem sendo impre,- encaixotado.
�uando CUIda do bebê, que de meninos serem maL-,

,

E l' l'
- .

Entrega inw· haz suas tarefns sem pro
' .

d

l'm 10 meses, sendo a men-
sa. sse IvrQ (�stina-se ao.;; linta.

.

.

<"
- agels com os edos, CUlltle-

,alidnde de Cr$ 11000 filhos dos imigral'ltes 11a ida- C
(lllnCla�' uma j)nlavrinha si- guindo brincar melhor eom

,.
d

. . ,artas - Caixa Postal. quer�rá com q f

No fim do curso, os estu- I
e escol�r. !\.lem di'3so cuida., �26 _

" _ ,.ue o pe- eO'�rnent.as, blocos d.; ar·

lantes receberão um volume se de edItar a cartilha ag' i,. Florianópolis ��e�'��lchop�.�pII�I.toraIa dentro mar e brmquedos mecâni-

l�presso contendo a maté-

pequeno cos,

ia, versada no mesmo, ulte
,'iOl'mente desenvolvida e

l-profllndada.
Mais informações e ins

crições junto ao INSTITU
TO BRASILEIRO DE EX
TENSÃO CULTURAL -

IEEC, Cx. P. 5076, São Pau
lo (e NÃO ao Prof. Rohden),
dando nome, sexo, idade,
profissão, 'estado civil, en

derêço, cidade, Estado.

ATENÇÃO - Não man

de dinheiro. As lições S'el'

lhe-ão enviadas mensalmen
,,,. - !'U� � I te, de duas em duas, pelo

Rnhel'to Lacel'da - Diretor Geral Reemb"ôlso Postal. - (Bl'.). I

-
----_ .._---
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I Zur}': �achado, e....
-

i

I ACONTtCIMtNTOS SOCIAIS I
•

•
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"São Judas Tadeu".

ANIVERSARIOS
A VIDA SOCIAL EM BLUMENAU

xxx

As 5 horas da t::tl'de de sábado na cidade de Blume

nau, o simpático casal Sr. e Sra. João Nohrega e seu f ilho

Sérgio Alberlo, receberam em sua residência pessoas ami

gas pa a uma elegante reunião. Na sala de recepção ao

alto da lareira um custoso espelho de cristal, dava ao

. s::ílão um toque todo especial. Ali estavam os elegantes

reunidos e des(;utindo sob os Iamoscs figurinistas. Dona

Silvi:1 nnfitrifL de fino gosto bastante atenciosa com :;;S;

Sras. e Srtas. Em outro amplo salão ela residência, 0 fl'.

SérgiO Albedo, atendia seus amigos, e formavam rodas

em gostoso "bate-papo".' O Serviço de bar e copa, nada

tin hn a desejar.
xxx

Entre os convidados notava-se a elegância das

Srtas. Marily Deecke, Edith Poerner, Clar ise Schulurt,

J uracv Foes da sociedade de Itajaí. Srta. Tereza Fialho

uma das dez mais elegantes de Florianópolis, Srta. Ju

raridy Miranda, Rninha da Sociedade Carlos Gomes, Sr.

e Sr:1. Alcides' Machado, Sr, Francisco Hoete, Dr. Wilson

Melro, Sr. e Sr:l. Luiz Fernando Sabino, Sr. e Sra. Gau

dino Lenz i, Sra. Otília Fialho, Sr. Eunildo Rebelo, Sr,

Felix 'Foes, Dr. Dib Cherem, Sr. Sideny Lenzi.
xxx

Cocl.. i-tail: Na confortável residência do Sr. e Srn.

Raul Deecke, sua filha Martly ofereceu um fino eocki

tail a pessoas arnigus em a noite de domingo. As bonitas

folhngens e a rica coleção de porcelana dava um ar ar

tístico na confortável residência. Não é só o bom gosto

no vestir que tem a Srta. Mal"Íly, como tambem receber

,....convidado!'; em sua residência, e ali estavam as repre

sentações de Blumenau, Itajaí e Florianópolis.
Entre os presentes notava-se: EII1 um linelo e con

fortável sumier a elegante Tereza Fialho; palestrava

seriamente com Dr. Wilson Melro.
xxx

Srta. Edith Poerner, falava sob escritores com o Sr.

J osê Mario Nobre.

sr, Raymundo Cabral

1e Lanor
- sra. Ala ide Felipe Vaz

.sposa do sr. Jose da Cos

a Vaz
- sr. Ruy M. Correa

-:- sr. Orlando Ferreír«

le Mello, inspetor escolar
-- sr. Paulo Gil Alves.

'uncionárto bancário apo

.entado
- sta. Leon ida F'refa hl
- sra, Dulce Maria ,Pc

lrosa
- sta, Iraní Silva
- stn. Marcia Meirelles

le Maia
- sta. Eunice da Silva

tamos
- sr. Almir 'Saturn ino de

:J'ito Filho
- menina Maria de Lour

les, Livramento, filha do

,1'. Arthur Livramento
- jovem Antonio César

'e Sá, filho do sr. Alvaro ele

;11 ;

eAZEM ANOS. HOJE:

- dr. João Bayer Filho,
um dos proceres da UDN

rêste Estado;
sr. Pedro Jones Sil-

"a;
sra. Rica Fernandes

ssposa do sr. Melquíades
."ernandes;

- sr. Alvaro Beck, re

lresentante comercial
_ v i uva Alzira Corte

"teal Camisão
- sr. Juarez

�ardoso
sra, Ceci

Fortkamp
sr. Waldir José Meri-

rio

xxx

Srtn. J'uracy Foes pensava seriamente no seu apai

xnn a do que eRtava viajando "N.W".
xxx

O Sr. José EUl'acy Souzn , converçava sob idiomas

com Srta. Fialho.
O Sr. Ladislau Kuszkowscki dizem ser um dos bons

j.ai-tidos da cidade, «stava pr-esente a reun'ão. Sr. e Sra.

D.falma Leitão, Sr. e s.«. Gauelino Lenzi, Sra. Otilia Fia

lho, Se. e Sra. Alcides Machado, Sr. e Sra. Luiz Sabin o,

o jovem J unter Deetkc, ;::'&', SNgio Alberto' Nobl'e;;a q ue

festejava seu aniversário naquele dia, e foi bastante

cumpl"imentJdo. Dr. Dib Cheren, Sr. Rubens Pereira

Oliveira, Sr"Felix Foes, s-. Sidney Lenzi.

sr. André Estefano
o alto Comercio local
- sta. Maria-Tereza Bas

os, fi!ha do Des. José Ro
ha Ferreira Bastos

;xxx

Nada tinha de desejar o serviço de bar e copa. Posso

afirmar Ma rily é uma grande anfitriã,
CLUBE 6 DE JANEIRO

Convite

�
DiJ'.etoria d.9 Clube \6 de

'anelro e Gremio Cruzeiro
'o Sul, convidam aos seus

ssociados para a soirée que
e realizará no dia 22 do

orren te.

xxx

Um bonito' prédio 'todo de pedras e muito ferro. Sá-

bado houve um desfile de Modas.
xxx

Visitando lojas da cidade de Blumenau, fiquei sur

preendido com o estoque de bom gosto que tem a "Casa

B'jger,r. É dígna de um desfile de modas. Exige-se' apresentação de

onvite ingresso, c;rteira
li talão do mês.

A Diretoria

xxx

Com prazer registro em minha coluna, o contrato de

casamento, da Srta. Lêda l\Iaha da Costa com o Dr.

Laéliõ Luz, Aos' noivos, cumprimentos da coluna social. ---------------------

Preceito do Dia
'oSIçÁCf PARA DORMIR

xxx

"Chapéus em Telévisão". Uma festa organizada pe

la cronista Emely, rio salão do Lux-Hotel sábado dia

(5). A renda desta festa será em benefício da Igreja

xxx

Aniversário:
O Sr. e Sra. Serafin Faue, receberam pessoas ami-

gas em sua resielência, quando festejavam o aniversário

do .Sr. Fauc. Dona Zenaide B. Fa uc, mais uma vez, mos-,

�rou' ser g'rãnde anfitriã. Os convidados naela tinham a

desejar no serviço de bal' e copa, Um conjunto musical

deu maior animação à festn flue demorou-se até alta ma-

drugada.

Social do
!!IIII ;�SESC �

�4,�"'Mf'!n JB .:

Dep. Reqlo9�1 em Santa Calarlu'a

Servico
,

CONCURSO DE ROBUSTEZ INFANTIL PARA FILHOS

DE COMERCIARIOS

Acham-se abertas as inscrições do conct.fsó de Robus

tez Infantil para o Filho do Comerciário, podendo ser ins

critas criancas 'de 6 meses a 2 anos.
.

As insCI�-icões serão aceitas das 9 às 12 horas no Jardim

de Infância Murilo Braga _ à rua Almirante Alvim, 0'. 20,

e clns 14 às 18 horas na séde do SESC, à Av, Hercílio Luz,

n, 57.
Os vencedores receberão valiosos prêmiOS.

Você sabia que I.'SONETO
ZEFERINO BUASIL

De leve beijo as suas mãos pequenas,
Alvas de neve, e, logo, um doce, um, breve

Fino rubor lhe tinge a face apenas
'

'

'De leve beijo as sua,s mãos de neve.

Ela vive entre Iíríos e açucenas,
E o vento a beija e, como o vento, eleve

Ser o meu beijo em suas mãos serenas:

- Tão leve o beijo, como o vento é leve.

Que essa divina f'lôr, que {> tão suave,

Ama o que é leve, como um leve adejo
De vento ou como um garganteio de ave,

E já basta, para meu .tormento,
Saber que o vento beija, e que o meu beijo
Nunca será tão leve como o vento ...

ULTIMA MODA

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

Síndica to dós Ounduteres de Veículos Rodoviários de

Florianópolis.

NOTIFW.\CI\O
Notifico. ,\DS associados, que foi fixado a da ta de 15 de

l'fovembro p, v. para reaüzação ela eleição da' nova Direto

rln,
'O pr::'i:o pa ra o 1 egi. tI'O de

I (la primeira publicaçâo dêsta
(fll cinco dias após.

-

Nota: - Para maiores tntormações aos Srs. socíos em

pleno gozo de seus direitos soclaes, procurem
a nossa sérle a Praça 15 de Novembro, 2G .

Sobrado, N/ Cnpital, tôdos os dias utels, elas
8 as 9 hora$ da manhã.

