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�. ) RUBENS DE ARRUDA RAMOS.'
Quem quer que se dê ao capricho de reler os comentários deste jornal, às

Mensagens do sr. Irineu Bor.nhausen, quando governador, observará que fomos

axiomáticamente exatos ao cpnunciarmos, do exercício. de 1953 para frente, os

deficits financeiros que se vp.r!ficaram.
,
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O expediente de suostímar as despesas foi pôsto em prática para que, ao

fim de cada exercício, surgissem superavíts orçamentários! Era o:_r�gime da

ficção. No fim do ano vinha a propaganda: "Virtl,m? O governo arrecadou mais,
do que o previsto!.O Estado está em progresso!" Mas, o� _"restos à pa�a_:(', as

"despesas a classifiCar" e a pagar também-não apareciam. Para desp�tar os

rombos que se sucediam, trocavam-se recibos, antedatavam-se :recolhimentos,
multiplicavam-se as taís "operações de- crédito". .
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Para comprovação dó c1epósítos inexistentes, '

sórías bancáríast
o Estado aesíneva-premíe-

x ,...'

Até no Plano de ooras as coisas iam de mal a pior. 10% da reeeíta, soli

citadas parh aplicação ímedtata nas estradas, .quando eoncedídos, I,lão serví

ram para tapar os buracos das .rodovia_s, porque -já estvam aplícados-no tapume
de outros buracos orcamentaríos.

.

/

x x
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,

. O governador Herib('rto Hulse - infelizmente tão fraco em permitir a

interferenciã da máquina oficial na_propaganda -udentsta' - _t,eve, entretanto, .

a coragem de pôr na rua a verdadeira situação financeira do Estaqo. E essa, calá" ,

.mítosa situação -se espelha na proposta orçamentária para 19,59, com alarmante

deficit de 186 milhões, sem contarmos 125 milhões adiantados, a curto prazo..
- pelo govêrno federal!
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Sem levarmos em conta despesas imprevistas, moas atentos. a gue os a�:·
ministradores udenístas se hahítuaram aos créditos suplementares, adicionais· e

especíaís, como exigências inafastáveis de orçamentos ficticios _,.. o deficit para
o exercício de 1959 será bem outro!
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Porque os 186 mílhões que vão falt-ar no orçamento de 1959, o govêmo terá
que ir buscá-los ao contribuinte. Se obtiver maioria na Assembléia o caso é
simples.
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O povoque resolva, se quer mais 'impostos!
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Que decida, hoje, também, se está satisfeito
,- x x

corri a Elffa!

x
Com as estradas de buracos e atoleírost

x x
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N'0 T A, Reserva de
m.e�s; na séde do clube. E' indis-'
r!)e1lsável a, apr.esentaçoo da' car
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HUMBERTO FRANCISCO

. Ramos e me recordo como- cendo _os encargos de SUl:<.

vida, -de seu apelo por que I nobilitante profissão, quer
esquecesse a 'ferida outro-. dar á terra de seu nasci
ra. aberta, para qUe não mento o melhor de Seu es�
deíxsssemos no coração o forço como nossa repre
espinho, porque 'a vida era

e � boa, perdoando,

séntante : Wilma Carrllho,
. LaJeanos para a 'Vitoria
impavidamente, é o que a

mulher lajeana suplica' e
quer.

Damos abaixo, o discurso I

proferido pela; .exma. sra,'
_ sr, Júlio Paulino da Silva

.
HHda_ Moellmann Ribeiro,
qllAl,l:do do comíçio-mó1i!-stro
que O sr, Celso .Ramos rea

liz,o�em Lag��:\em" nome
da mulher lageana :

.

'Digna. Caravi� da' víto-
.

clamava, O· seu clima,'a ·l.il-
ria do'P,S,D,

-
.

ta pressão, quando nas cam Lajeanos sigamos, sem

.

'I'ranscorre hoje, mais um . Snrs. Gelso Ramos' e '''3'a- panhas civicas as quais era, desfalecimento,' de um só
nàt!t'lício do menino Humbertr de, Ma'ga)hães" sQti-éita,do pela, sua' :invul- instante com,. o pensa-
'i. '" Vieira, dileto filho do sr. Minhas senhoras e meus gar capªcid_ade de dlrígen- m;ento,volt�d� par� a Pro-

As. militas homenagens" de que Joâo Alfredo Medeiros Vieira e
senhores, te, No auge das campanhaa; ,vul.e:ncla.Dlv.ma, f1}ando, o

Dir..-se-ã c o ntrarfando ' éhegava a meter medo aos . .bem publico, num exame

for alvo; os de O ESTADO res� de sua exma.; esposa "d. Or-ni lda
meus> propoaítos em sem- amigos pela sua � coragem 'de consciencia, votemos

pof tosnmente .

se associam .com i, Medeiros Vicit'a.· blante- de justa propaganda-
.

n�' enfrentar pugnas parti- todos,' nos candid�tos do

votos de' perenes ·felicidades. O ESTADO [Jpr';;ellt� f'el lci- pol'itiea, aceitando o convi- darias. Tinhll, singular fer- nosso grande Partido SiJ-

FAZEM ,ANOS HOJE: .taeões. te de falar em ". nome, dá VOi" 'oi.í�Jr·· g·eus discursos cial Demeceatíco para fe"

M
' mulher lajeàna, ': levârei. era' ouvir o' Cícero catari- Jicidade de Santa Catarina

-� srta.
.

ir-iam Costa ,

I' t
,. B il melb

. imp lei a a intenção de ro- nense, nos grandes.®o�,n- e pa. ra. um .r.as,..... O)',
_ srta. Diva' Bornhâusen , sr. A.ntonío .c,'olaço . 1

.

.

t V t CE""co.O ;'D..A
. gar a cornp acência dos, que tos hístorícos nestes J;m- o e.m:os -em .DO' n.-

_ sr:' João 't:�ndjdo de'ReJ1' ."r-
sr .._Ma�Il'il() .José Lopes me escutam.' Porque, ainda 'ta "anos. Tinh� a'granueza MQS,e-seu_D'obre' compa-

zcnde 'Filho !.' Silva <, agora, hayiam doe me come- de olrador; na pala:vra Ceg- :l!Jteiro J�E, MAGA-
_ SI;. 1 AfoniQ

. .rete� ..�", "
,,- -� S1'1l:' g.lllíli�' 1'1: lVI.;dC·2:?S ter. mulher- lajeana o erro correita e nobresa dê coa- L'KÃ'ES 'que o-alja-do,' vem

. i>'� --I'- '=-, E velhQ.,
.

q_e' '.Jh.es interp,i,o.,t"," i' ceitos como fora o seu' ni'a-' erO'uer a sua' b,ãndeíra de
_ .sr. dr. J,o�,:, ,AQzárill 'de ,..--' ST\l" J'_l\IQ� �'. Grams " "

'
�.......,. ,..,

Araujo" .. .,

. � "

i ':;- sr: Gerson Rogério' numa saudação de b(iás gnifico discurso na 'ocasdão P'EUS PATRIA,. E-FAMI'-

_ dr. 'Aun:u'sto' Acclolí Car-'" ._ menino Zuh�ar Fl'.'a.J.ncl's", vindas; .os seus sentimeíítôa '-dá 'despedida e programài de .J..IA
.

à .'libertação , de um

'"
' para. com CELSO' RAM0S um partido cuja bandeira povo, -qne precisa viver

neiro "

�'..
-

. :... Coelho. e
.

J A D E MAGALHiÁES ele sempre'ergueu bem' aI· �ranqniiament-e, sem 011-
_

..st:-, Ar'mand� Blum '''/ "
_ sra. Olga FirnH> Macuco uma admiração qu·e nunca to para a gloria (la terra tras::preocupaçóes senão '�á

· ...,";·s;ta, I1ca�l\Jaria' de Olive1ra _ sr. Alcides Carneiro dr esmoreceu': nesta campanha ,barriga verde, Logo reve-, ordem e 'do' progresso, Vo-
-

,. ..'c' vitoriosa .do nosso invito lava a maestria da frase e témos :cem.'Aristiliano .-Rft-
.

-:o Jl'ta.' Neide' 'ferezinha da Cunha, Luz Partido \SocfiaI Democ,rati- expressão que falava; ·di- mos eStt! <lajeanu '-honrado;
.---...........;...:.;.... -----.....;;.---------,--

co. zia alto como se as pa!fI,- em '-vigiHa :'Para servir a,

'R" E'· " A· ii T O' P I T O R E S r O Propensa. por tempera- vras tivessem éco, tal a ·res- terra de Correia Pinto. 'Vo'
. .,\.1 �. .

.
\. mento, à velada manifes - sonancia na alma cataJ:Íllen temos' em Os;ni. de �edei-

'. '

M'[ORRO DA-S PEDR'AS taçií,o. do culto interno ,tão se pelo seu cU!.llho de brasi- . ros' Rêgis, -A-n±onio' Edú
.

.

'

caracteristica. d·a lllulhN', lidade, Sr, CELSO RAMOS Yiirl:t:â .°-qnas vidas -moça r;.

Já ·encontro na alma da mu- e JADE': MAGALHÃES,{ ai qu.e'-JriüitU-líã-o-.i.de-'dar a es-

-' , '\ Sa.vas _Apó�tolo Iher brasileira e exteriol'i- esta o ,que a mulher Lajea' ta terra, QQde, Vidal Ramo�
,

; ':{:;�_��, janeta do meu quárto, em que escrevo estas li- zação, nem para os lampe- na se orgulha de testifica:' Junior; com carinho e des

i.Ü(:'i,�:! 'no al:to do morro, na casa recentemente construí- jos fugazes que talvez ha- neste momento em quf. e�- p�.eendimento vem, admi- ,

. jam iludido, algum dia, a ta terra recebe os futuro!\ nistrmido-para"noS'So orgu- ,

'(1a "I$'elüs jesnitas, depal'o paisagens verdadeiramente generosidãde de auditorios representa:ntes da Câma!'a lho e grandeza, Votemos'
magl�:Hica's,. O mAr de um lada, révolto, agita-ndo IU!s:;:. a.migos, Nunca falta à ml.l- Alta do Brasil, lembranf10 em todos oI'! vereadores,
compii;sadamente a areia deixa nuvens brancas pel:l 'her brasileira e· sobretudo a figura rilaxima de Nereu sobretudo nesta q_u�,' ven'"
l,raia, n que dá o a-specto de enormes escamas turbu- Lajeana o seu {d·eal pelá -- --,.__-- ......�--'- ------

!entaB'-_: o mai: gl�tlSSO /rítmico e com suas ondas ext�.. olitica e por· is�o, ve:q,c�ri-
_. , do os preconceitos dos nos-

liuan'l,o impettiosamente. sos antepassados, aqüi' �s'�
e pol' uma'Mata um tanto. rasteira- cortado por uma eo- tamos, ombro' a ombro,
tràda esbàrrando� com alguns m�ntés sinusoidais, ve·· pugnando pelo g·rande ideal

trada: ,esbarrando .c,om alguns montes 'si)\lusoidais, ve- de servil' ao Brasil, com o
.

t 'I d' Imesmo ardor, que 'os ho-
.lo a Lagoa Peri. Silen e e tranqüI a, a-nos um as'pec- mens. E eis, que a Provi-
to clHól})Íante, ., . dencia Divina, a

I

cujo ar-
.

Pf,rto, bem mais 'pe'rto, da minha janela, vejo enor- ,bitrio fica o futuro dos .

PARA A ELEGANC A
.

.

mes nedra.s que mirificam a bela paisagem, povos, desmedida na sua O, • ., .11. O II E L O
,

.

,
.

. .. , I E. CONFORTO

,;.,�'>
,

O vento zuninclo ,de ye� ,em vez, forma continua- munificrencia, foi além das 1\i��S UMA, FI�MBR�RI:t ,lN�U�URAD�. :Ma�l'.: pÁS �STAS DE -FIM DE ANO ADQUIRA
�•.mcn '.'� .apótomos desássaz�ri�dós, �ó::·re sg�h���s�:sg��hd�:' tem, :'.,Ja eonh,eclda f�lma Eug�í.ót�U�lh,O.:& 9�'�tda,,: AGORA EM, FACILIMAS CONDiÇÕES DE

Itieiu genial, magnífica.e louv;ável, a dos jesuitas, ' _ duas nambrel'las mUlto afreg.uezlUlªs nes:ta. CaPI�1. .

.
. . asplraçqf;!s, Vemos 'aqui, ,.' lima, a' I'ua �e'040I'0 (·Ma ....�z·) .. e."'-·� .." a'. r'n, a,. C'An�e- • PAGA'-'I\II''C'INTO UM LINDISSIM·O

.

TAPETE'
consrrdn'clo uma 'C3,S'a n'O lugar mais apropriado e ta.i- CELSO RAMOS; o batalhà';-' • "L's ...VII...... .... �

t
nJ.VJ.J!i

vez'o lr1{<i-g belo d�t'Ílha -é daqlfelá' r.egião, onde a,1>aissa- -dor incansav:etpeh\"graÍlde�, llTeiro,M-a{ra "(fil!al): '.' ,', .

'E PASSADEIRAS na. Caçulinha da Modelar
g'��l' i!e reyeste, cpni uma bele�a."es.tonteante, qt,le 'cheg{l aZia :da, t�rr� �de N'E�E:U R.I\-, ,.

D'R 30� do ,mes fmdo, �s·s�;fil'�a·t,nalJ�,�rt>� ;Iconr to'
.

. ",.. ,', .

"

"
.. •.

..

-

..

110S 1':fqS'ea{ der tanto ap1'f(éiá-la:f:, ,,- :_ ;,,;', '. M'O�� reah.z.antlo, o §_Qllho ?:� d� a .!>oleIíld,aele, AO' ·seu tercelr.o�,es.;.,t&lkr,eelD,iento .CO.tp..e�- - OftmA'RJAJS )10' . REDIME' ',00'.MUN'IS"TAl:r.' � -

',f"'1 (. ,-, t'_ I,
'I d"'l··

sua m'Og.e�l)to.ra, �ae daol'j clal (J:; mesmo genero ·no, eFegante hiíl1"t do EstreIto r,-IJ{ Vi (- ....' ..

•

_'J..Hi�arnQea. p�ra um plD (Ii ;r�:pro. uZ1ti em SUl:!"; vosa destaitetra que lf;lgQW.' " i .

. .! 'i I. "J
.

. •
,

'. ,
. - •

tf;J�,s�<Jsiei"a(l?Til'�;"�! ref��t�'.�-,f:ão- b�mf }r����do pela, a �ajés fiJliofl_dig�ó's é, nonl.
. 1,8 �rs, na> rua 9�l'Onrl Ped�oin��o .

o, 164? (can�
I ".

Fernando Souto Maior

sab1affiãltl1l'!Elza, .' -
.

, '_< __ '\' ,,,' :1 ra_dos e,PI!QP�)sores dopr?-, ,to), ..., . '. ',J; 1
'

, �

_4. máquina da propaganda, soviética, insta�ada,em

·

�, N"a i�'YB� ,lle' F:�'tima"t ass.bll chamada' e�tã ':m<irad�,. g��sso d,a teIra de Correul � F OI uma festa muito çordu�J, 'com. gr�nde aSSlsten' todo '" territorio nacional está pl"oduzindo numa 'inter' ..
.

eneonFr�1PoS luz própria e numerosqs qU�l'to,s;, ti'em mo- PllQíto, .
D' da: i! a presença da .imprensa. farada

.

e �'scrita e um si.dade c.ada· vez mais al;rmante o ópio q'ue tira a 1';-
.. , , .'. . ue maIS exorar a eUg" 'h cl I t" d n 'd·".i

"
,

"
-' "

,
, "

.

dern0,<:; 'al'e.japís·simosi os .quais . são� of'ê.Í'éeidos 'aos re- quando,' Deus, 'dadivoso' e s�an Te. e �e,e o nu�ero e co .v� "t'0s,
, ,

zao dos lifnorantes, anula o seu racIOcínIO transfor-

tirantf<�"ql.le, na ri1.ilíh·a opinião, éÍ'ei9- eneontrám para bom nãó se, limitou a no't
,.'

\al, aSSIm, a fIrma, Eug�o.. ,R'autlno, ,:K�er.J.ch & man-do-os em inocentes úteis 6ti em agent�s de Kru

.(\ seú retiro tim fugar reâlmente platônico, ,da/r estes filhos, 'qlas OH" Cla, ,�tda estendendo e amphando s-eus negoclOs, cola- chesv, dispostos à ação de sapa para levar a liberdade

A' dedicacão e a atenção dispensada pelas irmãs, tl:Os q';le !an�o enobr��er�!ll" bOl'ary60 decididamente com o pro_gréssó sempre cres" à çompléta derrocada, O operariado brasileiro é o gran

.faz .. n�� senth: Ilaudades mesmo antes' de partirrrlOs dês- 'Res,te rmcVa�d clomRo BehscarlCI cen.te
_de Florianópolis, o que: J�e. v!!_le, a estima, e prc.- ,de e!{mnplo 'da vítima dêss ópio e podoer6 vir li sof.I'er

. amos, I a a·mos, ac- .. " .

-.A., d
' ',.'

.

� ,

e , ." .

·teAügar,. . tano Costa, Otacilio Costa, ,[ele�.l�:� q povo,. .'

'., _. ,as d.o.loi'<,>saS consequenclas, caso não se deflagre ;no
.'

AEs,im, tudb aqui é diferente, d,eixa)nos"de ser jo-· João Costa e Tiago de"C,as,;; "

.

E�.In>:emos, ,p�eg;e�te aqu�la maugl1'lla.ç80 '�Jdaq.Ul BrasIl uma ,batalha para destroçar a infiltração dos

. gtte:t�s daquele..ampierite barulhento el;Il' q!l�. yivemos, tro,
" tenova;no� as !ehcltaçoeS Aque �Ivemos a oportunldade d: '1ue tentam subverter a ordem pública e constituída,

·

GRminhã.€s· e ônibus que ,pão cessam. de buzi,nar; auto- •
Ha hOl:nens a�slm, gue, !�var a fu'ma em nome deste .JDrnal. para transformar o nosso país em um satélit� comn""

\ "endo tIdo varias faceta') P 'n "d d . 'c' d' n' f'l'l
_

,

tA" -'.

, fa-Iafl tt·,:\, r,,'.a.' di�s.,·,' (d,e
-

cása Ou do v,i.z.i.·..n.. ho, ,),' ·acoI.'deóes, (in,
-

d
.

I'd
.

d'
L speIl a es nos nego IGS e II aIs Uma 1 la sa') 118 a p submete-Io a, sltu�çao Imposta à Hungl'ia à Po

.

.

e sua persona I a e reve.. n t
'

" - .,

'"

. < .

,
. -

·

nrporinvels), scoJas de samba improlVls-adas' '(pr!DCi- I�das ao grande
,
publico; OSSO&�.o os,

,

.

_ " �., , ,.....
"

..

·:.'OUlU e � t�ntos 0u:t,ros, d�sY!,!n�urados países,
.

que gi-
..

palme.nte d� m;tdrugada) tudo, nos fazem. revoltar I) \Tao aos poucos, apos a mor_"
,

A EXP�SIÇAO INAU�!{!)I�AjUM L't!MINOSO A am n<. orblta da tIranIa !Dommável da -nús8ia, onde :l-

cspÍi'ito.e 119s �ra�m O' )teS'ânimo cada vez mais, e em. te, s�. trª-nsf{)�mand? pa,rél. :fll'ma co�erclal d,esta pra�a 'R.'��I;yra·� Cla. Ltda, que .;'amílía nada i�epresenta, a ordem moral é ;desconheci-
cons!' lllência disS'o aturamos sérias dôres' de cabeça. �omaI lu�ar na hl:ltOrlÇl, mantem a rua Felipe Scbmldt, numero 54 Um ·estabele- (Ia e o' povo um eseravo do Estado Vemos desgl'aça-

Ê' t
'

b' t'
" t' I'

,

t d' <lertt,o escl'ltor f,r�tnCê� ad- cimento de c.ontecções finas .paca-",bn.tne!ilS, {lenhoras <! Jame-nte Ol'e Os agentes r'LlssoS" con'se.crul'ram' I' IlvadI' r' :s
":"'; e am 1el1 e, e por SI -so, um es lmu o as Vir u e<; ver -la qUe o· espll'l o <to po� , " , b' t' t""'·' 1 . d' t' ,

" "_-' ", , ,

."
. '"

"e à;:l qualidades de càda 'um, q\1e além desta quietud,?, . \70 adjetiva ,à persona1ida-. cll�n�:as eln co�o �m sor !m�n o comp etO' e ou ro� nrgaDlzaçoes operal'las e edl-tar autênticos pasquins,
eneo:'ltram uma Capela para os consolar, de de. um h0n:tem pelo ail- artl�'�s ,da Pl'eferenc,la do publ��o" operando tom ven- que env:el:gonham e acanalham a nossa imprensa, usan-

; O nosso Estado. pode se orgulhar de possuir no seu· �ecto que maIs de . pert;o das a �'1sta e pelo sIstema credlal:lO. qu�ren�o acompa: do- � au.usAndo de. uma linguagem baixa e aft:ontas pes-

sei(),� bóuwns , dedicados ao: pr'Ogresso e' a 'educaçã'J _steve ao seu contacto, nhar � progresso ,a qu·e se votàm, os cOme-l'Clantes aml- 303-IS, na defêsa de falsos interesses operádos Atra-
Toma mesmo o non-I> d FI

'

'I' d 'd'd te' b
.

'

.

(la lr.i)h�e brasBeira, d�sse 'angulo qüe é visi�: gO�d 1::, donadnol�o IS, qdue" eCI � atmen c,ola �ramd cdo,m \'é� dI'!; .c:olnna-� dos seus· pasquins desclassificados e im�)

Sf!O' norás felizes que viVemos, nê.s·te� recanto desta najol'itariamente,' por t(l-
a CI, aCAe, an 0-, .e mo erno asp�c o e mO:V1men an, O' ia rals, O:l c-6munlstas pregam' uma· ordem social p.).ena de

bela ·ii!uí,.: qu�r são' "autênticas. 'mataviihas '�otada's d';; dos. os Sel!S cantemporaneo�. II,dia �.eus nego,clOS " acab::t d�".maug\lrar· um· bOnito IUT gitr:l11üas"'e vantagens, inclusive a elevação do padrão
graníÍp.s enca:�tamento", e' o )éitól' poderá constatár a ,Dal o CUIdado q.u� sp deve .

�lllnoso, que esta �rllh�nd? na fachada, de �ua coasa ao de vida _da ..massa operária, que, segundo os adeptos da '

vel'áciJiade de minhas llfirmaçó.és, ao apreciar Os apra- ter em, por. ao VIVO o qu� ,ado, de outros qU,e dao aque�a rua, a nOIte, um alw praga ve1':ll'lelha, e.§.tá sendo miserav.elmente explora-
zÍveis I ecantos ;i'lorhmopolitanós,

!lO DIoI to eI a,
Ih
ou tU,m- dl):; sentIdo de- progresso e moder�m�, '

.

da' pe'os imperialistas e os seus - seguid_pres ' A Dp-
___

.

_

angu os que� e laçam a �.
, , ,

t' d lo":l .
,

.",

•
�.

, , personalidade, Não há dll' ",Hva a mlcla Iva e ;es'l!lmu o,'e' c�em aos que mocraclu Popular� pregam Os anarquistas russos e os

SENSACIONA.,L .P.ROi'lA,�P.OBLlC.A..
·

'DA vida. e estou de acordo, 'naquela �'ua e'em outras a!Dda mant�m as escuras seu� seus agentes, garantirá uma vid.a, ideal, com liberdade
.\ A

NEREU RA).'iOS, o n!>s�o E::stabeIcclmentos., ampla c vid'a com sombra e agua fresca, pois a mão C()'

,TEUEP1JlA'
.'

��ld���g�u�����i�en���ISe�� ..

TRIBUNAI.- Drl:' JUeTICA J.llun;t'a afaga ..�, ��becinha dOJ! operários, e o ombro

. , .' itm conjunto de paixão e
. I 'L � .�.

'

.

/
dos IranOg sovietlcQs ampara as cabecinhas' cansadas

Usando' das suas extraor«Íinárias,.·. �acult:!ad,es de- telepatias, !Jravul'a civi�a, E' unani- .' '.
.

A
-das P'JUcas horas de traba·lho folgado nas fábrica's",

Kar-Mayu que, há muitos 'dÍas (·"tá empolgando' qu.er a. at.ençf,
.

·me. O· conceito de todos os C�,TRAlMSIENSASÃL,O DRÁEACLAIMZAADltAA s�bmdetldo, fcom l;odb,sdervaltl � I • Veja.m, agora, os operários brasileiros a . verdà-
. j "

, .,'
.•

" b'I··"
ela a's orma I a es e , , . _

, .
.

,publica. '1Uet os

.,.m.el�s. clcn,tlf�<\os da �?-ss� Capital; fara uma se�-. ':' �as! elr�S'r I
�. NO DIA 26 DE SETEMBRO gais, Custas a final. I c!clra !'Jtuac:ao _dos seus des�raça-d'Os companheiros sob

sacional d(lm�nS�l�'l�'lO: glllaJ'a um autopl'ovél, pelas ruas.-ce�trms Nao the_ecu�.���e O pro CORRENTE, FORAM JUJ..- _: :_ _

f, bot!. e o taca.0 dos, Com-ulllstas, Enqua;Ii,to o, operário
d!1 C;t1ãde� COll1 os olhos H:teral e cOl)}:pl�tamente-vell��d08, .GADOS OS SEGUINTES 3) .Apelação criminal n. 9.056, norti:!-�imericano tem de 'traba-lhar apenas 22 minutos-

ES�!1 p�:ovà: V?lr't,J(!efl::Vllell�e 8i�sâ9-0i�a�, ,(luãnd?' T<?fÍlizuda n
"

-

. FEITOS: da com�rca de Florianópolis, em p,ara comprar meio ,quilo de maIlteigª". o opEirário sovié-

Rio de Janeil"o e Silo �aulo, :: pnrIlIrs;'tl. p�de-s�' dizer, todas w

1) R�curso criminal N, ',lue e. apelante Dllrcy -Villela e tlCO i�ecéssita t,rabai}��li' 3 hora-s' :é, Í.1 miuu,tos para o

, ,_a.tj�dade's pt1.bHc�. _,jinen&!1!' mu.,ltidão aCl9r.rida d,�' tOl!lo.s .os bairros,- 5.,772, 'da comarc� de Ibi'- .ipelada' a Justi�à, Relator o sr, mesmo fiYtr!'\A medida: da. expror�ção· ,Ej-f)vJét,ica dos paí-
,

" 1i:g1Ilme'rou-se '!lO long? ',do per'curso) .�làud'ndo :(,'38n notlwel dr rama, em 'que' é recorl'ente Des. HERCILIO MEDEIROS, d�- ,ses '�ath�oê' ·é· l!�lTIpli-ficada- p�Jjeitameríte '!:feIa diferell-

mO;IS;1-hs!l'íO' <�é' �.orça)nonfa�," .'
.

J':'t Justiç1l e .recorrido Leo- ddindo ª Camal'!!,. I,lnânimente', ça e�t:re :3., l)l·��tlvidad� do ;tra,ba1hp, pa· 'Rússia e' rj .

K<a,:r::l\�Il'Y� estl}ra a('onl.pl).l�!Ido no .aut"m�,'el, du:!!(mt� a di· Deodoro. II 'ODe .174' poldo Rlske, Relator o SI', ·�'f}hecel' do l'eC'lll'SO e negai'-lbe tralnlho nos pal�s -subJugados, ASSIm,' ·enquanto o

fJ"jjl$-1.'� JH'(;"�, por vaI'ias fillto}'idades,'rocais inclusive pc'lo digno des, HERCILIO MEDEI-:_ provimento para cQnfirmar co- operário russo tem de traba·lhar 3 horas e 11 minutos

�i!W��i�.p�iIf,�'é:rr,��::·(��;t1i\ii-���. s.1'. Jú�io Oampo: Gonçalves._ ,. T E'R RI,. N.O S
- ���'r de;;:��!�n�o c�a;:� mo confir��m, II senttHtI;�" ape- .par� �dqui.rk ':ne1õ qmlo de �anteig�, o' operário d�

;) Es�ft Iwova 11J.3X ma ·je T,odcr de -:Jnterpl'C't;lçao e !'apt.1çao .lI!
_ ..curso, por unanimidad.e"

...

la.da; determimmc:lo a remessa .de Alban;a neceSSIta trabalhar 6 horas' e 3,6 minutos o da
',';' ""_��··,:;\lJ!fAi.?,.e,1!,\�? é, eÍ11,csse'ncia, o,que.or.ie'Q�'l Kar-May' Ven;:le lotes de,260 a 720 mqs -: :- lJeças indiea�lIs 11'l).:acórdão e Bulgália 6 poras e 15 �inutos, Q'da E·stônia·6 ho'ras, ('I

,., n-ii';if� J!ê!�J#incipal llI.agozin, da Capital, por preço de ·ocasião �ópia dêste ao Dr. ,luiz de' Me� da Hungri� T horas, 'o da .Letônia �. horas � 23 minutOi!,
., .. :

.... ",,,,_,". 'i,
.. ,•.;:-,.,:-�'!': ._, ,-----. LOCAL: Alameda Adolfo Kon- _

2), Apelação criminal N, .IOl'es fia Capital, Cnstas pelo O dá Lituâni� I} hQras e 12 ll}itlutos, o' da P.olônia 5 ho- .

,.:';�'�,1,:;' '�EIfRI�E�i\DOR BRAS�EMP :der com fundes parll Rita Ma- �����, d!;O��r.c: a::la�� apelante. ras e ,lO minutos e o da Romênia fi hOfas --e 1'4 minuto�,
.'

?t;if" >, ,
_, ,. ria José Ribeiro, vulgo BilU!Dg- I

Êsse mesmo' ,regilJle: injame, que tem de�ra�ado I'ios de

" SOber.ano àbsoluto da beleza" conforto e TRATAR: _ com LIBERATO ki e apeJ.ada a Justiça, Pi.r -: :- sangue no!! co�st�n,tes levantes .p.�ra ,0 expurgo- d03

.:� .

àlMnd' I
LAUS _ Rua Conselheiro Ma- 'seu promotor, Relator o 4) Ape·laçíio criminal n. 8,59,.0, "papais" c·om,j.IQi-stas" é (; mesmo qüe--' o�' conúJIÍisb�s da-

;:; ql�: .. '. e.
..

' fra, 46 _ Rua 1'l1núante Alvim, sr, Des, IfERCILIO M,E- da COI\larca Ide Blume�al, em qui qtlerem� impJantái- �o Brasil. utiliz'and�-se das' prer-
d REFRIQERADOR ÇUAMPION � -_ Florianópolis ����9Spo��c�i:�f��mrd��!:: '!Ue é ape.!lllltc a ,Justka}or seu 'l'qgativas sIa 'nbssa lioerda'de� com.a iHsttibu\ção' :de jor-

;'.0 -cáínpeão (la lasse média. Vercladeh'a- de votos e consoante opa"
]I!'Qmotor e .apelado l\I:lrl� da naler,G3 mal escritos:'" verdad�iras ' al'm�elil,has para

'.'"
..

.' ' , V O E recer do Exmo, sr, dr, P'ro-', Gos�"Melloi Relato�' ,o Sr. D��, coloca)' o nosso operarIQ na ;n�SniJ situação ,çálamitosa

mentéba�ato.e bom. 1-
curador Geral do. �s:tad(),. IV? �UILH�N, d�CJ(Im:d.o a �I�- l;:n �nc: se encontJ:am ,08 oper'arlOs ,�ubjugados. pelq impn-

" "AMBOS, "EM MAGNIFICAs CONDI- conhécer dá apelação e dar�
. mllra, dec}alar extmta a pumbl- nah.;;mo e pela tu'anla do. comunIsmo, O ope,rá.rio br.a'�

. ,
, ·lhe provimento, a fhr.- :d�, I'd'd I t d '1

'

ÇÕES DE PAGAMENTOS na Ca l.tlinha anulando o ju,1gamento a
1 1\ e pc' a mor e o agente. !Cl ,oel i'(j precisa, permanecel� 'alerta,

.

para' repelir o·s inl"

" _. .

,ç que :foi o �M1an.te sujeit,v"
Sem custas., Impedido o Sr. Des, nngOg rio Bra_sll, aqueles que, em toda -parte, sU'�gem, em

M_..l�l<;uo d
- Rercílio Medel'r'os, I 1 'dA t' d T ,.

.

uua...... -: m�n -ar ',lue a novo seJa . ('ava.U�D en lCõs ao e 'rOla",

ANIVERSARIOS: Silva

SRA. BENITO SELVA'

,

'

..
'

FARÃO ANOS AMANHÃ:
Com satisfação regi�tra!llol na

of'eméridc de hoje, o tránscurso <'

de mais um aniversário nataH�'"
c.o da exma, sra. -Miniam S,

de Amorim Silva ?esp'êsa: do'
,

'

&OSSO conterrâneo e . partlcular

amigo sr'. Benito' ·Se'lvâ,
. _íti)

funcionário do IAPETEC,

SCHARF

6 DE JANELRO

r-..---,.----_--,
,

._----

CLUBE
,

RECREATIVO

ESTREITO

" 'I
';PROGRAl\iA PARA O MES DE

OUTUBRO

r
,. ,Dia 12 DOMINGO Ves

, ,ral {{ançant-e com Zaia e seu con-
I.

-I '." '?1 hI )1111.0, miero as .... oras.

DIA 1� DOMINGO - V.es
peral dançante com ZAIA e seu

êOl1Junt<?, início ns 21 horas,
.

I.l=::=======-==--+ _

.---.---... '-, -·'-'--"IÕ-=-===='

',.,

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



. o 1(fAIS ANTIGO mÁmo DI!: SANTA CATARINA'" Flo'rianópolis, 'Sexta feira 3 de OJtubro de 1958
'

.

.'_',----�-._ .. _- -_--- .......�--_.-'----=--p-_.._'-----

.,.:�;���-�?!
PRACIJNHAS DO BATALHÃ'O DE'S�EZ
QUER:EM (ORRESPONDER�SE (9"-

, '

6AROiAS '(AIARINENSES'
'

Os pracinhas do Batalhão integridade ,da liberdade

Suez que pertecem à '5a R"!- :nundial, contra o avanço,

gíão, Paraná-Santa ,Catari- pela força bruta, dos comu

na, integrantes da ,Força nistas. Como acentuou em

de Emergência das Nações carba enviada ao nosso Di

Unidas; aquarteladas na retor, dr. Rubens de Arruda

Base de Tosf OIfice, em Ramos. o cabo Henrique Ra

Beyrouth, no Oriente,Médio, mos Pierri, será motivo de

desejam manter correspon- rande alegria e,· eonse

dêncía com garotas de San- quentemElnte, de felicidade,
ta Catarina.

.

o recebimento de cartas de
Como é do domínio pú- .:;arotas· deste Estado.'

blico, aqueles valorosos pra- Na certeza de que, as ga
cinhas estão, juntamente rotas catarínenses irão co

cem outros dos mais díre- laborar para, amenizar os

rentes países, mantendo a: mOl�:r:t.?� _d_e� SO:�d�� _� _S�li-

TAiJfRrllrnMER(IO-�EfiÊRlôR-
(Omn�n�cado n. 121

dade daqueles .que estão, no
Oriente Médio, defendendo
a nossa pátria" bem como o
mundo ' Iívre.. dÍ\� ínvestíd»
'da bota e do tacão. ;,ao co

munismo; d�l,'i1oSj ;'i segui I',
a relàção ã�cqq.e: f desejam
trocar c'Or�dência com,
os seus reslllétrv.ofl postos �

enderêço:
Cabo ManOel Luiz Silva,

soldados Bonifácio Mucho
lowskí, Josias Barbosa, La
demiro Snah, Frederic9
SChadner, Alexandre Vieirà
Temer, João Eudacio Ar
canjo de Souza, Alcido Thie·
ní, José Nicoletti, ,Rogerio
Luchman, José . Suppi, La
dislau Martins, Gerson. F_e
Ueio dos Reis; n-nbratan
Braga ,Ca,sasanta, Olínalío
Marcelino Vitoriano, Aude
mir Pissetti e Cabo' 'Henri- ·1
que Ramos Pierri. A,s garo
�as deverão escrever COnl o j

seguinte enderêçe: Braz- 'Izilian, B-attalion,' Base 'Eosf
O!fice, Beyrouth, Libon. I

--�----------.--�----�-----

"0'1,
•

J'('ntro ,lL1 orientação geral do Govêrn., de símpli
fica r as normas burocráticas das exportações e ná for
ma el') aprove do pelo GRUPO DE TRABALHO DE yq
lVIEt[\"O À EXPORTAQi\.Ç>, (FOEXP), conforme auges
!,::io ,l(Hesentnrla pelo competente Subgrupo, foi� estabs
lecídu aI fusão, em um só," dos dois documentos até ago
ra utüízados para o processamento de exportações, no

Srs. ouvintes da Rádio rao drenados. para a exe- ca" lnseminaeão artificial. O do indivíduo, - sómente a
,

b' c! GACEX d' � li
-

d
•

Ii dr. -Stanley B lf r-Lynn intervencão' científica OI).rm 'lo a � . Difusora o programa ,A cução . o programa essen- "ap rcaçao essas me! 1- a ou'
•

ti'ErG tais condições, os formulários de "Declaração I Voz da Juventude, prosse- cial,
.

dás hoje não' constitue declara que "a afirmação plasma germina ivo ogoura

dê· Venda" e de -"Pedido de Licença de.Exportação" fo- guindo com a série, de pa- "O problema da eugenia :nais dúvida. dessa senhora não só deve pOr fim aos males sociais,
1'[1;1 ('OI_1denSados.

na "Licença 'de Exportação", que

Ilestras ,'sôbre o J�ema <? reside na existência e na As providências de 01'- "n'18<!'p CtOanmSbide,emradte�oesr'i�mee�dt: f�i��u_e c�mo s�i���d�r;:�f;�
abranae todos os dados constantes daqueles dois doeu- HDIOFMICEAlVIDOPODE, SERt MhO-. ação de genes defectivos, dem terapêutica ou referen- ",,' m

•

-

, , ,apl esen, a, o de genes, ineficientes e in - .tes ao meio, são índubità- mitir que não foi possível, e ,defeitos, a: causa, efíclen-
men,,()s.,' _

"

'

je"'7 ' fer'iores. Os genes seria- velments simples se levar- refutá-lo". E isto porque; 'te da'·-:.in,fe·licidâde geral
Df!8tarte, os exportadores terao de apenas, preen -, O APERFEIÇOAM�NTO mente defeituosos dão co- mo-s em consideração a irn- .lém, da af irrnaçãn da mu- existente no meio social.

-

cher U111 formulário, evitando duplicação , de determí- DO HOMEM N;O SETQR 'mo resus.ado a produção de pcrtânc ia do resultado que I h e r, rigorosos exames 0 PRtMAD'1:SMO não tem
"

'd'
� DA BIOLOGIA

__ .

Indivíduos imperfeitos" .:>,'e' espera colher. científicos c o r r oboraram did f ntídna dqs elementos .informativo.s', co.nforme ocorníae antro ].
,,' ..;'

_,I'
" '...

"

;:;,

Qllant-o' a', segunda cate'
me 1 O' eS' orÇos no,se 1 o

'las, norma até agora em vigênc ia, Os animais e, as-p �ntas ''''Coritra tôda a ação di- �os seu, resultades com o de crlar uma conciênelá
, \, s

, : " ',�' .
',' melhora'raI_U .consld«:r�vel-:-' rigida., para ',a finalidade goria, o casamento, mesmo fato, tais como analía., de ,nacional sôbre os 'problê-

��, novo f'orrnulár.io en�lp.ra em VlgO�, em �odo � mente devldo � seI�Ç'.ao pr,) eugê�ica,' de '.quando em sem violar os 'sentim�entos sangue, saliv� e outros ti-
mas da genética, porque é

Brasl;, erp data a �er amplamente a.nunclada, ta-o ,logo I cl'iitdora, quanao, ouve:-se' o, brad'o e o sacrário inviolável das (\OS de provas. O dr. Bal-
em tôrno dêles que resi-de a

seja tt�rm'inada a sua impressão e processada a respec· Os mesmos métodos 'p'O- ,destituindo de signifIcação, preferências humanas" des- �ourt-Lynn é notáv,el ob�� terapêutica para a inst_abl
tiva ,distribuição por tôdas as' Agências do Grupo CA- derão_ ser empregados em de, que os homens não de· d(\_ logo pode .sel� mellíorado, teta do Quenn Charlotte s lidade -da s.ociedade dO$
CEX,' ,uem como feita a sua articulação com os novos relaç�o ao.h?mem.,'._ ,ielll "intwmetér-ee Ila açlo, :le, com a crlaçao de' uma ,Hospital, t�ma: dias melho- i nossos ·(Iias..

,

"

. t'
-

t·
- .

t Ate aqUl esse ploJ,eto de do plásÍlÍa' 'germinativo". consciência nacional, se refi matermdades d'e Lon-' O PRIMADISMO é ban'-\ formllJ::1rlos de ou ros orgaos ou repar _1çoes que 111 er -

melhora' dà hutnanidad ,a�' �éxç(-· '9.1:er,er�lÍltervi-r� ou oJj iver o esclarecimento da dres. ,deira da. c'riança, a band,ei-
ferem no processamento de exportações.. 'tl;avés' Q.a procriação," �e- 1ll,tr01I!fi!t-�i:?,s-e I1�t'l�?ação ,do opinião pública ,em grau Quando tais casos se nos ra da jnveI1l:ude, a nossa

Rio de Janeiro, 19 de setembro de 1958, .donada terri'; sidó, tÍ'ataâo plasma, g-erm1nil;tivo- pode i,li- s.u.ficiente pa'ra que todos aprese.ntam ao raciocínio, bandeira!
a) Ignacio To?ta ,Fi,lho - piretor .' pela, eugenià." ':� -�, \, li:hificai"'âpên&,sr'tía$'ô"se le- vejam a importância dOd não poderemos com lógica. (Ass): Alvaro WandeHi F."
a) Arnaldo Wa,lter Blan!k - Gerente .E �!ar9 qu�, �<:-�}tam�s.a, ve a, cab(i)' tê].'l áç_ã-!?/ ,q�) ,no 'exames pré�nupciais e -pré- r e f utar a possibilidade,

eugenIa com 'h'rmtª,çao) pÓJS fl\turo êste ,s,era�" 'dJfeien-, natàis. sujei�and'o-se" ,nu- muito mais objetiva p viá-
n E n '[it E S E N l-A N T E

� nãQ admitimos a -violaçãeO te,. do,' , .ql!�; 'S�da.o..:caso se bentes e �asa.ls ao t�'ata-, vel, 11e se intelrvir no plas-'
K ti' K

'

t ,i:'àa pessoa humana;:': seu, -di - agIsse de õutra -f.prma. En- m;nto Cl'lterlO.so que esses'
ma germinativo, _ obtendo

,� 'I '1�eito de�deéidiJ! '�eu -livl;e 'tretanto não há um único. e�ames prec<:n�arem. radicais- melhoras na raça:
,

, .i arbitrio, Nossa 'filosofia _ser normal qUe possa evi- Com. rel�çao -aos, .
genes, humana.

h-"'cl,ua-se, para venda de ampla linha de m�q1;1in�sl, P,õe em áltl.! ,eonta õ culto _l,a'r tal, coisa� '1'odo indivÍ' 'defectIvos e nece-ssal'lO co· "'" :. •

,. -

t hi t
•

d" d l'b d d s h
'

d t b t'd' mental' aínda determinado ,Srs; ouvmtes deste
_
pro" pe'naiiQ ...

-

nacionais de grande' aceit�çao. ��spos ai com 's onco 'J;','. as 1 et a ,�, ., um�as� "

':::. uo, e� _ sOd sula cu� o ��, problema',
'

gI.'ama, a ,.�rans.formaçao da,'atividades e fontes de referenCIa, para Caixa Postal 2023;" De' so,rte que o r.n.�M.A: uf!la I?01 çao <: p asm,a ,ge� I
' d á

T.ratar nesta Re';:]ação com
,

.
' .'

t DISMO, mesmo esposando rmlllatlvo, e nao PQde fugir ,"Tt,lis genes...:<>:cultos c.ons-.' vld� �ocla so po ,er S!l, �'LAVIO.- S. Paulo - Capital. ."

I princípios d<e éugenia. so- de influir na d'et,e-rnrinação tltuem, o maiO"r_ pr.óblema ob_t_l_d_a_.:..p_el_a_tr_a..,.n_s_fo_r_m_a_ç_a,_o -"""":.......-..-----�

EM:SI�EN(IO 4]�ORTE VEM DQ19l. _J��,e�1�t�r:���;��J{�é!c����-!��tr:�Cb!'�f:��:�:e:{t�.f��':�t�fo;�i{ii�ã,:��;� "
,

�,' _.'.' _

,�_,
, Estaçõ'es:, siderais � in�talad,ª,s _;;-Q õa'á -q,uinzena ei!{:Oseterrib'Í'Ô." arido f conse" fêJ;l�n;ãüt(úiaJ,",," �a 'P.,t!i',çf(o .êIo� w&-�á--;g>ei'llli.?: �'pii.bl,�m-a �ê���retio,T�',�' i

.'

�.', lt�11' M�'A:E'r,. ':,::F,
- �I", >: :U:.I�"1;'."!' " ""

- '!iY., -,1. j

,t'" "'jr'!.::�n':''''�:'f<,< """'CLt! ; pre?;â-ran,ao.' ô'�ihtrr-VllitíO,':''''à!' nativ,ó, ;-." Todo in,,'_iliví<hlo 'quI: fi,a,' " an.gu,s,ti,fmãItlê'n.' t.e,: Como'
,

• ti. La n'1t
"'" em .gl'!\Jfdes p:la:t;af�rm81S ,J,i,D-çll.i' "'Pál1.I:Jl'1m.a, Cl.()' 1Vl U a" '}' l'

"i'_
�. ,. . L{' ,,- "F1t Le-- ra' descernu O q1l-e-, "meilhor.:' itera fIlhos 'Ou que,.se abs:: 'poderemos" ',ehroll1ar O'� TO'FI.AS DE".VEM USAR, Adas n'o espaço vão eoletar :ralOS, "ros, e �tras, O os ,e

lhe' convém, tórnando-o tém dis'so volun�àriamente, genes defêctivos? JJ �

sólares e dirigi-Io,s. para deter- gen.das", "Saú,ie", "Págin::ts da
'capaz de julgar por' si '�'introrriete-se na ação do 'I��{), é uma questão purá- ['I,',llt�.jl.!'�:

,

..
,
,I",_,1í,l=l�n"lminados pontos -da 'Te'1'ra, para HistÓl-ia" e a deliciosa "Ml!n- mesmo o que lhe 'trará ,'plasma ,germinativo"', que, mente técnica, um, probJe.- ,...,. 111\,1" __�I__ � f�

apressar Q des'envolvimentO', das do' Divertido ... " Tudo' isso, vantagens. ' ,no futuro, 'será diferente, ma a· ser resplvído por cria:
plantações' - ou l)a1'a destruir mais um conjunto ge contos dé 'Mas quais as perspecti- ,devido a esta paI'jcular dores· ,profissionais, diz:"se

,

cidudes, inte,ira� em� poucOs se� prÍ111eil'a qualidade.. e o capítu, vas de tal aperfêiçoamen- conduta., ';Podo indivíduo, de quando, em quando. Ve-
to? 'que eseolhé um determiI].u-' jam o que' foi conseguidogundos. Êste e o assunto de. uma lO' final da novela "Demasiadc
',' Cremos que gráhde pai'- do cênjugue �m, ve,z de ou� ,com o' g,adQ � ll,'S aves .-do-

,da� grandes reportagens publi- Ta�'de", faz ..da n'ova edição d ·te do sofrimento humano tro qualquer, interfere na ,mésticas; vejam os 'resul�
c'\da� em, ALTEROSA ?C'sta I ALTE�OSA uma ve,l'dade.ira tem por base. fundamental �ção do, plasma', gei'm_ativo.

.

tados alcançados no culti-
quinzena, que, além disso, ofe- pr,eciosidade.' O problema ,da hereditarie- O padr,e que, nã-o 'se casa vo das plantas !.
rece aos seus' leitores págil1a� e' dade., ",

"introme'té-se na. ação do Será que êsses mesm03
, '''Alguns homeng são ,for" plasma gel'minativo". que,

..

processos ,apli-cadós 'a.o hoRiC[l em, informações, "exce- I' es,.. 'sadios, ,ajuizados, vir- como resultado des'sa con" !Uem nos darão, resultados
discutível, colocando-os e'm dia lente como utilida:le, A!JTERO tuosos., Outros são fracos, dutà, será diverso nl) futu- semelhantes'! Será que de-
Cülh a atualidfl,Je. SA continua sen() vendida; e1. avoados, doentios! imorais, 'ro. Tôdá pessoa que -limita vemos usar. 110SS0S conhe-

't,01l0 o Brasil, por um preço' crirnosos; êstes, 'é que !'Ião., de qualquer forma a pro- cImentos de g,enética ,-para
�

os causadorp- dos males do
I

dW'ão de filhos ou que não 'aperfeieoar o g'-ado e, os,,,e.ssí'{cl: 10 'Cl'u:>,cil'oS o exem- "'" '"

pIar. É vale a pCl1fl fazer uma mundo. As lei's, os' c!>stu-, a limita, mete-se também frutos.luennsprezando ° in
mes a edu-cação, o meio com a ação dos plasma". finitamente, mais importan
material, são criação do'! O, qUe se pr?põe é q.u.� te aperfeiçoamento da cepa,
homens e refletem' sua n:t- se. façam� tepta,tlyas raclO-. da raça, humana"?
tureza fUlldamenta.L Tentar -na1's. como e facll compre- Não faltam moralistas
corrigir êssas coisas é siom- ender d,entro da ,esfera do' exdrúxulos que, al'ripiados,
plesmente tratar dos sin- senso comum, no se'I)I�ido vociferam contra 'tais medi- Fdipe Schmidt, 39-A.

tomas suoerficiais,." Pàr� da intromissão no ,plasmá das, apl'es,entando a,rgu- UUSU'PER LIQUIDIFICADOR N'IDARchegar à, raiz do mal tO�'7 germinativo do futuro, de mentoS' piégas e pseudo-ci- I"....na-se necessário produzlr sorte que êste possa se!.' entifÍcos ou pseudo-filosófi-
uma r�ça humana., majs, melho-r" atingindo a GERAL cOs contra

.

a intervenção POR CRS 15'0,00 ME"SAISapel'felçoada, na qual nau PRIMADISTA. ,em vez de' no desenvolVImento da ra-
_

n
sejam presentes êstes tipo.;; pior,- permanecep� como ça.
inferiores. Quando essa ra-, e'Stá, para obedecer a prin- Tais argumentos são ab--

,

ça superior Itomar as J;éde· cipios aúacrôtucos e empí- surdos na ,in,esma es-ca.I,a
P, a r '1.1 c i p, a c. ã o as dos negócios do mundo,' 'ricos, mas cada vez apro- qUe seria revoltante deixal'

aS,I�eis, ,os c'Ost,!�es, a

e,au-,I
fundando mais os

'males, d"e amputl_l-r um'm,�enllJro, do
ÁMILTON LEN(Z DOS SANTOS E �QNIA M: \.IUA DOS caça0, as condlçoes ,mate.- que avassalam o mundo, corpo a flm de nao alterar

riais, tomarão conta d� I!!,- , Confc;n·me'. estamo,s P��-, ii plástica,/ roas preferir
mesmas'. 1 mundo b()m sera.'.:;,'V�ndo a SOCIedade, e POSSi- ,que o indivíduo 'Qi.orra,
feito

P,
0'1" 'homeqs b.ons" po, •.'

f'vel ',ob.ter êS$e', i'es,�.}ta,do . ( .', Quantas mulheres
-

,e,_xtra-homens sensatos. '_
' ',' agora" co�fQrme -VImos, Jn em s�ios cancerogi�sos '!

, Isto poderá tran!:1formar- não somos sQmente nós a Quantos casos ,há em
se num,� real�da�e, �Í'�ç�s t afirlll!l-_Io, m�s todos._üs qÜe se amputam pern!ls e

ao fato, e pOr lllterm�(ho genehclsta& dlpl�S desse brat;os, :ficando o paciente
dêle" de terem as �quahda"l nome, ,e' por' ultlm!>, com transformado num., rebota
des do homem ,uma 'base Unla palavra autonzada, a 1110, ape'na.s para cons�rvar
hereditária,' Utua baSe nO'3' do' célebre 'Pr!?f. francês a vida ?

.

genes: suas càracterístiç_a� Jelin' Rostand
..
conforme vi-,' *POI' 0��1'0 ladÓ, � muitas

são here�litárlas", c01;lfor-! m.os na últiina. palestra 'vêz�s, P(}-l' �oti;v9c 'i,úti!"
me nos dIZ. H. �. Je�l1l�g,s, deste I,>rogl:a-I_Ua." quanta.s.... pess<)a'� . e' , prl1.lc-I-,
em' The BlOloglc;t.l Basls, De lmedlaL.o" poderemciI palmen,te mq�her,gs;: se; �,u;l)-,
of human Nature.

A
I a,�gur.,ne�t�r amda. c,om Ou' ;metem 'a Qp.erações -plásti-

Quando levantamos ess.e tra oplIlIao �bahzada que 'cas ?'..
.

'

\

enunci.ado. e v idente�én�e n!>s, permite. destaca,r, ini-, " Entre�anto. quarido Si!
não r,acionamos em termos -Clal-mente, fres, medIdas a . trata " de, melhorar a, raça
da a',ual_r.ei:d'ídade .. social, fim de evitar ou rémediar humana procurando farjar,

politica-' e 'econôw!ç!l! '._
� os efeito� d�s genes defei.. uma' hu�anjdââe nova! lim";Levamos e� co.nta '--O� tuosos ou alUda, para, com pa dos male's que crUClam o

postulados prlmadlstas e, o. d�c'orre�" d? ,tempo. sub�- mundo, somos tomados d(�
argumentamos segundo- o btUlr os mdlvlduos' defel- escrúpulos. estranhos e in,.
panorama que -divisamos, tuo�os par indivíduos nor-' compatíveis à civilização e
uma vez empregados os iné- mais, para forjar a GERAL â cu-ltura.

.

todos qUe aconselhanlos e PRIMADISTA, EHas: E afi.rmamos isso com
julgamos realizáveis. "Primeira: podem ser to- enfase- lév'ando em conta
Além disso é, necessário madas' providências tera- as últimas notíciaR ventila

deduzir que muitas < provi- pêutiças ou outras refe.ren- das qUe bem mostram como
âência� .

e m�a.id�s,' p.ostas' tes. ao meiO.,! _Segunda: po�' f emos avànça,rlo científiça
em praticã" hoJe em dIa �o ' ÍfielO" de' casllmentos j ,apro- mente. Refe,rimo-nos por
sentido, de atenuar males priad�s ns �enes .inf�riores exsmplo, à partenogêl;t-�se e
ou cllra-Ios. no fpturo, se-, podel'ao s e ,r combmados diversos outros casos "a
'ráo desnec�!iI'.sárias,�'pof'que, � fC� os superiores de ,.nla- respeito más, ap'euas j>at.a
as causas desses males de-' ' neu'a tlt-l ,que Os deferuvos IlldlCar, um da Sra. Emml
sl\pal'ecerào, diwin"uindo �a terão :PQuco; ou nenhum marie Jon�s', 'éitado'" pela.
tôres prejudic:iàis ,cllQ síw 'efejta. Terceira: pcrqer-se-, autorizàda 'revista britâni
humano e reduzfnqo ªs _d'es- á tentar li elhÍlina�ão dos éa "The Lancei", qu(,. deu
pezas com .os serviços. To- genes defeituosos' ou infe- à 'luz uma' filha sem inter

,

dos os rec�rsos, aBsini, sé- dores, excluindo-os da ra- venção de pai algum e sem'

v.

mais páginas de interêsse in-

�in vl'::s.lC'Íl'a", para o-que bas

,:a. enviar a importãncia de ,.- ...

�l'S, 2�O 00 à Soe. Editôra AI-
. ,

eJ-osa Ltàa., Caixa Postal 279,
'lll Belo Horizonte, acompa

,huda d� nome e enderêço.

Eis mais alguns títulos:'

"Quando a Fortuna é' Mãé do

lnf·ortúnio", :'As Curas AU'da-

cios!!_s do Médico do Papa"
, '

- "De que Sel�Te Ir à Lu� ?", ':0

,Sonho - - uma Segunda Vida'" f

",EstréIa Viúva Trabalha por

,�sinatura anual, par� receber

.!m casa, �uinzenahll·ente, 2:.

" úm -''os da "revista dfl famí-

Nc'c(lssi,dnde:' ,- uma grande
rr'poI_tur,:em sôhl'e u estrêla RI

zabeth Tay 101'. E não poden,
.ficar esquecidl1s as seçõe's _per
njunelltes de ALTEROSA entre

. ,

as qUAis d,;tacamos, nesta sc- x,x x

SANTOS, particig1l111 aos, seus pare,ntes e pessô.as de' suas rela·

ções o 1ills�imento de seu primogênito ADOLFO CESAR, <lcorri

c�o cli7 28 do mês tra,nsato ,na Mat,ernidad,e Dr. C:)rlos Corrêa.

.. -.----�-

---'--=:'-=- to
---,
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p
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p

AR(OSTO' JOSÉ - ,DE CARVÂLHO COSTA
PARA DEPUT;\DO EST'HmAL

1J1Il CONTADOR para d.:ender O' interêsse da classe

de: outubro
\

'0 nome
A

que voce

�spe,a'
e,stará '"

desven"dado!

-----

Quarto ;. Aluga-se
ótimo 'quarto com

(O REGULADOR VIEI�A)
,... ,,>' À mulher. evila�á d-elfS

ALIVIA AS CóLICAS IfTERIKAS
Emprega·se com vanlagem para com·
bater :fi .. irregularidades c;!as JtillÇÕ�S
periódicas das ser',hor.s,.t c�tlTlar.tct-e

regulador de�sas 'junçües,
FlUXO.SEDATi'NA. pela sua com,

pre'v.da eficácia, <Í muito ,rFceilada.
Deve ser usada com confiança.

Dr. HAMILTON ,F. FERRARI
CIRURG'Ii\O ,1>EN"TISTA

Ayisa sc'us clientes q1:1e após estágio no odo'�it ..dll1ica do Rio

,

de ,.li\11e'iro. Atenderá exclusivamente cl'i.anç.as, a partir de 5 de

outubro, no ho.rál'io de 13:30 as lt8 horas. As c'onsultas poderão
ser marcadas pelo telefone ::::718 ou diretamente no 10cllI II rUIl

J)é.s�lé .ontem estão á disposição do públjco, na

"caçuliphá" de A. Modelal\ o's super liquidificadores NI
DAR ,.ún grande artigo dê utilidade maxima para o lar,
(sptd�lment� agora nl(. verão.

A:;, c(')ndiçóes de venda dêsses .,' ;}iquidifica-d�res .a.
;uavío!':p:l-a:s: 'apenas Cr$ 150,oQ mensais.

- ,!

E' de se prever ,que o estoq'ue dêsses liquidificadores
1!'Í,0 a�P'Jc!erá a procura. Em poucos dias e,stará esgota-
do.

Com
,Departamento

especializQdo
em cQbranças

Rua femando Macha'.; �o.:-T
.
Caixa Postal, . �6",.,

F.LORlANÓPOLISfl �.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



INDICADÓR, PROfiSSIONAL

'Fl(lri.anópoli�, Sexta feira 3_d_e_O_u_t....U__b-_lO_'_d....e ..l_9_õ8.;.. ,_.. ·_·O_l\i_i�AIS �N-T-IG--OD-IA--R_I_O_D_E_S_A_N_T_A__C_A_T_A_R_I...N_A_'_·

�PrORA "O EST-ADO" Lm4\.

t!) S�d(J.
,,�_{ Z;s-<

,

Rua Co..elhelr. ".'r. 1..
Telefone S022 - CaS:. P".'.I 111

litd_eço Tele,r6f1co E�"'ADO
'" DIRBT-DR

-Ruben. de Ar�'d. Ra�..
GERaM".'

Domln,o. Fernãnd.,. '

••
' Aqut..

, 'R E D A T (fa * 8 :

Osvaldo Mélo _j Flnfo A.��. ,_ Bru SII'fa -

Andr4 Nilo Tadaaco - Pedro ".u�� �e�a"o ,- ZurJ

l\Iar"�o - .Cerréspendente no Ido': P.mpili" SilntOll
" ,"'i C () L k B ° R A Q,O ,R �,8 ,

"prof. Barreiros Filhó - Dr. O�w�o Rodrl,ut'1 Cabra�'
_ Dr Alcides Abreu - Prof. Cario. da CO'lta Pereira
'- Próf. Olnou d'Eça - MljQr: 'l�foD8' ,'uvena),.,..

..

Pror. Mltnoefifo cle Ornelu ....: Dr. M!1ton I
lAtt. 4a Co; ,

.Motor' ideal para barcos de recreio e para outros barcos símila _ Dr Ruben Costl - Prol. �. �jX!l. -��to - Wal*"

res, além de esplêi.díde para motor â,!1Xiliar de barcos � vela. Lan,e -, .n�. ACyr Pinto ela Luz "'T Ad Ca�ral Teive - uli N.KWTON...arAVILA
\ � . Náld,' SlIvj!ira. - Doraléci. �.., rN - Dr. 'ontour. DR:., W�!A"M.2.RI'A ZOMEJ.'

" CIRURGIA' GERAL
,,' Completamente eqúípádo, ínclusíêe p"aínel de Instrumentos, .

"

I P
,

"h I A t I II a
.. -" .I)oeOI;•• , II. Senllor•• - p"oc�

, ,Il"
, Re, - Nll'olau Aposto o - ase '08, poa o o - m r ÓIJ�mlido Pela 'unld.de N.

' locia � _�lett'lel�d. Méplco.'Dispômos para entrego ÍInedíála� nas seguintes capacidades: C."",lbo • I>.ulo Fern.ndo d. Araw) .. "".. cron." d,e- lIedlelo. d•. l:1nlvep.
- -Con.ultório: 'Rg. Victor Mal.

. "

P U B L·I C I n AD.
.

,.id.de cio Br.all reU•• , n. 28 _' Telefone' 8307,'S,5 � '-._. gasolina 80 HP Diesel
Celina Silva _ Aldo Fe-:n,andea Vlr,Úlo., h-Iatenao por' coanrao ••

' ,C�n.ultu: 0,.•• 11 boi... ••. ',

'.1' r'-c- HP" ';_-" . 80, ,HP '? (di'relta .. esquerda)
Matl.

Di Walt' [Jnhar..' M.ternld.d. - !;acOI. diaat•.
" .

, '

.- 811 - er'
" (Snvleo .de ProI, .octt.l<>

-,

R••ld'Del.: rou.. a, UI

.,,', ','J5' 'HP,' _"_'," 103 HP" ., P A G'I N 'A.t A O . \ _
'.: llodricu•• UIÍI.)

,

<Rua; Qll!me,D'.a II. 71.
.

n t' Amilton Scbm'ídt • Ar,em'iro SUVIU".i. �...In'e,,"o do del'flço de '\",ru,",

50 HP '-o . " 132 HP" .í.. r 19a.
IMPRE"""SORES

•

.i. do: HOIIpU.1 ,I�.".&,l�l".'.' � ". n·.o Rio'd_ J.1Ielro84- 'BP'·� DULCENIR CARDOSO WANDERLEY t..EMOS .'d�eo do -H�.pit.*i,·de C.rj"t.d�
"

" "

���(fPOSi:;Q��ORES - ;"P- E NTA",
_ R E P R E, S EN.T;A N .(1' • • d. ·)J���r�:;::.Dr. C.rlo.

Quaisquel' 'tipos para entrega imediàta ---Completos _' Com Repreaentaç_. A. �. 1Ar� '-"tda. QÓ.NC.S' p. S�NBÓRA8 _

. ,

....Tm ", "

RIO:- Rua Senador Dut.. 40 � 5.• Andar P.t\�:rQs ...,. OPliRAQO.BS,êlUotorés, DIESEL tiPE,!,'ü\", partida elétrica' - radiador - T 1 .ftl!"2�
,

',' i . t>4RT6· SE. _DOR pelo m"�d",.
, •• _Vir •

, pale;j-profiJitlco'

.

tros ---!: tanque dé olêó e dem'ais pél·tehces; acopl�çlos dirt'- s. P.ulo Roa Vit6rla .., � �wj. II - '

COD•• : R�� Jelo Pi1lto D. 10. DIl. JULIO DOLlN'\'lxtilA,-
__,.

fl l' AI "d d 1 TeL 34-894' . da. 1600 à. 18,00 hor.. • _- D I ,e otatnente com auge e astica a tema" Gr 'e vo t�geJll ,
- :

S i Tele,r6flee'da UNI;rBD. PRESS (U-P) ttend. eoin. hO'l'.' marcada. ...••c:I.U.ta,t•• 011108 0...1...
trifásiCGs·· 220 Volts ":",'" cnm excita'dor ':.:..._ 4 caoos' para "

{'rv ço ',,' 'i-'. • Ielon. 1016- - Re.ldêD.:i.; ".rl•• GÜ'••nta - 'fr.talD"at.'" <Hkt�rle1as ê Curi08ldaa" }Ia AGENCIA PERIU Glroer.1 Bitt_ncourt n 10. -. Olll.rael..l�g�ão�' e �uadro cÕl�pleto de contr6Íé:; todos, conjuntos �stãó :: '-'DisTlCA LA1'INO AMEIUCANA .(APLA) 'nfr.- ....rm.l1lo -:- N.bnU.açl4l

"àsse..
ntadós sôb.De lon�dri�as prontos :"pâra ent,r,ar em funciona- � �AG,ENTES 'E, CORREStQ!lDENTJ!l� O. LAVRO DAUllA ,(Tr.tam-;n��:-80:!I;:lt•••m

, ,fI, .. ,6111. T6""�Of munlcipfoa de�8A,TJ CATARINA ÓLINICA- GaRAL .,.,....>
< -,

'

•

'

, -�. mento. '

"

.' ". _.. -

'

A�8 fj I N A T U B .1 ._
· ...D'lO-"IUno.eopia _ ••".1,,- �.

,REVENDEDORES AUTORr !ADOS: PARA, O ESTADO,DE A�UAL ....... : ..... ".- ••• �. ..... ('...1 fÕO�Ít( C.p.dan.ta.m moI6.U•• te "'. Oco.lo. - .ôd.no e.,.llIameoto
"

, " ,. "'" .... - ' "

N I .. ., lU! '.ltor.. • ri.. arin'rl... •• Ot;o...llIolart1l....1()�le
, S�N1_;.4.>· CAT,ARI)lA ',-'. ,.". , �o.-.Yua, , ••• :••• � ....

,;nr. ,.dical d•• Infecç6,. "r" (tallO.ó a.tado)
� f� t'" "

.

_ A N·U N -c 1 0:8, '
"

' ,... • cronica., do .p.relbo If� Hor'rio d.. • l. 11 'liora. _

�,.",.,
MACHADO'&{q.i� SI� CQ,tQ:�rci.Q e�AgenciaS .

:_' ""dfaatf' contrato. ele acordo 'ee� ,. tabela •• VI,Of 'dto-urin'rio �IÍI .mbo. OI lesOt da. UI l. 18 1I0r... ,

�UU Sald��a Mari�o, 2--.- Epâ�l�o���!e�;'t':"J�\R'r�rl! S�' _ �'� 'aireç?� 'Jlão_ se" r��p:Ó\1S�b�ita pelO!' :o::ç�:�::::::�!:. Die• .t�". H�::�:!t6:�o:_ rOD��:7:le'cn
.

" ex. Postal, 37 - Fone 3362 - F,LORIANÚPOLIS.' '

eQ�t('e-lt()s eI�1b'4os nos art'go$,assmados. 1��::�o�::::I::ri�� .R!� �:e' n. ��.idaD;�••-14R:: Slo J ..r...

'êféJiiªl?@@tél,.;;::y#J@E;lê���Eê1@lÍÊilfj51jA �: �--� :_
..

�:'. _-' _,

-

',�; _>,'.� _

Jant",ll -' 1.° ADdar _ ,.o�.
O•• _oaIQU. r.JaCO

.. �.

...

,

.
_.....__..

. .' _""', �.,. �'_.
.

_

_

.

_._ ....... ,141.
• .,' '.... ,'�,- ,,'.1'-""- '�"";'_" • ,. �

- ...idanel.: Ru. L.c.-rd.
• ��� orlllI1lillltl 11": ;".��tORarUlr • l" - �::ti���!!:(��':..ra do I.pa

O�:::6: ã.':::D:-::.I�:'O-\ :' '-:. .;, � t.� , �.:,:� ;'�., �
• (fI;; 71'::;: ;ri, - t)" •

'!, Da.,•. WBATO Car.o' •• a.p.eiali..;h . D.�1f Me�lúrgica Atenas 1nstdl11d'a'�om máquinario ,m_o " '

80.pita) do. S.n1dor•• d� _a-
'�. rMd�;no estÓ ,em condiCÔês· ele atend�':.JQ em, qua1quer pe· 'lo••c. I. aparelllo r••plratorl .. ,

ta••. ,'

'

, '." .', < .

'!ifiu' • '

"TUB.RCULOS. tSatrico ... Prof. ..,....."•••i� ciidof>c,ie. 9squadrjas d� lerio par'!. a ,sua CÓ!ls,\ çao.
tADIOGltUIA a RADlOSCOPU Anel"".).'

._..�r
. "

r·1 \. -

\ f /,1
.

, DOS pUlo_oas eo..alta. - p.la lDudll ao
. .Ç;,�, 'ar_rela do Toras 80g;rtàJ da Carid.d•.

, '",' '.rmadó-pet. racJ.lld.d. Nado&lr) À tarda da. 11,'0 ltor....1R
te lI,edlelna 'l·i.io)oci.ts e TI.lo. di.De. no cOD.ult6rio à &11. Nu

, c:lrllr..lo 'do Ho'Çltal N.'''' 'll.�".�eh!do 17 J:.qIlÍl.,,· d. r·r••
Itam.. ,dentn "'- T.lel. 2768

'Jurao d.·· up.ei.Ii••çlo 11.1. R•• id6neia - �u. Pr.'ldenta
�. N. T. h-interno • IEz .•••t•• 'Coutinho o,. _ TIl. Ino.
�.Ilte dI Cirnrri• do Prof. UIit(\

Guim.rl.. (Rio).
:OD•. I r,lip. Schmldt, '1 '._ Da. JtJ\ rONI� MVNI. •

"OI.
'

1801 ..aAG.l.O '

At.ad••• -IIor....re.... CIR.URGJ�_ T••U.ATOLOOlA
l••:: _ Rua letev•• JIIDior 80 ,

OrtQ•.,I.

FONl: li I 81
•

Con.ult6rio: Joio Ploto. 11 _

I Coo.dlt.:
d•• ·S à. 11 OOl'r••

diirf.miflDt., ••DÓ••••• 'b".ó:ô..
R••id.pcl•• Boc.i,ly:a.' Iii,
1'00'1' -' I 11.

"'otor Marititnõ- «PEITA»
" .� t

"

f.

.. '

"

, :

,::�VIAGEM' CÕMSfGURAN(A
E. RAPIDEZ

-

\ "i�.-

,SiqUne.JriJ, Belo
Cªndidpto do
p,:-, S. D.

\ .

,
,

ii

NARIZ E GARGANTA
(UNICA i. DE OLHOS}:· OUVIDOS

, ::

do.
'

Dr. G U E R R E I R O DA· f Ó NJ E ( 6
Chefe, do Serviço de Otorino do Hospital

...... de Florianópolis _' rvtó��rna, Aparelha
gem Suíça e Norte-Americana para Exa-'
me dos O'Ihos. r.et·eità�d� Oculos por
'Refrator Bausch Lcrnb., .Operação- de

Amígdalas por processo moderno
C'ONSUI;TO R 10 �' RF.8'I'DENÇlA

Rua dos, Ilheus 1· cua Felipe S�bml(h ·"9
FONE 236� FONE 8560

.

JR•• AYRTON UE 01.1\'[1""
'OQ:KNÇAS DO PULllUO -

.

- TUíUERCULOS:II
. Cón.ult6rio.;;,.. Ru. r.up.
-Scluiiidt. 18 -e-",Til. 1S01.
8ar'rio, d.. 14 b UI Ioo"a•.
Reli.iolhcl. �' r.lip. Scllmldt,

I, 127, ,,-

PR. CLAaNO ti
GALLarn

- ADVOGADO
••a Vitor 111.1".1•• '�
rOM_: ." ...

B .R' I T O
._ :0:

ALFAIATE do SECULU
--,:0: _

Rua Tiradentes. �

------._-�-,,- .. -

,

"

.

DR. ,G�AR'A":" 'SANTOS
Cirurgião Déntista

CLlNIÇA I'ROTESE '_ CIRURGIA
HORÁRIO: - Das 8 às 12 hO)'IIS�, e,xc.to -ao. dbado.,
Ate'nde' exclusivamente com' hora' marcada
Consultóri'o: Avenida Herellio Luz 69•

Esquina da rua Fe�nando Machado .

. MATEMÁTf(A, Ff,Sf(A f lATIM
el.sinâ

Or. Otto Friedmann
Rull, Cristf.vão Nunes Pires, 21

(Esquina RUh HoepGke�
------��--------------
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,-Candidatura' ORLANDO BÉRTOLl

I'
'

;..,

Dr. E. MOENNICH i
,

" CIRUR.• D�T.' , ,I
Validado Ina FaclIldad«l, Nacional �

d"é Odontologia' da \'U�I.vérsidad�
,,�
.' .

40 lh:a.i:k· '-.

,

ESPECIAL�ST4' ,'_
com 'vários e recentes cursos. "e'

20 anos d�, especinHzação
PARODONTOPATIAS

.
-

DOENCAS 'DA GEN.GIVA
Um dos conceituados estabéleciJUcn.,(gengivitea, rengivaa_ sa�gJ:l!!nta8,

,

pio'r�éia mau lálito) tos da Çj,detõe, apresentà a0S'seus
-.

disttnt.9�";
.

PERIAPICOPATIAS Irequeníadores a sua nova modalíd�ae cttli- (
,

,Arec-ções da r'aí� do dente

Peaqulaas e tratàmento doa fócoa nária que consistirá de sucultnt�-'_'FEIJOA-
pelo método "B'A�AN". DA-'INTEGRAL". tôdos OS. sábadgs,}arta em ;l cúrso COm '0 própri-o autor Prol. "a IBadan.) - trat.amento eficiente. blgl':dieI�tes .vi�aminosos e, pr#n.a�?·�. ,por, 1

rápido e c;rp téste baterío14glco 'Ressoas es;,eclahzadas na arte de ·,c;ozll)har. '
'

OP"�RAÇÓF..s, - éalela e eura: . O s�.:'viço a La Carte que vêm 'marrtendoçõea di rlc.d. �

'Atende
'

..ó .em 'hór�� previamenti'
- )"iill'inmente não sofrerá efeitode corrtinuida-

mar;:ada - alia N·.r.a R_mM,I!! . de (' será acrescido,' dentro em breve.ido sa-
- ,...... , .. U;�' [;01'080 "GALETC)'I, recomendado como subs-

Dra. 'Ebe B� Barros tanciosa alimentação.. 1"

Rua Arcipreste Paiva '.- Frente no Ritz.CLINICA QE. CRIANÇAS . ,
.

,

Atenderá � pafth:_ �e t.· de••e� ,

tembre à Av, Rereilio Luz, lã�;
Apto. ••

'

Horário: das 15 1. 17 "ora.
Todo. 08 dia. exceto. .'badoa

I Vote em

Walter Francisco
I da '

.. Silva
A-g cédulas'podem ��r encontraôas nos seguintes loca1s�

,.

,

.: .Flm'ianópol1s _ Séd� dO:'�SD· (Praça Pereira Oliyelra) �"--'���-.'.

Poúo Belo � D. Hulda, Guerreiro (Praia do Perequê) r:::"

ItaliÚ'- P"olicarpo DeRin� <Hotel Depíné) ':,,;' ,:'
Blumenau _ Luiz Leneí

Ilo de!o -,- Germano Depiné

Aprôna _ Afonso Zanis

Ri,O do Sul -- Sédc do PSD e Red. da "Tribuna do Povo'
-

Cambor+ü - Pvn i a - Rcs id, do sr, Luiz Bertoli Senic r

C'l,!a.dOl: _. Gentll Bértoli
.

. -'C�I;itibanos - o1oão Almeida ,

En(\ruzilhada - Maximino Zonta

POl�,,�qJ,�,BO!tJ.��\o<�-�""-
� -,

Tni.'. _ G�rmano lIuscher .

TI,n° bó _:: Artur- Lena'
.

Ituprrranga;_. Prancisco Lebarb icb on

"

i·

. S
. I

FORNECE-SE, MARMtTA ".
COQUEIROS -- PRAIA CLUBE

F:..>rn('c€,':sc marmita, Ped dos (l�verão ser feitos com
, .-;;I,._

_ ....

: .

. ...... .�.: -

.
"

-�

;;'F,",Ç·�
'II"

PARA SENADOR

.i
,.

r:
.

':..

RESTAURANTE
'''MONT� LIDANO"

�;;,_,__;".',

;
Cadós Gomes.': de Ollveira

,

. I ....... ii!
�',

-

-

-

......�

t Irineu Bornhausen

/

"

" _.

'� r=---r',

·i.�

�i1c

PARA DEPUTADO FEDERAL
P. S. D.

Advogad« l\lilitante. - Inspetor d,)

Ensi�o Secundârln - Ex-

Deputado l<ederal e Se-

cretino ero Estado CANDIDATO .oo. P. ,S.' D. A
DEPUTADO E8TADUA�

Celso' Ramos
... .

'

melhor julgar -o hOIllPIU e

cidadão, se o senhor não co-'

PARA SUPLENTE,·,:. �.,.
. . .' ....

"

.,

D E 'S' E N H I S� r Â_
-não permanente' (BICO)

na A, MOQELAR " .

.BA'N(_�DA 'PUNIO SALGADO
.. 'Para "Deputado' -Esta.du:a{ '�
:.... ....

•

•• __
.�, ... �

..

- � -;:�� J.'F-< •

.

��i�Y,

Héividio
-

de Castro: Venoso· Filho
.

"---. AÇÃJ)_��'

"

Telmo; Vieira Ribeiro ,
.

CEI).'t;JLi\,S à Rua .Pedro DelllO��;1'219
I Na ��de Municipal dQ Estreito' e; Cons. Mafra 33
,,----

ÓTIM,A OPORlUNJDAD�E
Para pessôas que tiver as .seguíntes qualidades:
Vontade de trabaíb�, Iniciativa própría, Agilidaàe de

pensamonto, Bôa personalidade e Vontade de vencer na
vida,

'

Companhia de produtos auxílíares para indústria em
gorai, de âmbito .ínternaeíonaí, êm; fase de eiecução de
grande programa de expansão' está 'procurando um cola
bOJ:aGor,_par� .as cídades do Eatàdo', de::'Santa Catarina
;�nter�};sadà- ern , PQsiçãü�'peri:n:a:nente, �eltja renda é limita.:
da apenas .pela ambição e nabilidade do candidato."

. QUESITOS NECESSARIOS
'

1) T�r -algum, conhecímento de' �ti1llÍfe�"Ou mecâníca,
ou fa<.'!J�dage para assimilar treinamento - sõbre as refe-
ridas' matérlas: .',

21 Ser radicado, e bem l'el&eionado no meio indus-
trial �o Estado.;.:' _'. �-: '

_'
.

,

3;' Idade r.lÍniriia 25 ap()�,
.'

. "

ESPEC�A�JME:N:� ; .� .��,�ei1:te-;;.,.para _
essôa intell

<;;> ';_,.-/� ,: <g����0tl:la' não tcmha mêdo do
";.<". ' :"'" .:,."tr.aba�or�:·'·:· -

,
-

.

-,

-p.e'ssÔ(-lIue
-

já tenha vendido
para indl1,s.tria achàrá o Scl\l
tra6alho facilit'ado.I Não é nece�sário ter firma
'registrada, ',- nem escritório
montado. '.

OS interessados dev<Jrão telefonar para 33ga e-��
hon, com o Sr. N1!!:?: )

;,. .1. _.. , .•• \! ��.'_.
'.� �+'

.
f p.�

...

,"1 ��. .,;.. \�� .<!;,

Erazilió C�re;fino'_ de Olh>éh'a

.

P. ,R. � J�� .

p Ã 'li'A \r
.

'e' R E/À D o R
,'�E "". :.' :'

..,

, D E P' e T A, D o E S T A:n U" 11 'i-

J U ( É L I O ,e o S T' A
PARA

DE,r,UT.AD =,O .F,EDE.RAL
. � R :I,�- ( �p'

-

M Ü 1 l f R
P A R"'A_ . .:__ .

":3. Ê 'N;-A,.D �o l(
,:�':(.,_f,,�L�:j'"o ' '- R-·A'· M O' S
::,:) 4 P�t:;"r MA G A L'fIiES'

CÉDÜLAS'-'�EM TODAS AS SÉDES
DO .P. n, P.

.' '

, '" ":'_:

�'

Jáde Magalhães
�"

.t-

.�, ','

-

��. �:�
-

,-"

SlGILO _ABSOLUTO:
,

.-
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"'O :MAIS ANTIGO mARiO DE SANTA CATARINA·' Florianópolis, Sexta feira 3 de Outubro de 1958'
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MA!S ")i.NTIGO DIARtO DE SANTA CATARINA'

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

P. S. D.

Um Ideal MOJ;D a Ser

viço de' . Florianópolis

HILTON;� PRAZER:E:S
P. S. D.

D,. QSHl USeÔA
Cirurgião Dentista
ATÊNDE DIARf.o\MENTE
no "perlodo da manhã

2 .•3 - ·4.&g fi 8.as feiras

após às 19 hOI'as

Consultórió:
RUA' ,VlDAL RAMOS, 19

Florianópolis" Sexta feira 3 dj! Outubro' de 1958
--�---�--�"-"'-"--'- _ .. _._ --_._-_._---_._----------_.... _ ... .-._-_._-_ ......

Faculdade de Farmáçia:� Odontologia A L U G A - S 'E I
CLI'NICA O'Dou.·!f�1. O'G'ICA Aluga-se uma casa sita

I
, nlVL à RUR Altam'iro Guima-

jl_ direção deste estebelecíniento comunica ao pú- rães -,55 I T I f n
I.'

. . . I 'I'rn tar pe o e e o e ,-

bijc:ó) que, devidamente remodelada, relU1ClOU, as suas ,- ...

d 13 ()Ó' i500
I; tiúbr!es a sua clínica odontológica, à Rua Estevp.5. 2328

- as " as- ,

J" N 93
'

I horas.Un'�}i', . .

A referida clínica atenderá pela manhã, das 7,30
às 1'� horas, s'õb.á 'esclarecida e eficiente direção dos
Profs. Pedro Mendes. d� So�za e Ieda Orofíno, contando
ainda com a cooperação, do Prof. Lauro Caldêira de
Andrada.

'

f

'�ft'; _10' DOS REIS
, " -L,eIi.lJ,'�J�tI DENTISTA,' ..

ATEND�l eol:V!; !;pRA MARCADA
COQ,::Iwtó�iQ,: e, ...�i,4Pcia:

.

Rua Arcipf:esJ�, P�jMa. 13
Telefone: 2066,

Lazaro
Bartolomeu

I
t

S" O rr

10 Ex-eombatente
I candidato a Vereador.
\ P. S. D�

.�i

JOÃO, JOSÉ &
SCHAEFER,TEÜiAS .. 'l1JÓLOS .:'{

.

CAL E AREIA
IR-MÁOS BITENCOURT
CAJ'� BADARÓ • 'io!',l! 180t

.._"áIGO DE�Ó�ITO pAMIA�1

ADVOGADO
CíVEL E COMERCilIAL
Rua Vitor Meireles, 24.
Das 9 às 11 horas.

PA R A ·D E PUTA DO E S T AD U A L
".-

D 1.8
-----�

v. S. deseja
VE'NDER COMPRARau

uma ""Ra" um terrefl.O, um "iltabelt'clou�1l1O -

I1iw1"l'Ial 00
-

um, automóvel1

Enrllrre.guc II OHGAN'lZAÇAO ATLAS LTU.\: C,j1'Tetafeu. -

Procurações l1epre.entaçõés, que' lhe J"ú.I'''''·,noati � ...-..

I, Iho res neg óc ios fi. "8 rualh o res op"rtllll'dades, ",,,J;,,nt� .M"to .....

comissão.
Escritório Provtsôrtot -- R. SaIJ. Marinho, �o '

lemos à venda:
.. Tint�rari'a I.'auiis�a a rua 24 de lIEaio - �8trel�o

e' 1 -Terrenô' Mi Pfãl� Bom Abriç-o -' Üoqueir",.
é"�

1 terren�'n(J lo·tpA.,m!!ríto da Praia da 3audilde - C"mbor'•.

1 cuaa à,rua êllv" J-;'rdlln, 'l17, FI,ol, •.
;l" 1 cas!, Ú'��d�ira no b�irro de Fátima, Estreito

1 terre�o 'em lhaaÚja-
1 r·.,tabeleC'Ín�ento· de sêcos e molhados, muito bem afregu êsa.do ,

em ótm o ponto comercial da Av. Mauro Ramos. - Informa

ções em ri/c'3cl'ltório

U�,a bôa cus;' de' material loc�lis:ld!l à rua Sã" Vicente de Paula

(Pedra Grande) nesta Capital
Uma casa com' frente e um lado de mater.a l, e o re stn nte ele

marleira, 7x30, 3 quartos, sala, cozi úa e ins ta laçâ o s a n it á rí a
,

11 rua 3 de Maio, Estreito,
--

I VOI PILA

I;(EHZ
Vende-se

casa

ótima

i Cas� de m::lte;ial, construída llá

um ano com três quartos, sala,
I
CO))::!, c�zinhà, val;anda- e quarto
de' banho completo (cor verde ) ;

bom terre�lO medindo 12 x ,28,
com muro e garagem espaçosa..

Localização, Rua Cardoso; 46,
"OQUEIROS, fi 20 'metros da

atual rua geral, e junto à rua
.

que está sendo construída, com .

J('CS�.'.) no viaduto. Entrndn: d" ..

"1'$ 1 00.000 00, restante em lon-
\ '

go prazo, Tratar com PASSONI

1�'O Banco do Brasil.

ORGANIZAÇÃO' DELTA COMERCIAl-
CONTABILIDADE R U F

REPRESENTAçõES
COBRANÇASj

•

CONVITE·
i'. fim de tratar de assuntos de seus interesses solící- Deoâor« 38 - Fone! 374.

Sidney Santos - Depto. Correios
�WaIter Santos

_ (vulgu Panamá)
_'.' ...::

"

_'_
•. '--------.--....-.'--.

;11 ISTD!:...,

� -,--

'?�')r � ...
'c .'.

tamos o comparecimento em nossos escritórios, sito a rua

Fernilndo Machado, 10, das seguíntes pessôas:
Antonio Ramos - 'Residente em Capoeiras
Ad Souza''---:Rádio Diárín da Manhã ...
Carlos Manoel.' da Silva' :_ Dept.' Gorreios
.1;]son Machado - Imprensa Oficial
Flaviano de Souza Ozorio - Depto. Correios
Tdaliano Alves Cabral
José Sotero de Souza.- R. Vitor Meirelles, 18
Nelson Bonifácio Albino

:Fl!!tu'l'lio/abertas fi Ilfil,tir d e 1.0
. ( ,

1(Te outubro 11&: rnatrreu as para
aulas de M!,�I'I:El\LÁTICA corres

pondente a
-

4." série ginasial.
Vagas limitadas. Tratar a rua'

Saldanha Marinho, n,? H-A das
17 às 18 horas, exceto aos sá

ba dos .

RUBENS NAZAR��·H�. NEVES, candidato a Deputado
Estadual comunica a "seus amigos, co rre llglonâr-ios e· s im

pattznn tcs com a sua cnndidatúra que suas CÉDULAS
estão sendo d ist.r ibu idas nos segu inte s endereços:
1::u", São "Jorge' n.? 7 - Tele!. 2602

RU:1 A lve s rlc Brito n.? 52 - Telef. 2196

I Rua Marechal Câmara n.? 85 _ Estreito
c com Salomé Damázl.o Jncque s - Trindade

BANCADA �LÍNIO SALGADO
PARA VEREADOR

OLDEMAR MAGALHÃES
que recomenda :

CELSO RAMOS PARA,O SENADO
JADE MAGALHÃES PARA SUPLENTE

<, PARA O LEGISLATIVO .ESTADUAL, .

A
..

'tenç aNO VOTEM NOS CANDIDATOS DO:Eo;R,P,
.'. ....

.

.

.
..

.

ÓTIMA COL'OC-Atlo
TEMOS A GRATA SATISFAÇÃO ,DE Precisa-se ,de um auxilinr de: Esaritório, �4'm"tx;��diente
COMUNICAR- 'QUE- RECEBEMOS E integral, quites com o serviço militar, d.!ltitog!�o.. ,com
ESTAMOS. FORNEgNDO�PELO P�-E- ��:t::d:!ã�ALTER ÚNHARES' PuBLIÇiJ�:b�:;k,;fí:,Fer-
.C<l QJt:�CHS�Q_1'�<E�®'GS�VAMEN'rR_.�' nando Machado, 6 '_ 10 andar . """_'",:._::,',,,._,

" ,·::)t(j:s))IS:rI'�iõs:,,;�LI��r;çES DE 'RA�');c'�'.' l-U-n·-·.·a--.o-C-a-ta-"I·-n.e-n-se-',-,de---t-"':-"�l.i�i-.'"'�..""'#f''-''�'I-es--;:Dí02�EtETRÓLAS: '918CÔ-S" "LONG- , 1:.I1UVau

piÃ�:'·JiI-FI, DA AFAMADA MARCA
"P01JY[)OR" "

.

�.

" " 'ELETROLANDIA '

• -'b,. ,

, :<." : EdiJi�lo_ lpasÇ._�-:,1.�J;�e�p""'-'
.

-_' J • -
.

�

,

A Uniã Catarinense de Estudantes agra.dêce, "0 s-

"

0ffi[)�r�Engenheiros ADROALDO PEREIRA, JOSE' USIRIS� � _ �I ê!...J
GUIl\IARÃ"ES e ao l{niveJ:Sitário SIDNEY SILVj\ pela colaboração ....

valiosa e eficiente que prestaram ao RESTAURANTE UNIVERSI-
.

DE' 'IDla-sCédulas à rua HermmanÍl. Blumenau 9

.

OR'GAfi'iIÃéÃO--�SÀNTÁ CAtARINA
.'. -

,

"

I:l:A. _\RCI-Pa�stE P..\oIV:A· 9-"-;, FL'OR1�N':Õ''Pt}L1s '. 1-'ali·" �1-aRIAND·'PDIISCOli1 pelsoú, :�J>;ii';)!�a��;�3�!-; hi�b!j,�t�c}1\���� :;,\>,r '\, _/l',.�,:i : > "

' ;'. '( .' -:'/1F" ,'; �,
. ,�'

"

',," ,

, �:a) -- ADVOCACIA: CIVIL, CRIME, COMERCIAL, T,RABA-.

LH1STA. DEFESAS FISCAIS. ATE�'DER E ,ACOMPA,
NHAR NO J'RIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CA

TARINA RÉCURSOS ORIUNDOS bo INTERlOR' Í)O
ESTADÕ. ',DEFESAS DE ÀTJ,.E1'A� E

-

ENTJDAD,ES,
DE�',PO-�'CIYAS PERANTE OTRIBUNAL DE"' ,JUSTl "�o

. ÇA' D'ES'PORTIVA. .

,',
.

'.
'

,,' ",.' ,,:,-,.,." '" ..

b) _ Cb��TAihLIDADE: 'ACiI'rA' ESCRlfAs. PERICl:'f I
rr.OCESSAMENTO DE BALANÇOS. REGISTRO DE para recomendarFfH:'>LAS E DEMAIS SERV�ÇOS. I.c) _ PROlURADORIA' T�A�AR DE, INTE,RESSE.S D,,\S o Jorna IOISJ.n -,'

'

Ff!LFEITURAS MUNICIPAIS JUNTO AOS ORGÃOS lo
f'UBLICOS. NATURALIZAÇõES. REGISTRO MAr.C'\��I.REGISTRO DE DlI_'LOMAS.

,

Vende-se dois Mercedez Benz, ano de 'fabricação
] 952 <;om caixa de câmbio de F8 e difere�cial Dodge
reforparlo, motor retificado, a tratar na rua Almirante
LanH��?o. 25, Fone 3330 - FlorianóVolis.

PARA DEPUTADO ESTADUAL
OSNI REGIS

As cédl_\las podem ser encontratlas nos seguintes . 10-
, cais:

Florianópolis: Rua Deodoro 15 ap. 202 Te!. 3222 -

Rua Deodoro 26
E�treita: Rua 24 de Maio 1180 - Rua 3 de Maio 11�

�-Rt!4 Aracy Vaz Callaâ03á travess.a 75.

E I AD T
O Comando dq 14.0 B. C. faz saber a quem inte'ressar possa

que, dc'v:damentl',/autorlzado pelo Exmb. Sr. Gen. Cmt. da 5.& R.l\l.
e- 5.'" D.l., Çará realizar nesta Unidade', no dia 2 de Outubro pró
ximo, às 08,30 (oito e meia) horas, na Avenida EUCALIPTOS, ll111

LEILÃO para a venda em hasta pública de 5 Cavalos e 19 !\tunl'('S.
,
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O govêrno desastróso do sr,

Irí neu Bornhnusen foi "éom'
da ;. justiça cognominado
,:: govêtno do impõ sto ".

E .

o

1ÍnJa
"govê-1'110,
con ti n ua'

'do. 'impôs to"
instalado em

P I A N O

Santa Catai-ina .

V' ":H�e Si' um nlemãn marca
• KLINGELM,\.NN" pela prr

ço de 7:íl.OOO,OO, Tratar 11<'10
fone 1223..

"._-....c.-::.-.-�'t.-.-rL"�9.-.-.;..._-•••-

!
l\lAunfcIO DOS REIS: ,o

advogado'
Ed, 'Sul América 5.°' andar
te Is 2G&l - 2198

,

'II ". * *

I
AD"OKATEN BUREAU
KOnm,RTO URAND

Uecb t sve rte.d iguug in

al1,;2.01cin Von O bis 12 Uhr

Ed. Su1 América - Sala 501

Til: �GS1 - 2108 I

·

•

�
'"
•

"

"

·

�

PARA DEPUTADO
ESTADUAL
--7-

Aumento de adici,onal, que' �c

encorP9ra ao i.mpôsto, que é,
portanto, impôsto,
Impôsto inconstitucional, por

que hii,o foi cri!l>Qo,. po,r lei e não
consta do Orçamento como de·
'terminá' a -Constiturção do Esta
do (art. 13(1).
Inconstitucional também o se

via, se' fQsse exi&:i<j:o a título d�
multa, ,porque o ãrtigo 145 d,
mesmíssima Constituição di;.:

Cédulas: l' As nlultas, de mora sôbre im-

Avenid:l Hercilio Luz, 155-A pôstos e taxas não excederão a

Apto. 2 I 20�;' sôbre a importância do, dé-
I bito ... "

_

�

Doralécio Soares

Professor _ Funcionário

Pübliéo - Estud:ante"-
,

,

Catarinense'
PENSE - VOTE - ELEJA

-PAULO PREIS
a,.)

-----�-.- -- -- -

� .

HOJE SÃO· JOSÉ(I�E R I T Z -DOMINGO'
Eis de volla o mais 'famoso Filme da WARNER:

" Adversidade"
(ANJ�ONY ADVERS'E)

com

FREDRIC--
.

MIRCH O�IVIA;' DE> HAVILLAMO
OALE ·SOND'E6AR'S' ..��;1(lAUDE- RAINS

'

:.. -. "

I
�-"."

'

--- -_'_ ---'----:��._-_,----:-.-

( I, N .E i Ã, O J O S É DOM r N 6'0

�fOs mais perigosos �anaidos 18 ,.�nc� nl,am com os mais
.

"

'. 'decididos· RfPR.ESENTANTES 'DA LEI"
"HAL WALUS" ,apresenta�;" ,�', ..

IIRK . DOUGLAS �- BURT �LAN(ASffoR
MING JO ·VAM'.'PlfEI

-

':
�

-;-..... _-.

� "I \.

1.-· ·LI·' .'
,..

S
>"

' ,:'•• \,�'
' ·;�eI3:,e .. , . em

.,:',-"""

°RHONOA FtE-
em

F,

-
,

Alma..I

em

.�,,' (Gúnfígh{AI lhe O� K. ConiO:
VisJa':Vision e Technicolor

�-------------'

I
I

o prof�,ss'ol' Newton :V::,s(',o,ncéllos do Ill,titut,) B!'!.sil·Esla,:os '

, ,
IUn:dos, diplumado 11fr univcl'si<!mle americana, ofcrece, po}r/pl'�' ,

ros.móJicos, nubs particul:l1'e3 para pequenas turmãs de crianças,
de 8 a 12 anos, aplicando um novo método de' ensino eficien�e c

prático,
Os interessad6s pode1'Íio diri c.i .. ·i\C U'U IIl!sti}uto nrnsil·Est!\L1o�

Unidos, R1� Felipe Schmidt, n,o:! s'obrado, das 10 às 12 e das
IS às 19 horas, diàriamente.

. Aulas de Inglês para Crianças

..

ATALIBA CABRAL NEVES
E

MARIA CELESTE CARVALHO NEVES
·paf.�fcipal,\T aos parentes e pess'oas de suas relações o

nascin1ento de sua filha ECILA ocorrido na Maternidade
"'" ...

'

"
'

de Tubarão, em 10 de sHembro ele' 19,5&.

,.10, ,
t'
I
I

�

I
-I
I

KIERON MOORE-lOIS lt,t\twfif·�ONALDWOlflt-.
tllre�o de PAUL DICKSON

MAIS ANTIGO DIÁRIO DE SANTA CATARINA"

,j
'i
�

I
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�
J
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'mprO$tio
i'llC'oristitucional como impôsto. sem lei' que. o autorize, salvo no' Com a instituição do adlclonnl

E inconstitucional como multa caso em que rogularménte pro- f'l�v"dissiH1o de que trata o re"u ..

ele mora! cessados se' lhes evidencie r lamento do decr�to n. 855.\,." e;
- DepJis elo "gove+no do im- Mas o govêrno da UDN não- -é lllir.Jrocedência". (art. 32)1., vigir desde o dia primeiro' do CC,".,�;t<) ',di) sr. Bornhausen, fo ram .

s omente- "govêrno do impôsto".' "Responderão pr-las mu lt-is
,

.ume ntn.los diversos impostos c' É govê rno sem lei, r;OVêl:'10 I irregularmente canceladas c pc- ' rente, foram elevados ,os serrum

taxas, astvonôm icamsnta. Foram- sem Justiça, 'g'<Wfu'110 parcinl , go- los prejuizos causados à _ll'aze'T' I
tes irnpos tos : �) In:p,Q'Sto svbn,

«mentadoa, também, os adicio- võrno de apa�r�nhaniento de' d� E,;tadual' as autoridades, �;1i' v�l�das. e:, con�lg'nnçoes; })" Im�.ai s do impôsto sôbre vendas e uns e de pe rsegurçoes a 'outros!
, nao cumprrrem as dispoalções posto SObI e Tabacos e de r!v .do s :

.

.onsiguuçôes ,
de 20%, pura 30%, Quem nos fornece a prova? tI[;ste 1'�9:ubn1fnt,o" (fil·tlRo ,}l], 3), Impôsto sôbre Beb idns nLo-"

,3%, 40%, .'l�,,;r, 50%, �ii%. I� o própr-io regulameríto, COl1l- 'r, l'eferÜlo' decreto n.? 585-A de
ô licas ; 4) Impôsto sôb re .3'1'(111S-

"S:�, G5%, 7()%, 8'0,/,(', .1,OO'ii, 'punido com os dos' mais 'recen- 30-6-58).
' missão de propriedades • in tc-,

.'il1%", Começa com :505;", su,' tf..3 de g'2tlte dêssu govêl'lI',)", � ('(..lJl'�1 .'.11;:>,; agora o ppc"d;- vivos"; 5) Impôsto de EXP01'tO'
li:ndo'::;% ('111 cada ano ele atl�a�- úpcm lei e'xpl'c!i'sa.' cjtlC' -3; àil� ;Qel)fo/,� Si', S�Cl bltL';o d'l Faze'l'" Ção; 6� ,T,axa do Plano dê. Obras �'"";' c não para nunca,,: antes .orizc, nenhumu "hCll.ção de, im. (!.1., qué " 11m dos s:�n�tái'ios' do e ,Equi,eamentos; ,7) Taxa clp
,os ":3p aJ"i'{l)lo' da prescrição gern l! 'l,ôsto ou taxa s ar

á concedida tal elon'cto:' DESPACUo.lJ C')M: Clusaif iêaçâo -

de produ tos ve��,,'
r;Ls -o govúrn o u.Jcnista que ,,'lo Estado, seja fi. que titule ,\ MES1\L� PENA QUE \ .\3SINOU tais; 8) outros impoatos e taxas
a cOllijnun�;lq do "g'ovêrn( "vr" ,art. 2D), '), MENCiONADO lH�GULAM.I'�N, de menor importância cõ'iJ1'nda: •

',0. impô�·to". não fi;,ou n!, nos- '�cllhnm impôsto ou taxa po- TO mandnndo. reduzir, de
�

100 >r pelo Estado, J
.o àmV<'1l to de' adicional. J '.'

N-'h' i,'. l'�ª ser .leduzid,o ou cancelado para 15<70 "diversas no tificncôes ao estrnn em pOIS os con-
O ,))iádo Oficial do Estado ,.

-

tribuintes o GRÀNDE AU;\lE:\
" 6141, de 4 dr alj:"sto último,

A L U 6 A' S E
de lmpõsto sôbrc\' vfndas e con-

TO que há de' vir 'depois. doo
'.tt,lica .o dccre ts ri.? 5:15·A d:

.

_.. 's.ignaçõçs lavradas, há mais dá '

das
,.(Õ-5fl, <IU� ENTRo.U EM' VI. ..

eleições, para pagamento,
um ano, nor uma comissão (!t-. enormes despêsas que estão sen

:OR NO DII.\! PRIMEIllO Df:S- n sn com D peças na rua - ..

l'E" l'v1'ÊS DE SETEMBl10,
' " ',' , Fiscais da Fazenda contra em- do -feítas' pór. conta dos cof res
.unr to S, h ate'!, ·n, 90.',

pl'êsas consh'utoras q'ue não"1,\:l' públicos.
,Vejamos o que e,st.alllC 'o sel G I

1 tigo .fiO:
'''l':,t�:' na '*raça -

ene.�a
. 'Viam pagõ'·,o d€vido" impôgt�" En l'.Jiio estra�lhem, os fillm,;ntos

",0' l',c1"" P"lr"'llln',ltO ,de' )'lnpost'()O" ,{,rio, :::9,
.

I' 'd
,,' ,"(k 'impostos de taxas, da a':'l�

, '",-"c. c etrlme'nto ,e outros contl'l- d
c'
I

. d'" -tns r;l'a�(\�� fjx�Hlos en1 lej e re
. .,.� .. _- ,,_

.. __ .-_ .. ---'-�--- .. a. UZ, o esgo o ....

V E N D E S E
Inlinte�. que p.aga,ram 100'70, e

' .

;'uiarn€ntos, sujeiiará Q contri,
'

.

. lillLe ao ],::tgstllent,o de adicia -. antecipadament,e. t'\ii" estl'�nhem, depois !lo

�;_ds, -que se' en(:ol"porãn1 00 V!l 1_)1'OV:\(10' .que o f""o,,êi'!"l0, eb <--(i� a n!lO souberern_7 se Jfllcnd-:;'r,, Ull1!\ caminhonete- For,d, , I /

li!' do i1111)ôsl,0, nas seguinte: ,DN é ·'�·ü\'(.rll.o '.!lCnl. leí.'� ngn_ I·:·:o�n fi ;!.'l?nd� Ul1l1U flUe passue,n
() to cilindro. Tratai: no, A SEC I "I li);,ses: ' :ê':110 �el11 justiça" govêrl!O de

'

. O V"TJ ,
' � {E. ') .- pal'8

I II
' D CI n "I b

' " •

d'·-.' �) quanc o o- �'C(;O )ll11Cnto o' armnum C:Ja ara o
',l:lad1'inha:�lento" "govêl'no par-' (.O]'1'U °21'.0 governo o llllpOS-

atnfel'ênc!r::t fiseal se vel'ificíl1, ',t /' no (.!t::t 3 (le (/Ut�bl'O \<�t.�·1_n-
,,� mesmo (!'xeri:ício em nue sr

p V d irrl', "govêrno �e ]l�1'3cg'uições", . I' \:'1 ('Êr,<.:o' HA�rO� � J,\D'""

ara erea or ,',)l,tamos a dc'"lnrá-lo GOVÊI!-
LU 11 _... • ., c " ,..'

íJa!'izal' a operação, ou se der t'
'

,
;,L\CAT.r�Ã,L�\ }>:lL. :::(":1<101' (

incidência do impõsto o adicio- ,;0. DO IMPOSTO, ��I!J)lente,
flal de 30'70 (trint:l P'Ol' cento);
b) c:obl'ar-se-uo 'l11!lis 5% (�in

'o F'Gr cCl!L,,) - por e��cicio
;-x,'e,iente no da qperação J"I':1Ii·
;mda., .-

P';l'á:;;'l':tfo UllICO. -' As dispo
�içô,·s dêste al't;go não se flj)li
:ml1 ao Íi)IPÔStO te:'ritorial, aoO

impêisto de transmissão de pro
)l°iednde "ctl.úsn-n1ol'tis" e ao

mpo'\sto do 81;10".
NOVO AUMENTO DE

IMPOSTO!
'

Para Ve.rea.dor,

ACV ° CABRAL lfEIVE.
'0

(édg�a$ 110S, segu[nles totais:
'_-

��.acfl Pereira Oliveira n, 12
11.i10 João Pinto; n. 42
Rua Aracy Vaz Callado, n, )25
RIlt' �rofessora Antonieta de Barros," n, 337
HlJa 24 de Maio, n,o 961
L'avessa Cruz de Souza n, 2')-:-

� Manoel Ceeilio Corrêa (Rio '!'avares)
R'lél Papanduva, n, 451
Rua Paparíduva, n. 414
Rlla Afonso I'enã, n. 78\

HOJE

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

(IME SÃO JOSÉ -
,
S,ABADO

SERGE REGG1ANMI· - HENRY
UMA SEL-ECÃO (OfRAM em

.-
.

J .

MARINA, VLAOY

I V�DAL

/

SÃO J O S., É
As :3 e 8 horas

K�cr'on �'foore
- em-

Lois Mnx,iVcll·

,t Iq'ELITE ARTIFICIAL

- CinemaSc.ope
Censnra: fité 10 anos.

•

, As, 5 !' S horas

Pedl'Q Infanta' - Rosal'io Gra

n�dos - em -

A YIDA NÃO VAL1<� NADA

Censura: até 18, ,anos.

As 8 horns

Pedro Infante Rosario Gra-

11:.:.:0S --:'" em -

A VIDA NAO VALE NADA

"Não haverá sessão cinema to-

�'J áfi('a�'.
A disposição do Tribunal Elei

tOl'uI para fUnC!Ol1nr conlO secção
eleitoral!

. ;:,

\,s g horas

1) _ FESTIVaL.

JERRY". _:_,. 7 l�'OVOS

"TOM E

'desenhos

Coloridos.

2) "7" EM BUSCA DO OURO

-;" ,com � êAR�ITOS,
,

I
3)::_ SANGUE E ESl'ADA

100 -e 110 Esp,
- Censura até 14,anos.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



.J MAIS ANTIGO DIARiO Florianópolis, Sexta feira 3 de Outubro de 1958

.Im ,adiin�--;.! •
o

_ •

•c. c '!'�,..
.

".ftj?,

i ,tJIW , I

i ,man a o nICIO�" ;8, ·e, 'Y(:BD/
ITerá início, óa làrdê' de amanhã, no campo da rua Bocaiuva"D r.eturno::rlo Campeonato Amadorista 'de Futebol, jo dando Ipif'anga x Ven

Idavat, êste líder invicto e aquêle' terceiro colocado, e AustJkN'Unffios, No huno venceu o Unidos por 2 x l. enquanto.que ipiranguis-
I '.'

. ,.' "

� tas e vendavalistasismpafa1ilD1'por um tento.
.

.......�•••"•••••8.e J �...-a "

------------�----�--

JIJUAtAO D01 .CMIIOIrIOl DA
ú\PITAL

Pr4fissiQuis
, Avaí, 2 p.p.

Figueirense; 3'
Bocainva.vê
Paula Ramos, 8
Guarani, 9
Atlético 10

� "I'amandaré 12

Artilharias

F.m 2 j·og·os Dino, Itália,.

/:I��rl;�,�:;�;hO��a�:tl�:ules�e�:::� ; Cereno, O autor do
bIs, Bl'_tndão, Roberto (S Cris-' Recebeu a Federação d.o· Comércio ,de Santa Catarina expe-

t�vão), Gerson, Maul'in4.r·. Zó- goal f 1.0 lugar - C. A. PARANAEN- diente da COl1feder.ução do Cõm:�.rc!o, rc-l;ltivo .a comunicação de que

7.lmo,. r.·ob.c.rto (Corintians,) e "E 8 9 OI)ERA' ,
.

• '.
'. com p.p.; � ..:> - •

o Conselho Pohtica Aduaneira está publicando edital, com .�

Evaristo. R
-

sôbre o
.10 FERROVIARI0. R. C" . 10 prazo de .30 dias. 1'.t1ra .0. efc'ito

.

de desdobramento 1I0 item e �'J�)

Elil -1 'jogo - Joel (Améri�
Em no�sn l'('j'lOrtagem

3 CORI ....IB. F C
F·· T

P·P.: "O'_ 'L.... ", item 48-01-004, ficando êste ...destinad,o a a,ten.der j"papel base j)anl
cn), Brilhan'fe P r N'l

I encont>J '1g'uell'l'n,� x amar· 'J.'
,

o I, 10, , ". t L, \'
4.0 .,- GUARANI E. C. e :1': fabriençiiõ de (l·stênc.il de '10 ,a 15 gramas por metro quud·rado.

Ar:;lLell, TeóIilo Veloso Ze' .bN, ntrJhUJ11�Q3 ::!.o (·xtremn {'S-.I_'C'·
- , .

A:' FE.RROVIARIO, lG; 5.n 'de fibra longa, .bran<!o,' ex'clusivrmente em fôlh.as 30%. Adianta
Luiz Bened't 'R .

h 'C I 'Iucrdn Laul'i a 'autoria do úniro

�'�Ih; L"iü' l� ti UStS1l1 �'p dar- tento do n!vj:?Í'uhl'o, ,quando querl1
.. - r-..IO �RANCº S. C" 17; G.o 'essn nota !lue a.que\e it'c·m passará a gravar "qualquer outro pa-

. , ,

,
o era o c 1'0-

• B.RITANIA S.' .ç., 19;. 7,° --: '.·I·).'�I rm bob.iJra; fôlha 011 'rôlo, .de côr nat-u.ral, b'l'�nco ·a'u tinto n�'
Sft Ríh'io 1;' I' o a:,sin:llou f"i '0 extrema.direi- ,

",' , lllZ .nz Tinoco,. !'l. C. AGUA VERDE e' PALES-. n.�s;a pesmdo até 35 g. por meh'o qu.adradp de iSO'/r e' que' o

Cnn.nli, \Vllldenmr' 1 B
t3 S(,1'<,no', qu� na ocns:ão h::lvia . , .

" ,

r e rito, tlMCclo (t� pogi�iio COn1 ,aqué.le. TUA.ITALIA, .20; 8.0 .� CARA-. pedido ,des·sa. 'Ilfódifjcl\�o foi fl!ito pelas "Induil,trias reunidas

Argenl!l'o,. Ti{ll,' EIi, Ru'i No-· !\[UnU E. C" 22: 9.l) --'-o Bl.OCO I Carbex S. A."·� q�lC' Q,::�..Jt!ldO' edital expil'lu'á a 19 de outubrc. C01'-

l'onha e Alfredo.
'

.

Aqui fica, pois, n retificn.ção. 8, M-QRGENAU, 2$.
.

!'ente.
.

� .

'''MIN�OS rEBlAlflES DE :_11'0

iaA:"I8S SatieS"do "*J5�I�e•••I._' "50 'Ef'DA,'_."
•

•

....
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/
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Pafrucilada peio fEMlnlt f. C:.,,� Btserva$ de IltlS'. Secretaria di
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,
.
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REINICIA'RÁ A PREfEITURA AS õiAS" lle,liJamenlo do Torneio .�
. DO PAVILHÃO- DA�'IMPREft$A' '�LAZAR·O· BARTOLOMEU"

controladora do futebal em devendo .denominar-se -ne.. o Torneio Sargento Lázaro

l'�
mais disciplinado também h:l'- 1,'"Santa Catarina que, sob a OSMAR CUNHA", não <;;ó Bart.o lomeu que será

-

realizado -'cJá uma medalha de ouro.'

presidência do sr, Osni homenageando essa figura, no próximo sábad� e domingo 9), � O item se:t: fic��'á a i
Mello, vem lutando C9m sé- impóluta da politica e do no gramado do Abrigo de Me- �r,·terlO da mesa, parx Julga- f
rias dificuldades

. para l'e" er.porte banrtga-verde, co- nores, cuja organização está f I -i e nto
, enquanto o item oito

'ulodelar aquela. praça de mo tambédl o homem que. �arga do Departamento Esportí- ,5Há julgado pelos árbitros: t
esporte, única na ilha em '.m,elhor compreende as ne-' vo do Díár!o A G4.2;ETA, -eatabe- 10) - 40 artilheiro do 1'.01'-:

condições de oferecer to- cessídadeg dos, que labu- lecc o ,seguin,te regulamento que ne:ü ns s im com o 'ao
. R�quPir('1

das as. comodidades aos tam no jornal e rádio, por- deverá ser observado expressa- .nenos vazado, cnhe rá uma me- I
, I

adéptos do esporte-réí em quanto F.!)ube ser nos seu;; m-ente. dalha de ouro com gravação alu- •

nossa cidade. I t�mp.os de estudante um 1) - o 'I'ornelo será constitu.i- siv::!.. ,.,. I
A inauguração e entrega dos seus mais lídimos re- do de duas chaves, havendo dois 11) +-'- O jlllgamento .do' fte'n-,

da mesma à A,CESC, já 'se presentantes, como redator campeões distintos. .lez fie,iuí a �a'r.!!:o .da m.��a.. rsabe que está marcada. pa- do extínto. jornal "A RE- 2) -- Cada campeão fará júz 1:l) - Osjirêmíos serão e-ntre-

ra o� dia 15 de novembro, PúBLICA". a um troféu. gues ao fin'al d.e cada .. Cha've, I3) -- Cada jôgo terá a dura- respectivamente.•

TorneMO de 801a-o .ção de eo mínutos, sem intsrrup- 13) ._- Não. eontar-á ponto �urn
.

II çüo I',;ra' mudança, .de lado. Du- o artilheiro, na declsã o. por '-Pe'__

",DR. IVO, MONTEN.EGnO" rimtf}Q tl'ariscu;.so·
.
.dos Jogos não naItis.,' --.'

� j;o,!c'rá .
hav�r ,�ulÍ'süti'tição. O mesmo caso ·1)·é6rre com

4) _. Caso no tempo regula- arqueiro.

mC'ntar, o prélio, términe ernpa- H) .-'- Àmi)o·�. os ea-"o� 1·�e:'.
lado será decidido por penalti, rClll-�e no Tul'Heto 'de: um' '1110.10

'..... '", .
,

.

<'
I

.

•

.

.'/' l � •

U' Quaut;!;;. vêzesTôr nucessério. gel�al o que ern ras'o de !Úlfjiate
-.-c,< ,,;- _._ ,Os' 'clubes dC'verií(/ 's·(, sé,'á sortendo os péspeetlvóii 'ven�

I

p3rtista DT. Ivo Montenegro, prê- No próximo domingo, dia 5.'de a·p. eS'ental' no horário rstabel�- l'(-d.o' e3.

mios êstes disput�os e.ntre os Outubro, (,'0111 a presença do' seu �Jc!o, prontos para a 'di�:,ut'1, (',�- I /5)' "Ao f..jnal da Chave n, a.

valorosos grupo de Bolão d'l patrocinador, na Sédc· do Clube 50 contriít'io seI'fio ;1I1Ja,dos O:
.

(,ollli�sfto organizadora pl'c5ta'rlí

F.C.B.B. filiados à CBD cabendô .),2 de Agôsto, sel'á fdta .a entre- :úlllpetição. I
ull1a home,ta�em a um despol'-

�

o 1.0 lugar a C'rl_uipe d'3s 'BIG-! ga Uos referidQs pvêmios.
�

I 6) -- Os árb'itJ:os ser:'ío ind:r tista, cuja COl3bol'a�ão espontã-

'" _�.; ..
dos pela ll}eSa, <lu então apre- n('a pC'I'n�itiu a rcaliznção do

S'NTO·S.li..
-:.....,.;..,

"

�·I.�.·�·"):�"''';''''d:5! ·peios�lttb�íIt'·.h>-PCfe:\!i>!l::! TortiNo Elll aprceo festa üê &�í'i;- •

A ��,a"!���lfO�)�,��P�;?;-é�:;.;;.;!;�1:·:r;1�? �::ç::::(t;ll:s�tr� ��. �'oss:o;clri:'

rOr O "JGtlf� '.
--

- melhor uniformizado ca.bpl'� �ma 16) - Outros assuntos relati-

_

...
, �

"m hhtll Alí'!!"c .
.Nos doi.s jogos .n)e.]nlhu de ouro. , ..

,.
'y. ··os �o andamento .:10 Torner"

Causou SUl'pl'�sa nos meios fu- f cfet�tldc.,; no,,!> i'''lnpas o . clube '8)' - Ao Presiden,j;e do Cl�-· er1\o resolv�dos pela m�sa.
teuolísficos' do -p.aís, li camplI-nh.a ·.de P "., :', f.>i gule::t.:lo .d'UllS vêzes:

.

CffÃVE A -'
�

lJ 1 b 1 1 r: 1 f L I t
.

1 Sjbado � ,�.

�

� ,

,lo S'lntos, H ,'1' n '50 uto C o ., x "en c .::'0 n erllaC1On'l
,
e

As 2,00 h. ,PindQxarma F;C. X C.A. Vila Nova �

Camreonato Paulista --de Fute�'ol, x'O diúilté do Grêmio; .

. Ai:> 3,30 h..- A:E. R'emiúgton Rand x Anita Gad1. F. C.
As 3,00 l). Telégl.'aficG' F�C. x Olaria F. C:
As '3,30 h./n.G.F. F_'.C. _;x C.A. CJemente Rovere
As -1,00 h. Veng(ldor ao .Lo x Vencedor do 2.0
As,4•.30 h. Venéei:lól' do ..2.0 x Vencedor do 4.0

�A� 5"Q(l. h. VeIiceclÓr' d-o 5.0 x Veneedor do 6.0

o· edil f1orianopolitano Dr. Os'

plltrocirra,dor des-

benemérito damar Cunha,
ACESC

Acham-se expostas na vitrine BOYS" do Clube 12 de Agôsto

da conceituada ":Alfaiataria e o 2.0 lugQ.r à equipe dos

Abraahm" duas belíssimas TA-. "UNIDOS-" da S. C Granadeiros
;_.'\, .:

Segundo apurou a nossa

reportagem, êste inês se

rão reiniciados os traba

lhos da construção do pa-
recidas pelo

vilhão da impren�.a, locali-
zadO na parte das gerais do
estadio pertencente à Fe
deração Catarinense de

Futebol. A obra, que está
a cai�o da . Ptrefeitura da

C�pit�I;'Ó:,}!U�, "�' 1;lJ- 'A' ,

çao do 'liper:oso pl'e(�l .',1:":':U
.

. Osmar ,Cunlía aos- -h ens

que noite e dia lidam com

a imprensa escrita e fala

da, representa também uma

contribuiQ'ão à entidade

ÇAS c- VINTE MEDALHAS ofe- da Ilha.

,-

"C H Â,V :g'" 13" -�'Domingo"

lEMBRANDO"
disput-ou
o Brasil

Nos 29 jogos que

o prasll'lriacampeªo de
'PfN-IA110 MODfRlfO' '_

I1�S Taças do Mundo,
utilizou os seguintes cracks:

Em 16 jogos - DicH e Nil

ton Snnt-os,
Em 12 jog'os Bauer.

Djaln{a San-
.Ju,f-.Argentin:1 i! 11.860,9. do Chi,

'0 Brasil acab:, <l� I:v:�:ntar p'ec le. O 13r1sil ""tá iJ;Si!1jto par;".9
Ia tercé';ra vêz consecutiva o ti- Mtm li"\I que selá realizn(lo na ,A" 8,00 lf. O E_s·taí1o _F\C. X G.E. A Gazeta

As 8,::W h_ Fiainbreria� �oerich x Flam�go F.C.
tulo de ér.mpeão sill-all1eri�ano" .::d.ade de Aldershot, na Inglà- As P-,ÜO h.: G.E . .uúarujá x S.E. Diário da Manhã
lo PentatlQ Mod(!l'l1O-, mal'cándo terra entre 13 C· 17 de ptitubro. As P:W h. 'São Luiz E.C. X Fernando Raulino E.C.

Em 7 jogos Brandãozi- .

1389 14 A.� 10,00 h-.· AtlaÁn··tl·co ;".C. X A.E.R. Meyer. i4_(::;�. 14 p3ntos ç·Dn!!.a .. A, .'
" J!I

nh-n, Julinho e Baltazar. As 10,30' h. Venc�dor do 1.0 X Vencedor do 2.0
Em ? jogos - Orlando, Gur- � .. ;nda.lll'd·er",_'1InV..II".C·to' Á uo.l·e·anod'o',.0 45 11,00 h.; V�nc�dOl,: <:lo 3.Ó x Vencedor do 4.0

rincha, Z.agalo, B�b(>sa, Au- �D
_

..." A8 ! 1,30 h. Vencedor do 5.0 x Vencedor do 6.0·
A� Í2,OO h., Vencedor do 7.0 X Vencedor do 8.0

gusto, Juvenal e Ademir.

IMPRfNSA OfiCIAL
di E,"ll���n��I�:� Pin�:�r�, De H�l�:: •

'

... i, ,T·i·�:.�A·,.,ff-m··,··..

·

,jJ."(lli...

-

�. �. X '1� l'.··�·" 110 -2
.

.
rá por local o campo do Colégio

p<!rto e Lodriguc·s.
, A cquipc do JIllj)l�ns.a. O!i·cial, Catartn('·nse, cóm 'início i1s .16 . I .

Em 4 Jogos - Joe)j Mazzola Encerrando o l° tUl\no do Campe'onatQ Amadorista' d.a ci,dade,
Z' ú'

. ,'.' tle-l'!'úhndo por 4 " O o "-onze" horas.
'ltO, lnartin .RatesJ(Q Do�nin-' , 'o _;rúllund.m:ó vc·nceu na noite de 4'� feira o 13 l:te Maio por 5 -x-2,

1 c,' M' do Pro,:íucão Ani'lllnl firlllou-se ----, .

g05 c n .-u,a·.
_ achado Zezé

. ,

C t
'om �ols de p'rlto 2 l\1anec 2 M' t L W'I

f' ,. A'f -"""h' I
na lidr,lf,nça invic·trt do Campcil- ampeoft!:1 O

c". I ," a· e arcJO, enqunn o opes e 1-

l'OCOPIO, onsl1l o Romeu '.tU son !l),urcaram para -o13demaio. ,

}'
,. 'LO' Ch' , nato dos Fun<'Íonári,os Público" ..-

ela�IO l'rJa�a 'ico Zizi- 'I . ;
r r

• JlÍiz;'sr.· Gerso� Demal'ia com um bom, trabalho.
Il'ho e V'ellldo.

' , rleve.,ndo 1�0. próximo sitbado, 0111.' pé)"ran' ·a.e·.ns.e. .Ama·llh,' S{�.�.:l. ini,:iac1o o returno com do'is jogos AlIstria x

E P
- .. rJll1t.llua�.lo .roo (,f'rhmc, e)ar_('ol11-" .' .'

.

111 � jogos de, LUlZl- Unidos e Vení1aval x 'Ipirftnga.
I

'.:.[e· !lO CESI'E, cm ji,go que te- GlJRITIBi \ - 2 -'-- E' a' seguin-
n 10, VnItL'I', Lopes, Pinga, Cas-

tilho e Indió

Em ·10 jogos'
tas.

Em 8 jogos ,.:.,.. Gilmar e Be�

Iini.

----------------�---

te a 'classificarã-o atual do cam

peonato parannense de profis- PAPEL BASE PARA FABRICACÃO
.

,

�. DE ESTENClL
sionais, computando-se. os )'e9ul

belos ela dé,;,mu s[',runib roda.h

do r[·tm:no:

. '.:_..

lo lugar
"

�,o
8.0 "

4.0
·.5,c
(to
7.0 "

].0 - Avaí .'.

2.0 -- Figueirense .

n.o, - Paula Ramos . .. ..

4.0 Guarani e Tamandaré .. ..

5 . .0 Atlético e· Boca luva .. .. t.

D,efesas vasadas
/].� - Avaí ' .." .

2.0,- Figueirense e Guarani ..

p, ') Bocaiuva......... .

4.0 -- Paula Ramos "

5.0 -- Atlético .. .. -:. .. .. ..

(i.o - 'I'arnandaré .. .. .. .. . '.

Artilheiros

23
18
12
9,
8

8 vezes
.. 10

... , '12
.: 13

16

,
,18

"

"

"

"

"

princi,áis:,
I.o - Oscar e Rodrigues (Avaí) .. 6 1

2.0 -- Pereréca e Wilf:on (Figueirense) e "

Zacky (Bocaíuva) ,. .. .. .. . ...• �'A
�,

:3 0 -- Jaraguâ e Erasmo (Figueirense);
Bezerra (Paula Ramos), e .Nílson
(Avaí) : '.'. :.. :': : .. '3

Arqueiros mais vasados .

,

.

1.0 Mauro (Paula Ramos) .. .. ... 13 ve1,es
2 (\ Tonico (Tamandarê) .. .. 12' "

3 o -- Iberê (Bocaíuva ) ..

•

\... 9

Os que mais vezes �pilaràm .

Ln José Silva .. 10 vezes
? o Gerson Demaria ,. 5 �,

ió Osmar de Oliveira 5

jASPIRANTE,S

),

"

1:') lugar -- Atlético e Guaraní, 5 p,p.
2,\) "

- Bócaiuva e Figueirense, 6
)1(1' "

- Avaí, 7
- Paula Ramos,,9
- T�mandaré, 12

,,' J··U V e nJ s
. .'

' I
, ..._� .,.::

1.0 lugar - 'l:';ocaiuva, 1 p.p.
� 2.0' " .

-:-".:'Figuei.rens�, ..2 (Invicto)
..::tO'�' fr�·· -==''{iuàraní, 4

- .' _ .. '
.

'4.6 "
- Paula Ramos, 5

_

5 ..ó
"

- Avaí, 8
6 c - Atl�iico 10
7.0 "

---,:; Tamand'aré 12

A m a .1' o r _.e 's
CÓ']�lllíH' � Vendaval. 2 p.p. (invictó)
'2 (\' .- i; ---:.. S�p Paulo, 3., (invicto) .

i� o
-"

-- Ipiranga, 4
-

J:o '.- Austria, 7
,

5 o - Treze de Maio e Aamandaré 9
- Postal Telegráfico, 10

- -. Unidos, f2 . ,

4.0 "

5.0

H.c
7"..'.

PARA VER E A D O R.
:��' .............. �.

.�
'''''�._��... "''j.. �.:�.,-

. l,
•

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



P. J).s.

PAR! DEPUTADO FEDERAL
.� '. -. .. .

O.SMAR CUNHA

s. D.. PI

Os funcionários e seusI AMIGOS
IX

P. HEITCHE

Chega.mos, ontem, ao final dos comentários sôbre 05

vetos apostos a grande número de dispositivos do Es,·
tatuto que o' Partido Social Democrático de Santa Ca
tarína, à época com maioria na Assembléia Legislativa,
desejou dar ao Funcionalismo Públíco do Estado.

-

..

Conforme estamos lembrados, o sr. Irineu Bornhau
sen foi o "maior" vetador que já pisou o solo catarinen
se. O maior prazer dó ex-governador, que .roí eleito' à
custa de falsas promessas de "omentq", era pôr veto eni
tudo o que viesse benetícíar o Barnabé.

O Barnabé é esclarecido e não sabe bajular. Se tem
oportunidade de melhorar e passar a saboréát filé, "mig
non", não vai ficar comendo o teimoso picadinho de ma

tambre à vida tôda .. Se pode tomar "wisky" de vez em
quando, não vai tomar cachaça' tõda a vida. Se�pode ir
ao cínema acompanhado de moça decente, não vaíacom
panhar mulher de reputação' duvidosa ...

.' .

O Barnabé sabe o que é jôio e sabe o que é trigo. se
be o, que é trigo. e o que é. trigo roxo. Sabê que a expo
riêncía udenísta já foi feita. Desastrosamen�El. "Quem nao

tem 'Competência, não. se estabeleça". A "escola da ví-.

qa" já falhou qma vez! Por que repetir o êrrC?_?
O Barnabé agora também vai vetar. Vai usar O seu

direito de veto. :l!:sse díreíto .não é constitucional, mas '3'

Barnabé o tem ...
O Barnabé vai começar a mudança, para melhorar

de gente. Su'bstituir "gente bem" por gente de 'bem. V�- .

tar o grande vetador! ,

O Barnabé -vota em Calso Ramos e' Jade Magalhães, •

para senador e suplente!

NIMES�. -:-' 2 - As chuv.as
iJI!li�IIIiIIi���ÓÕÕÕ'�"""�����""'......�....���....�=�===:"\ -que 9ntel�11' devastaram o v�le do

Ródanó; 'no sul da França, cau

saram já 30 moi-tos e isolaram
completamente a' grande usina
atômica de MarcQ'úle, tendo as

águas ,
em Bagrio li e outras lo

calidades, atingido a altura de
dois metros e mais.

. A inundação vitim�u numero
sos rebanhos de clI.rne;ros,' des
truiu centenas de casas avarlou

. ,

conaideràvelmenta as comunica
ções teiefônicas e' tornou hnpra
ticáveis as estradas inclusive as

duas grandes rodo�ias de .Par!s
e de Lion.

INVADIDA·

Florianópolis, _Sexta feira 3 de Outubro de 1958

Os sonâmbulos de 'NEW' YORK

.-

.�

PARA SENADOR

fl. Carlos Gpmes de Oliveira
--

tJ
.)

'1rineu Bornhausen
. ,

�Xl,·.� 'i'Celso Râmos
-

PARA SUPLENTE
,/ f

•

.
-.

CJ T�lmo . Vieira' Ribeiro
., .

'!':,
i,

,

. 'Brazilio Cel��tinô de
',' ......

.(,

Jade' Magalhães

Oliveir�

.'
•.

--

,
-

:+. � It; ,. • It; � � .•• ' •• ,._ :+. � ,. :+. :+. ,. :+. .��,. ,. :+. • :+. :+. ,. ;. .� � :+. .It; � -It; :+. "" ..._:....�- -., ,. ,.' .� �'. It;'
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•

,i' SERA'
.

NA ASSEMBLE'IA,' A SERViÇO DA SUA TERRA, ..UM LEGITIMO 'EPRESENTANTE DA NOVA, GERAÇAO;����"!" (A , A RlN,E N S. E :�:'
.... G i.X� ,

.
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Com o título de SONAMBULOS
DE NEW YORK será levada

11 cena domingo n; Teatro Al

varo de Carvalho com tnícío às

20 horas êste gr�ndioso HIPNO··
DRAMA que tem con� seu -bon
dutor :o �famado 'Mentalista e Hí

pnologo PROFESSOR KARL

MAYA, q�e com êste espetáculo.
'entra em suac quarta semana de·

;;;;�:�f����;�&:�fi ��� fO_O-$�d:'��'l�pareça, brindar-á a platéia de ,e P H t' G t 'I' N°

'I
. • ou e u 10. 1 ao esquecem quem e que q·uerFlorianqpolis; com êste diverti- A U.D.N. anda apavorada com as no- derrubar.a legislação trahalhista que lhesdo e aleglle Hipnodl'ama SONAM-:; tícias divulgadas por certa enissora local, sô- deu o Pessedtsmo e o Getulismo. Por isso éBULOS EM NEW YORK. 'bre ttma camÔrra de VINTE MILHõES DE. que o Petebista que é GETULISTA não vota IOs ingressos para êste esp-e- CRUZEIROS t"d f'· t
.,

d .

t
.

dque erla SI o el.a por res pro- em.u ems_a n.em _amaçra o! Petebi-stas e Pes-
,táculo estão à venda na porta ...

I I't' d" t
.

'IA ., d -
"

cer�s po I tCOS a e erna v:gl anCla com a se Istas sao amaos que SI!

desentenderam.,-riá ,do Teatro., nova Hllha de transmissãó C�pivari.Florianó. Mas -udenistas são mais que adversários!.� Haverá às 16· horas, maniée.
� polis. Ainda há 'no Estado professores diaristas �

<!C ,- ganhando apenas a metade d9, saláriõ itlínimo .-,

�.�
...

,'�I--�--·��·_�j-·-...r��·I·�1 !:���y:��::���i!i��:���� {oa::o�:��:!��; �::b:�7:::í�l:mo:�!;:�::I����e�:::!i::� I
vereador pelo P.S.p. jol:nviHense, para fazE'r mêses! ,

I
a ça.mpanha da U.n.N., um carro Che"rolet

a-I! imo 1955, totalmente reforma�ó nas Oficinas Até hoje o 'Estado ainda não sabe �om
./

I
.'Para eleger-se gov�rna- ��

do Estado e que muita g'ente andava esperan- absoluta celOteza quantos funcionários possue! !do o leilão para oferecer CrS 350,000,00, ven- -dor do Estado o sr. Ir;''ifll t ,' deu repetimos - por apenas Cr$ 100.000,00! O candidato JADE contou em JoinvilleBornhausen prometeu ele�
, I

.

d
-

.. que o sr. rmeu eixou em Caçador u�a gt·t.trificar o Est3do, com cin- "

t� Agora, outro candidato do P.S.P. de FIo.. vação que foi muito lI.'petida pelos a Itõ-ralat;l.I'_ .

co grandes centrais hidro· � ri.anópolis - o sr. Castelo Branco - comprou tes da cidade: "Eu dei uma ponte para o po,-

!
elétricas. Deu.nos a ELFFA! � 'I�

de outra, r�partição um' JEEP dado baixa co- vo de Caçador! "Eu dei uma ponte para 0_

• mo sucata, também refQrmadinho nas Oficinas povo de Caçador!" IPrometeu asfaltar as es-
do Estado, que valia Cr$ 200.000,00 por ape·

,
Então surgiu a pilhéria perrepista: "O

.

nas 20.000,00. Mal( é para a campa�ha eleito- c0l111lanheiro Schneider, que é dentista, pôs

Iral do sr. Irineu Bornhausen! muitas pontes na bôca do povo e nada se
Campinas!

!'
ouve da sua bôca. O ex·governador fêz parâ

Agora, candidato a Sena.
,

O candidato Bayer Filho tel'minará hoje 0:- o ll0VO de Càçador uma única ponte que não

Isua entrega de cédula!; ao funcionalismo e 'aos saiu mais da bôca do flr. Bornhausen".
.

dor - cargo do legislativo -
-

comerciantes e industriais, juntamente com as

,

,- prometeu fazer a estra- -=
'

credenciais para assunção da Secretaria da Se o g'ovêrno ganhar (mas ganha heim!) I., da do trigo ('Estrada Pre- a; Fazenda no dia 4 ou 5 de outubro. Os funcZo· a ('Ieição �e. h�je, teremos a seguir o� seguin.

I'
. si�ente �erêu Ramos) que ). J nários' diziam aos comerciantes: "Não vai nes- tes 'bellef,tCIOS ': aumento, do I.V.C., aumento

.

já está sendo I�'eitl\, pelo

go-j
sa, Quido". Essa é fria.,. da luz, aumento do. leite, aumento da água,

vêrno federal!
' aumento do esgôto, aumento do I. Territorial

Os udenistas andam alardeando que os a�mento do I. s/Tabacos, aumento do I. s/Be:
,

Prometeu ainda eletrifi· Petebista� vão abandonar o dr. Carlos Gomes bIdas, aumento do I. s/Tra'llsmissão, ,aumento

!':;c�nr
a T'eresa Cristina - o � � e .votar é", massa no "seu�' Irinell. Mas essa de coniedores, aumento' de DEFICIT OR'ÇA-

que significa novas ELF- .. I também é fria._ Pois (IS 'marmiteiros' ai'nda l\1ENTA'RIO e aumento de. tudo inclusive de'
FAS para o sul do Estado! �l

não esqueceram aq�elas histórias udenistas bandalheiras! Somente não ha�erá aumento
Como chefe do EXECU.

- de "corrupçã� getulista", "porões 90 Catete" de vergonha de decência e de moralidade pú·

I etc. E ainda não esqueceram q�em foi que ina: �Iicns.
"

.)
TIVO.pifou!

'
..

' ...()...()_.()._.,,.,..()....(}....()._.()�.)�,,_..(:-....��
Com'o membro do LEGIS· ,.
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Qua - qua --: qual � P A R A V E R. E A D O R.........��,_......,........-,...........

DOM.INGOS FERNANDES Df- �AOUINO
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12 anos na gerencia do jornal
:'0 ESTADO" a servico da causa

Pessedista e da família Catarinense

-FORRO
IRMAOS BITEN(OURT

"ICAIS BII.DARO . 'ONf 15Qt

ANllGO DEr0SITO OAMIANI

Gol�elll contra os ma�eireiros-
. Acaba de entrar em vigor, no 3UI:NTE EMITIRA' NOTA PA- Quatro vêzes o impôsto de' ven-
dia 1.0 -de setembro de 1958, o RA CADA UMA DELAS. das e consignações e ainda com

decreto estadual n.o 573, regu- § 3.0 - (Ais notas serão condu- um mínim_o de Cr� 100,00, como

lamentando 'o imwsto sôbre ven- zidas pelos portadores da mer� preceitua o seu parágrafo segun
.das e consignações e dands, ou- cadoria, a fim, de serem apresen- do!.
tras providências. tadas ao fisco, sempre que exi- E's, ai, urna pequena mostra

O artigo 189, dificultando os g id as". .Ia fome de impôsto do govê rno
transportadores,

.

é mais <lo O grifo ii nosso. Mas não fica da "et<lrna vigilância" e da von

que' um golpe nos madeireiros. por isso. �adCl inquebran táve l de. embara-
"Art .. 189 r-r- As emprêsas de "Art. 193,� Cobrar-se-á qua- ear a pi-osperidade de Santa Ca-

transportes rodoviártos e os pro- tro yêzes o impôsto sôbr€: Ven- t.!'ina, quando 'essa
.

_ prospeuida-
prietários de veículos de habí- das e Cons ign.s çõos, quando de não é .do Banco .Inco:
tual transporte NÃQ RECEBE- as mel' C a d o r i a s f o r-e m Madetrcircs! Está ná; h�l'�' de
RÃO MERCADORIAS PARA t ru nspmtadas dasàcompanhadas começar a mudança! Esta na

DESPACHO, se não est ive rem das notas fiscais ou outra doeu- hora de botar essa gente p'r.a fo-
elas acompanhadas das notas exi- rucntação prevista, neste' regula- ,:jlI'

-

gidas .pelo presente regulamento .. Iuento ou, a'nda, quando êstes' Vamos votar no Presidente da
§ 1'.0. - 'Quando Q transporte ".locumentos tiverem sido vicia- li'ede'fonçiío das Indústjias- .de S'·

das m ercadortas.; constantes da -rlos rasurados ou emendados com Catarina, para Serrador ?
mesma' nota exigir DOIS OU intúito doloso, face' às leis fis- Exatamente! E em .JADE Ma-
:1I1.\IIS VEI'CULOS DEVERÃO cais". ralhâ cs, para suplente; "

ESTES TRAFEGAR' JUNTOS, de --------------------�---.,.,_
modo a serem f:scalizados 'em
comum. �'

§ 2.0· - Se, porém, as �r
cadorias forem transportadas em

VA'RIAS VIAGENS, O CONTR1- "orl" nu Plano ni�lo·
IDevastado, o' Vale

do' RÓDANO mítico Deu �erto

Lima-

nIQ, - 2 - A fase diplomá- mostrou-se'. muito satisfeito com

tica da, Operação Pan-Amej-icn- fi atuação do sr. Poster Dulles;
na foi encerrada com '&xito -" que presidiu às reuniões de
lisse o mlnstro Negrão de Lima' Washington "com muita digni
no aeropô rto internacional da'

I d!lde". Causou-lhe também bõa
Galoâ o

, procedente de Washing-I ilil!)ressií,o a f'ranquoaa com que
ton, onde anteontem se encerrou os 21 'chanceleres se 'man ifeata
a runião dos ch.anceleres amert-

•

ramo

canos. ' Tenho 'a impressão disse
o ministro Negrã-o de Lima -

de que nossos amigos dos Esta

d�s Unidos estão" capacitados e

de que a Arn êr-ica Lasna tem
muita receptividade para um en

:endimento sólido e durável. O
pan-amerí canismo, gue tão belos
.esultudos já produziu nos se�

:ôres políticos e jurídicos; deverá
agora passar a uma etapa mais
dinâmica no campo econômicQ.-

ALES

- Resta agora prosseguiu
- .ao s órgãos especlficos dos di-
versos países, entre êles o Ita

marati; prosseguir o esfôrço,
ainda na fase de· planejamento
e transformar em programa po
s it.vo os nossos ideais de luta
contra o sub-desenvolvimento.
COM A MAIOR DIGNIDADE

Também a cidade, de \�lle.s, de
40 mil h.abitantes, e a populosa
baci.a mineira que a rodeia, for
ram em poucas horas completa
mente invadidas pelas águas do
aGrdon e· de seus 'dois afluentes. o minís tuo Negrão de

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA




