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l'Iorlanópolla, Teroa-fe1ta, 9 de Itttmbro .. 1.&8

",jeY5t1i' 'l"TEIVE
o

�:�� :':,','�ç�:.'
, �lJ�é.$,"$jpi�les -focais:
perelra.:Q!ivc,Íro?- n: 12

Rua 'Jooo Pinto, n, 42
�'. R� Aracy Vaz Callado, p.jÍ25.' .

..... Ruá :PtoféSsOra ':Antonieta_ di 'Barros; n. 337
Rua '2t de Maio, n.o 961

" � . J.\,1l'vessa Cruz de Souza n_- "27 '

,�. �> :Manoel .. C6cllio Corrêa .(Rio Tavares)
. " ,

" , � ,; RüiJ. paPanduva, n,' 451
de Florianópoli.s, Da.do R1Ja Afonso P"éna, n, 78

------.-.... - Rua .Papanduva, n. 414

,- MI' S:, S '. A
. Manoel ,Vieira -de MeUo'

A familla de l\�ciei Vieira d!,! Méllo, ainda consterne.

DE AQUIINO .da corr. o Seu 'falecimento convida.oi pãren.tes e 'pessoa;> de
:

.

j '. : :snas l'eilições para_assistirem- à misSá de um mês'que man-

. �DOMII51:0f'
.. 'dal"Á .�,;eJebrar dia- 12- (sexta feirá), ·no Altar' -de Nossa se·

11\1 J . n:no�a·na Gatedral Metropolitana, às 7 li�ras. ';, '�
. A iodos'que,comparéç_erem a esté; át� 'dé 'fé cristã a��

'-FEtNANDEJ-
'

<!_ipàn:- .�g_l:ad�ci��nt�.
-'

\
. .l

- ,
. ,

V E N-'D E • SE·, JUIIG DE DIREITO DA ,COMARCA DE
TIJUCAS

A N'-c V' E R,-8,A' R 1.0 S o ,nosso prE'{2ado amig-o sr, Val

dorniro-" Ne'lcoUni;' 'alto fundo"
. -rrário do ]j!scrit��� ;aegio�a( do

.,r. ;W. I" neste E8ta�Q � quarta

t)i9,�' de Direito, com a jovem �:
prendada senhorita, MarHda' An-

Uma 'c.asa,n;o ,centro'
da Cidá9é ,com 'dez, pe,ç.a.s

'

e terrenn . com a área de
�20 m2'J Preço (""$ .: .....�•.••

't"050.000,OQ. Tratar com o
1. • ';(

.

Ar. João na P'ad&rla .do Edt..

fici0 '!pase, 'das 18 'às 18' hs.
o '. ...

�

-

I '
•

JIPE - 'YE«í{-'
" I • : .' , ,,'

Vende-se um jipe WI�YS·-
'1:"'<.. sr:' Osni. Cou.çeiçã�, :d�(l.i.�a.cÍo

·,i1lotóÁ.&tw Mata' '�a, ,o:.

,._ artá: M:lr1a'·J!ltquoo':'Mo�r�
sra.. Alzira 'S.'''Espl'ii''dola
srea, -Dllma Saat.lls.

[os.
�. americano --:- de fabricação 1950.

,

Ele é; filho ,di! ·,sr. José :N�rl!'O-" neformBào, �1:ótor -'Lataria: )in
tini.. 'e 'de sua exma, espôsa d., tina' ,·�Qmp.leta, ' es.tof��o,. lóna

nova.

Preço -de.ocaaíão Cr$ 14.0.000,0,0
A vista.

Gegina 'Nercoltni,
" Ela ê filha' do sr .. joã�' dos

'>\njos resid�llte no RiQ de ja-

�rl�\���.� :. I :.: ;. ' - ',_

. Elemento' deatacado 'em' 'n'OlfSOS

'neios ' s'Óciais,' e 'cuiturála, 'ô sr. ,.-,.................-----......- ,NA:2; E SUA MULJIER-, lhe :f.oi

V,t\ tiru1ro·. Nkrc,o!��}.: te!IJ,

S'ldO@"':<""":;"5'
�, "apresentáda. ,9.. petição � teoT

nuito" éunÍprirueFtii4ó:' , ",

.

e"'M'
'-'

'I
"

seguinte:":_ 'Éxnlo. ·Sr.' D�. Juiz

, Nossas. felicitações".." _.

.'

IÍ�' "D;reit� 'da' COfllardi --'. Ade-

_ :r' , "
_

_

' ,..' mulher, 'b�as�teü'os; '_ o .proi-
, "- " Illno Gu.ilherrue Nba��. e �su'

. .. ineiro' liwrador
.

e c,1i !!.!lJfqnd� de

.:' j.. O� / J ,�, S ti p�<lfi8são ,dof\1�st,iea, .? rG!sideiltes

� f,l \', '" ' .u- I: e domiciliado no distrito -de Mã-

às 3: e 8 horM
'

jor dilate; Municipio que.rem
oj .: • �' '.- 'I... r. ,�.

' , -e
•

,..,
'\' • ,

. L�millo t'üerÓ: -;'Êiil.iilil. -Glliu ínove:- a,.cpr�sent�' �çit_Q':,d� 'usu-

r: ;' ,�����/; �:6�
\,

.,. ��,�:--s ��:�:::�:�:::�::�
- C�ns;:: .até..:.i8'�os'-: s,ei!lO�;"há-'mai� à�, ,�i:n� anos,",

'I �r.-Ele.i e uu's antéoesso�es de'
··f'��"'· # ::i. ',.�' '�_.'

_

, r'

um te1'TeDO situ..do ,no lugar,'

�BTa-ç�' ·�aio.' do, ·�ib,eirã.o- da,\!

nie�!no Ar.i, ;M,uller
'Véira· .:) e, ..

'

'I���i
-.:..... menhã Ivãnfá Frái'ner' ,�'-�

• ,
!' 1:, "".."

�

.' '.

- llIenino·. }.1au�Q CliIrl.oS. dos
'A�Jjos .....

,.:.. .:': :.',. "G ��r
.

c. .

.

MISSA - ""CONVITE ,:
,

! 1.õ"iANO ....
--'-�:'''O'Ã'O JOSE '_DA 'CRU�'

. ,

H:erondina da Cruz e José .Fer-
','

namdes da Silva e família con-
jO_ " ; ..

.� _

•
� .' ,t.. , '.' ,.:

''fI.dam :ft:OB !lar�tefo'�: .pêsj!olj,:s ;'
\".·àl:n}gasJ pàrã . ãsi'!stir�i� �!m;';;�á'

.
, ., .� � "

,
,

�.; M" Lo:' âi!b.," (j':ié', n18:Mit'14ii} � '��l'é-'
.-.l?!"m ,nQilJ.. �}i1� (1,Q·:���l)..... ",in�t}ue�
'.'l:iV'e,,,,;esPô$ -fo) ,t;-i!,ilr '.,C 'lP,õ:: ;r'o'-s4

. êlà"·'CJ.'�'�'·�'��;péla· 'd'ó-�ii1o'_"'â�
·''l\fendi����ag·.':.nf:,:ai� ,1'b:':,d� �Q;'L
�:i�lj.t: �:���.�6 ..·lip�;�;: �F:���_:���;.���, 't

' •• ,:"",;,�d.<jS�<J,�l.e

Tr!ltar Casa, Emíli.o

'.

at\l�is ...eon,front-ar,tte'S Joã.o Eflte
fup.-o' 'e F"amnseb Girola - :r:e�'

�,
"

jlidentes- no locar 'do' imóvel; _

.

',' .�- ."

.
",

e .-

CECILIA .DA SILVA DIAd

•

e ,

ÓLGA SILVEIRA DE
,

' ..BÀRROS -.
,pl).r�ípam",aos parentes e particiflam aos parentes ,e.

�ssóas, de sua�, rélaçõ�s o, pe�sôas de "suas relações o

'ontrato , de casamento • 'de contrato de casamento de
'ua,Jilha Edemir Maria com seu' filho Luiz Fernando com
) 'sr. ,LUlz Fernando de Bar., ! a srta. Edemir Maria Dias.
'os.

'

- iúiz Fernando, e Edemtr Maria
,

NoIvos
Florianópolis. 30-8-58,

ORGr--_A-ç-ao--''o-aT-j"--:CO-·M"--Et·CfM-'
:'De-partament_o de CobrançaS

.,'
: (' O;'N�V"I TE'

.

-_

A fil'!l_ de _tratar ,çle a-S�lP:�tOi!;l. de seu.s :intue:'\ses !l():

�icjt..Hrl(l..'l o. éomparedmento eY'P·no.ssos escrjtórjo�. sito a

rua FC...lJ.1,anoo Mach�aq_o .. ,�, 10; o?'s seguintés' pe8S0as:
, ANTº��O RAMOS ,(C�'pod,ras)'

ARI 'SÓttZA
.

(li.l 'D� Manh1)
DILS.ON 'MÃoítA:D(l '(l. otioiÁl)
)...- �,/ . �, ..

.

FúAnAN,O 1lJl SolíÚ OSOlUQ'
IQ..u.mO 'ALvms� o.u'ti:r.

-

NEt�N :à-dNJiiAOIo Ai,ç,Nó"
SIDNEY 'SANl'ÓS (ÍÚJ.-!.)

c

:WALTER SÁNT,OS' (P,AN�:MÁ)

e .passado nesta cidade de Ti- I RIA. (ass) Manoel CArmóná Gal..

jucas aos quatro' dias do mês lego Juiz de Direito. Está con-

de setembro'do ano de mil aove- forme o orlgi�al afixádo_ILIL sede

�êste ,Juizo, no lugar do cos

tume, sobre o qual me reporto e

dou fé.

centos e cíneoenta e oito. El.l.,
..c�s) Gercy -:aos Anjos Escrívãc,
o datilografei, conferi e suba
crevi .. Isento de selos -por se 'tra

tár de ASSISTENCIA JUDIC�-

-

Data supra. O Escrivãp:
Ge-l'ey dos Anjos

PARA VEREADOR'

.

AllIga�se"uln-á 'béla e' ótima
. Residência

tl�túadR:'na Rua São José -'Beco Tupam, n,o 28

E:.Jt.r,eit-j· ......:' com três �art_Os, gij.rage .e dem�is de-,
pe:: qências - Informações, com Lauro Lo-pes, Tl'a

ve6Sa Argentina n,o 10 ou pelo telefone 2348,

COM,PR"AR
,lima casa. um ferreno, UPl estabelecluieaw -

.. rncl'�iaí �ú "lJTn lI_utom6vel?'
En'carrel!ue II- OR6ANIZACAO ATLAS LTDA. Conetagelll.

'Procur:.cões. Represent"cões. que 1he proporcionllrA ""11 "!-;
Ih,ores negócios e as meJhoTes oportunidades, medillnte .rob-dlcÁ
comissão.
Esc'ri tório ProvlllMio:

-' ,

� R, Saldo Marinho 20 - F. :U&'1
, .'

J c_�." f,l .. mll.n"h:l!,à, ru" ::l OE' lIhio (S"rvidii!_') 'E,tr.'�
a -rinttrr ..rill p""li..tll B ,r1H!..,24"'de Ma:o - Estreito

1 Terr"no na prRia Bom Abrigoo - COQuell'Os

f tpTreno no .lof .. nmento da Praia da Saudade - C_!lmbod1t
'

1 ,C'""� .pré fabricada à ruà Maria Ju]ia ;rrança
.

,

'

.Fátíllln, Estr�ito
_;

..

',:-(
r. I,1 terre;). em Bruma

�. _-
#--
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r--�·�c,-;"_."';,--..-�·�:�-=:.�· / ,""'�. �-�c' FIOrla�6p0l1s, Ter.ça-felra, 9 de SétembrO i!e 1958 .w .K.AlB AlftIGO DUBlO n a.Jft.l 1MJ••• ' - ,

----------- �/_--.._ ............_�------__;._-_._------------___,-
'.

,

-� .'g- t .. "��.,_�_ �.___
-

� -
, .

....-----
(

\

/
.. :::=::���,

,

.-.11 ......
,

COLcHlo DI MOLAS .

•

DIVINO �IMOlA 'MAGICAI�'
....form6vel. Muita m.ciC;;. ri melhor MI

... clàsse. Estofamento 101ft ,asta ". ais"

..... Molas eletr6nicamente .....,eratlai.

....�• .,.,3 ..... ·

'

,;-

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

.-.:
,i

\ '

,

i

molas DIVINO, pagando o'

1.

\ I.

" ,/

/.
r.

.....,.,�:--_._---�_•. -!""II ..._----------

. 'i

':""
"

,

,tI

" i'

PRODUTOS

, :. � .

,

-,

-

.> _ .....: - ," �'" t' ,

."::., .

..
. _. �"'"

/

resto em suaves

prestações mensais,',
;

, .
"

. !

IO,A.CAMA
DIVIN.B.L

'.;""".••"

.

l_' •

. com "raso'
.

��� .
-

, .,.-

.... vtittdàdtl 4 �f6.1 � camal � arm6riol
�, nao tem vinco central, garante o

confOrto ele um perfeito colchão de Molas.
1ÍtpI� "Flexibel" eletr6niaamenle temperado.
�, �_u��OI ,.v,..timento.. Dabracliças
...... ....ltuli_i. 'Nã' cêIn .r.Iizaelores.

«:
i .

\ .

t-: -:

--- -

....

• ,E '''t' '#its".

",,'
.

"'\

IlAVIUIIRO DI ....

'DIVINO

.....
-.-

• I

\.

,

,/ SOFÁ-C�U.EL com bra��.
Tripla utilidade. �' sofé, é camar: � 'Qrmá�iol estil�
norte-americano, com enc6sto mais bai.xo. Áb.er.to,.nãq "

tem vinco central. .Molejo· '''Flexibel'' eletrônicomente
I,.

temperadó. Nova, inédita � excÍúsrva linha de tecidos >: �
..

"Coler-Faii-":
' .

. , '..)'
.' f

�'..'

r'
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Vo:ê.i se sente

. De Dio"' MaBelrl'Llr-'�A BiJJlia1'�/
.

�..J . f.�� <,

Por Frei T. G. Cllijjlot, OP tência; .contínuee olhando, ou evocação rica, no U80 clu

Como devemos lêr a Biblla.? com humilde atenção para a palavras, dependendo tudo

O próprio Deus a lê, se as- letra que o Espírito vivifico'l. do alvo a demonstrar, C011-'

sim ousamos dizer, '''sôbre o Há várias outras questões ín- vencei ou entreter. Cada. li

ômbro" daquêles que rue íns- timamente ligadas com esta vro deve, portanto, ser lid;>

pirou. Deus a lê do' interlo11. da inspiração, _ �as apenas de acôrdo com o seu próprio
Um dia, a leremos da mesma consideraremos duas: a das estilo. A S. Bíblia também

forma, se 'Ele dignar-&e in- formas liter�rias e a da iner manifesta uma/ diversidade

troduaír-nos nesta, gloriosa rãncía bíblica. consíderável. Tem suas for

íntímídade, Nós a leremos 'Que significa- "forma, li�e- mas literárias _:. embora não

"nj:le", e então apreciare- rária:::? Todos os que Já, en- devamos apressar-nos, em

mos, do lado de Deus, o "me- traram em uma livraria. sa- identificá-las com aquelas
canísmo" da mspiração. Mas, bem o que quer dizer. Um que nos, são ramníares, Se

até então, o que acontece? texto matemático, um livro pensarmos que a Bíbl1á, que
, As palavras � pensamentos de história, um conto de fa- é a Palavr� de Deus .eseríta

são acessíveis a' nós, afere- das, um livro culinário, um é também obra. humana,
cem-se ao nosso entendimen- discurso politico, uma peça. não ficaremos surpresos por
to para que possamos aumen- teatral, uma novela, todos ter ela fôrmas líterárías, mas

tar nossa -fé. Devemos, de pertencem a diversas formas ao .contráríe, PARA SABER

certa maneira, refazer o ca- literárias. Diferenciao:-se en MOS O QUE DEUS DISSE (o

mínho da inspiração; ,para tre sí, qualquer que seja a esta é a coi§a principal) ra

saber, como ela age, não te- habilidade de _seus autores, remos o esfôrço' necessário

mos outros meios além de, pelo nm que têm em vista.. para descobrir as excelências

estando 'certos de sua exis- e os meios que usaram para - e as derícíêncías - das- ,

atíngí-lo, Pelos, fins: São di- forma!> literárias "

que Deus

I,

..

.

�IIUm "p.ufJ;O" m�I, apessoado, mell. notadom moI, bem .

..!tIdo em todei. 'e. amlti�nte•. � • efeito da belezo cio pcildrlo,
....Ieoenela' ,!l!o ti:"h�, do eairqento e.pofit6noo" sob medtda, dâ

rolipe !riIp�r.jat E�tra. ARresentada em 36 tamanhos, cada um -'1tI· 12 modelot

diferentes, Imp.rl,al, Extra lhe oferece ainda I pM-encolhím.nto total,
,alfaiate. de ,.OO';'e, 'oviamentos-'firiissimG>s, tecidos de oltc quolldcde .. ; e. experlanclcl

de 33 anos de uma organizasão empenhado em proporcionar a Voea a rouPa
moi. 'bem. feito d,o Bràsil' \ompre o sua rpllPa Imperiel Ext�a no, nossó, '

dt.trlbuido�. em suo Cid.de, no �adrão 8 no tolhe do seu g6sto' pessoal.

,,'

Es�o/ho pelo etiqueto IMPERIAL EXTRA
e receba 11m J�RMO DE <ZARI.NT,A de durabilidade

DtSTRIBUIDOR
> ,

r,

Rua Felipe ' Schmi-"
.

Santa . Catarina

-A T E- M ç I O,
GANHE CR$ 1••,00

Fraqueza
"

Sexuall.!.
Tome, HORMOSEXIL

Vid:ro' Crf 150,00.
Pedídee, "l� reem-bôl••

Postal,
, Caixa Postal, .9� - Rio'

'�����; ,

,Bscrevendo 'a .ta Bedatlo (Emissora).
diRndo quem _á o diStribuidor ex

Glqsivo Deitá GapitaI, das afamad.

tin�I'8" . .

rrlRlARGULe .' ,BERRY BROTlBSrr
��'���1�5�::i'·!A:��r&t�rilt.iB"j

Aós pintor.es e .: pl'ofissié�aia do raJIlft,
,

aIénl do prêlJlie, '.-rio' de um d�ctPpto
ie 10%; tlur:ant.; t..to • án.. d. 1"958.
.�Ilv� E CQNCQAItA 'A ESTE
GaNQlJasO Q1JE DBVIiRA BNCER-

�Iti\B.;SE EM í-5-18-58.

,Á L U G A - 'S'1
ALUGA-SE UJ4A CASA

À RUA CONSELHEIRO
MAFRA 186. _! TRATAR

NO LOCAL.

JOAO JOSÊ : R.
SCHAEFER

ADVOGkDO
CíVEL E COMERCIAL

Rua Vitor Meireles, 24:.
Das 9 às 11 horas:

I
_...,_.----

VENDE-SE
T I I TAS

,

.!r'n._·· 'I
.'

Bany , Irolbersfl
As melboFes que- existem

Um .acordeon Sc&n4li d. f....

I bricaçio ItalianaM 120 baixo.

e .1 teclas afinação em quarta

r 8 quinta, f,istado de conllerv89lo
novo.

I Vêr e tratar a Rua Bernardino

Vaz, 28 no Estreito.
._- .. ____.:-...----'

DEPARTAMENTO
PLANTÕE'S

SAÚDE PÚBLICA
FAR'MACIAS

DE
DE

, ,

13 - Sábado (tarde) Farmácia Esperan9a
14 - Domb:liO (, Farmáei& _peJ'anga

'20 _ Sábado étâ,lc:l;j" jFa�máCi& M04e1'n&
.J,;,·!iêf'�·

Rua Jóãe Pinto
-_.��.- ",,"

21 - J)(mlingo '" ','
.

,.' Farmácia Modema J�ua João Pinto

Rua Felipe Schmidt n. 4:3
Rua Felipe Schm1dt -no 4:3

Ruá Conselheiro Mafra
-

Rua Conselheiro Mafra

27 - Sábado (tarde)'
28 -- Domingo

Farmácia SlIo. Antônio
Farmácia sto. AntoIiió

,
, \

O serviço noturnô Berá efetuâào pelM Farmácias Santo Antômo, Noturna.
a \1itória situadas às ruas F�l1pe Schmidt nO 43, Trajano e Praça 15 de Novem-

biótl02V." �",
-

.

.
-

. O plantão diúrno cempreendido entre 12 e 13,�o. horas será, efetuado pela
FarmácIa' Vitória. ;<. :.

. _.

·:;:'.:L���:�,.:'::��:�T··�·�·W:fÃ�;1�4} ..

E S T R. I TIO --

Farmáclf1, .0 kIltO
Fármáclá :Dl....

'

,

Rua 24 de maio n. 895
'Ruà Pedro. Demoro n. 1.627

�rá efetuado pelas Farmácias, do Canto e Indiana..
'\ poderá ler alterada sem prévia autorizavão dêlte

. .

"
Ao fa.e 'Reua, agradece por!ama cria!:. alcançada Irai Motta

fiO VOLTAR. DO RIO SERA UM SUCESSO Á
SUA FOTOGRAFIA COLORIDA r

F O, O 3�a D I ME N $i O
'�iY�)�� ,�',;�� ;I.� "j;

_

Rua México, 119 - Sala gOS
Av. N: S. Copacabana, 861 - Sala 313'

RIO DE JANEIRO

,-

"
,

L�VANTADAS_
NaTURNAS

Para combater; ràpídamente dores
,Ias costas, dores reumáticas, íevan
tadas notutnas, nervosismo, pés In

chad,Os,tonteiras, dores de cabeça,
resfriados e perda de energia causa

dos por disturblos dos rins e da be
xiga, adquira CYSTEX na sua faro
mácía, ainda hoje. CYSIEX tem au

xllIado mílhões de pessoas há mais
de 30 anos. Nossa gar,antia é • sua

..tor orotdo,

A6RADE"CIMENTO

ii
JUIZO, DE DIREITO DA PRIMEmÁ VARA DA

'1

"

CO:MARCA ,DB FLORIANÓPOT IS ; ••• , .

El>ITAL DE PRIMEIRA PRAÇA COM O PRAZO
D� (10) DIAS

'. EDITAL· '

O Doutor Eugênio TrompowekY Taulois' Filho, IJuiz de Direito da Primeira Vara da Comarea
de Flortanõpolís, Estado dé Santa Catarina, na

,

forma da lei, etc., ,

'

,

'

,

FAZ SABER aos que o presente edital de primeira
praça com o prazo de dez (10) dias virem, ou dêle co

nhecimentQ tiverem que, no dia quinze (15) de setembrv
próx)mo vindou.ro, às 15'horas, à frente do edifício do
Forl'm sito à.praça Pereira OUveka n.o 10 nesta cidade
o Oficial de Justiça, ,dêste {uizo trará a pdblico pregão
de venda .e, arrematação a quem mais der e ómaior lan

.ce oferec·er sôbre o valor de Cr$ 30.000,00, atribuido aos'
bens que foram penhorados a TEIXEIRA & Irmãos na Iexecutiva qUe. lhe move BANCO NACIONAL DO PA
RAN.\ I;) SANTA CATARINA S;A., que são os seguintes: .

1.°) � Umà máquina .registradora, marca R.C. A1lien,
com o n.o 1.310.156, de fabricação americanà, com ca

pacidade de registro at'é Cr$ 99.999,90 usada. 'em bom
. . "

estado de conservação :e funcionamento. E, para que che-
gue .ao conheéimento de todos, mandou expedir o pre
sente edital que será afixado no ,}ugaY'de costume e pu
blicado na forma da lei. Dado ê passado nesta cidade de
Flor4i\nópolis, Estado de Sant� Catarina, aos vinte e qua
tro dias do mês de julho do ano de mil nov:ecentos, e cirr-:
q,uenta e oito. Eu, (a'5s.) Carlos Saldanpa, Escrivão o

subsc!=evi. Eu" (81SS.) E'\lgênio Tro�powskY Taulois Fi·,
lho, J'niz de Di1'ieito .. Confere oom o original.

Carlos Saldanha
Escrivão.

ABfLIO_JOS� 'DE CARVALHO COSTA, cônscio
do grande número de amigos e conhecidos, INDICA

..

aos eleitores de Florianópolis e do Estado i'le San
ta Catarina, o seu irmão, ARIOSTO JOS� DE CAR
VALHO COSTA, como candida+'o a DEPUTADO'
ESTADUAL, nas próximas eleições de três de

outubro.

rígídos a diversos grupos de

leitores, ojI no caso de serem

Qirigidos ao mesmo grupo,

apelam a diferentes graus de

dignou-Se .permítír às suas

testemunhas usarem. Em '

consequência; não.nos julga
remos obrigados a lêr os Li-

SADA BOABAID DOS REIS,
CIRURGIÃ DENTISTA

.

' ATENDE COM HORA MARCADA
Consultório e residêpcia:

_""_�_.,.,=-�"""",.",.....,,,' R'Ua.Arcipreste Paiva, 13,t.uii owctlâcj'D'AéamPói. Tol,-,t"..e-: 'l/U!-'!
.

:a1P'etor d6 �. w. _'" ."••

inteligência, coração, Imagi- vros bíblícos com o mesmo

nação, vontade. Pelos meios: critério, ·mu sempre com o

Prosa ou poesia, lógica' de mesmo respeito._ - ASP - Rio.

idéias ou rantasías, procissão
L.

Candidatura <ORLANDO BÉRTOU
,

As cédulas podem ser encontradas nos seguintes locais:

Florianópolis - Séde do PSD (Praga Pereira Olive,ira)
Porto Belo - D. Hulda Guerreiro' (Praia do Perequê)
Itaiaí - Policarpo Depiné �Hotel Depiné)
Blumenau - LuiZ Leneí
Redeio .:_ Família Depiné
Aplúna .- Àfonso Zanis ' ,

'.
Ri.o- do Sul - Séde do PSD e Red. da "Tribuna do Povo"

C9.çador - Gentil Bértoli
Oucítíbanos - João Almeida �,c 1_

Encruzilhada: - Maximino Zonta
POI'te Alta dó Sul- Hotel Prada

�"

);_ .] .:
I

.. �. '. ,.

Taiú - Germano Huscher
Tin:,bó - Artur Leni

DT" - A
Precisa-se com prática para SÃQ PAULO, falando'
alemão. Dirigir-se a TERRAS SIA., Praça da Repü

. blica, 162 � 3.° andar �,có:iljunto 301- Sã,o Paulo,

,

.

P. S. D.
� A U G U

�

S 'O B R-E Z, O L A

OANDIDATO DO P. :S� D. ,A
,DEPUTADO ESTADUAL

,< ,V E N D'E - S E
.uma ótima casa de .praia, tipo Americano, quase
nova, localizada na zona do Bàlneário, pro�imidades
do conjunt� da Càixa Economica, Estreito, medindo
7,5 mts. x 14 mts., com todas as paredes dobradas,
}numero's armáriQs imbutidos, compléta instâlação

. sapItária, com banheiro, chuveiro elétrico, etc., com

mais um apartamento completamente !leparad,o da..
caJlá, c?m 6 x 8, tendo garage, a�igo, luz & água"
com terreno de marinha, tudo legalizado. :.

Preço: 300 mil cruzeiros.
'

Tratar no local ou ifeloB _t,1�f6né8; 24-'-71 • :6li1-61.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



_Dia 13 nos Salões do- Clube Doze de Agosto -

-

,

()e�file de M�das palrocinio�d� "A Casa Brusque" em prol da: Construção
____'__.- __ -���_�"ALA JACINTA PERE1RA OLIVEIR'A�'I

�

�

Será escolhida hoje "Miss
Brotinho" e "Glamour Grlli"

Teremos no próximo dlt. na tarde dançante da con-
10, a abertura de uma expo- feitaria "Plaza".· Acredito
síção de desenhos e gravu- que será grande, a especta
ras, vindas do Rio de Ja- tiva para· , estas escolhas.
neíro, num patrocinio do, Quem substituirá a bonita e

Centro Cultural. Esta Expo- graciosa Eliana Araujo.
síção também tem a colabo- Quem tomará o título de Cumprimentamos também
ração do Centro Catarinense Magda Araujo Miss Brotinho o sr. Eleazar Nascimento e Tambem não será facil fi.

do Rio. "Plaza".
.

srta. Maria de Lara -

pelo escolha dos cavalheiros que,
"JANTAR DANÇANTE": programa "Vesperal J. 7" dançarão com as eleitas

Em prol da construção do CLUBE DOS "500" El\( CURI� diariamente, apresentado pe� "Glamour
'

Grill" 58-1)9, e

Hospital da Criança, o TIBA
.

la Radio Guarujá. ,
Miss Brotinho "Plaza".

"Lions Clube" realizará no Seg�ndo fui informado, o' --,- , ---

próximo dia 11, um elegan- Clube dos "500" de Curitiba, M .

t.e jantar dançante nos

sa-I
vai prómover sua pré-ínau- QUANTAS. NOIVAS TEMOS' fMIões do Edifício da Ford. A guração no dia 21 de Setem- . .

_

senhora Esperidiãõ (Elza) bro. Trata-se de uma gran- '

Amin, com seu gesto nobre e de organização, sendo' .sua FLOR'IA·"O'P'OLIS...........................................�
II

,

SO�HOS' INGÊNUOS'
,

';0 �I8,�IG� DUlUo D& �A CATARINA

Cyll i?arne1l em companhia -âos elementos da Cine Sul Pro

dução vendo-se a estrelinha Dinéa Maia, em animada
paZestra

elegante tem empregados
seus esforços parca o ntelhor
brilhantismo desta noite de
elegancia e caridade.

o astro do cinema nacio
nal Cyll Farney' autografou
o .píano de Luiz Fernando
sabíno, dizendo ser, o nosso

pianista, um grande valor.,
Aniversariou no dia 3, o

cronista social dá cidade de
Jtajaí Sr. Sebastião 'Reis -

A coluna social reücíta pelo
acontecimento.

A Confeitaria "Caiçara."
recebe a sociedade nas noi
tes de 3as. 5as. sábados e aos

dominges com a bôa musica
do conjunto de Aldo oonaa
ga, .�_ �

,

..i< :��if�.1
. .

.

.

.

iJ'faria Leonete Martins
.,,', - "

Pequena eu era e como já sonhava!
'

E os claros sonhes, no coração puro"
-

Matavam tudo o que tornasse" escuro -

A claridade que, então, me ofuscava: ..

,

," -:f�-;{.-emr
- "Vou ser feliz!" dizia e imaginà,,'a! ..� ,I:;_ E, agora, ao ver-me quase sem futuro,

E tão magoada, com tristeza, juro
-

IQue vida cruel assim não esperava! .
.

I

:s: que, nos sonhos que eu acalentava,
'-'-�;����� \.Minha alma, íngênua.ccheía de calor,

.'

.
'

"
,

Só no que é belo e. bom acreditava,
I

,
. ,�;(.�::l�}�m,'j

Desconhecendo desta vida O ardor
E não sabendo, quando assim sonhava,

Que existe úm monstro que se chama Amor! ...

. --'

FlorJap.ópons, Têrça Feira:- 9 de Setembro de 1958
___�,_._. .,__........-

.

� __ -t.--

/

nconTt:ClmenTOS·--
construção uma obra prima O "Vendaval Esporte Clu- 'I Viajaram na última sema
magestosa, Aqui em nossa be", no ultimo sábado reu- na pelo Consór-cio TAC-Cru
capital, o Clube dos "500' niu nos salões' do "Clube 15' zeíro do SúI,' para o Rio de
conseguiu muitos .assocía- de Novembro", oferecendo a Janeiro no 'luxuoso e conror
dos entre eles destancam-se sociedade local' uma bonita tável "Convair" o sr. Syrth
as seguintes pessoas: festa..Na, mesma noite .tíve- Nicolellí Delegado Region�l

Di. Nelson Heitor Stoete- mos a coroaçao da srta. Li- do IAPC. Para Porto alegi'e
rau, Presidente do Tribunr.l liam Raulino que, com grande tambem no -"super-Convair"
.!ie Contas; Dr. Sergio-Uchôa numero de votos

.

foi eleita o Dr. Flávio Castelo Branco.

Resende, Antonio Romeu Mo- Rainha do "Vendaval". Esti- Diretor do Consórcio do De-

Teira, ambos da Procurado- veram presente a festa, ro- senvolvímento Econômico. O'
ria Fiscal do Estado' Tho· _I presentantes de. diversas en- sr. Eudóri Souza ilustre pro
maz Cabral, Del. do I�p. de tidades esportivas represen- fessor da Faculdade de Fi",
Renda; Dr. Giorgio Sollus-' tante do governo do Estado losofia em nossa cidade.' O
soglía, Secr. de. Sego f,ublica; j'l � outràs autori:d�des. M�is Dr.,'Osny Regls viajou para
Sr. Walter Stodieck do Al- uma. vez cumprímentamos a cidade de Lojes.
to Comercio; Dr. ciuer�in '. ao sr, João -Comíchílf Presi
da �onseca; Dr. Er;os Clovis, dente"do "Vend�val Esporte
Merlm; Sr. Carlos Saldanha: Clube.
Sr. Antonio Fiuza Lima; S;.
Antonio Pascoal Apostolo'
Dr. Francisco onno: D�,
Luiz E. Rocha Freire' Sr.
Vinicio La Maison Buch
mann e o Sr. Alcino Milen da
Silveira.

.

É o Clube' dos "500" de
Curitiba, uma das maiores
sédes já. construídas .no Sul
do País, sendo que roí for
mado por um grupo

'

de mi
lionários na Capital Para
naense.

"" ,,-_,---------__,.-----__,.----

Mocá,

lII'

(;s Produtos NESTLÉ necessitam de úma moça
r-cm instrução, bôa aparência e -desembareço para

promover 'demonstrações dos seus produtos..

-BOM ORDENADO
A presentar-se à Rua Conselheiro Mafra, 154

DESFILE DE MODAS:

No próximo dia 9 reàlízar
se-á a cerimonia relígiosa na

Igreja Nossa Senhora de.
Fátima o casamento da bo
nita srta. Maria' Luíza Oli
veira com o sr. A'!ltônio
Athanasío,

Continua na espectatíva
para a grande parada de ele
gância patrocinada pela "Ca
sa Brusque" apresentando,
as últimas criações em te
cidos das "Industrías Re
naux". Esta 'elegante noite
de caridade será nos salões
do Clube Doze de Agosto no
próximo dia 13 e a renda da
citada festa reverterá em

prol da construção, Ala Ja
cinta Pereira Oliveira.

---

�.

_' Na próxima semanâ co
mentarei a festa de eneer
rainento '-dª vrn- Exposição
da Educação Floreátal.

Cyll J?arney quando de sua visita a esta Capital, em pá·
Zestra com este col'l!-nista

As nossas estatí$ticas. jamais forãm muito exatas,
Acredítamos que poucos também serão os paises que pO.3�
sam apresentar nêsse setor uma eficiência cem por 'cento.
A cít'ficiência é .uma natúral cóntígêncía humana.

'

t. ontudo,. seria' realmente interessante podermos di
zer o número-certo-das noivas existentes em ríoríanópu
Iís, O número djl noivados recentíssimos, de noivados .já
prestes, a serem transformados em casamentos e até de
n01vades crônicos ...

Neste mês de setembro teremos, todavia, uma idéia
certa de quantas noivas já estão em preparativos para o

c�sam:ento. �ni preparativos ��ra a sua tão sonhada mís- Isao de esposa e dona de casa. Quem nos vai dar o índice
certo dessas noivas será .a modelar, porque, acreditamos,

-

que não haverá uma única noíva que deíxe de aproveitar
as valíosíssímas vantagens de preços que estão sendo ore- ,

recídas durante êste mês, na grande venda do mês dos'
enxovais.

,Essa venda, que já se repete pelo quarto ano, concen

tra a 'ateneâo de tôdas as noivas e donas de casa. :s: um
mês inteiro dedicado aos artigos que compõem os enxo

,

_ vais, Wl quais, são vendidos por preços excepcionalmente
remarcados,

••• com PIIO.T
canetas'

melhor�
as

••crevem

7.
A roupa branca, Iíngeríe, roupa de cama e mesa, ar-

tigos felpudos, isto é as toalhas de rosto e banho. Tambéu! i
as porcelanas estão sendo ofertadas pela Caçulinha (Tr!!.
[ano 29) para venda pelo crediário mediante a entradi·
nha simbólíca de, Cr$ 30,00. Finalmente tudo, tudo que
compõe os delicadíssimos e complexos enxovais nos darão,

j�a venda, um índice, .bastante aproxímado, do número
de noivas existentes em Floriânópolis. J

,

'. .

1
, .

R E P IR E' S E N·T A N , E Y
Firma atacadista de bijuterias; 'canetas tinteiro,
chaveiros, cigarreiras; porta notas, plásticos, etc.,
oferece ótimo bico à viajantes que já .tenham ou

tras representações. !.

Escrever à Caixª-._Postal,/4206 - Rio 'de Janeiró D;F.

Dr. E. MOENNICH, !
CIRUR. - DENT.

Va.li'da.do na Faculdade Nacional

de Odontologia da Univers�dade
do Bruil.

ESPECIALISTA
com vários e recentes. cura0..

especializaçâ9
.

PARODONtOPATIÃs
OÓENÇAS DÂ oGENGIVA

,(gengivites. genitivas �ãiigrent",s,
piorréia . 'm.u hálito)
PERIAPÍCOP-ÀTIAS

• �'.., '_o

DI6 EHE'REM
FORNECE-SE MARMITi

, COQUEIROS - PRAIA'CLUBE
Fornece-se marmita. Pedidos deverão ser feitG'-88Rt.
antecedencia.•

No local, ou pelo fone 22-01.

- .-

I S ífUis
".

Afecções da ratz�d.o dente

Pesquizas e tràtâiii'ento dos fócoJl
�".

.
...

_

. pelo método:. ciBADAN"
(cúrso com o próprio autor Prof. .-.-

ào organistno; agradável como ,..

Badan) - tratamento eficiente,

rápido e com téste bateriol6gico
OPERAÇOES, - Casos e extra-

çôell! 'dlficeis -

\
Atende 8Ó em hora previamente:
márcada - 'Rua Nereu Ramos IS

, J

- - Fone: 181 4

ri, -_..... . "'�."".

,.

'J.NI4 iiM&&i LIMMI
-

....
'

,
.....

.cor.
,_...- '"' -----,---. :::.:.c.._ _:.:::::.__.:::�:::::::::::===�=:::::::===:::::: -----,----

'''''')
, í

'. :..!
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MQtor ideal para barcos de recreio e para outros barcos simila '

res, além de esplêndido para motor auxiliar 'de barcos á vela.
.

Cômpletamente equipado, inclusive painel de instrumentos.

Dispôinos para entrega imediata, nas seguintes capacidades:
5,5 BP gasolina _. 80 HP Diesel
11 HP -" 80 BP
35 HP -

" .

103 BP
50.:HP _" 132 HP
84 BP-
" GRUPOS GERADORES - "p E N T A"

.

Quaisquer tipos para çntrega imediata _:. Completos - Com
motores DIESEL "P-tNTA", partida elétrica - radiador -

filtros _. tanque de'- oleo e demais pertences; acoplados dire
tanJ.ente com fIànge elastíea a Alternador de voltagem -

,trüásie�s 220 Volts -, com excitador - 4 cabos p..

lig�ão e'quadrocomplete de contrôle; todos conjuntos estão,
assentados 'SÔD. longarínas prontos para entr&p em funciona

mento.
REVENDEDORES AUTORl'lADOS PARA O ESTADO DE

.

SANTA CATARINA
.

r
MACHADO & Cia SIA Comér.cio e Agel_lcias ,

]t.ua Saldanha Marinho, 2 - Enderêço teleg: "P R I M U S"
, : Cx. Postru., 3'7 - Fone .3�62 _ FLORIANÓPOLIS",-

\ .

.EIk'='íª�@l---5:§lr#lr#lr#lr#léJr#lr#lG§I$I@!.í§Ji#I$$liE!

n� r,
.,

nr ,ifl-
o

-

,Ig:"
:-;)};'1,f:"·é:1, -'o

o

o

uue .U_;u.l
o .R.

(direita e esquerda)
.. "

" .. ..

'"

•.·M·O'nf's.:c�·Mo GERAL lITORal
.8-·0's s m·a-, k P��ADO

VISITI 'A: '. NO'SSA tOJ/A
Rua Deodoro" n.o �5 - Tel. 3820

I,

VIAGEM COM '. SEGURANÇA
.. �

,
'- E RAPIDEZ

50 ,NOS CONFoORTAVEIS MICRO-ONIBUS
DO_

RAPIDO' "S'UL-BR'AS-IL-EIRO"
Florian6poUa - lt�dG'. - Join"ille :..., Cutidbe

.

Siqueira 8elo
Candidato do

.
P .. S. D.

Rua Deodõro, esquma ��
Rua Tenente Silveira

'

"., --;�. ,"
..

,. 'Ih.' 4ifh"'I.r.-", ,""�,""""". '�",', I

EDITORA "O ESTADO" LmA."
,

\ '� .

O-SdtarJa

��ttt�
INDICADOR PROFISIOIIAl '

. � NARIZ E GARGANTA
(L1NI(A DE OLHOS • OUVIDOS

, do
Dr. GUERREIRO DA FONSE(A

.

Chefe do Serviço de Otorino do Hospital
de Florianópolis - MOderna Apare]ha4
gem Suíça-e Norte-Aíaerícana para Exa
me dos O'lhos. Receita de Ocul. por.
Refrator Bausch Lomb.'. Operação de

Amígdalas por processo mocien}o
CONSULTORIÓ <, RESmENoa

Ruá .

dos Ilheus 1.8 casa
' Felipe Sebmidt ,.

FONE 2866' FONE U60 -

Rua Conselheiro Mafra 1.0

,Telefone 3022 - CaL POltal 111

Endereço Telegraifico ESTADO
DIRETOR

RutMms de Arruda Rua_
GER:lN"':I

.

Domingo. Fernandes de Aquino
R ii DA' T O R E S I

Osvaldo Melo - Flavio Amorim - ara SU". -

Andr' Nilo Tádasco - Pedro Paulo Machafo - ZurI

Machado - Corr6Spondente no Rio: Pompilio SantOJt
COLABORAlDOR.S

Pl'of. Bar.reiros Filho _.Dr. Oswaldo Rodripee Cabr,l
- Dr. Alcides Abreu - Pro.t. Carlos da Costa Pereira
- Prof. OthoD cÍ'Eça - Majar 'U�lolUlG Ju"eaaJ-
Prof. Manoolito de OrnelU - Dt. Milton t.lte da C_,
.... Dr. Ruben Costa - Prel. A.. Seixaa Néto -;. "aI.
Lange - Dr. Acyr Pinto da Luz - Ad Cabrál T�"e -

Nàldy Silnira - Doral4cie ' So�e8 - Dr. FODtour.

Re)' - Nicolau Apostoló,- Pascheal Apostolo _ Ilmar
C8"alho e Paulo Fer.ando de AraujO Lafe.

PUBLIOÍDAD.
Maria Celina SD"a _ Aldo Fernandes - VlraWo

Diu - Walter LIDhar_

, '.p A G' I N A,Ç. A O .

Olegario Ortisa, Amilton Scbmidt_. Arsemlro Silveira
IMPRENSORES

DULCE�R CARDOSO WAN:DERLEY . LIlMOS
REPRiESENTANT.

Representações A. S. Ica Ltda. "

RIO:- Rua Senador Datu 40 - 6.0 Andar -

TeL 225924
.

- S. Paul� Rua Vitótla, 66'1 _. eon,J. II -

'

/ TeL 34-8949 .

S�rviço Telegrádç�,... .y,NJ.TED J!1�SS <U ..p)
His�oJf�tas e Cvl.idjdes,..

,4a AtiENCIA PERIO
.

DISTICA U1'INQ . .üJ,lIUCANAJAPLA)
. AG.,ENTES· E' ÇQlt.S:p,q�ENTE8

. Km Todos os JDunieJ,l88 de SANTA CATARINA
ASS·IN A��R.A

ANUAL o •••••••• :'••• a. • • Cri .OO.�
N.o "avuleo •.••••••••••••••••• 'c'! •• ; ',. 1,00

"" ,A N U N, C--I O 8
.

.

' .

ME'dfante conttãto; de acodo com • tabe.a em vI.õr

1 A direção' não se respollsabiliza pelos
COllteitos emitidos nos artigos assinados ..

D" NEWTON UAVIL&

DR. W�OR ZOMBa CIRURGIA GlIBAL'
GAJI0U, JJoeDcu de' 8eDIaOrllli ........neIe-

DlJloa;wIo' peJa "acuId.de N.· IoPa - Bl.utd�e .IH4lea

don.l de .Ibciía.. cIa�tháiYlí. Con.ult6riQ� Rua Victor .el· /.
.

...... do .,alI ,- ,t.Ues n. 28 - Tel.fon., ISô7.

·b.� .MI côQç,rrao •• CoJi.ulta.: D.. li hol'H .m

Ih"'''' • :llkela iliant•.
(S.mge do l!rof. Ocü'rio B••idlnel.: Fon•• '.41'

BOdril1l'. Lima) Rua: Bium.nau D. 71.

k.a_o 40' &tn1� d" Urar·

lia �o �... 1,,4.f;;B.T.C.
. .., $.Ip. �.' lá..fro

.�d�o ,d� B'OJlpiJal CI. O.ndada
• d. lJ.át.nddade Dr. OUl0.

. Con'la
o.UQAS DI i:nmJlOBAS -

PÁBTO.S _"QPil�90.�
PAK'rO SliIII IJ(JB ,elo m�e

Pl�-,r.Inl�",
Con•• : R�.leão Pinto D; 10.

".18." •• 11,00 hora.
Ate.i. cem hor... marcada. -

Tüefone 1015 - Beaidlncia:
.Rú. G.n.ral Bittancourt nr tOlo

DR. AYJ'TON' DJ: OLIVBIaA
. DO.8NQA8- DO P'QLJP.O -

TUiU.IRCUWp.
CoIlIUlt6riO -. R1I!f "pp.
SchDlidt� 18 - �_1., .-Oi.
Borúio du 16 .. \16 lItar•••
Rea1dlnc1a - ,.Up. �ld"

a. U17.

DR. IULIO DOLIN V....A

�,-- _ .; 1)
. .tq: o

�.UJ" .. O..,
U II_.

Narll • Garliuta -.'Traia "
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da. 16 U, 18 hora..
.
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.Ileij«tlJ'. 22 - FO,Jie �'1i

.. Rellia-'qia - Ru 810 lo.
n. 20 - 'b•• I� 11
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CLOOCA GDAL •
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80enéaí' do apar.lho Dlce.tivo
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, Boritlo: 10% 11 12 • 1%' la 6
laora. - Cü'iiuU6r10: R1Ia �ra•

dante., 11 ... 1;0 AniI.r -:- 1'0D.:
�. ,

- ....iitllDel.:, Ru. �!IIrd.
�tiiaho; 18 (OWc.r. 49 ••pa
DII. - toa.: 1148.
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. �.
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' .

.
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DOS FOmIOE

ctt.."..' do Tozax
.

!rormado .,.Ia FaCIlIdade Nacloia.)
de __�, T181010tt,�ta • TIalo.

clntlllo dó BOQltal Nerl!a
Ramo.

OU1:.O da .Ip.cializaolo· p.le
S. N. T. RX-interno , "a••ia.
teate d. Clr1l� do Prof. Ugo

QuI;!D8rié. (Blo).
CoR'.': FeUpe Schmidfl, '8-
Fou 1S0l I

Ate:Dd. IlON mareada
Re•• : ,-; Rua v•• luaior, 80
a... FON1!l: II 96 .

DR. BIINBlQUII PIUSÇO·
,-PAB.AJ80

.IIJ)IC()
Operac6ea - DoeDtU de. SeNo.

ru - ellDlea .. .wJIl_
CuilO ii. "p.c1allialio De!

BQ_pial do. S.rvidoul do ....
tà40.. ,

(Sêmco .. Prol. JIM'A....

Ü=l;.. _ Pela lIIaüi De!

B�.PUMl d. C__Q•.

A. târd. da. 15,80 Wa. ,.

diante no' con.qltfrlo 1 Ru. N1I·
ne. Mach�o �J EIguiu d. T:ra·

depto. -:;'1'el.I. 2'168,
Residência - Rua Pre.ld.nte

COlltiDho �4 - Tek I1IÓ.

..1

Da. &l\I'ON.IO IIU� _.
All.AQAO

OmURGU 'TUUtiTOLOGl4
O�a

.CoR.alt6ri�: .1.eIe PIàto, l' -

Co.ulta: daI., 111 AI "9 oi'"

dilíiame.tt.' ••iao.... �..e9�
.Be.idlnel., 1Ioc:a1!JVD! (U.
Fon., - '.'llj. ,,�

..�
,,�.

,

.Q" CLONO, M.
GALLII'f:TI

-. Al>yoo'4P,Q .;:_

, .aa.a �J�� ;l1.h••ill q.
.ºlIII: I.�.

.

'l'Jodaa6"1lI

I R 1·1 Q), \:..' _ J

Motores
, DR., lOAUel SANT01······�: '

.

Cirurgião' Dentista I, I !

'�I

'l� : 1..1 :'.: •.arca. "JIlNBACB". "G�Z"
8 BP - 15 BP - 20 BP - 26 BP

MEDIDORES DE ENERGIA EUI:TRICA MARCA "GANZ'F
Monofaslco. pa�a 120 ou 220 volts. Amperagena à opção -

400% de carga - Trifásicos,. com ou sem neutro - Volta_·

gens e amperligellS 1 opção
INSTRUMENTOS ELl'IITRICOS DE MEDIÇÃO

Amperfmetros - Voltf�etr\)s - Alicates' p.ara pateria.
Estoques permanentes' - Vendai diretas -'Pronta entrega
Podemos estudar propostas d� f�mas ,el!�eci�lt�l!;d�s ne ramo,

que pretendam a representaoAo desd. qut iniUtüem fqnte.
de refer@ncias êo.mercfàis e tiari�iirias n:á'ptàçll de 'São,Paulo •

Consultas pidid'os e prQp,sfas para: .

, INTERSTATE S/A; �;IMPORT�ÇAf), EXPORTA(,1AO r

E REPB'ESENTACAO' ,�;i'r
Caixa Postal 66'13'- Sib Paulo •

CLINIQA - PRO'rJISE' -' .cmUJlGü "I;
BORÁRIO: .::... Das 8 às 12 ho'JO....zclllk ao......d...

"

,

Atende .xclusivamente co.m hora lIlaJtada
"r.

I :
Consultório: Avenida RsreUio Luz 88 "-'I, \:
Esquina da J.:UA Fernlind.o MaClhlld:' . :1;:Qg'll-<

- ,MAIfMATleA, FfSIEA� f LA'TIM
/ 'ensina

Dr. Otto F,rieàma:an
Rua Crlsi6vão' Nunes Pt1'ft: 21
(Es,uina Rua Hoepõ.)

L A V A N 'D O C OMS A 8 ,j' O
,

'

I \.._ -

V,irgem ,Especialidade
\ �a [ia. WETIEL INDUSTRIAL - JoinviUe.- (Marca- Registrada) :

-

j :' ' economiza-se le mpo e dlnlfelro' \
"""'7""""",}.�--

-, "

,.
-

" '

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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'G_n$ag,à�,ã(r·máxlma de Celso Ramos em PÔ�9 União
1III11ço de mais '_e. :4PO' ,alheres': . O Role.iro da Yitórfa��� 'certa!

PORTO ..UNIÃO � 'l'(OE) - ('6ndia de m�is de ���r�eeníos mitiv� do Roteiro ,da V!t�ria.
.

v.orávei�: à. vitOrIa �fll Celso Ra: do �Qtelro
_

da Vitóru� e-m Poço entusiasmo ccutagfantes .dos d-o- União .vem-se r&petl� eonatan-
O 'sr. Celso Ramos foi :r;eeeb.ido, talheres, cons:t!tur�lt.>#lJ' o ága- Dellrantemente �lallladb,' C�l- n:�s e -Jade Magalhaes lI!es�a re- Preto, Valoes e Bela Vista. mens que trazem '8 mensagem de temente, e-m todõs o� rincões dá
eq:ui t som

.

verdadetra eonsag'ra- pc, pelo avultado littmd15 de per- 80 R�rnb8 trouxe- à ��pulaçª,o da gll\O, a 3 de outubro próximo, e' • • .

esperança e· 'renovação' à popu- Santa Catarina. 'Estamos, p�l'-
çit�:( se.ndo.:.llie, _ tributadas ho- sonalidades que' se associa·ram a laboríosa Pôrlo Unta.o qu.e �az . De_ exito em cXltO,_ de consa- lação de Santa Catarína. tanto, mai) certos ·do que nun-

ihe�n8 el!peciais, dentro as essa home�ag�m, um. ponto 'alto IO.'�r�gr�s80 daqu.ela. ,explendlda isto
..

bem demonstraram QS. co- graçao em consagraça_o, Celso ca, da. vitóría de Cêlso RamoS;
quai& :'om 'almôçQ 'n'o Clube' Con- � pere.grmaçao" chIca da Co" clIVlhzaçao,. situada. nas bar'ran- mic,�Qs relâmpagoª,

_

da comitiva I Ramos e Jade Magalhaes, com o A apoteótica recepção de PÔrto. � Jade M,agalhães.
.

Ob!�oe� J��LO���O!}'!t��. ����IJf;::;�:.:: O BH!�I� rRE�I�j INCí�TIUR-1 r���mU&'N'�ITIG!,AO DBONratlGIClt
curso deextensâo universi.. gero OS drs, Sam,qel Fonseca; C.. francsce da NÃO liÁ, ATUALMENTE, I'OSSIBILIDADE DE SE CON�F.GUm O"ÚBJETIVO:DA VERDADEmkODON-: .

·tátia."'m1nistraoo pele emí- e Edú Rosa, respect1:vamen- '!.JII .' rrOLOGIA CIENTífiCA - ARGENTINA E URUGúAI SÚJ'F..RARAM ElÍ MUITO O .BRASIL m�SE'I�On:nente mestre uruguaio Pro- tê. _presidente çI.a Associação
S"lv' C"

'

TANTE CAMPÓ ODONTOLóGICO
'

f�r Carlos .A:m>spide, Oar Catarlne�' de.\:C>dóntologill. I . a ardoso "Após. oito ano;< de ausência deu, que aqui �eio ministral' um Por FERNANDO SOUTO MAÍOR, "

tnA..At1co' da Faculd.....e N'" e Centro de Estu.dos da Fa,- .
.,

�"". '. 1O.I.l. 5O- de minh,!\ (j'uerida terra, volto a : Curs-o
.

de Extensão Universitária formulado pelo ·.dr.· Samuel F.oÍl- 've oportunídede., de est�ia.r,donal de Odontolõgi!l.· çuldade· de. Odohtó19giQ. . � . NãO poderíamos deixar revê-la para apresentar o dr, I na Faculdade de Odcntologla e, seca, fiz também uma conferên- trouxe' êle uma magl\-ífic� lmpres- .
• .

• -c
" ,

• , Farm�cia manifestata,m Be'l" passar despercebida a efe- Carlos Arrosplde, de Montte.vi-. atendendo 110 convite que me foi eia li respeito do ensino odonto- são da odoritol()tn.'.a.'�:A iniciativa. da v.inda do grande ent\iS1asnl�;"_�o su- méride de hoje, que assína- lógico".
,.

'

CONGRESSO..Uustre mestre -Qúé
.

teve eo-: c�sso da emprel�!;e o de- ' la o -transcurso de mais um Foram estas as prmeíras de- Em Pôrlo Alegr�, p�de joi ,t.'e,a:".mo r patrOnOs, .

a "�cia.çã() seío de promoverémr» novre! j aniversario natalícío do n05- claraeôes do sr; F'ranciscô .A,rli' Ilzado pela Pontiflcia Unlve�s,��.oatarlnense de. <XiOntologi9, jornadas' cientítlciIJ ..

·

'com,; so 'est1IDado conterrâneo e Gevaerd ao repórter de O F:STA- dade Católica do Rio Grande:-rla
e .0 Centro de:Estuâõs odon-: professeres de -renome. 89.- amígo: sr, Franc� da, Silva DO, na tarde de ontem, 'opoft-u- Sul o Congresso In'ter-Amerj�-toiÓg1c:os da

- 'Facui�ade -de líentaram.. aínda, aqueles !:\-,. Cardoso.
.

.
"

nidade em que teve ensejo 'de no de Estudos' OdontológicOil�' Q ,

Odontologia e Farinácia: de
.

balizados prof1ssiônais que a Há' alguns anos- aposenta- fazer 'algumas observações sõbre dr. Francisco Gevaerd tomou -iar-
Ban.ta·, catarina, - m.�r�e os vinda do' Prof�so:r �ospI- ,o'do da W'ersten; onde prestou o ensino odontológico brasileiro; te ati;a nêsse conclave, pron�n-maiores enéomlos,:':P0i;lt, .de- dá provocou o interesse de

, 05 mais' rele;vantes e assíns- comparando-o ainda com alguns �iQndo três' palestras e o :d1'.
monstra. a exístêncía de um cientistas 'de outras 'lõc�l- j lados s:érvic;os, o nataJ.lcian- países em que êsse ensino nl-, Carlos Arl'Ospide uma, FalafldQ.
movimen.to por_ J?�rte,' dos dacl..es, p?is O referido . cur�o ! tê.' durlUtte ': aq\lele : ,��po canç-ou um nivel de .d-esta.cada li respeito dêsse conclave. �I�-
Odon"to�pgos' catarmenses no

.

contou com a. assiatên.cia de , construiu eQl to:rn9 de 51 um projeçãó. S2�nos' ó dr. Gevaerd que -êle Jiíl'e-
sentidO"de ma.nter u..'U vaUo-c cW.CO OdQJ:}tólogO!l.,qe' )31ume- vastO circulo

. dê amizades • GaUlriner,se eLe bôa .sêpa :(1 encheu, nâ realidade, as sh�
BO -intercâmbIo cultural- com nau, q que'. se cOnsl1�ue em. que sila Dondade de -coraçãQ dr. Francisco Adi Gevaerd, Pro:' .

finaJida,des p€Tfeitainente, J,.eu-
outros 'centros .ctentIlicQS. "./ agraêiá�el revel��o.· ;.,�:" e cm-ater de homem probo e fess-or Catedrático da Fa.cqHlade nindo ria capital gaúcha nomes
___'''''__.--� trabalhador consolldaram. ,de Odontologia de Ponta Gr05�1 de projeção_ não só da odontolo�

�. ',,'
<' completa o seu 6()0 aniver- ; aa no ·'Viz·nho Estado do Para- gill naci-onal e,omo- jnternaeio�,.

oompleta.o seu 16()O aniver- n�:' -perte7ice li un\s da.s 'mais Foi um feito mem-orável. da .mo-

'sárioj �rá, por parte de tradici,onais e conceituadas fa- Hdade estndantil do Rio G�nde
sêus am'igos; .adm1r,adores .e mÚias do Mtado que, através do Sul rnallEando um trabalho

rimúÍ1a.reS'úl:Ívo daS nia.ls cá- ,de vultos de- invulgar expressão de 'envetgaduila qqe ne.cesstw"
rinliosaS /4eJnqnstr� âe I e capacidade. têm .sa�id9 se:n- longos .PIeses. de ,-estafant:<a es"

apreçp e ·rt%oz1Jo.
'

'" -. '. ' . .' ...,
. . I pr� le,,:,ar a outros rmcoes na?ló- fol"Ç01l p.áru que ()s seus ohietiJ1.

cOSo de"()' ESTADO as- em. cornpanhUL do dr� LaurQ' CaJdetra e da sra, Arrospide, nals o nome de Santa Catarina, vos 'f6esem c.ónseguidos.
'

>' sOcltuidCll-se às hom���eDs�. dr, 1"1'anciscQ Ge'l{<:lerà ,mOmentos após cZet:tar O avião que 'J < ��rando� e tornando e::_da vêz ''''Aere.dito'',. r1!ssal�u o noir�

I. abraçam-no formulando '\>0-' "
,

," i .. trouxe a Florlp:nópolis I �als respeitável o nom� dea�a. eTltrevistado, "que as classes

........Flori�n. tip''oiis,". 'Te'rp«-":fti(l'a, :9. ·.de >Se.tem._.b,:o.' ele 1958 tos de pereries felicidades. ..

.

.Importante �m,i1ia que, n��ma;s odotltol6giea' ,e aeaQêmi6!l cio Rio
�,�������������������'��������������I����_ .

'

.

' d�enu �w�� vem ��tanao G�b dº s�, princip�me�e
'. '

os mais alto'B serviços ii
.

te.rra as" de" P6rto, Alegre;' muito t.e-:
barriga vezv.i.e. nham ganh<i eo'm a re:ali�açãG do'

-

Na Faculdade de Odontololl'ilÍ reierijlo COngl'l!'Sso. uma 'vê!! que.
Jesta 'capltal ·ond. o dr. Carlos 3SsuntQs .de .

transcedental. in
Arrospi4� �mistrou um CUl'S-o' tefiiss.es p&1.'6 a 'c>dont(!logia 1?ia-
de Extensão Universitária,.o sile1ra joram alí <lebatidos�':
nossQ entrevtgtado pronunciou TRABALHO 'DO

. PREFEI'l"()
uma imporUlnte conferência ver_ Im'preS'sjon<>ú sobremOdo :0 'dr,
lSarulo .aspectos de capital Í1I1- Francis.eo. Arli <k_va,e)'d, Il�ôs' oi

'p()'rtãllcia: para o ensino odonw- to 'ànos' ,de ansêllcia de S'QIl [el'
Iõ.gie� .. ,qu,�, ',. inegavej.inente,�, co- ! ra natal; o tl'abalbo da; �t.ual

mey�; �a' �s'un\ir ",rand.e Impor- 1,.ad.miniBtra�o n�unici-paJ. à �rente�ânCla nacIonal. .'
.

o <dl', O!!mar .cllnna, 'qUê lllAU

PROBLEM.A.3 DO lL'NSINo. gtll'bU nesta eapital u� éra de
.Como ql1alquer outro ensina: inte-nso e surpreendente ��s

�Il'f:'.está' em' fase de evo!uç"o, á Iso: '''0 dr. Osmar Cunha e-umpre

,õ(I?ft�I0lfÍa apresenta em nosso
f fiei�etite o q.ue hàvia

..
fr-apdo

pals ,pl'oblemas de iundanH:ntal1· antes mes.mJ>· de &eu i'l\3't�() n.o
importância,: notadamente' ag.o.l"a Paço Muniel�ãJ" �rearentl!lu o

quando a mocidad:e c.omeça a: In- f�tre'Vis�d,.�. .

"

.

.

gt'eSl>ar quase que em IllIlSlUl 1 "��sal' de . sel' filh-o ik'Sta
nêss.c' Clll11lX>, torna-n.do-i.e pole mainifiea e'gioriosa ter1'il". pros
ÍJnper'-osa uma re'Visão no se'- seguin .0.. dr. Gevaerd "bá mais
]l.r�, para aju�t8Aq às re.a.is de pito \lnos. qv.e nã; tinh.a a

necessi�ádes da pl'ópria Pl'oi'íS- Florianópolis.. Fiquei, entre-t.an.
s·fio, tlenJ o. que oontinuaremGS, to ,c.bas.tan·te ifi1press;<lnado com
ma.rca�o pasS() ,e-ni,

. a4vldad� 'ii 'radical transf-Ont!açiÍo que fi

indispe.lH!áveis a .el�sino dês.se capl.tal sofreu desfltnUndo um

porte, ficando 'o liras II inf.erior·' surto de pt'og�SSO notá�el·'.
mesnlO a países .aqui da América "Meus efusivos parabéns à
Latina. 'g(,,"�e ,d6'S� grande terra 1)..10..

b' .pesquisa e a investigaclít>· progt'llSSQ alcança.do e ll\lnh.a
�a�n.�!6gicas, - por e-xe,mplo: são sinCfll's admiraçao, à inVÍllgar ca.-

.

problemas que não foram ainda pacid.8.de de t.rahalho do d1', 05-
oi�aos por um 'prisma de maior mar· Cunha l'lotadameilté ao pro
pr<'lfundidade sem Q que não ·se grama de '·ur'banlz.açào, com' :a

pode ating'r' o objetivo da ver-. pavimen�ção em ritmo de inin:"
dadefra ood.olftólogia de1'ltifka e,' 'terrupto cresaim1mto .\'erligino
atualmente no Bras'jJ, infeliz- so". concluiu o dr, Fl'lmciseo Ar
n\�nte nao 'há essa p,ossibilidad:e., Jí Gevaerd.
cuja hnportlincla não pode eIn
âbsoluto !ler de'S-Cuidada ou r

mo retardada. A reforma dos
prográmas nas Faculdades d...·,

Odonto�g:�·.é ontro p.o�to que Esteve, na tarde de ondeve sef eneal'ado o lnais de- tem, em
.

visita às nOSS'l,S
p�t\'Ssa possível. !1ssim CQmo a instal�õell.· O jornalistauniformidade no estudo odonto-

. F.tancisco Cesar, profissioml.llógic-o. � >
'da imprensa paulista de ex-Mas, d:e um modo geral co�:'. _

forme salieritqu o dr .. Fn:neisco c�pclonB.ls recursos d.e. r,e�;J;
Gevacl'd, o ensino ()do'nto�ógico � çao e :observação" mlb�hdo
em. Msao p,á!s já apresenta ex-

nos quadros de Jornalistas
pressáo ,bâstante significativa. da FOLIIA D�·�. .�
Entr:etanto, em rclaçãp Ij. paises conceituado

_

orgao 'da llU

como Argentina' e Uruguai não prensa. de Sao PaulO.
e-stamo.s no .mesmo piano no que Em nossa. Redaçã:o, o bri
se l'ela�iona partieuiarmente lhante confrade Francisco
com a p€sqnis� e investigação. Cesar palestrou corólalmen
Naqueles países' existe o ver'da- ,te conosco, devendo seg�ir
deiTO espirito de �u:pe no to- ,ainda hoje com destino' á
e.ante eno se'tô'i- da investigação e vizinha capital parl1hà.ense.
'p€squisa' o.d:antoló�icaB, delltacan- Ao 'nosso' distinto "eolega,
do-se valores individuais conlO, os 'de O ESTADO 'formulam
'os dl'8. Hectol' Saccki Carlos OS mals ardentes ,,;�t.os �e
Arrospide,. Pagano, ent� inúme- ,umª< feliz viágem �t ·.�e

.

com
ros outros. úês�es' palses, em tan�e sucesso na '��rof��
que o dr. FranCISco Ge<Vaerd te- que': abra�u; _< .

.....

,.

-.tv.

em

, ,

'.� �;

_.�

JORNALISTA
FRANCISCO' CggAR

, .
-

• Rlq VERMELHO E INGLESES, UM :��
: EXEMPLO PARA· A CAPITAL . �i

, ..�
. A falta- de tradição, em l;b;rllho d� festivitliaae�.j e

nosso pais, pe�a.s coisas mais dando prova eloqtié_nte$da
&agradas que nos dizem re:r falta de patriotismo e. crlân
peito, tem por responsáveis, do uma juventude de��te
na maior das vezes, os gover- nos destinos do Bra8\l. t�

.
nantes. Recorpa-se, em nos- , Fato, que COl:)trá�ta ... :yio
'50 Estado, ao tempe do sau- '.;,lentamente. c<?m n� �p:i1'
'qoso Nereu Ramos, '0 mô�'!!1-� í>ital, lM10nteceu errl OS �s
mental desfile de 7 de Se:,· �r1Ws de Ingleses e ruQ �r
tembro, a' data magna de melhq. Lá, as pr6f�ssotas,
.nossa pátria. _. apesá.r dos minguadbB sálá-

Ainda anteontem, na pas- 'dos. n,ão. descuraram . �este
_.

, sagem do 1360 aniversário, plano;. fazendo com quê .t
desde o .rompimento dqs la� pi>!:mlação ptesenciàSse" um
Ç08 que nos prendiam e nns í:lesfUe de rara beleza, . J'e
t?mavam colonla de' Por - C<5ràapdo OS velhos te�l?os
tugal, foi flagrante a falta em 'que ninguém ouvUi o':.m
de civ!f.'mo" ..;Noss09 estabele- no NacÍonal de c,igarro na
cimentos �\�cacionais ,!á. tnãQ. O aeonteclmênto, por
não tem àQJ.iele despreendi- �i Só basta· para que ttiça
h1P�to. l.quóle Ilmór' de ou- mós um lúno' de IOU'VOl<
trm;:l" I:laem;:" do primário".' àquelàs abnegadas

.

m�s-
J e,n�rarp no'";1° ano do' g�á- t.ras, que, não poupaI'aIri es�

sio, termina:n-no .f! não .sa- forcas pa.ra criar na menta
bem o Hirio;.;'Nacional d,e eó.., Lidade dos jgvenlÍ, sê'Us alu
anualmente:.

-

cêntenas e den- nos, tun cl!ma de patriotis
te.nas de alunos. No dia, da mo, de amo,!' ao. Bràsi1. J

P��Iê· acont�e oÓ JIU� :vi .

mos','"'U�. çl�file •
(las· '!orças

,

am�adªs, sem:. a' pa:rticip;t
,çã:(f\la�" �sGbl*;

.

ti.r�ndô�·
.

O
•

'"" (. O" ,Y,.'_ ,

Ing1esé's .ii Rio, .
VérmeIhn,

nZE:raiq:�i$ )Jonito
nossa 'Çapital.\,·
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