'

chapas, começará na data

"[lO�iücação", e termínnrá

Vestido muito feminino e simples, criado por Best a d

JO' Em estilo prince�, de mangas compridas, gola bran�a
.ara alegrar, abotoa até abaixo da cintura com botõ d

f. ít ( I)
oes e

;n el e ap a

Florianópolis, 19 ele Out1{bro de 1955

Alexandl'inbo Barreto Silva - Presidente

por SINHÁ CARNElRO
CONSUlTORA DE HIGIENE INFANTIL DA JOHNSON & JOHN.SON

"APRENDENDO A
FALAR';

AVENTURAS DO ZE-MUTRETA
,

"
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As>- 8hs.
Beveilí MICHAEL

I Richard EGAN em:

MULHER SEM BRIO
em 30 N o Programa:

Reportar Na Tela. Na c,

Preços: 7,00 -' 3,5Ô.
Censura até 18 anos.

< "",

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

II X
6uaran-Í x Paula Húmos As 3 - 8hs.

"Na Téla Panorâmica"
Fernan del - Puolo S'1'O

,

PA - Gino CERVI em:

O REGRESSO DE DOM
CAl\'IILLO

No Programa:
Atual. Atlantida. Nac.'

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

•

Domingo:
o CAMPEONATO PROSSEGUIRA' NAS TARDE DE SÁBADO E DOMINGO, COM DUAS BOAS PARTIDAS. NA SABATINA
ATLÉTICO E TAMANDARE' ENCERRARÃO O PRIMEIRO TURNO E NA DOMINGUEIRA GUARANI E PAULA RAMOS DA

RÃO INICIO AO RETURNO

RIO, 20 (V. A.) - Foi convocado o avante brasi
leiro Vinicius, do Napoli, para integral' a seleção ita l ia
na que enfrentará os hungaros, Quando da transferer.cis
do atacante brasileiro para a Itália, adiantava-se que .o

ex-defensor do Botafogo descendia de familia paninsu-"
lar. Agora chega-nos noticia de Nápoles, de que, entc€
os craques convocados para .o quadro que formará con

tra os "magiares" consta o nome de Vinicius, e que a SL;a.

descendencia italiana te_ria sido mesmo confirmada. Essa

informação é sem duvida das mais interessantes, aguar-
dando-se contudo; a sua ,confirmação.

.

"A Produção Inesquecivel"

I Não sei por qunuto tempo
poderei resist ir, dando os

I
meus labi('� a um homem e o

meu coraçao a outro .. ,

Catherine l\ItLEO]) --

VIII Jogos Universita"rios l1atarl·nenses i��::�ifi;:;�;u,;:'iiPti ! Cine Not.iciaiio. Nae.

PROGRAMA PARA HOJE: VOLEIBOL - FARMACIA E ODONTOLOGIA X CIENelAS ECONOMICAS; BASQUETEBOL - FA- ! �����l�"� l�t�O 5�12;,��'
CULDADE DE DIREITO X FARMACIA E ODONTOLOGIA. LOCAL: ESTÁDIO "SANTA CAtARINA", COM INICIO ÁS :�Qll!.19,30 HORAS I' A, - 8"
-

Mãnilesta-se'-o-P-ap-a-s-ô-br-e OS Esportes ICERTA,MES GAUCHO E PARANAENSE- ;�fi��:::�e�!:-N::=�
CIDADE DO VATICANO, 19 (V. 11..) - Da "lo�gia" I,:lade nos compron�issos; a mo�estia nos tri�nfos; a gene- Damos ab::dx? as classificações do.s certames gaucho.

central da basilica vaticana, o Papa falou a cerca de Olt�n- j l'osld�de e:11 relaçao aos venc�dos� a serel1ld�de em fa�e, e ps runaense, apos as i-odadas de domingo : I
ta mil atletas e esportistas fíliad�s ao Centro EspottlVO das situacões ad�ersas; a paciencia em rel.açao ao publí- :

".

GAUCHO I
Italiano que apinhavam a praça Sao Pedro. LOO; a temperancía. recomendada pelos antigos". .

I 1° - Grêmio, 3 p. p. I
Depois de haver afirmado que a ação da Igreja não; "TodÇls essas virtudes -'·ressaltou.o Papa -:- embora 2° Renrier, 4

, I

podia deixar de levar em con:ideração o impotente dese�-I �:i�aI�\,re.3pei�O a uma atividade física, são genuinamente 3° - Intel:nacional, 5 I
volvimento do esporte, registrado neste seculo. SUj:1 Santl- . crIstas .

. /.' :" I 4°
:- Flor íano, 7

dade afirmou que existem virtudes naturais e cristãs sem! Lembrando que segundo o ensinamento dê São Paula, I 5° - Aimoré, 14

as quais o esporte não pode evoluir, mas decairia ·num ') esporte pode representar "uma ascenção para Deus", Pio; GO - Juventude, 18

materialismo que se encerra em si mesmo, �rr acrescentou que essa concepção espiritual não está em : 7° - Cruzeiro, 20

Em seguida o Papa passou a delinear as tarefas que ívergencía com a tecnica. ,I 8° - Flamengo, 21

cabe levar adiante ao Centro Esportivo Italiano: a difusão Depois de haver frizado que "multas invocam ° regres- . 9° - Nacional, 22
da atividade esportiva mesmo entre a juventude economí- ) ao esporte puro" em que não ha excegsões para "comer-110° - Força e Luz,. 24

camente desfavorecida e a preparação não somente tecní- .a.lizaçôes" e "estrelismos", e o Papa fez votos de que ern : O avante .catarinense Juarez, do Grêmio, está

camas tambem .espírttual do esportista e dos dirigentes. odo o mundo sejam defendidós os altos ideais do esporte. I: Llg:ll' na. relação dos artilheiros, com' 10 gols.
Depois de haver reconhecido a alta importancia de uma A proposíto da designação de Roma como sede nas

.

PARANAENSE

técnica perfeita, o Sumo Pontífice convidou os esportistas roxírnas Olimpíadas, Sua Santidade "acentuou que a es- 10 -- Atlético e Monte Alegre, 5 p. p.

a evitar as formulas frias que impedem alcançar Os mais )111a da capital italiana" permitirá a muita gente respirar 20 - Coiitiba, Operârio e. Ferroviário, 10

profundos bens espirituais visados substancialmente pelo ,ar da universidade justamente do centro da crístandade", : 30 Guaraní, 11

esporte.
.

. , "Se é muito oportuno - concluiu o Papa - nos-tern=] /[0' t- AguuíVerde ePalestra Itália, 13

Descrevendo mais adiante as normas de uma educa- os pres2ntes, favorecer a nproximaçâo entre os povos, a II 50 Cararnurú, 17
r

ção esportiva e cristã, Pio XII declarou: "Os cuidados do .m de que elo conhecimento mútuo surja amor e rraterní- GO .Br itân ica, 21

corpo não representam um fim mas um meio, pois devem 'ade, um encontro em Roma, mãe dos POV'ClS e paolí'ícadcra 7° Morgen au, 23

ser realízados com o intuito de alcançar a perreíçâo inte- e todos os povos, consolidará sem duvida,' mais eficaz- A próxima rodada: Sábado - Britânia x Morgenau ;

Iectual e moral da alma. O exercício do esporte não deve .iente nU3 fileiras elos jovens e desejo de paz e colabora- domingo - Atlético x Palestra Italia e Monte Alegre x

impedir o cumprimento 'do dever ao estudante, ao traba- ia", Guarani.
Ihador, ao profissional, mas pelo contrário favorecê-lo, pelo
menos' indiletamente, reforçando e revigorando as ener

gias. Motivo algum dispensa o esportista do respeito da lei

moral, na sua triplice expressão: Deus, família, sociedade.
Deve ser lamentado - disse nesta altura o Papa - o erro \IOTICIAS DIVERSAScqmetído por alguns; que pretenderiam contar com o di- :,
reito de dispor livremente do seu corpo e portanto, de sub
metê-lo a tarefas estafantes, a fím ele obter o que as suas - Solidários com o presi
rorças são incapazes de alcançar. E' lamentavel o uso de lente Fábio Carneiro de

estimulantes, os quais, alem de depauperar, talvez írrerne- Mendonça, demitiram-se
I

díavelmente o organismo, são considerados pelos peritos .arnbem os membros do Con
como uma verdadeira rraude. selho Nacional de Despor-

Frnalmente S, Santidade enumerou as qualidades ti,;; tos.

perfeita educação esportiva. "A lealdade, que veta reccr- Biagu ínha, antigo deferi
rer a subterfugios; a docílidrule a. obediencia .às ordens sa- ;01' do Botatogo, acaba de
blas de quem dirige os exercícios ele turmas ele atletas; '"5" ser COI1 tratado pelo _

Fer

pirita 'de renuncia, quaf-Jdo é nece-sano arcar com um p.i- roviário, de Curitiba.
pel"secundaria, em prol da vítoría do 'c.anjunto; a- fic1eli· - Informam os jornais

.---- � que o ponteiro Lauro, vin-

VINICIUS NO SCRATCH ITAlIA. NO iulado ao Atlético, desta Ca-
pital, acha-se em exper ien
cias no Ferroviárto, de Curt-

'

tiba.· I
- A próxima rodada do

certame carioca é a seguiu-
I

te:
Sábado: Flurninense x Bo

tafogo
Domingo: Ainérica x /Vas

';0, Mad'olreil'a )\: Bangu, Fla

mengo x São Cristóvão, Ola
riu x Bonsucesso e Canto do

"O
__

s- •. _.'"t.;.,," i

Estado Esportiv
�•••••••••••"."."••••••""••",•••••••••"•••••••••••&.1� �� Q A•••••$••••••••af
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�
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As 5- 8hs.

'I'echn icolor
No Programa:
Noticias ela Semana.
Preços: 9,00 - 4,50.
Censura. até 14 anos.

Nac.

As - 8hs.
F'ernnn do LAMAS .- .. Jm.e

POWELL - Wen del CO
REYeem:
nICA. MOÇA B UOJ'iI'fA

Technicolor
No Programa:
Esporter Na ·Tela. Na�.
Preços: 9,00 - ,4,50.
Censura até 14 anos.

DAS "

-- Com : Wil
liam Luntiicarn - teel:J:il',l-
101'

Corr :

4°

l'LEXA U ili:m.\ --

H,,;;, A I �( 1

I) Hü:\'BM ,JI!; AÇO

DINAMO, CAMPEÃO DA RUSSIA
Rio x Pürtllguesa.

11/1':... E p,;,
Preços: 7,00 - 3,50.
Censura até 14 anos.

Perdeu-se
Pede-se à llessôa que en

cltntrou, na noite de 30 do

mês p.p., durante o comício
(h Aliança Social Trabalhis

ta, na Praça Pereil'a e
.

OU-
. veil':l, uma capa de so.mbl'i

nha,
.

de seda verde, forrada,

de vermelho, a fineza de en

tl'eg;ar nesta redação, que se'-

rá gTatificac1a.

MOSCOU, 19 (U. P.) - Com a. sua recente vitól'iH
sobre o Spartak, sagrou-se o Dynamo, campeão de fut�
boI da Russia. Domingo foi flisputada a finalissima da'
"Taça da Russia". E o esquadrão do Exercito Vel'mell:o,
conquistou dificil triunfo por 2 x 1, sobre. o 'Dynamo e

ganhou a "'Taça". Portanto, Dynamo, campeão e Exé'rci·
to Vermelhã, vencedor ela "Taça", Contudo' foi suspensa :::'
entrega do trofeu ao quadro da Casa Central do Exercito.
até uma exame pelas autoTidades competentes, da atLla�
ção do arbitto que sofreu impugnação pelos dirigente':'·
do campeão.

.

..,... -�.-"r _-..-.-�� �� ..

VENDE-SE

CLUBE ATLETICO
GUARANI

" '.-:-':'

Uma linda casa de madeira, toda 'pintada a oleó,
envidraçada, venezianas, com 7,10 de frente 9,OQ ele 11111-;
dos, varandão, 3 qu:ú·tos, sala, varanda, despença, ag'ua"
luz, chuveiro eletrico, fogã.o econômico, tanqlle, quintal
com arvore frutiferas; muco na frente, etc. por 120.000,00,'
sita a Rua Campos Novos 63, nésta Capital. Motivo::
viagem.

Tratar no rnesmo- endereço.

A Diretoria do "CLUBE
ATLÉTICO GUARAN.Y, le
va aó conhecimento dos

portadores dos talões da ri
fa da máquina de costura
marca "MANSON", que pOl� I
mo'tivo de força maior, à Imesma ficou transfel'ieln pa
ra EXTRAÇÃO DA LOTE- I
ElA .FEDERAL de 21 de I
DEZEMBRO DO CORLEN- iTE ANO. I

Florianópolis, 18 de outu
bro de 1955

�. � � A }I ISC.UNIA .U.tn.
I,.. v..'ra d... IUdid Il.C.A.
\'hot, V__'V1lI... DlaeeL

A Diretoria

BENIGNO JOSÉ DOS
SANTOS

Consertos de maquinas e

l'_elogios.
Endereço: C a p o e i r a S

(fr.ente a entrada estrada

do. Abrão). )<

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



Em dado momento, passou'Buenos Aires - (APLA) a mão nua sôbre a- minha.
-- Em todos os países do Não sei o que me ocorreu,mundo as pessoas caminham o que se desmoronou; que
com as pernas. Em Buenos coisa se destruiu. 'Disse-lhe
Aires, caminham com as categorica·mente "não".

-mãos. Nas vias principais, Oh, sombra de minha ami-
como Florita, homens e mu- ga longínqua, agora que te
lheres vão desordenadamen- Inoves inquieta em um além
te nos dois sentidos, na- rua de onde não se tem a expli
e na calçada, sem a mais cação de tudo, mas se sabe
abstrata hipótese de direita com alguma antecipação
ou esquerda e, em vez de aquilo que na terra se des
girar ao Tedor do obstáculo cobre com atraso, saberás
humano, o empurram para o que nosso corpo emite raios
lado, como se afastassem infra-vermelhos. A mão da
vacas num estábulo. O es- quêle senhor devia possuir
trangeiro que .pela primeira uma carga excessiva naque
vez em Buenos Aires rece- le momento, para tua mão
be um empurrão, ou sente que, naquele momento, ti-

.

no ombro uma mão decidida n ha uma receptividade mo

que atenta sôbre o centro dificada. A ti ocorreu b
de gravidade, pergunta-se mesmo que à empregada,
no meio de que povo caiu; com os pés descalços no pa
logo pensa que pode ser um vimento molhado, que de
costuma elegante da ar isto- sencadeou a incrível cor
cracia agropecuária e, após rente de 225 volts do ferro
quinze dias, estando com ?e engomar; tu reagiste.;pressa e, se se encontra en- aquele contacto da mão com

tre os pés de um desocupa- um "não", enquanto teu co

do perplexo diante 'de uma ração estava carregado de
vitrine que vai olhar, ou pa- impaciência para dizer
ra resolver a direção a to- "sim". É um fato antigo, do
mar, adotará também esta" qual- falaram todos os jor
defesa do homem que sabe nais: o "uppercut" que um

uÚliz[\r seu tempo contra senhor deu na rua Florida
a quêle que não sabe como em outro senhor, que em lu
empregá-lo. Também eu que, gar de pedir-lhe passagem
das primeiras vêzes, sofri com um "pardon" à século
ao sentir-me deslocado co- XVIII, tocou-o olirnpica
mo uma valise, tenho, de mente C0111 a mão. O campo
vez em quando, a satisfá- eletro-magnético dos raios
ção de dar um empurrão 110S infra-vermelhos que ro de ia
cem qu ilos de um indeciso tõdas as pessoas, f'or
ou nas oscilações pen dula- ma uma perigosa auréola As anrtoridades de dois Esta

res .de um idiota. 'que varia com a saúde. dos sententríonaís da It,rim

Mas, se no íntimo me ab- Mistérios da fisiologia! Não calcularam, que .:18 grandes
solvo ante o tribunal des- podemos prever o efeito de inundacões deixaram um

portivo da minha' consciên- um gesto, ou a ação de uma saldo de 1.200 mortes. Infur

cia, condeno-me na camara palavra sôbre um desconho- mações recebidas em Nova

de apelação. Pôr as mãos c ido. O mais insignificante Oelhi, procedentes rle J:lllja:b EDUCAÇÃO E PANCADA temos - foi quem nos edu
em cima do próximo é vul- .ompr imido de aspirina faz ) Patiala, dizem Q11C o mi-

. ! cou e tinha orgulho de dizer

gar. É vulgar segurar o �feitos diferentes sôbre dois iis�ro de Transport�S/Ü-"l1ue-1 O garoto ag,a_rrado pelos' ql.le nunca nos tocara com

braço do interlocutor para 'iomens distintos.. Se bem e Estado, Jagat Naraín, 111a- cabelos, pela. mae apavora- um dedo.
incutir-lhe a nossa tese com que os médicos sorriam e iírestou que no mínimo mil

I do, berrava: "Não me bata,' . Talvez nos venha daí' a

sacudidelas; segurar o co- )S juizes os mandem para o .iessoas morreram no "eu não me bata"! I ojeriza pela pancada em

tovelo de uma senhora ao �·árcere (salvo consultá-los C::st.ado natal. �arain t:t:l1b::ll I Saimos de perto, Nada I criança, Nosso 'coração se

cruzar uma rua; apoiar extra-judiciajjuente e em .eria declarado que os (Ia- existe que tanto nos condoa condoe. E para não termos
nossa mão na do outro ao ;.,'grêdo, quando seus ma- lOS causados às colheitas, C01110 o chôro de _C11ül).}.ças .. que dizer algo. desagradá
ç1izer--"gal'ani;o--lhe- ,eou".'· ou .es são rebeldes a tôdas as -esídencías e indústria se ele- E 'nada .nos revolta tanto, I vel àquela senhora que es

':0 tempo me dará razão"...uras oficiais) certos ho- 'um a.quase 210 mllhõr.s de como surrar garotos mesmo pancava o garoto que grita
Em certos colégios de jesuí- rnens e certas mulheres su- lóla:es, O mi:1Ístl") J:>

Il1.1i- que êle.s sejam endiabrados' va, que escandalizava, fu

tas, êsses incomparáveis [,rimem a dor com a simples �raçao da Indla acha ,<ue as e criadores de confusões. gimos de perto, daquele re

educadores, os meninos que .pl.icação das mãos, Como perdas nas colheitf13. n03 Es- Não podemos concordar em canto de l;ua, cuja tristeza
brincam de "pegador", ,e pode explicar que outras tados de Punjab c Pcp:)!! S�I- que os filhos tenham pavor

I e calma e monotonia, fôram

quando um pega o outro pessoas com o contacto das biram a mais de ô:� rnilh'ões dos pais, em vez de .respei- quebradas pelos berros do
não pode tocá-lo com a mão; mãos possam desencadear o .te dólares. Umas 7;í mil C<1- to. Devemos olhar os pro- garoto atemorizado.

d�ve tocá-lo com uma corda :rTeparável?
•

"as fOl'am destr'llidHS e eerea genitol'es respeitosamente,
ou com um cinto, para que Por isso as mãos, essas .te 9 mil milhas· qU:l.dradas como amigo, nunca com me-

os meninos não se acostu- ,ntenas avançadas, é bom le terras lavradas fi�;1ram do, horror, criando-se com

mem a pôr as mãos em ci- ;.;-las o mais possível no 30b as águas. MilharE',; -::0 plexos e além disso, desen

ma dos outros. Sem embar- ,.mbiente isolado dos bolsos :efugiados se encont.ram e�ll volvendo no espírito em for

1]:0, o esporte, que usurpou to paletó, ou se a etiqueta alojamentos imprr)\'ls;ldos. mação, o desejo de vingança
0,,'9 por cento da atividade impõe que se retire as lu- br'e o capI't -l-d------ ,e ele clesfol'l'áS.

.

) • u.o as pernas. Ih assl'n'alando o trl' '/3S para apertar as mãos, o Pumana, '.
-

ara os hom0ns é ,dife- Nunca esql1eCem03 uns
f d

' 1 so�br'e o 'Iectro-magnetismo leva-meun o o muscu o rente. Um sapato de homem vizinhos que tínhamos quan ..

'b ll'ml'no'u estas de I pensar se não é melhor - ,

cere 1'0, e -

lao e uma obra de arte. O do criança, em Niterói. Es-
I· d'

.

ha ob onseryá-las dizendo: coIca
.

ezas; mas mm s -
-

Japato deve permanecer o tavam os irmãos - eram
._ _ _

d'rl'gl'das 'lO os ingleses: "desculpe .

servaçoes nao sao I . mais possível com a sola em 'quatro ou cinco - na l'ua

a,
.,

d l' 's lO; luvas".malOl'la espor lva, a :;ontac�o com o pavimento. brincando e quando parava
d

.. .

a �x Imultidões 'Om1l11CalS, os É líci!;il cruzar as petnas o bonde na esquina e se vis-
exaltados do box e aos cani- No princípio do sécu,lo, d L • l' I b I h It h .)S pés se chamavam "as ('x-

l1uan .0 se ,�m uma meu!. f e
I UllJ rava sa tal' um sen 01'

bais do catch-as-ca c -can, 'leda l1T:pecavel para mOS-I esquio, de fartos bigodes, M!tI'tI'tl!M�LIi+.�
, I

. .

b e remidades inferiOres" ou,mas aque a mmona so r -

traI', mas ,�ob a condicão de com cara de mal, então se

t d I 'd se es nais ràpiebmen te, "as ex-
. I .

viven e a qua e e -

�'\Je <1,;'; delas pernas formem, gritava "Vem seu pai". Era i
_

rcam os .rernida,des", Uma explica- � Iperal' que nao se pe
.

1m a_ngnlc d�. mais de 3,50. como um p.alavra de. terrol"lúltimos exemplares consa- )0 indireta a de Paul Mo- [sto e, q'le o Joelho de bluxo E 'os menlllos corrIam pa-
� ...

.

d nte fdld, definindo o 1900 co- 1-----------grados e repovoar e ge "orresp>1ncia ao de cima. 1'a casa, esbarrando-se na

"1 a de .no a ér)oca doe; pés sU.J·os e \.TcivJ nossas cavern s .�ão fOJ'�:,ar um inguIo re- entrHrla. no afã de querer
" I' t' ssas t "betise". Hoje, os pés se Imatel'la p as lca e no

,
�:o. foJ'll'.:u· um T. Não apoiar. chegar primeiro •••

d
.

t nado :hamam pes porque com a. .,selVas e Clmen o an .

.

'''''1
" .'

t.
ct barnga da perna no outro Nos não tínhamos pai.

U 'I b scdtora ,nvencao cas melaS 1ans- Ih 'f' f'
,

ma ce e re e ,

't' ,

Ih
,,'e o e nao azer gIrar os Mas lcavamos na rua ra- RIO, 'i ( V. AJ .- O e:,:-

t t" amente faz ,)aren os, as mu eres a-

J'
. t

..

1 S t'mor a raglC .

1
'

8000
es sup(�rpos os, como uma ClOCll1an( o, e o IVeSSeml';': wesidente da UDN, sr. Artm'

quinze anos, narrou-me a 'l)Lene e�ol�m,. !POS l' 'I
anos

gulha de lelógid enlouque- I
e merecesse realmente êsse :;anto:;, que desde o início cio

I' t" d pal'xa-o sua (e vaCl tzaçao a ava- 0'\ a
'd N-

. ,

' .-

118 ona e uma "

1
-'

d '1' I' . o. [;() segurar a barrIga nome, quando o VISSell10S de �overno do presiélcnte Café
Tratavã-se de um jovem cUl�a� �s',

I
a nAlOI .

e a- os,
_

a
fi perna tom a mão no tea-

I

longe, volvendo do seu la- I!'ilho ocupa a direç;i,o (�a
h I gante culto edu- enVelrilZa- os. gumas, nao . _

.

b d'"
,

seu 01' e e , ,
-

i . �. b'
!'O ou no c nema e na·o apro- 01' 'lano, correnamos ae. ;arteira de Crédito AgrÍ::!0!a

f t d . dos sa- todas aprenderam tam em '. ,
I .

�

cado, requen � 01,
. I

'. l' .' E.- I
.!mar c planta do pe ao seu encontro para recebe-lo jo B�nco do Bt'asil, aceitou

1-
.

telectuals ;1 caJ'n1l11ar. a gumas, em 11 I
..

h
I· d' I boes lJ1.

.

.

.';;'_' 1
,. 'ce 10 (Li Vl7.111 a. . e a.1U a- o a os· em .ru- o convite que,lhe dirigiu o

Fisicamente agradava- uma ql1ant!uu( e m1l11ma
O'.· • I'

. III'-,

d
• (as bailarina�; oe as despor- .' po:. >,t'l V? exc uSlvamen-, l?S..., � - novo ministro da ra�leil.j,l., f,r.

me, agradava-me seu mo o I.' '.
.

.

.

,e para cammhar e para a- l'l'os-sa avo - aquelit' que Mario Câmara, pa!'l presi
de escrever, de telefonar, tistí-ls) .apre�1�e,r�m tambem

lertar o Hcelerador, ou para foi namorada do poeta·E. dente do mesmo e;stabeleci
de dizer que me amava, com llllla COIsa dlfIClhm�,. cOl:r�r. ccar ór-g:'w e botar fora de Lopes, e que sabia tãó bem

. Um çonselho generIco as· , _,
.

as palavras maIS sagazes
I .t

' _ asa aq :des que nao sabem fazer lindos versos � de

procuradas pat:a fazer-me minhas el oras, e que nao
'lerVir-u0s decentemen·te.' 'quem -tanta saudade nós

crer o contrário. E antes corram nunca; pancas sa

que eon\eçasse a me amar. e bem fazê-lo esteticamente e

o tivesse dito, já me haVIa é melhor perder Q trem ou

apaixonado por "êle. Entre o marido do que perder o es-

Lilo e a elegância.nós não houve sequer um

beijo: lVIas sentia em meu

c o r a ç ã o precipitaram-se
os aconteçimentos. Quando
se está decidido a ,dar um

.

"sim", é estúpido colocar

prolongadas antecâmaras.
Um dia ou dois antes que

terminasse êste período pre

paratório de nosso amor, en

contramo-nos num café em

Milão. Conversa insignifi
,cante, Eu estava ocupada
olhando-me nos seus olhos.

H ESTADO,
--------,._-----

---------

DE PITIGRILLI

I
,-

GTaças a in venção das
meias de . sede negTa., que
triunfarl}m no "french can

can" e à invenção das meias

tra)lSpal'ente8, as pernas,

que n0 passado eram sim

nles' instrumentos' de loco

�or:f:o, hoje são obras de

fllÚ, e o prÓprio Sócrates

que' dava à cortesã Teodata Inm curso sôbre a arte de
I

agraciar, hoje não t�ria n�- I
da de novo para ensmar 80-

«Uma Noife em Paris)
FESTA DIFERENTE E ORIGINAL, CONJUNTO

DE BOITE - 3 CROONERS _:_ SERA ES:i:JOLHIDA A_
MAIS ELEGANTE FRANCESINHA DA '-NOlTK

RESERVA DE MESAS, DIARIAMENTE NA SECRE
TARIA DO CLUBE DAS 8 ÀS 11 HORAS'1 AO PHECO

Par1icipação I,DE CR$ 100,00.
'

Floríanõpolts, Sexta-feira, 21 de Outubro de 1955

•

o Seguro de Vida
não é um emptêgo
de copital, mos o

cobertura de um

r i s c a, a pr c taçõc
essenctot G lnsub s

·tilu)vel de futuro

jj;conônlico da f.:l·

mure.

IA· 2757

BOLSA OFICIAL DE VALORES
LEILÃO N° 410, DE 18 DE OUTUBRO DE 1955

'Entrega Pronta

US$ Argentina 2.000 3.000 3.000 8.000

US$ Finlandia 1.000 4.000 1.000 .6.000

US$ Grécia 2.000 1.000 3.000

Entrega J20 dias
US$ América do Norte 8.000 6.000 4.000 18.000

LEILliO N°. 113, DE 21 DE OUTUBRO DE 1955

Entrega Pronta
- Importação de Frutas -,

190.000US$
US$

Argentina
Uruguai

10,000 200.000
2.000 40.00038.000

BENS DE PRODUÇÃO - A D n fi O S
1.000 1.000US$ Chile

US$ ACL. 1.000 LODO

US$ América do Norte' 4.000
Entrega 120 dias

4.000

BENS DE PRODUÇi\'o - INSETICIDAS
2.000US$ Argentina

US$ Uruguai
US$ ACL.

2.000
2.0002.000

1.000 1.000

Entrega 120 (lias
USS América do Norte 3.000 3.000

1.200 MORTOS
NOVA DELHI,:l (U, PJ -

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.

Viii'gelis: D I R É T A �

flORIANÓPOLIS. - RIO ÁS 3a<
fPOUS.�S. fAULO'-flIO ,,'

4,,,.
PPOLlS.!. CURITIBIi-RIO AOS SABS

SERViÇOS AÉREOS
t"'J1117J;IP() nA <III

NO BANCO DO
BRASIL

mento. Possivelmente ain1a.·
esta semana o sr Alcic:es VI

digal transmitirá () :mpl,r
tante cargo áquele antigo
iolítico paranaensf'.

AVÓ! MÃE! FILHA!
TODAS DEVEM USAR A

Ijllt:tJ�ijlnjl.M JORGE HABERBECH
.

(O REGULÀDOF? VIEIRA) -e-

ZOEMAR HABERBECH
Participam aos parentes e

. pessoas de suas relações, o

nascimento de seu filho
MARCOS, ocorrido no dia 1-1
de Outubro de 1955, na "Ma
ternidade Dr, Carlos Cor-
rêa", II

À mulher ellilará dores

ALIVIÁ AS CÓliCAS UTERINAS'
Emprega·se c.om vatllagóm para com·

, baler as irreguladdactes ç1as funções
periódic�s das senhor_s. E c�IOlallf. e

re9ul�dor uêSS'" !UIIÇ.OC!S.·
flUXO.SEDATlNA. pda Su� com·

prov;;1dã l'iic:�iCld, ;. (lIlulo r�ccii�d�.
Deve tit!1' \.l$ada tom confi"lI!�a.

SI.I Anlel-:iiea
COMPANHIA N�Cl'::'NAl DE SEGUROS DE VIDA

NO so « ANO
FUNDADA

EM 1895

\

DE SUA

FJNDAÇÃ)

A' RAINHA JULIANA VISITARÁ
CURACAU

,

�,tmT
CURAÇÁU, Indias Oci- derão durante os três dias

dentais Holandesas - A da visita real.
visita da Rainha Juliana à Descoberta· pelos espa
pitoresca Ilha de Caraçáu, nhois em 1499, Curaçáu foi
na próxima semana, dará: ocupada pela- Companhia
relevo à pequenina posses-: elas Indias Ocidentais Ho
são holandesa que, em fu-: lan desas no início do Sécu
turo próximo, sera impor- lo XVII. Hoje, em sua ca

taute peça do circuito turís- pital, Willemstad, existem
.Ico elas Caraíbas. velhas estruturas, tais co-

Entre as cerimônias e mo a sinagoga Mikve Israel,
festividades planejadas pa- que data de 1732, uma igre
ra a visita real que assina- ja protestante construi da
lará, pela primeira vez na em 1769, e o Palácio do Go
história do, Império HOlan-, verno, que data do Século
dês a viagem de um sobe- XVIII. .

'cano ri um território ultra- '

maríno, figura o lançamento Ao contrário das ilhas
da pedra fundamental do menos f'avorec ida s drrs Ca
moderno Hotel El Caraçáu, raibas, Curaçáu é rica em

c:u.ia construção, orçada em petróleo e possui alto nível
1.150,000 dólares, deverá de vida. Suas grandes refi
ser concluida em 1956. nadas, alimentadas pelo

POI' vários anos, Curaçá u óleo crú da Venezuela, as

tem sido um preferido, mas segura emprego �l'aticamen
breve, porto. de escala dos te para todos. Há' um auto

passageiros da Pan Amer i- móvel para cada 16 pessôas
can World Airways que, e em quase tolos os lares
p-artindo de Nova York e há rádio e geladeira.
Miami, excursionam pelas Conhecida como o "shop
Antilhas e América do Sul. ping center" das Caraíbas,
Suas. lojas, sempre cheias Curaçáu pode ser conside
de novidades, suas praias e rada como pôrto livre: Em
cenários deslumbl-antes, os Heerenstraat e Breedes-
.dif ícios históricos e a at- traat, artigos de luxo de
nosfera de um mundo que quase todas as partes do
;á passou, fazem o encanto mundo são vendidos a pre
los visitantes. Todavia, a ços inferiores em quase um

iscassês de acomodações têrço aos de outros merca

Ião permite visitas demora- dos. Entre os artigos de
las. maior procura figuram os

Quando a Rainha Juliana couros procedentes do Bra
� o príncipe consorte, Sua s il e da Argentina, sêdas
\.Iteza Real Bern hard, che-I chinesas, linhos ir landeses,
tarem a Curaçáu, a 18 de máquinas fotográficas- ale-
0utubro, serão homenagea-i mas, relógios suíços, -artí
dos com paradas, disputas gos ,de prata dinamarqueses
sspórüvas, bailes e outras e holandeses, e cristais sue

festividades que se esten- coso

rB'i't

.'

VIVER! MORRER!
DEPENDE DO SANGUE, O SA,NGUE. É A VIDA

As parturientes após a gestação, devem usar

SANGUENOL

contém excelentes elementos tônicos:
Fósforo, Cálcio, Arseniato e Vanadato

de sódio

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

Caminhonete Tipo Furoão
�-,\",

"

, Acha-se a venda, no Comando do 5° Distrito Naval
uma camionete tipo Furgào, Marca Chevrolet, modêlo 1950:
necessitando repar03, que poderá ser vista diariamente das
09,00 às 12,00 horas e das 14,00 às 17,00 hofas.

Os interessados deverão apresentar propostas em en

velopes fechado, até às 12,00 l:lOras do dia 29 do corrente
mês. J .

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

Dia 22-C. 12 de ftuo'st1t�Dia 22

DR. LAURO CALDEIRA DE ANDRADA
CIRURGIÃO-DENTISTA

CONSULTóRIO - Edificio Paternon
sala 203 - Rua Tenente Silveira. 15

Atende diári"mentl' (IRS 8 às 11 horas.
3as e 5as das 14 às 18 horas.
':00 Capoeiras atende aos sábados á tarde

20 andar

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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Com a Biblia na Mão
«No t.enecuíe»

SEXTA·FEIRA, 21 DE ou'rUBRO
Éles. " se deram pr-imeiro a si mesmos ao Senhor .•

(II Cor. 8:5). Ler II Cor. 8:1-9.
NA ESCOLA DA VIDA, ou eu passa por vários es

tágios de desenvolvimento. A pr imeira infância é o jar
uím da infilncln da "ida, q<.H.1 d. os- setnidos se des
pertam. A meninice ti a fase de vida escolar em que a

mente se desenvolve por observação e aplicações de pr!n
cípios. A juventude é a escola secundária da vida, quan
do se despertam as emoções. A mocidade é ciclo supe
rior do colegiado, quando moças e moços pensam sêria
mente na construção de um lar e na profissão que vão
abraçar. A idade madura é a universidade da vida, quan
do se completam os conhecimentos e se recebe o diploma
que nos habilita à prática da profissão adotada até o

dia em que damos entrada !la universidade celeste para
o post-graduadc que se resume no "Bem está, servo bom

I.e fiel."
.

As estatísticas mostram que os homens e mulheres
que mais se salientam no estudo da História Bíblica, ou

I
em qualquer outro ramo da história são aquêles que "se

Ideram primeiro a si mesmo ao _!:Senhor" .. Também che
gou-se à conclusão de que o único meio de remediar um

í'racasao no curso da vida e dar-se a si mesÍ110 ao Senhor.
Cristo é verdadeiro instrutor, companheiro e redentor, Idurante todo o curso da vida. •

ORAÇÃO

Pai, desperta-nos para dar atenção piedosa à vida e

aos ensinos de Deus. Aceita-nos como discípulos que gos
tariam de ser como o Mestre e orar como Êle ensíuou ,

"Pai nosso, que estás nos céus. " Amém."

PENSAMENTO PARA O DIA

Nenhum de nós pode oferecer a Deus melhor oferta
do que oferecer-nos' a nós mesmos.

ZORITZA D. FURNADJIEFF (Dulgáría )

.,_.._----------_._---_.. �."----_ .. _, .. -

,

Dístribuldor'

C. RAMOS S/A

Comercio
&ur. João

TranS{J(.rti(
PilltO. 9 :t<'poll

STEllA NOCETI BITTENCOURT
Missa de 2° aniversário

de falecimento
Heitor Bittencourt e filhos, convidam i].Q,ll parentes f!'.

pessoas de suas relações, para assistirem a. m�3sa. que

mandam celebrar dia 22 (sábado) às 7,30 horas na Igreja do

Senhor Je3US dos Passos, por alma de sua espôsa e màe

STELLA. Aos que comparec-erem a este ato religloso, ante

cipam seus agradecimentos.

CONFORTO absoluto
Grande ECONOMIA

..... �.,==-".
O ESTADOFlorianópolis, Sexta-feira, 21 de Outubro de 1955

.__ . . � . __ . ....=__ ._= � "'__ �_=�-�-
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ECONOMIA--�bso1.tlta
Grande

- CONFORTO

1��4,
.'MERSÃO e CHUVEIRO.......=>�_____

AQUECEDOR

ELÉTRICO

Capacidade. 30 LITROS·

• Construido inteiramente de
cobre.

• Aqvecimento ultra rápido.

• Játo abundante na tempe
ratura de�jada.

o MiSTURADOR 0.1.1(0, de re",. I

lagem instantan.o, permite Q

ma icr escala d. gradloloç6es di
TEMPERA rUElA.

�.
f

. Dr.Constantino
Dlmatos

!'v1J:DlCO CIHUROIAO

IDoenças de Senhoras -

'artns - Operações - Vias
Urinárias

Curso de aperreíçoamentr
longa prática nos Hospítat

de Buenos Aires

CONSULTO'RIO: Rua Fe
ipe Schmldt, nr. 18 (sobra
lo). - FONE 3512.

HORA'RIO: dás 15 ás ie
toras.

Residência: Avenida Rio
:ranCI), n. 42.

ALende chamados

a c I T E
Agência

de

Pu blicidade
..... �...... ct
...........

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

DOCES
Aceitam-se encomendas de

.íocínhos em grande varie
Iade ; Tortas' e Bolo de Noí

va, Salgadinhos para Batiza
dos - Aniversários e Casa
mentos.
..' RlU!i�Cel. Melo e Alvin 17.

Tçl. 3.416

VENDE-SE
1 sala de jantaf
1 carro p/crtança

. 1 bicicleta marca Maraton
Tratar à Rua Felipe Sch

I .dt, 1::'1.

Expresso Florianópolis LIda.
�

1 ransporte de cargas em geral entre

FlORIANOPOllS, 'CURITIBA E SÃO PAULO

I'ILIA�: CURITIBA�UTlUZ: FLORIANOPOLIS
Escr1t6:to:

Rua Padre Roma 50 - Terreo

Deposito:
R.ua Conselheiro Mafra. n. U'

l"one$: 2534 - 2.53�
Caixa Postlll. 433

End. Telegráfico:
Sandrade e Transpol1s

-o-

.�-) I,

Visconde do Rio Branco
(812,11>

'X'elerone 1211

"�"_"!!
��. !

I'ILIAL: S.lO PAULO

�
Avenlda do "ado 141111'71 .

Telefone: 17-10·81

Endereço Telegrá:tlc�
SanUdra e Transpolia

....ta-

�
"

8ão Paulo - cap1tal - 8f ..
Endereço Telegráfico:
Sandrade e TranspoU.

--o.:-

(Jlc�ncl. D" RIo de Janeiro e elll
.. Bel0 Bo�uDte eom tr'r.r� Dllt•• aM

8i. "'.alo �4tm • EWII.. l!Ja d. Tran.port� Mina. Geralá SIA.)

'I SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI - DE-
,

PARTAMENTO NACIONAl-,

I
'

I� O I TA L-
.

I
CONCORRÊNCIA PúBLICA COM BAS� EM PREÇO

em 1.531, quando Martim Afonso de Souza via- UNITARIO PARA A VENDA DO ACÊRVO DO SER-.
java para o Rio da Prata, sofreu a sua expedi- VIÇO DE CASAS PRÉ-FABRICADAS (SECAP)cão um forte temporal, 'havendo a ca pitânea e

I I - Está aberta a concorrência pública para a ven-um bergantím se desgarrado, dando a costa
I· da de Quatro Sesmai-ias - Santa Emília, Gambá, Len

próxima ao Rio Chuí, salvando-se alguns da I col Grande e Paraíso - com 75 milhões de metros qua-
guarn ição, incl usive o Capitão-mór; I drados, no município de Linhares (Espirito Santo).
em ] .630, um Corpo Holandês foi derrotado nas I II - As propostas serão recebidas no per-iodo de 25
'proximidades do Beberibe pelos brasileiros co-

i a 30 de outubro, na séde da Confederação Nacional da
mandados pelos Capitães Antonio de Madureira, 'Indústria, na Av. Calógeras, 15 -!lo andar, em nome
Luiz Barba lho e Antonio de Araújo; lo:t Comissão de Liquidação do Serviço ele Casas Pré-]!'a
em 1.822; nos arredores da Bahia, no Engenho! bricadas (SECAP). .

Con�eição, o Capitão Pedro Ribeiro repeliu l�m I _

III - Os concorren!es �m suas. propostas, que dev�contigentc portngues, tendo este, no dia

segum-,
ruo ser entregues em tres vias, assinadas pelo responsate, incendiado aquele engenho; vel da firma, em envelope fechado, rubricado no fecho

em 1:82:3, o então Barão da Laguna (General pelo concorrente ou representante devidamente creden
Lecór), com suas tropas portuguesas, sitiava I ciado, 110 endereço acima, terão de

_

declarar:
Montevidéu. Uma divisão naval brasileira che- I 1 - que se submetem inteiramente às seguintes
g ára no dia 11 e déra começo ao. bloqueio. Nes- I

.

dispo.sições -estabelecidas por esta Comissão dete dia travou-se forte combate tendo os navios Liquidação do SECAP":
portugueses fugido a toda vela; I a) - A Comissão de Liquidação do
em 1.838, reunira:n-se vá_:'ios intele�tuais �fi:n SECAP prestará �o concorrentede procederem a instalação do Instituto Hístó- todos os esclarecimentos neces-rico e Geográfico Brasileiro, por proposta fei-I sários à confecção de suas pra-ta a 18 de Agosto pelos General Matos e Cône- postas;
go Januário dá Cunha Barbosa-r' Foram eleitos b) - A concorrência a que se referePresidente o Visconde de São Leopoldo, Secre- êste Edital poderá sei' adiada outários o Cônego Januárlo e Dr. Emilio Maia. No anulada se assim achar conven ien-dia 25 de Novembro foram aceitos' os estudos e te a Comissão de Liquidação-doa IOde Dezembro houve a primeira sessão ordí- SECAP�
nária :

- em 1:86G, pn rtiu do. Rio de Janelro, com destino Iao RIO da Prata, af im .10 assurmr o Con-an do :
em Chefe das Forças 1 "asileiras em

=.contra o ditador b"ano Lopes, o -Marquês de
Caxias;

.

em 1.867, travou-se a terceira Batalha de São
Solano, onde o General paraguaio Bernardino
Caballero foi derrotado pela Divisão do General
Vitorino Monteiro, um dos bravos brasileiros;
em 1.889, em Petrópolis, faleceu Irineu Evan
gelista de Souza, Visconde de Mauá, nascido em

Arroio-Grande (Jaguarão), a 28 de Dezembro
de' VÚ3:

21 DE OUTUBRO
.

A data de hoje recorda-nos que:

André Nilo Tadasco

CARPINTEIRO
. J Está à dlsposíção de seus freguezes e amigos, atenden
.lo á domicilio,' a RepartiÇ{ões, Executa serviço como: con

,:ertos, colocação"'c1e vidros, "aberturas, fechaduras, lustrar
etc ...

Atende pelo telefone, n. 3478. -

Rua Conselheiro Mafra n. 33 -

) .•

"

,.� <-,_�·'�$k;".
AQUECEDOR EUTRICO CENTRAL

Capacidade:
100 a 1.000 litros

Fabricodaa nos tlpoe
t\QrillQl\tQj • ylrtic.gL

2) - O preço da Sesmaria "Santa Emília", com 874
alqueires, não poderá ser inferior a Cr$ ....

10.488.000,00.
O preço das Sesmarias "Gambá", Lençol"
Grande" e "Paraíso": respectivamente com
227 alqueires, não poderá ser inferior a Cr$ ...

620.000,00 cada uma.

IV - Não serão tomadas em consideração as propos
tas que ofereçam preço inferior aos acima indicados.

V - A Comissão de Liquidação fornecerá aos con

correntes interessados dados
_

e plantas, en con tran do-se
êstes nas sédes das Federações das Indústrias, nos Es
tados.

VI - As' propostas serão abertas, publicamente, na
séele da Confederação Nacional da Indústria, na Av. Ca
lógeras, 15 - 90 andar, em

I
Rio de Janeiro, 5 de Outub{'o de 1955

Nery Neves de Oliveira Marques

•
-l:. ,_

.u Ma,,,c�" D,HDI, .uI. ' .•••.1". ....�:...
CUR!'." UJ-LC/õ-A."'" PJlOS€Squ

,

CONTABILISTAS
Dando início aos trabalhos da agência de colocação

do Sindicato dos Contabilistas, conforme letra b, do art.
2, dos' Estatutos, informamos aos profissionais que te
mos uma colocacão em firma conceituada desta Capital,
para exercer o carg» de contador. Os interessados devem
comparecer a êste Sindicato, à Rua 'I'rajano, 12 10 andar,
sala n? 8 telefone 3860, no expediente normal., do
comércio.

��GENS nIRt:;rAli !: PEltMA NENTES EM COROS paOP&IOI

Com iste va.lolI' V. 5_
óh�i�Â ·uma. cOnta. que
lhe ..endarÁ jurO Cclm·

penSt.do�
e

- levó.I"Á P6"6 SUÓ< residin-
, I ciG um lindo e útil pl'l!sente:

um BEJ..ÍS9/MO eOFREde ;4ÇO aROMADO.
! '

AP,-oCUl'! hOj� " NOVO

NCO .. GRICOL.A! I '&..<4.:7 .

>'10- 16 -

n.ORIAt1ÓPOLIS TSA,!.ÕA CATARINAl

João Momm - Presidente
em 15 de outubro de 1.955.

CURSO "SANeTOS SARAIVA"
(REGISTRADO)

DACTILOGRAFIA E TAQUIGRAFIA
PROF. LíGIA DOS SANCTOS SARAIVA

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

ENDEREÇO: R�a Feliciano Nunes Pires, 13 -

'reI. 3113.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



TADO Florianopolis, Sexta-feira, 21 de Outubro de 1955
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SERVIÇO SOCIAL DA. INDÚSTRIA - SESl - DE
PARTAMENTO NACIONAL

ECITAL..
CONCORRÊNCIA PÚBLICA COM BASE EM PREÇO
UNITÁRIO PARA A VENDA DO ACÊRVO DO SER

VIÇO DE CASAS PRÉ-FABRICADAS (SECAP)
I - Está aberta a concorrência pública para a ven

da da Fábrica de Casas Pré-Fabricadas de Nova Iguaçu
e núcleo- residencial (ambos em Nova Iguaçu - Estado

do Rio de Janeiro).
'II - As propostas serão recebidas no período de 25

a 30 de outubro na séde da Confederação Nacional da

Indústria, na Av. Calógeras, 15 - 90 andar,· em nome da

Comissão de Liquidação do Serviço de Casas Pré-Fab-ri
cadas (SECAP).

III - Os concorrentes em suas .propostas, que deve

rão ser entregues em três vias, assinadas pelo responsá
vel da firma, em envelope fechado, rubricado no fecho

pelo concorrente ou representante devidamente creden

ciado, no endereço acima, terão de declarar :

1) - que se submetem inteiramente às seguintes
disposições estabelecidas por esta Comissão
de Liquidação do SECAP:

a) - A Comissão de Liquidação do
SECAP prestará ao concorrente
todos os esclnrecimentos neces

sários à confecção de suas pro

postas;
b) - A concorrência a que se refere

êste Edital poderá ser adiada ou

anulada se assim achar convenien
te a Comissão de Liquidação do
SECAP.

2) - Acêrvo a venda:

a) - Fábrica de Nova' Iguaçu
Terreno, edificações
e demais dependên-

•

cias

b) - Móveis
19.297.080,00

e utensílios
e ferramentas .

c) - Mo t o r e s disponí-
101.280,00

veis 30.000,00
d) - Máquinas e equipa-

mentos 11.678.660,00
e) - Veículos 504.600,00
f) - Grupo residencial

com galpão pré-fa
bricado, ocupando 9
lotes 13.740,000,00

IV -. Não serão tomadas em eonsideração as pro

postas que ofereçam preço inferior aos acima indicados.

V - A Comissão de Liquidação í'ornecerri aos con

corrente" interessados a relação completa das máquinas,
peças, utensílios, viaturas e imóveis do SECAP, encon

trando-se esta relação nas sédes das Federações das

Indústrias nos Estados.
VI - As propostas serão abertas, phplicamente, na

séde da Confederação Nacional da Indústria, na Av.

Calógeras, 15 _ 90 andar, em 3 de Novembro, na pre

sença dos interessados.
Rio de Janeiro, 5 de Ou! ubro de 1955

Nery Neves de Oliveira Marques
._--_...._-----_•.. _ .. _-- _.

SERVIÇO SOCIAL DA INDúSTRIA ._ SESI - DE
P ARTAMENTO NACIONAL
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a SfU DISPOR
CENTRO EXCURSIONISTA "ARNOLDO RAULINQ"

-WEDIC!ot!ÁR10-
FUNDADO EM 16-9-54

JOVEM CATARINErJSE I
-- _.._ ,.--

-

::;;).

"0- BARRIGa VERDE"
Diariamente

Noile em Pari�,)

AGORA QuE SURGIU A TUA SOCIEDADE\ TtRÁ»
.

MAIORES OPORTUNIDADES DE" CONH€CER A

iEARA CATARINENSE, NÃO PERCA TEMPO, EN �

VíA- NOS HOJE MESMO, TEU NOME E ENOERE

CO A CAIXA POSTAL 48'9- FLORIANÓPOLls-s.e.
,

PARA o NORTE ÀS 8,35 HS.

PARA O SUL ÀS 10 HORAS
Fone - 23-77.
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CONTABILISTAS
Dando início aos trabalhos da agência de colocação

do Sindicato dos Contabilistas, conforme letra b, do art.

�, dos Estatutos, informamos aos profissionais que te
mos umàcolocação em firma conceituada desta Capital,
para exercer o cargo de contador. Os interessados devem

-omparecer a êste Sindicato, à Rua Trajano, 12 10 andar,
sala nO 8 - telefone 3860, no expediente normal do

c a se o e ,.to O
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comércio.
João Momm _ Presidente

em 15 de outubro de 1.955. '\

I.AL.. CURSO "SANCTOS SARAIVA'�
(REGISTRADO)

DACTILOGRAFIA E TAQUIGRAFIA
PROF. LíGIA DOS SANCTOS SARAIYA

atende aos interessados díãríamen te das 9 às 12
14 às 18 horas

CONCORRÊNCIA PÚBLrCA COM BASE EM PREÇO
UNITARlO PATIA A VENDA DO ACÊRVO DO SERVH,:O

DE CASAS PRE-FABRICADAS
I - Está aberta a concorrência pública para a ven

da da Serraria Linhares (Espírito Santo).
II � As propostas serão recebidas no período de

20 :1 30 de outubro, na séde da Confederação Nacional da

Indústria, na Av. Ca lógeras 15 - !)O andar, em nome da

Comissão de Liquidação do Serviço de Casas Pré-F'nbri

cadas (SECAP).
III - Os concorrentes êm suas propostas, que deve

rão ser entregues em três vias, assinadas pelo respons.i
vel da firma, em envelope fechado, rubricado no fecho

pelo concorrente ou represen tan te devidamente creden

cindo, no endereço acima, terão de declarar:

1) - que se submetem inteiramente às seguintes
disposições estabelecidas por esta Comissão
de Liquidação do SECAP:

a) - A Comissão de Liquidação do
SECAP prestará ao concorrente
todos os esclarecimentos neces

sários à confecção de suas propos
tas;

b) - A Concorrência a que se refere 1\s-
10 Edital poderá ser adiada. ou an u

Iada se assim achar conveniente a

Comissão de Liquidação do SECAP.

2) � Acêrvo a venda.

a) - 75.0001112 no terreno

Pastinho com 3.190m2

de área . coberta utili
zada pela serraria e

dependência 4.728.000,00
b) � Veículos . .. .. . . .. . .. 1.248.000,00
c) _ Máquinas e equipa-

mento 8.326.000,00
IV _ Não serão tomadas em consideração as propos

tas que ofereçam preço inferior aos acima citados.
V - A Comissão de Liquidação fornecerá aos concor-:

rentes interessados a. relação completa das máquinas,
j-eças, utensilios, viaturas e imóveis do SECAP, encon

trando-se esta relação nas sédes das Federações das
Indústrias nos Estados. •

VI - As propostas serão abertas na séde da Con

federação Nacional da Indústria, na Av. Calógeras, 15 -

90 andar, em 5 de novembro de 1955..
Rio de Janeiro,

Nerv Neves de Oliveira Marques

I BENIGNO JOSÉ rms
SANTOS

I Consertos de maquinas e
I

I
'

• ,'e OgIOS.
e das

FESTA DIFERENTE E ORIGINAL CONJUNTO
DE BOITE - 3 CROONERS _ SERA ESCOLHIDA A

.MAIS. ELEGANTE FRANCESINHA DA NOITK

Endereço: C a p o e i r a s I RESERVA DE MESAS, DlARIAME,NTE NA SECRE-
(frente a entrada estrada TARIA DO CLUBE DAS 8 ÀS 11 HCTRAS AO PREÇO
do Abrão) , ,DE CR$ 100,00.

ENDEREÇO:
'te!. 3113.

.�---- �
-

..___

DR� LAURO CALDEIRA DE ANDRADA
ClnÚRGIAO-DENTISTA

CONSULTóRIO - Edificio Paternon - 2° andar
sal a 20� - Rua Tenente Silveira, 15

Atende diáriamente das 8, às 11 horas.
sas � 5as das 14 às 18 horas.

i1m Caposn-as atende aos sábados á tarde

Rua Feliciano Nunes Pires, 13
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ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



Quando, em função de problema gnoseológico, procu
ra-se ver a realidade-da-mundo apela-se para a operação
experimental-extra-intelectual, para a consciência-da
realidade, segundo a tese idéialista, levando até um ponto
bastante exaustivo a teoria dos atos emoclonaís-transcen
dentes, faz-se também psicología, Daí, cáe-se, forçosamen
te para a análise das formas intelectivas do mito e dÚl118

comprensão pré-teorética e linguística do mundo, como c

pretendia Cassírer. E a enorme diferença de psícologías, " .
_ •

'" ...

ou, no meu entender, das psicologías seccionaes, produz
I

O sr. Jacques Shweídson e o.tl'ef�I�O ?sma�'. Cunha, com fdem?IS . a�ltordl(la(!�As el\sltOag���R�:unlcl�al� e �elH'eSentantes da Imprensa es-

uma tendência para o sociologisnlo e a psícologísmo, que
.

CrI .a e .a ac a, an ,1gOS e novos -uncJOnal'l(}s. a
' 1

, no jan .ar (e confraternização.
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" .._,._._•••••Jninguem, a .e agora, sa e em o que seja precisamen e, se- I

não que uma das maneiras de atingir reações físicas sôbre

Ma'" urell Flvlho na- O deixa ráo pensamento (a idéia, melhormente), com reflexos visí-
veis no indivíduo-ser, buscando, aSsim, interpretar o indí-
víduo-pensamento ou o índíviduo-idéia. Os problemas fi-- pedra sobre pedralosóficos atuais, dêste modo, só se apresentam em amplítu-
ele para os investigadores científicos que buscam, das ex- (Contnuação da la. pág.)
periências, n' uma teoria da realidade, sacar uma ciência- E perguntado pelo repórter de "O Globo" o que querí-
ela-vida ou uma fUosofia-ela-vivência universal. Mas é pre- am significar aquelas iniciais, o general Maurell respon
ciso .que isto não seja resultado de experiências frag- deu: "Não posso dizer por enquanto, mas o deputado sabe
mentárias, porque falha; então, como se tudo experímen- do que se trata".
tado tôsse algo-exístente-por-si-rnesmo dentro d'uma fai- "QUlmEM ABAFAR O CRIME COM O GOLPE"
xa de realidade sem causa e efeito, perdido na renorneno- RIO, 20 (ti. AJ - O "Diário Carioca" publica hoje a

logia das suficiências míticas. seguinte nota editorial, sob o titulo "Querem abafar o cri-
A margem dada aos estudos d'uma Iógíca-da-alma-do- me com o "golpe": "Os gOlpistas estíveram ontem muito

ser-vivente comporta todas as evoluções do pensamento- animados com a demissão do general Zenóbio da Costa
raciocinado, mas não se comprova experimentalmente, Esperavam a demissão do ministro da Guerra. Com a ex

por falta de apôío nas próprias atitudes do pensamento pulsão do general Lott do governo o inquérito ela carta
que pqde ser:alongado:até um limite ínftníto-de-sí-unesmo. E falsa seria. posto de lado. Os falsários ficariam impunes
então, quando o psicologtsmo confunde, para operar ao seu Um crime ignóbil deixaria de ser punido e os conspirado Paulo, Rio-Belo-Horizonte, amodo, com a idéia que pode ser condicionada por reflexos res estariam habilitados a cometer crime maior, que seria fim- de que o produto do por-ele necessidades orgánicas da vida. o golpe e a guerra civil. Mas isso não acontecerá. O minis- co de pesca do Rio de Janei-Depois, a psícología vê o problema do ser-social, den- tro da Guerra, general Lott, e o presidente do inquérito, o

1'0 abasteça as capitais pau- ••••••••••••••••••••••••••••••e�51.G••••®e••'tro d'um mecanicismo -tcdo especial que deve. responder general Maurell Filho, levarão até ao fim o inquérito, A
listas e mineira, bem comoaos seus testes com ri mesma precisão que uma corrente operação pode ser dolorosa e até perigosa, mas precisa
as cidades localizadas 20elétrica responde ao vô.r�ímetro ou ao amperímetro, o que ser levada a efeito para que se desmascare definitivamen-

" . longo da linha daquela es-é erro, entendendo dêsdé;.o ponto qe vista puramente cíen- te a mistificação do golpe. O entre-ato golpista, visando
-.

f d'
.

I trada,tifíco e particularmente fílosóríco,« porque é' forçar a idéia con un 11' as coisas, e a pa avra do general Maurell à opí-- Cogita ainda aquele Mi-a não ser pensamento-raciocinado para responder. E a nião pública fica com o honrado secretário geral do minis--

I � nistério de estabelecer umcompressão do objeto valente equivalente em resposta. E a : tro da Guerra. Não se impressione êle com a grita dos fal-
, . piano de abastecimento apsícología torna-se tendente a uma simples função para- "sários. Vá até ao fim cumpra o seu dever, que terá o res-

c -

mitica, com preponderância para ser a depositária írredu-
I
peito do país e a gratidão do povo brasileiro".

través de caminhões espe-
cializados, tipo reboque, dotível das verdades da arma-vivente ou de pensamento-do-
tados de sistema de re!rigeindivíduo-em-si-mesmo. E, por- último, há um certo meca-
ração. Estes caminhões se.nicismo rudimentar na psicologia como ciência, apelando Um pedlde ao sr. Secreta"rili o Iriam usados nas estradas \ eàfonte de ensaio do choque briitaí da idéia contra o racío-
rodagem, ligando os grandescínio. E o mecanísmo-pelcológtco é tão evidente que pode

Sd g
centros de consumo do pai-i,ser contraposto, sem maiores raciocínios-pensamento, pela a e ura ftcasimples composição risío-btológtoa do Indivíduo-pensante. É .,

,
sobretudo aqueles onde o

por isto que gente-humana-há que não' responde aos testes Nos Ingleses acontece o de':', ao sr. Secretário da sistema de transporte ferro-

ditos psicológicos e fàzem, 'ao mesmo tempo, "táboa-raza de seguinte: Segurança Pú blíca as devi- vrarro não existe ou é inefi-

todas as suas conclusões mais excepcionais. Portanto, o psi- O sr. Gentil Matias da Lias proviu-nelas, levando ciente.

cologismo geral um novo mito: o da idéia - revelada atrá- Silva, Sub-delegado de Poli- ain du nr. se n conhecimento Ivéz do rísíco elo individuo-pensante. O ser-social, sirro, ela, ji.últ.unE'!lte com o Sol- que o mesmo Sub-delegado, DIVIDA DA UNIÃOpassa a ser aquêle que pode responder a êsses testes, como dado n'. Permiriio Severinc prendeu uma senhora, a-

Os anímaes-teetemunhn respondiam às experíêncías. palo- Sagaz, de, destacamento 10-- compan'ha da de uma filha de PARA COlVI OS '

vianas: Por reflexos-condicionados, resultante d'urna ati- cal, c(lm alguns cOl'l'ellgio- 16 anos, durante 6 hoi'as, INSTITUTOStude física ou menta,l-ieléia, em troca d�um benefício ou nários, vi \ em até tarde da tendo H mo�a apanhado pe-
-t f RIO, 20 (V. A,) - A ban-dum castigo. Isto'é puro mecanicismo que não prova nada, no�"E' aZf,;luo passeatas, lo lato d. nãé' haver votado- ca:da do PTB com assento no

porque um cérebro mecânico está capacitado tanto a res- cO!Dp1el all1c!1te embriaga- com () El'U agressor, que é
ponder com precisã.º" a um teste de, psicología, das múlti- elos, londilzindo um "algui- TI'rLL'ido de unJa professora.
pIas psicologías existentes, como a um probléma transcen- dar-' ':f carro à cabeça, Acresce qUe muitos são in
dental de matemática. Portanto, pe10 visto, temos saído, cheio ele Ca{' !laça queimada, timados a comparecer à pre
na antiguidade, d'uma mitologia d� deoses-suficientes pa- lenmelo, tada um deles, uma sença d" sr. Coronel Trogi-,

.

j °f ta relevância debateu longl-t·ra render culto e temer deoses-inexistentes. Sempre o mi- cancG.l1l11 la � azendo ver- lío l\1t_':Jú SE-Dl que este te-
1

. mente a necessidade da Uni-ta, sempre a filomitía, mas já com o se�tido geral de aproo (,i� rll'iro co':dão carrnavales- Ilha c-onl1C!cimen to.
veitar o homem-mito, uma simples ambição social por sô- co, batendo un diversas por
bre a coletividade dos individuas pensantes. As grandes tfl,3, tud'l (',\memorando a vi·
convulsões psicológicas provocadas dizem, isto claramen- Jória cio sr. Lacerda e per
te ... Continuamos filómitas, só que ten10s maior núme:'o tUl'ballfi:. o f'(inO daquela hu
ele filósofos - experimentadôres-positivos, o que é já mU'j n,i Ue pO[Hdação._.
conquista notavel. ns abmxo assmados, pe-

hs co!t1l1n� deste jornal, pe-

de previdencia social, tenrlG
sido designados o senador
Guilherme Malaquias e 0.3

deputados Cesar Prieto, Si!-

N A'lia Sanson e Cid Campala
11ara, em comissão, estuda·

'H O
rem a matéria, submetel1clú Do livro de ocorrências Tal, produzindo-lhe feri-

omenagem ao r !':�as conclusões à �le.libel'�- f policiais, colhemos o se- mentos em ambos os bra�os.
• t.:ao da bancada. DlscuttLl guinte: PI'enda o cachorro, "seu"

,

a �nda as falh�s, na elabo

"8,", Insultos HEIl to, ..

Osmar Cunha I (:ao orçamentarIa. Alexanclrina ,da Silva, na- R�íIbo,

.

-

-

I
tUl'al deste Estado, de CÔl'.! Edgar da Luz Pereira, Ge-.

, EXIBIÇ�O MO�E- brallca, viúva, c?m. 54 ano.s ren�e do La Horta. Hotel,
I

Às 16,:30 horas de ante-
.

VIAGEM LAR DE 400 PA- de Idade, domestIca, resI-! C�LlE'jXOll .se- de que tll1ha na

I
ontem, 110 Gabinete do sr.

1
Por um dos aviões da car-

RAQUEDISTAS dente no Morro da Trin- I rua 8i]\,a Jardim uma placa
Os CAS 'I'TO 'lOTEL Prefeito Municipal, com a leil':t. parte hoje para o Rio, _ cheir�, queixou-se de qUe o II para i.'ecJ.ame do referido_incorporadores da RAVENA ;::,.� r

E
.

C OS. A., em organização" pfllo p;:esente �dit�l ;onvocmn �'s Pl',:,,,c!'ca de grande número � 110:'S.0 dinâmico. Pref�ito DO XER IT ind!viduo Orlando, Miranda, I Hotel e que sexta para sá:
'

srs. subscritores para á assembléia geral de constittl.Lção
de f'lI1cionários mUTIlclpais, lVInlllClpal, que vaI a CapItal RIO, 20 (V. A.) _ Ontem, J'f'�ldeJlt.e em Jose Mendes, -

bado, a mesma placa fOI
da mes,ma organização a realizar-se em S de Novembro

foi prestaria' ao nosso dinâ- da República, tratar de ne-! r;,ela manhã, sôbre o Campo If0i para c�efronte a sua re-
I
voar na" azas de um g[ltu�

próximo, às 14 horas, nos salões do CLLí}lE RLOl'\DIN,
mico e deligente Prefeito dr. gócios de sua valiosa e mui de Gl:'amacho, quatrocentr);3 sidência, insultá-Ia com pa- no ... At.é uma placa!

sito à Praça Floriano Peixoto s/n., na c'idade de �-,aguna,
Osmar Cunha, uma homena- eficiente administração. . . naraquedistas do segundo' l",vras de- baixo calão. Ora

Estado ,de Santa Catarina, com a seguinte Ol'dP111 do dia: g-pm pelos servidores da E- IlDa. viag'em, dr. Osmar! grupo de transportes reaL- o Orlando:.. Outros insultos ...

1 - Constituição da sociedade dilidade, pela -passagem do zaram pujante exibição em Espancamento Oldcmar Magalhães, resi-
2 - Exame das contas no período de organiznção ani ersano nata-Ijcio, do ... comemoração à Semana da JI)�:é Ahleida, Cabo da ué'r,te a rlla São Vicente de
3 - Eleição dos ór'gãos diretivos, ilustre Governador da Cida- ATROPELAMENTO Asa, não se registrando ae!. Pclicia M:ilitar, residente no Pp,ula, 8, queixou-se contra

Laguna, 12 de Outubro de 1955. de.
I dentes, o que demonstra a :v1ol'ro da Malária, queixoü- duas filhas de seu visiuho,

Os incorporadores: Usou da palavra o dr. Dib E MORTE. . . .

Frícicl nos saltos. se de q11e sua filha Maurina conhecido por DOCA, por
'Dt. Paulo Carneiro Ché'Y'em, Procurador Munici- .ontem pela ma�hã de-, Altas autoridades assisti- Joaquina de 'Almeida, menor brem insultado sua seTÍho-
Idalino Nedeff

*' paI, saudando o homenagea- frol1te ao Mercachnho, no
l':-l.rll à exibição destacand,)- de () anos de idRtle, foi es- Ira, com Dulavras de baixo

Waldemar de Oliveira Belaguarda do e em seguida sendo entre-. Estr,eito foi atrdpelado, por se o ministr-o da Aeronáuti. pan,;adG� por um seu visinho, c�Hío... Boa educação das
Francisco Fernandes Pinho gue ,ao sr. Prefeito, por uma um .carro da Marinha, um

ea brio'adeiro Eduardo Go. cujo llnTrP i'!e ignora.- .. Va- mo(�in bas, não há dúvida!
funcionária, 2 valiosos -brin- infe:iz menor de idade, pre- I m�s, o -=>general Djalma Dia" lelltia�; ('om menores. . . Outro espancamento ...

des. sumIvelmente de 9 anos, Ribeiro comandante do N li. Cachorros a solta Domit1gos Machado, _ resi-
Aeradecendo, usou da. pa- sendo morto il1stantanea- I

(.1eo da 'Divisão Aél'o-Tel'r0S' OS1nar Melo, natural

des-I dente f:O Morro da Nova,
i�vra o dr. Osmar Cunha, mente, tendo. ficado horri- h'e. A exibiçã� foi a maior te Esbcio, de côr parda, ca- Trento, queixou-se, de qlJ€
clUE' dü;se estar comovido velmente mutIlado. . . I jú l'ealizada entre nós. slldo, com 31 anos de idade, seu filho Walter Machado,
com a primpim homenagem O corpo da pobre crhmça:. p'lltO,l', residente à Avenida I de 1:5 [')lPS, quando se enca;'
que recebia do f\ll1cionalis- estava até a hora que escre-I - Quero crer que, se tHd�tS Mauro J{amQs, 200, fundos, I minhavH 1,3.ra o armazem, a
mo na sua administração. viamos esta nota, 110 necro- 0,5 homens soubessem o (Jue queixoll;-se de que seu filho fim de fazE'r umas compras,

� dr. Osm�r Cunh::). f�i �ér�o mécLco legal da Secre- : (.lizem.
uns dos oll�ros não WnseY11i�' Mela. '.

mellOr de

1511 f.()
i

._esp:t'lcfAdO.
pelo

individ,.U.OmUIto aplaudIdo e em segUl- ,arIa de S:g'urança. O pe··
I
haverIa quatro :llmg'os neste, anos, 101 mOl:dldo por um ,T 0.-\ f) D 8 TAL, seu VISI-

I da recebeu abraços efusivos I
eueno era fIlho de uma po- mundo.

,

.

,

. I cachorro, pertencente a seu ilho. _
_ Outro valente�...

o
dos presentes. . bre senhora demente. 1-- PASCAl, visillllO cl,o nome Bento de' ,João .. , é';

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

Florianópolis, Sexta-feira, 21 de Outubro de 1955

FILOSOFIA OU FllOMITIA?
Nono ele uma série de 10 artigos sôbre as origens elo

pensamento humano organízado em escolas filosóficas.

A. Seixas Netto

IX

RAVENA CASSINO HOTEL S. A.
ASSEMBLÉIA GERAL Dl;; ,CONS'l'ITUlC..í\O DA

RAVENA €ASSINO HOTEL S. A.

(Em org'aniz-ação)

la. CONVOCAÇ_{O

Loteria do Estad-o
RESULTADOS DE ONTEM

2.187 - Cr$ 250.000,00 - Florianópolis
10.979 - Cr$

5.301 - Cr$
4.000 - Cr$

..

.6,862 - Çr$

25.000,00 -

20.000,00 -

15.000,00 -

10.000,00 -

Curitibanos
Florianópolis
Florianópolis
FLorianópolis

o jantar de "A MODELAR"

VAGÕES E CAMI
NHÕES FRIGORIFI·
COS PARA O ABAS·
TECIMENTO DO
PAÍS

RIO, 20 (V. A.) - O mi
.iistro da Agricultura es.u
cogitando de introduzir va

f ões frigorificos nas estra
das de ferro do país, de mo ..

do '1 puder estabelecer con

tato entre os portos de pe�
ca e as srandes cidades.

Os carros serão usados
;'lÍcialmente pela Central rio
Brasil nas linhas Rio-Sito

A Direção

O Prefeito Osmar Cunha, saudando o

novo estabelecimento

,Colégio Ceraçãe de Jesus
Para a tradicional festa das Missões, na tarde de

sábado, 22-10, convidam-se as Famílias das prezadas
alunas e ex-alunas e, particularmente, as caras ex-alu
nas.

P' O L I C I A

o «Dia do Pr()fe�sor» Da

faculdade de filosofia
Os alunos da Faculdade I j.restaram uma homenagem

Cata rin ense ele Filosofia" aos seus docentes, ofereceu
aos quais se assoeiaram pes- do-lhes um almôço que con

soas inscritas-nos Cursos de sistiu numa feijoada à bra
Filologia Portuguêsa e Dia- 'sileil':l, preparada e servida
lectolog ia Brasileira que, 11.;, 'vaI' gel:tilís-s--i-rnas alunas.
mesma Faculdade, estavam I A; eun ião efetuou-se na

sendo dados pelo Sr. Prof. sede da Faculdade e prolcn
Dr, Sc','a":im da Silva Neto, gou- �e até às 16 horas, an i-
1,0 dia 15 de outubro, elia maút com recitMivos, can

�0nsag:'ad0 ao Professor, tos e danças.

"CLUBE DO PENHASCO"Congresso, em sua reunião
de hoje, sob a presidência 10
sr. Fernando Ferrari, en t:.'"
outros assuntos da mais alo. De ordem do Sr. Presidente, convoco os senhores

acionistas do Clnbe do Penhasco para a l'eUJ1lao a ser

realizada dIa 25 do corrente mês para tratar de asslllltos

de interêsse geral e outros casos a sereni apresentados
pela Diretoria.

CONVOCAÇÃO

ão saldar sua dívida para
com os institl1tos e caixas([l.a.) .João José da Cruz.

lVíadeozino Jorge Nasci
mento.

Renato Guticrrez
Secretário

•

�farinh() Luiz de Olivcira.
l,all·riauo João' dos San

tos.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA


